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Originalet  
sedan 1893

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som du är gällande 
din resa längs den norska kusten. Det kommer bli ett storslaget äventyr 
att upptäcka sträckan av vad som anses vara världens vackraste kust.

I det här dokumentet kommer du hitta allmän information om  vad vi 
tycker du bör packa, upplevelsen ombord 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. Det kommer att innehålla dina biljetter.

Vi ser mycket fram emot att välkomna dig ombord. Tveka inte att kon-
takta oss om du har några frågor:

Bokningar: 0771990490   
E-post: booking@hurtigruten.com   
Webb: hurtigrutenresan.se/destinasjoner/norge/
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Packningstipsen

 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 (toalet-
tartiklar och nödvändiga baskläder) 
rekommenderar vi dessa saker  
för din resa:

De fyra årstiderna i Norge är mycket olika,  
här är packningstipsen för varje årstid. 

Vinter – Klä dig varmt
Det kan bli väldigt kallt längs kusten 
under vintern, så vi rekommenderar 
att du packar ner bas- och mellanla-
ger, samt en tjock vinterjacka, mössa, 
handskar, ylletröja, halsduk, vinter-
kängor och löstagbara halkskydd/
broddar (kan köpas ombord).

Vår – Var beredd på allt
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 strum-
por eller sockor, en tjock halsduk, 
vinterstövlar, varm vattentät jacka och 
byxor, en mössa och handskar.

Sommar – Sommarklädsel
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 – 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 vandrings-
kängor.

Vad du ska ta med dig på resan »

©HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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Resedokumentation
Behöver du veta vilka formaliteter som 
krävs eller granska dina resehandlingar? 
För din bekvämlighet har vi samlat all 
information om resedokumentation på  
ett ställe.

Hurtigrutens fartyg har varit ett fast inslag 
längs den norska kusten sedan 1893. Idag 
seglar våra skepp även till Arktis och 
Antarktis och många andra destinationer 
däremellan. På varje skepp hittar du mo-
derna anläggningar som blandas med äkta 
karaktär.

Praktisk  
information

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.

Vill du vara mer  
förberedd?  
Vi har samlat praktisk information som du 
kanske vill veta innan du reser längs den 
norska kusten med Hurtigruten.

Praktisk information » Vår säkerhetspolicy »

Ditt äventyr  
är säkert med oss

Resedokumentation »

Utforska vår flotta »

©SIMON SKREDDERNES

© MERLE KLEIN

Hurtigrutens hem 
Upptäck den norska kustens dolda pärlor 
och lär dig mer om Hurtigrutens unika 
reseupplevelse i vår prisbelönta digitala 
tidskrift.

Utforska hemifrån »

https://www.hurtigrutenresan.se/kustresan-bra-att-veta/reseinformation-for-kustresor/
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https://www.hurtigrutenresan.se/kustresan-bra-att-veta/resedokumentation/?_hrgb=2
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/?_hrgb=2
https://nord-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-issue-06-coastal-norway-se/vlkomsthlsning/
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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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Ingen guidebok, webbplats eller 
mobilapp kan ersätta den personliga 
upplevelsen när våra kustexperter pekar 
ut platser på kusten som är speciella för 
dem. Genom deras praktiska erfarenhet 
av Norge och den norska kusten 
kommer du att kunna få insikter och 
lära dig viktiga fakta om landskapet, 
kulturen och livsstilen.

Från när och fjärran
Många av våra kustexperter är 
lokala norrmän som är födda och 
uppvuxna på kusten och på andra 
platser i Norge. De kommer att kunna 
berätta om sina barndomsminnen 
om våra fartyg, vad vår tjänst har 
betytt för deras kustsamhälle och 
kanske att anslutningen till oss går 
tillbaka flera generationer, antingen 
som besättningsmedlemmar eller 
passagerare. Andra kustexperter 
kan ha bott i Norge i många år och 

kanske kommer från samma land 
som du. Du kan lära dig mer om vad 
som lockade dem till Norge och att 
arbeta på kustexpressen. Se kusten 
genom deras ögon när de lyfter fram 
detaljer om livet här, kanske genom att 
berätta intressanta anekdoter om deras 
upplevelser av norsk kultur.

En berikande upplevelse
Kustexperterna gör allt för att förbättra 
din resa med fördjupad kunskap om 
lokalkulturen, naturen, vetenskapen 
och historien, en förståelse som bara 
har blivit bättre med åren. De besitter 
kunskaper i en rad specialiserade 
ämnen som de gärna delar med sig av 
under föreläsningar och presentationer 
ombord, på däck och iland.

Till alla amatörfotografers glädje 
kommer kustexperterna även att 
anordna ett litet fotoprogram ombord. 

