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––– Tillykke med en reservasjonen 
av en ekstraordinær reise med vårt 
skip MS Midnatsol.

––– Mye av suksessen til Roald 
Amundsen kom av hans grundige 
planlegging før avreise. Han sa 
engang at ”seier venter den som har 
alt i orden”. 

––– I tråd med Amundsens arv for 
god planlegging oppfordrer vi deg til 
å lese gjennom denne håndboken. 

––– Her finner du praktiske opplys-
ninger, gode råd og inspirerende 
forhåndsinformasjon som kan bidra 
til at din reise blir desto mer givende. 

––– Denne håndboken inneholder 
også informasjon om ditt valgte 
reisemål. I tillegg vil du finne ka-
pitler som beskriver de andre fasci-
nerende reisene som tilbys på MS 
Midnatsol. Vi håper du finner det 
inspirerende.

––– Velkommen om bord for en reise 
du vil minnes for livet.

Med vennlig hilsen 
Hurtigruten

Kjære Eventyrer
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Utforsk Europas kystlinje, fra de spennende havnene på 
Atlanterhavskysten til fjerntliggende øyer i Nord-Atlanteren. 
––– Gamle bosetninger, spennende byer og bortgjemte perler – 
la deg begeistre på seilinger langs historiske kystlinjer. 
Fra de fjerntliggende øyene i Nord-Atlanteren til den natur-
skjønne regionen langs sørkysten av Spania og Portugal, lar 
reisene våre deg utforske ikoniske og billedskjønne desti-
nasjoner på en aktiv måte, der du får en unik innsikt i euro-
peisk historie og kultur. Våre reiser går innom både kjente 
høydepunkter, og de skjulte perler, og vårt ekspedisjonsteam 
vil holde presentasjoner for å gi deg mer kunnskap og en bedre 
forståelse for stedene vi besøker. 
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europa

Vi er stolte  
av å få ta deg  
med på denne  
reiseopplevelsen
 
BEFOLKNING Øygruppen Azorene 
har rundt 250 000 innbyggere 
ujevnt fordelt på de forskjellige 
øyene. De fleste bor på Sao Miguel. 
Spania har over 46 millioner 
innbyggere, og med mindre enn 
92 innbyggere per kvadratkilo-
meter er det færre enn de fleste 
land i Vest-Europa. Frankrikes 
befolkning er over på 65 millioner 
og i stadig vekst.

HISTORIE  Europa var fødestedet 
til den vestlige kulturen, og spilte 
en viktig rolle i global sammen-
heng allerede fra det 16. århundre.  
Fra 1500-tallet til 1900-tallet 
hadde flere europeiske land kolo-
nier over hele verden, og de euro-
peiske oppdagerne var på jakt etter 
nye landområder og handelsveier. 
Begge verdenskrigene var i stor 
grad fokusert på Europa, og etter 
krigene ble den vesteuropeiske 
dominansen kraftig redusert. Fra 
midten av 1900-tallet ble det USA 
og Sovjetunionen som tok over 
som stormakter i verden. Under 
den kalde krigen var Europa delt 
på langs av jernteppet mellom 
NATO i vest og Warszawapakten 
i øst. Land i Europa dannet etter 2. 
verdenskrig EU, etter Sovjets fall 
i 1991 har flere land i Øst-Europa 
blitt EU-medlem. I dag er 28 land 
medlem i EU.

KLIMA  Europa ligger hovedsakelig 
i tempererte klimasoner. Klimaet 
er mildere i forhold til andre 
områder av samme breddegrad på 
grunn av Golfstrømmen, som har 
fått tilnavnet “ Europas sentralvar-
me”, fordi den gjør Europas klima 
varmere og våtere. Om våren og 
høsten, vil temperaturen i dette 
området normalt være rundt 10 - 15 
grader celsius (50-59 F)

MOBILTELEFONER PÅ LAND  Bruk 
av mobiltelefon med roaming kan 
være svært dyrt. Sjekk prisene hos 
mobiloperatøren din før reisen. 
Tilgang til Wi-Fi varierer fra desti-
nasjon til destinasjon og endrer seg 
raskt.

NATUR OG DYRELIV  Europa har 
relativt mye land, og verdensdelen 
strekker seg fra helt nord til langt 
sør, og du kan se store variasjoner 
på kort tid. Europas kyst har alt, fra 
kuperte landområder til bølgende 
vidder, travle byer og stille landsby-
er, dype fjorder og hvite strender, 
høye fjell, grønne daler og frodig 
skog. Trekkfugler kan ses nesten 
overalt, og hver region har sitt eget 
dyreliv. Ekspedisjonsteamet vil 
holde interessante foredrag om 
natur, historie og geologi i løpet av 
reisen.

SHOPPING PÅ LAND Salg- og 
importskatt er allerede kalkulert 
inn i prisen i de fleste butikkene og 
utsalgsstedene.

SPRÅK Språkene på stedene vi 
besøker er portugisisk, spansk, 
fransk og tysk.

Tidssone  Tyskland: Hamburg 
bruker UTC+01.00, Helgoland 
bruker UTC+01.00. Portu-
gal: Fastlands-Portugal bruker 
UTC+00.00, mens Azorene 
bruker UTC–01.00.  Nederland: 
Amsterdam bruker UTC+01.00.  
Belgia: Oostende og Antwerpen 
bruker UTC+01.00. Frankrike: 
bruker UTC+01.00 i områdene 
vi seiler i. Spania har to tids-
soner og bruker UTC+01.00 i 
hele Spania, bortsett fra Kanar-
iøyene. Kanariøyene bruker: 
UTC+00.00. Sommertid brukes 
alle disse stedene, og da legges +1 
time til lokal tid.

VALUTA  Euro er den mest utbred-
te valutaen i Europa, men det er 
fortsatt noen land som bruker sin 
egen valuta. Små sedler (EUR 1, 
2 og GBP 1, 2) har blitt erstattet av 
mynter. Det finnes minibanker 
overalt i Europa (flyplasser, togsta-
sjoner, rundt i byene osv.). De 
fleste minibanker har mulighet for 
å velge engelsk språk. Du vil også 
få oppgitt gjeldende valutakurs. 
De fleste virksomheter i Europa 
tar betalingskort, og Visa og 
Mastercard er mest vanlig. 
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Kongeriket Norge er landet lengst mot nord-
vest i Europa. Det er et suverent og enhetlig 
monarki, og territoriet inkluderer Jan Mayen 
og Svalbard. 
––– Norge grenser i vest til Nordatlanteren, 
der dype fjorder og tusener av holmer danner 
en bemerkelsesverdig kystlinje. Innlands-
Norge domineres av Den skandinaviske fjell-
kjede og vidstrakte, ubebodde områder, siden 
de fleste i Norge bor langs kysten. 

norGE
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Norge er et unikt 
land, som stadig 
imponerer med 
enorme 
kontraster
BEFOLKNING Norges befolkning-
stall var i 2018 på litt over 5,2 
millioner. 

HISTORIE  Norge – «Veien til 
nord» – har en svært lang, hendel-
sesrik og fargerik historie. Norge 
ble bebodd av nomadiske jegere 
allerede i 6600 f.Kr., og blom-
stret i vikingtiden (800–1050 
f.Kr.) med sterke handelsforbin-
delser og kolonier på Grønland, 
i Irland, England, Skottland og 
Normandie. Norsk historie er 
synonymt med denne epoken 
som var ansvarlig for den store 
ekspansjonen i hele den nordiske 
regionen. Kristendommen ble 
innført i det 11. århundre, men 
det tok mange århundrer før den 
ble fullt akseptert, og det sies at 
Norges gullalder var på det sene 
13. og tidlige 14. århundre med 
omfattende internasjonal handel 
med Storbritannia og Tyskland. 

Norge led av svartedauden i 
1349, da mange lokalsamfunn 
ble helt utslettet og markerte 
slutten på denne gullalderen. Fra 
1380 ble flere politiske allianser 
dannet mellom forskjellige skan-
dinaviske land, og Norge fikk sin 
korte uavhengighet i 1814, før 
de inngikk tvungen union med 
Sverige frem til 1905, da Norge 
erklærte full uavhengighet. 

Norge er rikt på naturressurser, 
og med de store reservene av olje 
og naturgass som ble oppdaget på 
1960-tallet er landet nå et frem-
stående og rikt land med en av 
verdens høyeste levestandarder.

KLIMA  Klimaet er svært vari-
ert på grunn av landets enorme 
utstrekning på over 1700 km 
fra sør til nord, i tillegg til store 
høydeforskjeller. Den nordatlan-
tiske strømmen har en avgjørende 
innvirkning på klimaet på den 
vestlige siden av Den skandina-
viske fjellkjede, mens den østlige 
siden har et mer kontinentalt 
klima med ekstremt kalde vintre 
og varmere somre. Bottenvika 
kan ha is i en mer enn én måned, 
mens Atlanterhavskysten alltid 
er isfri. Oppvarmingen fra den 
nordatlantiske strømmen gjør at 
det er mulig å drive med jordbruk, 
selv nord i Finnmark på 70° nord. 
Høyden på Den skandinaviske 
fjellkjede kan føre til enorme 
nedbørsmengder. Bergen er for 
eksempel kjent for mye regn, 
mens på lesiden trenger gårdbru-
kere ofte et vanningssystem for å 
få en effektiv avling.

MOBILTELEFONER PÅ LAND  
Bruk av mobiltelefon med roam-
ing kan være svært dyrt. Sjekk 
prisene hos mobiloperatøren din 
før reisen. Tilgang til Wi-Fi varier-
er fra destinasjon til destinasjon 
og endrer seg raskt.

