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FØLG OS

Ofte stillede spørgsmål »

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så begejstrede, 
som du er, for din ekspedition til Alaska. Det bliver et storslået 
eventyr ud i den vilde natur med smukke landskaber, dyreliv og 
lokal kultur.

I dette dokument finder du vigtige oplysninger om alt det, du bør 
gøre, inden du tager afsted, samt hvad vi anbefaler, at du pakker, 
hvad du kan opleve ombord og hvad du kan forvente dig af dyreli-
vet og landgange.  

Hvis du klikker på de understregede links i dokumentet, vil du 
blive ledt til vores hjemmeside, hvor du finder yderligere oplysnin-
ger. Sørg for, at du har en internetforbindelse for at gøre dette. 

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

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

Reservationer: +4589881205 
E-mail: booking@hurtigruten.com  
Hjemmeside: hurtigruten.dk/expeditions/

Med venlig hilsen
Dit Hurtigruten-team
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Før afrejse

Hvad skal jeg tage med på min rejse? » 

Der er et par obligatoriske ting, du 
skal have gjort, inden dit ekspeditions-
krydstogt i Alaska.

Indrejsekrav » 

Udfyld og returner skibsmanifest-
formularen til Hurtigruten

Kontrollere dit pas
Sørg for, at dit pas er gyldigt i minimum 
6 måneder, efter dit krydstogt er  
afsluttet.*

Undersøge krav til indrejse (visum)
Sørge for at have det korrekte visum, der 
kræves på tidspunktet for din ekspedition.

Kontrollere din rejseforsikring
En omfattende rejse-/sundhedsforsik-
ringspolice, der også dækker medicinsk 
nødevakuering er obligatorisk. 

1
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Du vil få udleveret en 
gratis ekspeditionsjakke 
fra Helly Hansen og 
en genanvendelig 
aluminiumsvandflaske.

Du kan låne støvler, 
vandrestave og al det 
udstyr, der er brug for til 
aktiviteter, gratis.

Vi anbefaler, at du pakker:

Tøj til varme dage og tøj til køligere dage 

Insektmiddel

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Et kamera (i en vandtæt pose) 

Et hukommelseskort med stor kapacitet

Vind- og vandtætte bukser

En varm hue, der dækker dine ører, og et  
halstørklæde

Vandrestøvler, som er gået til, til brug udendørs

Læbepomade med UV-beskyttelse

Badetøj til brug i vores pool og boblebade på  
dækket

Et par afslappede sko til brug ombord

Vejr og hvad du skal have med  

Det er vigtigt, at du tjekker 
vejrudsigten for din destination, inden 
du tager afsted for at sikre, at du 
pakker det rigtige tøj. Sørg også for 
at pakke passende tøj til det vejr, du 
vender hjem til.

Som en hjælp har vi samlet alle 
obligatoriske formularer og vigtige 
oplysninger om krav til indrejse på 
en hjemmeside.

*Derudover skal passets gyldighedsperiode være i overensstemmelse med nationale krav i det / de lande, man rejser til.

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/pak-som-en-opdagelsesrejsende-explorer/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/indrejsekrav/
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Hurtigrutens skibe har været en fast be-
standdel af livet på den norske kyst siden 
1893. I dag sejler vores skibe til Arktis og 
Antarktis og mange andre destinationer 
derimellem. På hvert skib findes moderne 
faciliteter, som diskret er blevet del af 
skibets karakter.

Hurtigruten App
er din digitale rejseledsager 
på vores ekspeditionsskibe.

Alt, hvad du har brug for at vide, om 
dit krydstogt, herunder dine bookinger, 
dagsprogram, info om restauranter og 
tjenester ombord og vigtige oplysninger 
om mulige udflugter, er lige ved hånden, 
til hver en tid. 

Det vil være muligt at logge ind, når du er 
kommet ombord, med din fødselsdato og 
dit kahytnummer.

Vi bekymrer os meget om din sundhed, 
dit helbred og velbefindende. Det er lige 
så sandt nu, som det altid har været, lige 
siden vi først begyndte at sejle i 1893, 
måske endda endnu mere. Vi har intro-
duceret flere nye procedurer designet til 
at holde dig sikker på alle vores skibe.

Vil du gerne være 
bedre forberedt?
Her er alt, hvad man behøver at vide 
inden ekspeditionen med os – lige fra 
tøjvask og internetadgang til forbudte 
genstande ombord. 

