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Den originale 
siden 1893

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så spændte, som du er, 
på din sejlads langs den norske kyst. Det bliver et storslået eventyr, hvor 
du kommer til at opleve netop den strækning, som regnes for at være 
verdens smukkeste kystlinje.

I dette dokument finder du generelle oplysninger om hvad vi anbefaler, 
at du pakker, hvad du kan opleve ombord, og hvad du 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. 

Du vil modtage endnu en e-mail fra os ca. to til fire uger før din afrejse. 
Den vil indeholde dine billetter.

Vi ser frem til at byde dig velkommen ombord. Du er velkommen til at 
kontakte  os, hvis du har nogen spørgsmål:

Reservationer: + 4589881205 
E-mail: booking@hurtigruten.com   
Hjemmeside: hurtigruten.dk/destinationer/norge/
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Pakkeliste

 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:

De fire sæsoner i Norge er meget forskellige,  
her er nyttige pakkeråd til hver sæson. 

Vinter – Pak dig godt ind
Det kan blive meget koldt langs 
kysten i løbet af vinteren, så vi 
anbefaler, at du pakker basis- og 
mellemlag, såvel som en tyk 
vinterjakke, hat, handsker, ulden 
trøje, halstørklæde, vinterstøvler 
og overtrækspigsåler (kan købes 
ombord).

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, vinter-
støvler, 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 jak-
ke (vandtæt), tynd hat og handsker, 
og vandresko.

Efterår – Masser af lag
Selvom solen måske skinner, kan 
du også forvente køligere vejr i 
løbet af efterårsmånederne. 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.

Hvad skal du medbringe »
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Rejsedokumentation
Brug for at vide, hvad de krævede forma-
liteter er, eller gennemgå dine rejsedoku-
menter? For nemheds skyld har vi samlet 
alle oplysninger om rejsedokumentation 
ét sted.

Hurtigrutens skibe har været en fast 
bestanddel af livet på den norske kyst siden 
1893. I dag sejler vores skibe til Arktis og 
Antarktis og mange andre destinationer 
derimellem. På hvert skib findes moder-
ne faciliteter, som diskret er blevet del af 
skibets karakter.

Praktiske 
oplysninger

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.

Vil du gerne være  
bedre forberedt? 
Vi har samlet en række praktiske oplysnin-
ger, som du måske gerne vil have inden  
din rejse langs den norske kyst med  
Hurtigruten. 

Praktiske oplysninger » Vores sikkerhedspolitik »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Rejsedokumentation »

Se vores flåde »

©SIMON SKREDDERNES

© MERLE KLEIN

Hurtigrutens hjemsted 
Opdag perlerne på Norges betagende kyst 
og lær mere om den helt unikke oplevelse 
ved at rejse med Den norske kystrute i 
vores prisvindende, digitale magasin.

Udforsk hjemmefra »
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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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Ingen guidebog, hjemmeside eller 
mobilapp kan erstatte den menneske-
lige tilknytning ved at have en af vores 
kysteksperter til at udpege steder 
på kysten, der betyder noget særligt 
for dem. Gennem deres praktiske 
oplevelse af Norge og den norske kyst 
vil du få indsigt i og kunne lære om 
vigtige fakta om landskaber, kultur og 
livsstilen her.

Fra nær og fjern
Mange af vores kysteksperter er 
lokale nordmænd, født og opvokset på 
kysten og andre steder i Norge. De vil 
kunne berette om deres barndoms-
minder fra vores skibe, hvad vores 
service har betydet for deres kystsam-
fund og måske, hvordan de har haft 
generationer af deres familie knyttet 
til os, enten som besætning eller som 
passagerer. Andre kysteksperter kan 

have boet i Norge i flere år, og kommer 
måske fra det samme land som dig. 
Du kan lære om, hvad der drev dem 
til Norge og til at arbejde på Coastal 
Express. Se kysten gennem deres øjne, 
når de udvælger detaljer om livet her, 
og måske deler interessante anekdoter 
om deres oplevelser af den norske 
kultur.