NATUR OG DYRELIV  Dype fjor-
der, holmer og de høye fjellene i 
Den skandinaviske fjellkjede, som 
hører til Den kaledonske fjellkje-
de, kjennetegner det norske land-
skapet. Klimaforskjellene skaper 
forskjeller i vegetasjonen, fra den 
nord-europeiske løvskogen i sør, 
den boreale barskogen og fjell-
bjørkeskogen, til tundravegetasjo-
nen i nord og fjellplatåene. Rundt 
200 000 elger finnes i de norske 
skogene. De fleste reinsdyrene 
er halvtamme og eies av samene, 
men flere tusen villrein finnes 
fortsatt på Hardangervidda og 
Dovrefjell. Ulven var nær utryd-
delse, men det er flere prosjek-
ter på plass for å beskytte dem. 
Brunbjørn og jerv lever i skogene, 
men er et sjeldent syn.

Norges fugleliv er rikt og variert, 
og i Norskehavet er det store 
mengder fisk, blant annet torsk, 
kveite og sei. Det er mange steder 
for hvalkikking, men Andenes er 
spesielt kjent for spermhvaler.

SHOPPING PÅ LAND I Norge er 
salgsskatt/mva inkludert i salg-
sprisen. Norge er et godt sted for 
å kjøpe tradisjonelle norske klær 
og strikkegensere av høy kvalitet.

SPRÅK Norsk er det mest 
utbredte språket. Det er nært 
beslektet med svensk og dansk. 
Engelsk snakkes også av mange i 
Norge. 

TIDSSONE   Norge: UTC+01.00. 
Skipet bruker den lokale tiden i 
hver havn. Du får informasjon om 
bord.

VALUTA  Valutaen i Norge er 
norske kroner (NOK). Utenlandsk 
valuta kan veksles til lokale valu-
taer i de fleste bankene på land 
under reisen. Merk at vi ikke har 
noen tjeneste for valutaveksling 
om bord.

©
 M

IN
D

A
U

G
A

S
 A

. /
 S

H
U

T
TE

R
S

TO
C

K
 /

 H
U

R
TI

G
R

U
TE

N



98

Antarktis er ulikt alt annet du har 
opplevd.
––– Dette er det mest fjerntliggende 
stedet i verden, der naturen har hele 
kontrollen. Der sjeldne dyrearter 
ikke er redde for menneskene. Her 
har Hurtigruten et uovertruffent nivå 
av ekspertise for å ta deg med inn i 
uberørt villmark og ta reisen din til et 
helt nytt nivå.

Antarktis
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90 % 
av verdens is 
finnes  
i Antarktis
 
Mesteparten av denne isen er en 
del av innlandsisen som dekker 
landmassen som er rundt 14 
millioner kvadratkilometer – 
området som dekker Frankrike, 
Spania og Tyskland tilsvarer bare 
en tiendedel av dette. Hver vinter 
fryser deler av Sørishavet til, noe 
som i effekt dobler det isbelagte 
området. Denne innfrysningen  
er det største sesong- 
messige naturfenomenet på 
planeten. Kaldvannsstrømmen 
som kretser kontinentet kutter det 
av fra varmere klimasoner. 

Antarktis er i alle aspekter isolert 
fra omverdenen, og reisende vil 
forstå hva dette betyr når de opple-
ver” det mest forblåste, kaldeste, 
tørreste og høyeste kontinentet”. 
Det ble en gang sagt:” den perso-
nen som kan forklare følelsen av 
å være i Antarktis med ord, har 
sannsynligvis ikke vært der selv …” 
Antarktis har ingen fastboende, 
men har millioner av pingviner, 
er foringsområde for tusenvis av 
hval i den australske sommeren og 
et kontinent dedikert til vitenskap 
og fred. Kontinentet beskyttes av 
Antarktistraktaten fra 1959. Men 
før traktaten gjorde åtte nasjoner 
krav på deler av Antarktis. Norge 
har det nest største kravet etter 
Australia. Den en og en halvdags-
lange kryssingen av Drakestredet 
er akkurat hva man trenger for 
å forberede seg for Antarktis. 
Du får nok tid til å tenke grundig 
gjennom noen av forventningene 
dine. De gigantiske isfjellene som 
engang brøt seg løs fra randen 
på det antarktiske fastlandet, 
pingvinstimene som svømmer ut 
til havet for å jakte på krill, og de 
torpedolignende leopardselene 
som patruljerer strandlinjene og 

holder et skarpt øye med alle beve-
gelser. Pusten til knølhvalen kan 
høres i det fjerne, og lyden fører 
til panisk vending av hoder som 
prøver å finne kilden. 

BEFOLKNING  Det er ingen fast-
boende eller innfødt befolkning 
i Antarktis. Derimot bor det ca. 
4000 mennesker på forsknings-
baser i den korte sommerseson-
gen, og rundt 1000 i løpet av 
vintermånedene. I tillegg besøker 
rundt 30 000 turister området i 
løpet av sommeren.

BEKLEDNING   Ifølge IAATO re-
gulering og for å unngå overføring 
av sykdom til det sårbare økosys-
temet i Antarktis ber vi våre rei-
sende om å ta med rene klær for 
å bruke på land. Alle gjester får ut-
delt et par vanntette gummistøvler 
til bruk under hele sjøreisen. Det 
er obligatorisk å bruke støvlene på 
alle landinger i Antarktis, og de vil 
bli rengjort med en kraftvask, bør-
ste og desinfiseringsmiddel etter 
hver landing.

BUENOS AIRES  Buenos Aires 
har en vakker blanding av euro-
peisk stil samtidig som det er en 
kosmopolitisk metropol. Det er en 
elegant by samtidig som den er 
røff. Buenos Aires virker merkelig 
kjent, mens den samtidig er ulik 
andre byer i verden. Langs de trav-
le gatene ligger designer boutiques, 
rike nabolag og store parker. Den 
klassiske Buenos Aires er svært 
levende: gammeldagse kafeer, 
kolonial arkitektur, spennende 
utendørsmarkeder og mangfoldige 
samfunn. Buenos Aires handler om 
biff, antikviteter, tango og shopping 
… og mye, mye mer. Vi anbefaler 
på det sterkeste at du deltar på en 
utflukt rundt byens mest attraktive 
severdigheter og autentiske opple-
velser i metropolen.

HISTORIE  Det var de gamle 
grekerne som først kom opp med 
ideen om Antarktis. De visste om 
Arktis – som de betegnet Arktos 
– Bjørnen, fra konstellasjonen 

Storebjørn. De fant ut at for å 
balansere verden, burde det være 
en tilsvarende kald landmasse 
i sør som var den samme, men 
en motpart” Ant – Arktos” – det 
motsatte av bjørnen.

I 1773 seilte James Cook rundt 
Antarktis. Selv om han ikke ser 
land, finner han forekomster av 
stein på isfjell noe som viser at et 
kontinent må eksistere. Den neste 
til å krysse den antarktiske sirkelen 
var Thaddeus Bellinghausen, som 
var den første til å se kontinentet i 
1820. Fra slutten av 1800-tallet og 
til midten av 1900-tallet fulgte det 
mange ekspedisjoner. Disse var 
hovedsakelig marineundersøkel-
ser og i denne perioden begynte 
også selfangere og hvalfangere fra 
hele Europa å jakte i ulike deler av 
Antarktis og de sub-antarktiske 
øyene.

Den første som antas å ha landet 
på selve kontinentet var nordman-
nen Carsten Borchgrevink som 
også var banebrytende i bruken 
av sledehunder for transport i 
Antarktis.

1900 - 1916 er kjent som „den 
heroiske tidsalder» for Antarktis 
utforskning. Det er et ordtak som 
lyder; „For vitenskapelige funn gi 
meg Scott, for fartsfylt og effektiv 
reise gi meg Amundsen, men når 
du står med ryggen mot veggen og 
alt håp er tapt, gå ned på kne og be 
for Shackleton“. Amundsen vant 
kappløpet mot sydpolen den 14. 
desember 1911.

1957-1958 IGY – det internasjonale 
geofysiske år – 12 nasjoner bygget 
mer enn 60 forskningsstasjoner i 
Antarktis, og danner begynnelsen 
på det internasjonale samarbei-
det i Antarktis. I 1961 trer den 
Antarktiske traktaten i kraft.

IAATO HELSEERKLÆRING  For å 
overholde IAATO og Hurtigruten 
AS forskrifter, må alle gjester ha 
fylt ut IAATOs helseerklæring 
samt ha en helseattest fra legen 
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sin. Du må huske å ta den utfylte 
helseerklæringen med om bord og 
levere den til skipslegen. Gjester 
som ikke har fylt ut helseerklærin-
gen kan bli nektet ombordstigning.

INNREISE  Sørg for at passet ditt 
er gyldig i mer enn seks måneder 
etter hjemkomst til hjemlandet 
ditt. Husk å sjekke om du trenger 
visum.

KLIMA  Antarktis er det mest 
forblåste, kaldeste og høyeste 
kontinentet på jorden. På den 
antarktiske halvøya, som er det 
området vi seiler i, er gjennom-
snittstemperaturen 0-5 grader 
celsius i løpet av sommeren, 
perioden fra november til mars. 
Under reisen vil temperaturen 
variere fra varm sommer i Buenos 
Aires (30˚C) til vinter med 0˚C i 
Antarktis. Forbered deg på peri-
oder med sterk vind i Antarktis – 
kald luft reiser gjennom isbreer og 
ishyller. Disse kalles katabatiske 
vinder og kan forekomme når du 
minst forventer det.

LANDGANG OG AKTIVITETER  
Alle landganger i Antarktis, Sør-
Georgia og Falklandsøyene er 
inkludert. I tillegg tilbyr vi aktiv-
iteter som kan variere fra reise til 
reise avhengig av vær- og isfor-
hold. Disse aktivitetene inkluder-
er kajakkpadling, småbåtcruise, 
camping og tur med truger. 
Kajakkpadling kan forhåndsbes-
tilles eller bestilles om bord. Alle 
andre aktiviteter kan kun bestilles 
om bord. Merk at det er begrenset 
antall plasser. 

