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Svalbard  
Express

Kære rejsende
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så begejstrede, som du 
er, for din ekspedition til verdens nordligste områder. Tag med os og 
oplev den uberørte, arktiske vildmark, der stort set ikke har ændret sig, 
siden vi sejlede denne sommerrejse til Svalbard første gang i 1968.

I dette dokument finder man vigtige oplysninger om alt det, man bør 
foretage sig, inden man tager af sted, samt hvad vi anbefaler, at man 
pakker, hvad man kan opleve ombord og hvad man kan forvente. 

Hvis du klikker på de understregede links i dokumentet, vil du blive ledt 
til vores hjemmeside, hvor du finder yderligere oplysninger.  Sørg for, at 
du har en internetforbindelse for at gøre dette. 

Man vil modtage endnu en e-mail fra os cirka to til fire uger inden afre-
jse. E-mailen indeholder billetter til rejseplan og fly.

Vi ser frem til at byde dig velkommen ombord.  
Ved spørgsmål kan vi kontaktes:

Reservationer: +4589881205 
E-mail: booking@hurtigruten.com   
Hjemmeside: hurtigruten.dk/svalbard-express/

Med venlig hilsen
Dit Hurtigruten-team

© HURTIGRUTEN
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Velkommen 
til vores hjem

Norge er vores 
hjem. Vi har sejlet 
langs Norges 
fantastiske kyst 
siden vores 
engagerede 
grundlægger, 
kaptajn Richard 
With, etablerede 
Norges første, 
pålidelige 
kystforbindelse i 
1893. Med os kan 
man se Norge på 
den norske måde.

Norges bedst bevarede 
rejsehemmeligheder
Vi tager dig på en rejse, der 
indfanger vores pionerarv 
og bebuder en fremtid med 
autentisk, bæredygtig og 
meningsfuld rejse, der ville 
gøre vores grundlægger stolt. 
Vi følger en mindre befærdet 
rute og når steder, som andre 
ikke kan, hvor man ser skjulte 
perler og får eksklusive 
oplevelser. 

Disse omfatter nogle af vores 
personlige yndlingssteder 
langs kysten, hvor man kan 
opleve særlige steder, som kun 
få kender til endsige besøger. 

Året rundt
Langs Norges kyst er hver 
årstid unik. Uanset hvilken 
årstid man har valgt at sejle, er 
man sikker på at blive forelsket 
i Norges storslåede landskaber 
og unikke kultur. 

Uanset om det er vinterens 
nordlys, sommerens 
midnatssol, forårets første 
blomstring eller efterårets 
kalejdoskop af farver, viser 
vores rejser det bedste fra 
Norge, i hver årstid. 

Alle kystens vidundere 
Rejserne begiver sig dybt ind 
i Den arktiske Polarcirkel, 
så man kan dykke ned i 
livet og smagene af Norges 
kyst, der leverer livsvigtige 
forsyninger til kystlandsbyer 
og skaber varige minder. Man 
kan komme til toppen af det 
europæiske kontinent ved 
Nordkap eller måske hele  
vejen til den højarktiske 
øgruppe Svalbard. 

Og selvfølgelig er der lyset. 
Om vinteren, mellem oktober 
og marts, farves Norges 
nattehimmel af nordlyset. 
Kommer du om sommeren 
bliver Norge over den arktiske 
polarcirkel landet med evigt 
dagslys, selv ved midnat, 
hvilket giver dig ekstra 
soltimer til at udforske  
endnu mere.

Mere at udforske 
På hvert trin af rejsen rundt i 
vores fantastiske hjemland er 
der masser af tid til at udforske. 
I stedet for korte besøg i 
masser af havne bruger vi 
flere timer på virkeligt at lære 
hvert område at kende, så der 
er rigeligt med tid i de smukke 
landskaber. Man kan udforske 
kystens smukkeste steder 
og nyde de udflugter, der er 
inkluderet i rejsens pris, for at 
opleve endnu mere. Og i vores 
Videnskabscenter ombord 
kan man dykke dybere ned i de 
økosystemer, vi besøger. 

Vi kender Norge, vi er Norge
Norge og de betagende fjorde 
og maleriske kystbyer er vores 
hjem. Vores kyndige team vil 
gøre vores oplevelse endnu 
bedre med indsigt, der kun  

kan komme fra indgående, 
lokal viden. 

