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– Gratulerer med å ha bestilt 
en ekstraordinær reise om 
bord på skipet vårt, MS Roald 
Amundsen. 

– Mye av suksessen til den nor-
ske polfareren Roald Amund-
sen kom av hans grundige 
planlegging før avreise. Han 
skal ha sagt at «seier venter 
den som har alt i orden». I stil 
med Amundsens tenkemåte 
rundt god planlegging, opp-
fordrer vi deg til å lese denne 
håndboken. 

– Her finner du gode råd, prak-
tiske opplysninger og inspi-
rerende informasjon som vil 
gjøre reisen din enda bedre.

– Denne håndboken inkluderer 
informasjon om destinasjone-
ne du skal reise til. Vi håper du 
blir inspirert. 

– Og ja, vi lover å gi deg even-
tyrlige opplevelser, i ordets 
positive forstand. 

– Velkommen om bord for en 
reise som vil gi deg minner for 
livet.

Med vennlig hilsen
Hurtigruten
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Utforsk Europas kystlinje, fra de spennende havnene på Atlanter-
havskysten til fjerntliggende øyer i Nord-Atlanteren. 
Gamle bosetninger, spennende byer og bortgjemte perler – la deg 
begeistre på seilinger langs historiske kystlinjer. Fra de fjerntlig-
gende øyene i Nord-Atlanteren til den naturskjønne regionen langs 
sørkysten av Spania og Portugal, lar reisene våre deg utforske ikon-
iske og billedskjønne destinasjoner på en aktiv måte, der du får en 
unik innsikt i europeisk historie og kultur. Reiserutene inkluderer 
både velkjente severdigheter og skjulte perler, og ekspedisjonsteamet 
vårt holder foredrag for å øke forståelsen og opplevelsen av stedene 
vi besøker. Vi er stolte over å være ditt valg på din opplevelse for livet.

EUROPA

©
 D

E
N

N
IS

 V
A

N
 D

E
 W

AT
E

R
 /

 S
H

U
T

TE
R

S
TO

C
K

KLIMA Europa ligger 
hovedsakelig i den temperer-
te klimasonen. Klimaet er 
mildere sammenlignet med 
andre områder på samme 
breddegrad på grunn av 
Golfstrømmen, også kalt 
«Europas sentralvarmean-
legg», fordi den gjør klimaet 
i Europa varmere og våtere. I 
vår- og sommermånedene vil 
temperaturene i dette området 
normalt sett ligge på rundt 
10–15 grader Celsius.

VALUTA Euro er den mest 
utbredte valutaen i Europa, 
men det er fortsatt noen land 
som bruker sin egen valuta. 
Små sedler (EUR 1, 2 og GBP 1, 
2) har blitt erstattet av mynter. 
Det finnes minibanker overalt 
i Europa (flyplasser, togsta-
sjoner, rundt i byene osv.). De 
fleste minibanker har mulighet 
for å velge engelsk språk. Du 
vil også få oppgitt gjeldende 
valutakurs. De fleste virksom-
heter i Europa tar betalings-
kort, og Visa og Mastercard er 
mest vanlig.

HISTORIE Europa var fødeste-
det til den vestlige kulturen, 
og har spilt en viktig rolle 
globalt fra 1500-tallet. Mellom 
1500- og 1900-tallet hadde 
europeiske nasjoner kolonier 

over hele verden, og europeis-
ke oppdagelsesreisende søkte 
nye territorier og handelsruter. 
Begge verdenskrigene var i stor 
grad fokusert på Europa, og 
etter krigen var det en nedgang 
i vestlig europeisk dominans i 
verdenssamfunnet fra midten 
av 1900-tallet, da De forente 
stater og Sovjetunionen fikk 
mye makt. Under Den kalde 
krigen ble Europa delt langs 
jernteppet mellom NATO i 
vest og Warszawapakten i øst. 
Europeisk integrasjon førte til 
at den Europeiske union ble 
dannet, og den har utvidet seg 
østover siden Sovjetunionens 
fall i 1991. I dag har den 28 
medlemsland.

SPRÅK Språkene på stedene vi 
besøker er portugisisk, spansk, 
fransk og tysk.

MOBILTELEFONER PÅ LAND 
Bruk av mobiltelefon med 
roaming kan være svært dyrt. 
Sjekk prisene hos mobilopera-
tøren din før reisen. Tilgang til 
Wi-Fi varierer fra destinasjon 
til destinasjon og endrer seg 
raskt.

NATUR OG DYRELIV Europa 
har en relativt stor landmasse, 
og strekker seg fra det 
ekstreme nord til langt sør, 

og vi ser store variasjoner 
på landskapet innenfor små 
områder. Kystlinjen til Europa 
byr på alt – fra kuperte landom-
råder til bølgende sletter, 
travle byer og stille landsbyer, 
dype fjorder og hvite strender, 
høye fjell, grønne daler og 
frodige skoger. Trekkfugler 
kan ses nesten overalt, og hver 
region har sitt eget dyreliv. 
Ekspedisjonsteamet vil holde 
foredrag om interessante 
temaer innen natur, historie og 
geologi under reisen.

BEFOLKNING Øygruppen 
Azorene har rundt 250 000 
innbyggere ujevnt fordelt på 
de forskjellige øyene. De fleste 
bor på Sao Miguel. 
Spania har over 46 millioner 
innbyggere, og med mindre 
enn 92 innbyggere per kvadrat-
kilometer er det færre enn de 
fleste land i Vest-Europa.
Frankrikes befolkning er over 
på 65 millioner og i stadig 
vekst.

SHOPPING 
PÅ LAND Omsetnings- og 
importavgifter er allerede 
kalkulert inn i prisen i de fleste 
butikkene og utsalgsstedene.

© SEAN PAVONE / SHUTTERSTOCK© MARTIN LEHMANN / SHUTTERSTOCK / HURTIGRUTEN
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Norge er et unikt land som stadig imponerer 
med enorme kontraster. 
Kongeriket Norge er landet lengst mot nord-
vest i Europa. Det er et suverent og enhetlig 
monarki, og territoriet inkluderer Jan Mayen 
og Svalbard.
––– grensen i vest er mot Nord-Atlanteren, der 
dype fjorder og tusener av holmer danner en 
bemerkelsesverdig kystlinje. Innlands-Norge 
domineres av Den skandinaviske fjellkjede og 
vidstrakte, ubebodde områder, siden de fleste i 
Norge bor langs kysten.

NORGE
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KLIMA Klimaet er svært variert 
på grunn av landets enorme ut-
strekning på over 1700 km fra 
nord til sør, i tillegg til store høy-
deforskjeller.
Den nordatlantiske strømmen 
har en positiv innvirkning på 
klimaet på den vestlige siden av 
Den skandinaviske fjellkjede, 
mens den østlige siden har et 
mer kontinentalt klima med ek-
stremt kalde vintre og varmere 
somre. Bottenvika kan ha is i en 
mer enn én måned, mens Atlan-
terhavskysten alltid er isfri.
Oppvarmingen fra den nordat-
lantiske strømmen gjør at det er 
mulig å drive med jordbruk, selv 
i nord-Finnmark på 70° nord. 
Høyden på Den skandinaviske 
fjellkjede kan føre til enorme 
nedbørsmengder. Bergen er for 
eksempel kjent for mye regn, 
mens på lesiden trenger gård-
brukere ofte et vanningssystem 
for å få en effektiv avling.

VALUTA Valutaen i Norge er nor-
ske kroner (NOK). Utenlandsk 
valuta kan veksles til lokale 
valutaer i de fleste bankene på 
land under reisen. Betalingskort 
kan også brukes de fleste steder. 
Merk at vi ikke har noen tjeneste 
for valutaveksling om bord.

HISTORIE «Veien til nord» – har 
en svært lang, hendelsesrik og 
fargerik historie. Norge ble be-
bodd av nomadiske jegere alle-
rede i 6600 f.Kr., og blomstret 
i vikingtiden (800–1050 f.Kr.) 
med sterke handelsforbindel-
ser og kolonier på Grønland, i 
Irland, England, Skottland og 
Normandie. Norsk historie er 
synonymt med denne epoken 
som var ansvarlig for den store 
ekspansjonen i hele den nordis-
ke regionen.
Kristendommen ble innført i det 
11. århundre, men det tok man-
ge århundrer før den ble fullt 
akseptert, og det sies at Norges 
gullalder var på det sene 13. og 

tidlige 14. århundre med omfat-
tende internasjonal handel med 
Storbritannia og Tyskland.
Norge led av svartedauden i 
1349, da mange lokalsamfunn 
ble helt utslettet og markerte 
slutten på denne gullalderen. 
Fra 1380 var det mange politis-
ke allianser mellom forskjellige 
skandinaviske land, og Norge 
fikk sin korte uavhengighet i 
1814, før vi inngikk tvungen 
union med Sverige frem til 1905, 
da Norge erklærte full uavhen-
gighet.
Norge er rikt på naturressurser, 
og med de store reservene av 
olje og naturgass som ble opp-
daget på 1960-tallet er landet nå 
et fremstående og rikt land med 
en av verdens høyeste levestan-
darder.

SPRÅK Norsk er det mest ut-
bredte språket. Det er nært be-
slektet med svensk og dansk. 
Engelsk snakkes også av mange 
i Norge.

MOBILTELEFONER PÅ LAND 
Bruk av mobiltelefon med roa-
ming kan være svært dyrt. Sjekk 
prisene hos mobiloperatøren 
din før reisen. Tilgang til Wi-Fi 
varierer fra destinasjon til desti-
nasjon og endrer seg raskt.

NATUR OG DYRELIV Dype fjor-
der, holmer og de høye fjellene 
i Den skandinaviske fjellkjede, 
som hører til Den kaledonske 
fjellkjede, kjennetegner det nor-
ske landskapet. Klimaforskjel-
lene skaper forskjeller i vegeta-
sjonen, fra den nord-europeiske 
løvskogen i sør, den boreale bar-
skogen og fjellbjørkeskogen, til 
tundravegetasjonen i nord og 
på fjellplatåene. Rundt 200 000 
elger finnes i de norske skogene. 
De fleste reinsdyrene er halv-
tamme og eies av samene, men 
det finnes fremdeles flere tusen 
villreiner på Hardangervidda og 
Dovrefjell.

Ulven var nær utryddelse, men 
det er flere prosjekter på plass 
for å beskytte dem. Brunbjørn 
og jerv lever i skogene, men er 
sjeldne å se.
Norges fugleliv er rikt og variert, 
og i Norskehavet er det store 
mengder fisk, blant annet torsk, 
kveite og sei.

BEFOLKNING Norges befolk-
ning var i 2018 på litt over 5,2 
millioner.

SHOPPING PÅ LAND I Norge 
er salgsavgift (MVA) inkludert 
i salgsprisen. Norge er et godt 
sted for å kjøpe tradisjonelle 
norske klær og strikkegensere 
av høy kvalitet.
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Spitsbergen har mer enn 3000 isbjørn og mindre enn 3000 innbyggere.
Fjerntliggende, mystisk og ekstrem er øya Spitsbergen kronen på verket til 
arktiske Norge. Et land smidd av is og vind, hav og snø som gir besøkende 
et spektakulært utvalg av uforglemmelige opplevelser. Med sin beliggenhet 
nær det evige frosne polhavet i nord, der de varme strømmene i Golfstrøm-
men møter kald luft og vann fra nord, har denne øygruppen fascinerende 
historier om Polarheltene fra nord, kultur- minner fra gruvedriftepoken, 
samt historien om utforsking, jakt og hvalfangst.
Dyrelivet er rikt, både på sjø og land. Her nes hval, sel, reinsdyr, polarrev og 
et rikt utvalg av fugler - og selvfølgelig kongen av Arktis; isbjørnen. Du kan la 
klokka ligge i lugaren. Nord for polarsirkelen har dagene ingen begynnelse 
eller slutt. Midnattsola gir magiske farger til det omkringliggende landskapet, 
de myke strålene fra den lavthen- gende sola bader alt i en herlig palett av 
rosa, lilla, gule og oransje og skaper uforglemmelige minner.

SVALBARD
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Ytterst på  den 
sørlige delen av 
det frosne 
polhavet ligger 
Spitsbergen, 
her kan du 
være med på 
ekspedisjons-
landinger med 
fotturer, ka-
jakkpadling og 
andre aktivite-
ter i den stør-
ste Arktiske 
villmarken i 
Europa. 
BEFOLKNING  OG BOSETTING 
På Svalbard bor det ca 2.80   
Longyear- byen har den største 
bosetningen og er har også for  
Sysselmannen kontor. Byen 
har et sykehus, grunn- skole, vi-
deregående skole, universitet,  
idrettshall med   svømmebas-
seng, bibliotek, kulturhus, kino, 
buss, hoteller, en bank og flere 
museer. Avisen Svalbardpos-

ten utgis ukentlig. Spitsbergen 
er blant de sikreste stedene på 
jorden,  her finnes nesten in-
gen kriminalitet. I Barentsburg, 
som er den nest største boset-
ningen på Svalbard med ca 500 
innbyggere, bor nesten uteluk-
kende russere og ukrainere. 
Russisk-eide Arktikugol har 
drevet med gruvedrift her siden 
1932, og under den kalde krigen 
var her svært stor aktivitet. Ny-
Ålesund er en av verdens nor-
dligste bosetnin- ger. Her bor 
kun 30-35 personer fast, som ar-
beider  for en av forskningsstas-
jonene eller med logistikk for 
forsyningsbedriften ”Kings 
Bay” som eier og driver forsk-
ingslandsbyen. Om sommeren 
økes inn- byggertallet vesent-
lig: Da bor her ca 120 forskere, 
teknikere og feltassistenter.

