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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 Sydamerika. Det bliver et stor-
slået eventyr til gamle civilisationer med smukke landskaber, et 
imponerende dyreliv og lokal kultur.

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 ekspeditions-
krydstogt i Sydamerika.

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-/sundhedsforsik-
ringspolice, der også dækker medicinsk 
nødevakuering er obligatorisk. 

Obligatoriske vaccinationer 
På tidspunktet for offentliggørelsen kræ-
ves eller anbefales en vaccination mod 
gul feber til nogle af vores ekspeditioner. 
Besøg vores webside med indgangskrav 
(nedenfor) for at se listen over rejser, der 
kræver det.
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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:

Hurtigtørrende tøj, der kan bruges i lag 

Et billigt regnslag

Sandaler eller sko, der må blive våde

Solhat med bred skygge

Badetøj

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Shorts til varme dage

Insektmiddel 

Anti-kløecreme mod insektbid 

Kort- og langærmede T-shirts med UV-filter

Bukser til køligere dage

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/
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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

© 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 »

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.dk/ekspeditionsrejser-praktiske-oplysninger/sundhed-og-sikkerhed/?_hrgb=3
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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 
Gå i land for at opdage charmerende 
storbyer, feriebyer og fjerntliggende 
landsbyer eller for at kigge på 
dyrelivet.

Sejlads med ekspeditions-
både
Vores ekspeditionsbåde bruges til 
landgang, hvor skibet ikke er i stand 
til at lægge til, og også til at tage en 
naturskøn tur i området. Disse små, 
lette fartøjer er afgørende, når vi 
skal udforske de chilenske fjorde og 
gletsjere nærmere.

Besøg i lokalsamfund
Tilbring tid sammen med afro-co-
lombianere i Bahía Solano, bestig 
Teleférico i den travle, ecuadori-
anske by Quito eller se originale 
panamahatte blive håndvævet i 
kunsthåndværkerbyen Montecristi. 
Besøg en oprindelig embera-bosæt-
telse i junglen i Darien Nationalpark, 
eller mød uru-folket oven på deres 
flydende øer lavet af siv på Titicaca-
søen.

Foredrag 
Ekspeditionsteamet afholder daglige 
foredrag og workshops om mange 
relevante emner. Lær om de oprinde-
lige præ-colombianske civilisationer, 
historien om conquistadores og 
Sydamerikas forskellige økosy-
stemer og dyreliv. 
 
Videnskabscenter » 
I løbet af din ekspedition vil du have 
adgang til skibets videnskabscenter 
med dets omfattende bibliotek og 
videnskabelige udstyr. Vores viden-
skabsprojekter for civile lader dig 
udforske den naturlige verden, mens 
du bidrager med data til internati-
onal forskning. 
 
Yoga og meditation
På udvalgte ekspeditionssejladser 
til Sydamerika kan du komme i 
kontakt med naturen og få flow i din 
energi med vores yoga- og medita-
tionskurser ombord, som afholdes 
af professionelle instruktører. Når 
vejret tillader det, vil det foregå ude 
på dækket. 

Kajakroning* 
Nyd landskabet fra vandet blandt 
mangroverne i Golfito Bay på 
Costa Rica eller på en guidet tur til 
Titicaca-søen.

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 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/sydamerika/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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Andesbjergene strækker 
sig 7.000 km fra nord 
til syd og gennem syv 
Sydamerikanske lande 
– Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chile og Argentina.

Atacamaørkenen i Chile 
er verdens tørreste, ik-
ke-polare ørken med en 
gennemsnitlig, årlig ned-
bør på kun 15,2 mm om 
året. Forskere har brugt 
de barske forhold der til at 
teste Mars-rovers.

Der dyrkes mere end 
4.000 varianter af 
kartofler i Peru. De 
smagfulde rodfrugter 
er blevet dyrket i denne 
del af verden i mindst 
8.000 år. 

Omkring 40 % af hele 
Panamas økonomi gene-
reres af Panamakanalen. 
Alle fartøjer, der sejler 
gennem Panamakanalen, 
skal betale told 
i kontanter.

I 2008 var Ecuador det før-
ste land til officielt at aner-
kende naturrettighederne. 
I stedet for at behandle 
naturen som en ejendom 
anerkender Ecuador, at 
naturen har forfatnings-
mæssige rettigheder.

Nazca-linjerne
Fra Paracas kan du tage 
med på en valgfri udflugt 
til Pisco-dalen for at se 
de mystiske Nazca-linjer, 
der er på UNESCO’s 
verdensarvsliste – 
kæmpe geoglyffer tegnet 
ned i ørkensandet i dyre- 
og planteformer.

Valparaíso
Denne farverige og 
usædvanlige by, der 
er på UNESCO’s 
verdensarvsliste, 
er bygget på stejle 
bjergskråninger 
og eksisterer som 
en labyrint af 
monumenter, kirker, 
historiske svævebaner 
og koloniarkitektur.

Isla de la Plata
Isla de la Plata, der 
kaldes “Ecuadors andet 
Galápagos”, er en del 
af Parque National 
Machalilla og har en 
bred vifte af dyreliv.

Titicaca-søen 
Ifølge den gamle 
andes-tro er Titicaca-
søen fødestedet for 
solen og inkaerne. Den 
er hjemsted for uru-
folket, der bor på flyden-
de øer, der er håndvævet 
af siv.

Machu Picchu 
Tykke vinstokke og 
træer afskærmede 
“den forsvundne by” 
mod omverdenen i 
århundreder, indtil den 
indtog sit retmæssige 
sted som et af verdens 
nye syv vidundere.

