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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 Island – landet 
af ild- og is. Udforskning af dette geologiske vidunder er et 
eventyr ulig noget andet.

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 Island.

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. 
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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:

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.

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 
obligatoriske formularer og vigtige 
oplysninger om krav til indrejse på en 
hjemmeside.

*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

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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Landgange
Vores små ekspeditionsbåde giver 
os fleksibiliteten til at nå områder af 
Island, der ligger væk fra den almin-
delige rute. Se frem til at opleve 
mindre bosættelser og landsbyer og 
møde de lokalsamfund, der kalder 
dem deres hjem. Vores ekspediti-
onsteam vil være ved hånden for at 
hjælpe dig med at få mest muligt ud 
af hver landgang. 

Vandretur*
Vandring er en af de bedste måder 
til at opleve Islands forrevne 
skønhed på. Vores ekspeditionsteam 
vil arrangere valgfri og inkluderede 
guidede vandreture, selvom de fleste 
byer, vi besøger, også vil have vand-
restier til vandreture uden guide. 
Forbered dig på at se fascinerende 
klippeformationer, sorte sand-
strande, mosdækkede lavafelter og 
vandfald. 

Foredrag
Dit ekspeditionsteam af eksperter vil 
holde foredrag om en række emner, 
som f.eks. geologi, marinebiologi, 
historie, fotografi og ornitologi. Som 
et resultat heraf vil du lære mere om 
Islands historie, kultur og folklore. 
Foredrag kan foregå i skibets viden-
skabscenter ombord, ude på dækket 
og i land under en landgang. 

Videnskabscenter » 
Under din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter 
med information om de landskaber 
og økosystemer, du vil møde i Island. 
Du kan også involvere dig i forskel-
lige videnskabsprojekter for civile, 
hvor du vil blive bedt om at foretage 
registreringer af vilde dyr og sende 
dine observationer til forsknings-
institutter for at hjælpe dem med 
deres forskning. 

Kajakroning*
Indånd den skarpe, rene, friske luft, 
mens du beundrer Islands natur fra 

vandet. Kajaksejlads er en fantastisk 
måde at opdage de skjulte perler 
på, og som du ikke kan nå på anden 
måde. Ro i det rolige vand i beskyt-
tede fjorde flankeret af skyhøje 
bjerge. Nyd følelsen af at glide 
gennem Islands farvande i komplet 
stilhed, mens du beundrer kystland-
skaberne.

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, hvorfor der vil blive opkrævet et ekstra gebyr.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/island/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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0 er antallet af Mc-
Donald’s restauranter 
i Island. Reykjavík er 
den eneste hovedstad 
i Vesteuropa uden en 
McDonald’s.

Island er et ud af kun 
2 steder i verden, hvor 
du kan se to af jordens 
tektoniske plader 
mødes over jordens 
overflade. 

0 er antallet af myg 
i Island. Island har 
dog desværre stadig 
bidende dansemyg 
(sandfluer).

Omkring 10 % af 
landets befolkning vil 
udgive en bog i løbet af 
deres liv, ifølge BBC. 

Indtil 1989 var øl forbudt 
i Island. Hver 1. marts 
fejrer landet “Øllens 
dag”, hvor man mindes 
ophævelsen af det 74 år 
lange forbud mod øl.

      
Udforsk  
island

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 Island.* 

Reykjavík
Den nordligst beliggende 
hovedstad i verden har 
en perfekt størrelse til en 
vandretur og er pakket 
med kunst, kultur og 
historie. Du er kun få timer 
væk fra gejsere, gletsjere, 
varme kilder og vandfald.

Heimaey
Øens spændende historie 
inkluderer mord, hævn, 
pirater og kraftige 
vulkanudbrud. Den er også 
hjemsted for omkring 8 
millioner søpapegøjer 
hver sommer.

Stykkishólmur
De fleste mennesker kom-
mer hertil for at se den 
fantastiske nationalpark 
på halvøen Snæfellsnes, 
men der er også skønhed 
og fascination at finde i 
den lille fiskerby.

Bakkagerði
Med sin beliggenhed i et 
område, der er fantastisk 
i forhold til at se på 
fugle, inklusive nuttede 
søpapegøjer, byder denne 
lille landsby på fred, ro, 
dejlig udsigt og ifølge 
folkloren elvere.

Húsavík
Farvandene her, 
som hovedsageligt 
betragtes som Islands 
hvalhovedstad, nyder 
jævnligt besøg af 
pukkelhvaler, vågehvaler, 
hvidnæbbede delfiner, 
marsvin og endda den 
sky blåhval.

©SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/KARSTEN BIDSTRUP

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.
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Brændstof til fantasien
Islandsk kultur er inspireret af en 
sjov blanding af hedensk tro, irske 
folketraditioner og kristendom. 
Traditionelle eventyr om spøgelser, 
elver og trolde er blevet fortalt til 
børn fra generation til generation, 
endda helt tilbage til vikingerne. 

Huldufólk
De mest ikoniske skabninger fra 
islandsk og færøsk folklore er 
sandsynligvis Huldufólk, eller “det 
skjulte folk”. Termen Huldufólk er et 
synonym for ordet Álfar, som betyder 
“elver”. Ifølge islandsk folklore betød 
det uheld at kalde elver ved deres 
rigtige navn, så Huldufólk opstod 
som en eufemisme.

