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––– Tillykke med en reservasjo-
nen av en ekstraordinær reise 
med vårt skip MS Nordstjernen. 

––– Mye av suksessen til Roald 
Amundsen kom av hans grundi-
ge 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 prak-
tiske opplysninger, gode råd og 

inspirerende forhåndsinfor-
masjon som kan bidra til at din 
reise blir desto mer givende.

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

Med vennlig hilsen Hurtigruten 
Svalbard og Hurtigruten

Kjære Eventyrer
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Svalbard er selve kronen av det arktiske Norge. 
Med beliggenhet halvveis mellom fast-
lands-Norge og Nordpolen, kunne man for-
vente at det ville være uutholdelig kaldt her. 
––– Takket være Golfstrømmen har alle øyene 
på Svalbard imidlertid et overraskende mildt 
klima med særpregede årstider. Det store 
mangfoldet av planter og dyreliv omfatter se-
ler, hvaler, tusenvis av sjøfugler som kommer 
hver sommer, polarrev, Svalbardrein og det 
største rovdyret: isbjørnen.
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svalbard

Ytterst på den 
sørlige delen av 
det frosne Nor-
dishavet ligger 
Spitsbergen, og 
her kan du være 
med på ekspe-
disjoner, fottu-
rer, kajakkpad-
ling og andre 
aktiviteter i det 
største arktiske 
villmarksområ-
det i Europa. 
Svalbard har mer enn 3000 is-
bjørn og mindre enn 2500 inn-
byggere. Fjerntliggende, mystisk 
og ekstrem er øya Spitsbergen 
kronen på verket til arktiske Nor-
ge. Et land smidd av is og vind, 
hav og snø som gir besøkende 
et spektakulært utvalg av ufor-
glemmelige opplevelser. Med sin 

beliggenhet nær det evige frosne 
polhavet i nord, der de varme 
strømmene i Golfstrømmen mø-
ter kald luft og vann fra nord, har 
denne øygruppen fascinerende 
historier om Polarheltene fra 
nord, kulturminner fra gruve-
driftepoken, samt historien om 
utforsking, jakt og hvalfangst. 
Dyrelivet er rikt, både på sjø og 
land. Her fines hval, sel, reins-
dyr, polarrev og et rikt utvalg av 
fugler – og selvfølgelig kongen av 
Arktis; isbjørnen. 

Du kan la klokka ligge i lugaren. 
Nord for polarsirkelen har dage-
ne ingen begynnelse eller slutt. 
Midnattssola gir magiske farger 
til det omkringliggende land-
skapet, de myke strålene fra den 
lavthengende sola bader alt i en 
herlig palett av rosa, lilla, gule og 
oransje og skaper uforglemmeli-
ge minner..

BEFOLKNING OG BOSETTING  
På Svalbard bor det ca. 2.500 
personer. Longyearbyen har den 
største bosetningen og her har 
også for Sysselmannen kontor. 
Byen har et sykehus, grunnskole, 
videregående skole, universitet, 
idrettshall med svømmebas-
seng, bibliotek, kulturhus, kino, 
buss, hoteller, en bank og flere 

museer. Avisen Svalbardposten 
utgis ukentlig. Spitsbergen er 
blant de sikreste stedene på jor-
den, her finnes nesten ingen kri-
minalitet. I Barentsburg, som er 
den nest største bosetningen på 
Svalbard med ca. 500 innbygge-
re, bor nesten utelukkende rus-
sere og ukrainere. Russisk-eide 
Arktikugol har drevet med gru-
vedrift her siden 1932, og under 
den kalde krigen var her svært 
stor aktivitet. 

Ny-Ålesund er en av verdens 
nordligste bosetninger. Her bor 
kun 30-35 personer fast, som 
arbeider for en av forskningssta-
sjonene eller med logistikk for 
forsyningsbedriften ”Kings Bay” 
som eier og driver forskings-
landsbyen. Om sommeren økes 
innbyggertallet vesentlig: Da bor 
her ca. 120 forskere, teknikere og 
feltassistenter.

HISTORIE  Siden Willem Ba-
rentz ’oppdagelse av Svalbard 
i 1596, har flere nasjonaliteter 
utforsket, jaktet og administrert 
næringer på den nordlige halv-
kule. Svalbardtraktaten datert 
1920, undertegnet av 40 med-
lemsland, gir Norge suverenitet 
på Svalbard.

© AALTAIR / SHUTTERSTOCK
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ISBJØRN OG SIKKERHET  Isbjørnen 
er trolig det fremste symbolet på 
Svalbards dyreliv. Det er en spennen-
de opplevelse å se dem i deres natur-
lige element, men selv om den ikke 
vanligvis angriper mennesker, kan 
den være svært farlig. På alle våre tu-
rer og aktiviteter vil sikkerhetsnivået 
bli ivaretatt av våre erfarne guider, 
som om nødvendig vil benytte vå-
pen og varselskudd. Myndighetene 
på Svalbard råder i samarbeid med 
reiselivet besøkende på Svalbard 
om å delta på organiserte utflukter, 
både for å beskytte besøkende og is-
bjørnen. Turer på egen hånd utenfor 
Longyearbyen anbefales ikke uten 
at man er utstyrt med eget våpen. 
På organiserte turer vil guiden alltid 
være ansvarlig for sikkerheten og 
bære våpen og utstyr.

KLIMA  Til tross for sin beliggenhet 
(74 º til 81 º nord) har Spitsbergen 
et relativt mildt klima og er verdens 
nordligste isfrie område takket være 
Golfstrømmen. Den gjennomsnitt-
lige sommertemperatur er 6 ºC, og 
den kaldeste vinteren, mars måned, 
har en gjennomsnittstemperatur på 
minus 12 ºC. Det er lite regn men den 
fuktige lufta fra havet kan føre til lett 
duskregn og tåke om sommeren.

