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Svalbard- 
expressen

Kära gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi hoppas att du ser fram emot 
din resa till en av världens nordligaste platser. Följ med och upplev den 
arktiska vildmarken som i princip har fått stå orörd sedan vår första 
sommarresa till Svalbard år 1968.

I det här dokumentet hittar du viktig information om saker du behöver 
göra innan din resa, vad vi tycker du bör packa med, upplevelsen om-
bord och vad du kan förvänta dig. 

Genom att klicka på de understrukna länkarna i dokumentet kommer 
du till vår hemsida, där du kan hitta mer information. Se till att du har en 
internetanslutning för att göra det. 

Du kommer få ännu ett e-postmeddelande från oss runt 2–4 veckor före 
din avresa. Där finns biljetter för din resplan och dina flygresor.

Vi ser mycket fram emot att välkomna dig ombord.  
Vänligen kontakta oss om du har några frågor:

Bokningar: 0771990490   
E-post: booking@hurtigruten.com   
Webb: hurtigrutenresan.se/svalbardexpressen/

Med vänlig hälsning
Ditt Hurtigruten-team

© HURTIGRUTEN
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Norges bäst bevarade 
hemligheter
Vi tar dig på en resa som 
visar vårt arv, men gör det 
på ett autentiskt, hållbart 
och meningsfullt sätt som 
hade gjort vår banbrytande 
grundare stolt. Besök platser 
få människor har bevittnat 
eller kan nå, upptäck dolda 
pärlor och ta del av exklusiva 
upplevelser. 

Detta inkluderar några av våra 
egna kustfavoriter då vi tar dig 
till destinationer få känner till 
och ännu färre har besökt. 

Året runt
Varje årstid har något unikt 
att erbjuda längs den norska 
kusten. Förälska dig i Norges 
magnifika landskap och unika 
kultur, oavsett när på året du 
gör din resa. 

Se norrsken på vintern, 
midnattssol på sommaren, 
vårens första blommor eller 
höstens explosion av färger. 
Våra resor ger dig det bästa av 
Norge, året runt. 

Alla kustens underverk 
Våra resor tar dig hela vägen till 
polcirkeln så att du får uppleva 
den norska kustens vardag och 
smaker på djupet och ger dig 
minnen för livet – samtidigt 
som vi levererar förnödenheter 
till alla kustsamhällen. Du 
kommer att färdas till toppen 
av den europeiska kontinenten 
vid Nordkap, eller kanske 
hela vägen till den arktiska 
ögruppen Svalbard. 

Här finns självklart också 
det speciella ljuset. Under 
vintern, mellan oktober och 
mars månad, lyser norrsken 
upp den norska natthimlen. 
På sommaren blir Nordnorge, 

ovanför polcirkeln, en värld 
med evigt dagsljus, till och 
med vid midnatt, och de extra 
timmarna med solljus ger dig 
tid att utforska ännu mer.

Mer att utforska 
Det finns många möjligheter 
att utforska vårt vackra 
hemland under hela din resa. 
I stället för korta besök i en 
mängd hamnar lägger vi flera 
timmar på att verkligen lära 
känna varje destination, så 
att du får gott om tid till att ta 
in det magnifika landskapet. 
Utforska de vackraste platserna 
kusten har att erbjuda eller 
följ med på utflykter för att 
uppleva ännu mer av Norge. 
I vetenskapscentret ombord 
kan du även lära dig om alla de 
ekosystem vi besöker under 
resan. 

Vi känner Norge, vi är Norge
Norge, med sina 
häpnadsväckande fjordar och 
pittoreska kustbyar, är vårt 
hem. Vårt erfarna team ger 
din upplevelse det lilla extra, 
med kunskap som endast kan 
komma från någon med nära 
anknytning till kusten. 