MEDISINSK NØDHJELP  Ved et 
medisinsk nødstilfelle i Antarktis, 
er den eneste evakueringsmåten 
å fly mot byen Punta Arenas, Chile 
da det ikke er noen sykehusfasilite-
ter i Antarktis. Dette er veldig kost-
bart og er avhengig av gunstige 
værforhold. Det er derfor obliga-
torisk med en omfattende reise-/
helseforsikring som også dekker 
medisinsk evakuering.

MILJØ  Med tanke på isolasjonen, 
er miljøet I Antarktis trolig det 
mest uberørte naturlige miljøet 
i verden. Som besøkende har vi 
noen forpliktelser med dette i tan-
kene, det viktigste og mest gene-
relle er at vi ikke levner noen spor. 
Antarktis-traktaten og IAATO 
forbyr mer enn 100 personer å 
være i land samtidig for å regulere 
menneskelig ferdsel i Antarktis.
Alle gjester blir instruert i hvor-
dan man skal oppføre seg på land 
i Antarktis. Antarktistraktatens 
anbefaling XVIII-1 og IAATOs 
retningslinjer er obligatoriske og 
må følges.

MONTEVIDEO  Montevideo er 
Uruguaysk hovedstad og den 
største byen i landet. Byen ligger 
på den nordlige kysten av Río de 
la Plata, rett ved elvemunningen. 
Byen har mange sider, ra sin status 
som industriell havn, til husene 
og landemerkene fra kolnialti-
den, til den eksklusive strenden 
i forstaden Carrasco ved flyplas-
sen. Plaza Indepedencia er hjer-
tet i Montevideo, og dette torget 
skiller sentrum fra Ciudad Vieja 
(gamlebyen). De fleste turistat-
traksjonene ligger i Ciudad Vieja 
området. Her finner du museum, 
kunstgallerier, jugendstil-bygnin-
ger, den berømte Palacio Salva, 
det neoklassiske Solís-teateret og 
Mercado del Puerto (havnemarke-
det), dette er en tidligere stall som 
nå er fylt av biffrestauranter.

NATUR OG DYRELIV Som det 
kaldeste stedet på jord, har ikke 
Antarktis noen landpattedyr – det 
er ingen trær eller kratt, og kun 
to arter av blomstrende planter, 
Antarktisk hårgress (Deschampsia 
antarctica) og Antarktis perleurt 
(Colobanthus quitensis). Det er 
havet som er basis for de fleste 
skapningene, som pingvin og sel. I 
Antarktis kommer du til å se tusen-
vis av pingviner som ivrig hekker 
og forer i løpet av de korte som-
mermånedene. Antarktis har en 
rik variasjon av pattedyr. Siden de 
ikke har blitt jaktet på, på flere tiår, 

er de fleste artene mer nysgjerrig 
enn redd for turister. Det er også 
rikelig med fugler, med den mekti-
ge albatrossen som himmelkonge.

TIDSSONE    Antarktis befinner seg 
på hver lengdegrad på grunn av 
at Sydpolen ligger nær midten av 
kontinentet. Teoretisk sett skulle 
Antarktis ligge i alle tidssoner, men 
siden områdene sør for den sørlige 
polarsirkel opplever ekstreme dag/
natt-sykluser nær sommersolverv 
og vintersolverv i juni og desem-
ber, er det vanskelig å anslå hvil-
ken tidssone som ville være mest 
passende. Av praktiske årsaker er 
tidssoner vanligvis basert på terri-
torielle krav, men mange stasjoner 
bruker tiden i landet de eies av el-
ler tidssonen på deres forsynings-
base. Nærliggende stasjoner kan 
ha forskjellige tidssoner, fordi de 
tilhører forskjellige land. Mange 
områder har ingen tidssone siden 
ingenting er bestemt, og det ikke 
engang er nok midlertidige boset-
ninger med klokker. Disse er sim-
pelthen merket med UTC-tid. 

Sommertid brukes hovedsakelig 
ikke i Antarktis, fordi 95 % av kon-
tinentet ligger sør for Den sørlige 
polarsirkelen, og midnattssolen 
gjør dette unødvendig.

Noen få regioner måler imidler-
tid tiden og bruker sommertid i 
henhold til landet de forsynes fra, 
Chile og New Zealand. Områdene 
har sommertid i den sørlige som-
meren, når det er vinter i nord, 
inkludert januar.

USHUAIA  Ushuaia er den syd-
ligste byen i verden, og ligger på 
kysten av Beagle-kanalen, om-
kranset av Martialfjellene. Byen er 
hovedstad i provinsen Tierra del 
Fuego, Antarktis og sør-atlantis-
ke øyer. Denne sjarmerende lille 
byen byr på utsikt over sjø, skog 
og fjell. Byens 65 000 innbyggere 
lever stort sett av fiske, utvinning 
av olje og naturgass, sauehold og 
turisme. Gatene er fulle av farge-
rike hus, gode sjømatrestauranter 

og tax free-shopping. Her finner du flotte 
suvenirer, lokalprodusert sjokolade og ut-
merkede sports-/fritidsklær til en rimelig 
penge.

UTFLUKTER På Falklandsøyene tilbyr 
lokale leverandører utflukter med lokale 
guider. Disse utfluktene kan bestilles på 
forhånd og om bord i skipet hvis det er 
plasser tilgjengelig. 

Utflukter før og etter sjøreisen i Buenos 
Aires og Ushuaia kan bestilles på forhånd 
og i informasjonsskranken på Emperador 
Hotel og NH City Hotel Buenos Aires 
ved tilgjengelighet. Utfluktene er 
dessverre ikke tilpasset reisende med 
funksjonshemninger.

VALUTA OG KREDITTKORT Argentinske 
pesos brukes i Argentina, og chilenske 
pesos brukes i Chile. US dollar kan veksles 
i lokal valuta til dagens valutakurs enten i 
banker eller pengevekslingskiosker. Noen 
butikker kan godta kontanter i US dollar, 
selv om dette ikke er vanlig praksis. Du 
kan også ta ut penger fra minibanker ved 
bruk av kredittkort og PIN-kode. Ved be-
søk på Falklandsøyene brukes pund (FIP 
og GBP). Ved ilandstigning på Antarktis 
tar noen baser kun kontanter i US dollar. 
I Port Lockroy brukes følgende valutaer: 
GBP, USD, Euro og større kredittkort (for 
kjøp over 100 USD). Merk at vi ikke har 
noen tjeneste for valutaveksling om bord.
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BIDRA 
TIL Å BESKYTTE 
DET 
ANTARKITSKE 
MILJØET

Antarktis er fortsatt en av de mest 
uberørte naturområder i verden. 
Fremmede arter representerer en 
trussel mot det biologiske mang-
foldet globalt som de kan forårsa-
ke alvorlige negative konsekven-
ser for naturmiljøet. Dette er arter 
som er blitt innført til regioner der 
de ikke finnes normalt, som et re-
sultat av menneskelig inntreding. 
Økt besøk i Arktisk fører til at det 
er større sjanse for at fremmedar-

ter blir introdusert i polområdene. 

Følgende 
retningslinjer 
tar sikte på å 
minimere
risikoen for 
fremtidig 
introduksjon av 
ikke-innfødte 
arter til 
Antarktis
VÆR EN ANSVARLIG BESØ-
KENDE  En av de viktigste må-
tene fremmedarter blir spredd 
i Antarktis er via turisme. Frø, 
mikroorganismer og til og med 
insekter kan haike med oss til 
polområdene, gjerne via skotøy, 
klær eller i ryggsekker/poser du 
har brukt utendørs andre steder. 
Ved å følge noen enkle trinn, kan 
du sørge for att ditt besøk ikke fø-
rer til at ukjente arter kommer til 
polområdene

FØR DU REISER HJEMMEFRA
Undersøk og vask alle klær, inklu-
dert lommer, sømmer, borrelåser 
og såler på sko. Bruk en støvsu-
ger, og børste og vann der det er 
nødvendig for å sikre at alle frø 
og skitt er fjernet. Dette er spesielt 
viktig dersom du har brukt klær og 
utstyr tidligere i parkområder eller 
andre områder. 

VED ANKOMST:
1. Følg biosikkerhetsprosedyre-
ne på din ekspedisjon. Dette er 
spesielt viktig dersom du reiser 
mellom forskjellige geografiske 
regioner som Svalbard, Grønland, 
Island og Antarktis, men også når 
vi flytter oss fra landingssted til 
landingssted. 
2. Se på skoene dine! Dersom du 
merker organisk materiale på 
støvler, klær eller utstyr, sørg for 
å rengjøre det før du forlater et 
plass og bruk desinfiserende vask 
mellom besøkene. La desinfek-
sjonsmiddel tørke mellom hver 
landing. 
3. Spre ordet. Del denne infor-
masjon med andre og bidra til å 
beskytte det arktiske miljøet! 

FOR MER INFORMASJON SE:
http://iaato.org/
protecting-the-environment

© TOPAZ
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Vår  
Miljøforpliktelse

Hurtigruten har operert og seilt i 
noen av verdens mest utfordren-
de farvann siden 1893, og røttene 
våre går tilbake til de norske po-
larheltene. Vi står nå overfor en 
av de største og vanskeligste ut-
fordringene i vår 125 år lange his-
torie. Klimaendringer, plastavfall 
og ikke-bærekraftig masseturis-
me endrer sårbare økosystemer 
og truer dyre- og plantelivet.

