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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 gennem episke 
Nordvestpassagen. Denne isolerede og vilde havrute 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

 

nordvest-
passagen
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© KARSTEN BIDSTRUP

Før afrejse 2

Praktiske oplysninger 3

Din havn til horisonten/
Elsker lokal mad

4

Dit aktive eventyr 5

Forvent det uventede 6

Udforsk Nordvestpassagen 7

Søgningen 
efter Nordvestpassagen

8

Oplev vilde dyr 9

Bæredygtighed/
Hurtigruten Foundation

10

Indhold

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/faq/
http://www.facebook.com/HurtigrutenExpeditionsDK
https://www.instagram.com/hurtigrutenexpeditions/
https://twitter.com/hurtigrutenexp
mailto:booking%40hurtigruten.com?subject=
https://www.hurtigruten.dk/expeditions/


2

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 Nordvestpassagen.

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 ekspe-
dition. 

Kontrollere din rejseforsikring
En omfattende rejse-/sundhedsforsik-
ringspolice, der også dækker medicinsk 
nødevakuering er obligatorisk. 

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

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:

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 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.

*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/
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.

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 » Vores sikkerhedspolitik »Se vores flåde »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

Praktiske  
oplysninger

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.dk/skibe/
https://www.hurtigruten.dk/app/
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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
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Landgange
Hvis vind, bølger og havis tillader 
det, vil vores ekspeditionsteams 
eksperter eskortere dig sikkert i land 
for at opleve en række højdepunkter.

Rib bådssejlads
Selvom dit ekspeditionsskib er lille, 
er der grænser for, hvor det kan sejle 
hen på grund af dets størrelse. Det 
er her vores små ekspeditionsbåde 
kommer ind. Disse ekspeditionsbåde 
bliver sat i vandet fra skibet og er 
små og smidige, så du kan opleve 
denne uberørte vildmark tæt på. 
 
Vandreture*
Vores erfarne guider vil føre an på 
valgfri vandreture til områder med 
storslået natur. 

Foredrag
Med hver spændende nye opdagelse 
følger der spørgsmål, hvoraf 
mange vil blive besvaret på vores 

informative foredrag ombord. 
Emnerne spænder fra tektonisk 
aktivitet, glaciologi og lokalhistorie 
til kultur, dyreliv og fotografering. 
Det kyndige ekspeditionsteam har 
til hensigt at styrke din forståelse for 
dine omgivelser og at informere dig 
om dine kommende landgange.

Videnskabscenter »
Skibets videnskabscenter er et 
knudepunkt for information og 
uddannelse. Du vil have adgang 
til videnskabeligt udstyr som 
avancerede, geologiske mikroskoper, 
samt et omfattende bibliotek. Lær 
om dyrelivet og økosystemer i 
Arktis, eller vær en del af faktisk 
videnskabelig forskning med 
videnskabsprogrammet for civile. 

Kajakroning*
Kajakken eller “enmandsbåden” 
stammer fra det arktiske område. 
Forestil dig inuitter i kajakker fra 

tidligere århundreder, mens du glider 
lydløst gennem de stille, arktiske 
farvande, isbjerge og gletsjere, der 
tårner sig op i det fjerne.

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 dette er en valgfri aktivitet, og det vil blive opkrævet et ekstra gebyr. 

© CAMILLE SEAMAN

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/videnskab-ombord/
https://www.hurtigruten.dk/destinationer/nordvestpassagen/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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Den almindelige skibsrute 
fra Europa til Asien kortes 
ned med 2500 mil, når 
man tager Nordvestpas-
sagen.

Den 1. krydsning af 
Nordvestpassagen tog 3 
år, fra 1903 til 1906. Roald 
Amundsen blev den første 
opdagelsesrejsende, der 
med succes krydsede 
ruten.

Mere end 36.500 øer, 
der skal navigeres 
igennem i det canadi-
ske øhavs område af 
Nordvestpassagen.

Siden 1997 er Haughtons 
Crater på Devon Island 
blevet brugt til at fremme 
videnskab og forskning 
af Månen og Mars. Fordi 
forholdene der er så Mars-
agtige, som de kan blive 
på Jorden.

