Ekspedisjonscruise din i

Vest-Afrika
& Kapp Verde
© SHUTTERSTOCK

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like mye
som deg til denne ekspedisjonen – du vil være en av få som
får oppleve denne eksotiske, biologisk mangfoldige delen av
den vestafrikanske kysten.
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 Vest-Afrika og Kapp Verde.
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Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten

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.

Vi anbefaler at du pakker:
Hurtigtørkende klær som kan brukes i flere lag

Sjekk passet ditt
Sørg for at passet ditt har minimum
6 måneder gjenværende gyldighet på
slutten av cruiset ditt. *

Billig regnponcho
Komfortable, lukkede sko som tåler vann
Bredbremmet solhatt
Badetøy, og lukkede sko for bading på
destinasjonen

Innreisekrav (visum)
Vennligst sørg for at du er i besittelse
av korrekt reisedokument med godkjent
visum innen ekspedisjonen starter.
Gjestene vil få utstedt turistvisum for
Guinea-Bissau og Gambia om bord
på skipet.

Polariserte solbriller og solkrem
Shorts til varme dager
Insektmiddel (veldig sterk myggspray)
Kløstillende krem for insektbitt
Kort- og langermede T-skjorter med UV-filter

Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god
reise-/helseforsikring som også dekker
evakuering på medisinsk grunnlag.
Obligatoriske vaksiner
På tidspunktet for publisering, kreves
gulfebervaksine for ekspedisjoner i
Vest-Afrika. Hør med legen din om det
er noen flere anbefalinger.

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

Langbukser for utforsking til lands

Hva du bør ta med på reisen »

Du får en
ekspedisjonsjakke
fra Helly Hansen
og en vannflaske
i aluminium til
gjenbruk. Bruk
vannfyllingsstasjonene
om bord.

Innreisekrav »

* I tillegg må gyldigheten av passet være i samsvar med nasjonale krav i landet/landene du reiser til.
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Kom nærmere

Kapp Verde med sine 15 ulike øyer, hvorav
ni er bebodd, og Bissagos med sine 88
øyer og holmer er begge fascinerende
øygrupper som er best å besøke via
sjøveien. Det lille ekspedisjonsskipet vårt
gjør at du kan komme helt nært de utilgjengelige kystlinjene og holmene.
Uansett om du liker Kapp Verdes unike
musikkarv eller vil beundre de fascinerende sosialstrukturene blant folket på
Bissagosøyene, kan du se frem til en helt
unik opplevelse.

Kom nærmere Vest-Afrika »

PRAKTISK
INFORMASJON

Reisen din er
trygg med oss

© SHUTTERSTOCK

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

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Landinger med
ekspedisjonsbåter
De små ekspedisjonsbåtene våre
gjør at du kan gå i land på strender
og i terreng som ellers ikke kan nås
på grunn av manglende infrastruktur
og fasiliteter. Båtene er perfekte for
å observere dyreliv, så vi vil holde
utkikk etter marine skapninger når vi
seiler til og fra skipet.

Safarier
Når vi utforsker de forskjellige øyene
til fots, er hver opplevelse et spennende eventyr. Du vil gå i land ofte,
og gå på stier som tar deg gjennom
et unikt spekter av karakteristiske
økosystemer.

Besøk til lokalsamfunn

Foredrag

På Bissagosøyene får du sjansen
til å møte det lokale Bijagos-folket,
veiledet av teamet vårt og en lokal
oversetter. Bijagos-folket lever
fremdeles på tradisjonelt vis, med
et matriarkalsk samfunn og et
animistisk trossystem. Et besøk til
lokalsamfunnet deres er en opplevelse for livet, og ekspedisjonsteamet
vil vise deg vei til fots for å møte
dem.

De ansatte i ekspedisjonsteamet er
eksperter med mye kunnskap om
hvordan man utforsker øde steder.
De vil gi deg dyptgående foredrag
om en rekke ulike temaer slik at
du kan lære på best mulig måte.
Temaene som velges, er spesifikke
for hvor du er i cruiset.

Byvandringer

Noen steder er ideelle å utforske
med kajakk. Vi har flere havkajakker

Ekspedisjonsteamet vårt vil vise deg
hvor de mest interessante severdighetene er og gi deg informasjon
om kulturen og historien til stedene
vi besøker, fra fastlandsbyer i Afrika
til mindre landsbyer og tettsteder
på øyene. Uansett om det er en inkludert aktivitet, et valgfritt opplegg

om bord for dette formålet, og de er
perfekte for å padle i farvannet rundt
strandkanten og langs kysten.

eller bare en uformell titt på noen
av favorittstedene deres, vil teamet
begeistre deg og gi deg inspirasjon.