Vi beriger din oplevelse
Kysteksperterne forstærker din rejse 
med dybdegående viden om den 
lokale kultur, natur, videnskab og hi-
storie; en forståelse, de har værnet om 
i årevis. Du vil kunne erfare, at de har 
en række specialiserede, velundersøg-
te emner i deres repertoire, som de er 
klar til at dele med dig på foredrag og 
præsentationer ombord, på dækket 
og i land.

Det vil glæde amatørfotograferne at 
vide, at kysteksperterne også afholder 
et lille fotokursus ombord. Det korte, 
uformelle kursus, der er certificeret 
af Canon, er designet til at give dig de 
tip, du har brug for for at tage billeder 
af kysten i al dens herlighed, herunder 
hvordan man tager det berømte nord-
lys-billede, hvis det skulle opstå.

Kysteksperterne, der er dedikeret til, 
hvad de gør og til den norske kyst, gi-
ver et intimt og personligt perspektiv 
på din rejse med os. Du vil fornemme 
deres lidenskab, uanset om de har 
travlt med at tale om seværdigheder 
ude på dækket eller på animeret vis 
fortælle historier over en afslappet 
drink ved aftenmøder.

Træd ind i 
vores kontor

 
Eksperter i den norske kyst, hvoraf 
mange bor lokalt, vil være ved din side 
som en del af din rejse med os og vise 
dig deres hjem og dele deres historier 
med dig.

© ØRJAN BERTELSEN
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Vores skibe er specialdesignede til 
at gøre din rejse så afslappende og 
så komfortabel som muligt. Læn dig 
tilbage, nyd den storslåede udsigt og lad 
alle bekymringer bag dig.

Tilbagelænet livsstil
Som dit hjem væk hjemmefra har 
dit lille og intime skib en afslappet, 
uformel atmosfære. Tag f.eks. vores 
dresscode. Vi har ikke nogen. De 
lokale nordmænd, der rejser med os, 
klæder sig ikke fint på til middagen, 
så det behøver du heller ikke. Her kan 
du føle dig hjemme og gå rundt hele 
dagen i dit afslappede tøj, hvis du har 
lyst til det.

Du vil også synes, at vores personale er 
venligt og hjælpsomt. Mange af dem 
bor i de områder, vi sejler igennem, og 
vil med glæde dele ud af deres viden 
om lokalsamfundene med dig.

Sluk for skærmene, og stress af
Tag væk fra det hele ved at tage med os 
til søs på en kystrejse, og læg sorger og 
bekymringer bag dig. Mange kan godt 
lide at benytte muligheden for at tage 
en digital afvænning, gøre sig fri af den 
uafbrudte lyd fra e-mails og sms’er.

Når vi sejler forbi glitrende fjorde, 
maleriske øer og beroligende 
fjeldlandskaber vil du helt naturligt 
falde ind i den afslappende rytme, 

som det daglige liv på skibet har. Helt 
afslappet og fornyet er den stress, der 
før tyngede dig, smeltet væk som et 
fjernt minde.

Fortab dig i udsigten
Dine omgivelser er hovedattraktionen 
på din rejse med os. Se de skiftende 
landskaber passere forbi fra skibets 
store udendørsdæk, som også er det 
ideelle sted at være vidne til nordlyset 
om vinteren eller midnatssolen om 
sommeren. Du kan også nyde at 
sænke dig ned i en af de to udendørs 
boblebade og beundre udsigten, mens 
boblerne udøver deres magi.

På hele skibet vil du bemærke, 
hvordan vi bringer det udendørs ind 
ved hjælp af imponerende vinduer, 
der går fra gulv til loft – i loungen, 
restauranterne, motionscentret, og 
selv i saunaen. Så du kan træne, dampe 
dine porer, gå ombord i dit måltid, 
nippe til cocktails i baren, mens du 
ikke går glip af noget som helst af den 
spektakulære kulisse udenfor.

Nyd skibets lounge
Et af de bedste steder at slappe af på 

skibet er i Explorer Lounge & Bar. 
Dette område har store vinduer, 
der tilbyder en imponerende udsigt 
over kystlandskaberne. Da det er 
stedet, hvor skibets bar er, er det det 
naturlige, sociale samlingspunkt på 
skibet.

Kom her for at synke ned i en lænestol 
med en drink, udveksl historier og lær 
dine medrejsende at kende. Du kan 
også vælge at sætte dig godt til rette 
i en stille, hyggelig krog med en bog, 
enten i loungen eller på de mange 
andre siddepladser, der findes rundt 
omkring på skibet.

