Ekspedisjonscruise din på

svalbard
© GETTY IMAGES

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss minst
like mye som deg til ekspedisjonen til Svalbard. Dette blir et
storslått eventyr der vi utforsker den fjerntliggende arktiske
destinasjonen hvor ekspedisjonscruisene våre startet i 1896.
I dette dokumentet finner du viktig informasjon om ting du
må ordne før du reiser. Du får også pakketips, informasjon
om opplevelsen om bord og hva du kan forvente av dyreliv og
under landinger.
Ved å klikke på knappene eller linkene i dokumentet kommer
du til websiden vår, der all informasjon ligger. For å åpne
linkene trenger du tilgang til Internett.
Ca. 2-4 uker før avreise mottar du en ny e-post fra oss. Da får
du billettene dine.
Vi ser frem til å ønske deg velkommen om bord!
Ta gjerne kontakt med oss hvis du skulle ha noen spørsmål.
Telefon: +4781003030
Email: booking@hurtigruten.com
Web: hurtigruten.no/expeditions/
Med vennlig hilsen
Oss i Hurtigruten
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FØR REISEN
Det er enkelte obligatoriske ting du
må få unna før ekspedisjonscruiset
til Svalbard.
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Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten
Sjekk passet ditt
Sørg for at passet ditt har minimum
6 måneder gjenværende gyldighet på
slutten av cruiset ditt.*
Innreisekrav (visum)
Vennligst sørg for at du er i besittelse av korrekt reisedokument med
godkjent visum innen ekspedisjonen
starter.

Bidra til å beskytte det uberørte miljøet i Arktis mot
trusselen fra fremmedarter, og følg AECOs retningslinjer for biosikkerhet » når du pakker

Vi anbefaler at du pakker:
Ullundertøy og klær til mellomlag
Varme sokker og hansker
Polariserte solbriller og solkrem
Et kamera (i en vanntett veske)
Et minnekort med stor kapasitet
Vind- og vanntett bukse
En varm lue som dekker ørene, og et skjerf
Inngåtte turstøvler til bruk utendørs

Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god reise-/helseforsikring som også dekker
evakuering på medisinsk grunnlag.

Vi har samlet alle obligatoriske
skjemaer og viktig informasjon om
innreisekrav på én nettside, for å
gjøre det enklere for deg.

Innreisekrav »

En varm vinterjakke
Ekstra batterier til kameraet
Et par gode sko som du kan bruke om bord

Hva du bør ta med på reisen til Svalbard »

Du får en ekspedisjonsjakke fra
Helly Hansen og en vannflaske i
aluminium til gjenbruk.**

Vær og pakking
Det er viktig at du sjekker værmeldingen
for ditt reisemål før du reiser, for å sikre
at du pakker riktige klær. Sørg for at du
pakker passende klær for været du kommer
hjem til også.

* I tillegg må gyldigheten av passet være i samsvar med nasjonale krav i landet/landene du reiser til.
** Unntatt på MS Nordstjernen.

Du kan låne gummistøvler,** vandrestaver og alt annet utstyr du trenger til
aktiviteter, uten ekstra kostnader.
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PRAKTISK
INFORMASJON
Hurtigruten-appen
er din digitale følgesvenn
på ekspedisjonsskipene våre.

Her finner du alt du trenger å vite om
reisen, inkludert bestillinger, daglige programmer, restauranter, tjenester om bord
og viktig informasjon om tilgjengelige
utflukter, slik at du har all informasjon for
hånden til enhver tid.
Det vil være mulig å logge inn med fødselsdato og lugarnummer så snart du er
om bord.

Last ned appen »

Reisen din er
trygg med oss

© CHELSEA CLAUS

Ønsker du å være
bedre forberedt?
Her er alt du trenger å vite før
ekspedisjonen din med oss – alt fra
vaskeri og WiFi på skipet til gjenstander
det ikke er tillatt å ta med om bord.
Praktisk informasjon »

Hurtigrutens skip har vært et kjennetegn
langs Norskekysten siden 1893. I dag
seiler skipene våre til Arktis og Antarktis,
og mange destinasjoner der imellom. På
hvert skip finner du moderne fasiliteter
nøye blandet med ekte karakter.

