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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 Europa. Det bliver et storslået 
eventyr med udforskning af kyster og kulturer i forskellige, euro-
pæiske lande.

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  
ekspeditionskrydstogt til Europa.

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
2
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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.

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

* 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.

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 »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/app/
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
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Byvandringer*
Mange af Europas smukkeste og 
mest betagende byer er ideelle 
at udforske til fods. Du kan nyde 
kulturen og atmosfæren i historiske 
bycentre, charmerende hovedstæder 
og naturskønne kystbyer, der er på 
UNESCO’s verdensarvsliste, på egen 
hånd eller på guidede ture. 

Foredrag
Ekspeditionsteamet giver liv til dine 
europæiske destinationer gennem 
dybdegående foredrag, der er 
specifikke for din rejseplan, på land 
og ombord på skibet. 

Videnskabscenter » 
Deltag i praktiske workshops i 
vores videnskabscenter ombord, 
hvor du vil have adgang til skibets 
omfattende bibliotek, avancerede 
mikroskoper og andet højteknologisk 
udstyr. Du kan også indsamle data 
til videnskabelige projekter for 
civile, hvor dine bidrag hjælper 
videnskabssamfundet med 
vigtig forskning.

Naturvandringer*
De kystnære områder i Europa 
byder på en bred vifte af natur og 
vilde dyr, fra forrevne, forblæste 
vidder på stranden til beskyttede 
bugter og maleriske, uspolerede 
havne. Gå ture ad kyststier, eller 
kom på guidede vandreture med 
vores ekspeditionsteam.

Sejlads med 
ekspeditionsbåde*
I Sydskandinavien sejler vi til fjerne 
øer og langs uberørte vandveje, der 
ligger væk fra den almindelige rute, 
hvor vores små ekspeditionsbåde 
overtager. Opdag uforstyrrede, 
naturlige vidundere, der er svære 
at komme til.

Fotoprogram
Som en del af din 
ekspeditionskrydstogtsoplevelse 
ledsages du af en professionel 
fotograf ombord. De vil stå klar 
med råd om, hvordan du får mest 
muligt ud af de mange utrolige 

fotomuligheder på dit europæiske 
eventyr, uanset dit udstyr og dit 
niveau. For dig, der har en dybere 
interesse i fotografering, findes der 
et valgfrit fotoprogram.*
 

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

*Bemærk venligst, at nogle af disse er valgfri aktiviteter, hvor der vil blive opkrævet et ekstra gebyr.

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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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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Spanien har 4 officiel-
le sprog; castiliansk, 
catalansk, galicisk og 
baskisk. Spansk (kaldet 
castellano i Spanien) er 
det næst mest studerede 
sprog i verden.

I det 16. århundrede 
blev der dyrket orange 
gulerødder i Nederlan-
dene til ære for Oranien, 
det orange hus. Før da 
var de hvide, gule, sorte, 
lilla eller røde.

I 2016 blev Frankrig det 
første land i verden, der 
forbød supermarkeder at 
kassere eller ødelægge 
usolgt mad. Butikker 
skal nu donere oversky-
dende dagligvarer væk.

Celsius-systemet og 
termometeret, der fik 
det til at fungere, blev 
opfundet af Anders 
Celsius, en svensk, eks-
traordinær astronom.

I 1732 blev Ber-
trand-boghandlen i 
Lissabon i Portugal 
grundlagt, og det er 
den ældste boghandel i 
verden.

Porto, Portugal
Porto, som er berømt 
for sin portvin og histo-
riske centrum, som er 
på UNESCO’s verdens-
arvsliste, vil vinde dig 
med sin farverige fortid 
og overraske dig med 
sin modernitet.

San Sebastián, Spanien
San Sebastián, der 
måske er den smukkeste 
kystby i hele Spanien, har 
en fascinerende historie 
og et fantastisk baskisk 
køkken at udforske.

Saint Malo, Frankrig
Nyd en gåtur oven på 
bymurene for at få den 
bedste udsigt over 
den murede by og de 
omkringliggende øer, og 
lær om byens piratarv på 
Château Saint Malo-
museet.

Øgruppen Koster, 
Sverige
De to Kosterøer er for 
det meste bilfrie, hvil-
ket gør de charmerende 
enge, gamle skove, 
sandstrande og marker 
med skærvelag her 
perfekte til at udforske 
til fods eller på cykel.