Mens man ser skønheden 
og charmen ved Norges kyst 
med os, vil man udforske 
emner, der relaterer til norsk 
kultur, historie, mad, dyreliv, 
geologi og meget mere. 
Vi vil nyde inspirerende 
interaktioner med ikonisk 
dyreliv og lokalsamfund. Det 
er vores Norge, det ægte Norge 
- velkommen.
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Før  
afrejse
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Hurtigrutens hjemsted 
Tag på en rejse gennem vores historie og 
det fantastiske landskab i Hurtigrutens 
hjemland – Norge, og lær mere om den 
ægte, unikke Hurtigruten-oplevelse på 
dette forudindspillede webinar.

Udforsk hjemmefra » 

Vi bekymrer os meget om din sundhed, dit 
helbred og velbefindende. Det er lige så 
sandt nu, som det altid har været, lige siden 
vi først begyndte at sejle i 1893, måske endda 
endnu mere. Vi har introduceret flere nye 
procedurer designet til at holde dig sikker 
på alle vores skibe.

Vores sikkerhedspolitik »

Dit eventyr 
er sikkert med os

Vores skibe
Svalbard Express’ og Nordkap Express’ 
flagskib, M/S Trollfjord, har sit navn  
fra en lille, men spektakulær fjord i  
Vesterålen-øgruppen.

Oplev M/S Trollfjord »

©HURTIGRUTEN

Vil du gerne være bedre 
forberedt? 
Vi har samlet en række praktiske  
oplysninger, som man måske gerne vil have 
inden rejsen langs Norges kyst  
med Hurtigruten. 

Praktiske oplysninger »

https://global.hurtigruten.com/destinations/norway/inspiration/#webinar-norway-home-of-hurtigruten
https://www.hurtigruten.dk/kystrejse-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=2
https://www.hurtigruten.dk/skibe/ms-trollfjord/
https://www.hurtigruten.dk/kystrejse-praktiske-oplysninger/rejseoplysninger-for-svalbard-express-og-nordkap-express/
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Man kan hjælpe med at beskytte det 
uberørte, arktiske miljø mod truslen  
fra ikke-hjemmehørende arter ved 
at følge  AECOs retningslinjer for 
biosikkerhed » inden afrejsen. 

Forår – vær beredt
Da det er sandsynligt, at vi vil opleve 
tre årstider under én sejlads i foråret, er 
det vigtigt at pakke godt og varmt tøj. Vi 
anbefaler, at du medbringer en uldtrøje, 
varme sokker, et tykt halstørklæde, 
vinterstøvler, varme, vandtætte bukser 
og jakke, en hat og handsker. 

Sommer – sommerpåklædning
Sommervejret langs kysten kan være 
omskifteligt, så ud over T-shirt, shorts 
og sandaler, er det klogt at pakke en 
varm trøje, let jakke (vandtæt), tynd hat 
og handsker, og vandresko.

Efterår – masser af lag
Selvom solen måske skinner, kan du 
også forvente køligere vejr i løbet af eft-
erårsmånederne. Sørg for at pakke både 
tynde lag og noget varmt tøj – en ulden 
trøje, vind- og vandtæt jakke og bukser, 
en hat, handsker og lette vandrestøvler. 

Der er flere ting, man skal huske at medbringe  
på en tur med os.

©RAYMOND ENGMARK

Hvad bør  
du pakke

 Kikkert 

 Varme underlag og mellemlag

 Polariserede solbriller og  
 solbeskyttelse

 Et kamera (i en vandtæt pose) 

 Et hukommelseskort med stor  
 kapacitet

 Vind- og vandtætte bukser

 Pas og/eller ID-kort (gælder også  
 skandinaviske borgere)

 Vandrestøvler, som er gået til, til  
 brug udendørs

 Badetøj til brug i vores pool og  
 boblebade på dækket

 Et par afslappede sko til brug ombord

Ud over din “almindelige” pakkeliste 
(toiletartikler og nødvendigt basistøj), 
anbefaler vi disse ting til din rejse:

Hvad skal du medbringe »

https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.hurtigruten.dk/kystrejse-praktiske-oplysninger/pak-dit-eventyrgrej-coastal/
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Vi tager os af gæsterne i 
vores hjem. Derfor gør 
vi alt, hvad vi kan for at 
gøre oplevelsen så rar og 
behagelig som muligt, selv 
inden sejladsen.  

