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Kjære eventyrer

– Gratulerer med å ha bestilt 
en ekstraordinær reise om 
bord på skipet vårt, MS Roald 
Amundsen. 

– Mye av suksessen til den nor-
ske polfareren Roald Amund-
sen kom av hans grundige 
planlegging før avreise. Han 
skal ha sagt at «seier venter 
den som har alt i orden». I stil 
med Amundsens tenkemåte 
rundt god planlegging, opp-
fordrer vi deg til å lese denne 
håndboken. 

– Her finner du gode råd, prak-
tiske opplysninger og inspi-
rerende informasjon som vil 
gjøre reisen din enda bedre.

– Denne håndboken inkluderer 
informasjon om destinasjone-
ne du skal reise til. Vi håper du 
blir inspirert. 

– Og ja, vi lover å gi deg even-
tyrlige opplevelser, i ordets 
positive forstand. 

– Velkommen om bord for en 
reise som vil gi deg minner for 
livet.

Med vennlig hilsen
Hurtigruten
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Norge er et unikt land som stadig imponerer 
med enorme kontraster. 
Kongeriket Norge er landet lengst mot nord-
vest i Europa. Det er et suverent og enhetlig 
monarki, og territoriet inkluderer Jan Mayen 
og Svalbard.
––– grensen i vest er mot Nord-Atlanteren, der 
dype fjorder og tusener av holmer danner en 
bemerkelsesverdig kystlinje. Innlands-Norge 
domineres av Den skandinaviske fjellkjede og 
vidstrakte, ubebodde områder, siden de fleste i 
Norge bor langs kysten.

NORGE
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KLIMA Klimaet er svært variert 
på grunn av landets enorme ut-
strekning på over 1700 km fra 
nord til sør, i tillegg til store høy-
deforskjeller.
Den nordatlantiske strømmen 
har en positiv innvirkning på 
klimaet på den vestlige siden av 
Den skandinaviske fjellkjede, 
mens den østlige siden har et 
mer kontinentalt klima med ek-
stremt kalde vintre og varmere 
somre. Bottenvika kan ha is i en 
mer enn én måned, mens Atlan-
terhavskysten alltid er isfri.
Oppvarmingen fra den nordat-
lantiske strømmen gjør at det er 
mulig å drive med jordbruk, selv 
i nord-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 gård-
brukere ofte et vanningssystem 
for å få en effektiv avling.

VALUTA Valutaen i Norge er nor-
ske kroner (NOK). Utenlandsk 
valuta kan veksles til lokale 
valutaer i de fleste bankene på 
land under reisen. Betalingskort 
kan også brukes de fleste steder. 
Merk at vi ikke har noen tjeneste 
for valutaveksling om bord.

HISTORIE «Veien til nord» – har 
en svært lang, hendelsesrik og 
fargerik historie. Norge ble be-
bodd av nomadiske jegere alle-
rede i 6600 f.Kr., og blomstret 
i vikingtiden (800–1050 f.Kr.) 
med sterke handelsforbindel-
ser 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 nordis-
ke regionen.
Kristendommen ble innført i det 
11. århundre, men det tok man-
ge århundrer før den ble fullt 
akseptert, og det sies at Norges 
gullalder var på det sene 13. og 

tidlige 14. århundre med omfat-
tende 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 var det mange politis-
ke allianser mellom forskjellige 
skandinaviske land, og Norge 
fikk sin korte uavhengighet i 
1814, før vi inngikk tvungen 
union med Sverige frem til 1905, 
da Norge erklærte full uavhen-
gighet.
Norge er rikt på naturressurser, 
og med de store reservene av 
olje og naturgass som ble opp-
daget på 1960-tallet er landet nå 
et fremstående og rikt land med 
en av verdens høyeste levestan-
darder.

SPRÅK Norsk er det mest ut-
bredte språket. Det er nært be-
slektet med svensk og dansk. 
Engelsk snakkes også av mange 
i Norge.

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

NATUR OG DYRELIV Dype fjor-
der, holmer og de høye fjellene 
i Den skandinaviske fjellkjede, 
som hører til Den kaledonske 
fjellkjede, kjennetegner det nor-
ske landskapet. Klimaforskjel-
lene skaper forskjeller i vegeta-
sjonen, fra den nord-europeiske 
løvskogen i sør, den boreale bar-
skogen og fjellbjørkeskogen, til 
tundravegetasjonen i nord og 
på fjellplatåene. Rundt 200 000 
elger finnes i de norske skogene. 
De fleste reinsdyrene er halv-
tamme og eies av samene, men 
det finnes fremdeles flere tusen 
villreiner på Hardangervidda og 
Dovrefjell.

Ulven var nær utryddelse, men 
det er flere prosjekter på plass 
for å beskytte dem. Brunbjørn 
og jerv lever i skogene, men er 
sjeldne å se.
Norges fugleliv er rikt og variert, 
og i Norskehavet er det store 
mengder fisk, blant annet torsk, 
kveite og sei.

BEFOLKNING Norges befolk-
ning var i 2018 på litt over 5,2 
millioner.

SHOPPING PÅ LAND I Norge 
er salgsavgift (MVA) inkludert 
i salgsprisen. Norge er et godt 
sted for å kjøpe tradisjonelle 
norske klær og strikkegensere 
av høy kvalitet.
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Island, der bakken er så varm at den lufter ut 
gjennom varme kilder, vulkanutbrudd og glø-
dende sagahistorier. 
––– Mytiske Island er isens og ildens land, med 
isbreer og vulkaner side om side.  Naturen byr 
på overveldende landskap, geysirer og impo-
nerende fossefall. 

Island
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Den perfekte 
destinasjonen for 
oppdagelsesrei-
sende som søker 
det uventede. 
BEFOLKNING Island er det 
landet med minst befolkning 
i Europa, dette er virkelig et 
land som er rent, uforurenset 
og med et magisk landskap. Det 
bor ca. 320 000 mennesker på 
øya, derav nesten 120 000 bor 
i hovedstaden Reykjavik. Den 
nest største byen på Island er 
Akureyri, der det bor ca. 17 500 
innbyggere.

HELLIGDAG Islands nasjonal 
dag er 17.juni

HISTORIE En rik og interessant 
fortid – Islands historie forteller 
om bosetningene til vikingene 
og slavene deres. Det var for det 
meste vikinger fra Skandinavia 
og keltere fra De britiske øyer 
her på 800- og 900-tallet, len-
ge etter at resten av Vest-Euro-
pa var bosatt.

KLIMA Gjennomsnittstempera-
turen på våren er mellom 8 – 10 
grader. Været er skiftende og 
gjester bør være forberedt på 
skiftende vær.

MEDISINSK NØDHJELP OG  
MEDISINER Dersom det skulle 
oppstå en medisinsk nødsitua- 
sjon på Island, er den eneste 

evakueringsmuligheten med 
fly/helikopter til nærmeste by 
ed sykehus. Dette er svært kost-
bart og avhengig av gode vær-
forhold. Reiseforsikring som 
dekker medisinsk evakuering 
er påkrevd.

MILJØ Det er forbudt å plukke 
arktiske blomstrer, miljøet er 
svært sårbart og blomstrings-
tiden er kort. Vær oppmerksom 
på hvor du går, og husk å følg 
stiene. Det er strengt forbudt 
å gå inn i kulturelle/historiske 
levninger. Vennligst følg in-
struksjonene/veiledningen fra 
ekspedisjonsteamet.. Hurtigru-
ten er medlem av AECP (Asso-
ciation of Artctic Expedition 
Cruise Operators) og følger 
dermed dennes retningslinjer.

MOBILITET I havner hvor tide-
vannsforholdene eller ved 
andre omstendigheter hvor vi 
må bruke en bærbar landgang, 
eller under landinger med små-
båter, er det ingen mulighet til å 
bruke/ta rullestoler.

MOBILTELEFONER I LAND Det 
er GSM-dekning på alle plasser 
på Island med mer enn 200 inn-
byggere.

NATUR OG DYRELIV Island er 
kjent for å ha et rikt fuglemil-
jø, og blant de mange artene 
er det den islandske jaktfal-
ken, svømmesnipen med rød 
nakke og naturligvis lundefu-
glen som er mest ettertraktet. 
Mange hvalarter kan ses her på 
grunn av gode matmuligheter i 

Nord-Atlanteren – for eksempel 
vågehval og spekkhogger.

