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FØLG OS

Ofte stillede spørgsmål »

Indhold

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi er lige så spændte, 
som du er, på din sejlads i Norge. Dette bliver et storslået op-
dagelseseventyr for håndplukkede perler fra den norske kyst.

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

 

NORGE
Din ekspeditionssejlads i 

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/
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Før afrejse

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 hal-
størklæde

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

Du vil få udleveret 
en gratis 
ekspeditionsjakke 
fra Helly Hansen og 
en genanvendelig 
aluminiumsvandflaske.

VINTER
Pak dig godt ind 
Det kan blive meget koldt langs 
kysten i løbet af vinteren, så vi 
anbefaler, at du pakker basis- 
og mellemlag, såvel som en 
tyk vinterjakke, hat, handsker, 
ulden trøje, halstørklæde, vin-
terstøvler og overtrækspigsåler 
(kan købes ombord).

FORÅR
Vær beredt 
Da det er sandsynligt, at vi vil 
opleve tre årstider under én 
sejlads i foråret, er det vigtigt 
at pakke godt og varmt tøj. Vi 
anbefaler, at du medbringer en 
uldtrøje, varme sokker, et tykt 
halstørklæde, vinterstøvler, varme, 
vandtætte bukser og jakke, en hat 
og handsker.

SOMMER
Sommerpåklædning 
Sommervejret langs kysten kan 
være omskifteligt, så ud over 
T-shirt, shorts og sandaler, er 
det klogt at pakke en varm trøje, 
let jakke (vandtæt), tynd hat og 
handsker, og vandresko.

EFTERÅR
Masser af lag 
Selvom solen måske skinner, kan 
du også forvente køligere vejr 
i løbet af efterårsmånederne. 
Sørg for at pakke både tynde lag 
og noget varmt tøj – en ulden 
trøje, vind- og vandtæt jakke og 
bukser, en hat, handsker og lette 
vandrestøvler.

Pakningstips til hver sæson i Norge:

Hvad skal jeg tage med på min rejse? » 

Der er et par obligatoriske ting,  
du skal have gjort, inden dit  
ekspeditionskrydstogt.

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.

1
2
3
4
Som en hjælp har vi samlet alle  
obligatoriske formularer og vigtige 
oplysninger om krav til indrejse på  
en hjemmeside.

Indrejsekrav » 

* 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 MS Roald 
Amundsen og MS Fridtjof Nansen.

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?
Vi har samlet en række praktiske oplys-
ninger, som du måske gerne vil have 
inden din ekspedition med Hurtigruten. 

Praktiske oplysninger » Vores sikkerhedspolitik »Se vores flåde »

Dit eventyr er  
sikkert med os

Hent appen »

Praktiske  
oplysninger

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/
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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Landgange med  
ekspeditionsbåd 
Selvom vores skibe sejler tæt på 
kysten og derhen, hvor de store 
skibe ikke kan komme, er der mange 
ufremkommelige, skjulte perler at 
udforske. Vores små ekspeditions-
både kan tage dig til fjerntliggende 
bosættelser dybt inde i fjordene eller 
til sjældent besøgte øsamfund.

Foredrag 
Dit ekspeditionsteam deler deres 
indgående viden om lokal kultur, 
historie og natur gennem daglige 
foredrag og workshops ombord. 

Videnskabscenter 
Under din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter. 
Du kan dykke ned i videnskabelige 
analyser af sten og biologisk stof 
eller lære mere om Norges klima og 
geologi. 

Videnskab for civile 
Bliv involveret i vores videnskabs-
projekter for civile som Hap-
pywhale, hvor dine fotos kan hjælpe 
med at identificere og registrere 
hvaler over hele planeten. Dit 
bidrag til nogle af vores videnskabs-
projekter vil hjælpe det bredere 
videnskabelige samfund med vigtig 
forskning. 

Vandreture* 
Når tænker på Norges fantastiske 
landskaber er det ikke overraskende, 
at mange folk her tager på vandre-
ture i fritiden. Vælg mellem natur-
skønne vandreture, alpine bjergstier, 
vandreture i tundra-vildmarken over 
polarcirklen eller tag en tur dybt ind 
i fjordene. Vi tilbyder vandreture, der 
passer til alle fitnessniveauer, ført an 
af enten ekspeditionsteamet eller en 
lokal guide.

Kajakroning* 
Sejl gennem rolige farvande omgivet 
af utrolig natur eller historisk arki-

tektur. Du kan komme på kajaksej-
lads i fjordene, langs byens vandveje 
eller ude på det åbne hav, hvor du 
padler mellem holme. Få et frisk 
sightseeing-perspektiv, og se måske 
hvaler eller sæler, der svømmer op 
ved siden af dig.

Fotografi 
Norge giver et væld af motiver, 
kulisser og smuk belysning for ivrige 
fotografer, som de kan eksperimen-
tere med. Vores professionelle foto-
grafer ombord vil være til rådighed 
for at give tip til at forbedre dine 
billeder af landskaber og dyreliv.

Eksperter ved din side 
Ekspeditionsteamet vil være der for 
at guide dig, når du opdager skøn-
heden og charmen ved den norske 
kyst.

DIT AKTIVE  
EVENTYR

Ekspeditionsteamet »

*Bemærk venligst, at nogle af disse er valgfri aktiviteter, hvorfor der vil blive opkrævet et ekstra gebyr.

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/norge/expedition-team/
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2 er antallet af 
officielle skriftformer 
på norsk: bokmål og 
nynorsk.

X er længden  
af Norges kystlinje. 
Det er umuligt at 
måle, hvor lang den 
virkelig er.

14,5 km fra den
russiske grænse ligger 
byen Kirkenes. Kirkenes 
ligger faktisk lige så 
langt østpå som Kairo.