Hvis rejsen begynder i Bergen, har vi 
en behagelig overraskelse: vores nye 
lounge for rejsende.

Inden ombordstigning kan man 
slappe af i det smukt møblerede 
område, der er indrettet i samme stil 

som vores skibe, så oplevelsen bliver 
behagelig fra land til søs.

Tag et hvil i en af de mange 
behagelige stole eller sofaer. Mød de 
medrejsende. Benyt gratis Wi-Fi samt 
USB-opladere og -stik. 

En stor, interaktiv touchscreen 
ved indgangen viser detaljerede 
oplysninger om eventuelle 
tilkøbsudflugter, man kan bestille, 
mens korte film om rejsens 
højdepunkter afspilles på skærme i 
hele loungen. 

Vi ved, at man også kan blive lidt 
småsulten inden afrejsen, derfor har vi 
i loungen et udvalg af varme drikke og 
lette forfriskninger, der er inkluderet 
i rejsens pris. De vækker appetitten til 
de måltider, der serveres på skibet.

Slap af 
med stil

© ESPEN MILLS
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To er antallet af 
officielle skriftformer 
på norsk: bokmål og 
nynorsk.

X er længden af 
Norges kystlinje. Det er 
umuligt at måle, hvor 
lang den virkelig er. 

I 2008 åbnede den 
globale frøbank 
på Svalbard. Den 
indeholder kopier af 
alle verdens frø.

2008 var året, 
hvor Norge tildelte 
kongepingvinen Sir 
Nils Olav III titlen som 
brigadechef.

Hjørundfjord
Langs Norges 
næstlængste fjord er 
der gletsjere, rolige 
landsbyer og maleriske 
æbleplantager, der 
bruges til at lave lækker 
cider, som regionen er 
berømt for.

Longyearbyen
Dette er Svalbards 
administrative centrum 
med 2400 indbyggere fra 
mere end 50 forskellige 
lande og opkaldt efter 
den amerikanske 
forretningsmand, John 
Munro Longyear, hvis 
virksomhed startede 
kulminedrift her i 1906.

Nordkap
Ved 71°10’21 N ligger 
Nordkap-plateauet kun 
2.100 kilometer væk fra 
Den geografiske Nordpol, 
og det tætteste man 
nogensinde kommer på 
toppen af verden.

Bergen
Bergen har noget 
for alle, lige fra 
havnekvarteret Bryggen, 
som er på UNESCO’s 
verdensarvsliste, 
fæstningen Bergenhus til 
det berømte fiskemarked, 
akvariet og svævebanen 
Fløibanen.

Senja
Senja, som af CNN 
er kaldt en af de 
10 smukkeste øer i 
verden, henvises nogle 
gange til som “Norge 
i miniatureudgave” på 
grund af dens smukke 
og forskelligartede 
landskaber.

      

På kanten 
af verden

Opdag nogle af de seværdigheder, vi måske 
kommer til at se, når vi genoptager Svalbard 
Express-ruten fra 1968 – den ikoniske rute, 
der engang forbandt Norge og Svalbard. 

Oplev Svalbard »

© NINA BAILEY / SHUTTERSTOCK / HURTIGRUTEN

Mindre end 10 
% af landmassen 
på Svalbard har 
vegetation, og der er 
ingen træer.

Vidste du at?

https://dk-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-udgivelse-01/opdag-svalbard
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Svalbard Express’ tilbagevenden  
Vi grundlagde den første, 
regelmæssige sommersejlads til den 
fjerntliggende, arktiske øgruppe 
Svalbard i 1968, og blev en livline for 
dets samfund indtil 1982. Dengang 
var ruten en af   de mest pålidelige 
forbindelser, som de fjerntliggende 
bosættelser på Svalbard havde til 
Norges fastland.
 