SPRÅK Det islandske språket 
er det språket som antas å ha 
endret seg minst fra det som ble 
snakket opprinnelig av norrøne 
bosettere. Norsk og dansk er 
mye brukt og forstått. Islandsk 
har 2 bokstaver som er deres 
egne Þ/þ som utales som en-
gelske th som i “thing”, og Ð/
ðsom utales som engelske th 
som i «them».

SHOPPING I LAND Lokale spe-
sialiteter er strikkevarer av ull, 
håndlaget keramikk, glass og 
sølvsmykker. En tilbakebeta-
ling av merverdiavgift (moms) 
er tilgjengelig for alle besøken-
de på Island. Det er spesielle 
regler, vennligst sjekk dette ved 
ankomst Island.

TIDSFORSKJELL Island er på 
Greenwich Mean Time (GMT) 
hele året, og går ikke på sommer-
tid.

VALUTA OG KREDITTKORT PÅ 
ISLAND Valutaen på Island er 
islandske kroner (ISK). Uten-
landsk valuta kan veksles inn i 
lokal valuta i banker. Kreditt-
kort er akseptert på de fleste 
steder. Vi anbefaler å ha noen 
kontanter tilgjengelig til bruk i 
de små landsbyene. Være opp-
merksom på at det ikke er mulig 
å veksle penger om bord.
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Spitsbergen har mer enn 3000 isbjørn og mindre enn 3000 innbyggere.
Fjerntliggende, mystisk og ekstrem er øya Spitsbergen kronen på verket til 
arktiske Norge. Et land smidd av is og vind, hav og snø som gir besøkende 
et spektakulært utvalg av uforglemmelige opplevelser. Med sin beliggenhet 
nær det evige frosne polhavet i nord, der de varme strømmene i Golfstrøm-
men møter kald luft og vann fra nord, har denne øygruppen fascinerende 
historier om Polarheltene fra nord, kultur- minner fra gruvedriftepoken, 
samt historien om utforsking, jakt og hvalfangst.
Dyrelivet er rikt, både på sjø og land. Her nes hval, sel, reinsdyr, polarrev og 
et rikt utvalg av fugler - og selvfølgelig kongen av Arktis; isbjørnen. Du kan la 
klokka ligge i lugaren. Nord for polarsirkelen har dagene ingen begynnelse 
eller slutt. Midnattsola gir magiske farger til det omkringliggende landskapet, 
de myke strålene fra den lavthen- gende sola bader alt i en herlig palett av 
rosa, lilla, gule og oransje og skaper uforglemmelige minner.

SVALBARD
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Ytterst på  den 
sørlige delen av 
det frosne 
polhavet ligger 
Spitsbergen, 
her kan du 
være med på 
ekspedisjons-
landinger med 
fotturer, ka-
jakkpadling og 
andre aktivite-
ter i den stør-
ste Arktiske 
villmarken i 
Europa. 
BEFOLKNING  OG BOSETTING 
På Svalbard bor det ca 2.80   
Longyear- byen har den største 
bosetningen og er har også for  
Sysselmannen kontor. Byen 
har et sykehus, grunn- skole, vi-
deregående skole, universitet,  
idrettshall med   svømmebas-
seng, bibliotek, kulturhus, kino, 
buss, hoteller, en bank og flere 
museer. Avisen Svalbardpos-

ten utgis ukentlig. Spitsbergen 
er blant de sikreste stedene på 
jorden,  her finnes nesten in-
gen kriminalitet. I Barentsburg, 
som er den nest største boset-
ningen på Svalbard med ca 500 
innbyggere, bor nesten uteluk-
kende russere og ukrainere. 
Russisk-eide Arktikugol har 
drevet med gruvedrift her siden 
1932, og under den kalde krigen 
var her svært stor aktivitet. Ny-
Ålesund er en av verdens nor-
dligste bosetnin- ger. Her bor 
kun 30-35 personer fast, som ar-
beider  for en av forskningsstas-
jonene eller med logistikk for 
forsyningsbedriften ”Kings 
Bay” som eier og driver forsk-
ingslandsbyen. Om sommeren 
økes inn- byggertallet vesent-
lig: Da bor her ca 120 forskere, 
teknikere og feltassistenter.

HISTORY  Siden Willem Barentz 
’oppdagelse av Svalbard i 1596, 
har ere nasjonaliteter utforsket,
jaktet og administrert næringer 
på den nordlige halvkule. 

KLIMA Til tross for sin belig-
genhet (74 º til 81 º nord) 6 º har 
Svalbard et relativt mildt klima
og er verdens nordligste isfrie
område takket være Golfstrøm-
men. Den gjennomsnittlige 
sommertempera- tur er 6 ºC, 
og den kaldeste vinteren, mars 
måned, har en gjennomsnitts
temperatur på minus 14 ºC. Det 
er lite regn men den fuktige 
lufta fra havet kan føre til lett 

duskregn og tåke om somme-
ren.
 
MEDISINSK NØDHJELP 
Dersom en nødsituasjon skulle 
oppstå utenfor Longyearbyen, 
vil evakuering til Longyearbyen
sykehus måtte foregå med he-
likopter. Dersom man ikke kan 
håndtere situasjonen her, vil 
pasienten bli videresendt til 
fastlandet. Dette er svært dyrt 
og avhengig av gunstige værfor-
hold. Der der derfor påkreved 
at alle våre gjester har nødven-
dig reise- forsikring som dekker 
denne type transport.

MILJØ Hurtigrutens MS Fram 
og hennes dyktige personale 
tilbyr ekte opplevelser tett på 
naturens mest spektakulære 
landskap, ekte kulturer, fan-
tastiske mennesker og utrolige 
dyreliv. 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.
IAATO og AECO: Hurtigruten 
er fullverdig medlem av As-
sociation of Arctic Expedition 
Cruise Operators (www.aeco.
no), en internasjonal organis-
asjon som sikrer at turisme i 
Arktis utføres med størst mulig 
hensyn til det sårbare miljøet, 
lokale kulturer og kulturelle 
levninger, i tillegg til det ut-
fordrende miljøet til sjøs og på 
land. Hurtigruten er i tillegg 
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fullverdig medlem av Den internas-
jonale organisasjonen for turoper-
atører i Antarktis (www.iaato.org), 
som oppfordrer til trygge og mil-
jøbevisste reiser i Antarktis.
Som medlem av disse organisas-
jonene følger vi retningslinjer som 
ofte overgår juridiske krav. Vi følger 
disse retningslinjene i samarbeid 
med deg som reiser, og vi bruker tid 
tidlig på reisene våre til å orientere 
deg om retningslinjene som gjelder 
for din spesifikke reise.

MOBILTELEFON Mobiltelefoner 
har kun dekning rungt Longyear- 
byen og Barentsburg, ellers er det 
lite dekning. Skipene bruker satellitt 
telefoner.  Dersom pårø- rende må 
ha tak i deg på grunn av et nødstil-
felle må  kontaktdetaljene som er 
opplyst i reisedokumenta- sjonen 
brukes. Fra disse kan vi gi beskjed til 
skipet. Disse nummerene skal kun 
brukes i nødstilfeller.

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 typ-
er pattedyr på Svalbard som lever 
på land:  Isbjørn,   svalbardrein og 
polareven. 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.

SHOPPING/BETALING Svalbard er 
toll-og avgiftsfritt område, derfor er 
mange varer billigere her enn på det 
norske fastlan- det. Longyearbyen 
har en rekke butikker som selger alt 
fra parfyme til sportsutstyr, gaver og 
souvenirer. Norske Kroner (NOK) 
brukes over hele Svalbard, også i 
den russiske bosetningen Barents-
burg. Kredittkort (Visa, American 
Express, Diners og MasterCard) er 

akseptert i Longyearbyen samt om 
bord på MS Spitsbergen. Kreditt-
kortet må ha utløpsdato  minst 3 
mnd. etter bruk om bord. Vær op-
pmerksom på at alle kredittkort-
betalinger vil bli avregnet i norske 
kroner om bord på MS Spitsbergen. 
Det finnes en minibank i sentrum 
av Longyearbyen. I Barentsburg ak-
septeres kun kontanter i norske kro-
ner (NOK), USD eller Euro. Vi anbe-
faler våre gjester å ta med  kontanter 
i norske kroner til bruk på land.

