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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 Galápagosøerne. Dette storslå-
ede eventyr bringer dig til uberørte, vilde steder, der er svære at 
forestille sig.

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

Pakkeliste » 

Vi anbefaler, at du pakker:

Tøj til både varmere og køligere dage 

Insektmiddel

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Et kamera (i en vandtæt pose) 

Et hukommelseskort med stor kapacitet

Sandaler eller sko, der må blive våde

Solhat med bred skygge

Vandrestøvler, som er gået til, til brug udendørs

Kort- og langærmede T-shirts med UV-filter

Badetøj til brug i vores pool og boblebade på dækket

Et par afslappede sko til brug ombord

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

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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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.

Store højder i Quito og Cusco  
(Machu Picchu) 
Højdesyge er forbundet med en række symptomer, 
som du kan opleve, når du kommer til disse steder. 
Symptomerne kan omfatte hovedpine, søvnløshed, 
kvalme, appetitløshed, og en følelse af svimmelhed, 
eller en smule stakåndethed. Disse symptomer er 
sædvanligvis milde og varer højst sandsynligt en 
dag eller to. I langt de fleste tilfælde er den bedste 
måde at tilpasse sig hurtigt, at holde sig hydreret, 
undgå alkohol, og spise lette måltider.

 

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

Du vil få en gratis, 
genanvendelig vandflaske 
i aluminium til brug ved 
drikkevandshaner ombord. © GETTY IMAGES

*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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Når gæsterne udforsker Galápagosøerne 
med os ombord på Santa Cruz II, får de 
en afslappet atmosfære i førsteklasses 
omgivelser. Santa Cruz II er miljømæssigt 
bæredygtig og socialt bevidst i forhold til 
lokalsamfundet.

Uden for fantasiens 
grænser
Fra golde, sorte vulkanklipper til hvide 
sandstrande, safirblåt hav og flerfarve-
de horisonter. Du vil opleve dyr fra din 
barndoms drømme og svømme med 
regnbuefarvede fisk. Lær mere om din 
spektakulære destination og de sevær-
digheder, som du vil opleve på din Hurti-
gruten-ekspedition. 

Er du klar til at dykke ned i en oplevelse, 
der ligger uden for fantasiens grænser?

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 introdu-
ceret flere nye procedurer designet til at 
holde dig sikker på alle vores skibe.

Vores sikkerhedspolitik »Opdag Santa Cruz II »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Kom tættere på Galápagosøerne »

Praktiske  
oplysninger

© SHUTTERSTOCK

© ISTOCK © KRISTIAN DALE

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 »

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/ms-santa-cruz-ii/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/galapagosoerne/
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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Landgang med 
ekspeditionsbåde 
Vores små ekspeditionsbåde giver 
dig mulighed for landgang på 
strande og terræn, der ellers ville 
være for ujævnt til, at større fartøjer 
kunne komme helt ind. Prøv vores 
båd med glasbund, og se havliv og 
rev ovenfra! 

Naturvandringer 
Ved at udforske de forskellige øer 
til fods bliver oplevelsen til et helt 
eventyr. Du vil komme meget på land 
og vandre på stier, der fører gennem 
en række forskellige økosystemer. 

Snorkling
Hvad kunne være bedre end at flyde 
hen over et farverigt rev, og se livet 
i havet helt oplyst i det krystalklare 
vand? Vi har alt det snorkeludstyr, 
du har brug for, og vores erfarne 
ekspeditionsteam tager dig med til 

nogle ret fantastiske steder. Hvis du 
gerne vil have våddragt på, har vi 
dragter i forskellige størrelser. Brug 
af våddragter er inkluderet i rejsens 
pris. 

Sejlads med kajak og SUP 
board
Nogle steder er ideelle at udforske i 
kajak. Til dette formål har vi adskil-
lige havkajakker ombord, og de er 
perfekte til at padle rundt i vandet 
omkring Santa Fe, Española og 
Santa Cruz. Alternativt kan du prøve 
SUP boarding – vores ekspeditions-
skib har nemlig også et antal boards 
med, som du kan benytte. 