Nu er Svalbard Express vores 
chance for at opleve den vidtstrakte 
fornemmelse af det højarktiske, et 
skær fra den magiske midnatssol.
.
I kølvandet på pionerer
Når man følger i fodsporene på de 
banebrydende opdagelsesrejsende, 
forskere og sømænd, der har 
foretaget rejsen til Svalbard gennem 
århundreder, vil man se noget af 
verdens mest storslåede landskab og 
dyreliv.  Den 15-dages rejse tager os til 

steder på UNESCO’s verdensarvsliste, 
smarte storbyer, små fiskerbyer og 
ufremkommelige øer omgivet af høje 
havklipper, der vrimler med fugle. 
Vi krydser Den arktiske Polarcirkel 
i midnatssolens rige, får chancen for 
at besøge Europas nordligste punkt 
og sejler over Barentshavet til det 
polargolde Svalbard. 

Fødevarer og drikkevarer 
Skibet er blevet nyrenoveret til 2023. 
Med opgraderede restauranter og 
barer og et helt nyt åbent køkken 
bringer vi råvarer og vores kulinariske 
arv fra Norges kyst til hjertet af 
din oplevelse. Vælg mellem tre 
restauranter, en cocktailbar og 
madmarkedet med endnu en lille bar.
Vi genskaber ikoniske retter fra 
1968 til 1982 og anvender ældgamle 
konserveringsteknikker for at give dig 
en smag fra fortiden. 

Ekstraordinære oplevelser
Med Svalbard Express kan man 
virkelig fordybe sig i Norges kystlinje 
og øer. Forvent udflugter ført an af 
passionerede lokale, en moderne 
tvist på indretningen af kahytter og 
menuer inspireret af 1960'erne og 
ekspertledede workshops med rod 
i Svalbard Express' arv og steder. 
Vi er ivrige efter at dele ud af vores 
viden om Norges kyst. For at gøre det 
endnu nemmere kan man nu streame 
foredrag fra skibets opdaterede 
foredrags- og konferencesale direkte 
til sin opfriskede kahyt eller suite. 

Hvis det lyder af meget, så bare slap af. 
Sommerdagene er lange heroppe, så 
der er masser af tid til det hele.

Oplev  
Svalbard  
Express

© AGURTXANE CONCELLON

Læs mere »

https://www.hurtigruten.dk/svalbard-express/#oplevelsen
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Spisemulighederne ombord på det udsøgt 
designede M/S Trollfjord viser stolt 
det norske køkken på den fineste, mest 
klassiske og mest bæredygtige måde.

Få forbindelse til kysten gennem 
køkkenet
Skibets kokke køber de bedste, lokale 
råvarer på ruten for at genskabe retter 
fra fortiden. Ved hjælp af lokale, 
hjemmedyrkede råvarer er vores mad 
frisk og fuld af smag, til gavn for både 
lokale leverandører og naturen. Med os 
ser man ikke blot Norge, man smager 
det også. 

Åbent køkken
M/S Trollfjord har sit eget lille køkken 
på øverste dæk. Der tager vores 
dygtige kokke os fra fjord til gaffel med 
dybdegående mesterlektioner i for 
eksempel fiskefiletering og lagring. 
Disse mini-madlavningskurser foregår 
alle med Norges landskab i baggrunden, 
det samme landskab, der har produceret 
de råvarer, vi bruger. Man lærer om 
lokale delikatesser og finder ud af, 
hvordan de smager. Der er masser af 
delikatesser at smage, fra vinsmagning 
til en flammende grill til traditionel, 
norsk lefse – varme fra panden.

Hovedrestauranten
Norge er berømt for sine ældgamle 
madkonserveringsteknikker, der blev 

udviklet af forfædrene, så de kunne 
overleve de hårde, arktiske vintre. Vores 
hovedrestaurant er en hyldest til disse 
traditionelle metoder, men med et 
moderne strejf i en menu, der tilpasser 
sig efter hvilke råvarer, der er i sæson.
Uanset, om det er morgenmad, frokost 
eller aftensmad, finder man nogle af 
Norges mest værdsatte kystretter her.

Brasseri
I humør til solid, traditionel mad 
sprængfyldt med lokale råvarer og 
smag? Så besøg vores bistro, Brasseri, 
der serverer mad hele dagen. Med en 
afslappet og rustik stemning kan man 
nyde gamle favoritter, såsom helstegte 
kje-ben (gedekid), boknalam eller 
fjeldørred fra Finnmark. Og hvis man 
foretrækker at tage maden med sig, er 
der en række tilfredsstillende sandwich 
og burgere, som man kan spise, hvor 
man vil. 