Kahyt, kære kahyt
De enkle, skandinavisk-designede 
rum er en appellerende blanding af 
rene linjer, polerede overflader og 
naturmaterialer, der harmonerer med 
landskabet udenfor. På samme måde 
har din seng fint sengetøj og glatte, 
bløde dundyner, der kan holde dig 
varm og behagelig, mens du glider ind 
i søvnen.

Dit hjem 
til søs

© CECILIE OWREN / HURTIGRUTEN
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2 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.

14,5 km fra den  
russiske grænse 
ligger byen Kirkenes. 
Kirkenes ligger faktisk 
lige så langt østpå  
som Kairo.

I 1980’erne 
introducerede Norge 
brugen af laks som en 
sushi-ingrediens til 
Japan.

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

Fjordene
Fjordene blev skabt,  
da gletsjerne fra istiden 
trak sig tilbage. Norge 
drager fordel af at have 
en varm havstrøm 
rindende langs sin  
kystlinje. Som et 
resultat heraf, er 
fjordene så godt som 
fri for is – og klar til at 
blive udforsket.

Den arktiske  
polarcirkel
Det magiske nummer 
66°33’ markerer denne 
linje, den arktiske 
polarcirkel, over 
hvilken midnatssolen 
skinner. Over linjen 
kan du se solen 24 
timer om dagen i løbet 
af sommeren – eller 
nordlyset om vinteren, 
afhængigt af vejret.

Nordkap
Ca. 2,102 km fra 
Nordpolen finder du 
en af Norges mest 
populære seværdigheder. 
Ved 71°10’21’’ finder vi 
Nordkap, der er kendt for 
at være det nordligste 
punkt på det europæiske 
fastland. 

Finnkirka
Finnkirka er en dramatisk 
katedralformet havklippe. 
Den usædvanlige, 
naturskabte kreation er 
de oprindelige samiske 
stammers gamle 
offersted.

Lofoten  
og Vesterålen
Lofoten er en gruppe 
af øer i Nordland, mens 
Vesterålen ligger lige 
nord for Lofoten. Disse 
tilgrænsende øhave 
har nogle af de mest 
utrolige landskaber på 
planeten.

      

Tættere på den 
norske kyst

Vidste du at?

 
Opdag nogle af de seværdigheder, du måske vil 
komme til at opleve på sejladsen langs den norske 
kyst. Vores skibe er unikt designede til at udforske 
Norges kystlinje på den mest komfortable måde. 
Uanset hvilken sæson du vælger at sejle med os, 
kan du komme tæt på naturen – og på Norge. 

© JAN LILLEHAMRE/TRYM IVAR BERGSMO/ØRJAN BERTELSEN/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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De fineste, norske råvarer
Vores Norway’s Coastal Kitchen handler 
med mere end 50 landmænd, fiskerier, 
bagerier, slagtere, ostemagere, destillerier 
og innovatører inden for isdesserter, og 
støtter dermed lokale virksomheder. 

Nogle af vores fødevareleverandører 
har eksisteret her i århundreder og er 
velkendte, højt værdsatte mærker i Norge. 
Andre er familiedrevne gårde, der er 
gået i arv fra generation til generation, 
fuld af personlig historie. Vi giver også 
en hjælpende hånd til nye projekter og 
opstartsvirksomheder. 

Ved at handle med fødevareleverandører på 
kysten hjælper vi med at sikre vigtige job. 
Fordelene ved dette gavner så til gengæld 
de individuelle familier, de fjerntliggende 
samfund og videre til den lokale økonomi 
som helhed. 

Bæredygtigt og sæsonbestemt
Du kan se frem til at blive forkælet med et 
udvalg af sæsonbestemte, norske retter i 
vores restauranter ombord. 

Vinter er hovedsæson for fisk og skaldyr, 
som f.eks. bløde, flagede skrei (arktisk 
torsk), friske rejer og den velsmagende 
kongekrabbe. Gæster, der sejler med os i 
efteråret, vil kunne få fornøjelsen af den 
karakteristiske smag af multebær 
i de desserter, vi serverer i løbet af 
denne periode. 

