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FØLG OS

Ofte stillede spørgsmål »

Kære gæst
Tak, fordi du har valgt at rejse med os. Vi glæder os lige så 
meget, som du gør, til din ekspedition – du vil være en af de 
få til at opleve denne eksotiske biodiversitet på den 
vestafrikanske 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 
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 
ekspeditionskrydstogt i  
Vestafrika og Kap Verde.

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. Gæsterne får udstedt 
turistvisa til Guinea-Bissau og Gambia 
ombord på skibet. 

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

Obligatoriske vaccinationer 
På tidspunktet for offentliggørelsen 
kræves der vaccination mod gul feber 
til vores ekspeditioner i Vestafrika. 
Konsulter venligst din læge for flere 
anbefalinger. 
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Vi anbefaler, at du pakker:

Hurtigtørrende tøj, der kan bruges i lag 

Et billigt regnslag

Behagelige sko med lukket tå, der må blive våde

Solhat med bred skygge

Badetøj, og lukkede sko til badning på din  
destination

Polariserede solbriller og solbeskyttelse

Shorts til varme dage

Insektmiddel (en meget stærk myggespray) 

Anti-kløecreme mod insektbid 

Kort- og langærmede T-shirts med UV-filter

Lange bukser til udforskning på land

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

Du vil få udleveret en 
gratis ekspeditionsjakke 
fra Helly Hansen og 
en genanvendelig 
aluminiumsvandflaske 
til brug ved 
drikkevandshaner 
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.

*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.

Kom tættere på
Kap Verde, med dens 15 forskellige øer, 
hvoraf ni er ubeboede, og Bissagos, 
med over 88 øer og holme, er begge 
fascinerende øgrupper, der besøges 
bedst til søs. Vores lille ekspeditionsskib 
lader dig komme virkelig tæt på deres 
ufremkommelige kystlinjer og svært 
tilgængelige holme.

Uanset om det er at nyde Kap Verdes 
enestående, musiske arv eller bissagos-
øboernes fascinerende, sociale strukturer, 
så vil du få en helt unik oplevelse.

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

Kom tættere på Vestafrika »

Praktiske  
oplysninger

© GETTY IMAGES
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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/destinationer/kap-verde-og-bissagosoerne
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
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DIN HAVN TIL 
HORISONTEN
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Landgang med 
ekspeditionsbåde 
Vores små ekspeditionsbåde gør 
det muligt for dig at sætte foden 
på strande og terræn, der ellers 
ville være uden for rækkevidde på 
grund af mangelfuld infrastruktur 
og faciliteter. De er rigtig gode til 
iagttagelse af dyrelivet, så vi vil være 
på udkig efter vandets skabninger, 
mens vi tager til og fra skibet. 

Safarier
Ved at udforske de forskellige øer 
til fods bliver oplevelsen til et helt 
eventyr. Du vil komme meget på land 
og vandre på stier, der fører gennem 
en række forskellige økosystemer.
 
Kajakroning* 
Nogle steder er ideelle at udforske 
i kajak. Vi har et antal havkajakker 
ombord til sådanne formål, og 
de er perfekte til at padle rundt i 
på vandet ved bredder og langs 
kysterne.

Besøg i lokalsamfund
På Bissagosøerne vil du få mulighed 
for at møde det lokale bijagos-folk 
under vejledning af vores team og 
med en lokal tolk. Bijagos-folket 
lever stadig på en traditionel måde 
– et matriarkalsk samfund, og de 
følger et animistisk trossystem. 
Et besøg til deres samfund er 
en enestående oplevelse, og 
ekspeditionsteamet vil føre dig hen 
til dem til fods, så du kan besøge 
dem.

Ture til større og  
mindre byer
Fra de afrikanske landsbyer på 
fastlandet til mindre landsbyer på 
øerne vil vores ekspeditionsteam 
vise dig frem til de mest interessante 
seværdigheder og informere dig om 
stedets kultur og historie. Uanset 
om det er en inkluderet aktivitet, en 
valgfri ekstra eller blot et uformelt 
blik på deres foretrukne steder, vil 
teamet begejstre og inspirere dig.

Foredrag 
Dit ekspeditionsteam er eksperter 
med en masse viden om udforskning 
af fjerntliggende områder. De 
holder dybdegående foredrag om 
forskellige emner, så du lærer endnu 
mere. De valgte emner er specifikke 
for det sted, du befinder dig på på 
din rejse.

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. 

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

https://www.hurtigruten.dk/inspiration/oplevelser/mod-vores-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 Guinea-Bissau taler om-
kring 54 % af befolkningen 
Guinea-Bissau Creole 
som deres første sprog, og 
omkring 2 % taler det of-
ficielle sprog, portugisisk, 
som deres første sprog.