Finere à la carte-restaurant
Hos vores à la carte-restaurant kan man 
nyde en fantastisk middagsoplevelse, 
hvor lokale, årstidsbestemte råvarer i 
topkvalitet er høstet, så vi kan opleve de 
fineste smage fra Norges kyst.

Sammensæt dit eget fem-retters måltid 
fra et bredt udvalg af retter, inklusive 
opskrifter skabt af vores kulinariske 
ambassadørers gastrogenier – de 
prisvindende køkkenchefer Astrid 
Nässlander og Halvar Ellingsen.  
Skibets sommelierer er også klar til at 
hjælpe med at matche den perfekte vin 
til hver ret.

Panoramabar
Ombord på M/S Trollfjord kan 
man også nyde lokale drikkevarer 
og eftermiddagste i baren. Med 
en beliggenhed på det to-etagers 
observationsdæk er det et fantastisk 
sted at slappe af og beundre den 
imponerende udsigt. Man finder 
signaturcocktails lavet med bær, der er 
plukket langs kysten, øl brygget med 
vand fra Trollfjord, gin fremstillet i 
Troms’ klare fjorde og et bredt udvalg af 
norsk akvavit.

© CHRISTIAN HOUGE
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Læs mere »

Madlavning 
fra det  
autentiske 

https://www.hurtigruten.dk/norways-coastal-kitchen/restauranter-svalbard-nordkap-express/
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Få en vild oplevelse i Norge  
Føj noget af verdens mest storslåede 
dyreliv til Norges fantastiske 
landskab, så kan du let se, hvorfor 
det er en af   de bedste destinationer i 
verden. Fra rovdyr som havørne, der 
hersker på himlen, til hvalerne langs 
kysten – Norge er en vildmark med 
uforlignelig skønhed.  

Gå hval-amok  
På vores rejse får vi chancen for 
at se det eksotiske dyreliv i det 
høje nord i uberørte omgivelser, 
fra hvaler til kongekrabber. 
Planktonblomstringen, der er 
forårsaget af lange sommerdage, 
tiltrækker forskellige hvalarter, 
herunder grinde-, våge-, spæk-, 
pukkel-, hvid- og kaskelothvaler. At se 
disse skabninger hæve deres enorme 
kroppe akrobatisk op af vandet er altid 
et højdepunkt. 

Ikoniske dyr  
Du får måske øje på et af Norges 
mest elskede dyr, det majestætiske 
rensdyr. De er lette at kende på deres 
majestætiske gevirer, og i store dele 
af sommeren kan du se disse gevirer i 
forskellige vækststadier. 

Over og på land 
Et af de få pattedyr på Svalbard, 
polarræven, søger føde overalt fra 
fjeldryggene til kysten. Vi ser måske 
endda en hvalros, der soler sig, eller en 
isbjørn på jagt efter sæler. 

Svalbard tilbyder også gode, årlige 
ynglesteder for 41 havfuglearter. 
Norges kyst har også en spektakulær 
vifte af fuglearter, herunder de søde 
søpapegøjer, også kaldet “havets 
klovne”. Her findes femten forskellige 
rovfuglearter, inklusive den mægtige 
havørn.

Husk, at det er naturlige levesteder, 
så vi kan ikke garantere, at visse dyr 
viser sig i løbet af vores tur. Moder 
natur gør som hun vil, og ingen 
observationer er stensikre.

Dyrelivet langs den norske kyst er 
lige så varieret som selve kysten. 

Oplev  
vilde dyr

© SHUTTERSTOCK / HURTIGRUTEN
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Forestil dig, at solen 
aldrig går ned, at natten 
aldrig kommer, og at 
dagene er endeløse. 
Det er faktisk et reelt 
fænomen, og hvis du er 
heldig, vil du selv se det, 
mens du udforsker den 
smukke vildmark i det 
nordlige Norge.

Endeløse dage  
Midnatssolen forekommer hver 
sommer på steder syd og nord for 
Den antarktiske Polarcirkel. 

Den er mest fremtrædende omkring 
sommersolhverv, når solen slet 
ikke kommer under horisonten i 24 
timer. På grund af jordens vinklede 
akse er regionen vinklet mod solen 
i løbet af sommermånederne i 
Arktis. Det samme gælder for den 

antarktiske sommer og for det 
sydligste, syvende kontinent.  
 