Harlingen, Nederlandene
Oplev byen med kanaler-
ne, lagerbygningerne og 
de smukke havne til fods 
eller på cykel, eller lej en 
båd for at udforske det 
hele fra vandet.

      
Udforsk
europa

Vidste du at?

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

Seværdighederne »

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.
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      Udforsk  
Madeira og De 
Kanariske Øer 

Opdag nogle af de seværdigheder og 
mulige steder, du måske vil komme til at 
opleve på dit ekspeditionskrydstogt til  
Madeira og De Kanariske Øer.*

Øen Madeira har mere 
end 2.172 km af levadas, 
der er skabt til at trans-
portere vand fra den 
bjergrige del af øen til 
de mere tørre landbrug-
sområder sydpå.

Bjerget Teide, eller El 
Teide, på Tenerife, er den 
tredjestørste vulkan i 
verden og Spaniens hø-
jeste punkt med en højde 
på 3.718 m.

Det autonome samfund 
på De Kanariske Øer har 
to hovedstæder. Santa 
Cruz på Tenerife og Las 
Palmas på Gran Canar-
ia, betragtes begge som 
hovedstæder.

Vinfremstilling på 
Madeira daterer sig 
tilbage til slutningen af 
det 15. århundrede, da 
Madeira var et fast stop 
for skibe, der var på vej 
til Østindien.

Den østligst beliggende 
af de kanariske øer ligger 
kun 100 km ud for den 
afrikanske kyst, mens det 
spanske fastland ligger 
1.056 km væk.

Porto Santo, Portugal
Madeira får al 
opmærksomheden, 
men på Porto Santo 
kan man opleve en 
blanding af maleriske 
naturlandskaber, jævnt 
kuperede bakker 
og kilometervis af 
uforstyrrede sandstrande.

Madeira, Portugal
Indhyllet af fugtig 
laurbærskov rejser 
Madeira sig majestætisk 
op fra Atlanterhavet 
i et væld af grønne 
nuancer. Funchal, 
øens hovedstad, er en 
hyggelig og alligevel 
kosmopolitisk by.

La Gomera, Spanien
Den næstmindste af De 
Kanariske Øer er også 
den mest utæmmede. 
Toppen af denne næsten 
cirkulære vulkanø er kro-
net af den imponerende 
Garajonay Nationalpark, 
nu et sted på UNESCO’s 
verdensarvsliste.

El Hierro, Spanien
El Hierro er kun en million 
år gammel og den yngste, 
mindste og vestligste 
af De Kanariske Øer. 
UNESCO har klassificeret 
den som et verdensbios-
færereservat på grund af 
dens unikke geologi.

La Palma, Spanien
La Palma lever mere end 
rigeligt op til sit tilnavn 
La Isla Bonita, eller “den 
smukke ø”. La Palma, 
med uspolerede fyrre- og 
laurbærskove, banantræer 
og palmelunde, er uden 
tvivl den grønneste del af 
De Kanariske Øer. 

Vidste du at?

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

© SHUTTERSTOCK/KARSTEN BIDSTRUP//HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Mad er livet på Madeira »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-issue-05-galapagos-dk/smag/
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Da europæerne ankom i den sene 
middelalder, var den kanariske 
øgruppe den eneste beboede 
makaronesiske øgruppe. Selvom 
gamle tekster tyder på, at fønikere 
og romere også havde været der, 
var berberne, der som regel kom fra 
det nordvestlige Afrika, de første til 
at slå sig ned i det 5. århundrede 
før vor tidsregning. Hvorfor de kom 
til De Kanariske Øer, er forblevet 
et lige så stort mysterie, som 
hvordan de kom dertil – på det 
tidspunkt, da de senere europæere 
ankom, havde disse proto-kanariere 
ingen navigationsevner eller 
søfartsteknologi.

Disse tidlige bosættere spredte 
sig ud over øgruppen, og de 
forskelligartede forhold fra den 
ene ø til den anden forårsagede 
den hurtige udvikling af specifikke 
kulturelle og teknologiske 
tilpasninger. Resultatet var 
fremkomsten af syv forskellige 

kulturer, der deler et fælles sæt 
af karaktertræk, men hver med 
sit præg. Disse var kanarierne 
på Gran Canaria, auaritaerne 
i La Palma, gomeroerne i La 
Gomera, bimbacherne i El Hierro, 
majoreroerne på Fuerteventura og 
guancherne på Tenerife. 