Den korta, informella kursen som har 
certifierats av Canon är utformad för att 
ge dig de tips du behöver för att fånga 
kusten i all sin prakt, såsom hur du 
fångar norrskenet på bild om det skulle 
dansa på natthimlen.

Kustexperterna brinner för såväl vad 
de gör som den norska kusten, och 
kan på så sätt erbjuda ett intimt och 
personligt inslag på din resa med oss. 
Deras passion kommer att smitta av sig 
oavsett om de pratar om intressanta 
platser ute på däck eller berättar 
historier över en avslappnad drink på en 
kvällssammankomst.

Kliv in på 
vårt kontor

 
De norska kustexperterna, varav många 
bor här, finns alltid till hands under 
resan med oss för att visa dig sitt hem 
och dela sina berättelser.

© ØRJAN BERTELSEN
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Våra fartyg är utformade för att göra din 
resa så avslappnande och bekväm som 
möjligt. Luta dig tillbaka, njut av den 
häpnadsväckande utsikten och känn alla 
spänningar släppa.

Avslappnad livsstil
Vårt intima fartyg har som ditt hem 
till havs en avslappnad och informell 
atmosfär. Ta vår klädkod till exempel. 
Det finns ingen. Lokalborna som 
reser med oss packar oftast inte 
middagskostymen, så du behöver inte 
heller göra det. Känn dig som hemma 
och klä dig i sånt du trivs i.

Du kommer även att få stifta 
bekantskap med vår hjälpsamma 
personal. Många av dem bor i de 
områden där vi seglar och delar gärna 
sin kunskap med dig.

Detox och avkoppling
Kom bort från vardagens bekymmer 
och följ med oss på en kustresa till 
havs. Många tar tillfället i akt och gör 
en digital detox för att frigöra sig från 
ljudet av olika notiser.

Du upptäcker snart fartygets 
lugnande rytm när vi seglar längs 
glittrande fjordar, pittoreska öar 
och bergslandskap. Snart är du helt 
avkopplad och har redan glömt bort 
vad det var som gjorde dig stressad 
från första början.

Ta in vyerna
Det bästa med din resa tillsammans 
med oss måste vara omgivningarna. 
Se det föränderliga landskapet 
passera förbi från fartygets rymliga 
däck – en perfekt plats att bevittna 
ett norrsken under vintern eller 
midnattssolen på sommaren. Du kan 
även glida ner i en av två badtunnor 
och njuta av utsikten medan 
vattenbubblorna hjälper dig att 
slappna av.

Flera delar av fartyget har fönster 
som sträcker sig från golv till 
tak så att du kan uppleva miljön 
inifrån, inklusive loungen, 
restaurangerna och gymmet – plus 
bastun. Det innebär att du kan få 
in ett träningspass, värma dig i 
bastuångorna, äta din middag eller 
ta en cocktail i baren utan att missa 
något av de spektakulära vyerna.

Njut av fartygets lounge
En av de bästa platserna att varva 
ner på fartyget är Explorer Lounge 
& Bar. Här finns stora fönster som 
ger dig en häpnadsväckande utsikt 
över kustlandskapet. Baren är även 

den sociala knytpunkten ombord på 
fartyget.

Sjunk ner i en fåtölj med en drink 
eller lär känna dina medpassagerare 
lite bättre. Eller kryp upp med en bok 
här eller i någon av de många andra 
sittplatserna som finns utspridda på 
fartyget.

Borta bra, men hytten bäst
Rummen har en enkel skandinavisk 
design. En tilltalande blandning 
av raka linjer, polerade ytor och 
naturmaterial i harmoni med 
landskapen utanför. Din säng har 
lyxiga lakan och mjuka, fluffiga 
täcken som håller dig varm medan 
vågorna vaggar dig till sömns.

Ditt hem 
till havs

© CECILIE OWREN / HURTIGRUTEN
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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.

Drygt 14 km från den 
ryska gränsen ligger 
staden Kirkenes. 
Kirkenes ligger faktiskt 
lika långt österut som 
Kairo.

Under 1980-talet  
introducerade Norge lax 
som en sushiingrediens 
i Japan.

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

Fjordarna
Fjordarna bildades när 
istidens glaciärer drog 
sig tillbaka. Norge har 
turen att ha en varm 
havsström som löper 
längs kusten. Som 
ett resultat av detta 
är fjordarna praktiskt 
taget isfria – och redo 
att utforskas.

Polcirkeln
Det magiska numret 
66° 33’ markerar denna 
linje, polcirkeln, norr om 
vilken midnattssolen 
skiner. Ovanför linjen 
kan du se solen 24 
timmar om dygnet 
hela sommaren – eller 
norrskenet på vintern, 
om vädret tillåter det.

Nordkap
Runt 2102 km från 
Nordpolen, hittar du 
en av Norges mest 
populära sevärdheter. 
Nordkap, vid 71°10′21′′ är 
känt som det europeiska 
fastlandets nordligaste 
punkt.

