
Flyafgange 
CHECK-IN
Vi anbefaler, at du er i lufthavnen for check-in, 2-2,5 timer før afgang. 
Check-in via internet og/eller selvbetjeningsautomater kan være tilgæn-
gelig afhængigt af, hvilket flyselskab du rejser med. Log ind på flyselska-
bets hjemmeside med din billets referencenummer på din reservationsbe-
kræftelse for at få adgang til flyoplysninger og -opdateringer, anmode om 
særlige tjenesteydelser såsom måltider, rullestole eller reservation af sæde 
og for online check-in, hvis det er muligt.

Dine flybilletter er elektroniske, du vil ikke få tilsendt yderligere doku-
menter. Visse flyvninger med fælles flykoder, kan betjenes af et andet sel-
skab end det, der er vist i din rejseplan. 

Behold venligst det bagagemærke, der blev udstedt ved check-in, indtil du 
har hentet din bagage. 

BAGAGE GENNEM CHECK-IN
Hvis du rejser via et tilslutningsfly til Norge med en videre flyvning til en 
anden destination i Norge, kan du tage din håndbagage direkte til den gate, 
der står på dit boardingpas. • På grund af mulige ændringer af gate bedes 
du dobbelttjekke dit gatenummer og din afgangstid ved transferskranken 
eller følg med på ankomst-/afgangstavlen i lufthavnens terminal.

Indchecket bagage vil blive checket videre igennem til din endelige de-
stination. Hvis du har separate billetter fra forskellige flyselskaber, er det 
normalt ikke muligt at checke bagage igennem til den endelige destinati-
on. Indcheckningspersonalet vil kunne fortælle dig, hvorvidt bagagen kan 
checkes ind.

BAGAGEINFORMATION

HÅNDBAGAGE

Flyselskab Kode Economy Business Bagage

Norsk
Air shuttle DY 1 bagage på 10 kg,

55 x 40 x 23 cm n/a n/a

SAS/
Widerøe

SK/
WF

1 bagage på 8 kg,
55 x 40 x 23 cm SAS Plus 1 bagage på 8 kg, 

55 x 40 x 23 cm

CHECK-IN AF BAGAGE

Flyselskab Kode Economy Business Bagage

Norsk
Air shuttle DY 2 bagager på 20 kg* n/a n/a

SAS/
Widerøe

SK/
WF 1 bagage på 23 kg SAS Plus 2 bagager på 23 kg

* Hvis flyrejser er bestilt hos Hurtigruten

Eventuel ekstra bagage kan betales ved check-in, eller du kan for-
håndsbetale på flyselskabets webside, hvilket kan være billigere end 
at betale i lufthavnen. Enhver enkelt bagage, som vejer over 32 kg, vil 
ikke blive accepteret for transport.

Transport
BERGEN
HURTIGRUTEN TERMINAL I BERGEN 
Hurtigruten Terminal 
Nøstegaten 30 
N-5010 Bergen 

ÅBNINGSTIDER HELE ÅRET
MAN-FRE fra 08.00 

LØR-SØN fra 11.00

Bagageopbevaring fra 11.00 

Check-in fra 15.00

Kahytter tilgængelige fra 18.00 

Den seneste ankomsttid er 30 minutter før skibets afgang. Sikkerheds-
instruktioner vil blive formidlet ombord, mens skibet er i havn.
I terminalen er der et siddeområde, en automat med drikkevarer og 25 ba-
gageskabe, som passagererne kan benytte. Skabene til bagage betjenes 
ikke af Hurtigruten og der er ingen hæveautomat ved terminalen. Priser: 
30.00 NOK (3 x 10,00 NOK mønter).

TRANSPORT FRA LUFTHAVNEN 
TIL HURTIGRUTEN TERMINAL/HOTEL
Når du forlader lufthavnen, skal du følge skiltene mod Hurtigrutens luft-
havnsbusser og gå hen til busstoppested nr. A4, der findes foran ankomst-
hallen. Transport tager ca. 30-45 minutter.

KØREPLAN (HELE ÅRET*)

10.30 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.15 / 17.15 / 18.30 (18.45 i løbet af 
vintersæsonen, nov-mar)

Tjek også køreplanen i lufthavnens ankomsthal ved siden af udgangen for 
indenrigsfly.

*Den 17. maj (Norges Nationaldag) vil der kun være transport fra kl. 15.00.