MEDISINSK NØDHJELP  MS Nord-
stjernen har ingen lege med på 
seilingene. Ved alvorlige nødsitua-
sjoner vil sykehuset i Longyearbyen 
bli kontaktet. Dersom du bruker me-
disiner, husk å ta med tilstrekkelig 
mengde, og ta hensyn til at det kan 
oppstå uforutsette forsinkelser. Vi 
anbefaler at du oppbevarer medisi-

nene i din håndbagasje. Medisinene 
bør være tydelig merket med ditt 
navn, dosering og instrukser. Gjester 
med smittsomme sykdommer kan 
bli underlagt karantene, og eventu-
elle ordrer fra kaptein må følges. Alle 
gjester må ha reise/helseforsikring. 
Dersom en nødsituasjon skulle opp-
stå utenfor Longyearbyen, vil evaku-
ering til Longyearbyen sykehus måt-
te foregå med helikopter. Dersom 
man ikke kan håndtere situasjonen 
her, vil pasienten bli videresendt til 
fastlandet. Dette er svært dyrt og av-
hengig av gunstige værforhold. Det 
er følgelig veldig viktig at alle våre 
gjester har nødvendig reiseforsikring 
som dekker denne type transport.

MOBILTELEFON  Mobiltelefoner 
(GSM) kan kun brukes i Longyear-

byen og Barentsburg. Det er ingen 
mobildekning under cruiset ombord 
i MS Nordstjernen, her benyttes sa-
tellitt-telefoner. Hvis familien din 
hjemme trenger å komme i kontakt 
med deg i forbindelse med en nød-
situasjon, kan du oppgi telefonnum-
meret til Hurtigruten Svalbard, tlf. 
+47 79 02 61 00, Funken Lodge tlf. 
+47 79 02 62 00 eller Radisson Blu 
Polar Hotel tlf. +47 79 02 34 50. Be-
skjeder vil så bli videreformidlet til 
skipet.

NATUR OG DYRELIV  For å bevare 
natur og dyreliv på Svalbard, er 65 
% av øygruppen vernet gjennom 
nasjonalparker, naturreservater og 
fuglereservater. Det er bare tre ty-
per pattedyr på Svalbard som lever 
på land: Isbjørn, svalbardrein og 
polarreven. I sjøen finner man imid-
lertid hvalross, ringsel, storkobbe, 
Grønland sel, klappmyss, delfiner, 
narhval, hvit hval og spekkhoggere. 
Det er et rikt fugleliv på øya, mer enn 
100 arter er registrert. Det er ganske 
overraskende at det er så variert flora 
så langt nord.

SESONG  Fra 19.april til 23.august er 
det midnattssol I Longyearbyen. Fra 
26.oktober til 16.februar er det mørkt 
hele døgnet, og i perioden 14. no-
vember -29.januar har Longyearbyen 
polarnetter, som betyr at solen er 6º 
under horisonten.

SHOPPING/BETALING  Svalbard er 
toll-og avgiftsfritt område, derfor 
er mange varer billigere her enn på 

det norske fastlandet. Longyearby-
en har en rekke butikker som selger 
alt fra parfyme til sportsutstyr, gaver 
og suvenirer. Norske Kroner (NOK) 
brukes over hele Svalbard, også i den 
russiske bosetningen Barentsburg. 
Kredittkort er akseptert i Longyear-
byen, samt om bord på MS Nordstjer-
nen (Visa, Diners og MasterCard). 
Det finnes en minibank i sentrum av 
Longyearbyen. I Barentsburg aksep-
teres kun kontanter i norske kroner 
(NOK), USD eller Euro. Vi anbefaler 
våre gjester å ta med kontanter i nor-
ske kroner til bruk på land.

SKO  På Svalbard er det tradisjon at 
man tar av sko når man kommer inn 
i private hus, hoteller og noen bu-
tikker, samt offentlige kontorer. Om 
bord på skipet kan du bruke vanlige 
sko eller joggesko. Ute på dekk og 
når du deltar på utflukter på land, 
er det lurt å velge sko med såler som 
gir godt feste. Om bord på skipet og 
på hotellet anbefaler vi at du bruker 
sko til innendørs bruk. Det er viktig 
at skoene har godt feste (ikke glatt 
såle).

TOLLBESTEMMELSER  I Longyear-
byen finner du butikken “Nord-
polet”. Her kan turister kjøpe sin 
taxfree kvote mot framvisning av 
flybillett. Tillatt kvote er:

• 2 flasker brennevin med mer enn 
21% alkohol
• 1 flaske vin med 14-21 % alkohol
• 6 bokser med øl

Vin opp til 14 % kan du kjøpe uten 
å medbringe din flybillett. Vi gjør 
oppmerksom på at ovennevnte kvote 
ikke kan medbringes fastlandet. Inn-
førsel til fastlandet tillater kun 2 liter, 
for eksempel:

• 1 liter brennevin med mer enn 21 % 
alkohol
og 1 liter vin 14-21 %, eller
• 2 liter vin (14 to 21 %) - eller
• 2 liter vin mindre enn 14 %

Dersom du kjøper mer enn tilmålte 
innførselskvote må du være forbe-
redt på å betale toll. Man kan innføre 
varer for inntil NOK 6000 avgifts-
fritt.

