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

– 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

Kjære eventyrer
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Island, der bakken er så varm at den lufter 
ut gjennom varme kilder, vulkanutbrudd og 
glødende sagahistorier. 
––– Mytiske Island er isens og ildens land, 
med isbreer og vulkaner side om side. 
Naturen byr på overveldende landskap, 
geysirer og imponerende fossefall. 

Island
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Den perfekte 
destinasjonen for 
oppdagelsesrei-
sende som søker 
det uventede. 
BEFOLKNING Island er det 
landet med minst befolkning 
i Europa, dette er virkelig et 
land som er rent, uforurenset 
og med et magisk landskap. Det 
bor ca. 320 000 mennesker på 
øya, derav nesten 120 000 bor 
i hovedstaden Reykjavik. Den 
nest største byen på Island er 
Akureyri, der det bor ca. 17 500 
innbyggere.

HELLIGDAG Islands nasjonal 
dag er 17.juni

HISTORIE En rik og interessant 
fortid – Islands historie forteller 
om bosetningene til vikingene 
og slavene deres. Det var for det 
meste vikinger fra Skandinavia 
og keltere fra De britiske øyer 
her på 800- og 900-tallet, len-
ge etter at resten av Vest-Euro-
pa var bosatt.

KLIMA Gjennomsnittstempera-
turen på våren er mellom 8 – 10 
grader. Været er skiftende og 
gjester bør være forberedt på 
skiftende vær.

MEDISINSK NØDHJELP OG  
MEDISINER Dersom det skulle 
oppstå en medisinsk nødsitua- 
sjon på Island, er den eneste 

evakueringsmuligheten med 
fly/helikopter til nærmeste by 
ed sykehus. Dette er svært kost-
bart og avhengig av gode vær-
forhold. Reiseforsikring som 
dekker medisinsk evakuering 
er påkrevd.

MILJØ Det er forbudt å plukke 
arktiske blomstrer, miljøet er 
svært sårbart og blomstrings-
tiden er kort. Vær oppmerksom 
på hvor du går, og husk å følg 
stiene. Det er strengt forbudt 
å gå inn i kulturelle/historiske 
levninger. Vennligst følg in-
struksjonene/veiledningen fra 
ekspedisjonsteamet.. Hurtigru-
ten er medlem av AECP (Asso-
ciation of Artctic Expedition 
Cruise Operators) og følger 
dermed dennes retningslinjer.

MOBILITET I havner hvor tide-
vannsforholdene eller ved 
andre omstendigheter hvor vi 
må bruke en bærbar landgang, 
eller under landinger med små-
båter, er det ingen mulighet til å 
bruke/ta rullestoler.

MOBILTELEFONER I LAND Det 
er GSM-dekning på alle plasser 
på Island med mer enn 200 inn-
byggere.

NATUR OG DYRELIV Island er 
kjent for å ha et rikt fuglemil-
jø, og blant de mange artene 
er det den islandske jaktfal-
ken, svømmesnipen med rød 
nakke og naturligvis lundefu-
glen som er mest ettertraktet. 
Mange hvalarter kan ses her på 
grunn av gode matmuligheter i 

Nord-Atlanteren – for eksempel 
vågehval og spekkhogger.

SPRÅK Det islandske språket 
er det språket som antas å ha 
endret seg minst fra det som ble 
snakket opprinnelig av norrøne 
bosettere. Norsk og dansk er 
mye brukt og forstått. Islandsk 
har 2 bokstaver som er deres 
egne Þ/þ som utales som en-
gelske th som i “thing”, og Ð/
ðsom utales som engelske th 
som i «them».

SHOPPING I LAND Lokale spe-
sialiteter er strikkevarer av ull, 
håndlaget keramikk, glass og 
sølvsmykker. En tilbakebeta-
ling av merverdiavgift (moms) 
er tilgjengelig for alle besøken-
de på Island. Det er spesielle 
regler, vennligst sjekk dette ved 
ankomst Island.

TIDSFORSKJELL Island er på 
Greenwich Mean Time (GMT) 
hele året, og går ikke på sommer-
tid.

VALUTA OG KREDITTKORT PÅ 
ISLAND Valutaen på Island er 
islandske kroner (ISK). Uten-
landsk valuta kan veksles inn i 
lokal valuta i banker. Kreditt-
kort er akseptert på de fleste 
steder. Vi anbefaler å ha noen 
kontanter tilgjengelig til bruk i 
de små landsbyene. Være opp-
merksom på at det ikke er mulig 
å veksle penger om bord.
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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 opp-
leve unike møter med isolerte inuitt-
samfunn. 
––– Kolossale isfjell kalver fra innlandsisdekket 
mot et bakteppe av grønne fjell, lange fjorder 
og vakre villblomster. Et rikt mangfold av dy-
reliv 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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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.
 