HISTORY  Siden Willem Barentz 
’oppdagelse av Svalbard i 1596, 
har ere nasjonaliteter utforsket,
jaktet og administrert næringer 
på den nordlige halvkule. 

KLIMA Til tross for sin belig-
genhet (74 º til 81 º nord) 6 º har 
Svalbard et relativt mildt klima
og er verdens nordligste isfrie
område takket være Golfstrøm-
men. Den gjennomsnittlige 
sommertempera- tur er 6 ºC, 
og den kaldeste vinteren, mars 
måned, har en gjennomsnitts
temperatur på minus 14 ºC. Det 
er lite regn men den fuktige 
lufta fra havet kan føre til lett 

duskregn og tåke om somme-
ren.
 
MEDISINSK NØDHJELP 
Dersom en nødsituasjon skulle 
oppstå utenfor Longyearbyen, 
vil evakuering til Longyearbyen
sykehus måtte foregå med he-
likopter. Dersom man ikke kan 
håndtere situasjonen her, vil 
pasienten bli videresendt til 
fastlandet. Dette er svært dyrt 
og avhengig av gunstige værfor-
hold. Der der derfor påkreved 
at alle våre gjester har nødven-
dig reise- forsikring som dekker 
denne type transport.

MILJØ Hurtigrutens MS Fram 
og hennes dyktige personale 
tilbyr ekte opplevelser tett på 
naturens mest spektakulære 
landskap, ekte kulturer, fan-
tastiske mennesker og utrolige 
dyreliv. Derfor forplikter vi oss 
også til å gjøre alt vi kan for å ta 
vare på naturen og miljøet - du 
vil alltid oppleve den høyeste 
miljøbevissthet både om bord 
og på land.
IAATO og AECO: Hurtigruten 
er fullverdig medlem av As-
sociation of Arctic Expedition 
Cruise Operators (www.aeco.
no), en internasjonal organis-
asjon som sikrer at turisme i 
Arktis utføres med størst mulig 
hensyn til det sårbare miljøet, 
lokale kulturer og kulturelle 
levninger, i tillegg til det ut-
fordrende miljøet til sjøs og på 
land. Hurtigruten er i tillegg 
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fullverdig medlem av Den internas-
jonale organisasjonen for turoper-
atører i Antarktis (www.iaato.org), 
som oppfordrer til trygge og mil-
jøbevisste reiser i Antarktis.
Som medlem av disse organisas-
jonene følger vi retningslinjer som 
ofte overgår juridiske krav. Vi følger 
disse retningslinjene i samarbeid 
med deg som reiser, og vi bruker tid 
tidlig på reisene våre til å orientere 
deg om retningslinjene som gjelder 
for din spesifikke reise.

MOBILTELEFON Mobiltelefoner 
har kun dekning rungt Longyear- 
byen og Barentsburg, ellers er det 
lite dekning. Skipene bruker satellitt 
telefoner.  Dersom pårø- rende må 
ha tak i deg på grunn av et nødstil-
felle må  kontaktdetaljene som er 
opplyst i reisedokumenta- sjonen 
brukes. Fra disse kan vi gi beskjed til 
skipet. Disse nummerene skal kun 
brukes i nødstilfeller.

NATUR OG DYRELIV For å bevare 
natur og dyreliv på Svalbard, er 
65% av øygruppen vernet gjennom 
nasjonalparker,  naturreservater og 
fuglereservater. Det er bare tre typ-
er pattedyr på Svalbard som lever 
på land:  Isbjørn,   svalbardrein og 
polareven. I sjøen finner man imid- 
lertid hvalross, ringsel, storkobbe, 
Grønland sel, klappmyss, delfiner, 
narhval, hvit hval og spekkhoggere. 
Det er et rikt fugleliv på øya, mer 
enn 100 arter er registrert. Det er 
ganske overraskende at det  er så 
variert flora så langt nord.

SHOPPING/BETALING Svalbard er 
toll-og avgiftsfritt område, derfor er 
mange varer billigere her enn på det 
norske fastlan- det. Longyearbyen 
har en rekke butikker som selger alt 
fra parfyme til sportsutstyr, gaver og 
souvenirer. Norske Kroner (NOK) 
brukes over hele Svalbard, også i 
den russiske bosetningen Barents-
burg. Kredittkort (Visa, American 
Express, Diners og MasterCard) er 

akseptert i Longyearbyen samt om 
bord på MS Spitsbergen. Kreditt-
kortet må ha utløpsdato  minst 3 
mnd. etter bruk om bord. Vær op-
pmerksom på at alle kredittkort-
betalinger vil bli avregnet i norske 
kroner om bord på MS Spitsbergen. 
Det finnes en minibank i sentrum 
av Longyearbyen. I Barentsburg ak-
septeres kun kontanter i norske kro-
ner (NOK), USD eller Euro. Vi anbe-
faler våre gjester å ta med  kontanter 
i norske kroner til bruk på land.

VALUTA Valutaen på Svalbard er 
norske kroner. Vi anbefaler at du tar 
med kontanter. Betalingskort kan 
også brukes de fleste steder. Merk 
at vi ikke har noen tjeneste for val-
utaveksling om bord.

© STEFAN DALL / HURTIGRUTEN © ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN
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Grønland er kontrastenes land, der du kan oppleve unike 
møter med isolerte inuitt-
samfunn. 
––– Kolossale isfjell kalver fra innlandsisdekket mot et 
bakteppe av grønne fjell, lange fjorder og vakre villblom-
ster. Et rikt mangfold av dyreliv gjør det hele enda mer 
storslagent. Her finnes det millioner av sjøpattedyr, vilt 
og fugler. Den beste beskrivelsen av Grønland er likevel 
det grønlendere selv kaller verdens største øy: Kalaallit 
Nunaat – «Folkets land».

GRØNLAND
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© MADS PIHL - VISIT GREENLAND / HURTIGRUTEN

En grønn 
og hvit oase 
midt i den 
grove sjøen, 
med et unikt 
samspill mel-
lom menneske 
og natur 

Grønland er som en egen ver-
den. Den arktiske øya er best 
kjent for den enorme innlandsi-
sen, isbreene og isfjellene. Men 
Grønland er også høyreiste fjell, 
vakre arktiske blomster, dype 
fjorder og dramatiske klipper. 
Her er et rikt dyreliv både i sjø-
en og på land: hval, sel, reinsdyr, 
moskusokser og et rikt utvalg av 
fugler. I nord regjerer kongen av 
Arktis – isbjørnen.

Grønland er som en egen ver-
den. Den arktiske øya er best 
kjent for den enorme innlandsi-
sen, isbreene og isfjellene. Men 

Grønland er også høyreiste fjell, 
vakre arktiske blomster, dype 
fjorder og dramatiske klipper. 
Her er et rikt dyreliv både i sjø-
en og på land: hval, sel, reinsdyr, 
moskusokser og et rikt utvalg av 
fugler. I nord regjerer kongen av 
Arktis – isbjørnen.

HISTORIE Grønlands historie 
handler om et liv under eks-
treme arktiske forhold, der en 
permanent iskalott dekker rundt 
80 % av øya. Dette begrenser i 
hovedsak menneskelig aktivitet 
til kystområdene. Vikingene 
bosatte seg på verdens største øy 
på slutten av 900-tallet, og for-
fedrene til inuitt-grønlenderne 
som bor der nå ser ut til å ha mi-
grert rundt år 1200. 

INNBYGGERE  
Det bor ca 57000 inbyggere på 
Grønland, hvorav ca. 15.000 
bor i hovedstaden Nuuk. Den 
nest største byen er Sisimiut 
(ca. 5000), etterfulgt av Ilulis-
sat og Qaqortoq, de ligger 
alle på vestkysten. Øvrge er 
fordelt på 18 små byer og 120 
landsbyer. Grønlandske bo-
setninger har innbyggerantall 
på mellom 50-500 personer. 

KLIMA  Gjennomsnittstempera-
turen om sommeren er ca. 5 til 
10 °C. Det veksler mellom sol, 
tåke og lave skyer. Det er vanlig-
vis lite regn.

LOKALBEFOLKNING Før du tar 
bilde av de fastboende, bør man 
alltid spørre om dette er i orden. 
Respekter grønlendernes ønske 
dersom de ikke ønsker å la seg fo-
tografere. Ikke gi penger eller an-
dre gaver til barn du møter, uten 
at du har tillatelse fra foreldrene.

MEDISINSK NØDHJELP 
OG MEDIKAMENTER  Dersom 
det oppstår en medisinsk nødssit 
n, er eneste nødtransport med 
ambulansefly/helikopter til nær-
meste sykehus. Dersom situasjo-
nen ikke kan håndteres der, blir 
pasienten sendt til Nuuk. Dette 
er svært dyrt og avhengig av gun-
stige værforhold. En reiseforsik-
ring som også dekker medisinsk 
evakuering er påkrevd. Vær opp-
merksom på at det er et begren-
set antall sykehus på Grønland 
– bare de større byene har syke-
hus. På mindre steder finnes det 
kanskje kun en sykepleier. Lege-
konsultasjoner vil ikke være mu-
lig, kun i nødssituasjoner, da det 
på Grønland er mangel på leger.
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MILJØET Det er ikke tillatt å plukke 
arktiske vekster, da økosystemet er 
svært ømfindtlig for inngrep, og blom-
stringstiden er svært kort på Grønland. 
Det er strengt forbudt å gå inn i kultur/ 
kulturminner, vi ber om at du holder 
deg til gangveiene/oppmerkede stier. 
Følg instruksjonene fra guide og Hur-
tigrutens ekspsdisjonsteam. Hurtigru-
ten, som er fullt medlem, overholder 
seg til AECO’s (Arctic Expedition
Cruise Organization) retningslinjer.

MOBILTELEFONER PÅ LAND Bruk av 
mobiltelefon med roaming kan være 
svært dyrt. Sjekk prisene hos mobil-
operatøren din før reisen. Tilgang til 
Wi-Fi varierer fra destinasjon til des-
tinasjon og endrer seg raskt.
NATUR OG DYRELIV Det meste av 
Grønland er dekket av is, noe som 
gjør øya ubeboelig for de fleste for-
mer for liv, men terrenget og vannet 

gir allikevel muligheter for en rekke 
plante- og dyrearter. Noen vanlige 
landpattedyr her er polarhare og 
-rev, moskusokse og reinsdyr. Nær to 
millioner seler langs kysten, samt en 
rekke hvalarter, er en del av det rike 
maritime livet her. Verdens største 
nasjonalpark ligger i den nordøstlige 
delen av landet.

SPRÅK  Grønland er tospråklig, der 
grønlandsk er hovedspråket og dansk 
er sidespråket.

VALUTA OG KREDITTKORT 
PÅ GRØNLAND  Danske kroner er 
gyldig betalingsmiddel på Grønland. 
Utenlandsk valuta kan veksles til lokal 
valuta i bank, men vi møter på veldig 
få åpne banker i løpet av cruiset, så det 
anbefales ta med kontanter i DKK til 
Grønland for bruk på land. Kredittkort 
kan brukes noen steder. Vi gjør opp-

merksom på at det ikke er mulig å ta ut 
eller veksle penger om bord.

TIDSFORSKJELL GRØNLAND: 
GMT – 4 timer / Island: GMT – 2 timer 
Eksempel: Norge kl. 12.00 – Grønland 
kl. 08.00.

© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN
© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN
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Å være på toppen av verden betyr å seile midt i isen. På denne 
reisen, som reisene til polfarerne før oss, må vi seile der isen 
tillater oss. Uansett hvor vi seiler eller hva vi ser, lover vi en 
trygg og spennende ekspedisjon. Vi seiler tross alt i Nord-
vestpassasjen, noe få skip i det hele tatt prøver på i dag. Dette 
er den perfekte destinasjonen for oppdagelsesreisende som 
søker det uventede. Dette er en ekspedisjon der elementene 
hersker, og været, vinden og isforholdene bestemmer den 
endelige reiseruten. Trygghet står over alt annet, og kaptei-
nen vil bestemme reiseruten under reisen. Derfor er denne 
reiseruten bare en indikasjon på hva du kan oppleve, og det 
er også derfor hver ekspedisjon med Hurtigruten er unik.

Nordvest-
passasjen
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KLIMA Vi kan forvente rundt 
0 grader Celsius når vi seiler i 
Nordvestpassasjen.
 
VALUTA Valutaen i Canada er 
kanadisk dollar ($). Kredittkort 
kan brukes noen steder. Vi an-
befaler imidlertid at du har med 
kontanter i mindre sedler. Merk 
at vi ikke har noen tjeneste for 
valutaveksling om bord.