Samtidigt som du upptäcker 
den norska kustens skönhet 
och charm får du utforska 
norsk kultur, historia, mat, 
geologi och mycket mer. Njut 
av inspirerande möten med 
det ikoniska djurlivet och 
norska lokalsamhällen. Detta 
är Norge, det riktiga Norge 
– velkommen.
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Välkommen 
till vårt  
hem
Norge är vårt 
hem. Vi har seglat 
längs landets 
vackra kust sedan 
vår grundare, 
kapten Richard 
With, etablerade 
Norges första 
pålitliga kustresa 
år 1893. Med oss 
får du se Norge på 
norskt vis.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Hurtigrutens hem 
Följ med på en resa genom vårt hemlands 
historia och magnifika landskap samt 
lär dig mer om den helt unika resan 
med Hurtigruten i detta förinspelade 
webbinarium.

Utforska hemifrån »

Innan  
du reser

Vi bryr oss om din säkerhet, din hälsa och 
ditt välbefinnande. Det är lika sant nu som 
det alltid har varit ända sedan vi först satte 
segel 1893, kanske ännu mer. Vi har infört 
flera nya rutiner på alla våra fartyg, som är 
utformade för att hålla dig säker.

Ditt äventyr 
är säkert med oss

Ditt fartyg
MS Trollfjord, flaggskeppet 
för Svalbardsexpressen och 
Nordkapsexpressen, har fått sitt namn 
från den lilla men storslagna fjorden i 
Vesterålens skärgård.

Upptäck MS Trollfjord »

©HURTIGRUTEN

Vår säkerhetspolicy »

Vill du vara mer för-
beredd? 
Vi har samlat praktisk information som kan 
vara bra att känna till innan du reser längs 
den norska kusten med Hurtigruten. 

Praktisk information »

https://global.hurtigruten.com/destinations/norway/inspiration/#webinar-norway-home-of-hurtigruten
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/ms-trollfjord/
https://www.hurtigrutenresan.se/kustresan-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=2
https://www.hurtigrutenresan.se/kustresan-bra-att-veta/reseinformation-for-svalbardexpressen-och-nordkapsexpressen/
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Det finns flera saker du bör ha med dig på din resa.

Du kan hjälpa till att skydda den 
orörda arktiska miljön mot hotet 
från främmande arter genom att följa 
AECO:s riktlinjer för biosäkerhet » 
innan du packar. 

Vår – varierande väder och kläder
Då du sannolikt kommer stöta på tre 
årstider under en segling på våren så är 
det viktigt att packa väl och kunna klä 
sig i lager. Vi rekommenderar att man 
tar med sig en ylletröja, varma strumpor 
eller sockor, en tjock halsduk, vinter-
stövlar, varm vattentät jacka och byxor, 
en mössa och handskar. 

Sommar – sommarkläder
Sommarvädret längs kusten kan vara 
omväxlande, så förutom T-shirt, shorts 
och sandaler är det klokt att packa 
ner en varm tröja, lätt jacka (vat-
tenavvisande), tunn mössa och tunna 
handskar, och vandringsskor.

Höst – kläder i flera lager
Även om solen kanske skiner kan du 
också förvänta dig kyligare väder under 
höstmånaderna. Se till att packa så att 
du kan klä dig i tunna lager och några 
varma kläder – en ylletröja, vind- och 
vattentät jacka och byxor, en mössa, 
handskar och lätta vandringskängor. 

© RAYMOND ENGMARK

Vad du bör  
packa ner

 Kikare 

 Varma underställ och mellanlager

 Polariserade solglasögon och  
 solskyddsmedel

 En kamera (i en vattentät väska)   

 Ett minneskort med hög  
 lagringskapacitet

 Vind- och vattentäta byxor

 Pass och/eller id-kort (gäller även   
 skandinaviska medborgare)

 Ingångna vandringskängor för  
 användning utomhus

 Badkläder för användning i vår pool  
 och våra badtunnor på däck

 Ett par fritidsskor för användning   
 ombord

Utöver din ”vanliga” packlista (toalettartiklar 
och nödvändiga baskläder) rekommenderar 
vi dessa saker för din resa:

Vad du ska ta med dig på resan »

https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.hurtigrutenresan.se/kustresan-bra-att-veta/packa-ratt-till-aventyret/?_hrgb=2


5

Vi bryr oss om dig och ditt 
besök i vårt hem. Därför 
gör vi allt vi kan för att 
göra din upplevelse så 
avkopplande och behaglig 
som möjligt, även innan du 
kliver ombord på fartyget.