Praktiske oplysninger » Vores sikkerhedspolitik »Se vores flåde »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

Praktiske  
oplysninger

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/app/
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Gør dine smagsløg parat til måltider 
ombord, som får tænderne til at løbe 
i vand.  

Disse vil ofte være inspireret af regionens 
unikke smage og madlavningstraditioner. 
Tilføj så særlige aftener med skaldyr og 
prøvesmagninger, der virkelig fremviser det 
lokale køkkens specialiteter. Hvor det er 
muligt, købes ingredienserne hos de lokale 
virksomheder i de havne, vi besøger, hvilket 
reducerer fødevarekilometer og støtter 
kystsamfundene. 

Du bliver også forkælet med et udvalg af 
sofistikerede, plantebaserede menuer med 
lækker “grøn” mad, der potentielt set er 
sundere for både dig og for planete.

Dit ekspeditionsskib er dit hjem 
væk fra hjemmet; afslappet, 
komfortabelt og komplet med alt, 
hvad du har brug for til dit eventyr 
og meget andet.

Hvis du forestillede dig, at en ekspedition 
var en rusten, gammel fregat med 
falmede farver, så gør dig klar til at få dine 
forventninger blæst omkuld. Lige fra starten 
vil du se, at livet på skibet er afslappet 
og atmosfæren rolig og uformel. Hvert 
fællesområde på skibet er blevet designet 
med dig i tankerne for at give dig den bedste 
udsigt. Når I sammen går i land på eksotiske 
kyster, kommer du helt naturligt tættere 
på dine medopdagelsesrejsende. Nyd at 
fortælle hinanden historier i de forskellige 
siddeområder, der findes rundt om på skibet, 
som normalt har en fantastisk udsigt.

Elsker  
lokal mad

4

DIN HAVN TIL 
HORISONTEN
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Rib bådssejlads 
Selvom dit ekspeditionsskib er lille, 
er der grænser for, hvor det kan 
sejle hen på grund af dets størrelse. 
Det er her vores små Zodiac-både 
kommer ind. Nyd at glide gennem 
havet, mens du nyder den fanta-
stiske udsigt.

Landgange 
Når vejr- og havforholdene tillader 
det, forsøger vi landgange med en 
lille Zodiac®-båd. På land vil ekspe-
ditionsteamet guide dig om, hvor du 
skal tage hen, og hvad du skal se og 
sørge for din sikkerhed hele tiden.

Vandreture*
Ekspeditionsteamet afholder 
guidede vandreture til udsigts-
punkter og interessante steder. De 
vil udvælge nogle af de smukkeste 
steder, som du kan nyde.

Videnskabscenter » 
Mikroskoperne og andet højtekno-
logisk udstyr her giver mulighed 

for praktiske demonstrationer og 
workshops, der vil give dig en dybere 
forståelse for de steder, du besøger. 
Vi inviterer dig også til at deltage i 
videnskabsprojekter for civile, som 
igen bidrager til vigtig forskning.

Foredrag
Både ombord og på land giver med-
lemmerne af vores ekspeditionsteam 
dybdegående foredrag om en række 
emner for at forstærke din ekspediti-
onsoplevelse. De emner, der vælges, 
er specifikke for Alaska.

Kajakroning*
Glid gennem vandet i stilhed, og 
kom tæt på den majestætiske natur 
i Alaska. Ro i havpassager, blandt 
isbjergelaguner eller det rolige vand i 
Alaskas kystområder med en erfaren 
guide.

Fotoprogram
Dette inkluderede program er 
udformet til fotografer på ethvert 
niveau, hvor du får tip, der vil hjælpe 

dig med bedre at fange de spekta-
kulære fotomuligheder i Alaska.  Du 
vil også få en chance for at deltage 
i mere intensive en- til to-timers 
lektioner i fotoeventyr*.

Eksperter i udforskning
Vores ekspeditionsteam er vores 
passionerede og kyndige værter. De 
sørger for, at du vil nyde spændende 
og informative oplevelser sikkert og 
bæredygtigt. Som eksperter inden 
for deres områder og eventyrere i sig 
selv holder de engagerende foredrag, 
organiserer en række aktiviteter 
ombord, ledsager os på landgange 
og fører an på håndplukkede 
vandreture.

DIT AKTIVE  
EVENTYR

Ekspeditionsteamet »

*Bemærk venligst, at dette er en valgfri aktivitet, og det vil blive opkrævet et ekstra gebyr. 