TURISME PÅ SVALBARD  Naturen 
på Svalbard er svært sårbar, spesielt 
på grunn av permafrosten. All ve-
getasjon er fredet og alle spor etter 
menneskelig aktivitet frem til 1945 
regnes som kulturminner. Se side 
10–11 for mer informasjon om vår 
miljøforpliktelse.
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 Nord-Norge er vilt, kupert og ulikt noe annet 
sted i verden. Landskapet er svært variert, 
uberørt, storslått, vakkert, fantastisk … du vil 
gå tom for adjektiver som kan beskrive dette 
uforglemmelige området.
––– Lofoten, Senja og Tranøya byr på fasci-
nerende øyer med høye fjell, klare fjorder og 
grønne marker omgitt av blått vann. Oppdag 
den magiske skjønnheten av disse isolerte 
øyene.
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Nord-
Norge

TROMSØ   Da Roald Amundsen 
rekrutterte mannskapet til sine 
berømte ekspedisjoner, reiste 
han til Tromsø for å finne menn 
som hadde ferdighetene til å 
overleve med minimale midler 
i de isdekte polarregionene. De 
arktiske jegerne og pelsjegerne 
i denne nordlige byen var egnet.
I dag er Tromsø en raffinert ver-
sjon av byen slik den var for 100 
år siden. Noen av de som er best 
på arktiske ekspedisjoner opp-
holder seg fortsatt i dette om-
rådet, i tillegg til akademikere 
som forsker på klimaendringer 
og polarmiljøet. Tromsø er fort-
satt den ideelle inngangsporten 
til Arktis, og et naturlig utgangs-
punkt for mange ekspedisjoner.

NARVIK  Narvik ligger virkelig 
vakkert til, omgitt av øyer i vest 
og fjell i de andre himmelretnin-
gene.

Narvik var den første industriby-
en i Nord-Norge, og fikk bystatus 
i 1902, da byggingen av Ofot-
banen ble fullført. Bosetningen 
tilbød en isfri havn i Nord-At-
lanteren for jernmalmen som 
ble transportert med jernbanen 
fra Kiruna i Sverige. Under an-
dre verdenskrig var begge sider 
interessert i å sikre seg denne 

tilgangen på jern og forhindre at 
fienden fikk tak i den. Dette ble 
utgangspunktet for en av de stør-
ste kampene siden invasjonen av 
Polen.

LOFOTEN  Lofoten er en øy-
gruppe i Nordland, som 
administreres av kommunene 
Vågan, Vestvågøy, Flakstad, 
Moskenes, Værøy og lille Røst 
langt ute sørvest i havet. Denne 
regionen tilbyr et stort mangfold 
av opplevelser. Lofoten er kjent 
for godt fiske, fantastisk natur og 
billedskjønne fiskevær. 

VESTERÅLEN  Vesterålen, med 
fjell, øyer og skjærgård, var 
nesten glemt. Grunnleggeren av 
Hurtigruten, Richard With, stod 
imidlertid i front under utviklin-
gen av en kanal gjennom Risøy-
renna, som har gjort det mulig å 
inkludere denne naturperlen på 
Hurtigrutens seileplan.
Her har det bodd folk siden 
steinalderen, og innbyggerne 
utviklet tidlig flere viktige han-
delsstasjoner. I dag er mange 
av øyene koblet til hverandre og 
fastlandet via broer.

SENJA  Senja er Norges nest 
største øy, og her kan du oppleve 
fantastisk natur med knivskarpe 

fjelltopper som reiser seg rett opp 
fra Nordishavet.

LYNGSEIDET OG HAVNNES – 
LYNGSALPENE  Denne kjente 
fjellkjeden er 90 kilometer lang 
og 15–20 kilometer bred. Lyngs-
alpene er kjent for dramatiske 
fjelltopper og bratte fjellsider 
som stuper ned i fjorden, for-
hold som gjør dette til et ekte 
vintersportsparadis. Området 
byr også på verdens nordligste 
whiskydestilleri og en gammel 
NATO-base.

Det sjarmerende fiskeværet 
Havnnes er Norges nordligste 
aktive handelssenter. Klippfisk 
produseres her på den tradisjo-
nelle måten, og de fleste husene 
i fiskeværet er vernet.

SOMMARØYA  Sommarøya er 
en liten øygruppe utenfor Kvalø-
ya, med hvite sandstrender og et 
livlig fiskevær. Rundt 400 men-
nesker bor her i en økonomi som 
er basert på fiske og reiseliv.
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VÅR 
MILJØFORPLIKTELSE

Den dyktige besetningen om 
bord på Hurtigruten Svalbard 
og MS Nordstjernen gjør sitt yt-
terste for at du skal få storslåtte 
natur- og kulturopplevelser, 
samt oppleve det spennende 
folkeliv og oppleve dyre-, fugle- 
og plantelivet 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 
miljøbevissthet både om bord 
og på land.
 

Dyreliv i Arktis
Hurtigruten deltar i Norsk pola-
rinstitutts prosjekt for registre-
ring av marine pattedyr i Arktis. 
Innsamlingen av denne informa-
sjonen forbedrer forståelsen om 
habitatbruk og sesongbaserte 
migrasjonsmønstre, og brukes 
også i miljøovervåkingen av 
Svalbard.

AECO  Hurtigruten Svalbard er 
fullverdig medlem av Associa-
tion of Arctic Expedition Cruise 
Operators (www.aeco.no) en 
international organisasjon som 
er svært opptatt av at turisme i 
våre sårbare arktiske områder 
tar hensyn til naturen og dyreli-
vet – både mens man er til sjøs, 
på isen og på land. 