Oppdag flåten vår »

© KRISTIAN DALE

Våre gjesters sikkerhet, helse og velvære
er svært viktig for oss. Det er like viktig
for oss nå som det har vært helt siden
vi begynte å seile i 1893, kanskje enda
viktigere. Vi har introdusert flere nye
prosedyrer på alle skipene våre, utformet
for å holde deg trygg.
Vår sikkerhetspolicy »
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DEN PERFEKTE
BASEN TIL SJØS
Ekspedisjonsskipet er ditt perfekte
tilholdssted under reisen –
uformelt, komfortabelt og fylt med
alt du trenger for ekspedisjonen din,
og enda litt til.
Hvis du trodde at en ekspedisjon måtte
foregå på en rusten, gammel fregatt
med falmet interiør, vil du få utfordret
forventningene dine. Fra starten vil du
se at skipet har en avslappet, rolig og
uformell atmosfære. Hvert fellesområde
på skipet har blitt designet med fokus
på den gode utsikten. Når du og dine
medoppdagelsesreisende sammen går i land
på eksotiske steder, bygges også relasjonen
dere imellom. Dere kan møtes og utveksle
historier i de forskjellige sitteområdene med
flott utsikt rundt på skipet.
© AGURTXANE CONCELLON

Med kjærlighet
for lokal mat
Forbered smaksløkene dine på
deilige måltider om bord.
Disse vil ofte være inspirert av regionens
unike smaker og matlagingsstiler. I tillegg
har vi sjømat- og smaksarrangementer som
virkelig viser spesialiteter i det lokale kjøkkenet. Der det er mulig bruker vi råvarer fra
lokale virksomheter i havnene vi besøker, og
på den måten reduserer vi avstanden maten
reiser og støtter kystsamfunnene.
Du vil også ha et bredt utvalg av sofistikerte
plantebaserte menyer med nydelig «grønn»
mat, som kanskje er sunnere for både deg og
planeten vår.
© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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DITT AKTIVE
EVENTYR

© CHELSEA CLAUS

Småbåtcruise

Selv om ekspedisjonsskipet er
relativt lite, er det grenser for hvor
det kan seile på grunn av størrelsen.
Det er her de små Zodiac-båtene
kommer inn i bildet. Nyt utsikten
mens du glir gjennom vannet.

Landinger

Vi forsøker å lande med de små
ekspedisjonsskipene våre når
været og sjøforholdene tillater
det. Vel fremme på land vil
ekspedisjonsteamet guide deg til
det som er å se.

Opplev naturen

Svalbard er et unikt levested
for fugleliv og pattedyr.
Ekspedisjonsteamet vil vise deg
hvordan du kan observere dyrelivet
og være en minst mulig påvirkning
i det sårbare økosystemet. Guidene
våre er utstyrt med rifler og
signalpistoler slik at alle kan
være trygge.

Foredrag

Ekspedisjonsteamet vårt vil gi deg
bedre kunnskaper om Svalbard

med sine spesialistforedrag.
Uformelle foredrag og improviserte
veiledninger kan også finne sted på
dekk eller land.

under Svalbard-turen, uansett hva
slags utstyr du har eller om du er
nybegynner eller en erfaren fotograf.

Vitenskapssenter**»

Hvis du tør, kan du få muligheten
til å ta en dukkert i Nordishavet
på slutten av en av landingene.
Det er bare noen få gjester på hver
ekspedisjon som tar utfordringen.
Er du en av dem?

I løpet av ekspedisjonen har du
tilgang til skipets vitenskapssenter,
en skattkiste av informasjon om
reisemålene våre. Der kan du også
bruke avanserte mikroskoper
og annet vitenskapsutstyr. I
tillegg kan du bli med på ulike
vitenskapsprogrammer.

Kajakkpadling*

Hvis været og isforholdene tillater
det, kan du padle i kajakk for å
komme nærmere den arktiske
naturen. Nyt følelsen av å gli
gjennom vannet mens du beundrer
de vakre isbreene og fjellene.

