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ekpeditionskrydstogt

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. Det vil blive en enestående 
opdagelsesrejse – en fordybende natur-, dyrelivs- og 
kulturoplevelse til steder, mange kun drømmer nok.

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

Før afrejse

Hvad skal jeg tage med på min rejse? » 

Der er et par få obligatoriske 
trin, du skal fuldføre inden dit 
ekspeditionskrydstogt.

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 storslåede ekspeditionskrydstogter 
kræver en medicinsk screeningsformular 
for, at man kan gå ombord. 
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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

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.

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.

Hjælp med at beskytte de uberørte antarktiske og 
arktiske miljøer mod truslen fra ikke-hjemmehørende 
arter, og følg IAATO’s » og AECO’s » retningslinjer for 
biosikkerhed, inden du pakker.

** Storslåede ekspeditionskrydstogter, Reykjavik-Reykjavik, kræver ikke en medicinsk screeningsformular.

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/pak-som-en-opdagelsesrejsende-explorer/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/indrejsekrav/
https://iaato.org/wp-content/uploads/2020/04/IAATO_Don_t_Pack_a_Pest.EN_190070.pdf
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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Praktiske
oplysninger

© CHELSEA CLAUS

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.

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 »

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 »

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.

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

© KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/app/
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Dit ekspeditionsskib er dit hjem væk 
hjemmefra.

Landene, landskabet og selv årstiderne vil 
ændre sig under dit lange krydstogt, men dit 
komfortable og bæredygtighedsfokuserede 
ekspeditionsskib vil forblive dit hjem under 
hele rejsen. Uanset, hvor du er i verden, kan du 
tilbringe tid med at slappe af i en sauna eller et 
udendørs boblebad, eller tage i fitnesscentret og 
bestille en wellness-behandling i spaen. Ombord 
på skibet er der en uformel atmosfære, gode 
restauranter der serverer egnsinspirerede retter, 
og service af altid høj kvalitet, så du vil udvikle et 
stærkt bånd til din basecamp til søs. Og efter en 
dag med udforskning er din stilfulde kahyt eller 
suite det perfekte sted at slappe af og geare ned.

4

Din 
basecamp 
til søs 

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

Elsker  
lokal mad

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.
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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. 

5
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Vær en moderne 
opdagelsesrejsende 
Et storslået ekspeditionskrydstogt 
er en oplevelse, der virkelig fortjener 
at blive kaldt “en oplevelse for livet”. 
Slip din indre opdagelsesrejsende 
fri, forvent det uventede og tag på et 
globetrottereventyr, som du aldrig 
har oplevet det før. 

Med inspiration fra tidligere 
tiders arktiske og antarktiske 
opdagelsesrejsende varer 
vores storslåede pol til pol-
ekspeditionskrydstogter flere 
måneder ad gangen, mens andre 
fokuserer på et bestemt område. 
Vi følger en fleksibel rejseplan, så 
du kan få en helt unik oplevelse i 
bæredygtig stil ombord på vores 
komfortable og fuldt udstyrede 
ekspeditionsskibe.

En rejse med 
videnskabelig opdagelse 
Der er fokus på videnskab på alle 
storslåede ekspeditionskrydstogter, 

og hvert skib har et 
Videnskabscenter » udstyret med 
avanceret observationsudstyr 
såsom kraftfulde mikroskoper 
og undervandsdroner. Hvert 
ekspeditionsteam ombord omfatter 
forskere, som vil være der for at åbne 
dine øjne for de naturlige vidundere 
omkring dig, og du kan bidrage til 
vigtig global forskning med vores 
borgervidenskabsprogrammer 
og lytte til medrivende, uformelle 
forelæsninger afholdt af vores 
topeksperter. 

Dyreliv
På en rejse til et kalejdoskop 
af lande vil du møde noget af 
verdens mest fantastiske dyreliv 
og økosystemer, fra pingviner, 
der kryber sammen på den 
frosne tundra til aber, der svinger 
sig fra træ til træ i dampende, 
ækvatoriale regnskove. Spejd efter 
forskelligartet havfauna såsom 
hvaler, sæler og havfugle, og et rigt 
udvalg af andet dyreliv.

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.

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

© DAN AVILA

Ekspeditionsteamet »

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/mod-skibets-ekspeditionsteam/
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Når du sejler ombord på vores 
ekspeditionsskib, er havfugle vores 
faste ledsagere, nogle af dem 
følger os hele dagen. Selv tusinder 
af kilometer fra land er de aldrig 
fortabte, men er der, hvor de vil og 
skal være – der, hvor føden er. 

At finde føde blandt 
bølgerne
Føden på det åbne hav er spredt ud 
over store afstande og koncentreret 
i områder med høj produktivitet, 
hvor algerne vokser voldsomt. For 
at finde nok føde til at kunne leve 
tilbagelægger mange havfugle 
store afstande ved hjælp af vindens 
energi, så de ubesværet kan svæve 
over bølgerne. Havfugle ligger øverst 
i havfødekæden og spiser krebsdyr 
som krill, småfisk som sild og 
blæksprutter. 

Intet at drikke på havet
Levende ting har brug for vand og 
et stort problem ved havet er, at 
det hele er saltvand. Havfugle har 
udviklet en speciel kirtel – saltkirtlen 
– som fjerner saltet fra deres blod. 
Kirtlen sidder øverst på hovedet lige 
under huden og udskiller en yderst 
saltholdig opløsning, der drypper fra 
havfuglens næb eller fra næsen på 
rørnæserne. 

Livets cyklus
Det er ikke muligt at bygge en 
rede på havet, så havfugle er nødt 
til at komme på land for at yngle. 
Mange havfugle vender tilbage 
årligt til det nøjagtigt samme sted 
i kolonien og parrer sig med deres 
mage fra de foregående år. Havfugle 
lægger typisk kun et æg om året. 
Det skyldes, at forældrene ikke kan 
bringe så megen føde tilbage fra 
lang afstand til at kunne fodre mere 
end en unge. 

Vi hjælper vores havfugle 
med at overleve
Det er forbundet med stor 
bekymring at opretholde bestandene 
i fremtiden. Et problem, som 
havfuglene står overfor, er flydende 
plast, som de fejlagtigt tror er føde 
og tager med tilbage til ungerne. 
Plastikken optager plads i ungens 
mave, og fuglen dør med tiden. 
Vi, hos Hurtigruten, er meget 
opmærksomme på dette problem 
og har elimineret brugen af 
engangsplast fra vores skibe. 

Et ekspeditionskrydstogt med 
os er den bedste måde at se en 
række havfugle på og lære mere 
om hver af dem fra eksperterne 
fra ekspeditionsteamet ombord på 
skibet.

Havets 
fugle 

Havfugle lever deres liv på 
havets bølger. De er sande 
havorganismer, der lever 
af havet og kun kommer 
til land for at yngle. 
Ornitologen John Chardine 
fortæller os mere om dem.

© GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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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

© OSCAR FARRERA

© OLE MARTIN WOLD

https://www.hurtigruten.dk/hurtigruten-group/sustainability/