STOP
Hurtigrutens kaj, Radisson Blu Royal Bergen Hotel (over for Clarion 

Collection Havnekontoret Hotel), First Hotel Marin (stop ved Thon Hotel 
Rosenkrantz), Scandic Torget Bergen Hotel (tidligere kendt som Scandic 
Strand Hotel) fra 03.06, Clarion Hotel Admiral, Scandic Neptun Hotel, 

Scandic Ørnen

ANKOMST- OG AFGANGSOPLYSNINGER
NORSKE KYSTREJSER 01.04.2019 - 03.09.2019

KÆRE GÆST

Dette dokument giver dig oplysninger om din ankomst og afgang og tilgængelige transportservice muligheder. 
I Bergen, Trondheim, Tromsø, Kirkenes og Oslo er næsten al transport inkluderet i din pakke, hvis du har bestilt vores ankomst- og 
afgangspakke. For yderligere oplysninger henvises du til din booking-bekræftelse. Hvis din booking ikke inkluderer nogen transport, 
kan du stadig deltage/booke noget af transporten som anført.

Hvis der allerede er inkluderet transport for din rejse i Norge i dine rejsebestillinger, bedes du fremvise den transportkupon til bus-
chaufføren, der var vedlagt i dine rejsedokumenter. Transport uden for vores planlagte transfers, skal aftales individuelt og er på egen 
regning. Al transport for Hurtigruten er markeret med et “Hurtigruten Transportservice”-skilt. 

Vi ønsker dig en behagelig rejse!



TRANSPORT FRA HOTELLET TIL HURTIGRUTEN TERMINAL

STOP HELE ÅRET
Radisson Blu Royal Bergen Hotel 
(kort gåtur til Clarion Collection  

Havnekontoret Hotel)
15.00 17.00

First Hotel Marin (stop ved Thon Hotel 
Rosenkrantz) 15.05 17.05

Scandic Torget Bergen Hotel (tidligere 
kendt som Scandic Strand Hotel) fra 

03.06.
15.10 17.10

Clarion Hotel Admiral 15.15 17.15
Scandic Neptun Hotel 15.20 17.20

Scandic Ørnen 15.30 17.30

Sørg for at stå klar uden for dit hotel med din bagage senest 10 minutter før 
afgangstidspunktet.

- TIL LUFTHAVNEN VIA BANEGÅRDEN

STOP HELE ÅRET
Radisson Blu Royal Bergen Hotel 
(kort gåtur til Clarion Collection  

Havnekontoret Hotel)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00

First Hotel Marin (stop ved Thon 
Hotel Rosenkrantz)

09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 
16.05, 17.05

Scandic Torget Bergen Hotel (tidligere 
kendt som Scandic Strand Hotel) fra 

03.06.

09.10, 11.10, 13.10, 15.10,
16.10, 17.10 

Clarion Hotel Admiral 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
16.15, 17.15

Scandic Neptun Hotel 09.20, 11.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 17.20

Scandic Ørnen 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
16.30, 17.30

TRANSPORT FRA HURTIGRUTEN TERMINAL 
TIL HOTELLET/BANEGÅRDEN/LUFTHAVNEN
Tag venligst din bagage, og følg skiltene, der viser dig ud ad terminalen. 
Bussen er markeret med din næste destination (hotel/banegård/luft-
havn).

Du kan også købe en billet fra rejseguiden ombord på det Hurtigruten-skib 
du sejler med. Uden for perioden 1. apr - 31. okt er transport kun tilgænge-
lig for de kunder, som har forudbestilt før rejsens start, da busserne kun er 
i drift, når de bliver besilt på forhånd.

TRANSPORT FRA BANEGÅRDEN 
TIL HURTIGRUTEN TERMINAL/HOTEL
Når du stiger ud af toget, skal du forlade banegården via porthvælvingen 
på din højre side. Hurtigruten Transportservicebus vil vente udenfor. 
(Sørg for IKKE at gå til den centrale busstation).

STOP HELE ÅRET
Scandic Ørnen

15.15 
(for ankomster med tog kl. 14.57 )

19.15 
(for ankomster med tog kl. 18.55)

Radisson Blu Royal Bergen Hotel (over 
for Clarion Collection Havnekontoret 

Hotel)

First Hotel Marin (stop ved Thon Hotel 
Rosenkrantz)

Scandic Torget Bergen Hotel (tidligere 
kendt som Scandic Strand Hotel) fra 

03.06.
Clarion Hotel Admiral
Scandic Neptun Hotel

Denne transfer er kun tilgængelig for kunder, som har forudbestilt denne 
før rejsens start, da busserne kun er i drift, når de bestilles på forhånd.