I 1980’erne introducere-
de Norge brugen af laks 
som en sushi-ingrediens 
til Japan.

2008 var året, 
hvor Norge tildelte 
kongepingvinen Sir 
Nils Olav III titlen som 
brigadechef.

Bergen
Bergen har noget for 
alle, lige fra havnekvar-
teret Bryggen, som er 
på UNESCO’s verdens-
arvsliste, fæstningen 
Bergenhus til det 
berømte fiskemarked, 
akvariet og svævebanen 
Fløibanen.

Ålesund
Denne charmerende 
kystby med 
brostensbelagte gader 
og Art Deco-arkitektur 
tilbyder også en 
skøn vandretur til en 
fantastisk udsigt over 
byen og et besøg til 
Norges første maritime 
videnskabscenter.

Reine
Denne billedskønne 
fiskerlandsby med 
rødmalede hytter under 
skarpe, grå granitbjerge 
er et af de mest 
fotograferede landska-
ber i hele Norge.

Nordkap
Ved 71°10’21´N ligger 
Nordkap-plateauet kun 
2.100 kilometer væk fra 
den geografiske nord-
pol, og det tætteste du 
nogensinde kommer på 
toppen af verden.

Senja
Senja, som af CNN 
er kaldt en af de 10 
smukkeste øer i verden, 
henvises nogle gange til 
som “Norge i miniatu-
reudgave” på grund af 
dens smukke og forskel-
ligartede landskaber.

      
Udforsk  
med os

Vidste du at?

Opdag nogle af de seværdigheder og 
mulige steder, du måske vil komme til 
at opleve på dit ekspeditionskrydstogt.*

*Kontroller din ruteplan for alle stop og seværdigheder, da de varierer for vores forskellige ekspeditioner.
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Få en vild oplevelse i Norge 
Føj noget af verdens mest storslåede 
dyreliv til Norges fantastiske 
landskab, så kan du let se, hvorfor 
det er en af de bedste destinationer i 
verden. Fra rovdyr som havørne, der 
hersker på himlen, til hvalerne langs 
kysten – Norge er en vildmark med 
uforlignelig skønhed. 

Gå hval-amok 
På din Norges-ekspedition vil du 
få chancen for at se det eksotiske 
dyreliv i det høje nord i uberørte 
omgivelser, fra hvaler til kongekrab-
ber. Planktonblomstringen, der er 
forårsaget af lange sommerdage, 
tiltrækker forskellige hvalarter, 
herunder grinde-, våge-, spæk-, 
pukkel- og kaskelothvaler. At se dis-
se skabninger hæve deres enorme 
kroppe akrobatisk op af vandet er 
altid et højdepunkt. 

Ikoniske dyr 
Du får måske øje på et af Norges 
mest elskede dyr, det majestætiske 
rensdyr. Så længe deres omgivelser 
er rolige og stille, vil de med glæde 
græsse rundt om dig og endda stille 
op til et billede, hvis deres samiske 
ejere er i nærheden. Norge har også 
en spektakulær vifte af fuglearter, 
herunder de søde søpapegøjer, også 
kaldet “havets klovne”. Her findes 
femten forskellige rovfuglearter, 
inklusive den mægtige havørn.

Fisken, der opbyggede Norge 
For mere end tusind år siden pro-
ducerede og spiste vikinger tørret 
torsk, de handlede endda med den. 
Det gør den til Norges ældste ek-
sportvare. Ordet “skrei” kommer fra 
det nordiske ord skreið, som betyder 
“fisk, der vandrer”. Og vandrer det 
gør de. Hver vinter og forår vandrer 
torsk i stort antal til den norske kyst 

og opretholder et vigtigt levebrød for 
lokalbefolkningen. Tørfiskproduktion 
og -handel trives stadig i Norge i 
dag, f.eks. på Lofoten-øerne. 

Husk, at dette er naturlige habitater, 
så vi kan ikke garantere, at visse dyr 
vises under din rejse. Moder Natur 
vil gøre som hun vil, og ingen obser-
vationer kan indstilles i sten.

Uden for Norges byer 
findes der en stor ørken, 
hvor dyr lever, som de har 
gjort i tusinder år.

Oplev  
vilde dyr
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Gør dine smagsløg parat til måltider om-
bord, 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 kystsam-
fundene. 

Du bliver også forkælet med et udvalg af sofistik-
erede, plantebaserede menuer med lækker “grøn” 
mad, der potentielt set er sundere for både dig og 
for planete. 

Med FN’s mål for bæredygtig 
udvikling som ramme har Hurti-
gruten integreret konceptet om 
bæredygtighed i hele sin drift.

Baseret på over 125 års erfaring med 
opdagelsesrejser er Hurtigruten forpligtet 
til at beskytte dyrelivets levesteder og 
de fjerntliggende samfund, du besøger 
sammen med os. Vi fører an i kampen 
om at forhindre nedbrydning på grund af 
masseturisme og yder oplevelser uden at 
efterlade permanente påvirkninger.

Vi arbejder side om side med de lokale 
beboere om handel, skabelse af job og 
sponsorering af bevarelsesinitiativer, som 
f.eks. strandoprydninger. Ved hjælp af 
innovativ hybridteknologi bygger vi verdens 
mest miljøvenlige flåde af ekspeditionss-
kibe. Vi var også den første ekspeditions-
virksomhed, der forbød svær brændselsolie 
og engangsplastik på alle vores skibe.

Vores bæredygtighedsmål »

Elsker  
lokal mad
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Bæredygtighed 

PHOTOS:SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN/CHELSEA CLAUS/ ØRJAN BERTELSEN/OSCAR FARRERA/ANDREAS KALVIG ANDERSON/STEFAN DALL

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