Et fotavtrykk 
vi er stolte av
Med utgangspunkt i vår liden-
skap, kompetanse og arv, er 
Hurtigruten – sammen med vårt 
dedikerte mannskap og perso-
nale – bestemt på å utgjøre en 
forskjell. Vi vil etterlate oss et 
fotavtrykk vi er stolte av, bidra til 
bærekraftig utvikling og skape 
positive endringer gjennom vår 
drift.

• Det er derfor vi bygger de 
aller første hybriddrevne 
ekspedisjonscruiseskipene.

• Det er derfor vi, som det første 
store reiseselskapet i verden, har 
fjernet engangsplast fra alle våre 
skip og hoteller.

• Det er derfor vi inviterer gjes-
tene våre til å utforske planeten 
på en tryggere, grønnere og mer 
avansert ekspedisjonsflåte.

• Og det er derfor vi ønsker å in-
formere gjestene våre og skape 
ambassadører for hver destina-
sjon på hver sjøreise, gjennom 
å aktivt engasjere gjestene våre 
i kultur, økosystemer og konse-
kvensene av klimaendringer – 
uansett hvor vi seiler.

Den dyktige besetningen om 
bord på MS Midnatsol gjør sitt 
ytterste for at du skal få storslåtte 
natur- og kulturopplevelser, samt 
oppleve det spennende folkeliv 
og oppleve dyre-, fugle- og plan-
telivet på de stedene vi besøker. 
Derfor forplikter vi oss også til 
å gjøre alt vi kan for å ta vare på 
naturen og miljøet - du vil alltid 
oppleve den høyeste miljøbe-
vissthet både om bord og på land.

IAATO AND AECO  Hurtigruten 
er et fullverdig medlem av 
International Association of 
Antarctica Tour Operators (www.
iaato.org), den internasjonale 
organisasjonen som oppfordrer 

til et miljøbevisst reiseliv. I til-
legg er Hurtigruten medlem av 
Association of Arctic Expedition 
Cruise Operators (www.aeco.
no), den tilsvarende organisasjo-
nen av turoperatører  for Arktis. 
AECO er svært opptatt av at 
turisme i våre sårbare arktiske 
områder tar hensyn til naturen og 
dyrelivet – både mens man er til 
sjøs, på isen og på land. 

Vi opptrer også varsomt med 
kulturminner og respektfullt i 
forhold til lokalbefolkningen. 
Begge disse organisasjonene har 
utarbeidet retningslinjer som 
Hurtigruten følger nøye.

MER INFORMASJON OM HUR-
TIGRUTENSMILJØFORPLIK-
TELSE: hurtigruten.no/om-oss/
sustainability/

Hurtigruten er en verdensleder innen ekspedi-
sjonsreiser, og verdens største ekspedisjonscru-
iserederi. Dette kommer med et stort ansvar. 
–––Med FNs bærekraftsmål som et rammeverk, 
og en misjon fokusert på innovasjon, teknologi 
og konkrete tiltak – er bærekraft en del av hver 
detalj i Hurtigrutens drift.
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DAGLIG PROGRAM   Dagens program 
vises på TV-systemet om bord med en 
liste over anløpshavner, landganger, 
foredrag, måltider og aktiviteter om 
bord. Utskrift av dagens program er til-
gjengelig i resepsjonen. Alle publiserte 
planer kan bli endret. 

ENDRINGER I REISEPLAN  Hver rei-
se er unik. Alle reiseruter og utflukter 
er provisoriske og væravhengige, da 
vær, sjø og isforhold kan påvirke rei-
seruten. Utflukter kan også være av-

hengig av min/maks antall deltagere. 
Hurtigruten AS forbeholder seg retten 
til å endre reiseruten og innholdet i 
utflukter uten forvarsel (se vilkår og 
betingelser).

MERK  Vi er også underlagt skrevne og 
uskrevne lover som å bistå skip eller 
personer i nød.

SIKKERHET  Sikkerhet er alltid første 
prioritet, og det er kapteinen som av-
gjør reiseruten underveis. Derfor er 

hver reise unik og alle publiserte ruter 
kun veiledende.

VÆRFORHOLD   Værforhold kan også 
gjøre landgang og turer med små båter 
vanskeligere og noen ganger umulig. 
Husk at uforutsette endringer ofte 
blir høydepunktet på en reise. Vi invi-
terer deg til å være åpen for det uven-
tede, og fleksibilitet er viktig på våre 
Explorer-cruise.

Viktig informasjon
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––––– Må jeg ha god helse for å være 
med på denne reisen?  Det er viktig 
at du har god helse. Denne reisen er 
lang, og vi besøker steder der det kan 
være langt til nærmeste sykehus. En 
Explorer-reise frarådes dersom du har 
en sykdom som er livstruende eller kre-
ver regelmessig medisinsk oppfølging. 
For å delta på utfluktene der vi ikke 
legger til kai, må du kunne gå i ujevnt 
terreng og på glatt underlag, samt klare 
å gå om bord i småbåtene som vi benyt-
ter til å føre grupper i land. 

–––––– Hvor mye tid tilbringer vi på 
land?  Alle landinger avhenger av fak-
torer som vær, avstanden mellom lan-
dingssteder, og de operative forhold. 
Ekspedisjonsleder og kapteinen vil ar-
rangere den daglige rute for å sikre en 
best mulig opplevelse.

–––––– Er det restriksjoner på akti-
vitetene på land?  Miljøvern har høy 
prioritet, det er strenge regler som sik-
rer beskyttelse av dyreliv, miljøet og 
kulturer i de områder vi besøker. Vår 
ekspedisjonsleder vil gi den nødven-
dige informasjonen om hvordan vi må 
oppføre oss på land. 

–––––– Kan det være mye sjøgang på tu-
ren?  Det er naturligvis umulig å forutsi 
med sikkerhet hvordan været blir, men 
vanligvis er sjøen rolig om sommeren. 
Kapteinen vil gjøre sitt ytterste for at 
seilasen blir så komfortabel som mulig. 
Dersom du lett blir sjøsyk, anbefaler vi 
at du tar med den medisinen som fun-
gerer best for deg.

OFTE STILTE 
SPØRSMÅL
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AMFITEATER  Vi har et lite amfiteater 
på dekk 5. Her arrangerer vi interes-
sante foredrag, havnepresentasjo-
ner og filmvisninger (Blue Planet, 
Shackelton). 

ARRANGEMENTER OM BORD I noen 
av havnene vil vi invitere agenter, pres-
se og publikum på besøk om bord på 
skipet. Noen av konferanserommene 
og deler av restauranten (når tilgjenge-
lig) vil bli brukt til disse gjestene.

BARTJENESTER  Skipet har to barer, 
på dekk 8 og 9, med et variert utvalg av 
sprit, vin, øl og mineralvann, samt en 
salong med kaffeservering. 

På dekk 5 har vi en kafé der gjeste-
ne kan få kaffe, te og vann til enhver 
tid. Mineralvann, vin, øl, søtsaker 
og snacks er tilgjengelig for kjøp i 
åpningstiden.

BIBLIOTEK  Det er et lite bibliotek på 
dekk 8. Vi har et flerspråklig utvalg av 
skjønnlitteratur og sakprosa (inkludert 
reiseguider og bøker om vitenskap, 
oppdagelsesreisende og fugletitting), 

og gjestene våre kan låne bøker mens 
de er om bord.

BOBLEBAD  Ute på deck 9 finner 
du boblebad. Ta med badedrakt og 
nyt det vakre landskapet vi passerer. 
Badreklær kan også kjøpes i butikken 
på dekk 5.

BUTIKK  I vår butikk om bord kan du 
kjøpe klær som passer til ekspedisjons-
reiser. Ekspedisjonsteamet kan gi deg 
råd om hvordan man bør kle seg i po-
larområdene. Vi har et bredt utvalg av 
både varme og praktiske klær. I tillegg 
finner du souvenirer, håndverk og post-
kort. Og du finner også såpe, tannkrem 
og andre personlige hygiene artikler.

ELEKTRISITET  Kontaktene om bord er 
220V/50hz. Suitene har kontakter med 
110V for barbermaskiner. Det brukes 
vanlige stikkontakter med to stikk om 
bord. Vennligst ta med egen adapter 
hvis du trenger det. 

FOREDRAG  Ekspedisjonsteamet om 
bord holder presentasjoner og foredrag 
om historien, biologien og geologien 
til farvannene vi seiler i og stedene 

vi besøker. Ekspedisjonsteamet vårt 
består av eksperter fra mange fagfelt 
med forskjellig bakgrunn, inkludert or-
nitologer, mammaloger, historikere og 
geologer, og de svarer mer enn gjerne 
på spørsmålene dine. Tidspunktene for 
foredragene finner du i dagsprogram-
met om bord.

INFORMASJON OG TJENESTER Vi har 
en resepsjon og en ekspedisjonsskran-
ke der personalet vårt er tilgjengelig 
for å svare på spørsmål. Resepsjonen 
ligger på dekk 4.

KUNST  Navnet MS Midnatsol kom-
mer selvsagt fra den Norske somme-
ren. Interiøret er lyst, og fargene er 
inspirert av den varme sommeren og 
solen. Kunsten om bord reflekterer 
også dette.

LUGARER  Skipet har et bredt utvalg 
av komfortable lugarer, alle med egne 
bad. Av og til kan det hende at du kan 
sjekke inn i resepsjonen før lugaren din 
er klar. Dette vil du få beskjed om når 
du sjekker inn. I noen av lugarene kan 
du oppleve støy og vibrasjoner. Dette 
avhenger av hvor på skipet lugaren 

Livet 
om bord 
på MS Midnatsol

© KARSTEN BIDSTRUP / HURTIGRUTEN

din er. I tillegg kan noe støy virke vel-
dig forstyrrende på noen, mens andre 
ikke merker det. Lugarene på dekk 6 
har vinduer som vender ut mot dekk, 
og dermed kan utsikten være begren-
set når det oppholder seg folk foran 
vinduet. Vennligst snakk med oss når 
du bestiller reisen din, så finner vi den 
lugaren som passer best for deg

MÅLTIDER OM BORD  Våre reiser 
inkluderer frokost, lunsj og middag. 
Vanlig kaffe/te er gratis gjennom rei-
sen. Andre drikkevarer og forfrisknin-
ger i løpet av dagen er ikke inkludert 
og kan bli kjøpt om bord i restauranten, 
kafeteria og baren gjennom dagen. 
Vann med og uten kullsyre er tilgjenge-
lig ved måltider.