Fotoprogram**

Under opplevelsen på
ekspedisjonscruiset er du i følge
med en profesjonell fotograf om
bord. Fotografen kan gi deg råd om
hvordan du får mest mulig ut av
de mange fotomulighetene du har

Isbad

Eksperter innen
ekspedisjonsreiser

Ekspedisjonsteamet er
kunnskapsrike verter som brenner
for arbeidet sitt. De vil sørge
for at du får en spennende og
informativ opplevelse på en trygg og
bærekraftig måte. De er moderne
oppdagelsesreisende og eksperter
i sitt felt. De vil holde engasjerende
foredrag og forelesninger, arrangere
en rekke aktiviteter om bord, bli med
deg på landinger og ta styringen på
håndplukkede fotturer.

Ekspedisjonsteamet »

*Merk at dette er valgfrie aktiviteter som kan koste ekstra. 5
**Unntatt på MS Nordstjernen.

Forvent det
uventede

Et ekte eventyr består av å reise til et
spennende sted, og være tilpasningsdyktige
uansett hva som kommer vår vei. Dette gjelder
også på ekspedisjonscruise med oss.
© CHELSEA CLAUS

Når du drar ut på en ekspedisjon
med oss, vil du reise til noen av de
mest fjerntliggende og uberørte
stedene i verden. Det er et eventyr
til vakre kystområder der naturen er
på sitt villeste, dyrelivet er fritt og
elementene råder. Det er akkurat slik
vi vil ha det.

Åpen utforsking
Reiserutene på ekspedisjonscruisene
våre er ikke fullstendig hugget i
stein. Dette gir oss fleksibilitet
til å tilpasse oss utfordrende
elementer, og gripe nye muligheter
for utforsking når de dukker opp.
Der vind og bølger blokkerer
veien for oss, eller vi ser hval vi
ønsker å observere en stund, er

muligheten til å endre kurs en
essensiell og spennende del av
ekspedisjonscruisene våre.
Planene våre må noen ganger endres
noe eller fullstendig, for å ta oss til
steder og overraskelser som ikke
opprinnelig var på ruten vår, men
som vil være like imponerende.
Visse dager på flere av reiserutene
våre har vi til og med flere mulige
steder vi kan besøke. Du kan stole
på at skipets kaptein sammen
med ekspedisjonsteamet vil velge
det beste alternativet, basert på
forholdene den dagen.

enhver ekspedisjon, og som gjør en
slik reise til et eventyr som skiller
seg fra et standard cruise. Bli med
på en reise med oss – en reise der du
vil dra ut på et spennende eventyr,
bli en ekte oppdagelsesreisende og
kan forvente det uvendede. Sammen
vil vi skape unike og uforglemmelige
opplevelser, der vi jobber med – og
aldri mot – naturen

Det er denne uforutsigbarheten og
tilpasningsevnen som er kjernen i
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utforsk
svalbard
Oppdag noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se på
ekspedisjonscruiset ditt på Svalbard.*

© HANNE FEYLING/STEFAN DALL/GENNA ROLAND/UNSPLASH/ANDREA KLAUSSNER

Longyearbyen
Byen er oppkalt etter den amerikanske
forretningsmannen John
Munro Longyear, som
startet kullgruvedrift med
firmaet sitt her i 1906.
Longyearbyen er det administrative sentrum på
Svalbard, og her bor det
rundt 2400 innbyggere
fra mer enn 50 land.

Nordvest-Spitsbergen
Nasjonalpark
Denne nasjonalparken
er fylt av øyer, strender
og fjorder, der hval, sel
og isbjørn holder til.
Området har dessuten
lange tradisjoner når
det kommer til ekspedisjonsreiser.

Den østlige delen av
Svalbard Naturreservater
Den østlige delen av
Svalbard har den høyeste
bestanden av isbjørn på
øygruppen. Nordishavet
her er fullt av drivis, og
det frosne sjølandskapet
endrer seg hele tiden.

Isfjorden
Dette er den nest
lengste fjorden på
Svalbard, som leder til
mange mindre fjorder
og former et frodig og
vakkert fjordsystem
med et rikt dyreliv og
flott vegetasjon.

Hornsund
Denne fjorden er en del
av Sør-Spitsbergen nasjonalpark, og de bratte
fjellene, fantastiske
fjordene og den rike,
fargerike vegetasjonen
gjør den til et av de
mest spektakulære naturområdene i verden.