MILJØET Det er ikke tillatt å 
plukke arktiske vekster, da øko-
systemet er svært ømfintlig for 
inngrep og blomstringstiden er 
svært kort. Vær oppmerksom på 
hvor du tråkker og husk å følge 
stiene. Det er strengt forbudt 
å gå inn i kulturelle/historiske 
levninger. Følg instruksjonene 
fra guiden/ekspedisjonsteamet. 
Som fullverdig medlem, holder 
Hurtigruten seg til AECOs (Arc-
tic Expedition Cruise Organiza-
tion) retningslinjer.
 
HISTORIE Nordvestpassasjen 
knytter Stillehavet og Atlanter-
havet sammen, og er en vakker 
og samtidig uforsonlig rute 
som har tatt livet av mange 
oppdagelsesreisende opp gjen-

nom historien. Siden slutten 
av 1400-tallet har søket etter 
denne sagnomsuste sjøveien 
gjennom kanadisk Arktis vært 
den hellige gral for tøffe even-
tyrere. Det finnes spor fra nær 
40 ekspedisjoner som har seilt 
her, enten for å utforske dette 
ukjente territoriet eller for å 
finne sjøveien til Asia.
 Det første noterte forsøket var 
reisen til John Cabot i 1497. 
Den mest berømte reisen hit var 
James Cooks mislykkede forsøk 
på å seile i passasjen i 1776, og 
selvfølgelig også den skjebnes-
vangre Franklin-ekspedisjonen 
i 1845. Den første som erobret 
Nordvestpassasjen med skip, 
var den norske polfareren Roald 
Amundsen på en ekspedisjon 
som varte fra 1903 til 1906, 
om bord på den ombygde sil-
debåten Gjøa.
 
SPRÅK Canada har to offisielle 
språk – engelsk og fransk. 
 
MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Dersom det skulle 
oppstå en medisinsk nødsituas-
jon i Nordvestpassasjen er den 
eneste evakueringsmuligheten 

med fly/helikopter til nærmeste 
by med sykehus. Dette er svært 
dyrt og avhenger av gunstige 
værforhold. Derfor er det oblig-
atorisk at du har en omfattende 
reiseforsikring som også dekker 
medisinsk evakuering.
 
MOBILTELEFONER PÅ LAND 
Bruk av mobiltelefon med 
roaming kan være svært dyrt. 
Sjekk prisene hos mobiloper-
atøren din før reisen. Tilgang til 
Wi-Fi varierer fra destinasjon til 
destinasjon og endrer seg raskt.
 
NATUR OG DYRELIV Dette er et 
område med et rikt dyreliv og 
muligheter for å se isbjørn, nar-
hval og hvithval.
 
BEFOLKNING Cambridge Bay 
er det største stoppestedet for 
passasjer- og forskningsskip 
som prøver å seile gjennom 
Nordvestpassasjen. I 2016 had-
de Cambridge Bay 1766 innbyg-
gere.
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Navnet Alaska kommer fra det aleutiske ordet «Alyeska» som betyr «stort 
land», og noen kaller det også «Det siste grenseland». Det er den største 
staten i USA, og her finnes tette skoger, store nasjonalparker fulle av dyreliv, 
og en kystlinje som er hjem til fantastiske havdyr. Alaska har også flere tettst-
eder og byer, som Ketchikan med sin samling av totempeler fra urfolk i USA, 
Sitka med sterke russiske koloniinnflytelser, og Petersburg, en fiskerlandsby 
i Alaska som er kjent som «Lille Norge» fordi den ble grunnlagt av norske 
fiskere for over 100 år siden.

KLIMA Temperaturene i Alaska va-
rierer mye, og noe av det varmeste 
og kaldeste klimaet finnes sentralt 
rundt området nær Fairbanks. Gjen-
nomsnittstemperaturen i Nome i 
september er 6 grader Celsius, mens 
sørøst-Alaska har noe av statens mil-
deste klima.

VALUTA Valutaen på land er US dollar 
($). De vanligste utenlandske valutae-
ne kan veksles inn i lokal valuta i stør-
re banker underveis på reisen, men 
ikke alle byer har denne muligheten. 
Betalingskort kan også brukes de 
fleste steder. Merk at vi ikke har noen 
tjeneste for valutaveksling om bord.

MILJØ Etterlat ingen spor, behold kun 
minnene som suvenirer. Det er for-
budt å plukke med seg ørnefjær, ark-
tiske blomster og andre naturelemen-
ter, siden miljøet er svært sårbart. 
Vær oppmerksom på hvor du tråkker 
og husk å følge stiene. Det er strengt 
forbudt å gå inn i kulturelle/historis-
ke levninger. Følg instruksjonene fra 
guiden/ekspedisjonsteamet.

HISTORIE Flere urfolk bosatte seg i 
Alaska siden år 10 000 f.Kr. – lenge 
før europeerne ankom området. I 
1741 sendte tsaren Peter den store den 
oppdagelsesreisende Vitus Bering for 
å utforske utover den østlige grensen 
av Russland og finne nye territorier 
for det russiske imperiet. Fra slutten 
av 1700-tallet og frem til 1867 kon-
trollerte Russland det meste av Alas-

ka. Senere ble Beringstredet oppkalt 
etter Vitus Bering. Den 30. mars 1867 
kjøpte De forente stater Alaska fra 
det russiske imperiet for 7,2 millioner 
amerikanske dollar.

SPRÅK Det snakkes minst 20 for-
skjellige urspråk i Alaska. I tillegg er 
engelsk hovedspråket for rundt 84 %. 
Spansk snakkes av kun 3,5 %.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Alaska er en fjerntlig-
gende stat der små tettsteder og 
landsbygder ofte kun tilbyr svært 
enkle medisinske tjenester. Derfor 
kan evakuering med helikopter bli 
nødvendig ved en kritisk medisinsk 
nødsituasjon. Det er obligatorisk for 
alle passasjerer å ha en omfattende 
reise- og helseforsikring som dekker 
medisinsk evakuering og tilknyttede 
kostnader før reisen.

MOBILTELEFONER PÅ LANDMobil-
dekningen i Alaska er ganske spo-
radisk. Dekningen er vanligvis god i 
byer, og varierer fra god til ikke-ek-
sisterende mellom byer. Sjekk med 
mobiloperatøren din om hvilken dek-
ning du vil ha langs reiseruten. Gjes-
ter kan bruke sine egne telefoner om 
bord på skipet når som helst så lenge 
vi har dekning. Internasjonale priser 
vil gjelde. Prisen avhenger av hvil-
ken mobiloperatør du har. Sjekk med 
mobiloperatøren din for priser og om 
abonnementet ditt kan brukes med 
MCP-satellittsystemet vårt om bord. 

NATUR OG DYRELIV Alaska er kjent 
for å ha et mangfold av dyreliv som 
varierer mye i forskjellige deler av 
staten. Takket være den omfattende 
villmarken i Alaska og en rekke na-
sjonalparker og statlige parkområder, 
holdes det siste grenseland i live. Par-
kene lar besøkende oppleve dyrelivet 
på nært hold og få muligheten til å 
se den uberørte naturen i Alaskas 
landområder og vannmiljøer. Møter 
med bjørn er mest omtalt, men i na-
sjonalparkene og vannet rundt Alaska 
finnes hvaler, seler og sjøotere i over-
flod. Det finnes med andre ord mange 
spektakulære muligheter for å se dy-
relivet på nært hold. 

BEFOLKNING Alaska er den største 
staten i USA i areal, men den minst 
befolkede. Hovedstaden er Juneau. 
Den største byen, Anchorage, er hjem 
til halvparten av Alaskas innbyggere, 
som i 2017 var nesten 740 000.

SHOPPING PÅ LAND Kunst og hånd-
verk laget av urbefolkningen er vanlig 
å finne i hver havn, hovedsakelig tre- 
og beinskjæringskunst, Ulu-kniver og 
totempeler i miniatyr.

TIDSSONE UTC –8. Skipet bruker den 
lokale tiden i hver havn. Du får infor-
masjon om bord.

©GETTYIMAGES

ALASKA
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Chile, Peru, Ecuador og Colombia – 
den lange vestkysten av Sør-Amerika byr på 
fjorder, Andesfjellene, livlige metropoler, 
solrike strender og en rekke arter.

Sør-Amerika
BEFOLKNING Med nesten 
400 millioner innbyggere har 
Sør-Amerika 6 % av verdens be-
folkning. 
Med en økende urbanisering har 
metropoler, hovedsakelig nær 
kysten, blitt utviklet raskt. 

HISTORIE Historien fra 
Sør-Amerika er fortsatt relativt 
ukjent. Forskere har funnet bev-
is på at det var liv her helt tilbake 
til 8000 f.Kr. Bosetningen Caral 
i Peru er rundt 4600 gammel, 
og er en av de eldste byene på 
kontinentet. Inka-sivilisasjonen 
dominerte Andesregionen fra 
1438 til 1533, og hovedstaden 
var Cusco i Peru. Det svært ut-
viklede imperiet med rundt 14 
millioner mennesker etterlot 
seg presise og enestående stein-
arbeider som f.eks. kan ses på 
Macchu Picchu og i Den hellige 
dal. 
Spanjolene og portugiserne var 
de første som grunnla kolonier 
i Sør-Amerika, etterfulgt av bri-
tene og nederlenderne. Gnis-
ningene mellom kolonilandene 
i Europa, urbefolkningen og 
rømte slaver formet Sør-Amer-
ika fra 1500–1800-tallet. 
Revolusjonære bevegelser og 
militære høyrefløy-diktaturer 
ble vanlige etter andre verden-
skrig, men fra 1980-tallet slo 
en bølge av demokratisering 
gjennom kontinentet, og det 
demokratiske styret er utbredt 
nå.

KLIMA Klimaet på Shetland 
er nokså moderat takket være 
Golfstrømmen, med mindre 
frost og snø om vinteren og en 
gjennomsnittlig temperatur på 
12 °C om sommeren, med lyse, 
lange dager. Vinteren er svært 
våt, og hvis du sammenligner 
med klimaet på Orknøyene kan 
du si at klimaet er noe tøffere på 
Shetland.

VALUTA Unntatt i Ecuador, 
som bruker US dollar, har alle 
landene her sin egen valuta. 
Valutakursene kan variere fra 
dag til dag. Generelt sett anbe-
fales det å bruke lokal valuta for 
hvert land. Minibanker er van-
lige. Nettverket til Cirrus (Mas-
tercard) og Plus (Visa) fungerer 
her. Se på baksiden av kortet ditt 
for å se hvilket nettverk du er på. 
Sørg for at du husker PIN-koden 
din og vet hvor mye du kan ta 
ut per dag før du reiser. Sjekk 
med banken din for mulige ge-
byrer. I tillegg er små sedler i 
US dollar en god reserveløsning 
siden de kan brukes i alle land i 
Sør-Amerika. Reisesjekker er 
vanskelige å veksle inn og anbe-
fales ikke. Tyske EC-Karten ak-
septeres ikke. Merk at de fleste 
selgere foretrekker små sedler 
og eksakt sum i mynt. 

MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Følgende liste er 
kun en anbefaling for vaksiner 
når du reiser til Sør-Amerika. 

Vi anbefaler: Hepatitt A/B, ty-
fus, difteri, stivkrampe og polio. 
Risikoen for malaria varierer et-
ter region og sesong. Merk at for 
noen land og regioner, slik som 
jungelen i Colombia og Peru, er 
vaksine mot gulfeber påkrevd, 
og du må ha med deg vaksinas-
jonskortet. Spør lege, og/eller 
besøk en reiseklinikk minst 6–8 
uker før avreise. Vi anbefaler at 
du bruker et godt myggmiddel 
i tropiske regioner. Hvis før- og 
etter-programmet i forbindelse 
med reisen din inkluderer An-
desfjellene, bør du lese deg opp 
på høydesyke, som kan merkes 
fra 2400 meter over havet.

MILJØ Ifølge internasjonale lov-
er er det forbudt å drive handel 
med truede dyrearter. Husk 
at alle kjøp av produkter fra 
havskilpadde, slange- eller kat-
teskinn, koraller, orkideer etc. 
bidrar til fortsatt jakt og rovdrift 
på truede arter, og er derfor 
strengt forbudt. 

MOBILTELEFONER PÅ LAND 
Bruk av mobiltelefon med 
roaming kan være svært dyrt. 
Sjekk prisene hos mobiloper-
atøren din før reisen. Tilgang til 
Wi-Fi varierer fra destinasjon til 
destinasjon og endrer seg raskt.

NATUR OG DYRELIV Naturen og 
dyrelivet vest i Sør-Amerika er 
like mangfoldig som landska-
pet, geografien og menneskene. ©
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I alle fire land med deres kystlinjer, 
jungelregioner og Andesfjellene, er 
det mange muligheter for å oppleve 
en unik flora og fauna. Colombia 
alene er hjem til over 1800 fugleart-
er, som er mer enn hva Europa og 
Nord-Amerika har til sammen. 
Chile er hjem til et mangfold av øko-
systemer på grunn av den enormt 
lange, utstrakte formen. Kysten her 
er det perfekte habitatet for klippe-
hopperpingvin og magellanping-
vin,sjøløver, seks selarter, chilenske 
delfiner og en omfattende hvalpopu-
lasjon. Hele 19 % av landet er fredet. 
En av de største og viktigste nasjon-
alparkene er Torres del Paine i Pata-
gonia. 
Peru har rundt 500 arter av pattedyr, 
og hele 70 av disse er endemiske. 
Forskere katalogiserer stadig nye 
arter hvert år, hovedsakelig fugler. 
Kystlinjen er hjem til mange sjøpat-
tedyr, som sjøløver, pelsseler, delfin-
er og hvaler. 
Ecuador byr på tropiske regnskoger, 
Andesfjellene, tørre skoger og man-
grovetrær, og det er et av verdens 

mest artsrike land. Et eksempel er de 
rundt 120 artene av kolibri.