Verdens 5. største ø, Baffin 
Island, er hjemsted for den 
truede Baffin Island ulv 
(Canis lupus manningi), en 
underart af den grå ulv.

Smoking Hills
Røgen fra klipperne, der 
er opkaldt efter den op-
dagelsesrejsende John 
Franklin, er et resultat 
af spontan forbræn-
ding af en blanding af 
brunkul og pyrit, når de 
udsættes for ilt.

Cambridge Bay 
På inuinnaqtun 
hedder Cambridge 
Bay “Iqaluktuuttiaq”, 
hvilket betyder “et godt 
fiskested” på grund af 
Ekalluk-floden, som 
tiltrækker fjeldørreder 
samt moskusokser og 
rensdyr.

Pond Inlet 
Den traditionelle 
inuit-landsby på Baffin 
Island kan prale af en 
fantastisk udsigt over 
Eclipse Sound og bjerge-
ne på Bylot Island.

Beechey Island 
Det er det sidste hvile-
sted for tre medlemmer 
fra den forliste Frank-
lin-ekspedition, som sej-
lede ind i Nordvestpas-
sagen i 1845, men aldrig 
vendte tilbage, og blev i 
1975 anerkendt som et 
territorialt, historisk sted.

      
Udforsk 
Nordvest-
passagen

Vidste du at?

Opdag nogle af de seværdigheder og 
mulige steder, vi måske vil komme til 
at se på vores ekspeditionskrydstogt 
gennem Nordvestpassagen.* 

Seværdighederne »

© KARSTEN BIDSTRUP/HURTIGRUTEN/CAMILLE SEAMAN/SHUTTERSTOCK

Gjoa Haven
Opkaldt efter hans skib 
Gjøa af den norske 
opdagelsesrejsende 
Roald Amundsen, der 
overvintrede her i 1903. 
Han var i tæt kontakt 
med det lokale netsilik 
inuit-folk, der lærte ham, 
hvordan man overlever 
i polarområder.

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

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/nordvestpassagen/rejseguide-nordvestpassagen/?_hrgb=3
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En polarhistorie om forsøg 
og tragedier  
Nord for det canadiske fastland 
ligger en stor øgruppe, den 
canadiske, arktiske øgruppe. Det var 
dette område, 1.700 sømil på tværs 
og bestående af cirka 36.500 øer, 
som forskellige europæiske søfolk og 
forskere forsøgte at sejle igennem i 
det 15. århundrede, i søgningen efter 
nye handelsruter til Asien.
 
Med utilstrækkelige kort og 
vintertemperaturer på -40 °C eller 
koldere ville næsten alle i sidste 
ende være nødt til at opgive deres 
forsøg, frustreret over passagens 
labyrint af kanaler, der var domineret 
af is det meste af året. Nogle 
ekspeditioner fik en trist afslutning, 
men der var én, der lykkedes, hvor 
andre havde fejlet. 

I 1903 satte den norske 
opdagelsesrejsende, Roald 
Amundsen, sejl på sit lille, 
lavtgående fartøj, “Gjøa”, med en 
lille besætning på kun seks mænd. 
På dette tidspunkt vidste man, på 

baggrund af undersøgelser foretaget 
årtier tidligere, at den eneste farbare 
rute var at holde sig så langt mod 
syd som muligt for at undgå havisen. 
Amundsens mål var derfor at være 
den første, for hvem det lykkedes at 
sejle gennem denne passage. 

Lokal viden om overlevelse
Som de andre tidligere 
ekspeditioner var også Amundsens 
besætning tæt på katastrofe flere 
gange. De formåede at sejle til 
King William Island, hvor de blev 
i to vintre i det, der senere blev 
navngivet Gjoa Haven. De lokale 
netsilik inuit-folk, der beboede dette 
område, tilbød at hjælpe de trængte 
opdagelsesrejsende. Deres viden om, 
hvordan man overlever i det arktiske 
klima, viste sig at være altafgørende 
for Amundsen og hans mænd. 