I 2008 åpnet Svalbard
globale frøhvelv. Her
oppbevares kopier av
de fleste av verdens
frø.

Mindre enn 10 % av
landmassen på Svalbard har vegetasjon,
og det er ingen trær
her.

0 er antallet katter på
Svalbard. Katter er
forbudt for å beskytte
det skjøre fuglelivet på
øygruppen.

I 2007 ble den største marine
reptilfossilen kjent i vitenskapen utgravd på Svalbard.
Pliosaurusen fikk kallenavnet
«Monsteret», og målte hele
15 meter i lengde.

Visste du at?
I fem av årets måneder går ikke solen ned
på Svalbard. Midnattssolen råder fra midten
av april til midten av
august.

*Sjekk reiseruten din for å se alle stoppestedene og høydepunktene på akkurat din reise, da disse varierer på de ulike ekspedisjonene.
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Svalbard
globale
frøhvelv
På Svalbard i Høyarktis, 1300 kilometer
nord for den nordlige polarsirkel,
oppbevares frø fra hele verden på et
trygt sted i en slags biologisk Noas ark.

© FRODE RAMONE (CC)
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Nær Longyearbyen ligger
Platåberget. Dypt inni fjellet, i kalde,
tørre steinhvelv, finnes det over én
million ulike frø fra avlinger verden
rundt. Inne i fjellet ligger verdens
største anlegg for trygg og sikker
frøoppbevaring, med plass til frø for
opptil 4,5 millioner ulike avlinger.
Anlegget ble opprettet av Norges
regjering i 2008.
Dette livsviktige frøhvelvet sørger
for at frø fra trær og planter fra
hele verden bevares. Dersom det
skulle oppstå en naturlig eller
menneskeskapt katastrofe på lokalt,
nasjonalt eller til og med globalt
nivå, kan vi dyrke trær og planter
på nytt i stedet for å miste dem for
alltid. Dette er virkelig en slags Noas
ark for biologisk mangfold, som
beskytter fremtidig liv på planeten.
Hittil har det kun vært én hendelse
der man trengte frø fra hvelvet. Etter
et angrep på byen Aleppo i 2015
under borgerkrigen i Syria, ble hele
frøsamlingen til det internasjonale
senteret for jordbruksforskning i
tørre områder ødelagt. Samlingen
besto av 148 000 frø. Heldigvis
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hadde 80 % av disse frøene blitt
duplisert og sendt til hvelvet på
Svalbard. Frøene ble hentet ut, og på
nytt dyrket i regionen de kom fra – et
levende bevis på hvorfor hvelvet er
så viktig.

Å velge den perfekte
beliggenheten

Du lurer kanskje på hvorfor Svalbard
ble valgt? Siden øygruppa er
så isolert fra resten av verden,
er hvelvet mindre sårbart for
menneskelig innblanding, med
tanke på både hærverk, konflikter og
ulykker. Den nærliggende flyplassen
og Longyearbyen sørger for at man
har nok infrastruktur til å motta
nye frøleveranser, og til å støtte et
team med vedlikeholdsingeniører og
forskere.
Rommene hvor frøene oppbevares,
har en standardtemperatur på
-18 °C, og luftfuktigheten er lav.
Dette gjør at frøene kan bevares
på rett måte. Svalbard har naturlig
permafrost, så selv hvis strømmen
skulle gå, vil det likevel være kaldt
nok i hvelvet til å holde frøene
frosne.

I 2017 førte klimaendringer
imidlertid til at smeltet permafrost
trakk inn i hvelvet. Heldigvis ble
ingen av frøene skadet. Hvelvet
ble deretter oppgradert slik at man
ikke trengte å være avhengig av
permafrosten for å holde frøene
kalde. På tross av denne hendelsen,
anses Svalbard fremdeles som et
av verdens tryggeste steder for
langsiktig frøoppbevaring.

Spre budskapet

Det er ikke mulig for besøkende å
komme seg inn til frøhvelvet, heller
ikke under et ekspedisjonscruise
med oss. Lokalbefolkningen forteller
deg gjerne historier og morsomme
fakta som du kan dele med andre
som også bryr seg om fremtiden til
planeten vår.