VALUTA Valutaen på Svalbard er 
norske kroner. Vi anbefaler at du tar 
med kontanter. Betalingskort kan 
også brukes de fleste steder. Merk 
at vi ikke har noen tjeneste for val-
utaveksling om bord.
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Færøyene er en øygruppe bestående av 18 
små, steinete og vulkanske øyer som ligger 
halvveis mellom Norge og Island, nord for 
Skottland. Øyene strekker seg over et område 
på rundt 1399 km i Nord-Atlanteren, og er 
forbundet med veitunneler, ferger, brolagte 
veier og broer.

SKOTTLAND
FÆRØYENE
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BEFOLKNING Øygruppen består 
av 18 steinete, vulkanske øyer, og 
befolkningstallet på Færøyene er 
rundt 50 000.

HISTORIE Det antas at irske 
munker var de første som bo-
satte seg på øyene på 500 tallet 
etter at en «øy av sauer» og et 
«paradis av fugler» var blitt op-
pdaget. Dette indikerer imidler-
tid at det før dette hadde vært 
sjømenn her på grunn av obser-
vasjonen av sauene. Vikingene 
slo seg ned her på 800 tallet, før 
øyene offisielt ble konvertert til 
kristendommen og ble en del av 
kongeriket Norge i 1035. Øyene 
var under norsk herredømme 
frem til 1380, da de ble en del 
av det dansk norske kongedøm-
met. I 1814 oppløste Kieltrak-
taten dette kongedømmet, og 
Færøyene ble værende under 
dansk administrasjon. Men da 
Danmark ble okkupert av nazi 
Tyskland under andre verden-
skrig, invaderte og okkuperte 
britene øyene frem til krigen tok 
slutt. Etter en folkeavstemning 
om uavhengighet i 1946 fikk de 
utvidet selvstyre da de signerte 
«Hjemmestyreloven» med det 
danske riket.

KLIMA Klimaet på Færøyene er 
nokså moderat takket være Golf-
strømmen, med mindre frost og 
snø om vinteren og en gjenn-

omsnittlig temperatur på 12 °C 
om sommeren med lyse, lange 
dager. Vinteren er svært våt, og 
hvis du sammenligner med kli-
maet på Shetland, kan du si at kli-
maet er noe tøffere på Færøyene.

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

NATUR OG DYRELIV Disse øyene 
er bygget opp av mange lag vul-
kansk basalt, og ser ut for å ha 
blitt stilt opp i vinkel der den øst-
lige kystlinjen skrår ned i havet, 
mens vestsiden reiser seg opp i 
mektige klipper. Den naturlige 
vegetasjonen, som er dominert 
av arktiske fjellplanter, villblom-
ster, gress, mose og lav, skaper et 
miljø med vill, uberørt og vakker 
natur. Det åpne landskapet på 
disse skogløse øyene tiltrekker 
seg en rekke fugler, for eksem-
pel ærfugl, stær og alke. Dram-
atiske, høye klipper gir mange 
fugler et trygt sted å bygge rede, 
som f.eks. lundefugl, alker og 
krykkjer. Øyene er en drøm for 
en ornitolog. Langs den fisker-
ike kystlinjen kommer gråsel og 
flere hvalarter, som grindhval 
og spekkhugger, stadig på besøk. 
Som et resultat av over 1200 

år med isolert avl er mange av 
øyenes stedegne dyr unike for 
dette området. Her finner du 
blant annet færøyponny, -ku, 
-sau, -gås og -and.

SPRÅK Det offisielle språket på 
Færøyene er færøysk, som er ger-
mansk og stammer fra norrønt. 
Det ligner islandsk og norrønt i 
grammatikk, men er nærmere 
norsk i uttale.

TIDSSONE Tidssonen er GMT 
i vintermånedene og GMT+1 i 
sommermånedene.

VALUTA Det er to valutaer med 
lik verdi på Færøyene, færøyske 
kroner og danske kroner. Selv 
om Færøyenes regjering trykker 
sine egne pengesedler, brukes 
kun danske mynter. De fleste bu-
tikker, restauranter, bensinstas-
joner, hoteller og taxier godtar 
kredittkort, hovedsakelig VISA, 
men også andre kredittkort som 
MasterCard, Eurocard, Maestro 
og JCB godtas i større butikker, 
kjøpesentre og restauranter. De 
fleste stedene AKSEPTERER 
IKKE American Express.

© HURTIGRUTEN
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Orknøyene er en øygruppe med et areal 
på 990 km nord for Skottland, atskilt 
fra fastlandet via sundet Pentland Firth. 
Kun 20 av de 70 øyene er bebodd.

ORKNØYENE
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BEFOLKNING Orknøyene har 
rundt 21 000 innbyggere, og 
de fleste bor på den største øya, 
Mainland. Hovedstaden Kirk-
wall har rundt 9000 innbyg-
gere.

HISTORIE Øyene har vært be-
bodd i minst 5000 år. Du fin-
ner bevis på dette på to steder 
som står på UNESCOs verden-
sarvliste, Skara Brae og Ring of 
Brodgar. Skara Brae er Europas 
eneste nærmest komplette ne-
olittiske bosetning, og den er 
eldre enn Stonehenge og Pyr-
amidene i Egypt. 2500 år gamle 
Ring of Brodgar er en steinsam-
ling som Stonehenge, med en di-
ameter på 104 meter. Vikingene 
bosatte seg på Orknøyene fra 
700-tallet, men skotske konger 
fikk mer og mer makt fra midten 
av 1200-tallet. Denne innflytels-
en nådde toppen da den norske 
kongen pantsatte Orknøyene og 
Shetlandsøyene som medgift 
for datteren sin. Den norske in-
nflytelsen er imidlertid fortsatt 
tydelig, for eksempel i språket 
som snakkes på øyene.
SPRÅK Det offisielle språket 
på Færøyene er færøysk, som 
er germansk og stammer fra 

norrønt. Det ligner islandsk og 
norrønt i grammatikk, men er 
nærmere norsk i uttale.

KLIMA Klimaet på Orknøyene 
er nokså moderat takket være 
Golfstrømmen, med mindre 
frost og snø om vinteren og en 
gjennomsnittlig temperatur på 
12 °C om sommeren, med lyse, 
lange dager. Vinden kan blåse 
opp når du minst forventer det.

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

NATUR OG DYRELIV Me-
steparten av overflaten på øyene 
består av gammel rød sandstein, 
hovedsakelig fra mellomdevo-
nisk tid. Endringer i disse myke 
steinlagene har dannet fruktbar 
jord, selve grunnlaget for den 
viktige jordbruksnæringen på 
øyene. Orknøyene har et delvis 
kupert jordbrukslandskap, men 
øyene er mer kjent for de bratte 
klippene. Hoy, på 347 meter, 
er den høyeste klippen i hele 

Storbritannia. Klippene er vik-
tige hekkeområder for mange 
sjøfugler, som måke, storskarv, 
alker og lundefugl. Gråsel og 
steinkobbe har sine avleom-
råder på strendene, og hvaler og 
delfiner kan ofte ses nær kystlin-
jen. Blomster som den sjeldne 
skotske nøkleblom, strandst-
jerne, strandnellik, sjølavendel, 
bjeller og lyng skaper en fargerik 
kystlinje.

TIDSSONE Orknøyene har 
samme tidssone som Storbri-
tannia, og om sommeren ligger 
de på GMT+1

VALUTA Valutaen i Skottland er 
britiske pund (£). Kredittkort 
kan brukes i de fleste restaurant-
er og butikker. Vi gjør oppmerk-
som på at det ikke er mulig å 
veksle penger om bord.
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Øygruppen består av 100 øyer 
spredt over rundt 1426 km, med 
beliggenhet nord for Skottland.

SHETLAND
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HISTORIE Shetlandsøyenes 
historie er nokså lik historien 
til Orknøyene. Piktere og 
senere vikinger bosatte seg på 
øyene, helt til skotske konger 
tok makten på 1200-tallet. En 
typisk bygning fra jernalderen 
er såkalt «brochs», steinstruk-
turer med hule vegger som 
ser litt ut som et rundt tårn. 
Disse bygningene finnes kun i 
Skottland, og de best bevarte 
brochene ligger på øya Mousa 
på Shetland. Disse bygningene 
er svært imponerende, og den 
opprinnelige bruken diskuteres 
fortsatt blant arkeologer.
Shetlandsøyene var også en 
del av den norske kongens 
pantsettelse som medgift for 
datteren. Den norske innflytels-
en er imidlertid fortsatt tydelig, 
for eksempel i språket som 
snakkes på øyene. Øygruppen 
hadde også en viktig rolle 
under 2. verdenskrig. Den 
såkalte «Shetlandsbussen» var 
et undercover oppdrag som 
brakte våpen og forsyninger 
fra Shetland til Norge. På 
veien tilbake tok de ofte med 
seg flyktninger fra Norge til 
Shetland for å bringe dem i 
sikkerhet for tyskerne. Mange 

av flyktningene ble værende 
etter krigen. Hovedinntekt-
skilden er i likhet med 
Orknøyene – turisme, fiske og 
avl av ku og sau.