SHOPPING PÅ LAND Omsetnings- 
og importavgifter er allerede kalkul-
ert inn i prisen i de fleste butikkene 
og utsalgsstedene. Pruting er ikke 
akseptert i butikker, men kan være 
akseptert på markeder.

SPRÅK Spansk i forskjellige diale-
kter er hovedspråket som snakkes i 
Chile, Peru, Ecuador og Colombia. 
Sør-amerikansk spansk er anner-
ledes enn europeisk spansk siden an-
dre ord ofte brukes. Engelsk snakkes 
i turistområder. I sørlige Chile 
snakkes tysk og mapuche i noen 
områder. Quechua og aymara er off-
isielle språk i flere regioner av Peru. I 
Ecuador er kichwa svært utbredt, og 
Colombia anerkjenner offisielt alle 
språk fra urbefolkningen. 

TIDSSONER Fastlands-Chile er delt 
inn i to tidssoner. Den sørlige delen, 
inkludert Magellanstredet og Pata-
gonia, ligger på UTC –3 hele året, 

mens kontinental-Chile, som er 
størsteparten av landet, bruker UTC 
–4 om vinteren og –3 om sommeren. 
Peru og Colombia ligger hele året på 
UTC –5 og Ecuador på UTC –6
.

© ANDREAS KALVIG ANDERSON / HURTIGRUTEN
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Antarktis er ulikt alt annet du har opplevd. 
––– Dette er det mest fjerntliggende stedet i 
verden, der naturen har hele kontrollen. Der 
sjeldne dyrearter ikke er redde for men-
neskene. Der Hurtigruten har et enestående 
nivå av ekspertise for å ta deg med inn i 
uberørt villmark og ta reisen din til et helt 
nytt nivå.

Antarktis
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90 % av 
verdens is 
finnes i 
Antarktis.
 
Mesteparten av denne isen er 
en del av innlandsisen som dek-
ker landmassen som er rundt 14 
millioner kvadratkilometer (5.4 
millioner kvadrat miles) – områ-
det som dekker Frankrike, Spa-
nia og Tyskland tilsvarer bare en 
tiendedel av dette. Hver vinter 
fryser deler av Sørishavet til, noe 
som i effekt dobler det isbelagte 
området. Denne innfrysningen 
er det største sesongmessige na-
turfenomenet på planeten. Kald-
vannsstrømmen som kretser kon-
tinentet kutter det av fra varmere 
klimasoner.

Antarktis er i alle aspekter iso-
lert fra omverdenen, og reisen-
de vil forstå hva dette betyr når 
de opplever ”det mest forblåste, 
kaldeste, tørreste og høyeste 
kontinentet”. Det ble en gang 
sagt:”den personen som kan 
forklare følelsen av å være i An-
tarktis med ord, har sannsynlig-
vis ikke vært der selv…” 

Antarktis har ingen fastboende, 
men har millioner av pingviner, 
er foringsområde for tusenvis 
av hval i den australske somme- 
ren og et kontinent dedikert til 
vitenskap og fred. Kontinentet 
beskyttes av Antarktistrakta-
ten fra 1959. Men før traktaten 
gjorde åtte nasjoner krav på de-
ler av Antarktis. Norge har det 
nest største kravet etter Aust-
ralia. 

Den en og en halvdagslange 
kryssingen av Drakestredet er 
akkurat hva man trenger for å 
forberede seg for Antarktis. Du 
får nok tid til å tenke grundig 
gjennom noen av forventnin-
gene dine. De gigantiske isfjel-

lene som engang brøt seg løs 
fra randen på det antarktiske 
fastlandet, pingvinstimene som 
svømmer ut til havet for å jakte 
på krill, og de torpedolignende 
leopardselene som patruljerer 
strandlinjene og holder et skarpt 
øye med alle bevegelser. Pusten 
til knølhvalen kan høres i det 
fjerne, og lyden fører til panisk 
vending av hoder som prøver 
å finne kilden. Hvorvidt du har 
valgt den episke reisen som tar
deg med på rundtur for å nå de 
isolerte Falklandsøyene, eller en 
av våre andre reiser i Antarktis – 
vil vi gi deg den samme varme 
mottakelsen.
Vi er stolte av at du valgte oss 
som operatør for din reiseopp-
levelse.

BEKLEDNING Ifølge IAATO 
regulering og for å unngå over-
føring av sykdom til det sårbare 
økosystemet i Antarktis ber vi 
våre reisende om å ta med rene 
klær for å  bruke på land. For mer 
informasjon, se utstyrslisten.

HISTORIE Det var de gamle gre-
kerne som først kom opp med 
ideen om Antarktis. De visste 
om Arktis – som de betegnet 
Arktos – Bjørnen, fra konstella-
sjonen Storebjørn. De fant ut at 
for å balansere verden,
burde det være en tilvarende 
kald landmasse i sør som var 
den samme, men en motpart 
”Ant–Arktos”– det motsatte 
av bjørnen. I 1773 seilte James 
Cook rundt Antarktis. Selv om 
han ikke ser land, finner han 
forekomster av stein på isfjell 
noe som viser at et kontinent må 
eksistere. Den neste til å krys-
se den antarktiske sirkelen var 
Thaddeus Bellinghausen, som 
var den første til å se kontinentet 
i 1820. Fra slutten av 1800-tallet 
og til midten av det 20. århundre 
fulgte det mange ekspedisjoner. 
Disse var hovedsakelig marine-
undersøkelser og i denne perio-
den begynte også selfangere og 
hvalfangere fra hele Europa å

jakte i ulike deler av Antarktis og 
de subantarktiske øyene. Den 
første som antas å ha landet på 
selve kontinentet var nordman-
nen Carsten Borchgrevink som
også var banebrytene i bruken 
av sledehunder for transport i 
Antarktis. 1900 - 1916 er kjent 
som „den heroiske tidsalder“ 
for Antarktis utforskning. Det 
er et ordtak som lyder; „For vi-
tenskapelige funn gi meg Scott, 
for fartsfylt og effektiv reise gi 
meg Amundsen, men når du står 
med ryggen mot veggen og alt 
håp er tapt, gå ned på kne og be 
for Shackleton“. Amundsen vant 
kapp- løpet mot sydpolen den 
14. desember 1911.
1957-1958 IGY – det internasjo-
nale geofysiske år – 12 nasjoner 
bygget mer enn 60 forsknings-
stasjoner i Antarktis, og danner 
begynnelsen på det internasjo-
nale samarbeidet i Antarktis.
I 1961 trer den Antarktiske trak-
taten i kraft.

IAATO HELSEERKLÆRING
For å overholde IAATO og Hur-
tigruten AS forskrifter, må alle 
gjester ha fylt ut IAA-TOs  helse-
erklæring samt ha en helseattest 
fra legen sin. Du må  huske å ta 
den utfylte helseerklæringen 
med om bord og levere den til 
skipslegen. Gjester som ikke har  
fylt  ut helseerklæringen kan bli 
nektet  ombordstigning.

INNREISE  Sørg for at passet ditt 
er gyldig i mer enn seks måneder 
etter at du returnerer til hjem-
landet ditt. Husk å sjekke om du 
trenger visum.

KLIMA Antarktis er det villeste, 
kaldeste, tørreste og høyeste kon-
tinentet i verden. På Antarktis-
halvøya, som er området vi seiler 
i, ligger temperaturen gjennom-
snittlig på 0–5 grader celsius om 
sommeren (november–mars). 
Under reisen vil temperaturene 
variere fra varm sommer i Buenos 
Aires (30 °C) til vinter (rundt 0 °C) 
i Antarktis. Forvent perioder med 
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mye vind når du er i Antarktis – 
kald luft blåser ned fra isbreene 
og brehyllene. Dette kalles ned-
adgående vind og kan forekom-
me når du minst venter det.

LANDGANG OG AKTIVITETER 
Alle landganger i Antarktis, 
Sør-Georgia og Falklandsøye-
ne er inkludert. I tillegg tilbyr vi 
aktiviteter som kan variere fra 
reise til reise avhengig av vær- 
og isforhold. Disse aktivitetene 
inkluderer kajakkpadling, små-
båtcruise, camping og tur med 
truger. Kajakkpadling kan for-
håndsbestilles eller bestilles om 
bord. Alle andre aktiviteter kan 
kun bestilles om bord. Merk at 
det er begrenset antall plasser.

MEDISINSK NØDHJELP Ved et 
medisinsk nødstilfelle i Antark-
tis, er den eneste evakuerings-
måten å fly mot byen Punta Are-
nas, Chile da det ikke er noen 
sykehusfasiliteter i Antarktis. 
Dette er veldig kostbart og er 
avhengig av gunstige værfor-
hold. Det er derfor obligatorisk 
med en omfattende reise-/hel-
seforsikring som  også dekker  
medisinsk evakuering.

MILJØ Med tanke på isolasjo-
nen, er miljøet I Antarktis trolig 
det mest uberørte naturlige mil-
jøet i verden. Som besøkende 
har vi noen forpliktelser med  
dette i tankene, det viktigste 
og mest generelle er at vi ikke 
levner noen spor. Antarktis-
traktaten og IAATO forbyr 
mer enn 100 personer å være 
i land samtidig for å regulere 
menneskelig ferdsel i Antarktis. 
Alle gjester blir instruert i hvor-
dan man skal  oppføre seg på 
land i Antarktis. Antarktistrak-
tatens anbefaling XVIII-1 og 
IAATOs retningslinjer er obliga-
toriske og må følges.

MONTEVIDEO Montevi-
deo er Uruguays hovedstad 
og den største byen, en by 
full av mangfold og med et 

rikt  kulturliv. Byen ligger på 
den nordlige elvemunningen 
av Rio de la Plata. Og byen  
er mangfoldig, her er det en 
industriell havn, hus og lande-
merker fra kolonialtiden,  og  
den  eksklusive  strandsonen 
Carrasco, som er en forstad i 
nærheten av flyplassen. Plaza 
Indepedencia er hjertet i Mon-
tevideo og det er her skillet 
mellom sentrum og Ciudad 
VIeja (gamlebyen) går. De fles-
te turiststedene ligger i Ciudad 
Vieja. Her er det flere museer, 
kunstgallerier, art decobygnin-
ger, det berømte Palacio Salvo, 
det neoklassiske Solis Teateret 
og Mercado del Puerto (havne-
markedet) en tidligere stall som 
nå består av mange biffhus.

NATUR OG DYRELIV Som det 
kaldeste stedet på jord, har ikke 
Antarktis noen landpattedyr 
– det er ingen trær eller kratt, 
og kun to arter av blomstrende 
planter, Antarktisk hårgress 
(Deschampsia antarctica) og 
Antarktis perleurt (Colobanthus 
quitensis). Det er havet som er 
basis for de fleste skapningene, 
som pingvin og sel. I Antarktis 
kommer du til å se tusenvis av 
ping viner som ivrig hekker og
forer i løpet av de korte som-
mermånedene. Antarktis har en 
rik variasjon av pattedyr. Siden 
de ikke har blitt jaktet på, på 
flere tiår, er de fleste artene mer 
nysgjerrig enn redd for turister. 
Det er også rikelig med fugler, 
med den mektige albatrossen 
som himmelkonge.

TIDSSONE Antarktis befinner 
seg på alle lengdegrader på 
grunn av at Sydpolen ligger nær 
midten av kontinentet. Teoretisk 
sett skulle Antarktis ligge i alle 
tidssoner, men siden områdene 
sør for den sørlige polarsirkel 
opplever ekstreme dag/natt-sy-
kluser nær sommersolverv i juni 
og vintersolverv i desember, er 
det vanskelig å anslå hvilken 
tidssone som ville være mest 

passende. Av praktiske årsaker 
er tidssoner vanligvis basert på 
territorielle krav, men mange 
stasjoner bruker tiden i landet 
de eies av eller tidssonen på for-
syningsbasen deres. Nærliggen-
de stasjoner kan ha forskjellige 
tidssoner fordi de tilhører andre 
land. Mange områder har ingen 
tidssone, siden ingenting er be-
stemt og det ikke engang er mid-
lertidige bosetninger med klok-
ker. Disse er simpelthen merket 
med UTC-tid. 
Sommertid brukes hovedsake-
lig ikke i Antarktis, fordi 95 % av 
kontinentet ligger sør for Den 
sørlige polarsirkelen, og mid-
nattssolen gjør dette unødven-
dig. Noen få regioner måler imid-
lertid tiden og bruker sommertid 
i henhold til landet de forsynes 
fra, f.eks. Chile og New Zealand. 
Områdene har sommertid i den 
sørlige sommeren, når det er vin-
ter i nord, inkludert januar.