Bevarings- og 
forskningscentre
Galápagosøerne har fokus på global 
bevarelse og forskningsindsats. Vi 
besøger Charles Darwin Research 
Station, hvor over 200 forskere og 

frivillige er involveret i projekter, som 
har til formål at øge biodiversiteten. 
Et andet projekt på San Cristobal 
ligger ude i en skov, hvor der også er 
et skildpaddereservat.

Foredrag 
Dit ekspeditionsteam er det seneste 
led i en ekspertbaseret kæde med 
mange års erfaring med at udforske 
Galápagosøerne. De holder dyb-
degående foredrag om forskellige 
emner, så du lærer endnu mere. De 
valgte emner er specifikke for, hvor 
du er på din sejlads, og handler om 
Galápagosøerne, dyrelivet og den 
nuværende bevaringsindsats. 

DIT AKTIVE  
EVENTYR

© SHUTTERSTOCK



6

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 del af dit eventyr foregår 
på land, hvor du vil udforske 
fortryllende steder, inden vi flyver ud 
til vores Galápagos-eventyr. 

Quito
Quito blev grundlagt som en 
gammel inka-bosættelse, og i dag 
er det et travlt og moderne sted. Gå 
en tur og besøg Calle La Ronda, en 
gammel gågade med information 
om de digtere og kunstnere, der 
har boet her. Der er også adskillige 
museer og smukke kirker at 
udforske i Quito.

Vi vil besøge det fotogene 
Sangolqui-friluftsmarked, hvor de 
lokale, oprindelige folk sælger deres 
produkter.

Du vil også komme helt tæt på 
et af Ecuadors naturvidundere, 
når vi besøger den aktive vulkan 
Cotopaxi og kommer op i en højde 
på næsten 3900 meter. Cotopaxi 
betyder “månens hals” på det lokale 
quechua-sprog, og er med sin 

næsten perfekt koniske form en af 
de højeste vulkaner i verden.

Lima
Limas historie går tilbage til før 
spanierne koloniserede Peru. I 
dag er Limas historiske centrum 
på UNESCO’s verdensarvsliste 
og er pakket med elegant, spansk 
arkitektur fra kolonitiden og er 
værd at udforske, hvis du har tid 
til det. Lima betragtes også som 
hovedstaden for mad i Latinamerika, 
så glem ikke at prøve nogle lokale 
retter som f.eks. ceviche.

Cusco
Der er få steder i Sydamerika, 
der kan konkurrere med Cusco, 
når det gælder den magiske 
atmosfære. Det var her, at inka-
civilisationen blomstrede, og 
når du hører musikerne spille 
med deres panfløjter i de smalle, 
brostensbelagte gyder, vil du føle dig 
henført til fortiden til, før de spanske 
conquistadorer ankom.

Du vil se bygninger fra den 
spanske kolonitid og eksempler på 
inkaernes byggefærdigheder ved det 
ceremonielle sted Sacsayhuaman, 
Qenqo-amfiteatret, Puca Pucara, 
eller den røde fæstning; og 
inka-badene og centrum for 
vandtilbedelsen i Tambomachay. 

Machu Picchu
Du vil elske den fredfyldte 
atmosfære og de magiske 
omgivelser i Machu Picchu. Der 
vil være en guidet tur i inkaernes 
såkaldte forsvundne by, som 
sandsynligvis er den mest 
fantastiske by fra dette gamle 
imperium med de kæmpestore 
mure, terrasser og ramper, der ser 
ud som om de er skåret naturligt 
ud af klipperne. Hold udkig efter 
lamaerne, der vandrer rundt i 
ruinerne og holder græsset kort.

Spændende 
program før 
sejladsen*

*De byer, du vil besøge, afhænger af, hvilken pakke du har valgt.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Galápagos-regionen byder 
på en sjælden udsigt over 
konstellationer og stjerner 
på både den nordlige 
og sydlige halvkugle på 
samme tid.

Helt utrolige 97 % af 
Galápagos’ landmasse er 
udpeget som nationalpark, 
og de omkringliggende 
farvande er blevet ud-
nævnt til biosfærereser-
vater af UNESCO.