Om du påbörjar din resa med oss i 
Bergen har vi lite extra guldkant att 
bjuda på: vår nya gästlounge.

Innan du kliver ombord på fartyget 
kommer du att kunna koppla av i 
denna lokal som är omsorgsfullt 

inredd i samma stil som våra fartyg, 
vilket skapar en enhetlig koppling 
mellan land och hav.

Slå dig ner i våra bekväma fåtöljer 
eller soffor. Träffa och småprata med 
dina medpassagerare. Anslut till gratis 
Wi-Fi och dra nytta av USB-laddare 
och eluttag. 

På en stor, interaktiv pekskärm vid 
ingången finns detaljerad information 
om tillvalsutflykter, och kortfilmer 
med resans höjdpunkter spelas upp på 
skärmar runt om i loungen. 

Kanske är du också lite hungrig före 
ombordstigning, så vi bjuder på en 
kostnadsfri buffé med varma drycker 
och förfriskningar som blir en liten 
aptitretare inför måltiderna som 
väntar ombord på fartyget.

Koppla av 
med stil

© ESPEN MILLS
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2 är antalet officiella 
former av skriven 
norska: bokmål och 
nynorsk.

X är längden på den 
norska kusten. Det 
är omöjligt att mäta 
exakt hur lång den 
verkligen är. 

2008 öppnade det 
globala frövalvet 
på Svalbard. Här 
finns exemplar av 
majoriteten av världens 
alla frön.

2008 var året då 
Norge dubbade 
kungspingvinen 
Brigadgeneral Sir Nils 
Olav III till riddare.

Hjørundfjorden
Längs Norges näst 
längsta fjord ligger 
glaciärer, fridfulla 
byar och de pittoreska 
äppelodlingar där 
frukten till regionens 
utsökta cider plockas.

Longyearbyen
Staden har fått sitt namn 
efter den amerikanske 
affärsmannen John Munro 
Longyear, vars företag 
öppnade en kolgruva här 
1906. Det här är Svalbards 
administrativa centrum 
med 2 400 invånare från 
50 olika länder.

Nordkap
Nordkap är beläget 
vid 71°10’21 N och 
från platån är det bara 
2 100 kilometer till den 
geografiska nordpolen. 
Ett besök här kan bli det 
närmaste du kommer 
toppen av jordklotet.

Bergen
Från Bryggen-distriktet, 
som finns med på Unescos 
världsarvslista, till fortet 
Bergenhus, den berömda 
fiskmarknaden, akvariet 
och linbanan Fløibanen. 
Bergen har något för alla.

Senja
CNN har utsett Senja 
till en av världens 10 
vackraste öar, och 
platsen har beskrivits 
som ”Norge i miniatyr” 
tack vare sitt vackra 
och skiftande landskap.

      

Till 
världens 
ände

Visste du att …?

Upptäck några av höjdpunkterna på 
den återlanserade Svalbardexpressen 
från 1968 – en ikonisk rutt som en gång 
fungerade som anslutning mellan det 
norska fastlandet och Svalbard.  

Upptäck Svalbard »

© NINA BAILEY/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Mindre än 10 % av 
Svalbards yta har 
växtlighet och det 
finns inga träd.

https://se-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-publikation-01/upptack-svalbard
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Svalbardexpressens återkomst  
Redan 1968 startade vi de första 
sommarresorna till den arktiska 
ögruppen Svalbard och fungerade 
sedan som en livsnerv för invånarna 
fram till 1982. På den tiden var rutten 
ett av de pålitligaste sätten att ta 
sig mellan Svalbard och det norska 
fastlandet.
 
Nu är det din tur att uppleva Arktis 
i midnattssolens sken ombord på 
Svalbardexpressen.