USHUAIA  Ushuaia er den 
sydligste byen i verden, på 
kysten av Beagle kanalen og 
omkran-set av Martialfjellene. 
Det er hovedstaden i Tierra del 
Fuego, Antarktis og den sør-at-
lantiske øyprovinsen. Denne 
sjarmerende lille byen byr på 
utsikt over sjøen, skog og fjell. 
Byens 65000 innbyggere lever 
stort sett av fiske, naturolje og 
gassutvinning, sauehold og tu-
risme. Gatene har fargerike hus, 
gode sjømatrestauranter og toll-
fri handel. Her finner du flotte 
souvenirer, lokalprodusert sjo-
kolade og utmerkede sports-/
fritidsklær til en rimelig penge.

UTFLUKTER På Falklandsøyene 
tilbyr lokale leverandører ut-
flukter med lokale guider. Disse 
utfluktene kan bestilles på for-
hånd og om bord i skipet hvis det 
er plasser tilgjengelig. Utflukter 
før og etter sjøreisen i Buenos 
Aires og Ushuaia kan bestilles 
på forhånd og i informasjons-
skranken på Emperador Hotel og  
NH City Hotel Buenos Aires ved  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tilgjengelighet. Utfluktene er dessver-
re ikke tilpasset reisende med funk-
sjonshemninger.

VALUTA OG KREDITTKORT Argen-
tinsk peso brukes i Argentina, og chi-
lensk peso brukes i Chile. US dollar 
kan veksles i lokal valuta til dagens 
valutakurs enten i banker eller penge-
vekslingskiosker. Noen butikker kan 
godta kontanter i US dollar, selv om 
dette ikke er vanlig praksis. Du kan 
også ta ut penger fra minibanker ved 
bruk av kredittkort og PIN-kode. Ved 
besøk på Falklandsøyene brukes pund 
(FIP og GBP). 
Ved ilandstigning på Antarktis tar 
noen baser kun kontanter i US dollar. 
I Port Lockroy er følgende valutaer 
brukt: GBP, USD, Euro og større kre-
dittkort (for kjøp over 100 USD). Merk 
at vi ikke har noen tjeneste for valuta-
veksling om bord.

©
 A

N
E

T
TE

 A
S

B
JØ

R
N

R
Ø

D
 /

 H
U

R
TI

G
R

U
TE

N

© ANETTE ASBJØRNRØD / HURTIGRUTEN



2928

BIDRA TIL Å 
BESKYTTE 
DET ANTARKITSKE 
MILJØET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antarktis er fortsatt en av de mest 
uberørte naturområder i verden. 
Fremmede arter representerer en 
trussel mot det biologiske mang-
foldet globalt som de kan forårsake 
alvorlige negative konsekvenser for 
naturmiljøet. Dette er arter som er 
blitt innført til regioner der de ikke 
finnes normalt, som et resultat av 
menneskelig inntreding. Økt besøk i 
Arktisk fører til at det er større sjanse 
for at fremmedarter blir introdusert i 
polområdene. 

Følgende 
retningslinjer tar 
sikte på å mini-
mere risikoen 
for fremtidig  
introduksjon av 
ikke-innfødte ar-
ter til  Antarktis
VÆR EN ANSVARLIG BESØKENDE  En 
av de viktigste måtene fremmedarter 
blir spredd i Antarktis er via turisme. 
Frø, mikroorganismer og til og med 
insekter kan haike med oss til polom-
rådene, gjerne via skotøy, klær eller i 
ryggsekker/poser du har brukt uten-
dørs andre steder. Ved å følge noen en-
kle trinn, kan du sørge for att ditt besøk 
ikke fører til at ukjente arter kommer til 
polområdene
 
FØR DU REISER HJEMMEFRA
Undersøk og vask alle klær, inkludert 
lommer, sømmer, borrelåser og såler 
på sko. Bruk en støvsuger, og børste og 
vann der det er nødvendig for å sikre at 
alle frø og skitt er fjernet. Dette er spe-
sielt viktig dersom du har brukt klær 
og utstyr tidligere i parkområder eller 
andre områder. 

VED ANKOMST:
1. Følg biosikkerhetsprosedyrene på 
din ekspedisjon. Dette er spesielt viktig 
dersom du reiser mellom forskjellige 
geografiske regioner som Svalbard, 
Grønland, Island og Antarktis, men 
også når vi flytter oss fra landingssted 
til landingssted. 
2. Se på skoene dine! Dersom du mer-
ker organisk materiale på støvler, klær 
eller utstyr, sørg for å rengjøre det før 
du forlater et plass og bruk desinfise-
rende vask mellom besøkene. La des-
infeksjonsmiddel tørke mellom hver 
landing. 
3. Spre ordet. Del denne informasjon 
med andre og bidra til å beskytte det 
arktiske miljøet! 

FOR MER INFORMASJON SE:
http://iaato.org/protecting-the-en-
vironment
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Vår  
Miljøforpliktelse

Hurtigruten har operert og seilt i 
noen av verdens mest utfordren-
de farvann siden 1893, og røttene 
våre går tilbake til de norske po-
larheltene. Vi står nå overfor en 
av de største og vanskeligste ut-
fordringene i vår 125 år lange his-
torie. Klimaendringer, plastavfall 
og ikke-bærekraftig masseturis-
me endrer sårbare økosystemer 
og truer dyre- og plantelivet.

Et fotavtrykk 
vi er stolte av
Med utgangspunkt i vår liden-
skap, kompetanse og arv, er 
Hurtigruten – sammen med vårt 
dedikerte mannskap og perso-
nale – bestemt på å utgjøre en 
forskjell. Vi vil etterlate oss et 
fotavtrykk vi er stolte av, bidra til 
bærekraftig utvikling og skape 
positive endringer gjennom vår 
drift.

• Det er derfor vi bygger de aller 
første hybriddrevne ekspedi-
sjonscruiseskipene.

• Det er derfor vi, som det første 
store reiseselskapet i verden, har 
fjernet engangsplast fra alle våre 
skip og hoteller.

• Det er derfor vi inviterer gjes-
tene våre til å utforske planeten 
på en tryggere, grønnere og mer 
avansert ekspedisjonsflåte.

• Og det er derfor vi ønsker å in-
formere gjestene våre og skape 
ambassadører for hver destina-
sjon på hver sjøreise, gjennom 
å aktivt engasjere gjestene våre 
i kultur, økosystemer og konse-
kvensene av klimaendringer – 
uansett hvor vi seiler.

Den dyktige besetningen om 
bord på MS Roald Amundsen 
gjør sitt ytterste for at du skal få 
storslåtte natur- og kulturopple-
velser, samt oppleve det spen-
nende folkeliv og oppleve dyre-, 
fugle- og plantelivet på de stede-
ne vi besøker. Derfor forplikter vi 
oss også til å gjøre alt vi kan for å 
ta vare på naturen og miljøet - du 
vil alltid oppleve den høyeste mil-
jøbevissthet både om bord og på 
land.

IAATO AND AECO  Hurtigruten 
er et fullverdig medlem av In-
ternational Association of An-
tarctica Tour Operators (www.
iaato.org), den internasjonale or-

ganisasjonen som oppfordrer til 
et miljøbevisst reiseliv. I tillegg er 
Hurtigruten medlem av Associa-
tion of Arctic Expedition Cruise 
Operators (www.aeco.no), den 
tilsvarende organisasjonen av 
turoperatører  for Arktis. AECO 
er svært opptatt av at turisme i 
våre sårbare arktiske områder tar 
hensyn til naturen og dyrelivet – 
både mens man er til sjøs, på isen 
og på land. 

Vi opptrer også varsomt med 
kulturminner og respektfullt i 
forhold til lokalbefolkningen. 
Begge disse organisasjonene har 
utarbeidet retningslinjer som 
Hurtigruten følger nøye.

MER INFORMASJON OM HUR-
TIGRUTENSMILJØFORPLIK-
TELSE: hurtigruten.no/om-oss/
sustainability/

Hurtigruten er en verdensleder innen ekspedi-
sjonsreiser, og verdens største ekspedisjonscru-
iserederi. Dette kommer med et stort ansvar. 
–––Med FNs bærekraftsmål som et ramme-
verk, og en misjon fokusert på innovasjon, tek-
nologi og konkrete tiltak – er bærekraft en del 
av hver detalj i Hurtigrutens drift.

©
 D

A
N

K
A

 R
A

D
O

W
S

K
A

 /
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

 
©

 A
N

E
T

TE
 A

S
B

JØ
R

N
R

Ø
D

 /
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

 

https://www.hurtigruten.no/om-oss/sustainability/
https://www.hurtigruten.no/om-oss/sustainability/


3332

© ANETTE ASBJØRNRØD / HURTIGRUTEN

© MARSEL VAN OOSTEN

–––––– Må jeg ha god helse for å være 
med på denne reisen?
Det er viktig at du har god helse. 
Denne reisen er lang, og vi besø-
ker steder der det kan være langt til 
nærmeste sykehus. En Explorer-rei-
se frarådes dersom du har en syk-
dom som er livstruende eller krever 
regelmessig medisinsk oppfølging. 
For å delta på utfluktene der vi ikke 
legger til kai, må du kunne gå i ujevnt 
terreng og på glatt underlag, samt 
klare å gå om bord i småbåtene som 
vi benytter til å føre grupper i land.

–––––– Hvor mye tid til bringer vi i 
land?  Alle landinger avhenger av 
faktorer som vær, avstanden mel-
lom landingssteder, og de operative 
forhold. Ekspedisjonsleder og kap-
teinen vil arrangere den daglige rute 
for å sikre en best mulig opplevelse.

–––––– Er det restriksjoner på aktivite-
tene på land?  Miljøvern har høy pri-
oritet for Hurtigruten. Det er strenge 
regler som sikrer beskyttelse av dyre-
liv, miljøet og kulturer i de områder 
vi besøker. Vår ekspedisjonsleder vil 

gi den nødvendige informasjonen 
om hvordan vi må oppføre oss på 
land.
–––––– Kan det være mye sjøgang på 
turen? Det er naturligvis umulig å 
forutsi med sikkerhet hvordan været 
blir. Kapteinen vil gjøre sitt ytterste 
for at seilasen blir så komfortabel 
som mulig. Dersom du lett blir sjø-
syk, anbefaler vi at du tar med den 
medisinen som fungerer best for 
deg.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

SKIPETS KONTAKTINFORMASJON 
Telefon:  +47 51005300
E-mail: 
reception.ra@hurtigruten.com

ENDRING AV REISERUTE Noen av 
våre reiseruter går til områder uten, el-
ler med svært begrenset infrastruktur. 
Dette, kombinert med noen av de mest 
ekstreme (polare) forholdene i verden, 
betyr at vind, vær og is, endrede forhold 
på havbunnen samt andre ting kan og vil 
bestemme vårt detaljerte program.

SIKKERHET Sikkerhet er alltid første 
prioritet, og det er kapteinen som avgjør 
reiseruten underveis. Derfor er hver reise 
unik og alle publiserte ruter kun veileden-
de.

DAGLIG PROGRAM Opplysninger om 
dagens program finner du på TV-skjer-
mene i fellesområdene, samt på lugaren 
din. Det er én kanal for respektive språk 
(vanligvis engelsk, tysk, kinesisk eller 
fransk).

VÆRFORHOLD Værforhold kan også 
gjøre landgang og turer med små båter 
vanskeligere og noen ganger umulig. 
Husk at uforutsette endringer ofte blir 
høydepunktet på en reise. Vi inviterer deg 
til å være åpen for det uventede, og flek-
sibilitet er viktig på våre Explorer-cruise.

MERK Vi er også underlagt skrevne og 
uskrevne lover som å bistå skip eller per-
soner i nød.

VIKTIG INFORMASJON

http://post.ra@hurtigruten.com
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INKLUDERT I FLYGNINGEN SANTIAGO 
DE CHILE – PUNTA ARENAS
Flygningene fra Santiago de Chile til 
Punta Arenas og vice versa blir operert 
av LATAM Airlines, og har vanligvis 
avgang tidlig om morgenen og ankom-
mer Santiago de Chile om ettermidda-
gen eller tidlig kveld på returen. Venn-
ligst merk at flyselskapet vil bekrefte 
de endelige flytider mellom Santiago 
de Chile og Punta Arenas først noen 
få dager før avgang. Kontakt vår infor-
masjonsskranke på hotellet i Santiago 
de Chile en dag før avgang for endelige 
flytider og ombordstigningskort. 
På disse flygningene tilbys det kun 
økonomiklasse, det er ikke mulig med 
oppgradering til høyere bestillingsk-
lasser. På flygningen blir det servert et 
lett måltid og alkoholfri drikke. Du kan 

reise med innsjekket bagasje på maksi-
malt 23 kg og ta med en håndbagasje på 
maks 8 kg om bord.
Vær oppmerksom på at denne tillatte 
bagasjen kan være forskjellig fra det 
som tillates på flyselskapet du bruk-
er på din langdistanseflygning til/fra 
Buenos Aires. Vi ber deg om å sjekke 
betingelsene for bagasje på din flygn-
ing og passe på at du ikke har med mer. 
Vi anbefaler at du planlegger en 
overnatting i Santiago de Chile på 
slutten av din seiling av hensyn til fly-
forbindelsene. Vi kan ikke ta ansvaret 
om du mister returflygningen du 
selv har bestilt på grunn av en eventuell 
forsinkelse på flygningen mellom San-
tiago de Chile og Punta Arenas. 