Denne organisasjonen gir Hur-
tigruten Svalbard som operatør, 
og deg som besøkende retnings-
linjer vi er forpliktet følge.

Takk for at du 
hjelper oss å ut-
øve ansvarlig,
miljøvennlig og 
sikker turisme i 
Arktis.
ETTERLAT INGEN VARIGE 
SPOR  Det å ikke etterlate noen 
varige spor innebærer selvsagt 
at du ikke må kaste søppel i na-
turen, inkludert småtterier som 
for eksempel sigarettstumper. 
Sett ikke merker på steiner eller 
bygninger, bygg ikke varder, lag 
ikke mønster med steiner eller 
etterlat andre tegn etter ditt 
besøk. For å beskytte floraen og 
unngå stidannelse, ber vi også 
om at du ser deg for når du fer-
des. Hvis mulig, forsøk å unngå 
å tråkke på blomster.

IKKE PLUKK BLOMSTER  I noen 
deler av Arktis er floraen fredet, 
i andre ikke. AECO anser likevel 
all flora som fredet og ber derfor 
om at du ikke plukker blomster 
eller planter.

TA INGENTING MED DEG  Vi 
oppfordrer deg til å etterlate 
Arktis som det er. Kulturminne-
ne er fredet. I tillegg ber vi om at 
du lar steiner, bein, gevir, driv-
tømmer og andre ting ligge der 
de ligger.

FORSTYRR IKKE DYR OG FU-
GLER  AECO forholder seg til 
alt dyreliv i Arktis som om det 
er fredet og vil i den grad det lar 
seg gjøre unngå å forstyrre dyr 
og fugler. Når vi er i nærheten av 
dyr og hekkende fugler, unngå å 
lag høye lyder og vær lavmælt. 
AECO har innført maksimum 
gruppestørrelser og minimum 
distanser til dyreliv når vi ar-

rangerer ekskursjoner. Guiden 
din vil gi deg nærmere instruk-
sjoner. Vi er takknemlig for at du 
hjelper oss å ta vare på miljøet 
ved å følge disse instruksjonene.

IKKE ØDELEGG ELLER FJERN 
KULTURMINNER  Kulturminner 
er fredet. Det gjelder også en 
100 meters sikringssone rundt 
kulturminnene. Vær oppmerk-
som på hvor du går og står. Gå 
rundt og ikke innimellom gjen-
stander. Ikke rør, flytt på eller ta 
med deg gjenstander.

ISBJØRNSIKKERHET  Isbjørnen 
er potensielt et veldig farlig dyr, 
men den er også sårbar. Vi vil ta 
alle forhåndsregler for å beskyt-
te både deg og isbjørnene. Det 
er svært viktig at du følger de 
instruksjonene som blir gitt av 
din guide. For mer informasjon 
om viktige regler for oppførsel i 
isbjørnområder, vennligst klikk 
på lenken nedenfor.

RESPEKTER LOKAL KULTUR 
OG MENNESKER DU MØTER  
Når vi besøker lokalsamfunn, 
husk at det er vi som er gjeste-
ne. Vis respekt for menneskene 
og den lokale kulturen. AECO 
ønsker at våre besøk i lokalsam-
funn skal ha positiv innvirkning. 
For mer informasjon vennligst 
klikk på linken nedenfor.

VÆR TRYGG  Ferdsel i Arktis 
kan være forbundet med risiko. 
Den viktigste regelen er at du 
lytter til og følger de instruk-
sjonene som guidene gir. Forlat 
aldri gruppen for vandring på 
egenhånd. For mer informasjon 
vennligst klikk på linken neden-
for.

MER INFORMASJON  https://
www.aeco.no/guidelines/

https://www.aeco.no/guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/
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ENDRINGER I REISEPLAN  Hver reise 
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 ret-
ten til å endre reiseruten og innholdet 
i utflukter uten forvarsel (se vilkår og 
betingelser).

SIKKERHET  Sikkerhet er alltid første 
prioritet, og det er kapteinen som 

avgjør reiseruten underveis. Derfor 
er hver reise unik og alle publiserte 
ruter kun veiledende.

DAGLIG PROGRAM   Hver dag distri-
buerer ekspedisjonsteamet dagens 
program med en liste over anløps-
havner, landganger, foredrag, målti-
der og aktiviteter om bord. Alle publi-
serte planer kan bli endret.

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 inviterer deg til å være 
åpen for det uventede, og fleksibilitet 
er viktig på våre Explorer-cruise.

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

© TORI HOGAN©
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Viktig informasjon

–––––– 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 krever regelmessig medisinsk 
oppfølging. For å delta på utfluktene 
der vi ikke legger til kai, må du kunne 
gå i ujevnt terreng og på glatt under-
lag, samt klare å gå om bord i Polar-
cirkelbåtene som vi benytter til å føre 
grupper i land. 

–––––– Hvor mye tid tilbringer vi på 
land?  Alle landinger avhenger av 
faktorer som vær, avstanden mel-
lom landingssteder, og de operative 
forhold. Ekspedisjonsleder og kap-
teinen vil arrangere den daglige rute 
for å sikre en best mulig opplevelse.

–––––– Er det restriksjoner på aktivi-
tetene på land?  Miljøvern har høy 
prioritet, det er strenge regler som 
sikrer beskyttelse av dyreliv, miljøet 
og kulturer i de områder vi besøker. 
Vår ekspedisjonsleder vil gi den nød-
vendige informasjonen om hvordan 
vi må oppføre oss på land. 