KLIMA Klimaet på Shetland 
er nokså moderat takket være 
Golfstrømmen, med mindre 
frost og snø om vinteren og en 
gjennomsnittlig temperatur på 
12 °C om sommeren, med lyse, 
lange dager. Vinteren er svært 
våt, og hvis du sammenligner 
med klimaet på Orknøyene kan 
du si at klimaet er noe tøffere på 
Shetland.

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

NATUR OG DYRELIV Shetland 
danner den nordligste delen 
av den kaledonske fjellkjeden. 
Hard sandstein, granitt og gneis 
danner overflaten på øyene, 
som ble skapt av isbreer under 
den siste istiden. Dyrelivet 
er som på Orknøyene, der 

de bratte klippene er viktige 
hekkeplasser for forskjellige 
sjøfugler. Shetlandsøyene er 
imidlertid også et viktig sted 
for trekkfuglene om våren og 
høsten, da tusenvis av fugler 
tar seg en hvilepause her på 
sin ferd sørover eller nordover. 
Øyene er en drøm for fugletit-
tere og ornitologer. Shetland-
sponnien og Shetland sheepdog 
er spesielle raser fra øya, og 
disse kan ses overalt.

SPRÅK På Shetlandsøyene 
snakkes Scots (avledet av 
engelsk) sammen med deres 
egen spesielle dialekt (som de 
er svært stolte av).

TIDSSONE Shetlandsøyene har 
samme tidssone som Storbri-
tannia, og om sommeren ligger 
de på GMT+1

VALUTA Valutaen i Skottland er 
britiske pund (£). Kredittkort 
kan brukes i de fleste restau-
ranter og butikker. Vi gjør 
oppmerksom på at det ikke er 
mulig å veksle penger om bord.

© LES KELLY / HURTIGRUTEN
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Frans Josefs Land har vært et naturreservat siden 1994, 
og ble en del av Russisk Arktisk Nasjonalpark i 2012. 
Øygruppen består av 191 øyer, som dekker et område på 
16 134 kvadratkilometer. Øyene ligger mellom 79°46′ 
og 81°52′ nord, og 44°52′ og 62°25′ øst, og herfra er 
det kun 900 kilometer igjen hvis du vil dra til Nordpo-
len.

FRANS 
JOSEFS 
LAND

Dette er den per-
fekte destinas-
jonen før oppd-
agelsesreisende 
som soker det 
uventede.
BEFOLKNING Det er ingen fast-
boende innbyggere på Frans Josefs 
Land. I Murmansk er det rundt 307 
000 innbyggere.

HISTORIE Frans Josefs Land ble først 
offisielt oppdaget i 1872 av den øster-
riksk-ungarske Nordpol-ekspedisjo-
nen ledet av Julius von Payer og Karl 
Weyprecht. De ga øygruppen navnet 
Frans Josefs Land for å hedre keiser 
Frans Josef av Østerrike. Øyene ble 
antakelig først sett av kaptein Nils 
Fredrik Rønnbeck og harpunskytter 
Johan Petter Aidijärvi i 1865. De job-
bet på et norsk skip ved navn Spids-
bergen.

KLIMA Gjennomsnittstemperaturen 
i september er –2,7 grader celsius på 
Frans Josefs Land.

MILJØ Frans Josefs Land er en del av 
Russisk Arktisk Nasjonalpark. Det er 
ikke tillatt å plukke arktiske blomster, 
da økosystemet er svært ømfintlig 
for inngrep, og blomstringstiden er 

svært kort. Vær oppmerksom på hvor 
du tråkker og husk å følge stiene. 
Det er strengt forbudt å gå inn i kul-
turelle/historiske levninger. Følg 
instruksjonene fra guiden/ekspedis-
jonsteamet. Som fullverdig medlem, 
holder Hurtigruten seg til AECOs 
(Arctic Expedition Cruise Organiza-
tion) retningslinjer.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
BEHANDLING Dersom en medisinsk 
nødsituasjon skulle oppstå på Frans 
Josefs Land, er de eneste evakuering-
småtene at skipet returnerer til Mur-
mansk, eller evakuering via helikop-
ter til Longyearbyen eller Murmansk. 
Dette er svært dyrt og avhenger av 
gunstige værforhold. Derfor er det 
obligatorisk at du har en omfattende 
reiseforsikring som også dekker me-
disinsk evakuering.

MOBILTELEFON PÅ LAND Det er in-
gen mobildekning under seilingen 
til Frans Josefs Land. Skipet bruker 
satellittelefoner. Hvis noen hjemme 
trenger å nå deg i forbindelse med 
en nødsituasjon, ber vi deg gi dem 
nødnumrene som står i reiseinfor-
masjonen du har mottatt. Derfra vil 
vi kunne gi beskjed til skipet. Merk 
at disse numrene kun skal brukes i 
nødsituasjoner.

NATUR OG DYRELIV Frans Josefs 
Land er en del av Russisk Arktisk 
Nasjonalpark, og er et naturreservat 

og en øygruppe med ubebodde øyer 
i den nord-østlige delen av Barent-
shavet. Dyrelivet i Arktis inkluderer 
isbjørner, hvalross og den truede 
grønlandshvalen. De bratte klippene 
er hjem til mange sjøfugler, inkludert 
den sjeldne ismåken, alkekongen og 
lomvien.

SHOPPING PÅ LAND Lokale spesial-
iteter inkluderer håndlagde smykker 
av tre og sølv, Matrjosjka-dukker, 
ravsmykker, khokhloma-håndverk, 
produkter av bjørkebark, bogo-
rodsk treleker og ikke minst russisk 
sjokolade og søtsaker. Det eneste ste-
det vi forventer at du kan handle er i 
Murmansk.

SPRÅK Russisk er det offisielle 
språket i Russland. Det er rundt 144 
millioner mennesker som snakker 
russisk, og det er det syvende mest 
brukte språket i verden.

TIDSSONE Murmansk: UTC+3. Skipet 
bruker den lokale tiden i hver havn. 
Du får informasjon om bord.

VALUTA Valutaen i Russland er rus-
sisk rubel. Det er alltid kjekt å ha litt 
kontanter i mindre sedler (rubel, USD 
eller euro) på reisen.
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ENDRING AV REISERUTE Noen av 
våre reiseruter går til områder uten, el-
ler med svært begrenset infrastruktur. 
Dette, kombinert med noen av de mest 
ekstreme (polare) forholdene i verden, 
betyr at vind, vær og is, endrede forhold 
på havbunnen samt andre ting kan og vil 
bestemme vårt detaljerte program.

SIKKERHET Sikkerhet er alltid første 
prioritet, og det er kapteinen som avgjør 
reiseruten underveis. Derfor er hver reise 
unik og alle publiserte ruter kun veile-
dende.

DAGLIG PROGRAM Opplysninger om 
dagens program finner du på TV-skjer-
mene i fellesområdene, samt på lugaren 
din. Det er én kanal for respektive språk 
(vanligvis engelsk, tysk, kinesisk eller 
fransk).

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 Explo-
rer-cruise.

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

VIKTIG INFORMASJON

© ANETTE ASBJØRNRØD / HURTIGRUTEN
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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 besø-
ker steder der det kan være langt til 
nærmeste sykehus. En Explorer-rei-
se frarådes dersom du har en syk-
dom 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 underlag, samt 
klare å gå om bord i småbåtene som 
vi benytter til å føre grupper i land.