INKLUDERT FLYGNING KØBENHAVN–
KANGERLUSSUAQ 
Flygningene fra København til Kanger-
lussuaq og vice versa blir operert av Air 
Greenland og har vanligvis avgang sent 
om kvelden, med ankomst i Køben-
havn tidlig om morgenen på returen.
På disse flygningene tilbyr vi seter på 
økonomiklasse. Oppgradering til for-
retningsklasse er mulig på forespør-
sel og mot et tillegg – og avhenger av 
tilgjengelighet. På flygningen blir det 
servert alkoholfri drikke.

Du kan reise med innsjekket bagasje på 
maksimalt 23 kg (30 kg på forretning-
sklasse) og ta med en håndbagasje på 
maks 8 kg om bord.
Vær oppmerksom på at denne tillatte 
bagasjen kan være forskjellig fra det 

som tillates på flyselskapet du bruk-
er på din tilbringer-flygning til/fra 
København. Vi ber deg om å sjekke 
betingelsene for bagasje på din flygn-
ing og passe på at du ikke har med mer. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister tilbringer-flygningen du selv 
har bestilt til/fra København, i tilfelle 
det skulle oppstå en forsinkelse på fly-
gningen mellom København og Kan-
gerlussuaq. 

INKLUDERT FLYGNING 
OSLO–LONGYEARBYEN 
Flygningene fra Oslo til Longyearbyen 
og vice versa blir operert av Scandina-
vian Airlines eller Enter Air (2018) og 
har vanligvis avgang sent om kvelden, 
med ankomst i Oslo tidlig om morge-
nen på returen. 

På disse flygningene tilbys det kun 
økonomiklasse, det er ikke mulig med 
oppgradering til høyere bestillingsk-
lasser. På flygningen blir det servert et 
lett måltid og alkoholfri drikke. Du kan 
reise med innsjekket bagasje på maksi-

malt 23 kg og ta med en håndbagasje på 
maks 8 kg om bord.
Vær oppmerksom på at denne tillatte 
bagasjen kan være forskjellig fra det 
som tillates på flyselskapet du bruker 
på din tilbringer-flygning til/fra Oslo. 
Vi ber deg om å sjekke betingelsene for 
bagasje på din flygning og passe på at 
du ikke har med mer. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister din egen bestilte tilbringer-fly-
gning til/fra Oslo i tilfelle det skulle 
oppstå en forsinkelse på flygningen 
mellom Oslo og Longyearbyen.

INKLUDERT FLYGNING 
VANCOUVER–NOME
Flygningene fra Vancouver til Nome 
og vice versa blir operert av forskjel-
lige flyselskap-partnere som Canadian 
North, Chrono Jet eller Norlinor og 
flyr vanligvis tidlig om morgenen med 
ankomst i Vancouver om kvelden på 
returen. 
På disse flygningene tilbys det kun 
økonomiklasse, det er ikke mulig med 
oppgradering til høyere bestillingsk-

lasser. På flygningen blir det servert et 
lett måltid og alkoholfri drikke. Du kan 
reise med innsjekket bagasje på maksi-
malt 23 kg og ta med en håndbagasje på 
maks 8 kg om bord.
Vær oppmerksom på at denne tillatte 
bagasjen kan være forskjellig fra det 
som tillates på flyselskapet du bruker 
på din tilbringer-flygning til/fra Van-
couver. Vi ber deg om å sjekke betin-
gelsene for bagasje på din flygning og 
passe på at du ikke har med mer. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister tilbringer-flygningen som du 
selv har bestilt til/fra Montréal i tilfelle 
det skulle oppstå en forsinkelse på fly-
gningen mellom Vancouver og Nome. 

HOTELL Standarden på hotellene vi 
bruker tilsvarer 4 stjerner. De har sen-
tral beliggenhet, eller nær flyplassen 
dersom det er mer praktisk for opple-
gget du har bestilt. Det finnes ingen 
offisiell hotellvurdering og lokale ho-
tellkategorier gjelder. Alle rommene 
har egne bad. Enkeltrom kan være 
mindre og ha dårligere beliggenhet. 

PRAKTISK INFORMASJON
FØR OG ETTER REISEN
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De kan være dobbeltrom for bruk av 
én person eller rom designet for en 
person. Det kan hende at hotellet tar 
gebyrer for bruk av enkelte fasiliteter 
som f.eks. badstuer. Prisen for over-
nattingen innbefatter frokost, om ikke 
annet er oppgitt i din bekreftelse.

LANDEVENTYR Hurtigruten tilbyr et 
utvalg med valgfrie landeventyr som 
kan legges til din Hurtigruten-reise. 
Dette kan være utflukter på en halv 
eller hel dag, eller turer med overnat-
ting. Det kreves et minimum antall 
gjester. Gjester med nedsatt mobilitet 
må sende en forespørsel om lande-
ventyr.

PASS OG VISUMKRAV Bruk noen 
minutter på å gjøre deg kjent med 
påkrevde reisedokumenter du vil bli 
bedt om å vise før du går om bord i 
skipet. Som gjest er det ditt ansvar å 
finne informasjon om og innhente alle 
nødvendige reisedokumenter og ha 
dem tilgjengelig når det er nødvendig. 
Pass er eneste gyldige identifikasjon. 
For noen destinasjoner må passet 
være gyldig i mer enn seks måneder 
etter retur til hjemlandet ditt. Ved 
innsjekking vil alle pass bli samlet inn 
av mannskapet om bord i skipet, slik at 
de kan ta seg av grense- og tollkontrol-
ler underveis. Passene vil bli oppbev-
art under hele reisen. Vi kan dessverre 
ikke påta oss ansvar hvis du blir nektet 
adgang til en flygning eller innreise til 
et land, eller på annen måte får van-
skeligheter eller ekstrakostnader som 
et resultat av at passet ditt ikke blir 
godkjent eller at du ikke kan fremvise 
nødvendig dokumentasjon. Det er 
hver passasjers ansvar å sikre at de på 
reisetidspunktet oppfyller alle krav til 
innreisevisum.
Se innreisekrav for oppdatert reisein-
formasjon, visumkrav og vaksinasjon-
skrav. 

PLANLAGTE FLYGNINGER De tilbudte 
prisene for flybilletter er spesielle pris-
er for pakkereiser, og kan ikke endres 
eller kanselleres uten gebyr. Alle pa-
kkereise-prisene på fly er basert på 
bestemte bestillingsklasser; hvis den 
gjeldende bestillingsklassen ikke er 
tilgjengelig kan det påløpe et tillegg. I 

økonomiklasse vil du få servert snacks 
eller sandwicher avhengig av flysel-
skap. Hvis dette ikke er inkludert i 
flyselskapets service, kan du kjøpe 
snacks og drikke. På interkontinentale 
flygninger er dette vanligvis inkludert. 
Vi kan tilby oppgradering til forret-
ningsklasse på enkelte ruter. Avhengig 
av flyselskap, kan dette også inkludere 
seter med mer benplass. Vennligst 
merk at oppgradering ikke gjelder alle 
områder. Tillatt bagasje varierer etter 
flyselskap og kostnader kan påløpe 
om du overstiger dette, eller transport 
kan nektes. Vanligvis kan hver gjest ta 
med ett stykk håndbagasje som veier 
rundt 6–8 kg (dimensjoner og vekt 
avhenger av det respektive flyselska-
pet) om bord. Din tillatte bagasje er 
satt til 1 stykk (23 kg), men dette kan 
avhenge av flyforbindelsen; vennligst 
sjekk med ditt flyselskap. Ytterligere 
retningslinjer for transport finner du i 
vilkårene og betingelsene til våre fly-
partnere. Hvis du planlegger å ta med 
en rullestol eller trenger assistanse på 
flyplassen, vennligst gi oss beskjed 
når du bestiller. Flygningene kan gå 
tidlig om morgenen eller om kvelden, 
men de er alltid tilpasset våre reisear-
rangementer. Vennligst merk at noen 
flygninger kan ha overganger eller op-
phold. Vi tar forbehold om endringer i 
tider og/eller ruter, så vel som endring 
av flytype. Våre vanlige flypartnere er 
Lufthansa, British Airways, KLM/Air 
France, Norwegian Air Shuttle, Scan-
dinavian Airlines, LATAM, Iberia og 
Iceland Air. Vennligst merk at ombes-
tilling eller refusjon av en allerede ut-
stedt billett vil bli belastet før avreise. 
Overføring eller refusjon av en billett 
er ikke mulig etter reisen. Alle flytider 
som blir gitt ved bestillingstidspunktet 
er provisoriske og kan bli endret; ven-
nligst sjekk før du reiser.

TRANSPORT Transport er inkludert i 
henhold til det som vises i ditt bestilte 
opplegg. Hurtigruten tilbyr busstrans-
port fra flyplassen til kaien enkelte 
hoteller. Transport-tidene samsvarer 
med skipets ankomst- og avgangstider 
og dine flygningers ankomst- og av-
gangstider. Det er mulig at det kan bli 
ventetider på flyplassen. Varigheten 
på transporten til flyplassen avhenger 

av destinasjonen, men tar vanligvis 
mellom 20 og 45 minutter. Unntak 
kan forekomme der det trengs lenger 
tid på grunn av større avstand mellom 
flyplassen og havnen. Du vil få mer 
informasjon om din transport i reise-
dokumentene dine.
For gjester med nedsatt mobilitet kan 
det forespørres om rullestolvennlig 
transport.

VAKSINASJONER På noen reiser er 
vaksinasjoner påkrevd. Alle passasjer-
er er ansvarlige for å sikre at de innfrir 
alle krav på reisetidspunktet.
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SKIPETS KONTAKTINFORMASJON 
Telefon:  +47 51005300
E-mail: 
reception.ra@hurtigruten.com

BARN Hurtigruten AS kan ikke tillate 
at barn under 5 år reiser med oss til 
Antarktis. Det er ingen aldersbe-
grensninger på andre destinasjoner. 
Av sikkerhetsårsaker vil barn under 
12 år bli vurdert før hver landsetting. 
Det er kapteinen som bestemmer om 
barn får lov til å gå i land.

BARTJENESTER Alle skipene har 
en bar med et utmerket utvalg bren-
nevin, vin, øl og mineralvann, samt 
en salong med kaffeservering.

BIBLIOTEK Skipet har et lite utvalg 
bøker som er tilgjengelig for gjestene 
mens de er om bord.

BUTIKK I butikken vår om bord kan 
du kjøpe klær som passer for Explor-
er-reiser. Ekspedisjonsteamet kan gi 
deg råd om hvordan man bør kle seg i 
polarområdene. Vi har et bredt utvalg 
av både varme og praktiske klær, og 
vi fokuserer på stoffer med naturfi-
bre. Vi tilbyr også suvenirer, hånd-
verk og postkort. I tillegg finner du et 
lite utvalg såpe, tannkrem og andre 
personlige hygieneartikler. 

CRUISEKORT Ved ankomst om 
bord deler vi ut et cruisekort som en 
del av innsjekkingen, i henhold til 
ISPS-koden. Dette kortet fungerer 
som et kontrollsystem på landgan-
gen. Dette kortet er både nøkkelkort 
til lugaren din og betalingskort om 
bord. For å aktivere cruisekort-kon-
toen din trenger du et kort fra Visa, 
American Express, Diners eller 

MasterCard. Kredittkortet må være 
gyldig i mer enn tre måneder etter 
oppholdet ditt om bord. Merk at når 
du bruker kredittkort om bord på ski-
pet vil kontoen din debiteres i norske 
kroner. En eventuell vekslingskurs 
vil være den som kredittkortselska-
pet ditt bruker. Kvelden før reisen 
avsluttes vil kontoen sluttføres og 
gjøres opp om bord, og du får kvit-
teringen på lugaren. Vi beklager at vi 
ikke har minibank eller mulighet for å 
veksle valuta om bord.

DRONER Merk at bruk av passasjer-
opererte droner ikke er tillatt under 
reisen. Dette er av generelle sikker-
hetsgrunner og for beskyttelse av an-
dre passasjerers personlige sikkerhet.

ELEKTRISITET Stikkontaktene i 
lugarene våre er alle 220V/50hz. 

© HURTIGRUTEN

Livet om Bord 
ms ROALD AMUNDSEN

Suitene har 110V for barbermaskin-
er. Stikkontaktene er vanlige norske 
med to pinner. Det kan være nødven-
dig med en adapter.

EKSPEDISJONSTEAMET Ekspe-
disjonsteamet om bord er satt sam-
men av en ekspedisjonsleder, en 
assisterende ekspedisjonsleder, en 
ekspedisjonskoordinator samt flere 
foredragsholdere og eksperter. Din 
ekspedisjonsleder vil regelmessig gi 
deg nyttig informasjon etter hvert 
som reisen skrider frem, blant annet 
om severdigheter og dyreliv som vi 
passerer. Du finner informasjon om 
ekspedisjonsteamet ved informas-
jonsskranken deres. I ekspedisjons-
skranken finner du informasjon om 
reisen, og du kan også bestille valg-
frie utflukter. 