I våra pionjärers kölvatten
Du får uppleva några av världens 
vackraste vyer och mest spännande 
djurliv när vi följer i kölvattnet av 
de upptäcktsresande, forskare och 
sjömän som först gjorde resan till 
Svalbard.  Under den 15 dagar långa 
resan gör vi stopp vid flera av Unescos 
världsarv, i moderna stadskärnor och 
små fiskebyar samt på avlägsna öar 

omgivna av fågelklippor. Vi korsar 
polcirkeln på väg till midnattssolens 
land där du får besöka några av de 
nordligaste platserna i Europa innan 
vi seglar över Barents hav på väg till 
Svalbard. 

Mat och dryck 
Fartyget har renoverats inför 
säsongen 2023. Uppgraderade 
restauranger och barer samt 
ett nytt uppvisningskök lyfter 
fram den norska kustens råvaror 
och kulinariska arv. Välj mellan 
tre restauranger, en cocktailbar och 
fartygets matcentrum med en till 
 liten bar.

Vi återskapar ikoniska rätter från 1968 
till 1982 och använder traditionella 
konserveringsmetoder för att ge dig 
en smak av historien. 

Extraordinära upplevelser
Svalbardexpressen låter dig uppleva 
den norska kusten och dess öar på 
djupet. Tänk dig utflykter ledda av 
lokalbor, moderna hytter, menyer 
med inspiration från 1960-talet 
och workshops baserade på 
Svalbardexpressens historia och 
hamnar ombord på fartyget. Vi ser 
fram emot att dela vår kunskap om 
den norska kusten med dig. För att 
göra det ännu enklare kan du även 
strömma föreläsningar från fartygets 
föreläsningssalar och konferensrum 
direkt i din nyrenoverade hytt eller 
svit. 

Låter det som mycket att hinna med? 
Ingen fara. Här är sommardagarna 
långa, så det finns gott om tid för alla 
slags aktiviteter!

Upplev  
Svalbard- 
expressen

© AGURTXANE CONCELLON

Läs mer »

https://www.hurtigrutenresan.se/svalbardexpressen/#upplevelsen
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Matutbudet ombord på den smakfullt 
renoverade MS Trollfjord är bland det 
bästa, mest klassiska och mest hållbara 
det norska köket har att erbjuda.

Mat med anknytning till kusten
Våra kockar använder råvaror av 
bästa tänkbara kvalitet från kusten för 
att ge nytt liv till traditionella rätter. 
De närodlade råvarorna gör att alla 
ingredienser är färska och smakrika 
samtidigt som de gör gott för både lokala 
leverantörer och vår miljö. Tillsammans 
med oss får du inte bara se Norge, utan 
får även uppleva dess smaker. 

Uppvisningskök
På MS Trollfjords översta däck finns ett 
uppvisningskök. Här tar våra kockar 
med dig på en kulinarisk resa från fjord 
till tallrik med demonstrationer där 
du bland annat får lära dig att filea och 
lägga in fisk. 

De här små matlagningskurserna görs 
med det norska landskapet som har 
producerat råvarorna i bakgrunden. 
Lär dig om lokala delikatesser och 
hur de smakar. Det finns mycket gott 
att provsmaka, från vinprovningar till 
grillmenyer och traditionell lefse direkt 
från stekhällen.

Huvudrestaurangen
Norge är känt för alla de 
konserveringstekniker som våra 
förfäder utvecklade för att överleva 
de långa arktiska vintrarna. Vår 
huvudrestaurang firar dessa 
traditionella metoder i modern 
tappning med en meny som anpassas 
efter råvarorna som är i säsong.
Här bjuds du på några av den norska 
kustens mest älskade rätter, oavsett om 
det är till frukost, lunch eller middag.

Brasseri
Vill du ha genuin mat med råvaror 
och smaker från regionen? Bege dig 
till Brasseri, vår bistro med servering 
hela dagen. I den avslappnade, rustika 
restaurangen kan du njuta av gamla 
norska favoriter, såsom helstekt 
getben, boknalam eller fjällröding från 
Finnmark. Om du vill köpa med dig 
något finns även en rad olika smörgåsar 
och hamburgare att välja mellan. 