Test kunnskapen din »
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Opplev
dyreliv
Svalbards vidstrakte
landskap av stein, is og
sjø huser et fantastisk
og variert utvalg av
inspirerende skapninger.
© UNSPLASH

På dypt og grunt vant

Flere hvalarter oppholder seg i
sjøen ved Svalbard. Disse enorme
sjøpattedyrene er overraskende
smidige, og i blant viser de frem
spektakulære akrobatiske triks. Du
kan til og med møte den legendariske blåhvalen, det største dyret
som noen sinne har levd på jorda.
I buktene rundt Svalbard-øyene finner du også hvalrosser og ulike selarter. Du kan se bartesel i de grunne
fjordene, eller ringsel ute på isen.

Beste tidspunkt

Høyt oppe og på land

Polarreven er et av de få pattedyrene
på Svalbard og jakter på mat hvor
som helst, fra fjellkjedene til kysten.
De har til og med blitt sett på drivisen. På drivisen finner du også den
mektige isbjørnen. På trygg avstand
kan du få et glimt av et av disse
sjeldne topprovdyrene mens de jakter på sel ved isbreen eller svømmer
fra isflak til isflak.
Ellers kan du se svalbardrein som
beiter på tundraen. De er lette
å kjenne igjen på grunn av det

Godt tidspunkt

A P R I L- M A I

storslåtte geviret, og om sommeren
kan du se gevirene i ulike vekstfaser.
Svalbard er også et utmerket hekkested for 41 ulike sjøfugler.
Husk at dette er naturlige habitater,
vi kan derfor ikke garantere at du
ser bestemte dyr underveis. Moder
jord gjør som hun vil, og det er ingen
garanti for å se dyr.

Dyreliv på Svalbard »

J U N I -J U L I

A U G . -S E P T.

ISBJØRN
HVAL
HVALROSS OG SEL
POLARREV
SVALBARDREINEN
FUGLER
BLOMSTER
MIDNATTSSOLEN (fra 19. april til 23. august)
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Bærekraft
Etter å ha utforsket planeten vår i mer enn
et århundre har vi forstått viktigheten av å
være grønne.
I flere tiår har kapteinene våre, besetningen,
ekspedisjonsteamene og returnerende gjester selv
sett hvordan klimaendringer har påvirket de sårbare
polarområdene. Vi ønsker at Arktis, Antarktis og alt
der imellom skal forbli steder med uberørt natur,
rent vann og frisk, ren luft.
Bærekraft er derfor i sentrum for hvem vi er og hva vi
gjør. Fra vakker natur til fjerntliggende lokalsamfunn
– vi ønsker å sikre at ekspedisjonscruisene våre
beskytter begge deler. I tråd med FNs bærekraftsmål
kan vi tilby deg grønnere og mer bærekraftige
ekspedisjonscruise på og for planeten vår.
Vil du lære mer?
© GENNA ROLAND

Gå til nettstedet vårt for bærekraft »

hurtigruten
foundation
Vi bidrar i arbeidet mot en endring:
Vi skaper et fotavtrykk vi kan være stolte av.
Hurtigruten Foundation er en plattform for å fremme og bidra
i viktige saker – sammen. Hurtigruten jobber tett med gjester,
samarbeidspartnere og organisasjoner, og vi mener at vi
virkelig utgjør en forskjell ved å minimere driftspåvirkninger
og maksimere de positive ringvirkningene i lokalsamfunnene
vi samarbeider med. Siden Hurtigruten Foundation ble
etablert mot slutten av 2015, har totalt 3 200 000 kroner blitt
donert til dags dato øremerket 34 prosjekter i åtte land.
Hurtigruten Foundation finansieres av direkte donasjoner
og flere initiativer om bord, blant annet auksjoner,
pengeinnsamlinger, og hovedsakelig «Green stay»programmet, der et bidrag gis for hver dag du ikke ber oss
om å rengjøre lugaren, slik at vi kan spare energi, vaskemidler
og vann. Vi inviterer deg til å bli med oss i arbeidet med å
etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av!
Besøk Hurtigruten Foundations nettsted »
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