ENDRINGER PÅ REISERUTE 
OG UTFLUKTER Hver reise er unik. 
Alle reiseruter og utflukter er provi-
soriske og væravhengige, da vær, sjø 
og isforhold kan påvirke reiseruten. 
Utflukter kan også være avhengig 
av min/maks antall deltagere. Hur-
tigruten AS forbeholder seg retten 
til å endre reiseruten og innholdet i 
utflukter uten forvarsel (se vilkår og 
betingelser).

FOREDRAG Skipets erfarne fore-
dragsholdere har dyptgående 
kunnskap om områdene vi seiler i. 
De vil på jevnlig basis holde foredrag 
om temaer som biologi, historie og 
geologi under reisen. Foredragspla- 

nen vil bli kunngjort hver dag i det 
daglige programmet. 

FOTOGRAF OM BORD Fotografen 
vår om bord på MS Roald Amundsen 
vil invitere deg til fotokurs og prak-
tiske økter ute på dekk for å hjelpe 
deg med å ta best mulig bilder på 
reisen din. 

GANGE OM BORD Vi ber deg om å 
være forsiktig når du spaserer rundt 
på båten mens vi er til havs, spesielt 
ute på dekk. Hold utkikk etter skilt 
som advarer mot våte og glatte dekk. 
Vær oppmerksom på at noen dører 
som fører til dekk er vanskelige å 
håndtere i vindfullt vær. Følg skilting 
og kunngjøringer når det ikke anbe-
fales å gå ut. Når du går rundt inne på 
skipet anbefaler vi at du holder deg 
fast i rekkverk og ikke dørkarmer, slik 
at du unngår skade. 

GUMMISTØVLER Om bord kan 
du låne et par høykvalitets gummis-
tøvler til bruk under landsetting og 
fotturer.

HVORDAN DU BØR KLE DEG
Om bord kan du kle deg uformelt. 
Selv om noen passasjerer velger å 
skifte til middag, er kleskoden ufor-
mell. Været kan variere under reisen 
og i løpet av dagen. For å være for-
beredt på disse variasjonene, anbe-
faler vi at du kler deg i flere lag, så du 
lett kan tilpasse deg endringer i tem-
peratur og værforhold. For alle reiser 
anbefaler vi at du tar med pustende, 

regn- og vindtette klær. En varm lue, 
hansker, skjerf og varme klær kan 
være nyttig, sammen med ullunder-
tøy i vintermånedene. Robuste sko er 
viktig for noen utflukter, og gåstaver-
kan være nyttig.

INFORMASJON OG TJENESTER
Vi har en resepsjon og en ekspedis-
jonsskranke der personalet vårt er 
tilgjengelig for å svare på spørsmål. 

LUGARER Vi har et stort utvalg 
komfortable lugarer om bord. Alle 
ekspedisjonsskip har lugarer med 
private fasiliteter. Merk at tidspunk-
tene for innsjekking i resepsjonen 
kan være før lugaren er klar til bruk. 
Du blir informert om når lugaren er 
klar ved innsjekking. Du kan forvente 
noe støy og vibrasjoner i noen lugar-
er. Dette avhenger av hvor på skipet 
lugaren din er. 
KOMMUNIKASJON PÅ SKIPET
Alle lugarer på MS Roald Amund-
sen har telefon. Kjøp et telefonkort i 
resepsjonen for å ringe fra skipet. Wi-
Fi er tilgjengelig i de fleste områder 
av skipet mot en ekstra kostnad. Både 
Wi-Fi og telefonlinjene vil fra tid til 
annen være utenfor dekning avhen-
gig av hvor skipet befinner seg.

KUNNGJØRINGER Kunngjøringer 
blir gjort over det offentlige høyttal-
ersystemet. Kunngjøringene er også 
tilgjengelig via telefonen på lugaren 
hvis du ringer et spesifikt nummer. 

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

©
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

http://post.ra@hurtigruten.com


4140

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

©
  H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

MEDISINSKE FASILITETER Det vil 
til enhver tid være en engelsktalende 
skipslege og sykepleier om bord på 
MS Amundsen. Skipet har en liten 
sykestue med nødvendig utstyr og 
medisiner til å håndtere små nødsit-
uasjoner. Ved en alvorlig nødsituas-
jon vil nærmeste sykehus bli kontak-
tet. Medisinske konsultasjoner og 
medisiner blir belastet den berørte 
gjesten. Det er obligatorisk å ha 
tilstrekkelig reise/helseforsikring. 
Dersom du er avhengig av livsviktige 
medisiner, husk å ta med tilstrekke-
lig mengde, og ta høyde for uforut-
sette forsinkelser. Vi anbefaler at du 
oppbevarer medisinene dine i hånd-
bagasjen, og at disse er tydelig mer-
ket med klare instruksjoner for bruk. 
Dersom du er avhengig av livsviktige 
medisiner, ber vi deg melde fra om 
dette til skipslegen ved ombord-
stigning. Sykdom om bord kan føre 
til karantene, og eventuelle ordre fra 
skipslegen og kapteinen må følges.

MILJØ OG GRØNN NAVIGASJON
Kapteinene våre legger sin stolthet 
i å planlegge rutene våre slik at vi 
bruker minimalt med drivstoff og 
har minst mulig utslipp. All søppel 
blir oppbevart om bord til det kan bli 
sortert på land. Vi kaster aldri avfall 
i havet, og vi ber deg om å ikke kaste 
avfall under utflukter på land. I be-
folkede områder er det avfallsbehol-
dere, og vi ber deg om å bruke dem. 
Vi ber deg om å respektere uttrykket: 
«La bare fotsporene dine bli igjen, 
og ikke ta noe annet enn bilder.»

MOBILITET MS Roald Amundsen 
er tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Gjester som har behov for spesiell 
assistanse må reise med ledsager. 
Merk at skipets landgang må brukes 
til ombordstigning/ilandstigning 
med rullestol. I havner der det er 
tidevann eller andre situasjoner hvor 
det må brukes en mobil landgang, 
eller ved landsetting med lettbåt, er 
det ikke mulig å ta med eller bruke 
rullestol. Ombordstigning og iland-
stigning i Kangerlussuaq/Grønland 
og Cambridge Bay/Canada foregår 
med lettbåt, og derfor er dessverre 
ikke reiser som starter og avsluttes 
i Kangerlussuaq og Cambridge Bay 
egnet for rullestolbrukere.

MOBILTELEFON Mobiltelefon-
er vil fungere de fleste steder på 
land. Sjekk med operatøren din for 
ytterligere informasjon. Gjestene 
våre kan bruke sin egen GSM-mo-
biltelefon om bord, så lenge vi har 
dekning, til internasjonale priser. 
Sjekk med mobiloperatøren din om 
abonnementet ditt kan brukes med 
MCP-satellittsystemet vårt om bord. 

OBLIGATORISK 
MEDISINSK ERKLÆRING
I samsvar med Hurtigruten AS’ krav, 
må alle som reiser til Antarktis, 
nord-øst-Grønland eller på reiser 
som krysser Atlanterhavet fylle ut en 
konfidensiell medisinsk erklæring, 
som også må signeres av lege for å 
bekrefte at passasjeren er skikket til 
å reise. Dette skjemaet vil bli sendt 
deg før reisen, og du må fylle det 
ut, ta det med om bord og personlig 
levere det til skipslegen ved ombord-
stigning. Vi kan nekte deg å gå om 
bord hvis disse skjemaene ikke vises 
frem ved ombordstigning. 

PANORAMASALONG
Panoramasalongene har store pano-
ramavinduer og brede, komfortable 
stoler. På alle våre explorer-skip har 
vi kikkerter til salgs i butikken vår. 

POST Du kan levere utgående post 
i resepsjonen, og mot et lite beløp 
som dekker servicegebyr og frim-
erker vil vi videresende posten i hver 
havn der dette er mulig. Tiden det 
tar fra et postkort blir sendt til det 
kommer frem til mottakeren kan 
være relativt lang. Hurtigruten har 
ikke ansvar for post som blir borte 
underveis. 

RESTAURANT OG KJØKKEN
Reisen din inkluderer frokost, lunsj 
og middag. De valgfrie sitteplassene 
til frokost og lunsj skaper en avslap-
pet atmosfære. Middag varierer 
mellom buffet, fast meny og grill-
mat. Typen middag vil bli annonsert 
i dagens program. Restaurantsjefen 
tildeler bord før ankomst. Informas-
jon om bordnummer og tidspunkter  
for måltider finner du i lugaren din 
ved ankomst. Oppgi informasjon 
om spesielle ønsker med tanke på 
sitteplasser. På noen seilaser er det 
mulig vi serverer middag i forskjel-
lige båtgrupper.

Der det er mulig er menyen planlagt 
rundt sesongens ingredienser, og 
vi prøver å bruke mest mulig lokale 
råvarer for å stille sulten som stimul-
eres av den friske sjøluften. Vanlig 
kaffe/te er gratis gjennom hele rei-
sen. Vanlig vann og vann med kull-
syre på karaffel er gratis til frokost, 
lunsj og middag. Andre drikkevarer 
i løpet av dagen er ikke inkludert, 
men kan kjøpes i skipets restaurant, 
kafé og bar. 

RETNINGSLINJER 
ANGÅENDE ALKOHOL Vi minner 
om at det kun er tillatt å konsumere 
drikke om bord som er kjøpt i skipets 
restauranter og barer. Alkoholhol-
dige drikkevarer kjøpt i havner og i 
butikkene om bord vil bli oppbevart 
av skipet og levert til lugaren på siste 
dag med seiling.

RETNINGSLINJER FOR TIPS
Mange av gjestene våre ønsker å gi 
en ekstra takk til besetningen om 
bord. Du velger selv om du vil tipse 
dem for servicen i barene, restau-
ranten og lugarene. For å gi noen 
retningslinjer anbefaler vi 70 kroner 
(rundt EUR 9, USD 12) per gjest per 
dag i gjennomsnittlig tips. Uansett 
hvor mye du velger å gi, ber vi deg 
fylle ut blanketten som du finner i 
lugaren din, og gi den til resepsjonis-
ten to dager før reisens slutt. Beløpet 
vil da trekkes fra cruisekortkontoen 
din.

ROMSERVICE Lugarene reng-
jøres daglig om bord på MS Roald 
Amundsen. Rene håndklær er tilg-
jengelig til enhver tid. Mat og drikke 
kan leveres til lugaren på forespørsel 
i lugarkategoriene Arctic Superior 
og Suiter. Med forbehold om en-
dringer: Servicegebyr og pris per en-
het (unntak: kontinental frokost for 
suitene, som er uten ekstra kostnad).

SIKKERHET OM BORD Skipene 
følger alle sikkerhetskrav, og skipene 
våre som seiler i isdekte hav passer 
for dette formålet. Ved ankomst om 
bord får alle gjester informasjon om 
sikkerhetsprosedyrer, om hvordan 
sikkerhetsutstyret fungerer og hvor 
det befinner seg. På innsiden av alle 
lugardørene er det en sikkerhet-
splan. Vi understreker viktigheten 
av å gjøre seg kjent med skipets sik-

kerhetsplan. Spesielle sikkerhetsk-
rav gjelder ved landing med lettbåt. 
Følg instruksjonene fra ekspedisjon-
slederen og besetningen. Før første 
landgang vil det bli utdelt spesielle 
redningsvester til alle passasjerer, 
som skal brukes når vi går i land. En 
obligatorisk briefing rundt retning-
slinjer for sikkerhet vil også bli gitt. 

SPRÅK Kunngjøringer gis på en-
gelsk, tysk og fransk. Foredrag 
gis på engelsk. Skriftlig materiale 
vil være hovedsakelig på engelsk, 
tysk, fransk og nordiske språk. Det 
vil være personale om bord som 
snakker kinesisk, engelsk, fransk, 
tysk og nordiske språk på alle explor-
er-skip.

RØYKING Om bord er røyking kun 
tillatt på anviste områder ute på 
dekk. Alle lugarer er røykfrie. For å 
vise respekt for miljøet bes du om 
å bruke askebeger når du røyker. 
Det er strengt forbudt å kaste siga-
rettstumper i sjøen. Dersom røyke-
forbudet i lugaren brytes, vil det bli 
belastet et gebyr på 1500 kroner på 
cruisekortet ditt for å dekke kost-
naden til vask av sengetøy og gardin-
er for å gjøre lugaren røykfri igjen. 

SJØSYKE Piller mot sjøsyke er tilg-
jengelig for salg i resepsjonen. Der-
som du har lett for å bli sjøsyk, bør 
du ta med deg de pillene du er kjent 
med. 

SPESIELLE FORESPØRSLER
Dersom du har spesielle forespørsler 
ber vi deg om å opplyse oss om dette 
når du bestiller. Vi vil gjøre vårt yt-
terste for å oppfylle alle ønsker, men 
kan ikke garantere noe, og på ingen 
måte vil en slik forespørsel bli ak-
septert av oss som en del av reiseb-
etingelsene.

TRENINGSROM, BADSTUE, 
BASSENG OG BOBLEBAD
På dekk 7 om bord på MS Roald 
Amundsen finner du et moderne 
treningsrom. Det er to utendørs bo-
blebad på alle ekspedisjonsskip. På 
MS Roald Amundsen ligger badst-
uen, boblebadene og bassenget på 
dekk 10.