PANORAMASALONG En to-eta-
sjes salong ligger på dekk 8/9.  
Panoramasalongene har store pan-
oramavinduer og brede, komfortable 
stoler. På alle reiser med MS Midnatsol 
har vi kikkerter til salgs i butikken vår.

RESTAURANT OG KJØKKEN  Restau-
ranten vår ligger på dekk 5. Valgfrie 
sitteplasser til frokost og lunsj skaper 
en avslappet atmosfære, og gir deg 
muligheten til å tilpasse måltidene til 
aktivitetene dine i løpet av dagen. Når 
det er mulighet kan det være vi tilbyr 
en lett ekstra lunch i caféen eller til og 
med flytter den ut på dekk 9. Der det 
er mulig er menyen planlagt fra sesong 
og områdes spesialiteter, og vi prøver 
å bruke mest mulig lokale produkter. 
Noen middager kan ha fri sitting eller 
buffeter. 

Måltidene serveres til faste tider i 
spisesalen. Vi serverer en rikholdig 
frokostbuffet og stor lunsjbuffet. 
Middagene vil variere mellom buffeer 
og menyer. Måltider vil bli annonsert 
i dagsprogrammet. Restaurantsjefen 
tildeler bord før ankomst. Informasjon 
om bordnummer og måltider finner du 
i lugaren din. Vennligst informer oss 
eller ditt reisebyrå hvis du har spesielle 
ønsker angående bordplassering. På 
noen seilaser er det mulig at vi serverer 
middag i forskjellige båtgrupper. Hvis 
du er på en spesiell diett, f. eks. vege-
tarisk, sukker- eller glutenfri mat er 

det fint om du opplyser om dette til oss 
eller reisebyrået når du bestiller reisen, 
eller sier i fra til restaurantsjefen om 
bord. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt aller 
ytterste for å oppfylle alle ønsker, men 
kan på ingen måte garantere dette. Øl, 
vin og mineralvann selges i restauran-
ten under lunsj og middag. Vann med 
og uten kullsyre blir servert ved lunsj 
og middag.

Vi har også en à la carte-restaurant, 
Pampas Grill, som tilbyr en førsteklas-
ses bespisningsopplevelse. Denne 
restauranten ligger også på dekk 5, og 
er tilgjengelig for gjestene våre mot en 
ekstra kostnad. Her får du et ypperlig 
utvalg av vin, og en kombinasjon av 
lokalprodusert mat og norske råvarer 
som serveres i delestil (Asado).

SUITE SERVICE  Som suitegjest på 
MS Midnatsol tilbyr vi eksklusiv inn-
sjekking i Hamsun Lounge på dekk 
8, med et glass kald musserende vin 
eller sprudlevin som start på reisen 
din. Spesielle tillegg som kommer med 
våre eksklusive suiter er  velkomstgave, 
drikke ved lunch og middag, inklusiv 
mineralvann, øl og vin på glass. Vi 
tilbyr gjestene våre som bor i suiter 
muligheten til å spise frokost i à la car-
te-restauranten vår – et hyggelig, rolig 
miljø der du kan bestille din foretrukne 
frokost og få den servert.

I suiten finner du en vannkoker med 
kaffe, te, søtsaker og krem. Innholdet 
i minibaren er inkludert, påfyll etter 
ordinære priser. Suitegjester har gratis 
klesvask, inkludert ekstra innhold på 
TV-en, som filmer, serier og annet inn-
hold samt gratis internett.

TRIMROM OG BADSTUE  Trimrom-
met med panoramautsikt finner du på 
dekk 9. Utstyret inkluderer frivekter, 
benkpress og en allsidig vektmaskin. 
Av kardioutstyr har vi to trimsykler, en 
stepp-maskin og en tredemølle. Bad-
stu ligger rett ved siden av. Dette er 
tilgjenglig for alle gjester og du bruker 
dørkortet for å komme inn. Åpningsti-
dene for badstuen og trimrommet står 
på døren.

UNDERHOLDNING  På en ekspedi-
sjonsreise med Hurtigruten ønsker 
vi at du skal få maksimalt ut av dine 
opplevelser på de plassene vi reiser 
til. På dager hvor vi ikke har utflukter 
oppmuntrer vi til å benytte så mye tid 
som mulig ute på deck. Bli med på 
våre kunnskapsrike samtaler og fore-
drag på forskjellige lokaler på skipet. 
Ekspedisjonsteamet om bord består 
av eksperter fra mange fagfelt med 
forskjellige bakgrunner, inkludert on-
tologer, mammaloger, historikere og 
geologer. De holder presentasjoner 
og foredrag om historien, biologien 
og geologien til farvannene vi sei-
ler i og stedene vi besøker, og svarer 
mer enn gjerne på spørsmålene dine. 
Reiseopplevelsen blir ofte større om du 
har kunnskap og forståelse om natu-
ren, kulturen, dyrelivet og historien til 
stedene du ser. Foredragene finner du 
i dagsprogrammet om bord.

Du finner ikke bingo, arkadespill og un-
derholdningsteater på skipet slik som 
på konvensjonelle cruiseskip. Vårt mål 
er å få deg nærmere til unike omgivel-
ser og gir deg muligheten til å dele erfa-
ringen med dine reisekamerater. Av og 
til kan det være noe lett underholdning 
på kveldene.

UTENDØRSDEKK MS Midnatsol har 
romslige utendørsområder på dekk 6 
og 9. På dekk 6 kan du gå rundt hele 
skipet, og nyte utsikten fra alle kanter. 
På dekk 9 er det to utendørs Jacuzzi 
(boblebad), i tillegg til solsenger, kafé-
bord og stoler, en grill og et røykeområ-
de. Utendørsdekket byr på det perfekte 
utsiktspunktet der du kan lene deg til-
bake og se verden seile forbi.

VITENSKAPSLAB Ved siden av biblio-
teket på dekk 8 har vi en vitenskapslab 
med plakater, bilder, bøker og mikro-
skoper, der du kan lære mer om plante- 
og dyrelivet og utforske prøver som er 
hentet inn under landinger.
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SKIPETS KONTAKTINFORMASJON:
Telefon: +47 994 87 277
E-post: 
reception.ms@hurtigruten.com

ALKOHOL OM BORD  For din egen og 
andre reisendes sikkerhet er det ikke 
lov å drikke alcohol som ikke er kjøpt 
om bord, verken i fellesområdene eller 
i lugaren din. Du kan kjøpe alkohol å ha 
med på reisen, så lenge dette ikke blir 
åpnet. I følge norsk lov er det 18-års-
grense på øl og vin og 20-årsgrense på 
sprit.

BARN  Hurtigruten AS aksepterer ikke 
barn under 5 år på seiling til Antarktis. 
Det er ingen andre aldersbegrensinger. 
På grunn av sikkerhet vil alle barn un-
der 12 år vurderes på hver landing. Det 
er opp til Kapteinen om barn får lov til 
å gå i land.

BRUK AV TELEFON   Alle lugarer har 
telefon. Telefonkort for utgående sam-
taler kan kjøpes om bord i resepsjonen 
(tast 9 for resepsjonen).

CRUISEKORT OG VALUTA Valutaen 
om bord er norske kroner. Kredittkort 
som brukes for å betale om bord må 
være gyldige i minst tre måneder etter 
endt reise. Merk at når du bruker kre-
dittkort om bord på skipet vil kontoen 
din debiteres i norske kroner. En even-
tuell vekslingskurs vil være den som 
kredittkortselskapet ditt bruker. Merk 
at det ikke finnes fasiliteter for å veksle 
eller ta ut kontanter om bord. 

Ved ombordstigning deler vi ut et cru-
isekort som en del av innsjekkingen, 

Praktisk informasjon
MS midnatsol i ekspedisjon
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i henhold til ISPS-koden. Alle gjester 
bes om å bære dette kortet når de for-
later skipet i samtlige havner og på 
utflukter. Kortet fungerer som et kon-
trollsystem slik at personalet hele tiden 
vet hvem som er om bord og hvem 
som går av. Kortet er, i tillegg til å være 
et nøkkelkort, også betalingskort om 
bord. Dette kortet er altså det eneste 
betalingsmiddelet om bord. For å ak-
tivere Cruisekort-kontoen din trenger 
du et Visa, American Express, Diners 
eller MasterCard som må være gyldig 
minimum 3 måneder etter hjemkomst. 
Andre kredittkort kan brukes til å be-
tale den endelige regningen, men ikke 
for å aktivere cruisekort-kontoen din. 
En forhåndsregning vil bli levert på 
lugaren din på den nest siste kvelden 
for reisen. Siden skipene er registrert 
i Norge, må du sikre at kredittkor-
tet ditt er aktivert for bruk i Norge. 
Kvitteringen av den endelige regnin-
gen vil bli sendt til din epostadresse.

DRONER  Vennligst vær oppmerksom 
på at bruk av droner ikke er tillatt under 
reisen. Dette av generelle sikkerhets-
årsaker, samt beskyttelse av dyreli-
vet og andre passasjerers personlige 
sikkerhet.