À la carte-restaurang
Njut av en utsökt fine dining-upplevelse 
med lokala råvaror av allra högsta 
kvalitet som ger dig den norska 

kustens finaste smaker på vår à la 
carte-restaurang.

Skapa din egen femrättersmåltid med 
ett stort utbud av rätter, inklusive recept 
framtagna av våra matambassadörer – 
de prisbelönta huvudkockarna Astrid 
Nässlander och Halvar Ellingsen.  
Våra sommelierer kan sedan hjälpa dig 
att hitta det perfekta vinet till varje rätt.

Panoramabar
Ombord på MS Trollfjord får du också 
njuta av lokalproducerad dryck och 
eftermiddagste i fartygets bar. Baren, 
som ligger på observationsdäcket med 
två våningar, är den perfekta platsen för 
att varva ner och njuta av den oslagbara 
utsikten. Här finns cocktails med bär 
från kusten, öl bryggd på vatten från 
Trollfjorden, gin från Troms och ett 
stort utbud av norsk akvavit.

© CHRISTIAN HOUGE
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Läs mer »

Mat som 
skapar  
upplevelser

https://www.hurtigrutenresan.se/norways-coastal-kitchen/restauranger-svalbard-och-nordkapsexpressen/
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Det vilda Norge 
Lägg ihop ett av världens mest 
magnifika djurliv och Norges 
fantastiska landskap, så förstår du 
varför det är ett av världens bästa 
resmål. Från havsörnar som härskar 
i himlen till valarna längs kusten – 
Norge har en helt unik och vacker 
vildmark.  

Valskådning 
Under din resa har du möjlighet 
att se det exotiska djurlivet 
längst upp i norr, från valar till 
kungskrabbor, i orörda omgivningar. 
Planktonblomningen som orsakas 
av de långa sommardagarna lockar 
till sig olika valarter, bland annat 
grindvalar, vikvalar, knölvalar, vitvalar 
och kaskeloter. Att se dessa enorma 
skapelser akrobatiskt röra sig i vattnet 
är alltid en höjdpunkt. 

Ikoniska djur 
Du kan även få se ett av Norges mest 
älskade djur, den majestätiska renen. 
Deras majestätiska horn gör dem 
lättigenkännliga och under större 
delen av sommaren kan du se dessa 
horn i olika tillväxtstadier. 

I skyn och på land 
Fjällräven är ett av få däggdjur på 
Svalbard och den söker efter föda 
överallt från fjällen till kusten. 
Du kanske till och med får syn på 
valrossar som vilar sig i solen eller en 
isbjörn på jakt efter säl. 

Svalbard erbjuder även viktiga 
årliga häckningsplatser för 41 olika 
sjöfågelarter. Den norska kusten 
har också en fantastisk variation 
av fågelarter, till exempel den söta 
lunnefågeln som ibland kallas ”havets 
clown”. Femton olika rovfåglar 

finns här, bland annat den mäktiga 
havsörnen.

Kom ihåg att det här är naturliga 
livsmiljöer, så vi kan inte garantera 
att alla djur dyker upp under din 
resa. Moder jord gör som hon vill, 
så i slutändan är det inte vi som 
bestämmer vilka djur som korsar vår 
väg.

Djurlivet längs den norska kusten 
är lika varierat som kusten i sig. 

Utforska 
djurlivet

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Föreställ dig att 
solen aldrig gick ner, 
nätterna aldrig kom 
och att dagarna aldrig 
tog slut. Detta är ett 
verkligt fenomen, och 
om du har tur får du 
uppleva det själv när du 
utforskar Nordnorges 
vackra vildmark.

Dagar utan slut  
Midnattssolen förekommer 
varje sommar på platser ovanför 
norra polcirkeln och under södra 
polcirkeln.  

Den är som mest framträdande 
runt sommarsolståndet då solen 
inte försvinner bortom horisonten 
under 24 timmar, inte heller vid 

midnatt. Jordens lutande axel gör att 
regionen kring Arktis är vinklad mot 
solen under sommarmånaderna. 
Detsamma gäller sommaren på 
jordens sydligaste, sjunde kontinent 
– Antarktis.  
 
