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Følg oss på Facebook, 
Twitter og Instagram

––– Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss.  
Vi gleder oss like mye som deg til å reise 
langs norskekysten. Dette blir et storslått 
eventyr på det som er kjent som verdens 
vakreste sjøreise.

I dette dokumentet finner du nyttig infor-
masjon før reisen din. Du får pakketips, 
ser hva som må gjøres før reisen, hva som 
skjer om bord, annen praktisk informasjon 
og litt mer om hva du kan forvente.

Ved å klikke på knappene eller linkene i do-
kumentet kommer du til websiden vår, der 
all informasjon ligger. For å åpne linkene 
trenger du tilgang til Internett. 

Ca. 2-4 uker før avreise mottar du en ny 
e-post fra oss. Da får du billettene dine.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen  
om bord! 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du skulle 
ha noen spørsmål. 

Telefon: +47  775 97 124 
Email: booking@hurtigruten.com
Web: hurtigruten.no

Med vennlig hilsen
Oss i Hurtigruten
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En liten vanntett sekk der du kan  
ha ting når vi går i land

Husk å ta med pass/legitimasjon 

Solbriller med UV-beskyttelse 

Ta med litt ekstra medisiner, i tilfelle det 
skulle oppstå forsinkelser 

Sko med gode såler er anbefalt på dekk eller  
utflukter. Pass på at du har gått dem inn først
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Et par behagelige og lette sko som du 
kan bruke om bord

Kamerautstyr, lader og store minnekort. 
Det er uttak i lugaren din så du kan  
lade kamera og ekstrabatteriene

Man kler seg ikke om til måltidene på 
seilasene våre, så ta med behagelige klær

En god kikkert

I tillegg til de «vanlige» tingene man har med seg på reise (basisklær og  toalettsaker),  
anbefaler vi at du også tar med deg: 

Pakke-
tips

3

Vinter

Lag på lag
Det kan bli veldig kaldt
langs kysten om vinteren,
så vi anbefaler tykke og gode 
vinterklær: jakke, lue, votter,
ullgenser, ullundertøy, skjerf, 
vintersko og brodder.

Vår

Kle godt på deg
Siden du antagelig får
oppleve flere årstider på
en og samme reise er det
lurt å pakke riktig, og kle
på deg i lag. Ta med en
ullgenser, varme sokker,
et tykt skjerf, vinterstøvler,
lue, hansker og varm/vind-
tett bukse og jakke.

Sommer

Sommerutstyr
Norsk sommervær er kjent 
for å være skiftende. Så i 
tillegg til t-skjorte, shorts og 
sandaler kan det være lurt
å pakke en varm genser,
lett regnjakke, bukser,
lue, vanter og fjellsko.

Høst

Det finnes ikke dårlig vær...
Høstværet er lunefullt. Ofte kan 
man svette i en t-skjorte i solen 
på formiddagen, og fryse i  
striregn om ettermiddagen.
Husk å ta med deg noen varme 
klær som ullgenser, vind- og
vanntett bukse og jakke, lue, 
vanter og lette fjellstøvler. 

Vi i Norge er heldige som har fire 
veldig forskjellige årstider, og her 
har du pakketips for hver av dem. 
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For å se hva som er inkludert i cruiset ditt,  
vennligst følg disse stegene:
1) Klikk på denne linken
2) Finn reisen din (sortert etter dato)
3) Klikk på reisen din
4) Skroll ned til du ser menypunktet: 

“Hva er inkludert», og klikk på denne fanen

På denne siden finner du også
- Reisebeskrivelse dag for dag
- Informasjon om skipene våre
- Valgfrie utflukter

VENNLIGST MERK: Ca. 2-4 uker før avreise 
mottar du en ny e-post fra oss. Da får du ytterlig 
oppdatert informasjon om opplevelser før og 
etter reisen, flytider, bagasje og informasjon om 
havner som har med reisen din å gjøre.

Mer informasjon om 
reisen din

For å gjøre det 
enklest mulig  
for deg, har vi 
samlet all  
praktisk  
informasjon på 
en og samme 
side, og den  
finner du her. 

Praktisk informasjon

For å gjøre det  
enklest mulig  
for deg, har vi  
samlet all  
informasjon om  
reisedokumenter  
på en og samme 
side, og den  
finner du her.