Gambia er Afrikas mindste 
land, der ikke er en ø. Det 
er ekstremt smalt og er 
ca. 50 km bredt på dets 
bredeste sted.

Ifølge verdensarvscen-
tret kan man finde 
fem af verdens otte 
arter af skildpadder på 
Bissagosøerne.

Kap Verde-øgruppen 
er delt i 2 grupper: 
Barlavento-gruppen 
(mod vinden) i nord og 
Sotavento-gruppen (i læ) 
i syd.

Dakars renæssancemonu-
ment er den højeste statue 
i Afrika. Med sine godt 49 
meter er monumentet på 
bjergtoppen i Dakar højere 
end Frihedsgudinden i 
New York.

      Udforsk  
Vestafrika 
og kap verde

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 Vestafrika 
og Kap Verde.*

Santo Antão
Den mest spektakulære 
af Kap Verde-øerne! 
Santo Antãos rå 
bjergtoppe, dybe 
floddale og lodrette 
bjergklipper er et 
af verdens mest 
fantastiske landskaber. 

Dakar
Senegals pulserende 
hovedstad på spidsen af 
Kap Verde-halvøen er den 
mest indflydelsesrige by 
i det vestlige Afrika og 
et fantastisk sted at lære 
om kontinentets moderne 
historie.

Fogo
Fogo skyder 2.829 meter 
i vejret og er Kap Verde-
øernes tag og den mest 
aktive vulkan i landet. 
Uden store havne er det 
altid en udfordring at 
ankomme til Fogo med 
udforskningsbåde.

Boa Vista
En smag af det 
mægtige Sahara på en 
lille ø! Vandreklitter, 
ørkenoaser, lange 
og smukke strande, 
krystalklart vand, 
ikoniske skibsvrag 
og endemisk dyreliv 
venter.

Bissagos-øerne
Bissagos-øerne, en 
labyrint af øer og kanaler, 
er hjemsted for bijagos-
folket, et matriarkalsk 
lokalsamfund med 30.000 
sjæle spredt over 20 øer.

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

Oplev Bissagos-øerne »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-issue-05-galapagos-dk/oplev-bissagos-erne/
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Kap Verde og 
Bissagosøernes fauna 
Fra de klippefyldte, vulkanske forb-
jerge i det isolerede Kap Verde til det 
frodige, tropiske saltvandshabitat 
på Bissagosøerne giver disse to mil-
jømæssigt forskelligartede øgrupper 
tilflugtssteder for nogle sjældne og 
fascinerende skabninger.

Maritimt paradis
Vandet omkring Kap Verde vrimler 
med et globalt betydningsfuldt 
niveau af biodiversitet på grund 
af deres lokation og geologiske 
historie. Kæmpe koralbjerge, dannet 
af vulkanaktivitet, hæver sig op fra 
havbunden, og disse giver sjældne, 
oceaniske levesteder i en bred vifte 
af dybder. Hundredvis af forskellige 
typer fisk er blevet katalogiseret i 
disse farvande sammen med mindst 
17 arter af hvaler. 

Øjnene rettet mod himlen
Kap Verde er uden tvivl et paradis 
for fugleentusiaster. Når sejler 
gennem farvandet omkring denne 
øgruppe, vil du kunne få øje på 
mange af de fascinerende arter af 
havfugle, der enten er midlertidige 
besøgende, der migrerer til fjerne 
klipper, såsom snepper og skestorke, 
eller dem der lever der året rundt, 
såsom madeirastormsvaler, lokalt 
kendt som jaba-jaba. 

Afsondret saltvand
I 1996 blev Bissagosøerne erklæret 
et UNESCO biosfærereservat, og 
mens du sejler omkring dem, vil 
du se hvorfor. En relativ mangel på 
menneskelig udvikling og et bredt 
udvalg af forskelligartede økosys-
temer, såsom mangrovesumpe og 
kystsavanne, har skabt et skrøbeligt, 
men rigt habitat lige ud for Vestafri-
kas kyst. 

Øerne er hjemsted for mange 
arter af havskildpadder, særligt 
den truede, grønne havskildpadde 
samt krokodiller og en overflod af 
pigrokker og hajer, herunder grå 
revhajer og hammerhajer. Du kan 
også se delfiner, vestafrikanske 
manater og selvfølgelig de berømte, 
men sjældne saltvandsflodheste.

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.

De klippefyldte, vulkanske forbjerge fra de 
isolerede Kap Verde-øer, havene omkring 
dem og himlen over, vrimler af liv, mens 
Bissagosøernes frodige, grønne, tropiske 
øgruppe er en skattekiste af biodiversitet.

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
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