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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 Caribien og Mellemamerika. 
Det bliver et storslået eventyr til ældgamle samfund med smuk-
ke, tropiske landskaber, dyreliv og en cocktail af lokale kulturer.

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
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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 ekspeditionskryds-
togt i Caribien og Mellemamerika.

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. 

Obligatoriske vaccinationer 
På tidspunktet for offentliggørelsen kræ-
ves eller anbefales en vaccination mod 
gul feber til nogle af vores ekspeditioner. 
Besøg vores webside med indgangskrav 
(nedenfor) for at se listen over rejser, der 
kræver det.
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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:

Hurtigtørrende tøj, der kan bruges i lag 

Et billigt regnslag

Sandaler eller sko, der må blive våde

Solhat med bred skygge

Badetøj

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Shorts til varme dage

Insektmiddel 

Anti-kløecreme mod insektbid 

Kort- og langærmede T-shirts med UV-filter

Bukser til køligere dage

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

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.

*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/?_hrgb=3
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.

Vores sikkerhedspolitik »Se vores flåde »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

Praktiske  
oplysninger

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 »

© GETTY IMAGES © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
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https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/skibe/
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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
Gå ombord i små både for at fore-
tage landgange på ellers ufrem-
kommelige steder, der er omgivet 
af smukke naturscenerier og som 
ligger væk fra den almindelige rute. 
Glæd dig til at udforske små, mindre 
besøgte øer i Caribien og møde 
lokalsamfundene, der kalder dem 
deres hjem.

Foredrag
Eksperterne fra dit ekspeditions-
team vil afholde foredrag om en 
række fascinerende emner. Dette vil 
primært foregå i skibets videnskabs-
center » ombord, men mere uformel 
vejledning kan også foregå på 
dækket eller endda på en landgang.
 
Yoga- og meditationspro-
gram
Vores skibe tilbyder dig muligheden 
for at deltage i yoga- og medita-
tionskurser, så du får ny energi til 
krop, sind og sjæl. De kan afholdes 

ude på dækket for at nyde godt af 
den caribiske sol og milde havbrise.
 
Standup paddleboarding*
Det Caribiske Havs varme og klare 
vand er perfekt til standup paddle-
boarding. Det vil give dig en unik 
udsigt til livet under havoverfladen 
og det, der er ude i horisonten. Med 
blot en kort instruktion vil du kunne 
stå på dit board og padle fremad. 
 
Snorkling*
Caribien og Centralamerika byder på 
fantastiske muligheder for snorkling. 
Under havoverfladen gemmer sig en 
farverig verden af havdyr, spekta-
kulære landskaber med koralrev, 
og nogle steder endda vraget af et 
sunket skib. 

Kajakroning*
Rolige bugter, laguner, strande og 
forrevne kystlinjer er nogle af de 
billedskønne kulisser, du vil have 
til din kajakroning. Det er også en 

fantastisk måde til at opleve fjernt-
liggende steder, der ellers ikke ville 
kunne nås. 

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 for dem. 

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/caribien-og-centralamerika/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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Centralamerika er 
hjemsted for 7 % 
af verdens samlede 
biodiversitet. Det 
Caribiske Hav er 
hjemsted for 14 % af 
verdens koralrev.

Spansk er det 
officielle sprog i 6 af 
Centralamerikas lande: 
Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua og Panama. I 
Belize er det engelsk.

Af de 88 konstellationer, 
der findes på 
nattehimlen, kan hele 
86 af dem levende ses, 
hvis du er i Nicaragua 
på grund af landets 
placering tæt på ækvator.

Den allerførste James 
Bond-film, Dr. No, blev 
filmet på Jamaica. Nogle 
af de mest kendte film, 
der er blevet optaget på 
Jamaica, inkluderer “Af 
banen”, “Legendernes tid” 
og “Cocktail”.

Tre femtedele af 
Centralamerikas 
befolkning stammer 
fra en blanding af 
europæere og mayaer. 

Bocas del Toro 
Denne nationalhavpark 
er en øgruppe med klart, 
blåt hav, fortryllende 
strande og ubeboede 
holme, med røde frøer, 
tretåede dovendyr og et 
fortræffeligt fugleliv.

Corn Island 
En af Caribiens bedst 
bevarede hemmeligheder 
med fantastiske strande, 
venlig lokalbefolkning og 
søvnige restauranter, der 
fuldendes af de uberørte 
og smukke koralrev, der 
omgiver øen.

Belize City
Old Belize, der er fuld af 
farvestrålende arkitektur 
fra kolonitiden, har også 
et bevægeligt museum 
– et tog, der tager dig 
gennem Belizes historie 
og naturlige skønhed.

Huatulco
Området, der er en 
drøm for naturelskere og 
fotografer, er hjemsted 
for ni naturskønne 
bugter, 36 uberørte 
strande, beskyttede 
bugter, badebyer og en 
nationalpark.

Lighthouse Reef
Dette sted anses for 
at have de bedste 
havområder i hele 
Caribien, og her venter 
et spændende udvalg af 
havliv, frodige kajer og 
muligheder for at deltage 
i vandaktiviteter på dig.

      
Udforsk 
Caribien 
& Mellem-
amerika

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 
Caribien og Mellemamerika.*

Seværdighederne »

© SHUTTERSTOCK/DIETMAR DENGER/ANDREA KLAUSSNER

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/caribien-og-centralamerika/rejseguide/?_hrgb=3
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Piratens legeplads 
Med opdagelsen af den nye verden 
i slutningen af det 15. århundrede 
fulgte også en tid med plyndringer, 
ikke mindst af de spanske 
conquistadores selv. Deres galeoner, 
der var fyldt med guld og sølv 
plyndret fra aztekerne, inkaerne og 
mayaerne, udgjorde store flåder, 
der sejlede frem og tilbage mellem 
Spanien og Mellem- og Sydamerika. 