Reisedokumentasjon

På 
vei

https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/norge/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs#voyages
https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/norge/den-klassiske-rundturen-bergen-kirkenes-bergen/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs#practical-information
https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/reisedokumenter/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs
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I løpet av cruiset ditt vil Hurtigrutens  
kystguider invitere deg med på varierte  
aktiviteter om bord og i land. 

Bli med guidene om bord
Guidene våre deler entusiastisk av kunn-
skapen sin som strekker seg fra biologi, 
historie, geologi, kultur og vitenskap – og 
de presenterer dette på en spennende, 
underholdene og uformell måte. De holder 
foredrag både inne i skipet og ute på dekk 
når vi passerer steder av spesiell interesse. 
Det er også samlinger hver kveld. 

Noen av guidene våre er Canon-sertifi-
serte og vil også holde fotoforelesninger 
i løpet av reisen, slik at du kan lære å ta 
enda bedre bilder når vi seiler forbi vakkert 
landskap med fjell, fjorder og åpent hav.

Friluftslivets gleder
Vi nordmenn er kjente for å dyrke frilufts-
livets gleder. Lengselen etter å være ute og 
gleden over naturopplevelser ligger dypt 
inne i oss. Det er en kontrast til hverdagens
kjas og mas, og mange bruker naturen for å 
slappe av og finne ro. Man kan nesten si at
friluftsliv er en del av DNAet vårt. 

Hurtigruten er jo et norsk selskap, så  
denne gleden over å dele gode natur- 
opplevelser er noe du også vil finne hos oss. 
Det er nok ikke uten grunn at uttrykket «Ut 
på tur, aldri sur» forbindes med Norge.

Bli med guidene på land
Guidene våre tilbyr også turer i land på 
flere av stedene vi besøker. Og her dyrkes 
også friluftslivets gleder. Målet vårt er at
alle som blir med på disse turene skal opp-

leve følelsen av hva friluftsliv faktisk er;  
å gå på stille stier eller å sitte sammen 
rundt bålet og nyte en kaffe eller te under 
stjernene. 

Pent vær kan vi ikke garantere, men  
vi garanterer norsk friluftsliv – og frisk  
farge i kinnene. Målet med disse  
friluftslivsaktivitetene er ikke at du skal 
lære flere fakta om lokalhistorie, flora  
og fauna. Det er selve aktiviteten. Det å  
nyte følelsen av å være utendørs med alle 
sanser, og leve i nuet!

Les mer om 
guidene våre

Her

Når du er 
om bord 

https://www.hurtigruten.no/inspirasjon/opplevelser/ekspedisjonsteam-tettere-pa-naturen/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs
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Helpensjon inkludert
I løpet av reisen din kan du kose 
deg med utsøkte måltider laget av 
ferske råvarer.

Frokost
Til frokost kan du kose deg med
en bugnende buffet med kjøtt-
pålegg, ost, egg, frokostblandinger, 
frukt, nybakte bakervarer og av og 
til en egen frokostkokk som steker 
sveler eller vafler i restauranten. 
Rett og slett alt du trenger før en 
begivenhetsrik dag.

Lunsj
Lunsj er en kombinasjon av varme 
retter og buffet, med tradisjonelle 
retter fra områdene vi seiler i. Du 
kan velge mellom en varm rett av 
kjøtt, en med fisk og en vegetar. 
Nybakt brød, frukt, grønnsaker, 
lokalproduserte oster, stor salatbar 
og et utvalg av pålegg og sjømat. 

Hjemmelaget dessert og kaker som 
søt avslutning.

Middag
Basert på sesongens ferske råvarer, 
lager kokkene våre enten nydelige 
tre- eller fireretters middager eller 
bugnende buffeter. Fordi vi reiser 
langs kysten står det ofte sjømat 
på menyen, som torsk, kamskjell,  
kreps og ishavsrøye. Du får også 
servert spesialiteter fra innlandet, 
som reinsdyr, ekstra mørnet biff, 
oster, meieriprodukter, grønnsaker, 
frukt og bær. Vi tilbyr også vegan-
ske treretters middager. Vann er 
inkludert, men du kan også kjøpe 
vinpakke, lokale drikkevarer og 
alkoholfrie alternativer.