–––––– Kan det være mye sjøgang på 
turen?  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 kom-
fortabel som mulig. Dersom du lett 
blir sjøsyk, anbefaler vi at du tar med 
den medisinen som fungerer best for 
deg.
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For Nansen, Amundsen og Sverdrup, 
var Fram et fartøy for å utforske ver-
den - la MS Nordstjernen være det 
samme for deg. Du kan reise til noen 
av de mest økologisk fascinerende 
og naturskjønt mangfoldig landskap. 
Hver av disse spektakulære opplevel-
ser er en oppdagelsesreise gjennom 
uberørte omgivelser, og møte med 
mennesker i ulike kulturer. 

BAR Skipets bar har et variert utvalg 
av sprit, vin, øl og mineralvann til 
moderate priser, samt en salong med 
kaffeservering.

BIBLIOTEK  Skipet har et beskjedent 
utvalg av bøker om ulike emner, og 
biblioteket står til våre gjesters dis-
posisjon.

BUTIKK  Om bord på MS Nordstjer-
nen har vi et svært begrenset utvalg 
klær og ekspedisjonsutstyr til salgs.

FOREDRAG  Skipets erfarne fore-
dragsholdere har dyptgående kunn-
skap om områdene vi seiler i. De vil 
på jevnlig basis holde foredrag om 
temaer som biologi, historie og geo-
logi under reisen. Foredragene vil 
hovedsakelig bli holdt i land. 

LANDGANG FOR SMÅ BÅTER  Dis-
se solide båtene gjør det mulig for oss 
å utforske ellers utilgjengelige områ-
der til vanns og på land. Du bør være 
litt sprek for å komme deg om bord, 
men det er ellers ingenting å bekym-
re deg for. Mannskapet viser deg hva 
du skal gjøre, og så lenge du følger de-
res anvisninger vil det å entre båtene 

i løpet av kort oppfattes som veldig 
enkelt. Ved landgang i små båter for-
ventes det at gjestene bruker passen-
de fottøy. MS Nordstjernen har fire 
små båter for syv gjester og sjåfør for 
landgang/småbåtcruise.

LUGARER  Alle lugarer vil være klare 
når gjestene ankommer. Alle lugarer 
(unntatt lugar 304) har køyesenger. 
Ikke alle lugarer har hårføner. Delte 
fasiliteter for lugarer i kategorien E og 
D. Delt dusj har hårføner.

RESTAURANT OG KJØKKEN  Rei-
sen din inkluderer frokost, lunsj og 
middag. De valgfrie sitteplassene til 
frokost og lunsj skaper en avslappet 
atmosfære. Middag varierer mellom 
buffet, fast meny og grillmat. Typen 
middag vil bli annonsert i dagens 

© NINA HELLAND

Livet ombord på 
MS Nordstjernen.

program. Restaurantsjefen tildeler 
bord før ankomst. Dersom du har en 
spesiell diett, som vegetar, diabetiker 
eller glutenfri, ber vi om at du mel-
der fra til salgskontoret / reisebyrået 
så snart som mulig, samt at du også 
gir restaurantsjefen beskjed når du 
kommer om bord. Kokkene våre vil 
gjøre sitt ytterste for å dekke dine 
behov. Øl, vin og mineralvann selges 
i restauranten under lunsj og middag.

Informasjon om bordnummer og 
tidspunkter for måltider finner du i 
lugaren din ved ankomst. Oppgi in-
formasjon om spesielle ønsker med 
tanke på sitteplasser. På MS Nords-
tjernen er det kun én bordsetning for 
alle passasjerer.

Der det er mulig er menyen planlagt 
rundt sesongens ingredienser, og vi 
prøver å bruke mest mulig lokale rå-
varer for å stille sulten som stimule-
res av den friske sjøluften. Vanlig kaf-
fe/te er gratis gjennom hele reisen. 
Vann på karaffel er gratis sammen 
med frokost, lunsj og middag. Andre 
drikkevarer i løpet av dagen er ikke 
inkludert, men kan kjøpes i skipets 
restaurant, kafé og bar. Om bord på 
MS Nordstjernen blir du tildelt bord 
i restauranten etter ombordstigning.

TRENINGSROM, BADSTUE, BAS-
SENG OG JACUZZI  Det er ingen slike 
fasiliteter om bord på MS Nordstjer-
nen.

UNDERHOLDNING  Fokuset om bord 
ligger på avslapning og oppdagelse, 
ikke på kommersiell underholdning, 
som ofte er en del av konvensjonelle 
cruise. Det er ingen underholdning 
om bord på MS Nordstjernen. 

UTE PÅ DEKK  Nyt utsikten foran el-
ler bak i skipet. Begge steder er per-
fekt for å lene seg tilbake, slappe av 
og se verden passere.
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SKIPETS KONTAKTINFORMASJON:
Telefon: +47 469 35 568
E-post: reception@msnordstjernen.
com (kun tilgjengelig i havn)

ALKOHOLBESTEMMELSER  Venn-
ligst vær informert om at det om bord 
kun er tillatt å nyte alkohol som er 
kjøpt i våre restauranter og barer. Al-
kohol som er kjøpt i land vil bli lagret 
av skipet, og levert til din lugar på sei-
lingens siste dag. I henhold til norsk 

lov, er det 18 års aldersgrense på kjøp 
av øl og vin. Sprit er kun tilgjengelig 
for personer over 20 år.

BARN OM BORD  Av sikkerhetsmessi-
ge årsaker forbeholder vi oss retten til 
å vurdere om landinger til barn under 
12 år er tilrådelig. Det er kapteinen 
som avgjør om barn kan delta på en 
landing.