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/alaska/ekspeditionsteam/?_hrgb=3
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Når du går ombord på en 
ekspedition med os, vil du rejse til 
nogle af de mest fjerntliggende og 
uberørte steder på vores planet. Det 
er et eventyr til smukke kystområder, 
hvor naturen er mest rå, dyrelivet 
strejfer frit rundt, og hvor 
elementerne hersker. Og vi kunne 
ikke ønske os det anderledes.

Åben udforskning
Rejseplanerne på vores 
ekspeditionskrydstogter er derfor 
ikke fuldstændig fastlagte. Det giver 
os fleksibiliteten til at reagere på 
udfordrende elementer og gribe 
nye muligheder for udforskning, 
når de opstår. Uanset om vind eller 
bølger blokerer vejen, eller vi ser 
hvaler, som vi vil observere for en 

stund, så er muligheden for at afvige 
fra vores kurs et af de væsentlige 
og spændende aspekter ved 
ekspeditionsrejserne. 

Vores planer bliver nogle gange 
ændret lidt eller endda ændret 
fuldstændigt, hvilket bringer os til 
steder og overraskelser, der ikke 
var på vores rute til at begynde 
med, men som stadig vil være lige 
så imponerende. Nogle af dagene 
på flere af vores rejseplaner har 
endda flere mulige steder, som vi 
kan besøge. Du kan være sikker 
på, at skibets kaptajn sammen 
med ekspeditionsteamet vælger 
den bedste løsning baseret på 
forholdene på dagen.

Det er denne uforudsigelighed 
og tilpasningsevne, som er 
hjørnestenen i enhver ekspedition, 
og som gør det til et anderledes 
eventyr end et almindeligt krydstogt. 
Gå ombord på en rejse med os; en 
rejse, hvor du vil opleve rent eventyr, 
blive en rigtig opdagelsesrejsende 
og kan forvente det uventede. 
Sammen vil vi skabe unikke og 
uforglemmelige oplevelser, i 
samarbejde med naturen, aldrig 
imod den.

Forvent det 
uventede 

Et eventyr kan opsummeres i to ting: At rejse et 
spændende sted hen og være tilpasningsdygtig 
med hensyn til alt, hvad vi møder på vores 
vej. Begge ting gør sig gældende på dit 
ekspeditionskrydstogt med os. 

6
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Kæmpe grøntsager er 
almindelige i Alaska på 
grund af de ekstremt 
lange dage om somme-
ren, som er ansvarlige 
for et rekordstor kålho-
ved, der vejede 62,6 kg.

John Carpenters science 
fiction-/horrorklassiker 
fra 1982, Det grusomme 
udefra, foregår i Ant-
arktis, men blev faktisk 
optaget i Alaska.

I Barrow, Alaska, står 
solen op den 10. maj og 
går ikke ned i tre må-
neder, så byen oplever 
dagslys døgnet rundt. 

0 er antallet af grænser, 
som Alaska deler med 
andre stater i USA. I 
stedet deler det grænse 
med Canada, og det 
deler en havgrænse 
med Rusland.

Det 1770 km lange 
Iditarod Trail hundeslæ-
devæddeløb afholdes 
af Alaska hvert år fra 
Anchorage til Nome. 
Det bliver ofte kaldt ”det 
sidste, store væddeløb 
på Jorden.”

Misty Fjords
Dette er en uberørt, 
kystnær vildmark med 
stedsegrønne træer, 
dybe fjorde og maje-
stætiske, snedækkede 
bjergtoppe og et bredt 
udvalg af vilde dyr, og 
en del af den to milli-
oner hektar store Ton-
gass National Forest. 

Wrangell
Træd et skridt tilbage 
i tiden i en af Alaskas 
ældste og mest histori-
ske øbyer for at opdage 
gamle stenudskærin-
ger og mosdækkede 
totempæle og lære om 
det lokale Tlingit-folk.

Kodiak
Den travle fiskerihavn 
er hjemsted for Alutiiq 
Museum og Baranov 
Museum, som har 
kunstgenstande fra både 
indfødte fra Rusland og 
alutiiq-folket, som levede 
her for mere end 7000 
år siden.

      
Udforsk
alaska

Vidste du at?

Opdag nogle af de seværdigheder 
og mulige steder, vi måske 
kommer til at se på vores 
ekspeditionskrydstogt i Alaska.*

Seværdighederne »

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ASHTON RAY HANSEN/

Icy Bay
Tre mægtige gletsjere 
sender enorme blokke af 
flydende is ud i bugtens 
vand, hvor dyr som 
pukkelhvaler, spækhuggere, 
søløver, sæler og oddere 
finder føde.