Det tog ikke lang tid, før denne 
kortege af skatteskibe blev angrebet 
af de undertrykte bosættere i 
regionen, men også af eventyrer 
og lykkejægere. Caribiens utallige 
øer tilbød en naturlig base, hvorfra 
pirater kunne røve forbipasserende 
skibe, inden de forsvandt til deres 
skjulested i grottehulerne.

Hensynsløs handel
De europæiske nationer kæmpede 
mod hinanden om at blive den 
dominerende magt i Nord-, 
Mellem- og Sydamerika og 
opdagede, at pirater kunne være 

værdifulde allierede. Pirater blev 
måske kontaktet af imperiets 
repræsentanter med anmodning 
om at angribe specifikke landes 
skibe, tynde ud i deres flåde, gøre 
et indhug i deres fortjeneste og 
lamme deres muligheder i regionen. 
Derfor viste en professionel karriere 
inden for pirateri sig at være et 
indbringende foretagende, men den 
var også lige så farlig.

Caribiens guldalder
 for pirater
Sørøveri i Caribien startede omkring 
1500-tallet og varede i 300 år 
med mere end 5.000 pirater, der 
bedrog rov på vandet. Den mest 
indbringende periode for sørøveri 
her var fra 1650’erne til 1730’erne. 
Sørøveri var omsiggribende i disse 
dele og terroriserede det Caribiske 
Hav og slog frygt i hjerterne på de 
uheldige besætninger. 

Et gennemsnitligt piratskib havde 
omkring 80 benhårde sømænd 
ombord med en gennemsnitsalder 

på 27 år, og hver af dem var sin løn 
værd. De kom fra alle samfundslag 
og blev kaldt en række navne, lige 
fra filibuster til fribytter. Fribyttere 
var en slags libertære kaprere, 
unikke for Caribien, der udsprang af 
bosættere, som var blevet frarøvet 
deres land af det spanske kolonistyre 
på øerne Hispaniola og Tortuga. 

Udforsk de samme 
historiske farvande
Heldigvis for dig og os hører pirater 
i Caribien fortiden til og eksisterer i 
dag kun i bøger og film. Begravede 
eller skjulte skatte fra aztekernes 
guld og spanske dubloner, som blev 
plyndret fra koloniskibe, er også 
generelt fiktive, men hvem ved det 
virkelig med sikkerhed? 

Alligevel fokuserer vores 
ekspeditionskrydstogter på de ægte 
skatte i Mellemamerika og Caribien: 
deres fantastiske øer, strande, dyreliv 
og kultur. Mens piraterne her for 
længst er væk, kan du være sikker 
på, at eventyret bestemt ikke er det.

sure? Still, our expedition cruises focus on 
the real treasures of Central America and 
the Caribbean: its stunning islands, beaches, 
wildlife, and culture. While the pirates here 
are long gone, you can be sure that adventure 
certainly isn’t.

Bartholomew Roberts
“Black Bart” (1682 – 1722) 
Raided ships o�  the Americas and West Africa. 
He was known as an excellent leader with tonnes of 
charisma and sharp navigation skills. His fame spread 
and he was considered the most successful pirate of 
his time. He met his end fi ghting against the British 
Royal Navy, a death that shocked the pirate world.  

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1090_L2_CAmerica_Pirates

Selv med deres blakkede ry har 
disse vovehalse fra det Caribiske 
Hav fået en særlig plads i (de fleste) 
folks hjerter gennem utallige 
romantiserede bøger og film.

© GETTY IMAGES
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De ægte 
pirater fra 
Caribien 
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De eksotiske troper 
Brøleabernes kalden og insekternes 
summen skaber en medrivende 
følelse, der giver genlyd igennem 
junglen. Farveglimt fra tukanernes 
og araernes fjerdragt dekorerer det 
frodige smaragdgrønne løvtag. Hvor 
havet indeholder levende koralrev 
og er hjemsted for skinnende fisk, 
havskildpadder og djævlerokker. 
Dette er Centralamerika og Caribien. 

Aber
De grønne jungler i Centralamerika 
udgør et perfekt habitat for aber. 
Mindst syv arter er hjemmehørende 
i regionen. Skrigene fra brøl- og 
edderkopaber dominerer lydende 
fra skovene i Costa Rica, Belize og 
Panama. På et hvilket som helst tid-
spunkt af dagen gemmer en af disse 

drillesyge og intelligente skabninger 
sig i et træ og kigger ned på dig. 

Fugle
Caribien er hjemsted for over 
700 fuglearter, herunder 171 arter, 
der er endemiske for regionen og 
ikke findes andre steder i verden. 
Centralamerika har mere end 1.200 
fuglearter. Du kan se frem til at se 
et overdådigt fugleliv, der varierer 
fra smukke papegøjer og kolibrier 
i junglen til pelikaner og kæmpe 
kondorer langs kysten.

Delfiner
Flere arter af delfiner, som f.eks. 
øresvin, langnæbbede delfiner og 
såkaldt almindelige delfin, som der 
findes mange af, kan ses i det Car-
ibiske Hav. Delfinerne følger hyppigt 

vores skibe og kan ofte ses fra dæk-
ket. De elsker at ride på bølgerne i 
kølvandet på skibe og er i stand til 
at lave imponerende akrobatik og 
springe højt op ad vandet for at slå 
en saltomortale.

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.

Områdets varme klima skaber 
en række habitater for vilde dyr: 
lavlandsregnskov, isolerede 
strande, mangrovesumpe, 
vandfald – alle rige på liv.

Oplev  
vilde dyr

© GETTY IMAGES
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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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