–––––– Hvor mye tid til bringer vi i 
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 aktivite-
tene på land?  Miljøvern har høy pri-
oritet for Hurtigruten. Det er strenge 
regler som sikrer beskyttelse av dyre-
liv, miljøet og kulturer i de områder 
vi besøker. Vår ekspedisjonsleder vil 

gi den nødvendige 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. Kapteinen vil gjøre sitt ytterste 
for at seilasen blir så komfortabel 
som mulig. Dersom du lett blir sjø-
syk, anbefaler vi at du tar med den 
medisinen som fungerer best for 
deg.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
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SKIPETS KONTAKTINFORMASJON
Telefon: +47 97491000
E-post: 
reception@sb.hurtigruten.com

Alle lugarer har telefon. Wi-Fi er 
tilgjengelig nesten overalt på skipet. 
Merk at internettforbindelsen om 
bord er begrenset, og at både inter-
nett og telefoner fra tid til annen vil 
være uten forbindelse avhengig av 
hvor skipet befinner seg. På grunn 
av begrenset kapasitet, ber vi om at 
du ikke bruker nettsteder for strøm-
ming.

BARN Det er ingen aldersgrense på 
MS Spitsbergen. 

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

kingen, 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 funger-
er som et kontrollsystem slik at per-
sonalet hele tiden vet hvem som er 
om bord og hvem som går av. Dette 
kortet er både nøkkelkort til lugaren 
din og betalingskort om bord. Dette 
kortet er altså det eneste betaling-
smiddelet om bord. For å aktivere 
cruisekort-kontoen din trenger du et 
kort fra Visa, American Express, Din-
ers eller MasterCard. Kredittkortet 
må være gyldig i mer enn tre måned-
er etter oppholdet ditt om bord. Vi 
beklager at systemet vårt ikke støtter 
Maestro-kort. Merk at når du bruker 
kredittkort om bord på skipet vil kon-
toen din debiteres i norske kroner. 
En eventuell vekslingskurs vil være 

den som kredittkortselskapet ditt 
bruker. Kvelden før reisen avsluttes 
vil kontoen sluttføres og gjøres opp 
om bord, og du får kvitteringen på 
lugaren. Vi beklager at vi ikke har 
minibank eller mulighet for å veksle 
valuta om bord.

BUTIKK I butikken vår om bord kan 
du kjøpe moderne klær som passer 
for Explorer-reiser. Ekspedisjon-
steamet kan gi deg råd om hvordan 
man bør kle seg i polarområdene. 
Vi har et bredt utvalg av både varme 
og praktiske klær, og vi fokuserer på 
stoffer med naturfibre. Vi tilbyr også 
suvenirer, håndverk og postkort til 
gode priser. I tillegg finner du et lite 
utvalg såpe, tannkrem og andre per-
sonlige hygieneartikler.

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

LIVET 
OM BORD 
PÅ  ms SPITSBERGEN

DRONER Merk at bruk av passasjer-
opererte droner ikke er tillatt under 
reisen. Dette er for generell sikkerhet 
samt beskyttelse av det sårbare dyre-
livet og andre passasjerers personlige 
sikkerhet.

EKSPEDISJONSTEAM Ekspedis-
jonsteamet om bord er satt sam-
men av en ekspedisjonsleder, en 
assisterende ekspedisjonsleder, en 
ekspedisjonskoordinator og flere 
foredragsholdere og eksperter. Ek-
spedisjonslederen vil regelmessig 
oppdatere deg etter hvert som reisen 
skrider frem, blant annet om sever-
digheter og dyreliv vi passerer. Du 
finner informasjon om ekspedisjon-
steamet på informasjonstavlen nær 
resepsjonen. Her finner du også in-
formasjon om reisen, og du kan bes-
tille utflukter.

ELEKTRISITET Støpslene i lugaren er 
alle 220V/50hz og av typen europlugg 
(Type C og F). Suitene har 110V for 
barbermaskiner. Støpslene er vanlige 
norske med to pinner (sjekk http://
www.power-plugs-sockets.com/nor-
way/). Adaptere kan kjøpes i butik-
ken om bord.

ENDRINGER PÅ REISERUTE 
OG UTFLUKTER Alle ruter og utfluk-
ter er provisoriske og kan bli endret 
– vær, sjø og isforhold kan påvirke 
reiseruten. Utflukter kan også være 
avhengig av et min/maks antall delt-
agere. Leverandørene har rett til å 
endre innholdet på utflukter uten 
forvarsel.

FOREDRAG Skipets erfarne foredrag-
sholdere har dyptgående kunnskap 
om områdene vi seiler i. De vil på 
jevnlig basis holde foredrag om te-
maer som biologi, historie og geologi 
under hele reisen. Foredragsplanen 
vil bli kunngjort hver dag i det daglige 
programmet. Ta gjerne kontakt med 
ekspedisjonsteamet dersom du lurer 
på noe.

JACUZZI Ute på dekk 7 finner du 
våre Jacuzzier (boblebad). Ta med 
badetøy og nyt det vakre landskapet. 
Badetøy kan også kjøpes i butikken 
på dekk 5.

KUNNGJØRINGER For å høre alle 
kunngjøringer på lugaren, må du 
aktivere «nordlys»-knappen på tele-
fonen. Viktige oppdateringer, enten 

angående programmet vårt eller 
nødstilfeller, vil bli kunngjort via 
høyttaleranlegget som overstyrer all 
annen lyd i lugaren.

KUNST Navnet MS Spitsbergen ble 
valgt for å hedre Norges nordligste 
øygruppe Spitsbergen. Det flotte, 
skandinaviske designet om bord er 
inspirert av det fargerike havet, noe 
som også reflekteres i den norske 
moderne kunsten som er utstilt.

LANDING MED SMÅ BÅTER Disse 
solide gummibåtene gjør det mulig 
for oss å utforske ellers utilgjengelige 
områder på en trygg måte. Du bør 
være relativt rørlig for å komme deg 
om bord, men det er ellers ingenting 
å bekymre deg for. Mannskapet vis-
er deg hva du skal gjøre, og så lenge 
du følger deres anvisninger vil det 
å entre båtene snart oppfattes som 
veldig enkelt. Ved landgang i små 
båter forventes det at gjestene bruker 
passende fottøy. Gummistøvler kan 
være nyttig på mange landinger. Du 
kan ta med deg dine egne gummis-
tøvler, eller låne et par om bord uten 
ekstra kostnad. Landinger avhenger 
av gode forhold. ISPS-koden krever 

© TOR FARSTAD / HURTIGRUTEN
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også at all håndbagasje skal skannes 
i alle anløpshavner i løpet av reisen.

LEIE AV UTSTYR Om bord kan du 
låne et par varme gummistøvler til 
bruk under landinger og fotturer 
uten ekstra kostnad. Støvlene op-
pbevares på tenderdekket, og du 
låner dem gjennom hele seilingen. 
Vi tilbyr også gåstaver.

LIVREDNINGSUTSTYR, REDNINGS-
VESTER OG SIKKERHET OM BORD 
Skipet oppfyller alle sikkerhetskrav 
og er et moderne fartøy som passer 
for seiling i isdekte farvann. Ved 
ankomst om bord får alle gjester in-
formasjon om sikkerhetsprosedyrer, 
om hvordan sikkerhetsutstyret fun-
gerer og hvor det befinner seg. På 
innsiden av alle lugardørene er det 
en sikkerhetsplan. Vi understreker 
viktigheten av å gjøre seg kjent med 
skipets sikkerhetsplan. Spesielle 
sikkerhetskrav gjelder ved landing 
med lettbåt. Vennligst følg instruks-
jonene fra ekspedisjonslederen og 
besetningen/personalet. Før første 

landgang vil det bli utdelt spesielle 
redningsvester til alle passasjerer, 
som skal brukes når vi går i land. En 
obligatorisk briefing rundt retning-
slinjer for sikkerhet vil også bli gitt.

LUGARER Merk at tidspunktene for 
innsjekking i resepsjonen kan være 
før lugaren er klar til bruk. Du blir 
informert ved innsjekking om når 
lugaren er klar. Du kan forvente noe 
støy og vibrasjoner i noen lugarer. 
Dette avhenger av hvor på skipet 
lugaren din er. Merk at lugarene på 
dekk 6 har vinduer som vender ut 
mot dekk, og dermed kan utsikten 
være begrenset når folk går for-
bi foran vinduet. Be reservasjon-
steamet
om råd for å finne den lugaren som 
passer best for deg.