Det er svært at spore det nøjagtige 
tidspunkt for, hvornår de første 
historier om elverfolket opstod, men 
de er beskrevet i Prosa Edda, en 
oldnordisk lærebog, udarbejdet af 
Snorri Sturluson i 1220. 

Islands usynlige samfund
Uanset hvad, så menes de at 
være meget beskyttende over 
for deres hjem, de foretrækker at 

være usynlige for mennesker og 
viser sig kun, når de har lyst til 
det. Når de faktisk har vist sig, har 
beskrivelserne af dem varieret. 

Ifølge mange fortællinger skulle 
de have magiske kræfter, der kan 
bruges til både godt og ondt, og den 
måde, de bruger disse kræfter på, 
afhænger af, hvordan man behandler 
dem. Det generelle råd er at lade 
dem være alene og lade dem leve 
deres liv, så vil de gøre det samme 
mod dig.

Virkelige beboere
Disse historier og deres unikke 
karakterer er en del af islandsk 
kultur, og århundreders fantasi 
har bragt dem til live, hvilket gør 
dem virkelige for mange moderne 
islændinge. Et eksempel på dette er, 
at mange er overtroiske med hensyn 
til at kaste med sten, hvis nu de 
skulle komme til at ramme de skjulte 
mennesker eller deres huse og skabe 
problemer. 

Der findes også en række 
vandrehistorier, som fortæller om 
et byggearbejde, der har været nødt 

til at stoppe efter flere mærkelige 
ulykker, der opstod, da man forsøgte 
at rydde eller bygge på jord, der 
siges at tilhøre elverfolket. Disse 
usædvanlige hændelser er så 
almindelige, at den islandske vej- 
og kystadministration har oprettet 
et fem-siders “standardsvar” på 
pressehenvendelser om elverfolket. 

Udforskning af 
elvernes land
Når du vandrer i det islandske 
landskab eller besøger 
lokalsamfund, vil du se bittesmå 
elverhuse (‘álfhól’) mange steder. Vi 
kan ikke garantere, at man kommer 
til at møde elverfolket, men vi kan 
love et unikt landskab, der helt 
sikkert vil give en følelse af magi og 
mystik. Du kan også besøge flere hot 
spots, hvor det siges at elverfolket 
bor. Måske får vi endda et glimt 
af en ...

Islands 
skjulte 
folk 

8

Selv i Islands moderne samfund tror 
mere end halvdelen af befolkningen til 
en vis grad på, at der eksisterer et skjult 
folk, der lever ubemærket sammen med 
mennesker på øen: elverfolket. 

©  NATIONAL MUSEUM OF DENMARK, TH. N. KRABBE / HURTIGRUTEN
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Dyrelivet i is- og ildlandet
Islands fantastiske landskaber 
stjæler med rette alle overskrifterne, 
men det ville ikke være det samme 
uden synet og lydene fra dyrelivet, 
der kalder det deres hjem. Havpat-
tedyr og fugleliv i Island trodser et 
undertiden utilgivende landskab, 
hvor vulkaner og gletsjere har 
magten. Oplev dyrelivet, der trives i 
is- og ildlandet. 

Fugle
Der er blevet set omkring 413 
fuglearter i Island, hvor omkring 110 
yngler regelmæssigt – ikke dårligt 
for en fjerntliggende ø med subpo-
lart klima. Men det er det store antal 
af fugle, der gør Island til et paradis 
for fugleelskere. Arter, der er sjældne 
andre steder, kan der være et væld 
af her. Island er hjemsted for arter 
som suler, lomvier, sortbenede rider, 
edderfugle og millioner af atlantiske 

søpapegøjer og alke i sommer-
månederne. 

Hvaler
Fra maj til august er der hvaler i far-
vandet omkring Island, der kommer 
hertil for at finde føde og yngle i 
de varmere måneder. Der er blevet 
set omkring treogtyve hvalarter her, 
herunder pukkelhval, hvidnæser, 
vågehvaler, marsvin og endda den 
sky blåhval. De gode muligheder 
for at se pukkelhvalernes akrobatik 
i vandoverfladen, når de slår med 
halespidsen og luffen, gør hvalsa-
fari til en meget populær aktivitet i 
Island. 

Sæler
Sæler optræder ofte i islandsk 
folklore og musik. Det er let at 
forstå, hvorfor - når man ser ind i 
de store, brune, smukke øjne, bliver 
man helt tryllebundet. Selvom fire 

arter kommer på visit af og til er de 
spættede sæler og gråsælerne de 
eneste, der får deres unger i de is-
landske farvande. Hvis du er heldig, 
får du måske øje på dem, mens de 
slapper af på stranden eller boltrer 
sig i havet. 

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.

Islands lange sommerdage, 
mineralrige vand og rige 
kystklipper tiltrækker en 
vidunderlig blanding af 
havpattedyr og fugleliv, som 
alle venter på at blive opdaget.

Oplev  
vilde dyr

© SHUTTERSTOCK
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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

10

©  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! 

Besøg Hurtigruten Foundations hjemmeside »

hurtigruten 
foundation
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https://www.hurtigruten.dk/hurtigruten-group/sustainability/
https://www.hurtigruten.dk/hurtigruten-group/sustainability/hurtigruten-foundation/?_ga=2.237880768.1580825976.1636523171-947080980.1636023248