TRONDHEIM
TRANSPORT FRA/TIL LUFTHAVNEN 
TIL/FRA HOTELLET/CENTRUM
Din transport fra lufthavnen vil være med den ordinære lufthavnsbus 
Værnes Ekspressen eller Vy Flybussen ( tidligere kendt som Nettbuss Fly-
bussen) og den officielle køreplan er gældende: 
www.vaernesekspressen.no, www.flybussen.no/Trondheim

Fremvis venligst den transferkupon, der var vedlagt dine rejsedokumen-
ter, til buschaufføren.

TRANSPORT FRA HOTELLET 
Hurtigruten Transportservice.

- TIL BANEGÅRDEN

STOP HELE ÅRET 
Radisson Blu Royal Garden 

Ca. 7.40 Clarion Collection Hotel Grand Olav 

Scandic Nidelven Hotel 

- TIL LUFTHAVNEN

STOP HELE ÅRET 
Clarion Hotel Trondheim (tidligere 

kendt som Clarion Hotel and 
Congress) 

08.35 (via Hurti-grutens kaj) 

Scandic Nidelven Hotel 08.55 

Sørg for at stå klar uden for dit hotel med din bagage senest 10 minutter før 
afgangstidspunktet.

Hvis du ikke har forudbestilt transporten, bedes du kontakte rejseguiden 
ombord på det Hurtigruten-skib du rejser med. 

Afhængigt af tilgængeligheden kan du muligvis købe en billet ombord.

- TIL HURTIGRUTENS KAJ
For den korte transport fra hotellet eller banegården til Hurtigruten an-
befaler vi at tage en taxa eller bus 46. Se www.atb.no for hele køreplanen.

TRANSPORT FRA HURTIGRUTENS KAJ 
TIL BANEGÅRDEN

KØREPLAN (HELE ÅRET)
Afgangstidspunkt 07.30

- TIL LUFTHAVNEN/SCANDIC NIDELVEN HOTEL

KØREPLAN (HELE ÅRET)
Afgangstidspunkt 08.50

STOP EFTER ANMODNING VED FØLGENDE HOTELLER

Radisson Blu Royal Garden
Clarion Collection Hotel Grand Olav

Busser er kun i drift, når de reserveres på forhånd. Hvis du ikke har for-
udbestilt transporten, bedes du kontakte rejseguiden ombord på det Hur-
tigruten-skib du rejser med. Afhængigt af kapacitet kan du muligvis købe 
en billet ombord.

PLATINUM-GÆSTER PRIVAT LUFTHAVNSTRANSPORT 
I BERGEN OG TRONDHEIM
TIL/FRA HURTIGRUTEN TERMINAL /HOTELLET
Bliv budt velkommen af en engelsksproget chauffør og bliv transporteret af 
en privat bil/taxa til Hurtigruten Terminal eller dit hotel i Bergen/Trond-
heim eller i omvendt rækkefølge. Eksklusivt for PLATINUM-gæster, der 
rejser på en af vores Hurtigruten klassiske rejser.

FRA BERGEN/TRONDHEIM LUFTHAVN: Hold udkig efter et Hurtigru-
ten-skilt og dit navn i lufthavnens ankomsthal. Din chauffør vil føre dig til 
den private bil.

http://www.vaernesekspressen.no
http://www.flybussen.no/Trondheim
http://www.atb.no


FRA HOTELLER I BERGEN/TRONDHEIM: Afhentningstidspunktet fra 
hotellet vil altid være tre timer, før afgangstidspunktet for dit fly. Chauffø-
ren vil møde dig i hotellets lobby.

FRA HURTIGRUTEN VED HAVNEN: Se efter et skilt med Hurtigruten 
og dit navn, når du forlader skibet. Din chauffør vil føre dig til den private 
bil.

De samme opsamlingsoplysninger gælder for transport med rullestol. 
Privat transport og transport med rullestol kan kun reserveres på 
forhånd.

TROMSØ

TRANSPORT TIL/FRA LUFTHAVNEN 
TIL/FRA HOTELLER/CENTRUM
Den ordinære lufthavnsbus „Bussring“ kører ca. hver halve time og ef-
ter flyenes ankomsttidspunkter til hoteller i centrum. Køreplanen har en 
weekend tidsplan. Hold udkig efter røde busser, der afgår foran lufthav-
nens ankomsthal. Busstoppet „Prostneset“ er det, der er nærmest Hur-
tigruten Terminal (www.bussring.no).

KIRKENES

TRANSPORT FRA LUFTHAVNEN 
TIL HURTIGRUTENS KAJ/HOTELLET
Bussen er den ordinære lufthavnsbus og kører efter hver flyankomst indtil 
ca. 20.10. Transporten tager ca. 30 minutter.
Den officielle køreplan er gældende: www.flybussen.no.