EKSPEDISJONSTEAM  Ekspedisjons-
teamet om bord er satt sammen av en 
ekspedisjonsleder, en ekspedisjonsas-
sistent, en ekspedisjonskoordinator og 
flere foredragsholdere og eksperter. 
Dette teamet holder deg regelmessig 
oppdatert om hva som skjer på reisen, 
om de forskjellige stedene vi besøker 
og naturobservasjoner. Du finner in-
formasjon om ekspedisjonsteamet på 
informasjonstavlen nær resepsjonen. 
Her finner du også informasjon om rei-
sen, og du kan bestille utflukter.
 
ENDRINGER I REISERUTEN OG 
UTFLUKTER  Alle ruter og utflukter 
kan endres på grunn av vær, hav eller 

isforhold. Utflukter kan kanselleres 
om ikke minimumsantallet oppnås. 
Leverandøren kan endre utflukten 
uten forhåndsvarsling.

FOTOGRAFER  Skipets fotograf vil invi-
tere deg på foredrag for å hjelpe deg å 
ta de beste bildenen. 

GÅ RUNDT PÅ SKIPET  Vi ber deg være 
veldig forsiktig når du går rundt på 
skipet mens vi er til havs, spesielt ute 
på dekk. Følg med på skilting om vått 
eller glatt dekk. Dørene ut til dekk 6 og 
9 kan være farlige når det er mye vind. 
Vennligst følg våre anbefalinger når 
vi enten setter opp skilt eller kommer 
med kunngjøringer om at det er farlig å 
oppholde seg på dekk. Når du går rundt 
inne på skipet anbefaler vi at du holder 
deg fast i rekkverkene, og ikke dørkar-
mer slik at du unngår skade.

©
 G

E
N

E
V

IE
V

E
 R

O
LA

N
D

 /
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

mailto:reception.ms@hurtigruten.com
http://resepsjon.ms@hurtigruten.com 


2322

INTERNETTBRUK  Wi-Fi er tilgjengelig 
nærmest over hele skipet mot et lite 
gebyr. Gjester som bor i suitene kan 
bruke WiFi gratis. Kontakt resepsjonen 
for mer informasjon. Merk at internett-
forbindelsen om bord er begrenset, og 
at både internett og telefon fra tid til an-
nen vil være uten forbindelse avhengig 
av hvor skipet befinner seg. På grunn 
av begrenset kapasitet, ber vi om at du 
ikke bruker nettsteder for streaming. 

KUNNGJØRINGER  For å høre kunn-
gjøringer i lugaren, trykk på F1 på tele-
fonen i lugaren. Viktige kunngjøringer, 
enten angående programmet vårt eller 
i nødstilfeller vil bli kunngjort via høyt-
taleranlegget i lugaren.

LANDGANG MED SMÅBÅTER  Disse 
solide båtene gjør det mulig for oss å 
utforske ellers utilgjengelige områder 
til vanns og på land. Du bør være litt 
sprek for å komme deg om bord, men 
det er ellers ingenting å bekymre deg 
for. Mannskapet viser deg hva du skal 
gjøre, og så lenge du følger deres anvis-
ninger vil det å entre båtene oppfattes 
som veldig enkelt i løpet av kort tid. 
På alle utfluktene med småbåter for-
venter vi at gjestene våre har på seg 
godt fottøy. I Antarktis er det pålagt å 
bruke gummistøvler når vi går i land. 
På alle andre steder kan godt skotøy 
som fjellstøvler eller lignende være 
lurt. Du er velkommen til å ta med dine 
egne gummistøvler, eller du kan låne 
et par om bord uten ekstra kostnad. Se 
punktet «Leie av utstyr».Landinger er 
væravhengig. 

LEIE AV UTSTYR  Om bord kan du låne 
et par varme gummistøvler til bruk un-
der landgang og fotturer. Disse støvle-
ne kan oppbevares på lugaren din, og 
du kan bruke det samme paret under 
hele reisen. 

MEDISINSK EGENERKLÆRING  I sam-
svar med IAATO o g Hurtigruten AS 
krav, må alle som reiser til Antarktis 
eller på atlanterhavskryssninger gjen-
nomføre en konfidensiell medisinsk 
erklæring, som også må signeres av 

lege. Denne må bekrefte at vedkom-
mende er skikket til å reise. Dette skje-
maet vil bli sendt til deg i god tid før 
avreise. Skjemaet må fylles ut, tas med 
om bord på skipet og personlig leveres 
til legen ved ombordstigning. Dersom 
egen erklæringen ikke blir levert ferdig 
utfylt ombord på skipet vil du bli nektet 
ombordstigning.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
BEHANDLING Det vil til enhver tid 
være en engelsktalende lege og sy-
kepleier om bord. Skipet har en liten 
sykestue med nødvendig utstyr og me-
disiner til å utføre førstehjelp og medi-
sinsk nødhjelp. Ved alvorlige tilfeller 
vil nærmeste sykehus bli kontaktet. 
Konsultasjoner og medisiner blir belas-
tet gjestene våre. Husk å ta med deg til-
strekkelig medisin, også til uforutsette 
forsinkelser. Vi anbefaler at du oppbe-
varer medisinene dine i håndbagasjen, 
og at disse er tydelig merket med en 
klar instruks for bruk. Det anbefales at 
instruksene er på engelsk, i tilfelle du 
ikke skulle være i stand til å kommuni-
sere med legen i et nødstilfelle. Hvis du 
er avhengig av livsviktige legemidler er 
det fint om du informerer skipets lege 
om dette. Sykdom om bord kan føre til 
karantene, og ordre fra skipets lege og 
kaptein må følges. Alle våre gjester må 
ha reiseforsikring som dekker medi-
sinsk evakuering.

MILJØ OG “GRØNN NAVIGASJON”  
Kapteinene våre legger sin stolthet i å 
planlegge rutene våre, slik at vi bruker 
minimalt med drivstoff og har minst 
mulig utslipp. Alt søppel blir oppbevart 
om bord til det kan bli sortert på land. 
Vi legger aldri søppel i havet, og ber deg 
om å ikke kaste søppel på land under 
våre utflukter. I befolkede områder vil 
det være søppelkasser som vi ber deg 
bruke. Vennligst respekter regelen: “La 
bare fotsporene dine bli igjen, og ikke 
ta noe annet enn bilder.”

MOBILTELEFON  Dekning er avhengig 
av hvilken mobiloperatør du bruker. 
Sjekk med operatøren din for mer de-
taljer om dekning/forbindelse. Gjester 

kan bruke mobiltelefoner om bord 
til mobiloperatørens fastsatte pris. 
Vennligst sjekk med din mobiloperatør 
om abonnementet ditt kan brukes med 
vårt MCP satellittsystem om bord.

POST  Du kan levere brev i resepsjonen 
mot en begrenset avgift for service og 
frimerke. Vi videreformidler post i hver 
havn vi besøker, der dette er mulig. 
Det kan ta relativt lang tid fra kortet er 
sendt til mottaker får det. Hurtigruten 
har ikke ansvar for post som blir borte 
underveis. 

RULLESTOLER OG BEGRENSET MO-
BILITET  Skipet er tilpasset rullestol-
brukere. Sterkt funksjonshemmede, 
eller personer som av andre årsaker 
ikke er i stand til å ta vare på seg selv, 
må ha med ledsager. For å gå om bord 
eller av skipet må rullestolbrukere bru-
ke land-gangen. I havner der tidevann, 
værforhold eller andre uforutsette 
forhold spiller inn, der vi må bruke en 
flyttbar landgang, eller for å bli med i 
utflukter med småbåt er det dessverre 
ikke mulig å bruke/ta med rullestol.

RØYKING  Røyking er kun tillatt ute 
på anviste steder på dekk. Det er ikke 
lov å røyke på lugarene. Vis respekt for 
miljøet ved å bruke askebegrene. Det 
er ikke tillatt å kaste sigarettstumper 
i havet. Røykes det på lugaren må du 
betale et rengjøringstillegg på NOK 1 
500 for å dekke kostnadene for ekstra 
rengjøring av sengetøy, rens av gardi-
ner og annet for at lugaren skal holde 
ikke-røyk standard. E-Sigaretter, i hen-
hold til norsk lov, er ekvivalent med 
tobakksigaretter.

SIKKERHET OM BORD  Skipet oppfyl-
ler alle sikkerhetskrav og er klassifisert 
som polarfartøy for seiling i isdekte 
vann. Ved ankomst får alle gjester in-
formasjon om sikkerhetsbestemmel-
sene, om hvordan sikkerhetsutstyret 
fungerer og hvor det befinner seg. Det 
er en sikkerhetsplan på innsiden av 
hver lugardør. Vi understreker viktig-
heten av å lese skipets sikkerhetsplan. 
Spesielle sikkerhetsbestemmelser 

gjelder for utflukter med småbåtene. 
Vennligst følg instruksjonene fra ek-
spedisjonslederen/besetningen. Det 
skal brukes spesielle redningsvester på 
utfluktene, og disse deles ut før avgang. 
Dette vil være din egen redningsvest 
under hele turen, så pass på at den pas-
ser og ta den med deg på alle utflukter. 
Vi vil også ha en obligatorisk gjennom-
gang av våre sikkerhetsrutiner.

SJØSYKE  Sjøsykepiller er tilgjengelige 
i resepsjonen. Hvis du har lett for å bli 
sjøsyk kan det være lurt å ha med egne 
piller. Det er også mulig å kjøpe hånd-
ledds bånd mot sjøsyke om bord.

SKIPETS SIKKERHET  MS Midnatsol 
er i samsvar med ISPS-regelverket 
(International Ship and Port Security 
System), all bagasje blir kjørt gjen-
nom røntgenmaskin ved innsjekk. 
Håndbagasje blir også scannet.

