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Ofte stillede spørgsmål »

Indhold

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så 
begejstrede, som du er, over din ekspedition til det 
majestætiske syvende kontinent Antarktis. Dette vil være et 
stort eventyr til et sted som intet andet.

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 dyrelivet og landgange.  

Hvis du klikker på de understregede links i dokumentet, vil 
du blive ledt til vores hjemmeside, hvor du finder yderligere 
oplysninger. 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 velkom-
men 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

 

Antarktis
Din ekspeditionssejlads i 

© WERNER KRUSE
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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 Antarktis.

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. 

Udfyld den medicinske  
screeningsformular
Vores ekspeditioner til Antarktis kræver 
en medicinsk screeningsformular for, at 
man kan gå ombord.

1
2
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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.

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 pak-
ke 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.

Hjælp med at beskytte det uberørte, 
antarktiske miljø mod truslen fra 
ikke-hjemmehørende arter, og følg 
IAATO’s retningslinjer» for biosikkerhed 
inden afrejsen.

Vi anbefaler, at du pakker:

Uldunderlag og flere lag  

Tynde uldsokker og tykke toplags strømper

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Et kamera (i en vandtæt pose) 

Et hukommelseskort med stor kapacitet

Underlag handsker og toplag handsker

En varm hat, der dækker dine ører

Fugtighedscreme og læbepomade

En ansigtsmaske for at forhindre forbrænding

En vandflaske, der er isoleret mod kulde

Et par afslappede sko til brug om bord

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

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/antarktis/inspiration/pakning-til-ferie-antarktis/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/indrejsekrav/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/antarktis/inspiration/vejr-og-arstider-i-antarktis/?_hrgb=3
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
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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
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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

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Landgange
Når vejr- og havforholdene tillader 
det, forsøger vi landgange med 
en lille udforskerbåd. På land vil 
ekspeditionsteamet guide dig om, 
hvor du skal tage hen, og hvad du 
skal se. 
 
Rib bådssejlads
Selvom dit ekspeditionsskib er spe-
cielt designet til sejlads i Antarktis, 
er der grænser for, hvor det kan sejle. 
Det er her vores små udforskerbåde 
kommer ind. Oplev at glide gennem 
havet, mens du nyder udsigten.
 
Foredrag
Eksperterne fra dit ekspeditions-
team vil afholde foredrag om en 
række fascinerende emner. Dette 
vil foregå i skibets videnskabscenter 
ombord, ude på dækket, i land 
på en landgang eller når vi sejler i 
små både. 
 
Videnskabscenter»
Under din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter, 

en skattekiste af viden om Antarktis 
og andre destinationer. Der er 
avancerede mikroskoper og andet 
videnskabsudstyr tilgængeligt. 
Du kan også involvere dig i forskel-
lige videnskabelige programmer 
for civile. 
 
Vandreture*
Tag med ekspeditionsteamet på 
lange vandreture, der er håndplukket 
af dem og baseret på deres omfat-
tende viden om udforskning af den 
antarktiske halvø. 

Kajakroning*
Nyd følelsen af at glide gennem 
Antarktis’ farvande i rolig stilhed, og 
beundr synet omkring dig. 
 
Sneskovandring*
Denne aktivitet er kun mulig, når 
sneforholdene er rigtige, hvilket nor-
malt er sent forår eller tidligt på den 
antarktiske sommer. Udstyret med 
moderne snesko vil du nå steder, 
der normalt er svære at komme til 
til fods.

Overnatning i telt*
Hvem ville ikke have lyst til at 
tilbringe en magisk nat på land i 
Antarktis? Overnatning i telt, som er 
bedst i det sene forår eller tidligt på 
sommeren, er en populær aktivitet 
og deltagerantallet er begrænset. 
Hvem der får lov afgøres normalt ved 
lodtrækning. Føler du dig heldig?

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 disse er valgfrie aktiviteter, og der vil blive opkrævet et ekstra gebyr.

© KARSTEN BIDSTRUP
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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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Den første person til 
at nå Sydpolen var den 
norske opdagelsesrej-
sende Roald Amundsen 
i 1911.

70 % af verdens 
ferskvand er låst inde i 
Antarktis’ store iskappe.

0 er antallet af træer 
eller buske i Antarktis, 
og der findes kun to 
blomstrende planter.

I løbet af en af Jordens 
varmeste cyklusser for 
200 millioner år siden var 
Antarktis dækket af rige, 
grønne skove og var beboet 
af dinosaurusser.

98 % af Antarktis er 
dækket af is, hvilket kun 
efterlader 2 % af konti-
nentets stenbase synlig.

South Georgia
Udover fantastiske 
landskaber og 
polarhistorie har det 
spektakulære dyreliv her 
fortjent øens kaldenavne 
som “Det Sydlige Ishavs 
Serengeti” og “Polernes 
Galápagos”.

Falkland Islands
Landskabet, der består 
af 778 øer, varierer 
fra den charmerende 
hovedstad Stanley til 
græsklædte bjerge, 
betagende, hvide sand-
strande og turkisblåt 
hav, der bebos af dyreliv 
som sæler, albatrosser 
og pingviner.

Deception Island
Denne særprægede, 
ringformede vulkanske 
caldera har en 
navigerbar åbning, 
der fører ind i en 
sikker naturhavn i det 
overfyldte indre.

Lemaire Channel
De beskyttede farvande 
i denne smalle kanal er 
normalt så rolige som 
en sø, hvilket gør det 
til en af de smukkeste 
og mest naturskønne 
passager i Antarktis. 

      
Udforsk  
antarktis

Vidste du at?