Finnkirka
Finnkirka är 
en dramatisk 
katedralformad 
havsklippa. Denna 
ovanliga skapelse av 
naturen är en uråldrig 
offerplats för de 
inhemska samerna.

Lofoten och  
Vesterålen
Lofoten är en ögrupp 
i Nordland fylke 
och Vesterålen 
ligger precis norr 
om Lofoten. Dessa 
skärgårdar som ligger 
intill varandra erbjuder 
några av världens mest 
natursköna platser.

      

Närmare den 
norska kusten

Visste du att?

 
Upptäck några av höjdpunkterna som du kan 
uppleva under din resa längs den norska kusten. 
Våra fartyg är unikt utformade för att utforska den 
norska kusten på det mest bekväma sättet. Oavsett 
vilken årstid du seglar med oss erbjuder våra resor 
dig spännande sätt att komma nära naturen – och 
nära Norge. 

© JAN LILLEHAMRE/TRYM IVAR BERGSMO/ØRJAN BERTELSEN/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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De bästa norska råvarorna
Norway’s Coastal Kitchen samarbetar 
med över 50 gårdar, fiskerier, bagerier, 
slaktare, osttillverkare, destillerier och 
glassproducenter för att stödja lokala 
verksamheter. 

Några av våra matleverantörer har funnits 
här i hundratals år och är välkända, 
omtyckta varumärken i Norge. Andra 
är familjeägda gårdar som drivits i 
flera generationer, fulla av intressanta 
berättelser. Vi hjälper även nya initiativ 
och företag. 

Genom att arbeta med matleverantörer 
längs kusten skapar vi även viktiga jobb. 
Detta hjälper i förlängningen olika 
familjer, avlägsna samhällen och den lokala 
ekonomin i stort.

Hållbart och säsongsbaserat 
Dessutom får du testa en rad norska, 
säsongsbaserade rätter i våra restauranger 
ombord. 

På vintern bjuder vi på delikatesser från 
havet som utsökt skrei, färska räkor och 
ljuvlig kungskrabba. Gäster som seglar 
under hösten får njuta av hjortron i 
årstidens olika efterrätter. 

Många ingredienser levereras till fartyget 
i hälften av hamnarna vi besöker. Dessutom 
kommer merparten av råvarorna från 

hållbara gårdar och leverantörer 
längs kusten. 

Den korta transportsträckan ger färskare 
ingredienser i dina rätter och det sparar 
även på energi och utsläpp från att förvara 
dem. Vi tror att all mat kan och bör vara 
snäll mot planeten – samtidigt som den 
smakar fantastiskt – genom att låta den 
inspireras av årstidens råvaror.

Grönt och veganskt
Vi brinner för att ge dig hälsosam och 
hållbar mat – utan att kompromissa med 
smaken. Våra kockar har någonting för 
alla vegetarianer och veganer med en ny 
trerätters, växtbaserad måltid varje dag på 
din resa. 

Menyerna har utformats på ett sätt 
som kan få över även de mest inbitna 
köttälskarna till den gröna sidan. Här finns 
gourmeträtter som grytor på borlottibönor, 
veganska pannkakor, ugnsbakta päron, 
rödbeta à la Bourguignon, jordgubbssorbet 
och vegansk chokladmousse. 

Matambassadörer
Nu slår vi våra påsar ihop med två 
prisbelönta kockar från den norska kusten, 
Astrid Nässlander och Halvar Ellingsen, 
för att förbättra våra menyer och inspirera 
nästa generation av kockar i Norway’s 
Coastal Kitchen.

Tillsammans med vår huvudkock Øistein 
Nilsen kommer de två matambassadörerna 
att göra det de kan bäst: skapa unika, 
hållbara och utsökta maträtter inspirerade 
av regionen och årstiden.

Upptäck Norge genom mat
Lär dig om lokala specialiteter, matens 
plats i vardagen och hör historier från 
människorna bakom produkterna genom 
våra kustguider och tillvalsutflykter.

I restaurangen ombord kan du njuta av 
nyfångad fjällröding från Sigerfjorden 
i Vesterålen, prisbelönta ostar från 
Aalangården i Lofoten och saftig 
kungskrabba från Troms och Finnmark. 
När du njuter av delikatesserna under din 
segling får du en djupare uppskattning för 
hur otroligt den norska kustens ”skafferi” 
egentligen är.

Din resa handlar även om att 
uppleva det lokala köket. Våra 
kockar använder färska råvaror 
från leverantörer längs hela 
kusten, vilket ger dig en smak 
av Norge.