SPRÅK  Hovedspråket om bord er en-
gelsk. Kunngjøringer og skriftlig infor-
masjon gis også på tysk. Kunngjøringer 
kan også bli gitt på fransk og kinesisk 
på utvalgte avreiser. Vi har en tolk om 
bord, og foredrag og briefinger gis ofte 
med simultanoversettelse. Du får øre-
telefoner og en mottaker fra oss, men 
hvis du ønsker å bruke dine egne øre-
telefoner (standard liten 3,5 mm plugg), 
kan du gjøre det.

TIPS   Hurtigruten AS har erfart at 
mange av gjestene våre gjerne vil gi en 
ekstra takk til servicebesetningen om 
bord. Du velger selv om du vil takke 
dem for service i barene, restauranten 
og lugarene. For å gi noen retningslin-
jer anbefaler vi 80 NOK per passasjer 
per dag i gjennomsnittlig tips. Uansett 
hvor mye du velger å gi, ber vi deg fylle 
ut blanket-ten som du finner i lugaren 
din og gi den til purseren to dager før 
reisens slutt. Beløpet vil da trekkes fra 
reisekontoen din.

UTFLUKTER PÅ LAND  Vi tilbyr et bredt 
utvalg av utflukter som kan forhånds-
bestilles, kun de resterende plassene 
blir solgt om bord. Vi anbefaler at du 
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bestiller i god tid på for-hånd for å unn-
gå skuffelsen av å ikke få plass på en 
fullbooket utflukt. Merk at påmelding 
er bindende. Vel om bord vil ekspedi-
sjonsteamet gi informasjon om tids-
frister for bestil-ling av utfluktene som 
fortsatt er tilgjengelige. Utfluktene våre 
har engelskspråklige guider, med min-
dre noe annet indikeres. Andre språk 
kan ikke garanteres. Utflukter kan bli 
kansellert på grunn av værforhold, og 
er avhengig av et visst antall deltake-
re. Alle ekspedisjoner på land og med 
småbåtcruise mens vi er i Antarktis er 
inkludert i programmet. Landeventyr i 
Buenos Aires og Ushuaia kan også kjø-
pes ved informasjonsskranken på ho-

tellene våre. Alle utflukter er avhengig 
av tilgjengelighet.

VANN  Det er mulig å drikke vannet om 
bord, men vi anbefaler flaskevann eller 
vann i karaffel som du finner i restau-
ranten og kafeteriaen. Vi anbefaler at 
du tar med deg en vannflaske om bord, 
for i tråd med kampanjen vår mot en-
gangsplast tilbyr vi ikke flaskevann om 
bord. Vannfontener er plassert rundt 
på skipet, der du kan fylle på vannflas-
ken din.

VASKERI  Vi tilbyr vaskeritjenester fra 
skipets vaskeri for en rimelig pris. Rens 
av tøy er ikke tilgjengelig på Midnatsol. 

VELKOMSTMØTE Ved ankomst blir 
alle gjester invitert til et obligatorisk 
velkomstmøte, der det vil bli gitt sik-
kerhetsdemonstrasjon. Her får du 
praktisk informasjon og møter nøkkel-
personer fra mannskapet.
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INKLUDERT FLYGNING BUENOS 
AIRES–USHUAIA  Flygningene fra 
Buenos Aires til Ushuaia og vice versa 
blir operert av LATAM flyselskap. De 
har vanligvis avgang tidlig om mor-
genen og returen ankommer Buenos 
Aires om ettermiddagen eller tidlig på 
kvelden. Vennligst merk at flyselskapet 
vil bekrefte de endelige flytider mellom 
Buenos Aires og Ushuaia først noen få 
dager før avgang. Kontakt vår informa-
sjonsskranke på hotellet i Buenos Aires 
en dag før avgang for endelige flytider 
og ombordstigningskort. 

På disse flygningene tilbys det kun 
økonomiklasse, det er ikke mulig med 
oppgradering til høyere bestillingsklas-
ser. På flygningen blir det servert et lett 
måltid og alkoholfri drikke. 

Du kan reise med innsjekket bagasje på 
maksimalt 23 kg og ta med en håndba-
gasje på maks 8 kg om bord.

Vær oppmerksom på at denne tillatte 
bagasjen kan være forskjellig fra det 
som tillates på flyselskapet du bruker 
på din langdistanseflygning til/fra 
Buenos Aires. Vi ber deg om å sjekke 
betingelsene for bagasje på din flyg-
ning og passe på at du ikke har med 
mer. 

Vi anbefaler at du planlegger en over-
natting i Buenos Aires på slutten av din 
seiling av hensyn til flyforbindelsene. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister din egen bestilte returflygning 
på grunn av en eventuell forsinkelse 
på flygningen mellom Buenos Aires og 
Ushuaia. 

Vennligst merk at flygningen til/fra 
Ushuaia er planlagt å reise fra/ankom-
me Jorge Newberry National Airport, 
den nasjonale flyplassen i Buenos 
Aires. Du trenger minst 4 timer for 
å bytte flyplass i Buenos Aires til din 
flyforbindelse fra den internasjona-
le flyplassen i Buenos Aires, Ezeiza. 
Oppsett av flyplasser kan bli endret, 
men vi vil sørge for å gi deg oppdatert 
informasjon sammen med reisedoku-
mentene dine.

HOTELL  Standarden på hotellene vi 
bruker tilsvarer 4 stjerner. De har sen-
tral beliggenhet, eller nær flyplassen 
dersom det er mer praktisk for oppleg-
get du har bestilt. Det finnes ingen of-
fisiell hotellvurdering og lokale hotell-
kategorier gjelder. Alle rommene har 
egne bad. Enkeltrom kan være mindre 

og ha dårligere beliggenhet. De kan 
være dobbeltrom for bruk av én person 
eller rom designet for en person. Det 
kan hende at hotellet tar gebyrer for 
bruk av enkelte fasiliteter som f.eks. 
badstuer. Prisen for overnattingen in-
kluderer frokost, om ikke annet er opp-
gitt i din bekreftelse.

LANDEVENTYR  Hurtigruten tilbyr et 
utvalg med valgfrie landeventyr som 
kan legges til din Hurtigruten-reise. 
Dette kan være utflukter på en halv el-
ler hel dag, eller turer med overnatting. 
Det kreves et minimum antall gjester. 
Gjester med nedsatt mobilitet må sen-
de en forespørsel om landeventyr.

PASS OG VISA  Vennligst bruk noen 
minutter å bli kjent med de nødven-
dige reisedokumentene du vil bli bedt 
om ha med deg om bord i skipet. Som 
gjest er det ditt ansvar å finne informa-
sjon om og innhente alle nødvendige 
reisedokumenter, og ha dem tilgjenge-
lig når det er nødvendig. Pass er eneste 
gyldige legitimasjon for alle våre reiser 
med MS Mid-natsol. ID-kort godtas 
ikke. Passet må være gyldig i mer enn 
seks måneder etter at du kommer hjem 
igjen. Ved innsjekking vil alle pass bli 
samlet inn av mannskapet, slik at de 
kan ta seg av grensekontrollene under-
veis. Passene vil bli beholdt gjennom 
hele reisen og returneres ved reisens 
slutt. Vennligst ta med deg en kopi av 
passet ditt. Hvis en gjest mister passet 
på reisen før ankomst om bord er det 
svært viktig at ambassaden kontak-
tes, og at tapet meldes til lokalt politi. 
En gjest som har mistet passet vil ikke 
kunne reise. Alt ettersom hvilket land 
du kommer fra, er det flere land som 
krever innreisevisum, og som  gjest er 
det ditt ansvar å innhente alle reise-
dokumenter, og ha dem tilgjengelig til 
enhver tid. 

PLANLAGTE FLYGNINGER  De tilbud-
te prisene for flybilletter er spesielle 
priser for pakkereiser, og kan ikke en-
dres eller kanselleres uten gebyr. Alle 
pakkereise-prisene på fly er basert 
på bestemte bestillingsklasser; hvis 
den gjeldende bestillingsklassen ikke 
er tilgjengelig kan det påløpe et til-
legg. I økonomiklasse vil du få servert 
snacks eller sandwicher avhengig av 
flyselskap. Hvis dette ikke er inkludert 

i flyselskapets service, kan du kjøpe 
snacks og drikke. På interkontinentale 
flygninger er dette vanligvis inkludert. 
Vi kan tilby oppgradering til forret-
ningsklasse på enkelte ruter. Avhengig 
av flyselskap, kan dette også inklude-
re seter med mer benplass. Vennligst 
merk at oppgradering ikke gjelder alle 
områder. 

Tillatt bagasje varierer etter flyselskap 
og kostnader kan påløpe om du over-
stiger dette, eller transport kan nek-
tes. Vanligvis kan hver gjest ta med ett 
stykk håndbagasje som veier rundt 6–8 
kg (dimensjoner og vekt avhenger av 
det respektive flyselskapet) om bord. 
Din tillatte bagasje er satt til 1 stykk (23 
kg), men dette kan avhenge av flyfor-
bindelsen; vennligst sjekk med ditt 
flyselskap. 

Ytterligere retningslinjer for transport 
finner du i vilkårene og betingelsene 
til våre flypartnere. Hvis du planlegger 
å ta med en rullestol eller trenger as-
sistanse på flyplassen, vennligst gi oss 
beskjed når du bestiller. Flygningene 
kan gå tidlig om morgenen eller om 
kvelden, men de er alltid tilpasset 
våre reisearrangementer. Vennligst 
merk at noen flygninger kan ha over-
ganger eller opphold. Vi tar forbehold 
om endringer i tider og/eller ruter, 
så vel som endring av flytype. Våre 
vanlige flypartnere er Lufthansa, 
British Airways, KLM/Air France, 
Norwegian Air Shuttle, Scandinavian 
Airlines, LATAM, Iberia og Iceland Air. 
Vennligst merk at ombestilling eller 
refusjon av en allerede utstedt billett 
vil bli belastet før avreise. Overføring 
eller refusjon av en billett er ikke mulig 
etter reisen. Alle flytider som blir gitt 
ved bestillingstidspunktet er proviso-
riske og kan bli endret; vennligst sjekk 
før du reiser.