TIDSSONE Skipet vil operere 
med lokal tidssone under reis-
en. Du får informasjon om bord.
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Atlanterhavsprovinsene består av fire provinser som 
ligger langs Atlanterhavskysten – New Brunswick, Nova 
Scotia and Prince Edward Island, i tillegg til Newfound-
land og Labrador, provinsen lengst i øst. 
––Selv om Quebec også ligger på Atlanterhavskysten, er 
provinsen ikke en del av Atlanterhavsprovinsene, men 
en egen provins som er hovedsakelig franskspråklig.

canada
”Canadas 
størrelse og 
mangfold er den 
idéelle destinasjon 
for oppdagere, 
med alt fra små 
bosetninger til 
store livlige byer“ 

BEFOLKNING Over 37 millioner men-
nesker bor i Canada, som er delt inn 
i ti provinser og tre territorier. Fles-
teparten bor i konsentrerte områder 
nær grensen mellom Canada og USA.

HISTORIE Her finnes en stolt, flere 
århundrer gammel kultur med sterke 
innflytelser som kombinerer britiske, 
skotske, gæliske og selvfølgelig også 
franske skikker og tradisjoner. Siden 
store deler av området opprinnelig 
tilhørte Frankrike, ble den kongelige 
franske kolonien Acadia opprettet her 
i 1604, med en strategisk beliggenhet 
som inngangsport til Nord-Amerika. 
Dette førte til flere kriger mellom bri-
tiske og franske kolonister, før britene 
tok kontrollen over området i 1714 og 
deporterte alle de franske kolonistene. 
 
KLIMA I Canada er det Atlanterhav-
sprovinsene som er mest utsatt for 

et variabelt og tøft klima. Vintrene er 
generelt sett lange og kan være milde 
i noen områder, mens andre opplever 
ekstrem kulde og store snømengder. 
Om våren og på begynnelsen av som-
meren er det ofte tåke, og somrene 
er nokså kalde med gjennomsnitt-
lige temperaturer i juli på rundt 18 
°C. Den sentrale regionen Quebec 
har et subarktisk klima, og vintrene  
pleier å være lange og blant de kaldeste 
i øst-Canada. Somrene er varme, men 
svært korte.

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

NATUR OG DYRELIV Med omfatten-
de skogsområder, enome fjellkjeder 
og en rekke våtmarker byr Canada på 
uberørt villmark med forskjellige og 
unike habitater. Canada er kjent for 
sine mange pattedyr, som svartbjørn, 
amerikansk bisonokse, amerikansk 
reinsdyr og flere hjortedyr som for ek-
sempel elg. Og selvfølgelig Canadas 
nasjonalsymbol beveren.
Canadas saltvannskystlinje, inkludert 
alle målbare øyer, er over 243 000 km 
lang. Langs den omfattende kystlin-
jen finnes mange hvalarter, inkludert 
spekkhoggere. Hvithval og pukkelhval 
lever her sammen med planetens stør-
ste dyr – blåhvalen, som veier det sam-
me som rundt 30 elefanter.

SPRÅK Canada har to offisielle språk 
– engelsk og fransk. De fleste kana-
diere snakker engelsk, mens nær alle 
fransktalende bor i Quebec-provin-
sen.

TIDSSONE Canada har seks standard 
tidssoner – Halifax GMT-3

VALUTA OG KREDITTKORT
Canada; canadisk dollar ($) 
God tilgang på minibanker. Kredittkort 
kan brukes på de fleste hoteller, restau-
ranter og butikker.
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Nord-Amerikas østlige kystlinje byr på  dramatisk natur, en rik kultur og 
fascinerende historiske steder.
––– Nordøst-USA, som grenser til Canada i nord og Atlanterhavet i øst, 
består av ni delstater, som alle var blant de opprinnelige koloniene på 
1600-tallet før de ble en del av De forente stater i 1776.

Nord-Amerika
Utforsk en rek-
ke spennende 
destinasjoner 
og dramatisk 
landskap i 
Nord-Amerika 
BEFOLKNING 
Folketallet i Nord-Amerika er 
for tiden over 364 millioner, noe 
som tilsvarer nesten 5 % av ver-
dens befolkning.