St. Matthews Island
Mange pionerer har 
gennem århundreder 
forsøgt at slå sig ned 
på denne ø, men den er 
forblevet ubeboet, og kun 
havfugle og lejlighedsvist 
ræve vandrer omkring på 
dens sorte sandstrande.

*Se din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer afhængigt af vores ekspeditioner.

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/alaska/alaska-rejseguide/?_hrgb=3
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I tidligere tider
Man mener, at forfædrene til Alaskas 
oprindelige folk kom dertil ved at 
foretage en besværlig rejse enten 
via en landbro, der forbandt Asien 
med det nordamerikanske kontinent, 
eller ad søvejen. De formåede at slå 
sig ned og overleve ved at jage på 
land, til havs og ved at fiske. Jagt 
og fiskeri er stadig en central del 
af Alaskas kulturelle grupper i dag, 
også selv om havet og dyrelivet ikke 
er så froridt, som det var engang.

En rig historie 
Her i det 21. århundrede er ca. 15 
% af Alaskas befolkning indfødte. 
Der er over 220 forskellige indfødte 
stammer i Alaska fordelt på fem 
geografiske områder. Tilsammen 
taler de 20 forskellige sprog og har 
11 forskellige kulturer. De har gjort 
meget for at bevare traditioner 
som shamanisme såvel som 
kunsthåndværk såsom træskæring, 
håndarbejde og fremstilling af 
smykker. Deres stolte arv ses 
tydeligt overalt i regionen på trods af 
den voksende indflydelse, som den 
moderne verden har på deres livsstil. 

Aleuterne: Både og 
kropsudsmykning 
Aleuterne bor på øgruppen af 
samme navn og er dygtige jægere 

og søfolk kendt for at bygge deres 
egne både. De er også dygtige 
håndværkere og laver deres 
egne parkafrakker fra sæl- og 
havodderskind. 

Som mange andre folk i Arktis har 
aleuterne tradition for tatoveringer 
og piercinger. Aleuterne tror på, 
at kropsudsmykning vil beskytte 
dem mod de onde ånder og 
behage de gode. De bruges ofte 
til at tilkendegive deres religiøse 
synspunkter, og tatoveringer 
viser også deres families og deres 
forfædres bedrifter. 

Haida og tlingit: 
Totemiske forfædre 
Begge nationer er fremragende 
søfolk, der er afhængige af søveje for 
at kunne transportere sig og jage. 
De handler ofte med deres naboer 
og bygger lange cedertræskanoer 
til transport og rejser. Haida- og 
tlingit-folet har en lang tradition 
for udskæring af totempæle og 
ceremonielle genstande, der ofte 
placeres uden for husstanden for 
at vise, hvem der boede der og for 
at give en kort forklaring på deres 
familiehistorie. Det er en kunstform, 
de stadig praktiserer i dag. 

Ny udfordringer for deres 
kultur og levemåde
Med rekordhøje temperaturer i løbet 
af de sidste par somre, der har ført 
til oversvømmelser på grund af 
hurtig smeltning af is og sne, udgør 
klimaforandringer en reel trussel 
mod de indfødtes samfund i Alaska. 
Sideløbende med overfiskeri langs 
Alaskas kyst bliver udfordringen 
med at opretholde deres traditionelle 
livsstil hårdere for hvert årti, der går, 
og deres adgang til mad aftager. 

Det modernes samfunds udvikling 
har også uundgåeligt påvirket disse 
indfødte folks liv og ofte lokket deres 
unge til storbyerne og dets kraftige 
lys. Men de, der bliver, ærer stadig 
deres traditioner og kultur, og deler 
ud af den til den næste generation 
og alle besøgende, der måtte have 
interesse. 

Du vil få mulighed for at lære mere 
om disse historiske nationer og 
deres kultur og møde indfødte 
samfund på et ekspeditionskrydstogt 
med os til Alaska. Vi har et tæt 
samarbejde med disse samfund for 
at sikre, at vores besøg er værdige 
og respektfulde, opmærksomme på 
lokale skikke og traditioner og til 
gensidig gavn for alle.

De indfødte 
kulturer i 
det arktiske 
Alaska 

8

Alaskas lange kyststrækninger har været 
hjemsted for forskellige, oprindelige 
kulturelle grupper i mere end 10.000 år.