I løbet af et år er der 
gennemsnitligt 12 timers 
solskin hver dag på 
Galápagosøerne.

I 2008 var Ecuador det 
første land til officielt at 
anerkende naturrettigheder-
ne. I stedet for at behandle 
naturen som en ejendom 
anerkender Ecuador, at 
naturen har forfatnings-
mæssige rettigheder.

I 1835 sejlede Charles 
Darwin til Galápagosøerne, 
hvor de forskellige finker 
inspirerede ham og førte 
til hans teori om naturlig 
selektion.

      
Udforsk 
Galápagos-
øerne

Vidste du at?

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

North Seymour
Hjemsted for sølvgrå 
Palo Santo-træer, 
talrige fuglekolonier og 
tusindvis af havleguaner.

Santa Cruz Island
Hjemsted for Charles 
Darwin Research Station, 
en figenkaktusskov og 
kølige højlande, hvor 
kæmpeskildpadderne 
trives.

Baltra Island, også kendt 
som South Seymour
En del af havbunden, 
der er sprængt op til 
overfladen, har gjort 
denne flade ø til en ideel 
base, hvorfra man kan 
begynde at udforske.

San Cristobal Island
Besøg Cerro Colorado 
Tortoise Reserve, og se 
disse venlige kæmper, 
når de trisser rundt i 
deres seks hektar store, 
beskyttede skov.

Santa Fe Island
Hvide sandstrande, 
søløvekolonier, der slapper 
af i solen og den perfekte 
ø til snorkling.

© UNSPLASH/SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ISTOCK/HURTIGRUTEN

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.
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Mens disse unge øer kølede af, 
begyndte forskellige dyrearter at 
komme til fra Mellemamerikas og 
Sydamerikas kyster og koloniserede 
øerne. Ved ankomsten var de nødt til 
straks at tilpasse sig til det, der for 
dem var et radikalt nyt miljø. Disse 
tilpasninger fik dem til at udvikle sig 
på en helt ny og anderledes måde 
end deres kontinentale slægtninge.

En utilsigtet opdagelse  
Den første person, der menes at 
have sat fod på Galápagosøerne, 
var den spanske biskop i Panama, 
Tomás de Berlanga. Hans skib kom 
ud af kurs mod Galápagos, og da 
han kom på land i 1535, opdagede 
han, at stedet vrimlede med 
væsener, der havde en mærkelig 
adfærd. “Fuglene her er så dumme,” 
skrev han senere til den spanske 
konge, “at de ikke ved, hvordan de 
skal flyve.”

Pirater! 
Nogle gange bliver Galápagosøerne 
nærmest usynlige. Det er dog ikke 

så mystisk, men skyldes et tæt slør 
af tåge. På grund af dette fænomen 
har øgruppen fået kælenavnet Las 
Encantadas, hvilket betyder de 
“fortryllede” eller “forheksede” øer.
De søfarende begyndte at tale om 
de sagnomspundne, mystiske øer, 
og de blev sat på kortet for første 
gang i 1570. De fik navnet Islas 
de los Galápagos, der betyder 
“Kæmpeskildpaddernes øer”. 
Senere, i løbet af det 17. og 18. 
århundrede, begyndte piraterne 
at bruge Galápagos som en sikker 
havn. Desværre dræbte sørøverne 
tusindvis af kæmpeskildpadderne, 
der var så lette at fange, og fjernede 
dermed det, som man nu ved, er en 
nøgleart for økosystemets sundhed 
på øerne.

En ny tidsalder med 
beskyttelse
Ligesom piraterne før dem fik 
hvalfangere fra det 18. århundrede 
en frygtelig indflydelse på øerne. 
Endnu flere kæmpeskildpadder blev 
dræbt, og de introducerede andre 

arter på øerne med ødelæggende 
virkninger til følge for de oprindelige. 
Faktisk ville deres skadelige arv 
senere tjene som grundlag for at 
gennemføre stærke bevarelses- og 
genoprettelsestiltag på Galápagos.