Amundsen var meget imponeret 
over netsilik-inuit-folket. Han skrev 
bagefter, at han og hans besætning 
ikke havde problemer med at 
arbejde i temperaturer ned til -53 C 
takket være de lokales tøj. 

Hjem med en sejr i bagagen
Amundsen afsluttede sin sejlads 
gennem Nordvestpassagen, da han 
nåede Herschel Island i 1906. Han 
løb derefter på ski 800 km til Eagle, 
Alaska, for at fortælle verden, hvad 
han havde bedrevet, inden han løb 
tilbage på ski tilbage til Herschel 
Island for at blive genforenet med 
skibet. I 1906 vendte ekspeditionen 
tilbage til Oslo. Amundsen og hans 
besætning nød den sejr, der lå i at 
være de første til at sejle gennem 
Nordvestpassagen med et enkelt 
skib. 

I dag kan du udforske det 
arktiske Canada, når du sejler 
med Hurtigruten gennem 
Nordvestpassagen. Tag med os, og 
besøg lokalsamfundene for at lære 
mere om inuit-folkets traditioner og 
levemåde, og sæt dine fødder der, 
hvor de store opdagelsesrejsende 
engang satte foden.

Søgningen 
efter Nord-
vestpassagen 

8

I fire hundrede år forsøgte 
opdagelsesrejsende at finde en vej 
gennem Nordvestpassagen. Ingen 
lykkedes med det, før en norsk 
besætning præsterede at komme 
igennem, med lidt hjælp fra de lokale.

©  KULTURHISTORISK MUSEUM
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Dyrene i det højarktiske 
område
Dyrelivet i Nordvestpassagen mi-
grerer til mere behagelige klimaer 
eller lærer at tilpasse sig landskabet, 
vedvarende bitre vintre og perioder 
med kun lidt mad eller sollys. Flokke 
af moskusokser og rensdyr strejfer 
rundt på tundraen, mens sæler og 
isbjørne holder sig til havet og isen.

Hvaler
Blandt havets kæmper i det arktiske 
område findes grønlandshvalen, det 
længstlevende pattedyr på planeten, 
og kan normalt ses i Beauforthavet. 
Hold også et øje med gråhvaler, eller 
deres mere selskabelige slægtning, 
hvidhvalen. Denne særprægede, 
hvide hval svømmer normalt i flokke 
rundt om gletsjerne og i de lavvand-
ede bugter.

Pattedyr på is
Farvandene i Nordvestpassagen 
er hjemsted for seks sælarter. 
Den kæmpe hvalros, som er tæt 
beslægtet med sælen, lever også her, 
og du kan genkende dem på lang af-
stand på deres store hårløse kroppe 
og lange stødtænder.

Isbjørnene hører naturligt til på 
Nordpolen og er rovdyr, der spiser 
ringsæler og remmesæler. Isbjørne 
fødes på land, men tilbringer det 
meste af deres liv på havisen. Med 
deres blege pels og en højde i opre-
jst stilling på 3 meter er disse bjørne, 
der vandrer alene rundt, noget af et 
syn.

Planteædende dyreflokke
Dybt inde i tundraen lever flokke 
af moskusokser og rensdyr. Et 
rensdyr er bemærkelsesværdig for 
sit majestætiske gevir, der strækker 

sig ud over hovedet på begge sider 
som trægrene. Moskusoksen er 
primært kendt for to ting. Den ene er 
deres tykke pelsdragt, som også er 
grunden til, at deres inuktitut-navn 
er “umingmak”, der betyder “den 
med skægget”. Den anden er den 
stærke moskusagtige luft hannerne 
udsender, når de er i brunst, og årsa-
gen til deres navn.

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.

Nordvestpassagen er en 
uspoleret oase i det høj-
arktiske område. Dets 
dyreliv migrerer til mere 
behagelige klimaer eller 
lærer at tilpasse sig det 
iskolde landskab.

Oplev  
vilde dyr

Dyr i Nordvestpassagen »

©  SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/nordvestpassagen/rejseguide-nordvestpassagen/dyr-i-nordvestpassagen/?_hrgb=3
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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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