SPESIELLE ØNSKER Vi ber om at du 
informerer oss eller reisebyrået ditt 
så tidlig som mulig hvis du er på en 
spesiell diett, f. eks. vegetarisk, suk-
ker- eller glutenfri mat, eller har andre 
medisinske krav. Vi vil selvfølgelig gjø-
re vårt aller ytterste for å oppfylle alle 
ønsker, men kan på ingen måte garan-
tere dette, eller love dette som en del av 
reisebetingelsene.

TRANSPORT  Transport er inkludert i 
henhold til det som vises i ditt bestilte 
opplegg. Hurtigruten tilbyr busstrans-
port fra flyplassen til kaien enkelte 
hoteller. Transport-tidene samsvarer 
med skipets ankomst- og avgangstider 
og dine flygningers ankomst- og av-
gangstider. Det er mulig at det kan bli 
ventetider på flyplassen. Varigheten 
på transporten til flyplassen avhenger 
av destinasjonen, men tar vanligvis 
mellom 20 og 45 minutter. Unntak 
kan forekomme der det trengs lenger 
tid på grunn av større avstand mellom 
flyplassen og havnen. Du vil få mer in-
formasjon om din transport i reisedo-
kumentene dine.

For gjester med nedsatt mobilitet kan 
det forespørres om rullestolvennlig 
transport.

VAKSINASJONER  Vennligst sjekk med 
fastlegen din om vedkommende anbe-
faler en vaksine før reisen din.

Praktisk informasjon -
før og etter reisen

© SHUTTERSTOCK
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Pakk 
som en 
eventyrer 
Kleskoden om bord på skipet 
er uformell. Ta med komfor-
table fritidsklær til innendørs 
bruk. 

For en perfekt opplevelse er 
det imidlertid noen ting du må 
huske å ta med når du drar ut 
på en reise med Hurtigruten. 

For å gjøre pakkingen litt en-
klere har vi laget en pakkeliste.
 
Hvis du skulle glemme noe, 
trenger du ikke bekymre deg! 
Om bord i skipene våre finner 
du en butikk med et utvalg 
klær og praktiske ting.

 

HUSK Å TA MED …

•  Varm jakke
•  Vind- og vannavstøtende 
  bukser samt ullundertøy 
•  Varm lue eller pannebånd
•  Badetøy
•  Skjerf eller buff 
•  Varm ullgenser 
•  Solbriller med glass med 

UV-beskyttelse
•  Varme hansker og votter
•  Varme sokker
•  Ekstra batterier til kameraet 

samt kabler
•  Sko med gode såler anbefales 

for utendørs bruk
•  Gode sko til innendørs bruk
•  Minnekort til kameraet
•  Vannflaske
•  En god kikkert
•  En liten vanntett ryggsekk
•  Pass og kopi av pass
•  Solbeskyttelse (faktor 30+)
•  Leppepomade med UV-beskyt-

telse 
•  Penger i riktig valuta. 
  Husk, du kan betale med for-

skjellige kredittkort på skipene 
våre

•  Nok medisin til eventuelle 
uforutsette forsinkelser. 

  Dette bør være i håndbagasjen 
din.
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Merk at du kan få låne et par varme gummis-

tøvler om bord til bruk under landgang og 

fotturer, og du får en lett vanntett jakke du 

kan beholde. Jakken er et topplag som er godt 

å bære over base / mellomlag.
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VÅRT 
TEAM 
OM BORD

––– Opplevelsen av et sted er basert 
på kombinasjonen av flere ting. 
Ekspedisjonsteamet vårt er nøye utvalgt 
på grunn av lokalkunnskap, ekspertise på 
relevante tema og mest av alt; entusiasme, 
nysgjerrighet og forkjærlighet til de farvan-
nene og områdene vi reiser i. Akkurat som 
rødnebbternen reiser de mot Nord- og 
Sørpolen i sommerhalvåret. Jobben til 
ekspedisjonsteamet vårt er tolke observa-
sjoner underveis av dyreliv og landskap, vise 
ting som er interessante, holde foredrag 
om emner som biologi, geologi og histo-
rie - i tillegg til å være vertskap sammen 
med resten av mannskapet om bord MS 
Midnatsol.
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Landgang 
for små 
båter

LANDGANG FOR SMÅBÅTER  
Vær vennlig å se mer informasjon om 
landinger med småbåter nedenfor. 
Besetningen vil vise deg hvordan du 
skal gå inn og ut av en småbåt, og så 
lenge du følger instruksjonene vil dette 
føles veldig enkelt. Vellykkede utfluk-
ter er ofte avhengig av riktig bruk og 
god håndtering av våre motordrevne 
småbåter. Disse er ideelle for å føre 
grupper i land på steder der det ikke 
er mulig for skipet å legge til kai. De 
gjør det mulig for oss å tilby utflukter 
til steder som ellers ville vært ganske 
utilgjengelige. Småbåtene har minimal 
dypgang, de er svært robuste og stabi-
le, og vi har grundige sikkerhetsrutiner 
som følges nøye hver gang vi bruker 
disse båtene.

NOEN AV DE VIKTIGSTE RETNINGS-
LINJENE ER FØLGENDE:

1  Båtens fører er ansvarlig for våre 
gjesters sikkerhet, båten og oppgaven. 
Alle gjester må til enhver tid følge båt-
førerens anvisninger.

2  Det er påbudt for alle våre gjester å 
bruke redningsvester, uansett vær og 
sjøforhold.

3  Ved ombordstigning og ilandstig-
ning bør du alltid ta imot den assis-
tansen som blir tilbudt av båtføreren 
eller mannskapet. Det sterkeste og 
tryggeste grepet er «sjømannsgrepet», 
der den ene holder forarmene til den 
andre.

4   Sørg for at du alltid har begge 
hendene fri ved ombordstigning og 

ilandstigning. Gi håndbagasjen din til 
noen i mannskapet og la dem ta den 
med om bord. Hold hendene godt 
unna rekkverket på småbåtene. 

5  Ta med kun en begrenset mengde 
håndbagasje / utstyr i småbåtene. En 
liten ryggsekk er ideell til oppbevaring 
av kamera, kikkert og regntøy. Også en 
rumpetaske kan være nyttig.

6  Avvent alltid båtførerens instruks 
før du foretar ombordstigning eller 
ilandstigning. Kamerautstyr og kikkert 
bør ligge godt beskyttet i vanntette po-
ser. Bruk regntøy eller vannavstøtende 
klær, da overfarten kan være meget 
fuktig. Alle småbåtene er utstyrt med 
førstehjelpsutstyr, lykter/lanterner og 
aktuelle redskaper.

MS MIDNATSOL TELEFON:  +47 994 87 277
MS MIDNATSOL POST:  reception.ms@hurtigruten.com

VIKTIG 
TELEFONNUMMER

AKTERSKIP BAKENDEN AV SKIPET
BABORD  VENSTRESIDEN AV SKIPET
BALLAST  SYSTEM MED VANNTANKER SOM STABILISERER SKIPET
BAUG  FRAMENDEN AV SKIPET
BROEN  STEDET DER MAN NAVIGERER SKIPET
BRODEKK  DEKKET BAK BROEN
BUNKRE  Å FYLLE PÅ DRIVSTOFF
BYSSE  SKIPETS KJØKKEN
FLAGGE  Å HEISE FLAGG ELLER VIMPEL
LANDGANG BRO ELLER TRAPP MELLOM SKIP OG KAI
KLARERING REGLER VED OMBORDSTIGNING OG ILANDSTIGNING
KNOP  SKIPETS FART I NAUTISKE MIL (1,852 KM) PER TIME
LESIDE  SIDEN AV SKIPET SOM LIGGER I LY FOR VINDEN
LOVART  SIDEN AV SKIPET SOM ER UTSATT FOR VINDEN
MESSE  MATSAL FOR SKIPETS MANNSKAP
NAUTISK MIL AVSTANDSMÅL: 1 NAUTISK MIL = 1,852 KM
STABILISATORER  UTSTYR SOM BRUKES TIL Å MOTVIRKE AT SKIPET RULLER I BØLGER OG VIND
SLINGRING  RULLENDE SIDEBEVEGELSE I SJØGANG
STYRBORD  SKIPETS HØYRE SIDE

MA
RIT

IM
E U

TT
RY

KK

Hurtigruten reserverer seg for endringer som har  
oppstått etter trykking av denne brosjyren. 
Dato: januar 2019
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Suite/Mini suiteInnvendig lugar MXMGMQQJUPNLJI

POLAR INNVENDIG   POLAR UTVENDIG         ARCTIC SUPERIOR                        EXPEDITION SUITER

Utvendig lugar

ms midnatsol – dekkplan
MS Midnatsol har en sterk miljøpro-
fil og et moderne design. På dekk 9 
finner du soldekket og boblebad. MS 
Midnatsol har også en stor to-etasjes 
panoramalounge som ligger over bau-
gen, de store glassflatene slipper inn 
naturlig lys, og gir deg en fantastisk 

utsikt. MS Midnasol er isklasse 1C, og 
utstyrt med avansert teknologi som 
gjør henne svært godt egnet til ekspe-
disjonsseilaser til MS Antarktis. Som 
vårt oppdagerskip er hun fullt utstyrt 
med vitensenter og et bilde- og optikk 
testsenter. Eksplorer dekket, der vi går  

i land, er fullt utstyrt med passende 
ekspedisjon og utfluktsutstyr, og våre 
Zodiacs™ vil ta deg trygt fra skipet og 
til land.
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MS MIDNATSOL

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

Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og hurtigruten.no