Kajakkpadling*

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 »

*Vær oppmerksom på at disse tilleggsaktivitetene koster ekstra. 5

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.
© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Når du drar ut på en ekspedisjon
med oss, vil du reise til noen av de

muligheten til å endre kurs en
essensiell og spennende del av

mest fjerntliggende og uberørte

ekspedisjonscruisene våre.

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

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
vest-afrika
og kapp
verde
Opplev noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se
under ekspedisjonscruiset ditt i
Vest-Afrika og Kapp Verde.*

Øya Santo Antão
Den mest spektakulære
av Kapp Verde-øyene!
De kuperte fjelltoppene,
dype dalene og vertikale
klippene på Santo Antão
er blant verdens mest
dramatiske landskaper.

Dakar
Den pulserende
hovedstaden i Senegal,
som ble bygget opp
på tuppen av Kapp
Verdehalvøya, er den
mest innflytelsesrike
byen i Vest-Afrika og
det perfekte stedet for
å lære om kontinentets
moderne historie.

Øya Fogo
Fogo er Kapp Verdes tak
med en høyde på 2829
meter, og også landets
mest aktive vulkan. Det
er ingen store havner på
Fogo, så landinger med
ekspedisjonsbåt her er
alltid en utfordring.

Bijagós-øyene
Bijagós-øyene er en
labyrint av øyer og
kanaler. Her holder
Bijagós-folket til, et
matriarkalsk samfunn
med 30 000 personer
fordelt på 20 øyer.

Øya Boa Vista
En smak av
majestetiske Sahara på
en liten øy! Dynamiske
sanddyner, ørkenoaser,
lange og vakre strender,
krystallklart vann,
ikoniske skipsvrak og
endemisk dyreliv venter
deg her.

Opplev Bijagós-øyene »

Visste du at?
Renessansemonumentet
i Dakar er den høyeste
statuen i Afrika. Dakars
monument ligger på toppen av en ås, og er rundt
49 meter høyt, høyere
enn Frihetsgudinnen i
New York.

Gambia er det største
landet på fastlandet i
Afrika. Det er et veldig
smalt land som er kun
50 km bredt på sitt
bredeste.

Ifølge World Heritage
Center finner man fem
av verdens åtte skilpaddearter på Bissagosøyene.

Rundt 54 % av befolkningen i Guinea-Bissau
har kreol som morsmål,
og rundt 2 % har portugisisk, det offisielle
språket, som morsmål.

Øygruppen Kapp Verde
er delt inn i to grupper:
Barlavento (Windward)gruppen i nord og
Sotavento (Leeward)gruppen i sør.

*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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Opplev
dyreliv

De vulkanske oddene av stein på isolerte
Kapp Verde, sjøene rundt og himmelen
over er fulle av liv, og den frodiggrønne
tropiske øygruppen Bissagosøyene er en
skattkiste av biologisk mangfold.
© GETTY IMAGES

Faunaen i Kapp Verde og
Bissagosøyene

i vannet her, i tillegg til minst 17
hvalarter.

som mangrovesumper og kystsavanner. Dette har skapt et sårbart,

De to øygruppene har et økologisk
mangfold som er perfekt for visse
sjeldne og fascinerende skapninger,

Se opp mot himmelen

men rikt habitat like ved kysten av
Vest-Afrika.

fra de vulkanske oddene av stein på
isolerte Kapp Verde til det frodige saltvannshabitatet på Bissagosøyene.

Havparadis
Vannet rundt Kapp Verde har et
betydelig nivå av biologisk mangfold
på verdensbasis, både på grunn av
beliggenheten og på grunn av den
geologiske historien. Vulkansk aktivitet har skapt gigantiske korallfjell
som stiger opp fra havbunnen, og
disse skaper sjeldne havhabitater på
en rekke ulike dybder. Det har blitt
registrert hundrevis av fiskearter

Kapp Verde er utvilsomt et paradis
for fugletittere. Når vi cruiser på vannet ved øygruppen, kan du se mange
av de fascinerende sjøfuglene
som er her enten midlertidig som
trekkfugler, som snipe og skjestork,
eller de som er her året rundt, som
madeirisk havsvale, kjent i lokalområdet som jaba-jaba.

Isolert saltvann
I 1996 ble Bissagosøyene erklært
som et biosfærereservat av UNESCO, og du vil se hvorfor når du
cruiser rundt øyene. Her er det
relativt lite menneskelig utvikling og
et bredt utvalg av ulike økosystemer,

På øyene bor det mange ulike
arter av havskilpadde, spesielt den
utrydningstruede grønne havskilpadden, samt krokodiller og en
rekke rokker og hai, som grå revhai
og hammerhai.Her finner du også
delfiner, vestafrikanske manater og
selvfølgelig den kjente, men sjeldne
saltvannsflodhesten.
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.
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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?
© OLE MARTIN WOLD

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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