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FØLG OS

Ofte stillede spørgsmål »

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så begejs-
trede, som du er, for din ekspedition til de fjerntliggende om-
råder i Grønland. Det bliver et storslået eventyr tilbage i tiden 
til dengang, hvor isen herskede på den nordlige halvkugle.

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  
ekspeditionskrydstogt i Grønland.

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-/
sundhedsforsikringspolice, der også 
dækker medicinsk nødevakuering  
er obligatorisk. 

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

Uldunderlag og flere lag 

Varme sokker og handsker

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

En varm vinterjakke

Ekstra batterier til dit kamera

Et par afslappede sko til brug ombord

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

Som en hjælp har vi samlet alle obligator-
iske 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/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/indrejsekrav/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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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

© CHELSEA CLAUS © 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/
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

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Landgange og 
ekspeditionsbåde  
Dit ekspeditionsskib vil tage dig til 
de mest fjerntliggende områder, du 
kan forestille dig – steder, hvor der 
ikke er nogen infrastruktur til, at 
skibe kan lægge til. Det er her vores 
små ekspeditionsbåde kommer ind. 
Vores små både er en komfortabel 
og bekvem måde til at få dig til 
hjertet af Grønland. 
  
Besøg i lokalsamfund 
Byerne på Grønlands vestkyst 
minder slet ikke om dem, der ligger 
i de mere populære områder i f.eks. 
Europa eller USA. De er snarere 
bosættelser, der ligger spredt langs 
kysten og er perfekte til udforskning 
til fods. Uanset hvor vi går i land, er 
der altid farverigt og interessant og 
fascinerende ting at afdække. 

Videnskabscenter »
Mikroskoperne og 
andet  højteknologisk udstyr i 
vores videnskabscenter ombord 
giver mulighed for praktiske 
demonstrationer og workshops, 
der giver dig en dybere forståelse 
af de steder, du besøger. Med 
foredrag, interaktive udstillinger og 
et bibliotek. Vi inviterer dig også til 
at deltage i videnskabsprojekter for 
civile, som igen bidrager til vigtig 
forskning.  
  
Foredrag  
Ombord og på land giver 
medlemmer af vores 
ekspeditionsteam dybdegående 
foredrag om en række emner for at 
forstærke din rejse. De valgte emner 
er specifikke for Grønland.  
 
Foto program  
Dette inkluderede program er 
udformet til fotografer på ethvert 

niveau, hvor du får tip, der vil 
hjælpe dig med bedre at fange 
de spektakulære fotomuligheder 
omkring Grønland. Du vil også få 
en chance for at deltage i mere 
intensive en- til to-timers lektioner* 
med fotoeventyr.

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

© ANDREA KLAUSSNER

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/gronland/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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For mere end 2,5 millio-
ner år siden var Grønland 
faktisk ret grøn. Erik 
den Røde kaldte det 
“Grønland” i håbet om, 
at navnet ville tiltrække 
flere bosættere.

I midten af marts kan 
golfentusiaster deltage 
eller overvære det årlige 
Verdensmesterskab i 
Isgolf i Uummannaq. Det 
foregår på en golfbane, 
der er hugget ud på isen.

Der er kun omkring 
150 kilometer veje 
i hele Grønland, og 
ingen af byerne er 
forbundet af dem. 

Den 21. juni, årets læng-
ste dag, er der sommer-
solhverv og national 
ferie i Grønland. 

Næsten 80 % af land-
massen i Grønland er 
dækket af en iskappe. 
Det isfri område er 
næsten lige så stort som 
Sverige.

Nuuk
Malet i alle regnbuens 
farver tilbyder 
Grønlands hovedstad 
en række aktiviteter, 
fra besøg til Vor Frelser 
Kirke til lange gåture 
gennem den skønne 
Paradisdal, som fuldt 
ud fortjener sit navn.

Ilulissat
Nyd skønheden ved 
UNESCO-stedet 
Ilulissat Isfjord, der har 
enorme isbjerge, der 
flyder i det dybblå hav, 
der måske glimter i 
sollyset.

Grønlands 
Nationalpark
Det er verdens største, 
men alligevel mindst 
besøgte nationalpark, 
hjem kun for Den 
Danske Siriuspatrulje 
samt sæler, hvalrosser, 
narhvaler og talrige 
isbjørne.

Evighedsfjorden
Udforsk “Evighedsfjorden”, 
omgivet af nogle af 
de højeste bjerge i 
Vestgrønland – med en 
fantastisk gletsjer i enden.

Sisimiut
Oplev Grønlands 
næststørste bosættelse 
på helt nær hold, 
og besøg det lokale 
museum, der huser 
genstande fra 4.000 
år gamle saqqaq-
kulturbosættelser 
udgravet i nærheden.

      
Udforsk  
Grønland

Vidste du at?

Opdag nogle af de seværdigheder og 
mulige steder, vi måske kommer til at se på 
vores ekspeditionskrydstogt til Grønland.* 

Seværdighederne »

© JOHN EMIL RICHARDSEN/ANDREAS KALVIG ANDERSON/MARSEL VAN OOSTEN/GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/THOMAS HALTNER

*Se din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer afhængigt af vores ekspeditioner.

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/gronland/inspiration/?_hrgb=3
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Jo mere, desto bedre
Traditionel, grønlandsk kaffemik er 
en social og festlig sammenkomst, 
hvor man fejrer særlige 
begivenheder, som at et nyt barn er 
kommet til verden, fødselsdage og 
konfirmationer. Faktisk kalder man 
enhver begivenhed, der er værd at 
fejre, for kaffemik. Ordet “kaffemik” 
kan oversættes til “over kaffe”, hvor 
det at mødes til en kop kaffe blot 
er en undskyldning for at mødes og 
snakke sammen.