Mange af vores ingredienser leveres 
til vores skib i halvdelen af de havne, vi 
besøger, og mange af råvarerne kommer fra 
bæredygtige leverandører og økologiske 
gårde langs hele kysten. 

Ikke alene betyder den minimale transport 
friskere ingredienser til dine retter, det 
skærer også ned på den energi og de 
emissioner, der er involveret i at have dem 
på køl. Ved omhyggeligt at administrere 
udbuddet og de sæsonbestemte varer, tror 
vi på, at mad kan og bør være god mod 
planeten, mens det stadig smager autentisk 
og fantastisk.

Grøn og vegansk
Vi er lige så passionerede, som du er, i 
forhold til at spise sundt og bæredygtigt, 
uden at gå på kompromis med smagen. For 
vegetarerne og veganerne iblandt jer, har 
vores kokke dækket dig ind med tre-retters 
plantebaserede måltider, der skifter hver 
dag af din rejse. 

Disse menuer er blevet sammensat af 
dygtige kokke på en måde, så de vil lokke 
selv de mest standhaftige kødelskere over 
på den grønne side. Forvent gourmet-
retter som borlottibønnegryde, veganske 
pandekager, ovnbagte pærer, rødbede 
à la Bourguignon, jordbærsorbet og 
vegansk chokolademousse.

Kulinariske ambassadører
Vi er i gang med at brygge på et spændende 
samarbejde med to prisvindende 

køkkenchefer fra den norske kyst, Astrid 
Nässlander og Halvar Ellingsen, om at 
forbedre vores menuer og inspirere den 
næste generation af kokke hos Norway’s 
Coastal Kitchen.

I et tæt samarbejde med vores egen 
køkkenchef, Øistein Nilsen, vil disse to 
kulinariske ambassadører gøre det, de er 
bedst til: sammensætte lokalt inspirerede, 
bæredygtigt producerede og lækre 
sæsonbestemte retter, som vil være unikke 
for vores rejser.

Et køkken, der bringer dig tættere på
Gennem vores kystguider og 
tilkøbsudflugter kan man lære om 
de regionale specialiteter, hvordan 
fødevarer er i centrum hos de lokale og 
lytte til bryggernes, kokkenes og 
landmændenes livshistorier.

I vores restauranter ombord kan 
man nyde friskfanget fjeldørred fra 
Sigerfjord i Vesterålen, prisvindende 
oste fra Aalangården på Lofoten og saftig 
kongekrabbe fra Troms og Finnmark. Når 
du gør det, mens du sejler i det område, 
hvor disse delikatesser kommer fra, vil 
du have en dybere påskønnelse af, lige 
netop hvor frugtbart den norske kysts 
“spisekammer” er.

Din rejse med os handler også om 
at opleve det autentiske, lokale 
køkken. Vores kokke anvender 
friske ingredienser, der kommer 
fra leverandører langs kysten, så 
du får en ægte smag af Norge.
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Vi knytter folk sammen
Til din glæde vil du se, at den norske 
kyst er en labyrint af fjelde, der kryd-
ses af tusinder af fjorde, og er oversået 
med utallige øer. Selvom dette landsk-
ab udgør en usædvanlig smuk natur, 
betyder det også, at det kan være svært 
at rejse til lands, især jo højere op i 
det arktiske område, du tager. Som et 
eksempel herpå er kun 3 ud af de 34 
havne, vi lægger til i, forbundet med 
tognetværket.

Det er her, Hurtigruten Coastal 
Express kommer til sin ret. Vi trodser 
al slags vejr i alle årstider – vind, regn, 
sne og storme – for at fungere som 
en livline for de mennesker, der bor 
i samfundene på kysten. Igennem os 
er disse kystsamfund ikke længere 
isolerede eller alene. I stedet er de 
forbundet til havne og til mennesker 
langs næsten hele landets længde. Og 
igennem dine besøg er de forbundet 
til resten af verden.

Livets tæppe
I næsten 130 år har vores skibe 
været vævet gennem fjordene og 
ind imellem øer, og syet den sociale 
fabrik sammen, der har gjort den 
norske kyst til det, den er i dag. Lokale 
strikkeklubber mødes på vores skibe. 
Romantikerne kommer ombord for at 
fejre årsdag, og det er en tradition i no-
gle familier at nyde deres julefrokost 
sammen med os.

