Skibsmanifest-formular
Udfyld denne formular ved hjælp af Adobe Acrobat Reader. Udfyld venligst formularen
med STORE bogstaver og returner den til explorer.admin@hurtigruten.com.

Reservationsnummer ........................................................
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Personlige oplysninger

Fornavn (som det fremgår i pas)*:
*Fornavn(e) + mellemnavn(e).
Efternavn (som det fremgår i pas):
Fødselsdato (dd/mm/åååå):
Køn:

Mand

Nationalitet:
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....................................................................................................
..................................................................................................

..................................................

Kvinde

Kontaktoplysninger

Gade ................................................................
By ......................................................................
Postnummer ..................................................
Land ..................................................................
Mobiltelefonnummer ...............................................................
E-mailaddresse ............................................................................

Pasoplysninger

Pasnummer

Bemærk venligst, at vi ikke
er i stand til at sende dine
rejsedokumenter, før vi har
modtaget denne udfyldte
formular.

...................................................................................

Husnummer/navn .......................................................................
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Send venligst denne
formular tilbage til
Hurtigruten med det
samme efter bekræftelse af
din booking og ikke senere
end 8 uger før din rejse.

...................................................................................

Dato for udstedelse af pas: ...................................................
Udløbsdato for pas†

...................................................................
†Udløbsdato må ikke være tidligere end 6 måneder efter din rejse er afsluttet.

En skibsmanifest-formular
er nødvendig for alle vores
Norske ekspeditioner og
ekspeditionsrejser (gælder
alle sejladser ombord på
MS Fram, MS Spitsbergen,
MS Roald Amundsen, MS
Fridtjof Nansen, MS Nordstjernen, MS Maud
MS Otto Sverdrup og MS
Trollfjord med undtagelse af
rejser langs Norges kyst).
Det er IKKE nødvendigt med
en skibsmanifest-formular
ved vores klassiske krydstogter langs den norske kyst
(heller ikke ved krydstogter
med MS Midnatsol, MS
Trollfjord og MS Spitsbergen).

Fødested ........................................................................................
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Kontaktoplysninger i tilfælde af nødsituationer

Navn .................................................................................................
Telefonnummer:
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Jeg har læst de vigtige
oplysninger om adgangskrav »

..........................................................................

Særlige anmodninger: vigtige oplysninger og specielle diætanmodninger§

Informer os venligst i god tid før rejsen om vigtige helbredsproblemer, som f.eks., men ikke
begrænset til, mobilitetsbegrænsninger, handicap, svære allergier osv.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
§
Hurtigruten kræver dit samtykke som en betingelse for at bruge hurtigrutens tjenester, hvis du har in-formeret os om særlige
anmodninger om kost eller særlige anmodninger/vigtige informationer:

*En omfattende liste
over ekspeditionsrejser,
der kræver en sundhedserklæringsformular til
boarding, er tilgængelige
på vores hjemmeside »

Jeg giver samtykke til, at Hurtigruten indsamler og anvender informationer i denne formular af hensyn til min sikkerhed
under rejsen.
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Sundhedserklæring (FOR GÆSTER, DER GÅR PÅ EKSPEDITIONER, HVOR DETTE ER PÅKRÆVET)*
Jeg har modtaget sundhedserklæringen og vil indsende den udfyldte formular elektronisk.

For information angående din
booking bedes du kontakte
booking@hurtigruten.com