©  SHUTTERSTOCK
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Faunaen i “grænselandet”
Alaska, der også bliver kaldt for ”Den 
sidste ødemark” på grund af dets 
forrevne landskab, er et vildt paradis, 
der byder på en betagende udsigt 
for sine besøgende og forskelli-
gartede habitater for dets dyreliv. 
Bjørne fisker efter laks i floderne, 
mens rådyrene strejfer rundt i sko-
vene og man kan se mange, sjældne 
fuglearter.

Livet i farvandene
Alaskas kolde farvande er hjem-
sted for syv hvalarter, sammen 
med den største af delfinarterne, 
spækhuggeren. Hold øje med havet 
for at fange et glimt af en af disse 
havgiganter, der dukker op. Tættere 
på kysten skal du holde øje med 
havoddere, der flyder rundt i Alaskas 
lavvandede fjorde. Tag med de 
lokale ned til floden for at se laksene 

svømme op ad strømmen; mange 
ser frem til denne årlige begivenhed, 
inklusive bjørne og havørne, der er 
på udkig efter et gratis måltid.

Travlhed på land
Grizzlybjørnen, der er et frygtin-
dgydende rovdyr for gydende laks, 
er almindelige i det vestlige Alaska. 
Udover grizzlybjørne får du måske 
også andre slags bjørne at se. Alaska 
er hjemsted for mere end 70 % af 
Nordamerikas brune bjørne. Endnu 
mere almindelig er den sorte bjørn, 
som, til trods for sit navn, ikke altid 
er sort. Der er endda isbjørne ved 
gletsjerne i den nordlige region. 
Tre arter af hjorte strejfer gennem 
Alaskas skove og lever af den vege-
tation, der findes her. Hold nærmere 
udkig efter havørne, der yngler i 
træerne og kolibrier, der kredser om-
kring blomsterne. På tundraen kan 

du prøve at holde udkig gennem al 
det grønne efter adrætte polarræve.

Husk, at det er naturlige levesteder, 
så vi kan ikke garantere, at visse dyr 
viser sig i løbet af vores tur. Moder 
natur gør som hun vil, og ingen 
observationer er stensikre.

Med sine tårnhøje bjergkæder, 
dybe fjorde og store skove har 
Alaska et forskelligartet landskab, 
der leverer føde til en imponerende 
mangfoldighed af dyr.

Oplev  
vilde dyr

© SHUTTERSTOCK
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Vi har udforsket vores blå planet i mere end et 
århundrede, og det har lært os vigtigheden af 
at være grøn.

I løbet af årtierne har vores kaptajner og besætning, 
ekspeditionsteams og tilbagevendende gæster med egne 
øjne været vidne til klimaændringernes indvirkning på de 
skrøbelige polarområder. Vi ønsker, at Arktis, Antarktis og 
alle steder derimellem forbliver steder med uberørt natur, 
rent vand og ren luft.

Bæredygtighed er derfor det centrale i, hvem vi er, og 
hvad vi gør. Vi ønsker at sikre, at vores ekspeditionsrejser 
beskytter dem begge, lige fra den smukke naturverden til 
de fjerntliggende samfund. I tråd med FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling kan vi tilbyde dig grønnere og 
mere bæredygtige ekspeditionskrydstogter på og for 
planeten.

Vil du gerne vide mere?  

Besøg vores side om bæredygtighed »

Bæredygtighed

©  NAME

©  GENNA ROLAND
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Samarbejde om forandring: 
At skabe et fodaftryk, vi kan være stolte af.

Hurtigruten Foundation er en platform, hvor vi kan tage stilling 
og deltage frivilligt i værdifulde projekter – sammen. Hurtigruten 
mener, at vi ved at arbejde tæt sammen med gæster, partnere 
og organisationer kan gøre en ægte forskel ved at minimere 
vores driftsmæssige påvirkninger, men også ved at maksimere 
det positive bidrag vi yder til lokalsamfund. Siden Hurtigruten 
Foundation blev oprettet i slutningen af 2015, er der i alt blevet 
doneret 3.200.000 norske kroner til 34 projekter i otte lande.

Hurtigruten Foundation finansieres af direkte donationer og 
forskellige initiativer ombord, herunder auktioner, indsamlinger 
og primært “Green stay”-programmet, hvor der foretages en 
donation for hver dag, man beder os om ikke at rengøre sin 
kahyt, hvorved vi sparer energi, rengøringsmidler og vand. Vi 
inviterer dig til at slutte dig til os og efterlade et fodaftryk, vi kan 
være stolte af! 
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