Tenerife var den sidste ø, der blev 
erobret af castilianerne og tog 
længst tid at overvinde. I starten blev 
mange dræbt eller taget til fange 
som slaver og ført til Europa. Dette, 
sammenkoblet med nye sygdomme, 
reducerede befolkningstallet 
kraftigt. Efter 2.000 års fredeligt liv 
på De Kanariske Øer var enden på 
en æra nært forestående. 

I begyndelsen af det 16. århundrede 
var omkring halvdelen af kanarierne 
indfødte, men antallet var aftagende. 
Den iberiske kultur blev påtvunget, 
og den blandede befolkning 
glemte langsomt, men sikkert de 

oprindelige skikke. Inden for et 
århundrede efter at være blevet 
invaderet, var de indfødte folk nu 
kun en del af historien. 

I dag er de arkæologiske steder et 
væsentligt træk i den kanariske arv, 
og der er noget at se på alle øerne. 
Der er nogle enestående steder på 
Gran Canaria, herunder UNESCO-
stedet Risco Caído. Lokalhistoriske 
museer på hver ø viser genstande 
fra de indfødte, og en af de 
bedste samlinger kan ses i Museo 
Naturaleza y Arqueología i Santa 
Cruz de Tenerife. 

På trods af de oprindelige kanarieres 
forsvinden tyder nyere DNA-
analyser på, at mindst halvdelen af 
de moderne kanariere har indfødte 
gener, hvilket udgør næsten tre 
fjerdedele ifølge visse undersøgelser. 
De første kanariere har måske nok 
trukket sig tilbage i tidens tåger, 
men deres arv lever videre.

Det fortabte 
folk – erobring 
af de gamle 
kanariere 

De oprindelige indbyggere på De Kanariske Øer, 
guancherne, der blev kaldt guanches af de invaderende 
erobrere, eksisterer ikke længere i dag.

© PAINTING OF GUANCHE WARRIORS OF GRAND CANARIA BY LEONARDO TORRIANI, 1592.
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Europas kystnære dyreliv
Med sine kolde farvande, sandbank-
er, vadehav og kysthabitater er Eu-
ropas kystlinje og dets mere beskyt-
tede øer, rev og bugter hjemsted for 
et væld af fugle-, dyre- og havliv. 
Uanset om det er på land eller under 
vand kan du få øje på store hvaler, 
havfugle, sæler, fisk og krebsdyr.

Delfiner  
Når vi sejler langs Portugals kyst, 
Biscayabugten, Bretagne og i Den 
Engelske Kanal kan du måske få 
øje på tursiopsdelfiner, almindelige 
eller stribede delfiner samt fin- eller 
vågehvaler ude på dækket. Disse 
legesyge delfiner rejser måske alene 
eller i grupper og udfører lejligheds-
vis akrobatiske øvelser, mens de ofte 
ses i kølvandet på skibet. Observa-
tioner af delfiner er også almindelige 

i Nordsøen omkring det sydlige 
Skandinavien om sommeren.

Sæler
Der findes spættede sæler og 
gråsæler i farvandet omkring 
Vadehavet og Nordsø-området og 
langs den franske kyst, i Skagerrak 
og ved Norges og Sveriges sydlige 
kyst. I Vadehavsområdet udgør de 
spættede sæler omkring 40.000 
sammenlignet med 6500 gråsæler 
(2018). Gråsæler er to gange så store 
som de spættede sæler, og begge 
kan ses svømme rundt i havne eller 
dykke på lavt vand. 

Havfugle og vadefugle 
Klimaet, miljøet og forholdene langs 
Europas Atlanterhavskyst, Den 
Engelske Kanal og Nordsøen byder 
mange arter af hav- og vadefugle 

velkommen. Faktisk er den østat-
lantiske kyst en af de største ruter 
for trækfugle, der giver et fristed 
til at mellemlande og overvintre. 
Mens forår og efterår er de vigtigste 
sæsoner for fugletræk, vil du se fugle 
året rundt. 

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.

Den atlantiske kystlinje i Europa og 
Sydskandinavien er hjemsted for en 
lang række havfugle og havliv, lige 
fra hundreder af fuglearter til sæler, 
delfiner, marsvin og fisk.  

Oplev  
vilde dyr
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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! 

Besøg Hurtigruten Foundations hjemmeside »

hurtigruten 
foundation
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