LUGARER FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE / 
MOBILITET Skipet er egnet for rulle-
stolbrukere. Gjester som har behov 
for spesiell assistanse må reise med 
ledsager. Merk at skipets landgang 

må brukes for å gå om bord og gå i 
land med rullestol.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Det er en engelsktalen-
de lege og sykepleier om bord til en-
hver tid. Skipet har en liten sykestue 
med nødvendig utstyr og medisiner 
til å håndtere små nødsituasjon-
er. Ved en alvorlig nødsituasjon vil 
nærmeste sykehus bli kontaktet. 
Medisinske konsultasjoner og me-
disiner blir belastet gjestene våre. 
Alle gjester må ha reiseforsikring. 
Dersom du er avhengig av livsviktige 
medisiner, husk å ta med tilstrekke-
lig mengde, og ta høyde for uforut-
sette forsinkelser. Vi anbefaler at du 
oppbevarer medisinene dine i hånd-
bagasjen, og at disse er tydelig mer-
ket med klare instruksjoner for bruk. 
Dersom du er avhengig av livsviktige 
medisiner, ber vi deg melde fra om 
dette til skipslegen ved ombord-
stigning. Sykdom om bord kan føre 
til karantene, og eventuelle ordre fra 
skipslegen og kapteinen må følges.

MILJØET OG GRØNN NAVIGERING 
Kapteinene våre legger sin stolthet 
i å planlegge rutene våre slik at vi 
bruker minimalt med drivstoff og 
har lavest mulig utslipp. All søppel 
blir oppbevart om bord til det kan bli 
sortert på land. Vi ber deg om ikke å 
kaste avfall under utflukter på land. 
I befolkede områder er det avfalls-
beholdere, og vi ber deg om å bruke 
dem. Hvis du finner plastavfall på 
strendene der vi går i land, hjelper vi 
gjerne til med å fjerne dette fra øko-
systemet hvis du tar det med tilbake 
til skipet. Vi ber deg om å respektere 
uttrykket: «La bare fotsporene dine 
bli igjen, ikke ta noe annet enn bilder 
og slå ikke ihjel annet enn tid.»

MOBILTELEFONER Avhengig av 
hvilken mobiloperatør du har, vil 
du ha dekning noen steder på land. 
Sjekk med operatøren din for mer 
detaljer. Gjestene våre kan bruke sin 
egen mobiltelefon om bord så lenge 
vi har dekning, til internasjonale 
priser. Prisen avhenger av hvilken 
mobiloperatør du har. Sjekk med 
mobiloperatøren din for priser og 

om abonnementet ditt kan brukes 
med MCP-satellittsystemet vårt om 
bord.

OM BORD Reisen din inkluderer 
frokost, lunsj og middag. Vanlig kaf-
fe/te er gratis gjennom hele reisen. 
Andre drikkevarer og forfriskninger 
i løpet av dagen er ikke inkludert, 
men kan kjøpes i skipets restaurant, 
kafé og bar. Vann og kullsyrevann er 
tilgjengelig til alle måltider.

POST Du kan levere brev i reseps-
jonen mot en liten avgift for service 
og frimerke. Vi videreformidler post 
i hver havn vi besøker, der dette er 
mulig. Tiden det tar fra et postkort 
blir sendt til det kommer frem til 
mottakeren kan være relativt lang. 
Hurtigruten AS har ikke ansvar for 
post som blir borte underveis.

RESTAURANTTJENESTER Vi server-
er en frokostbuffet og en lunsjbuffet 
om bord. Middag varierer mellom 
buffet og fast meny. Typen middag 
vil bli annonsert i dagsprogrammet. 
Restaurantsjefen tildeler bord før 

ankomst. Informasjon om bord-
nummer og tidspunkter for måltider 
finner du i lugaren din ved ankomst. 
Oppgi informasjon om spesielle 
ønsker med tanke på sitteplasser til 
salgskontoret/reisebyrået. På noen 
seilaser er det mulig at vi serverer 
middag i forskjellige båtgrupper. 
Dersom du har en spesiell diett, som 
vegetar, diabetiker eller glutenfri, 
ber vi om at du melder fra til salg-
skontoret/reisebyrået så snart som 
mulig, samt at du også gir restau-
rantsjefen beskjed når du kommer 
om bord. Kokkene våre vil gjøre sitt 
ytterste for å dekke dine behov. Øl, 
vin og mineralvann selges i restau-
ranten under lunsj og middag. Gra-
tis vann og kullsyrevann serveres til 
lunsj og middag.

RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL 
Vi minner om at det kun er tillatt å 
konsumere drikke om bord som er 
kjøpt i skipets restauranter og barer. 
Alkoholholdige drikkevarer kjøpt 
i havner og i butikkene om bord vil 
bli oppbevart av skipet og levert til 
lugaren på siste dag med seiling. If-
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ølge norsk lov kan personer over 18 
år kjøpe øl og vin. Brennevin er kun 
tilgjengelig for personer over 20 år.

RETNINGSLINJER ANGÅENDE TIPS 
Vi i Hurtigruten AS har erfart at 
mange av gjestene våre ønsker å gi 
en spesiell takk til servicebesetnin-
gen om bord. Du velger selv hvordan 
du vil takke dem for service i barene, 
restauranten og lugarene. For å gi 
noen retningslinjer, anbefaler vi 80 
NOK per passasjer per dag i gjenn-
omsnittlig 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 resepsjonisten to dager før re-
isens slutt. Beløpet vil da trekkes fra 
cruisekontoen din.

ROMSERVICE Vi tilbyr en romser-
vicemeny for suitegjester.

RØYKING Om bord MS Spitsbergen 
er røyking kun tillatt ute på anviste 
områder på dekk 6 og 8 styrbord 
side. Vær vennlig ikke å røyke i 
lugarene. For å vite respekt for mil-
jøet bes du om å bruke askebeger 
når du røyker. Det er strengt forbudt 
å kaste sigarettstumper på sjøen. 
Dersom røykeforbudet i lugaren 
brytes, vil det bli belastet et gebyr på 
1500 kroner på cruisekortet ditt for å 
dekke kostnaden til vask av sengetøy 

og gardiner for å igjen gjøre lugaren 
røykfri.

SIKKERHET OM BORD MS Spits-
bergen må, i samsvar med ISPS-re-
gelverket (International Ship and 
Port Security System), sende all 
bagasje gjennom røntgen/metall-
detektor ved ankomst til havn eller 
skip. Vennligst husk dette når du pa-
kker bagasjen din for reisen.

SJØSYKE Piller mot sjøsyke kan 
kjøpes i resepsjonen. Dersom du har 
lett for å bli sjøsyk, bør du ta med 
deg de pillene du er kjent med. Du 
kan også kjøpe såkalte «sea bands» 
om bord.

SPASERING OM BORD Vi minner 
deg om at du må være forsiktig når 
du spaserer om bord når vi er til sjøs, 
spesielt ute på dekk. Vær obs på skilt 
med advarsler om våte og glatte 
dekk. Vær oppmerksom på at dørene 
ut til dekk 5, 7 og 8 kan være farlige 
når det er mye vind. Følg skilting og 
kunngjøringer når det ikke anbefales 
å gå ut. Når du går rundt inne på ski-
pet anbefaler vi at du holder deg fast 
i rekkverkene, og ikke dørkarmer, for 
å unngå skade.

SPRÅK Språket om bord er engelsk. 
Kunngjøringer og skriftlig infor-

masjon gis også på tysk. For å kunne 
møte behov for foredrag på et annet 
språk enn engelsk, tilbyr vi mulighet-
en for en «in ear» oversettelse til 
tysk.

SPESIELLE FORESPØRSLER Hvis 
du har spesielle forespørsler (f.eks. 
angående diett eller medisin) ber vi 
deg om å informere oss så snart som 
mulig. Vi vil gjøre vårt ytterste for å 
oppfylle alle ønsker, men kan ikke 
garantere noe, og på ingen måte vil 
en slik forespørsel bli akseptert av 
oss som en del av reisebetingelsene.

SUITE-TJENESTE Som suitegjest på 
MS Spitsbergen tilbyr vi deg et eksk-
lusivt innsjekkingsområde på dekk 
5, med et glass kald champagne til 
å starte reisen. Du får spesielle fas-
iliteter i suitene våre, inkluder en 
velkomstgave, gratis drikke til lunsj 
og middag, inkludert mineralvann, 
brus, øl og et utvalg vin på glass. I 
suiten finner du vannkoker og kaffe, 
te, søtningsmidler og melk, og min-
ibaren har et inkludert utvalg ved 
ankomst. Etterfylling av minibaren 
er mot betaling.