CRUISEKORT  Ved ankomst deler vi 
ut et cruisekort som en del av inn-

sjekkingen, i henhold til ISPS-koden. 
Alle gjester bes om å ha med seg dette 
kortet når de forlater skipet i samtlige 
havner og på utflukter. Kortet funge-
rer som et kontrollsystem slik at per-
sonalet hele tiden vet hvem som er 
om bord og hvem som går av. Kortet 
vil brukes som betalingskort når du 
kjøper ting om bord. Dette kortet er 
altså det eneste betalingsmiddelet 
om bord. En åpen regning holdes for 
hvert kort. Kvelden før reisen ender 
vil kontoen summeres, og kan gjøres 

© LINDA DRAKE / HURTIGRUTEN©
 T

R
YM

 IV
A

R
 B

E
R

G
S

M
O

Praktisk informasjon  
MS Nordstjernen i ekspedisjon

opp med kredittkort eller kontant be-
taling. Vi beklager at vi ikke har mini-
bank eller mulighet for å veksle valuta 
om bord. Når du bruker kredittkort 
om bord på skipet vil beløpet som blir 
trukket fra kontoen din være i norske 
kroner. En eventuell vekslingskurs vil 
være den som kredittkortselskapet 
ditt bruker. 

DRONER  Vennligst vær oppmerksom 
på at bruk av droner ikke er tillatt un-
der reisen. Dette av generelle sikker-
hetsårsaker, samt beskyttelse av dyre-
livet og andre passasjerers personlige 
sikkerhet.

EKSPEDISJONSTEAMET  Ekspedis-
jonsteamet om bord er satt sammen 
av en ekspedisjonsleder, en ekspedis-
jonsassistent, en ekspedisjonskoordi-
nator samt flere foredragsholdere og 
eksperter. Din ekspedisjonsleder vil 
regelmessig gi deg nyttig informasjon 
etter hvert som reisen skrider frem, 

blant annet om severdigheter og 
dyreliv som vi passerer. På MS Nord-
stjernen er det ingen ekspedisjons-
disk, det er ikke mulig å bestille ekstra 
utflukter om bord, og foredragene 
holdes hovedsakelig på land.

ELEKTRISITET  Uttakene om bord 
har 220V/50hz vekselstrøm med to-
plugs stikk-kontakter. Noen lugarer 
har heller ikke strømkontakt. 

GANGE OM BORD  Vi ber deg om å 
være forsiktig når du spaserer rundt 
på båten mens vi er til havs, spesielt 
ute på dekk. Hold utkikk etter skilt 
som advarer mot våte og glatte dekk. 
Vær oppmerksom på at noen dører 
som fører til dekk er vanskelige å 
håndtere i vindfullt vær. Følg skilting 
og kunngjøringer når det ikke anbe-
fales å gå ut. Når du går rundt inne på 
skipet anbefaler vi at du holder deg 
fast i rekkverk og ikke dørkarmer, slik 
at du unngår skade.

INTERNETT  Det er ingen internet-
tforbindelse om bord på MS Nordst-
jernen, unntatt når vi ligger til havn i 
Longyearbyen og Barentsburg, eller 
når vi seiler i Nord-Norge. 

KUNNGJØRINGER  Kunngjøringer 
blir gjort over det offentlige høyttaler-
systemet. Det er ingen telefoner på lu-
garene om bord på MS Nordstjernen.

LUGARER FOR FUNKSJONSHEMME-
DE / MOBILITET:   MS Nordstjernen 
passer ikke for rullestolbrukere. Ski-
pet har ingen heiser eller lugarer for 
funksjonshemmede. Gjester som har 
behov for spesiell assistanse må reise 
med ledsager.

MILJØHENSYN OG GRØNN NAVI-
GERING  Våre kapteiner legger opp re-
iseruter som reduserer bruk av skips-
motorene og holder miljøutslipp til et 
minimum. Alt avfall oppbevares om 

©
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

 S
A

V
LB

A
R

D
 



1918

bord, inntil det blir brakt i land, der 
det blir behandlet på en miljømessig 
forsvarlig måte. Vi kaster aldri avfall 
i havet, og vi ber våre passasjerer om 
ikke å etterlate seg avfall når de deltar 
på våre utflukter på land. 
Vennligst bruk egnede avfallsbehol-
dere både om bord og på land. Et godt 
ordtak sier: «Etterlat kun fotavtrykk, 
og ta intet bortsett fra gode bilder!»

MOBILTELEFONER  Det kan være 
mobildekning i Longyearbyen og Bar-
entsburg, avhengig av hvilken lever-
andør du er tilknyttet. Mobiltelefoner 
kan brukes om bord i Norge, men 
mottakssituasjonen kan variere. Sjekk 
med operatøren din for mer detaljer. 

PASS/VISUM  Vennligst ta noen 
minutters tid til å gjøre deg kjent 
med hvilke dokumenter du vil måtte 
fremlegge ved ombordstigning. Det 
er gjestens eget ansvar å fremskaffe 
og medbringe nødvendige reisedoku-
menter. Vi har ingen ansvar eller forp-
liktelser dersom du nektes deltagelse 
på flygning, innreise eller på noen 
annen måte opplever vanskeligheter 
eller pådrar deg kostnader på grunn 
av ugyldig pass eller manglende vi-
sum/reisedokumentasjon.

POST  Du kan levere utgående post 
i resepsjonen. For å sende postko-
rt eller brev, betaler du en pris som 
dekker porto og et lite servicegebyr. 
Vi sender kort og brev når det er 
mulig. Vær oppmerksom på at det fra 
enkelte steder kan være relativt lang 
postgang. Hurtigruten Svalbard og 
Hurtigruten kan ikke påta seg ansvar 
for bortkommet post.