STOP  (HELE ÅRET)
Hurtigrutens kaj (for fly med ankomst om morgenen) 

Thon Hotel Kirkenes 

Scandic Kirkenes 

TRANSPORT FRA HURTIGRUTENS KAJ 
TIL HOTELLET/LUFTHAVNEN
Bussen, der kører fra Hurtigrutens kaj, betjenes af Boreal.

STOP HELE ÅRET
Thon Hotel Kirkenes, Scandic Kirkenes og 

derefter videre til lufthavnen. 09.15

Hvis der er mange passagerer, vil der være flere busser, der kører til for-
skellige destinationer. Kontroller, at du stiger ombord i den korrekte bus.

TRANSPORT FRA HOTELLET TIL LUFTHAVNEN

Din transport fra Thon Hotel eller Scandic Kirkenes Hotel vil blive udført 
af den ordinære lufthavnsbus (Flybussen) og den officielle køreplan er 
gældende. Turen tager ca. 30 minutter.

Bussens afgangstidspunkter passer sammen med flyenes afgangstids-
punkter. Kontroller bussens køreplan i hotellets reception.

- TIL HURTIGRUTENS KAJ
Bussen, der kører fra og til Hurtigrutens kaj, betjenes af Boreal.

STOP HELE ÅRET 
Thon Hotel Kirkenes 

11:00
Scandic Kirkenes Hotel

Bekræft altid ovenstående tidspunkter med hotellets reception i tilfælde af 
ændringer i sidste minut.

OSLO

TRANSPORT FRA LUFTHAVNEN 
TIL OSLO BUS TERMINAL (HOVEDBANEGÅRD)
Den ordinære lufthavnsbus (Flybussen Airport Express) standser foran 
terminalen og afgår hver 20. minut fra perron 11 uden for Oslo lufthavns 
terminalbygning (bus FB2 og FB5). Busser ankommer til Oslo bustermi-
nal, lige siden af Oslo Sentralstation.

Transport til lufthavnen tager ca. 55 minutter. Den seneste køreplan kan 
fås på www.flybussen.no/oslo.

- TIL DIT HOTEL
Stig venligst ud ved busterminalen for at komme til Comfort Hotel Karl 
Johan, Thon Hotel Terminus, Comfort Hotel Grand Central, Thon Hotel 
Opera og Scandic Oslo City, og ved det sidste busstop for at komme til Ra-
disson BLU Scandinavia Hotel. Spørg venligst buschaufføren, hvor du skal 
stige af, hvis du bor på andre hoteller.

ALTERNATIV TRANSPORT FLYTOGET/VY TRAINS (TIDLIGE-
RE KENDT SOM NSB RAIL)
Flytoget (Oslo lufthavns eksprestog) og Vy-tog (tidligere kendt som NSB-
tog) afgår fra Oslo Lufthavns terminalbygning 70 meter til højre, efter du 
har forladt toldområdet i ankomsthallen. Toget tager dig til Oslo centrum, 
Oslo Sentralstasjon, på 20 minutter og afgår hver 10 - 20 minutter. Billetter 
kan købes i billetautomaterne eller ved billetlugerne i terminalen.

TRANSPORT FRA HOTELLET TIL LUFTHAVNEN 
Flybussen kører til Oslo lufthavn og starter fra Radisson BLU Scandinavia 
Hotel, det næste stop er ved Olavs Plass og derfra direkte til Oslo buster-
minal perron 9 (kan ændres) for Comfort Hotel Karl Johan, Thon Hotel 
Terminus, Comfort Hotel Grand Central, Thon Hotel Opera og Scandic 
Oslo City.

Vigtigt: Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. Kontroller dine rej-
sedokumenter for den seneste køreplan. Bemærk venligst, at transporten 
kun vil være i drift som vist i ovenstående køreplan. I tilfælde af, at du går 
glip af en transfer service, kan alternativ transport ikke garanteres. Følge-
omkostninger, som f.eks. taxa, er på kundens egen regning. 

Kontaktoplysninger i tilfælde af nødsituationer
I tilfælde af en nødsituation eller akut hjælp, mens du rejser til og fra din tur, bedes du kontakte skibet.
Kontaktoplysninger for skibene: https://www.hurtigruten.dk/skibe/

Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø
Booking: booking@hurtigruten.com

Følg os på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og hurtigruten.dk

http://(www.bussring.no)
http://www.flybussen.no
http://www.flybussen.no/oslo
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
http://booking@hurtigruten.com
http://hurtigruten.dk