TELEFONBRUK Alle lugarer har en 
telefon. Gjester kan kjøpe et tele-
fonkort i resepsjonen for å ringe fra 
skipet. Avhengig av hvor vi er, kan 

du ha begrenset eller ingen mo-
bildekning på grunn av de fjerntlig-
gende stedene vi seiler.

TRENINGSROM OG BADSTUE Tren-
ingsrommet ligger på dekk 7 akterut. 
Badstuen ligger ved siden av tren-
ingsrommet. Tilgjengelig for alle 
gjester. Bruk nøkkelkortet til lugaren 
for å komme inn på treningsrommet.

UNDERHOLDNING Explorer-reiser 
med Hurtigruten er innrettet mot 
å maksimere opplevelsene dine 
av stedene vi reiser til. På dager 
hvor vi ikke går i land, anbefaler vi 
at du tilbringer mest mulig tid ute 
på dekk. Bli med på opplysende 
foredrag på forskjellige steder om 
bord på skipet. En reiseopplevelse 
blir ofte enda rikere hvis du har 
kunnskap og forståelse om naturen, 
dyrelivet, kulturen og historien til 
destinasjonen du reiser til. Ekspe-
disjonsteamet vil sørge for at du er 
godt forberedt på opplevelsene som 
kommer. De vil også oppsummere 
og svare på spørsmål i ettertid. Hos 
oss finner du ikke bingo, dataspill og 
underholdningsteatre som du ofte 
finner på konvensjonelle cruiseskip. 
Målet vårt er å få deg nærmere de 
unike miljøene, og gi deg anledning 

til å dele opplevelsen med medpas-
sasjerene dine. Av og til vil det være 
musikk til underholdning om bord 
på kveldene.

UTENDØRS DEKK MS Spitsbergen 
har romslige utendørsområder. Her 
finnes det perfekte utsiktspunkter 
der du kan lene deg tilbake, slappe 
av og se verden seile forbi.

UTFLUKTER PÅ LAND Et utvalg ut-
flukter er tilgjengelig for forhånds-
bestilling. Der dette er mulig, vil 
du få informasjon om utflukten på 
forhånd, hvis ikke vil du få alle detal-
jer og priser om bord. Utfluktene og 
deres innhold avhenger av et maksi-
malt/minimalt antall personer, vær 
og lokale forhold.

VALUTA Merk at vi ikke har noen 
tjeneste for valutaveksling om bord.

VANN Kranvannet i lugarene kan 
drikkes, og vi oppfordrer deg til å 
kjøpe en drikkeflaske om bord og 
fylle den opp på drikkestasjonene 
våre. Filtrert vann er gratis til 
frokost, lunsj og middag

VASKERI Vi tilbyr vaskeritjenester 
om bord til en rimelig pris. Selvbet-

jent vaskeri eller rens av klær er ikke 
mulig.

VÆRFORHOLD Den planlagte reise-
ruten kan endres, og landinger kan 
kanselleres på grunn av skiftende 
værforhold. Hurtigruten AS forbe-
holder seg retten til å endre reise-
ruten på grunn av værforhold og 
andre uforutsette hendelser.

VELKOMSTMØTE Ved ankomst om 
bord vil det være en obligatorisk 
sikkerhetsdemonstrasjon før avre-
ise. Det vil også være et velkomst-
møte med sikkerhetsinformasjon 
og praktisk informasjon om cruiset, 
og muligheten til å møte noen av 
besetningen samt bli introdusert for 
nøkkelpersoner om bord.
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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 off-
isiell hotellvurdering og lokale hotellk-
ategorier 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 ink-
luderer frokost, om ikke annet er oppg-
itt i din bekreftelse.

INKLUDERT FLYGNING 
OSLO–LONGYEARBYEN 
Flygningene fra Oslo til Longyearbyen 
og vice versa blir operert av Scandina-
vian Airlines eller Enter Air (2018) og 
har vanligvis avgang sent om kvelden, 
med ankomst i Oslo tidlig om morge-
nen på returen. 

På disse flygningene tilbys det kun 
økonomiklasse, det er ikke mulig med 
oppgradering til høyere bestillingsk-
lasser. Du kan reise med innsjekket 
bagasje på maksimalt 23 kg og ta med 
en håndbagasje 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 tilbringer-flygning til/fra Oslo. 
Vi ber deg om å sjekke betingelsene for 
bagasje på din flygning og passe på at 
du ikke har med mer. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister din egen bestilte tilbringer-fly-
gning til/fra Oslo i tilfelle det skulle 
oppstå en forsinkelse på flygningen 
mellom Oslo og Longyearbyen.

LANDEVENTYR Hurtigruten tilbyr et 
utvalg med valgfrie landeventyr som 
kan legges til din Hurtigruten-reise. 
Dette kan være utflukter på en halv 
eller hel dag, eller turer med overnat-
ting. Det kreves et minimum antall 

gjester. Gjester med nedsatt mobilitet 
må sende en forespørsel om lande-
ventyr.

PASS OG VISUMKRAV Bruk noen 
minutter på å gjøre deg kjent med 
påkrevde reisedokumenter du vil bli 
bedt om å vise før du går om bord i 
skipet. Som gjest er det ditt ansvar å 
finne informasjon om og innhente alle 
nødvendige reisedokumenter og ha 
dem tilgjengelig når det er nødvendig. 
Pass er eneste gyldige legitimasjon for 
alle våre reiser med MS Spitsbergen. 
ID-kort aksepteres ikke. Passet må 
være gyldig i mer enn seks måneder 
etter retur til hjemlandet ditt.
Ved innsjekking vil alle pass bli samlet 
inn av mannskapet, slik at de kan ta 
seg av grensekontrollene underveis. 
Passene beholdes under hele reisen 
og returneres ved reisens slutt. Ta 
med deg en kopi av passet ditt. Det er 
gjestenes ansvar å identifisere og skaffe 
nødvendige visum før de starter reisen. 

Basert på nasjonalitet, krever mange 
land fortsatt innreisevisum. Vi kan 
dessverre ikke påta oss ansvar hvis du 
blir nektet adgang til en flygning eller 
innreise til et land, eller på annen måte 
får vanskeligheter eller ekstrakost-
nader som et resultat av at passet ditt 
ikke blir godkjent eller at du ikke kan 
fremvise nødvendig visum eller annen 
dokumentasjon.

PLANLAGTE FLYGNINGER De tilbudte 
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 tillegg. I 
økonomiklasse vil du få servert snacks 
eller sandwicher avhengig av flysel-
skap. 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 forretning-
sklasse på enkelte ruter. Avhengig av 
flyselskap, kan dette også inkludere 
seter med mer benplass. Vennligst 
merk at oppgradering ikke gjelder alle 
områder. Tillatt bagasje varierer etter 

flyselskap og kostnader kan påløpe om 
du overstiger dette, eller transport kan 
nektes. 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 flyforbindelsen; vennligst sjekk med 
ditt flyselskap. Ytterligere retningslin-
jer for transport finner du i vilkårene 
og betingelsene til våre flypartnere. 
Hvis du planlegger å ta med en rulle-
stol eller trenger assistanse på flyplas-
sen, vennligst gi oss beskjed når du 
bestiller. Flygningene kan gå tidlig om 
morgenen eller om kvelden, men de er 
alltid tilpasset våre reisearrangement-
er. Vennligst merk at noen flygninger 
kan ha overganger 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 re-
fusjon 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 provisoriske 
og kan bli endret; vennligst sjekk før 
du reiser.

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 Sjekk med fastlegen 
din om anbefalte vaksinasjoner for re-
isen din.

PRAKTISK INFORMASJON
FØR OG ETTER REISEN
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Pakk 
som en 
eventyrer 
Kleskoden om bord er avslap-
pet og uformell. Det forventes 
ikke at du kler deg formelt til 
måltidene.

Det er imidlertid noen ting du 
må huske å ta med om bord på 
Hurtigruten for å få en perfekt 
opplevelse.

For å gjøre pakkingen litt en-
klere har vi laget en pakkeliste.

Hvis du skulle glemme noe, 
trenger du ikke å bekymre deg! 
Om bord i skipene våre finner 
du en butikk med et utvalg 
klær og praktiske ting. 