Folk ved kysten ved, hvilket tidspunkt 
på dagen det er, blot ved synet af vores 
skibe i horisonten. Vi er blevet et 
husstandsnavn, og vores skibsfarver i 
hvid, rød og sort er lige så ikoniske for 
nordmændene, som de røde busser 
er det for folk fra London og de gule 
taxier er det for folk fra New York. 
Spørg hvem som helst på kysten, og de 
vil have gode historier at fortælle dig 
om os fra gennem årenes løb.

Sammen med de lokale
For dig betyder vores tilknytning til 
folk på den norske kyst, at du rejser 

sammen med nordmænd, der også 
sejler med os. Måske falder du i snak 
med en lokal iværksætter, der er på 
forretningsrejse, eller ser familier 
med flere generationer på en kort ferie 
eller hører den opstemte snakken fra 
børn på en skoleudflugt. Bliv heller 
ikke overrasket over at se hele lokale 
fodboldhold rejse med vores skibe på 
vej til kamp. Dette giver en komplet, 
autentisk oplevelse. Alt, hvad du ser, 
er ægte. Kun rent, ufiltreret liv på den 
norske kyst, så ægte og ærligt, som det 
kan blive.

Uforlignelig intimitet
Når du sejler med os, vil du erfare, 
at det tætte forhold, vi deler med 
kystsamfundene, er noget som vi har 
opretholdt fra generation til genera-
tion, det er ikke noget, der nogensinde 
kan kopieres. Vi er vokset op sammen 
med disse samfund, støttet hinanden 
gennem både hårde og gode tider. Vi 
er en stor familie, og det er der ikke 
noget, der kan erstatte.

Sammen 
med de 
lokale

 
Kernen i vores eksistens og vores historie er 
mennesker. Vi er her for dem, der bor langs 
Norges kyst og for dig, der kommer til at opleve 
dens autentiske hverdag.

© GUEST IMAGE/HURTIGRUTEN
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Få en vild oplevelse i Norge 
Føj noget af verdens mest storslåede 
dyreliv til Norges fantastiske land-
skab, 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 uforlig-
nelig skønhed. 

Gå hval-amok 
På din Norges-ekspedition vil du få 
chancen for at se det eksotiske dyreliv 
i det høje nord i uberørte omgivelser, 
fra hvaler til kongekrabber. Plankton-
blomstringen, der er forårsaget af lan-
ge sommerdage, tiltrækker forskellige 
hvalarter, herunder grinde-, våge-, 
spæk-, pukkel- og kaskelothvaler. At 
se disse skabninger hæve deres enor-
me 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. 
Så længe deres omgivelser er rolige og 
stille, vil de med glæde græsse rundt 
om dig og endda stille op til et billede, 
hvis deres samiske ejere er i nærhe-
den. Norge har også en spektakulær 
vifte af fuglearter, herunder de søde 
søpapegøjer, også kaldet “havets 
klovne”. Her findes femten forskellige 
rovfuglearter, inklusive den mægtige 
havørn.

Fisken, der opbyggede Norge 
For mere end tusind år siden produ-
cerede og spiste vikinger tørret torsk, 
de handlede endda med den. Det gør 
den til Norges ældste eksportvare. 
Ordet “skrei” kommer fra det nordiske 
ord skreið, som betyder “fisk, der 
vandrer”. Og vandrer det gør de. Hver 

vinter og forår vandrer torsk i stort 
antal til den norske kyst og oprethol-
der et vigtigt levebrød for lokalbefolk-
ningen. Tørfiskproduktion og -handel 
trives stadig i Norge i dag, f.eks. på 
Lofoten-øerne. 

Husk, at dette er naturlige habitater, 
så vi kan ikke garantere, at visse dyr 
vises under din rejse. Moder Natur vil 
gøre som hun vil, og ingen observatio-
ner kan indstilles i sten.

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

Oplev  
vilde dyr

© PER LILLEHAGEN
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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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Engageret i 
kystens fremtid

https://www.hurtigruten.dk/hurtigruten-group/baredygtighed/?_ccid=20927&_ccst=5197&_hrgb=2