Unn deg noe ekstra med
À la Carte menyen vår*
Etter en dag full av spennende 
opplevelser er det deilig å slappe av 

med noe ekstra godt til middag, i 
rolige omgivelser. Om bord kan du 
unne deg en kulinarisk opplevelse 
utenom det vanlige. Maten er laget 
av de aller ypperste råvarene, fra 
ultrafersk sjømat som kongekrabbe 
til økologiske rotgrønnsaker, kjøtt 
fra villrein og delikate oster – alt 
fra utvalgte lokalprodusenter. Vi 
kan med hånden på hjertet si at À 
la Carte menyen vår er en perfekt 
avslutning på en perfekt dag.

Kafeer og bakerier
om bord 
Skulle du mot all formodning bli
litt småsulten i løpet av dagen,
serverer Brygga Bistro/Cafè både
Hurtigrutens signatur-hamburger
og det berømte rekesmørbrødet
vårt. Er du svak for søtsaker
er Multe** stedet å gå; deilige
bakervarer rett fra ovnen, nydelige
kaker og lokal iskrem med

hjemmelaget topping. Her får du
også varme drikker, som nytraktet
og fersk kaffe, varm sjokolade og
organisk og lokallaget urtete. 

*À la Carte menyen kan kun bestilles om bord. 
MS Lofoten har sitt eget middagskonsept med 
meny fra 1960-årene, og MS Vesterålen tilbyr 
ikke À la Carte. MS Spitsbergen har ikke À la 
Carte, men en bistro.

**Kun på utvalgte skip

Les mer om  
Norway’s  
Coastal Kitchen

Her

Norway’s 
Coastal 
Kitchen
Matkonseptet om bord 
heter Norway’s Coastal 
Kitchen. Det at vi besøk-
er 34 havner på en reise 
gir oss en unik mulighet 
til å få ferske råvarer fra
lokale leverandører 
hver eneste dag. Disse 
råvarene kommer både
fra kysten og innlandet. 

https://www.hurtigruten.no/inspirasjon/opplevelser/norways-coastal-kitchen/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs
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Trondheim

B A R EN T S -
H A V E T

66°33'N POLARSIRKELEN

A T L ANT E R -
H A V E T

Lofoten

Geiranger�ord
Hjørund�ord 

Lyngen�ord

Bergen

Ålesund

NORGE

Troll�ord

Tromsø

Finnsnes

Honningsvåg

Svolvær

Florø
Måløy

Kristiansund

Molde

Torvik

Harstad

Sandnessjøen
Nesna

Brønnøysund

Rørvik

Ørnes

Bodø

Stokmarknes
Sortland

Skjervøy Øks�ord

Risøyhamn

Stamsund

Havøysund
Kjølle�ord

Vadsø

Vardø

Berlevåg

Båts�ord

Mehamn

Hammerfest

Kirkenes

Nordkapp
71°N

Vesterålen

1. Fjordene
 Fjordene ble formet når is-
tidens massive isfjell trakk seg 
tilbake og sjøvann flommet inn 
i de uthulede dalene. På grunn 
av Golfstrømmen er fjordene 
stort sett isfri og klare til og 
utforskes. Vi seiler inn i Gei-
rangerfjorden om sommeren, 
Hjørundfjorden på høsten og 
Lyngenfjorden om våren. Uan-
sett når på året du reiser, kan 
du oppleve Trondheimsfjorden 
på vei til eller fra Trondheim. 
I Lofoten ligger Trollfjorden, 
som bare er 100 meter på det 
smaleste punktet. Den er en av 
de mest fascinerende fjordene 
i Norge.

2. Helgelandskysten
Helgelandskysten trekkes ofte 
frem som en av de vakreste 
strekningene på en reise 
med oss. Enten du reiser om 
sommeren med lyse netter, 
eller under nordlyset vinters-
tid, vil du neppe glemme turen 
gjennom Petter Dass sitt rike: 

Vegaøyene består av 6500 
øyer, holmer og skjær. Dette 
utrolige kulturlandskapet kom 
på UNESCOs verdensarvliste i 
2004. Hovedgrunnen til denne 
statusen er beboernes frem-
ragende tradisjon med å passe 
på de ville ærfuglene på øya. 
(valgfri utflukt).

De syv søstre: Syv fjelltopper som 
er så vakre at de har et eget sagn 
om hvordan de ble forsteinede 
trollkvinner.

Torghatten er fjellet som er kjent 
for det 25 meter brede og 160- 
meters dype hullet som går 
tvers gjennom fjellsiden.