      Udforsk 
sydamerika

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 Sydamerika.* 

Seværdighederne »

© SHUTTERSTOCK/BERENGER-ZYLA/GETTY IMAGES

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

https://www.hurtigruten.dk/destinationer/sydamerika/rejseguide-til-sydamerika/?_hrgb=3
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I jagten på peber 
Historien om, hvordan europæerne 
“opdagede” Amerika, begyndte med 
krydderier. Lige siden romertiden 
havde krydderier været en eksotisk, 
sjælden og dyr vare – en luksus 
forbeholdt de meget velhavende. 
Små republikker som Genova og 
Venedig blomstrede på grund 
af lukrative krydderiaftaler med 
arabiske handlende og osmannerne. 
De europæiske lande forsøgte at 
undgå mellemleddene og etablerede 
en direkte søhandelsrute til kilden 
med krydderierne – Asien.

Her kom den italienske 
opdagelsesrejsende Christopher 
Columbus ind i billedet. Han 
foreslog, at skibe kunne komme 
til Asien ved at sejle vestpå og 
påvirkede kongedømmerne i 
Portugal, England og Frankrig for at 
finansiere sin tilsyneladende noget 
excentriske tanker. De spanske 
monarker gav til sidst efter for hans 

ønsker, og den 12. oktober 1492 
troede Columbus, at han var  
nået til Asien, og på vegne af 
Spanien gjorde han krav på en  
lille ø i Bahamas. 
 
Opdeling og erobring 
Den ulmende rivalisering mellem 
Spanien og Portugal blev 
intensiveret, da den portugisiske 
opdagelsesrejsende Vasco da Gama 
endelig nåede Asien ad søvejen. 
Hvordan ville disse naboer kappes 
om at få kontrol over disse frugtbare, 
nye lande? Næsten ved et tilfælde 
blev konflikt og kaos undgået ved 
blot at trække en linje på kortet. I 
Tordesillas-traktaten fra 1494 blev 
alle lande langs en længdeenhed 
svarende til 370 km vest for Kap 
Verde-øerne tildelt Spanien.  
Alt vest for dette var portugisisk.  
Da Brasiliens kyst blev fundet  
øst for linjen seks år senere, fik 
Portugal også endelig fodfæste i  
den nye verden.

Pesten fra den gamle 
verden 
De oprindelige befolkninger blev 
reduceret kraftigt af sygdomme, der 
blev medbragt af europæerne, og 
som de ikke havde nogen immunitet 
overfor. De gik fra estimeret 50-60 
millioner mennesker til blot 9 
millioner på bare et par år. Spanien 
og en række andre selvudnævnte 
europæiske styrker fik også 
kontrol over Sydamerika med 
brutal effektivitet og fik aztekerne, 
mayaerne og inkaerne til at 
underkaste sig.

Historiske seværdigheder 
I dag er der stadig masser at se fra 
Sydamerikas koloniale fortid i den 
barokke eller victorianske arkitektur 
og de pragtfulde katedraler og 
klostre. Steder som disse og mange 
flere venter dig som en del af vores 
ekspeditioner til Sydamerika.

Søgningen 
efter Den 
nye verden 

Europas opdagelse af Sydamerika rummer 
spændende beretninger om Christopher 
Columbus, skibe på forkert kurs i håb om 
at finde Kina og Indien, konkurrerende 
koloniriger og grusomme erobringer. 

PHOTO:CLEVELAND MUSEUM OF ART, HURTIGRUTEN
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Det bedste inden for biodi-
versitet
Sydamerikas rige biodiversitet, der 
er unik blandt kontinenterne, er 
et kæmpe tilløbsstykke for både 
naturelskere, fugleentusiaster, foto-
grafer og nysgerrige opdagelsesre-
jsende. Alene langs Stillehavskysten 
finder du en overflod af endemiske 
arter. Du vil sandsynligvis støde på 
en forbløffende vifte af dyreliv fra 
skildpadder, hvaler og søelefanter til 
kondorer, dovendyr og guanacoer.

Et paradis for fuglekiggere
Fra den lille kolibri til den kæmpe 
andeskondor er havklipperne og 
regnskovens tag i Sydamerika hjem-
sted for mere end 3.000 fuglearter. 
Med sit overdimensionerede gule 
næb er kæmpetukanen, den største 

af alle tukaner, en af de mest genk-
endelige tropiske fugle i Sydamerika. 

Hold øje med de iøjnefaldende 
fødder på den blåfodede sul og 
albatrossens imponerende vinger, 
den største fugl på Galápagos. Du 
forventer måske ikke at se pingviner 
i et tropisk klima, men det overras-
kende kolde havvand i den tørre 
sæson gør det muligt for kolonier af 
Galápagos-pingviner at leve her.
 
Dyremagi
I de tropiske regnskove i Sydamer-
ika kan du måske møde dovendyr, 
der ligger og slapper af ovenfor; 
brøleaber med skarpe brøl; føjelige 
leguaner, der gemmer sig lige foran 
os; eller krokodiller og alligatorer i 
mangroverne. Længere sydpå skal 

du holde øje med vilde guanacoer og 
huemul (andeshjort). Sydamerikas 
ikoniske lamaer, alpakaer, vicuñaer 
og guanacoer er alle en del af kamel-
familien og potentielt set også klas-
sificeret som varianter af en lama. 
Det varme Stillehav er hjemsted for 
djævlerokker, hvaler, hajer, søløver, 
grønne skildpadder og delfiner. 

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.

Se det fascinerende dyreliv langs 
den mangfoldige Stillehavskyst i 
Sydamerika, lige fra ækvatoriale 
regnskove og isolerede øer ned til 
fjordene og gletsjerne i Patagonien.

Oplev  
vilde dyr

© DONMAMMOSERPHOTO - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN
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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 
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