Få mere at vide om nogle af de 
seværdigheder og mulige steder, vi 
måske kommer til at se på vores 
ekspeditionskrydstogt i Antarktis.*

© STEFAN DALL/HURTIGRUTEN/DOMINIC BARRINGTON/ANDREA KLAUSSNER/GENNA ROLAND/CAMILLE SEAMAN

Antarctic Sound
Antarktis’ kæmpe 
ishylder har givet liv 
til kilometerlange, 
rørformede isbjerge, der 
er blevet bragt hertil af 
Weddellhavets stærke 
strømme.

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.
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For rigtigt at fortælle historien skal vi 
starte tidligere end 1820 og gå helt 
tilbage til det antikke Grækenland. 
De græske lærde var blandt de 
første til overhovedet at antyde, at et 
betydeligt, sydligt kontinent kunne 
eksistere. Aristoteles forklarede, 
at symmetri af en sfære betød, at 
Jordens nordlige region måtte være 
afbalanceret med en tilsvarende 
sydlig region. Dette teoretiske land 
fik det lidt uklare navn Antarktos, 
eller “modsat Arktos”. 
 
Vi springer frem til perioden, hvor 
europæere for alvor udforskede 
kloden i 1400-tallet. Det imaginære 
land blev bredt trykt på kort og fik 
navnet “Terra Australis Incognita” – 
Det ukendte Sydland. I en periode 
blev det fortsat afvist, at Antarktis 
virkelig fandtes, selvom tanken 
om det tændte en gnist i mange 
opdagelsesrejsendes fantasi. Men 
fantasien skulle snart blive til 
virkelighed. 

Krydsning af cirklen 
I 1773 krydsede James Cook og hans 
besætning den antarktiske cirkel 
første gang. Han opdagede isolerede 
øer, men fandt intet kontinent. Hvad 
han ikke vidste, var, at han på et 
tidspunkt under sin rejse var kun 128 
kilometer fra Antarktis’ kyst. 
 
Land i sigte! 
27. januar 1820 krydsede en 
russisk ekspedition ført an af 
Bellingshausen den antarktiske 
cirkel, hvilket kun var sket én anden 
gang i historien indtil da. Den 
følgende dag blev han den første 
opdagelsesrejsende til nogensinde 
at have set det ukendte kontinent 
– en ære, der blev ham nægtet, på 
grund af forkert oversættelse af 
hans logbog. Blot et år senere blev 
opdagelsesrejsende og sælfanger, 
John Davis, den første person til 
at sætte foden på Antarktis. Det 
syvende kontinent var endelig blevet 
bevist uden en rest af tvivl. 

Nu er det din tur! 
Historien om opdagelsen og 
udforskningen af Antarktis er en 
historie om mod, eventyr og et 
urokkeligt ønske om at tage der 
hen, hvor ingen andre har været før. 
Heldigvis er det meget sikrere at 
komme til Antarktis nu om dage. Vi 
har udforsket nogle af verdens mest 
udfordrende farvande siden 1893 
og begyndte at sejle til Antarktis 
for 20 år siden. Tag med os på en 
uforglemmelig rejse, så også du kan 
blive en del af det frosne kontinents 
historie. 

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1097_L2_D_Antarctica_FrozenContinent

Fundet af 
det frosne, 
sagnomspundne   
kontinent 

Året er 1820, og kapløbet om at finde det legendariske, 
sydlige kontinent er i gang. Men hvem bliver den første til 
at opdage det? Herefter følger en historie om menneskets 
stræben, vedholdenhed, beslutsomhed og viljen til sejr, 
hvor andre fejlede. 

Historien om Antarktis »

PHOTO:NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND
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Nuttede dyr
Kontinentets mest kendte dyr 
er pingvinen. De mest alminde-
lige pingvinarter er adelie-, rem-, 
æsel- og kejserpingviner. Når vores 
ekspeditionsteam guider os frem 
under dine landgange, er det mere 
end sandsynligt at du vil møde disse 
bedårende, smokingklædte væsner. 

Visse kolonier kan også være nært 
beslægtede med sæler. Med deres 
kugleformede krop og hoved, korte 
snude og dybe, udtryksfulde, sjæl-
fulde øjne er der få dyr, der vil erobre 
dit hjerte som weddellsælen. Og en 
weddellsælunge er blot endnu mere 
nuttet. 

Fugle i luften, kæmper i 
havet
Havet omkring Antarktis er fødep-
lads for adskillige hvalarter: blåhval-
er, finhvaler, pukkelhvaler, vågehval-
er, spækhuggere, sydlige rethvaler 
og kaskelothvaler. Du får måske øje 
på disse storslåede kæmper, når de 
kredser rundt nær skibet og endda 
bryder op af vandet på akrobatisk og 
dramatisk vis. 

Der er store mængder havfugle, der 
yngler langs kysten og på øer ud 
for kysten i Antarktis. Fra dækket 
kan du blandt andet se albatrosser, 
stormfugle, skarver, mallemukkere, 
måger, terner og kjover.

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.

Ikke sikker på hvornår du skal tage 
din rejse til Antarktis nøjagtigt? 
Denne kalender hjælper dig måske 
med at beslutte.

Selv i det ekstreme miljø i Antarktis 
overlever livet ikke kun, men det trives 
også. Dets iskolde hav, isolerede 
isbjerge og snedrevne ørkener er 
hjemsted for dyreliv, der overrasker 
og charmerer alle, der besøger dem. 

Dyreliv i Antarktis  »

Oplev  
vilde dyr

N OV. D E C. -JA N . F E B R . - M A R TS A P R I L

STØRSTE ISBJERGE

PINGVINUNGER

HVALER

KRYDSNING AF ANTARKTIS

TEMPERATURER OVER FRYSEPUNKTET

 Bedste tidspunkt    Godt tidspunkt

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/antarktis/inspiration/dyrelivet-i-antarktis/?_hrgb=3
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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
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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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