3. Polarsirkelen
De magiske tallene er 66° 33’N. 
Er du på riktig side av Polar-
sirkelen skinner solen hele døg-
net om sommeren og nordlyset 
flammer av og til over himmel-
en om vinteren – så lenge været 
er godt.

4. Lofoten og Vesterålen
Lofoten er en sjelden villmark, 
med et helt unikt landskap. 
Her ruver høye fjell over dype 
fjorder. Se rorbuer, fiskevær og 
særegne fjell som Svolværgeita, 
sandstrender og asurblå lagun-
er. Like ved ligger naturperlen 
Vesterålen. Området kjen-
netegnes av store kontraster i 
naturen, fra sjarmerende små 
øyer til dramtiske fjell.

5. Nordkapp
Når du står på 71° 10’21’’ nord, 
er du på stedet som er kjent 

som det nordligste punktet 
på det europeiske fastlandet. 
Nordkapp-platået reiser seg 
307 meter opp fra havet. Blir du 
med på den valgfrie utflukten 
hit, kommer du til å føle at du 
står ved verdens ende - bare 
2ooo kilometer fra Nordpolen. 

6. Finnkirka
Finnkirka er en dramatisk fjell- 
klippe. En havklippe formet 
som en katedral, og du kan 
se den ved innseilingen til 
Kjøllefjord. Finnkirka er både 
et gammelt samisk offersted, 
og et sted der fiskere stoppet 
opp for å be om godt vær på 
tur ut og takke for at de kom 
tilbake igjen.

——Dette er bare noen av 
høydepunktene langs  
norskekysten

høydepunkter

hva kan du 
forvente
Når vi besøker små havner 
underveis, er det mange 
av gjestene våre som går 
opp på dekk for å se det 
yrende livet nede på kaia. 
Gods som lastes av og på 
skipet, gaffeltrucker som 
kjører frem og tilbake, 
lokale matprodusenter som 
leverer mat, dokkarbeidere 
som roper vitser til hver-
andre, gjensynsglede når 
noen kommer av skipet og 
avskjeder når noen går på. 
Hurtigruten er en del av det 
norske hverdagslivet langs 
kysten. Ingen reise til lands 
eller havs byr på sterkere 
inntrykk. Og ingen er mer 
meningsfull; avgangene 
våre binder kystsam-
funnene sammen, og er en 
livsnerve for menneskene 
som bor langs kysten.

Vil du være aktiv, tilbyr vi  
et rikt program om bord 
som inkluderer flere 
aktiviteter på dekk, sosiale 
samlinger på kveldstid og 
forelesninger med guidene 
våre. I tillegg kan du bli med 
på mer enn 90 utflukter 
i løpet av året og du kan 
bruke trimrommet så mye 
du vil. Hvis du i stedet vil ta 
livet helt med ro, så er det 
helt opp til deg. Sitt stille på 
dekk eller i en komfortabel 
stol i panoramasalongen og 
se på den vakre utsikten. 
Slapp av og nyt roen mens 
skipet seiler sakte mot 
neste havn. Les en bok, kos 
deg i boblebadet på dekk, 
strikk, gjør kryssord eller 
sudoku. 
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Vi har mer enn 125 års erfaring med 
ekspedisjoner – så vi vet hvordan du 
skal bli best mulig ivaretatt på reisen 
din. Samtidig er det viktig for oss at 
stedene vi besøker med unikt dyre-
liv, natur og små samfunn utenfor 
allfarvei også blir ivaretatt på best 
mulig måte. Bli med i land for å rydde 
strender og møt lokalbefolkningen for 
å høre om hverdagslivet deres. Lær 
mer om miljø og klima på forelesing-
ene våre – bli med når vi prøver å gjøre 
verden grønnere og mer bærekraftig. 

Vil du lese mer om ansvar og 
bærekraft, kan du  klikke her

Har du flere spørsmål om reisen din,  
så hører vi mer enn gjerne fra deg.  
Du kan kontakte oss på:
Telefon: +47 775 97 124
Email: booking@hurtigruten.com

Du finner også svarene på spørsmål  
vi ofte får her

Vi ser frem til å ønske deg velkommen  
om bord veldig snart.

Vennlig hilsen
Oss i Hurtigruten

Ansvar og  
bærekraft

Spørsmål 
og svar

https://www.hurtigruten.no/om-oss/sustainability/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs
mailto:booking%40hurtigruten.com?subject=
https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ofte-stilte-sporsmal/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=travel_docs