Som en sidebemærkning er 
polarnatten det modsatte af 
midnatssolen, og det forekommer 
hver vinter i Arktis og Antarktis. I 
løbet af denne periode stiger solen 
slet ikke op over horisonten i løbet af 
dagen, hvilket skaber den perfekte 
baggrund for, at det magiske nordlys 
eller sydlys kan dukke op når som 
helst, og det mere end kompenserer 
for manglen på sollys. 
    
Antallet af sommerdage, hvor 
midnatssolen regerer højest, bliver 
mindre, jo længere væk fra polerne 
du er. På Syd- og Nordpolen kan 
midnatssolen ses i op til seks hele 
måneder hvert eneste år. 

På øgruppen Svalbard, der er 
Europas nordligste beboede region, 
går solen ikke ned i fire måneder 
fra cirka april til august. Syd for 
Svalbard får Nordkap i Nordnorge 

24 timers dagligt sollys i cirka tre 
måneder fra maj til juli.  

Evigt solskin i Nordnorge 
Hvis man vil opleve fænomenet 
med midnatssolen, er det nordlige 
Norge det bedste forslag. Nogle af 
de mest populære steder at se solen, 
der aldrig går ned, er Bodø, Lofoten, 
Tromsø, Hammerfest, Nordkap og 
Longyearbyen på Svalbard.  
 
Midnatssolen er lige så meget en 
følelse, som den er noget, man kan 
se. Du kan finde varmere steder 
nærmest over hele verden, men den 
varme følelse af midnatssolen er 
noget helt særligt – en følelse, der vil 
forblive hos dig i lang tid.

Under  
midnatssolen

Sejlads under midnatssolen »
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Virkelig bæredygtighed er balancen mellem det miljømæssige, det 
økonomiske og det sociale. Alt, hvad vi har gjort i de seneste 130 år, har 
været at servicere, pleje og tage os af Norges kyst. Vores mission: at 
beskytte vores smukke hjem til kommende generationer.

I 2018 forbød vi al unødvendig engangsplastik og er stolte over at være det 
første krydstogtsselskab i verden til at gøre det. Vores koncept med Norway’s 
Coastal Kitchen køber ind fra bæredygtige producenter langs kysten, hvilket 
betyder, at der bruges mindst mulig energi på at fragte og køle fødevarerne. 

Alle vores skibe på Norges kyst kan få emissionsfri strøm i havnene. 
Vi er også begyndt at indfase brugen af biobrændstof, produceret af 
organisk affald. Inden 2023 vil vi implementere nye, grønne, teknologiske 
opgraderinger, som sammen med biobrændstoffer vil reducere CO2-
emissionerne med op til 25 % og NOx-emissionerne med 80 %. Vi vil 
fortsætte med at implementere banebrydende løsninger med målet om at 
nedbringe emissionerne fra vores skibe på kysten til nul. 

Vores utrættelige service på Norges kyst er en livline for de 34 kystsamfund, 
vi binder sammen. Vi giver beskæftigelse for de mennesker, der bor langs 
kysten, og vores partnerskab med lokale virksomheder har varige fordele for 
økonomien. Det er bæredygtig turisme i lille skala, når det er bedst.

Besøg vores side om bæredygtighed »
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Vi etablerede Hurtigruten Foundation i 
2015 for at gøre en forskel i forhold til vigtige 
projekter i hele verden, herunder Norges 
kyst. 

De samlede midler, vi har doneret indtil nu, er på 
omkring fire millioner norske kroner fordelt på 
34 initiativer i ti lande. 

Du kan yde din del ved at hænge et Green Stay-
mærke på døren ind til din kahyt under rejsen 
for at lade os vide, at din kahyt ikke trænger 
til rengøring den dag. Det hjælper os med at 
spare på vand, rengøringsprodukter og energi. 
For hver dag du anvender Green Stay-mærket 
under din rejse, giver vi 5 NOK til Hurtigruten 
Foundation. Fonden donerer herefter penge 
til forskellige projekter langs kysten, såsom 
strandoprydning, vandrestier 
og kunstprogrammer.

Hurtigruten foundation
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kystens fremtid

https://www.hurtigruten.dk/hurtigruten-group/sustainability/