Motsatsen till midnattssol kallas 
polarnatt och förekommer varje 
vinter i både Arktis och Antarktis. 
Under den här perioden når solen 
aldrig ovanför horisonten, vilket 
ger den perfekta bakgrunden till 
magiska norrsken som mer än 
kompenserar för bristen på solljus. 
    
Antalet sommardagar då du kan 
uppleva midnattssolen blir färre 
ju längre bort från polerna du 
kommer. Vid Syd- och Nordpolen 
kan midnattssolen synas under upp 
till hela sex månader varje år.  På 
ögruppen Svalbard, den nordligaste 
bebodda regionen i Europa, går 
inte solen ner under fyra månader, 

från omkring april till augusti.  
Nordkap, beläget söder om Svalbard 
på den norska kusten, kan njuta av 
24 timmars solljus under cirka tre 
månader, från maj till juli.  

Evigt solljus i Nordnorge 
Om du vill uppleva midnattssolen 
gör du det bäst i Nordnorge.  Några 
av de mest populära platserna för 
att uppleva midnattssolen är Bodø, 
Lofoten, Tromsø, Hammerfest, 
Nordkap och Longyearbyen på 
Svalbard.   
 
Midnattssolen är också en känsla 
i sig. Du kan hitta varmare platser 
i resten av världen, men den 
värmande känslan av midnattssolen 
är verkligen speciell – en känsla som 
kommer att finnas med dig under 
lång tid.

Under  
midnattssolen

På resa under midnattssolen »

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/norge/originalresan-langs-norska-kusten/pa-resa-under-midnattssolen/
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Sann hållbarhet är balansen mellan det miljömässiga, det ekonomiska 
och det sociala. Allt vi har gjort de senaste 130 åren har varit att 
betjäna, försörja och vårda Norges kust. Vårt uppdrag: att bevara vårt 
vackra hem för kommande generationer.

År 2018 förbjöd vi all onödig engångsplast och vi är stolta över att vara 
världens första kryssningsföretag att göra det. Vårt koncept Norway’s 
Coastal Kitchen bygger på hållbara producenter längs kusten, vilket innebär 
minimal livsmedelstransport och energi som används för kylning. 

Alla våra fartyg på norska kusten kan ansluta till utsläppsfri elektricitet 
i hamnar. Vi har också börjat införa biobränsle som framställs av 
organiskt avfall. Vid 2023 kommer vi att implementera nya gröna 
teknikuppgraderingar, som tillsammans med biobränslet kommer att 
minska koldioxidutsläppen med upp till 25 % och NOx-utsläppen med 80 %. 
Vi kommer fortsätta att implementera banbrytande lösningar i syfte att få 
ner utsläppen från våra fartyg längs kusten till noll. 

Vår outtröttliga verksamhet på den norska kusten är en livlina för de 34 
kustsamhällen som vi förbinder. Vi skapar arbetstillfällen för människor 
längs kusten och vårt samarbete med lokala företag har en bestående 
inverkan på den lokala ekonomin. Detta är hållbar och småskalig turism när 
den är som bäst.

Besök vår hållbarhetssida »
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Vi etablerade Hurtigruten Foundation 2015 
för att göra skillnad i viktiga projekt runt om 
i världen, såsom den norska kusten. 

Vi har hittills donerat över 4 miljoner norska 
kronor fördelat på 34 initiativ i 10 länder. 

Du kan dra ditt strå till stacken genom att hänga 
en Green Stay-bricka på din hyttdörr under 
resan för att tala om för oss att din hytt inte 
behöver städas den dagen. Detta hjälper oss att 
spara vatten, rengöringsprodukter och energi. 
Varje dag du hänger en Green Stay-bricka 
under resan skänker vi 5 NOK till Hurtigruten 
Foundation. Hurtigruten Foundation 
finansierar sedan olika projekt längs kusten, 
såsom strandstädning, vandringsleder och 
konstprogram.

Hurtigruten foundation

© OLE MARTIN WOLD

© GENNA ROLAND

Engagerad i 
kustens framtid

https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/