RETNINGSLINJER FOR TIPS   Det er 
ikke vanlig å gi tips på Hurtigrutens 
skip, men hvis du mener at noen i 
besetningen bør belønnes for å ha 

ytt eksepsjonell service kan du gjøre 
dette etter eget skjønn. Vi har også 
tradisjonelle tipsbokser om bord.

ROMSERVICE  På MS Nordstjernen 
blir ikke lugarene rengjort daglig, 
kun på forespørsel. Rene håndklær er 
tilgjengelig til enhver tid. Det er ingen 
romservice på MS Nordstjernen.

RØYKING  Røyking er tillatt kun i an-
viste områder ute på dekk. Vær venn-
lig ikke å røyke i lugarene. Ta hensyn 
til miljøet og bruk askebegrene som 
står i røykeområdene ute på dekk. 
Det er strengt forbudt å kaste siga-
rettstumper på sjøen. Dersom røyke-
forbudet i lugaren brytes, vil det bli 
belastet et gebyr på NOK 1500 på ditt 
cruisekort til dekning av vask og rens 
av lugaren.

SIKKERHET OM BORD   Skipet op-
pfyller alle sikkerhetskrav og kan 
seile i isfylte farvann. Kort tid etter 
at alle gjester er kommet om bord, 
gis en orientering om  sikkerhets-
prosedyrene, hvordan sikkerhetsut-
styret skal brukes, og hvor dette utsty-
ret befinner seg. På innsiden av alle 
lugardørene er det en sikkerhetsplan 
og et kart som viser rømningsveiene. 
Vi vil gjerne understreke viktigheten 
av at alle gjester gjør seg godt kjent 
med skipets sikkerhetsrutiner. Sp-
esielle sikkerhetsregler gjelder på 
ilandstigninger med våre Polarcirkel-
båter. Vennligst følg instruksene til 
ekspedisjonslederen og mannskapet 
nøye. Førilandstigning vil det bli ut-
delt spesielle redningsvester til bruk 
under landinger. Etter ombordstign-
ing avholdes et møte der skipets sik-
kerhetsutstyr blir demonstrert og sik-
kerhetsrutinene forklart. Oppmøte er 
obligatorisk for alle gjester.

SJØSYKE  Resepsjonen selger 
sjøsyketabletter. Dersom du har lett 
for å bli sjøsyk, bør du ta med deg de 
tablettene som du er kjent med.  

SKIPETS SIKKERHET  MS Nordst-
jernen har i samsvar med ISPS-re-
gelverket (International Ship and 
Port Security System) røntgen/metall 
detektor inspeksjon av all bagasje ved 
ankomst havneanlegg eller skip. Vi 
ber deg vennligst være oppmerksom 
på dette når du pakker bagasjen for 
reisen. ISPS regelverket også omfatter 
håndbagasje scan i alle anløpshavner 
i løpet av reisen.

SKO  På Svalbard er det tradisjon at 
man tar av sko når man kommer inn i 
private hus, hoteller og noen butikker, 
samt offentlige kontorer. Vi anbefal-
er at du tar med sklisikre sko til bruk 
innendørs. Om bord på skipet kan du 
bruke vanlige sko eller joggesko. Ute 
på dekk og når du deltar på utflukter 
på land, er det lurt å velge sko med 
såler som gir godt feste. Om bord på 
skipet og på hotellet anbefaler vi at du 
bruker sko til innendørs bruk. Det er 
viktig at skoene har godt feste (ikke 
glatt såle).

SPESIALFORESPØRSLER  Dersom 
du har særlige forespørsler eller in-
formasjon vi bør ha, for eksempel om 
medisiner, helse eller diett/allergi, 
ber vi deg om opplyse oss om dette 
så tidlig som mulig. Vi vil gjøre vårt 
beste for å imøtekomme dine behov, 
men vi kan dessverre ikke gi garanti 
om dette på forhånd og forespørsler 
av denne typen kan under ingen om-
stendighet inkluderes som en del av 
reisebetingelsene.

SPRÅK Kunngjøringer gis på engelsk 
og tysk. Foredrag er på engelsk med 
simultanoversettelse til tysk. Ved 
noen anledninger vil foredragene 

gis på tysk med simultanoversettelse 
til engelsk. Dagens program er på 
engelsk og tysk. Personalet om bord 
snakker engelsk, fransk, tysk og nor-
diske språk. 

TURISME PÅ SVALBARD  Naturen på 
Svalbard er svært sårbar, spesielt på 
grunn av permafrosten. All vegetas-
jon er fredet og alle spor etter men-
neskelig aktivitet frem til 1945 regnes 
som kulturminner. Se side 10–11 for 
mer informasjon om vår miljøforp-
liktelse.

UTENDØRSKLÆR Avhengig av væ-
ret, bør klær i flere lag brukes. Vi 
anbefaler å ta på flere lag med klær, 
ettersom temperaturen kan varie-
re mye i løpet av dagen. For reiser 
på Svalbard (men ikke for reiser i 
Nord-Norge) har vi et begrenset antall 
varmedresser tilgjengelig om bord i 
forskjellige størrelser. Disse kan lånes 
av passasjerer som ønsker å tilbringe 
mye tid på dekk.

VASKERI  Det er ingen vaskeritje-
neste tilgjengelig på MS Nordstjer-
nen. Det er ikke mulig å rense klær på 
noen skip.

VANN  Det er mulig å drikke vannet 
om bord. Filtrert vann i karaffel er 
tilgjengelig på bordet under målti-
dene, mens flaskevann er tilgjengelig 
for salg. 

