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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 Nordamerika. Det bliver et stor-
slået eventyr til dette slående kontinent med smukke landskaber, 
dyreliv og lokal kultur og historie.

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 ekspeditions-
krydstogt i Nordamerika.

Indrejsekrav » 

Udfyld og returner skibsmanifest-
formularen til Hurtigruten

Kontrollere dit pas
Sørg for, at dit pas er gyldigt i  
minimum6 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
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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.

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/
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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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Vandretur i naturen 
og besøg i lokalsamfund
På hvert ekspeditionskrydstogt er 
der en række af spændende steder 
og samfund, som du kan besøge. 
Nogle af højdepunkterne vil helt sik-
kert være at udforske nationalparker. 

Videnskabscenter » 
Under din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter 
med information om de landskaber 
og økosystemer, du vil møde i Nord-
amerika. Du kan også involvere dig 
i forskellige videnskabsprojekter for 
civile, hvor du vil blive bedt om at 
foretage registreringer omkring vilde 
dyr og sende dine observationer til 
forskningsinstitutter. 

Foredrag
Du sejler sammen med det kyndige 
ekspeditionsteam, som er eksperter 

inden for en række forskellige felter. 
De giver fascinerende foredrag i 
relevante emner, der inkluderer 
historie, geologi og biologi. Infor-
mative foredrag og improviseret 
vejledning kan også foregå ude på 
dækket eller i land.

Vandreture*
Lokale guider afholder guidede 
vandreture til interessante steder 
baseret på forskellige aktivitets-
niveauer. Gør dig klar til at se lille 
ud blandt de gigantiske rødtræer i 
Redwood Nationalpark. Der vil også 
være guidede eller ikke-guidede 
vandrestier at vælge imellem i 
Acadia Nationalpark, der fører dig 
forbi vilde blomster, gennem enge og 
tårnhøje skove. 

Mad- og vinsmagning*
Kystbyerne og de større byer, som 
vi sejler til, tilbyder et væld af mad- 

og vinoplevelser. At være langs 
kystlinjen betyder, at fisk og skaldyr 
er frisk og hummeren er saftig. På 
vestkysten er der talrige vingårde.
 
Kajakroning*
Det fantastiske ved kajakroning er 
ikke kun udsigten, men nogle gange, 
hvis du er virkelig heldig, vil dyrene 
i havet, for eksempel legesyge del-
finer eller nysgerrige hvaler, dukke 
op lige ved siden af dig, når du 
mindst venter det. 

DIT AKTIVE  
EVENTYR

Ekspeditionsteamet »

*Bemærk venligst, at disse er valgfrie aktiviteter, og der vil blive opkrævet et ekstra gebyr for dem.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/nordamerika/ekspeditionsteam/
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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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I Nordamerika har 0 
lande ud af 23 ikke 
adgang til havet.

965 af de 5416 kendte 
og navngivne arter af 
pattedyr i verden kan 
findes i Nordamerika.

Monarksommerfug-
le flyver 4000 km 
tværs over Nordame-
rika, fra Mexico til 
Canada, og tilbage 
hvert år.

Med 8893 km har 
Canada og USA den 
længste landegrænse i 
verden.

For omkring 10.000 år 
siden blev Nordamerika 
befolket første gang, da 
folk bevægede sig over 
Beringshavet fra Sibirien 
til Alaska. 

Redwood Nationalpark 
Omgiv dig med 
naturens skyskrabere 
i dette internationale 
biosfærereservat, hvor 
nogle af træerne er over 
1500 år gamle og når 
mere end 100 meter op 
over jorden.

Sable Island
På denne lange, 
halvmåneformede ø, et 
nationalparkreservat 
strejfer der mere end 
500 vilde heste rundt; 
de nedstammer fra 
heste, som oprindeligt 
blev sluppet fri her i 
slutningen af det 18. 
århundrede.

Olympic Nationalpark
Denne park, der både 
er et internationalt 
biosfærereservat og 
verdensarvssted, 
omfatter tre forskellige 
økosystemer: 
Stillehavskysten, en 
tempereret skov og en 
subalpin skov.

Acadia
Bar Harbor er vores 
indgang til Acadia 
Nationalpark og har 
nogle af de fineste 
fiskerestauranter i 
New England.

Cape Cod
Den afslappede kultur 
og kunstnerstemning 
sammen med 
sandstrande, 
fantastiske restauranter, 
kunstgallerier og 
progressiv atmosfære har 
gjort Provincetown til en 
populær destination.

      
Udforsk
nordamerika

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 Nordamerika.*

Seværdighederne »

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

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

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/nordamerika/inspiration/?_hrgb=3
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Opdagelsestiden
Nordamerikas opdagelsestid går 
mere end et årtusinde tilbage og 
involverer folk fra hele verden. 
De ikke-indfødte, oprindeligt 
europæiske bosættere, kom til 
kontinentet for at kortlægge og 
udforske det store land og fremme 
deres økonomiske interesser. Som 
det er med den meste udforskning 
var søgen efter fortjeneste en af de 
vigtigste motivationer. 