Du er det seneste kapitel i 
denne historie 
I 1920’erne begyndte folk fra 
forskellige lande at komme for at 
bosætte sig på øerne, og i 1959 
blev de erklæret for nationalpark af 
Ecuador. Kort efter kom begrebet 
om ansvarlig turisme på banen, så 
man kunne vise øgruppens skønhed 
frem uden at skade de skrøbelige 
økosystemer. Det nye værdisæt går 
ud på at værne om og beskytte disse 
unikke øer, og vi vil gennemføre 
vores besøg så skånsomt 
som muligt.

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:   1379_L2_Galapagos_AnEvolvingStory

GALÁPAGOS:  
EN UDVIKLINGS-
HISTORIE 
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For omkring fem millioner år siden 
opstod der en række voldsomme, 
vulkanske begivenheder i Stillehavet 
hundreder af kilometer fra Sydamerikas 
kyst. Resultatet var en øgruppe med 
klippefyldte og golde øer, der var for 
barske til noget liv.

ILLUSTRATION: GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN
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Oplev 
dyrelivet
“BIG 15”-TJEKLISTEN

En af de mest definerende 
faktorer ved Galápagosøerne 
er det brede udvalg af dyrearter, 
der er endemiske for øerne. 
“Big 15”-dyrene er de mest 
ikoniske arter på tværs af hele 
øgruppen. I løbet af dit besøg på 
Galápagos vil du højst sandsynligt 
møde størstedelen af disse dyr.

Galápagosøernes fauna 
Der er uden tvivl ikke andre steder på Jorden, der kan konkurrere med 
Galápagosøerne i forhold til unikke dyreoplevelser. Ikke alene er der 
mange endemiske arter, men de er heller ikke bange for mennesker, 
hvilket gør fotografens møde med dem endnu mere belønnende. Derfor 
vil gæsterne blive instrueret i, hvordan man forbliver på sikker afstand, 
så vi ikke foretager os noget, der forstyrrer de unikke skabninger og 
økosystemer i disse bemærkelsesværdige øparadiser. Husk, at det er 
naturlige levesteder, så vi kan ikke garantere, at visse dyr viser sig i 
løbet af vores rejse. 

Elefantskildpadden 
Elefantskildpadden er en truet dyreart, der kan blive langt over 
100 år.

Den ikke-flyvende skarv 
Dette dyr er den eneste art af skarverne, der ikke kan flyve.

Galápagos-albatrossen 
Det er den største fugl i regionen med et vingefang på over 2,4 
meter og en vægt på 5 kg.

Galápagospingvinen 
Det er den eneste pingvinart, der kan findes nord for ækvator.

Den rødfodede sule 
Disse aktive fugle flyver ofte næsten 144 km i deres søgen efter 
føde.

Den blåfodede sule 
Disse arter har lyseblå svømmefødder, der som det første springer 
i øjnene.

Havleguanen 
Denne endemiske art er den eneste art af havleguaner i hele 
verden, der tilbringer deres tid i havet.

Galápagossøløven 
Selvom de tilbringer megen tid med at ligge i solen, har de også 
en legesyg personlighed.

Landleguanen  
Disse store leguaner kan leve i op til 60 år og blive op til 1 meter.

Galápagos-flamingoen 
På grund af deres indtagelse af rejer har disse fugle nogle af de 
mest farvestrålende træk af nogen arter.

Santa Fe-leguanen 
Selvom disse skabninger let kan camouflere sig i deres omgivels-
er, har de typisk en gullig farve.

Den store fregatfugl 
De store fregatfugle er karakteristiske, fordi de har en stor, rød 
strubepung, der sidder på undersiden af deres hals.

Galápagosvågen 
Da denne art er endemisk for Galápagos, er der et meget lille 
antal af dem i verden.

Galápagos-pelssælen 
Disse små sæler er sociale, men bestanden er faldet stødt i 
mange år i træk.

Nazcasulen 
Med en sort, ensfarvet krop og et orange næb er denne art den 
største i sulefamilien.
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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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https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
https://www.hurtigruten.com/group/foundation/