 

HUSK…

•       Varm jakke

•  Vind- og vannavstøtende 

        bukser og ullundertøy

•  Varm lue eller pannebånd

•  Badetøy

•  Skjerf eller fleece-buff 

•  Varm ullgenser og fleece-

        genser/fleecejakke 

•  Solbriller med glass med UV-beskyt-

telse

•  Varme hansker og votter

•  Varme sokker

•  Ekstra batterier til kameraet

•  Sko med gode såler anbefales for 

utendørs brukd

•  Gode sko til bruk om bord

•  Minnekort til kameraet

•  Kleskoden om bord er avslappet og 

uformell. Det forventes ikke at du 

kler deg formelt til måltidene 

•  Ekstra skolisser

•  En god kikkert  

•  En liten vanntett ryggsekk

•  Husk å ta med pass og en kopi av 

det

•  Solbeskyttelse (faktor 30+)

•  Leppepomade med UV-beskyt-

telse 

•  Penger i riktig valuta. Husk, du kan 

betale med forskjellige kredittkort 

på skipene våre

•  Husk å ta med tilstrekkelig med 

medisiner, og ta høyde for uforut-

sette forsinkelser
      
        Merk at du kan få låne et par varme gum-

mistøvler om bord til bruk under landgang   

og fotturer, og du får en lett vanntett jakke 

du  kan beholde.
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VÅRTEKSPEDISJONS-
TEAM OM BORD
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––– Opplevelsen av et sted er basert på kombinasjonen av flere ting. 
Ekspedisjonsteamet vårt er nøye utplukket på grunn av lokalkunnskap, eksper-
tise på relevante tema og mest av alt; entusiasme, nysgjerrighet og forkjærlighet 
til de farvannene og områdene vi reiser i. Akkurat som rødnebbternen reiser 
de mot Nord- og Sørpolen i sommerhalvåret. 
Jobben til ekspedisjonsteamet vårt er tolke observasjoner underveis av dyreliv 
og landskap, vise ting som er interessante, holde foredrag om emner som 
biologi, geologi og historie - i tillegg til å være vertskap sammen med resten 
av mannskapet om bord MS Spitsbergen.
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MS SPITSBERGEN TEL:  +47 97491000
MS SPITSBERGEN E-MAIL:  reception@sb.hurtigruten.com

VIKTIG 
INFORMASJON
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Hurtigruten AS forbeholder seg retten til endringer. Denne informasjonen er 
korrekt når dette går i trykken, men vil kunne endres når som helst.
Dato: February 2019.

SJ
ØM

AN
NS

SP
RÅ

K BABORD                 VENSTRESIDEN AV SKIPET
BALLAST                SYSTEM MED VANNTANKER SOM STABILISERER SKIPET
BAUG                        FREMRE ENDEN AV SKIPET
BROEN                     STEDET HVORFRA SKIPET NAVIGERES
BRODEKK                DEKKET BAK BROEN
BUNKRE                   Å FYLLE PÅ DRIVSTOFF
BYSSE                      SKIPETS KJØKKEN
CRUISEKORT          BETALINGSMIDDELET SOM BRUKES OM BORD
FLAGGE                   Å HEISE FLAGG ELLER VIMPEL
HEKK                        BAKRE ENDE AV SKIPET
LANDGANG            BRO ELLER TRAPP MELLOM SKIP OG KAI
KAI                            KONSTRUKSJON FOR FORTØYING AV SKIP, OMBORD- OG ILANDSTIGNING
KLARERING            REGLER VED OMBORDSTIGNING OG ILANDSTIGNING
KNOP                       SKIPETS FART I NAUTISKE MIL (1,852 KM) PER TIME
LESIDE                            LESIDE
LOVART                   VINDSIDE
MESSE                     MATSAL FOR SKIPSMANNSKAPET
NAUTISK MIL         AVSTANDSMÅL: 1 NAUTISK MIL = 1,852 KM
STABILISATORER UTSTYR SOM BRUKES TIL Å MOTVIRKE AT SKIPET RULLER I BØLGER OG VIND 
TAMPING                     SKIPET DUVER OPP OG NED MED BAUGEN STYRBORD HØYRESIDEN AV SKIPET

LANDINGER MED SMÅBÅTER  
 
Nedenfor finner du informasjon om 
landinger med småbåter.

Vårt mannskap vil vise deg hva du skal 
gjøre, og så lenge du følger deres anvis-
ninger vil det å entre båten oppfattes 
som veldig enkelt og greit.

Vellykkede landinger er ofte avhen-
gig 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. Småbå-
ter har minimal dypgang, de er svært 
robuste og stabile, og vi har grundige 
sikkerhetsrutiner som følges nøye hver 
gang vi bruker disse båtene.

VÆR SPESIELT OPPMERKSOM 
PÅ FØLGENDE RETNINGSLINJER

1  Båtens fører er ansvarlig for båten 
og landingene. Alle gjester må til 
enhver tid følge båtførerens anvis-
ninger. 
2  Det er påbudt for alle våre gjester å 
bruke redningsvester, uansett vær og 
sjøforhold.

3   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. Vi an-
befaler at du har personlige eiendeler 
i en liten ryggsekk.

4  Ta med kun en begrenset mengde 
håndbagasje / utstyr i småbåter. En  
 

 
 
 
liten ryggsekk er ideell til oppbeva 
ring av kamera, kikkert og regntøy.  
Også en rumpetaske kan være nyttig. 
Butikken om bord selger ryggsekker.

5  Avvent alltid båtførerens instruks 
før du foretar ombordstigning eller 
ilandstigning. Kamerautstyr og kik-
kert bør ligge godt beskyttet i vann-
tette poser. Bruk regntøy eller van-
navstøtende klær, da overfarten kan 
være meget fuktig. Alle småbåter er 
utstyrt med førstehjelpsutstyr, lykter/
lanterner og aktuelle redskaper.

LANDINGER MED SMÅBÅTER

http://reception@sb.hurtigruten.com
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 Expedition Team

 Modern and fresh Scandinavian design 
reflecting the colours of the sea

 1 restaurant

 Spitsbergen Science Center

 Explorer lounge & bar

 Fitness room, sauna

 2 hot tubs

MS SPITSBERGEN
SHIP YARD: Estaleiro Navais de 

Viana do Castelo (POR) 

FLAG: Norway 

YEAR OF CONSTRUCTION: 2009, 

rebuilt 2016 

GROSS TONNAGE: 7 344 

CABINS: 100

OVERALL LENGTH: 100.54 m 

BEAM: 18 m 

ICE CLASS: 1C  

SERVICE SPEED: 17.1 knots

1 Reception 
2 Aune main restaurant
3 Arctic Superior

7

8

4

3

5

6

DECK

Cabins 614 and 632 are adapted for guests with disabilities. Subject to change. Indoor area Outdoor area Restricted area

CATEGORY DECK SIZE (m2) DESCRIPTION

EXPEDITION  
SUITES

MX Owner’s suite 6 32–33 m2 Two rooms, with double bed, seating area, TV, minibar, kettle, stereo, private balcony or 
bay window.

MG Grand suite 6 28-29 m2 One room, seating area and double bed, TV, minibar, kettle, private balcony.

Q Mini suite 4 16-23 m2 One room with double bed, TV, kettle.

ARCTIC
SUPERIOR

QJ Outside cabin 6 14-18 m2 Double bed, kettle, TV, limited/no view.

YA Outside cabin 6 18 m2 Double bed, kettle, TV, limited/no view. Adapted for guests with disabilities.

P Outside cabin 6, 7 14-15 m2 Double bed and TV, kettle. Partly obstructed view.

U Outside cabin 6, 7 11-14 m2 Double bed and TV, table, kettle. 

POLAR  
OUTSIDE

O Outside cabin 4 13–14 m2 Double bed and TV. 

N Outside cabin 4 13 m2 One bed, two pullman, TV. 

A Outside cabin 4 9-13 m2 Upper and lower berths, TV. 

J Outside cabin 6, 7 11-12 m2 Double bed, TV, limited/no view.

AJ Outside cabin 6 9 m2 Upper and lower berths, TV, limited view. 

POLAR 
INSIDE

K Superior inside 
cabin

4, 6, 7 15–20 m2 Double bed, TV.

I Inside cabin 4 9-14 m2 Separate beds, one bed can be turned into a sofa.

Spitsbergen Explorer 2020
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Explorer lounge & bar

Explorer lounge & bar Observation deck

Observation deck

Hot tubs Sauna Gym

Science Center Reception ShopAune main dining

Tender lobby

Hospital

2.

1.
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Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø
Bestilling: booking@hurtigruten.com

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