8
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Läs mer: Norway’s Coastal Kitchen »
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Förenar människor
Du kommer att upptäcka att den norska 
kusten ståtar med en labyrint av berg, 
tusentals slingrande fjordar och otaliga 
öar. Även om landskapet är enastående 
vackert, kan det vara svårt att resa på 
land, speciellt när du kommer närmare 
Arktis. Endast 3 av de 34 hamnar vi 
lägger till vid har till exempel anslutning 
till järnväg.

Det är här Hurtigrutens kustexpress 
kommer in i bilden. Vi trotsar alla slags 
väderförhållanden – vind, regn, snö och 
stormar – och fungerar som en livlina 
för människorna som lever längs kusten. 
Tack vare våra fartyg är dessa kustsam-
hällen inte längre isolerade eller ensam-
ma. Istället är de anslutna till hamnar 
och människor längs nästan hela landet. 
Och genom dina besök är de anslutna till 
resten av världen.

Livets väv
I nästan 130 år har våra fartyg kryssat 
sig fram genom fjordarna och mellan 

öarna och vävt samman det sociala nätet 
som har gjort den norska kusten till vad 
den är idag. Lokala syjuntor träffas på 
våra fartyg. Romantiker går ombord för 
att fira speciella årsdagar, och det är en 
tradition i vissa familjer att äta jullunch 
med oss.

Människorna vid kusten vet vilken 
tidpunkt på dagen det är bara genom 
att se våra fartyg vid horisonten. Vi har 
blivit ett känt namn och våra fartygs-
färger i vitt, rött och svart är lika typiska 
för norrmän som röda bussar är för 
Londonbor och gula taxibilar är för New 
York-bor. Fråga vem som helst på kusten 
så kan de berätta varma historier om oss 
genom åren.

Tillsammans med lokalborna
Vårt band till folket på den norska 
kusten innebär att du kommer att resa 
med norrmän som också reser med oss. 
Du kanske kommer att prata med en 
lokal entreprenör som reser i tjänsten, 
se flergenerationsfamiljer på en kort 

semester eller höra glada barn på en 
skolresa. Bli inte heller förvånad över 
att se lokala fotbollslag som färdas på 
våra fartyg på väg till matcher. Detta ger 
en helt autentisk upplevelse. Allt du ser 
är det riktiga vardagslivet. Det verkliga 
livet på den norska kusten, verkligare än 
så här blir det inte.

Unik intimitet
Om du reser med oss kommer du att 
inse att vårt nära förhållande med de 
kustsamhällen som vi har upprätthål-
lit i generationer är något unikt som 
inte kan efterhärmas. Vi har vuxit upp 
tillsammans med dessa samhällen och 
stöttat varandra både i goda och dåliga 
tider. Vi är en familj och ingenting kan 
ersätta det.

Tillsammans 
med lokal-
borna

Kärnan i vår existens och vår historia är 
människor. Vi är här för dem som bor längs 
Norges kust och för dig som kommer att 
uppleva dess autentiska vardag.

© GUEST IMAGE/HURTIGRUTEN
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Det vilda Norge 
Lägg ihop ett av världens mest mag-
nifika djurliv och Norges fantastiska 
landskap, så förstår du varför det är ett 
av världens bästa resmål. Från havsör-
nar som härskar i himlen till valarna 
längs kusten – Norge har en helt unik 
och vacker vildmark. 

Valskådning 
Under din norska expedition kommer 
du att ha möjlighet att se det exotiska 
djurlivet längst upp i norr, från valar 
till kungskrabbor, i orörda omgiv-
ningar. Planktonblomningen som 
orsakas av de långa sommardagarna 
lockar till sig olika valarter, bland 
annat grindvalar, vikvalar, knölvalar 
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. 
Så länge omgivningarna är lugna 
betar de rofullt omkring dig och kan 
till och med posera för foton om deras 
samiska renskötare är i närheten. 
Norge har också en fantastisk vari-
ation av fågelarter, till exempel den 
söta lunnefågeln som ibland kallas 
”havets clown”. Femton olika rovfåglar 
finns här, bland annat den mäktiga 
havsörnen.

Fisken som byggde Norge 
Under över tusen år producerade och 
åt vikingarna torkad torsk, och använ-
de det till och med som handelsva-
ra. Detta gör det till Norges äldsta 
exportvara. Ordet skrei kommer från 
det fornnordiska ordet skreið, som 
betyder ”fisk som vandrar”. Och den 

vandrar verkligen. Varje vinter och vår 
vandrar skreien till den norska kusten, 
och många ur kustbefolkningen livnär 
sig på fiske. Produktion och handel 
med torkad fisk är vanligt i Norge än 
idag, bland annat på Lofoten. 

Kom ihåg att det är naturliga livsmiljö-
er, så vi kan inte garantera att alla djur 
dyker upp under expeditionen. 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

© PER LILLEHAGEN
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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/