VELKOMSTMØTE  Ved ankomst 
om bord vil det være en obligatorisk 
sikkerhetsdemonstrasjon før avrei-
se. Det vil også være et obligatorisk 
velkomstmøte med sikkerhetsinfor-
masjon, praktisk informasjon om 
cruiset og muligheten til å møte noen 
av besetningen samt bli introdusert 
for nøkkelpersoner om bord.
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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.

HUSK …

•  Varm jakke
•  Vind- og vanntette bukser  

og superundertøy
•  Varm lue eller pannebånd
•  Badetøy
•  Skjerf eller ullhalls 
•  Varm ullgenser eller jakke 
•  Solbriller med uv-filter
•  Varme ullvotter eller hansker
•  Ullsokker
•  Ekstra batterier til ditt kamera
•  Sko med gode såler er   

anbefalt for utendørs bruk
•  Gode sko til å bruke om bord
•  Minnekort til ditt kamera
•  Kleskoden om bord er avslap-

pende, og du trenger ikke kle 
deg formelt til måltidene

•  Ekstra skolisser 
•   En god kikkert
•  En liten, vanntett ryggsekk  
•  Vennligst husk å ta med deg 

ditt pass og en kopi av passet
•  Solkrem (Faktor 30 +)
•  Leppepomade med solfaktor 
•  Penger i riktig valuta. Husk at 

skipet også aksepterer flere  
typer kredittkort

•  Bruker du medisiner er det 
smart å ta med ekstra i tilfelle 
uforutsette forsinkelser
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––– Ekspedisjonsteamet om bord består av 
en ekspedisjonsleder og ekspedisjonsguider.
Ekspedisjonslederen og ekspedisjonsteamet 
vil regelmessig gi informasjon om utfluktens 
fremdrift så vel som om de forskjellige sever-
dighetene og om dyrelivet man eventuelt kan 
se. Informasjonstavlen befinner seg utenfor 
restauranten, og det vil også vises informas-
jon på TV-skjermen i aktersalongen.
Ved resepsjonen vil du kunne finne infor-
masjon om utflukten og møte ekspedisjon-
steamet.

© HANNE LANZ-DEHE / GUEST IMAGE / HURTIGRUTEN

VÅRT 
TEAM 
OM BORD

FORELESERE
Skipet har erfarne guider som er spesialister 
på forskjellige emner. De har dyptgående 
kjennskap til de områdene vi seiler i. De vil på 
regelmessig holde foredrag om emner innen 
biologi, historie og geologi ved forskjellige 
ankomststeder under turen. Ta gjerne kontakt 
med ekspedisjonsteamet dersom du lurer på 
noe.

© NINA HELLAND
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Landgang 
for 
små båter

LANDGANG FOR SMÅ BÅTER  
Vær vennlig å se mer informasjon 
om landinger med Polarcirkel båter 
nedenfor. Besetningen vil vise deg 
hvordan du skal gå inn og ut av en 
Polarcirkelbåt, og så lenge du følger 
instruksjonene vil dette føles veldig 
enkelt. Vellykkede utflukter er ofte 
avhengig av riktig bruk og god hånd-
tering av våre motordrevne Polarcir-
kel-båter. 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. Polarcirkel-båtene har 
minimal dypgang, de er svært robuste 
og stabile, og vi har grundige sikker-
hetsrutiner 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 opp-
gaven. Alle gjester må til enhver tid 
følge båtførerens 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 «sjømannsgre-
pet», 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 Polarcirkelbåtene. 

5  Ta med kun en begrenset mengde 
håndbagasje / utstyr i Polarcirkel-bå-
tene. 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 kik-
kert bør ligge godt beskyttet i vanntet-
te poser. Bruk regntøy eller vannav-
støtende klær, da overfarten kan være 
meget fuktig. Alle Polarcirkelbåtene 
er utstyrt med førstehjelpsutstyr, lyk-
ter/lanterner og aktuelle redskaper.

For å kontakte MS Nordstjernen i en nødsituasjon, 
vennligst ring Hurtigruten Svalbard på 
+47 79026100

Når skipet er i Longyearbyen eller Barentsburg:
TELEFON: +47 469 35 568
E-POST: reception@msnordstjernen.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
SLINGRING  RULLENDE SIDEBEVEGELSE I SJØGANG
STYRBORD  SKIPETS HØYRE SIDE
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Hurtigruten reserverer seg for endringer som har  
oppstått etter trykking av denne brosjyren. 
Dato: januar 2018
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POLAR INNVENDIG                   POLAR UTVENDIG                       

Utvendig lugarInnvendig lugar

ms nordstjernen – dekkplan
MS Nordstjernen er oppkalt etter 
Nordstjernen, Polarstjernen eller Stel-
la Polaris, stjernen som er berømt for å 
hjelpe skip til å navigere nord i århun-
dre, helt tilbake til vikingtiden. 

Skipet ble bygd til Hurtigrutens Kyst-
flåte i 1986, og ble modernisert i 2000 

for eksklusive arktiske seilinger. Hun 
har fortsatt en flott aura fra de gamle 
atlantiske skipene, og har spisesal, bar, 
en kafé, panormasalong og et biblio-
tek. Det er koselige innvendige og ut-
vendige lugarer, de fleste av lugarene 
har køyesenger. Og alle rommene og 
dekkoverflaten har det gamle, vakre 

tregulvet, som lager en helt spesiell 
atmosfære. MS Nordstjernen har fort-
satt all sin originale kunst om bord.
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MS NORDSTJERNEN

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

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

mailto:booking@hurtigruten.com
http://hurtigruten.no