Men de allerførste mennesker, der 
nogensinde bosatte sig i Amerika, 
var ikke fra Europa. Det er bredt 
accepteret, at de første bosættere 
var jægere og samlere, der kom 
til Nordamerika fra Nordasiens 
mammutsteppe via Bering-
landbroen mellem det nordøstlige 
Sibirien og det vestlige Alaska under 
den sidste istid. Disse bosættere 
spredte sig i både Nord- og 
Sydamerika for cirka 14.000 
år siden.

Der er sket en masse siden 
da, mildt sagt. Tidslinjen for 
opdagelsestiden starter formentlig 
med vikingerne. Flere tidslinjer 
antager, at skandinaviske vikinger 
opdagede kontinentet på deres 
udforskning over havene i slutningen 
af det 10. århundrede, hvilket 
senere resulterede i nordboernes 
kolonisering af Grønland og 
L’Anse aux Meadows i 
Newfoundland. Dette vil sige, at 
vikingerne kom til Amerika omkring 
500 år før Columbus. Men deres 
rejser blev ikke udbredt viden, så 
kontinentet var stadig åbent for en 
historisk opdagelse. 

Udforskningens tidsalder 
Man kan ikke tale om 
opdagelsesrejsende i Nordamerika 
uden at nævne Christopher 
Columbus. Traditionelt set begynder 
opdagelsestiden med, at Columbus 
når det amerikanske kontinent i 
1492. Da Amerigo Vespucci indså, 

at det faktisk var et nyt kontinent i 
1501, blev adskillige skibe fra Europa 
sendt dertil for at udforske, erobre 
og bosætte sig permanent i Amerika.

Opdagelsestiden henviser typisk til 
tiden mellem 1500- og 1800-tallet. I 
løbet af denne periode blev der søsat 
store koloniseringsprogrammer 
i Amerika af flere europæiske 
imperier, herunder Spanien, 
Frankrig, Portugal, Holland og 
Storbritannien. Når du sejler med 
os, får du faktisk chancen for at 
sejle ad de berømte ruter, som disse 
modige opdagelsesrejsende sejlede 
for alle de år siden. Tag med os på et 
eventyr til “De fries land”! 

En historie 
om bosættere 
i Nordamerika 

Nordamerika har været en smeltedigel 
af kulturer lige siden de første bosættere 
kom til landet for cirka 14.000 år siden. 
Lad os dykke ned i dette kontinents 
fascinerende opdagelseshistorie.
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Den vilde side af 
Nordamerika
Dyrelivet i Nordamerika findes i 
meget varierede landskaber på både 
Øst- og Vestkysten. Fugle og dyr 
trives i tempererede og subalpine 
skove såvel som i kystnære, arktiske 
og endda bymiljøer. Dyrelivet her 
er ligeså forskelligartet som deres 
habitater, lige fra yndige søpapegø-
jer til rensdyr, sorte bjørne til søløver 
og kæmpe hvaler. 

Fugle
Både Nordamerikas øst- og vest-
kyst tilbyder et væld af bevingede 
vidundere, som ivrige fuglekiggere 
kan lade sig begejstre over. På 
vestkysten kan du måske få øje på 
havfugle og havænder som hen-
holdsvis toplunder og strømænder 
eller de ikoniske brune pelikaner i 
Californien. Du kan forvente en lige 
så stor varietet på østkysten, såsom 
suler og snepper.

Hvaler
En af fordelene ved at sejle ved 
enten Stillehavs- eller Atlanter-
havskysterne er, at du ikke altid be-
høver at arbejde så hårdt på at få set 
de vilde dyr. Når du mindst venter 
det, kommer havdyrene måske op 
til overfladen i nærheden af skibet. 
Grå- og pukkelhvaler svømmer rundt 
i havet under os. Der er også af og til 
observationer af den mægtige blåh-
val – det største dyr på planeten. 
 
Sorte bjørne 
Sorte bjørne er den mindste og mest 
almindelige bjørn i Nordamerika. 
Den sorte bjørn lever i skovene i hele 
provinsen og foretrækker skovklædte 
områder og sumpe. Sorte bjørne 
er altædende, hvilket betyder, at de 
både spiser planter og dyr. Hvis du 
besøger en af de fantastiske nation-
alparker mod nord, får du måske øje 
på en sort bjørn eller to, der strejfer 
rundt i skovene efter bær. 

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.

Det meste af Nordamerikas 
dyreliv er koncentreret og 
beskyttet i forskellige, meget 
store nationalparker. I hver 
af dem lever der sjældne og 
ikoniske dyr.

Oplev  
vilde dyr

© GETTY IMAGES
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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

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