Det er normalt den person, der 
har noget at fejre, som er vært for 
festlighederne. Det er den slags 
begivenhed, der kræver det fineste 
stel, og forberedes ofte flere dage i 
forvejen. Selvom det indebærer en 
masse arbejde for værten, er det 
vigtigste element at samle folk – jo 
flere, desto bedre! 

Under en kaffemik vil der komme 
mere end 50 personer i løbet af hele 
dagen. Venner, familie, kolleger og 
naboer kigger forbi og får en kop 
kaffe, lidt at spise og hygger sig, 
inden de tager afsted igen og giver 

plads til at nye gæster kan komme. 
En kaffemik skaber ofte et varmt 
og imødekommende miljø for både 
gamle og nye bekendtskaber, hvilket 
betyder, at det er almindeligt med 
nye gæster, og der er ingen grund til 
at føle sig genert! 

På den afslappede måde
En kaffemik er en meget afslappet 
affære, og gæsterne forventes ikke 
at gøre noget særligt ud af deres 
påklædning. Det vigtige er selskabet, 
ikke din påklædning. Døren er åben 
for stort set alle, der ønsker at kigge 
forbi, og invitationerne spredes 
normalt fra mund til mund og via de 
sociale medier. Alt, hvad du behøver 
at medbringe, lyst til at snakke og 
en tom mave. Husk dog at tage 
dine sko af, og lad dem stå uden for 
huset, da det betragtes som uhøfligt, 
hvis man ikke gør det. 

Kom på tom mave
Ved en kaffemik kan du forvente 
flere grønlandske, kulinariske 
specialiteter. Der vil altid være en 
kande frisk kaffe, og masser af 
kager. Der serveres også ofte varme 

retter, så man kan være heldig at 
smage landets unikke specialiteter, 
der normalt er hjembragt efter en 
lokal jagt. 

Den grønlandske kultur har 
århundreders tradition for jagt og 
fiskeri. Folk her spiser især rensdyr, 
moskusokser og alt godt fra havet, 
der giver den nødvendige næring 
i disse fjerntliggende samfund. 
Grønlænderne bruger stadig 
traditionelle måder at tilberede og 
servere mad på, som f.eks. at koge 
ingredienserne i havvand for at give 
dem en salt smag.

En kaffemik er en fantastisk måde til 
virkelig at opleve grønlandsk kultur 
på og møde de lokale. Hvis man 
bliver inviteret til en kaffemik, mens 
man rejser med os som en del af et 
ekspeditionskrydstogt til Grønland, 
så tøv ikke med at takke ja. Tænk 
på det som en en unik chance for at 
opleve grønlændernes sociale liv. 

En god, 
gammeldags, 
grønlandsk 
kaffemik 
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Man har ikke fuldt ud oplevet den 
grønlandske kultur, før man har været til 
en kaffemik. Det er en social institution 
her, der byder på god mad og fantastisk 
selskab – hvad mere kan man ønske sig?

© UNSPLASH
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Varmt blod i et koldt klima 
De korte somre og kolde vintre 
i Grønland gør overlevelse til en 
udfordring for de varmblodede dyr, 
alligevel har ni arter af indfødte pat-
tedyr tilpasset sig det barske miljø. 
 
Et af de pattedyr, der er mere almin-
delige at se, er moskusoksen, omend 
den som regel er langt væk fra de 
beboede bosættelser. De varm-
blodede dyr, der ikke ses så ofte, 
inkluderer den arktiske lemming, 
rensdyr, lækatten, polarulven, jærven 
og isbjørne, som alle lever i fjerntlig-
gende områder. De tamme grøn-
lænderhunde, som er et dagligdags 
syn omkring nogle bosættelser, er 
faktisk ikke indfødte og stammer fra 
sibiriske ulve. 
 
Livet i havet og på land 
Mens vi sejler langs den uspolerede 
kystlinje i Grønland, vil vi være på 

udkig efter de skabninger, der gør 
havene og kysterne til deres hjem. 
Seksten arter af hvaler er blevet 
registreret i de kystnære farvande, 
herunder vågehvalen og pukkel-
hvalen, mens marsvin og delfiner 
undertiden ses søge efter føde i 
de næringsrige farvande omkring 
fjordene. 

Der findes fem forskellige typer 
sæler ved Grønland. Disse sæler har 
dannet grundlaget for menneskelig 
bosættelse i Grønland i årtusinder 
og jages stadig for deres kød, spæk 
og skind. Alligevel trives bestandene 
af de fleste sælarter i Grønland, 
ifølge WWF, og den art, du mest 
sandsynligt vil få øje på, er den 
storøjede grønlandssæl.
 
Derudover er der masser af fugle-
liv med omkring 230 observerede 
arter, der enten lever i Grønland året 

rundt eller kommer på besøg i løbet 
af sæsonerne, herunder forskellige 
rovfugle, såsom den grønlandske 
jagtfalk. Selvom det er sjældent, ses 
jagtfalkene oftere i de vestlige fjor-
dregioner i landet og er den største 
af falkearterne. Jagtfalken, der er en 
frygtindgydende jæger, jager små 
pattedyr og havfugle. 

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 kystnære, isfri kant af 
Grønland giver levevilkår 
for en række pattedyr og 
fugle, der lever i farvande, 
fjorde og beskyttede om-
råder og giver naturelskere 
en unik dyrelivsoplevelse.

Oplev  
vilde dyr

© STIAN KLO
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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

©  NAME

©  GENNA ROLAND

©  NAME

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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