UNDERHOLDNING Fokuset om 
bord ligger på avslapning og op-
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pdagelse, ikke på kommersiell un-
derholdning, som ofte er en del av 
konvensjonelle cruise. Under reisen 
vil en rekke sosiale tilstelninger bli 
arrangert om bord, slik som sam-
linger med ekspedisjonsteamet, 
presentasjoner ute på dekk, foredrag 
og kurs. Av og til vil det være musikk 
til underholdning om bord på 
kveldene. Se gjennom programmet 
om bord for detaljert informasjon. 

UTE PÅ DEKK Nyt utsikten foran 
eller bak i skipet. Begge er perfekte 
utsiktspunkter der du kan lene deg 
tilbake, slappe av og se verden gå 
forbi. 

UTFLUKTER PÅ LAND Et bredt 
utvalg av utflukter er tilgjengelig 
for forhåndsbestilling. Der dette er 
mulig, vil du få informasjon om ut-
flukten på forhånd, hvis ikke vil du få 
alle detaljer og priser om bord. 
 
VASKERI Vaskeritjeneste om bord 
på MS Roald Amundsen mot en 
ekstra kostnad. Det er ikke mulig å 
rense klær på noen skip.

VANN Vannet fra springen i 
lugaren kan drikkes. Filtrert 
vann i karaffel er tilgjengelig på 
bordet under måltidene, mens 
flaskevann er tilgjengelig for salg.  
 
VELKOMSTMØTE Ved ankomst 
om bord vil det være en obligatorisk 
sikkerhetsdemonstrasjon før avrei-
se. Det vil også være et obligatorisk 
velkomstmøte med sikkerhetsin-
formasjon, praktisk informasjon 
om cruiset og muligheten til å møte 
noen av besetningen samt bli intro-
dusert for nøkkelpersoner om bord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN© HURTIGRUTEN



4544

©
 H

U
R

TI
G

R
U

TE
N

Pakk 
som en 
eventyrer 
Kleskoden om bord er avslap-
pet og uformell. Det forventes 
ikke at du kler deg formelt til 
måltidene.

Det er imidlertid noen ting du 
må huske å ta med om bord på 
Hurtigruten for å få en perfekt 
opplevelse.

For å gjøre pakkingen litt en-
klere har vi laget en pakkeliste.

Hvis du skulle glemme noe, 
trenger du ikke å bekymre deg! 
Om bord i skipene våre finner 
du en butikk med et utvalg 
klær og praktiske ting. 

 

HUSK…

•       Varm jakke

•  Vind- og vannavstøtende 

        bukser og ullundertøy

•  Varm lue eller pannebånd

•  Badetøy

•  Skjerf eller fleece-buff 

•  Varm ullgenser og fleece-

        genser/fleecejakke 

•  Solbriller med glass med UV-beskyt-

telse

•  Varme hansker og votter

•  Varme sokker

•  Ekstra batterier til kameraet

•  Sko med gode såler anbefales for 

utendørs brukd

•  Gode sko til bruk om bord

•  Minnekort til kameraet

•  Kleskoden om bord er avslappet og 

uformell. Det forventes ikke at du 

kler deg formelt til måltidene 

•  Ekstra skolisser

•  En god kikkert  

•  En liten vanntett ryggsekk

•  Husk å ta med pass og en kopi av 

det

•  Solbeskyttelse (faktor 30+)

•  Leppepomade med UV-beskyt-

telse 

•  Penger i riktig valuta. Husk, du kan 

betale med forskjellige kredittkort 

på skipene våre

•  Husk å ta med tilstrekkelig med 

medisiner, og ta høyde for uforut-

sette forsinkelser
      
        Merk at du kan få låne et par varme gum-

mistøvler om bord til bruk under landgang   

og fotturer, og du får en lett vanntett jakke 

du  kan beholde.
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VÅRT
EKSPEDISJONSTEAM 
OM BORD

© HURTIGRUTEN

© STEFAN DALL / HURTIGRUTEN

© STEFAN DALL / HURTIGRUTEN

––– Opplevelsen av et sted er basert på kombinasjonen av flere ting. 
Ekspedisjonsteamet vårt er nøye utplukket på grunn av lokalkunnskap, eksper-
tise på relevante tema og mest av alt; entusiasme, nysgjerrighet og forkjærlighet 
til de farvannene og områdene vi reiser i. Akkurat som rødnebbternen reiser 
de mot Nord- og Sørpolen i sommerhalvåret. 
Jobben til ekspedisjonsteamet vårt er tolke observasjoner underveis av dyreliv 
og landskap, vise ting som er interessante, holde foredrag om emner som 
biologi, geologi og historie - i tillegg til å være vertskap sammen med resten 
av mannskapet om bord MS Roald Amundsen.
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LANDINGER 

MED 

SMÅBÅTER

VIKTIG 
INFORMASJON
MS ROALD AMUNDNSEN TEL:      +47 51005300

MS ROALD AMUNDSEN E-MAIL:   reception.ra@hurtigruten.com
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LANDINGER MED SMÅBÅTER  

Nedenfor finner du informasjon om 
landinger med småbåter.

Vårt mannskap vil vise deg hva du skal 
gjøre, og så lenge du følger deres anvis-
ninger vil det å entre båten oppfattes 
som veldig enkelt og greit.

Vellykkede landinger er ofte avhen-
gig av riktig bruk og god håndtering 
av våre motordrevne småbåter. Disse 
er ideelle for å føre grupper i land på 
steder der det ikke er mulig for skipet å 
legge til kai. De gjør det mulig for oss å 
tilby utflukter til steder som ellers ville 
vært ganske utilgjengelige. Småbå-
ter har minimal dypgang, de er svært 
robuste og stabile, og vi har grundige 
sikkerhetsrutiner som følges nøye hver 
gang vi bruker disse båtene.

VÆR SPESIELT OPPMERKSOM 
PÅ FØLGENDE RETNINGSLINJER

1  Båtens fører er ansvarlig for båten 
og landingene. Alle gjester må til 
enhver tid følge båtførerens anvis-
ninger. 
2  Det er påbudt for alle våre gjester å 
bruke redningsvester, uansett vær og 
sjøforhold.

3   Sørg for at du alltid har begge 
hendene fri ved ombordstigning og 
ilandstigning. Gi håndbagasjen din til  
noen i mannskapet og la dem ta den 
med om bord. Hold hendene godt 
unna rekkverket på småbåtene. Vi an-
befaler at du har personlige eiendeler 
i en liten ryggsekk.

4  Ta med kun en begrenset mengde 
håndbagasje / utstyr i småbåter. En  

liten ryggsekk er ideell til oppbeva 
ring av kamera, kikkert og regntøy.  
Også en rumpetaske kan være nyttig. 
Butikken om bord selger ryggsekker.

5  Avvent alltid båtførerens instruks 
før du foretar ombordstigning eller 
ilandstigning. Kamerautstyr og kik-
kert bør ligge godt beskyttet i vann-
tette poser. Bruk regntøy eller van-
navstøtende klær, da overfarten kan 
være meget fuktig. Alle småbåter er 
utstyrt med førstehjelpsutstyr, lykter/
lanterner og aktuelle redskaper.

SJ
ØM

AN
NS

SP
RÅ

K BABORD VENSTRESIDEN AV SKIPET
BALLAST SYSTEM MED VANNTANKER SOM STABILISERER SKIPET
BAUG   FREMRE ENDEN AV SKIPET
BROEN STEDET HVORFRA SKIPET NAVIGERES
BRODEKK DEKKET BAK BROEN
BUNKRE Å FYLLE PÅ DRIVSTOFF
BYSSE SKIPETS KJØKKEN
CRUISEKORT          BETALINGSMIDDELET SOM BRUKES OM BORD
FLAGGE Å HEISE FLAGG ELLER VIMPEL
HEKK BAKRE ENDE AV SKIPET
LANDGANG            BRO ELLER TRAPP MELLOM SKIP OG KAI
KAI KONSTRUKSJON FOR FORTØYING AV SKIP, OMBORD- OG ILANDSTIGNING
KLARERING            REGLER VED OMBORDSTIGNING OG ILANDSTIGNING
KNOP SKIPETS FART I NAUTISKE MIL (1,852 KM) PER TIME
LESIDE LESIDE
LOVART VINDSIDE
MESSE MATSAL FOR SKIPSMANNSKAPET
NAUTISK MIL         AVSTANDSMÅL: 1 NAUTISK MIL = 1,852 KM
STABILISATORER UTSTYR SOM BRUKES TIL Å MOTVIRKE AT SKIPET RULLER I BØLGER OG VIND 
TAMPING SKIPET DUVER OPP OG NED MED BAUGEN STYRBORD HØYRESIDEN AV SKIPET

Hurtigruten AS forbeholder seg retten til endringer. Denne informasjonen er 
korrekt når dette går i trykken, men vil kunne endres når som helst.
Dato: February 2019.

http://post.ra@hurtigruten.com
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 Expedition Team
 Stylish Scandinavian interiors with 
elegant furnishings and comfortable 
cabins

 3 different restaurants

 Amundsen Science Center
 Explorer lounge & bar
 Outdoor infinity pool and 2 hot tubs
 Wellness area, gym, sauna

MS ROALD AMUNDSEN
SHIP YARD: Kleven Verft (N) 
FLAG: Norway 
YEAR OF CONSTRUCTION: 2018
GROSS TONNAGE: 20,889 t 
CABINS: 265

OVERALL LENGTH: 140 m 
BEAM: 23.6 m 
ICE CLASS: 1A Super  
SERVICE SPEED: 15 knots

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pool deck Bar Sauna
Lindstrøm restaurant

Aune main dining Fredheim restaurant Shop Reception
Gym Wellness Observation deck

Observation deckScience Center

Medical centerExpedition launch

Lecture halls

Outdoor gym Running track
Explorer lounge & bar

CATEGORY DECK SIZE (m2) DESCRIPTION

EXPEDITON 
SUITES

MA XL suite  9 46-48 Extra large corner suite with private balcony. Ship’s most spacious cabins with large windows, flexible sleeping 
arrangements, sofabed, TV, minibar, amenity kit, bathrobe, kettle, tea and coffee, espresso maker. 

MB XL suite 5 44 Extra large corner suite without balcony. Aft corner suite with sofabed, flexible sleeping arrangements, large  
windows, TV, minibar, amenity kit, bathrobe, kettle, tea and coffee, espresso maker. 

MC Corner suite 7, 8, 9 20-30 Aft corner suite with private balcony and hot tub. Various sizes, large windows, flexible sleeping arrangements, 
some with sofa, TV, minibar, amenity kit, bathrobe, kettle, tea and coffee, espresso maker. 

MD L suite 7 35 Large corner suite with private balcony, flexible sleeping arrangements, sofabed, TV, minibar, amenity kit, 
bathrobe, kettle, espresso maker. Adapted for guests with wheelchairs.

ME Suite 8, 9 20-28 Suites with private balcony, different sizes, top-high decks, flexible sleeping arrangements, some with sofabed, 
TV, minibar, amenity kit, bathrobe, kettle, tea and coffee, espresso maker.

MF Suite 7 22 Corner cabin with large windows without balcony. Flexible sleeping arrangements, TV, minibar, amenity kit, 
bathrobe, kettle, tea and coffee, espresso maker.

ARCTIC
SUPERIOR

XT Outside cabin 7, 8 15-19 High deck cabins with balcony. Spacious cabins, different sizes, double bed or flexible sleeping arrangements, 
some with sofabed, TV, amenity kit, kettle, tea and coffee.

XTD Outside cabin 7, 8 15-19 High deck cabins with balcony. Spacious cabins, different sizes, double bed, some with sofabed, TV, amenity kit, 
kettle, tea and coffee.

XY Outside cabin 7 19 Accessible cabin with balcony. High deck, wide balcony, double bed, TV, amenity kit, kettle, tea and coffee.

TT Outside cabin 4, 5 27 Large cabins without balcony. Middle decks, flexible sleeping arrangements, sofabed, TV, amenity kit, kettle, tea 
and coffee.

TY Outside cabin 5 24-26 Large accessible cabins without balcony. Middle decks, flexible sleeping arrangements, TV, amenity kit, kettle, 
tea and coffee.

POLAR 
OUTSIDE

RR Outside cabin 4, 5 19–23 Larger cabins on middle decks. Most 20 square metres, flexible sleeping arrangements, some with sofabed, TV.

RS Outside cabin 4, 5 17 Cabins on middle decks. Double bed, TV.

1 Fredheim restaurant
2 Corner suite MC
3 Amundsen Science 

Center
4 Arctic Superior XT

2.1.

4.3.
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Amundsen
Science Center

Photo

Science

Lecture halls

Library

Expedition
Team

Observation 
deck

Gym

Wellness

Observation 
deck

Lindstrøm
Restaurant

Pool deck

Explorer
Lounge & BarBar

Observation 
deck

Expedition
Launch

Medical
Center

Reception

Shop

WC

WC WC

WC

WC

Indoor area Outdoor area Restricted area

Cabins MD-701, XY-719, XY-726, TY-533 and TY-540 are adapted for guests with disabilities. These cabins may also be available for general booking. 
Please note: cabins with flexible sleeping arrangements have double beds as standard. To order twin beds, you must notify Hurtigruten at time of booking. 
Subject to change.



Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø
Bestilling: booking@hurtigruten.com

Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og hurtigruten.no