HISTORIE Vi må helt tilbake til 
1524 for å finne den første euro-
peeren som utforsket Atlanter-
havskystlinjen, nemlig Giovanni 
da Verrazzano, som seilte langs 
hele kysten fra det som nå er 
kjent som Florida opp til New 
Brunswick.
De første europeerne som slo seg 
ned i New England kom imidler-
tid fra England. De ankom i 1620 
i det som nå er kjent som Massa-
chusetts, etterfulgt av kolonister 
som etablerte Connecticut 
og Providence i 1636. Massachu-
setts var en av hovedkoloniene 
involvert i det som førte til løs-
rivelsen fra Det britiske imperiet.

KLIMA På grunn av den store 
størrelsen på dette området, har 
delstatene i nordøst flere for-
skjellige klimatyper, der noen 
områder har kraftig regn og snø, 
mens andre kun har beskjedne 
nedbørsmengder. Kystregionen 
har generelt sett varme og fukti-
ge somre, og innlandet har kalde 
og snøfulle vintre.

NATUR OG DYRELIV
Et variert landskap former det 
nordøstlige USA, og varierer fra 
fruktbar jord og en kystlinje med 
bratte klipper som står rett opp 
av havet, til vakre sandstrender. 
Disse forskjellige habitatene gir 
det nødvendige mangfoldet for 

de forskjellige artene av patte-
dyr, reptiler, amfibier samt ma-
rint liv.

Det rike dyrelivet her inkluderer 
hjortefamilien, der elg og hvit-
halet hjort er fremtredende. Av 
rovpattedyr finnes kanadisk gau-
pe, rødgaupe, prærieulv, og det 
største av dem alle: svartbjørnen. 
Det er også flere arter av marine 
pattedyr, som hvaler (spermhval 
og hvithval), skilpadder, seler og 
delfiner.

SHOPPING PÅ LAND En omset-
ningsavgift legges til handels-
varer og mat i de fleste delstater 
i USA. Denne står ikke på pris-
lappen

SPRÅK De mest utbredte språ-
kene i Nord-Amerika er engelsk, 
spansk og fransk.

TIDSSONE Det er ni tidssoner i 
Nord-Amerika, og skipet vil bru-
ke lokal tid i hver havn.

VALUTA OG 
KREDITTKORT USA
US Dollar ($) God tilgang på mi-
nibanker. Kredittkort kan brukes 
på de fleste hoteller, restauranter 
og butikker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There is no 
location in 
Central amer-
ica thatis more 
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Mellom-Amerika, den sørlige 
regionen av Nord-Amerika, ligger 
mellom Mexico og Sør-Amerika, 
og består av Belize, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua og Panama

KARIBIA & 
MELLOM-AMERIKA

Det finnes ikke 
noe sted i Mel-
lom-Amerika som 
er mer enn 200 
km fra havet.  
 

BEFOLKNING Rundt 48 millioner per-
soner bor i Mellom-Amerika og over 
130 millioner i Mexico. Denne regio-
nen av kontinentet er svært rikt med 
tanke på etniske grupper. Guatemala 
er det eneste landet der størstedelen er 
urbefolkning. Hovedreligionen i Mel-
lom-Amerika er katolisisme, som ofte 
er blandet med innfødte og afrikanske 
tradisjoner.

HISTORIE Det finnes spredte bevis på 
menneskelig liv i Mellom-Amerika før 
8000 f.Kr. Før europeernes ankomst 
var Mellom-Amerika hjem til forskjel-
lige nomade- og bosettingskulturer. 
Mayafolket og aztekerne var de mest 
fremstående av de innfødte folkesla-
gene i Mesoamerika som bebodde de 
nordlige områdene. Andre indianer-
kulturer brakte innflytelse fra Nord- og 
Sør-Amerika til den smale landstripen. 
Etter Christopher Columbus’ ankomst 

sendte Spania mange ekspedisjoner 
til regionen, og begynte sin erobring 
av Maya-territoriet i 1523. De siste 
Maya-kongedømmene ble beseiret i 
1697. Miskito, Rama og andre stammer 
har overlevd og lever den dag i dag. 
I 1821 ble Uavhengighetsloven i Sen-
tral-Amerika signert, men tapt på ny et-
ter borgerkrigen tjue år senere. United 
Fruit Company fra USA tok kontrollen i 
1899 da bananindustrien fikk et kraftig 
oppsving. Etter mer enn 200 år med 
sosial uro, voldelige konflikter og revo-
lusjon er Mellom-Amerika fortsatt i en 
periode av politisk forandring. Det er 
ingen internasjonale eller interne kri-
ger i Mellom-Amerika for øyeblikket.

KLIMA Mellom-Amerika ligger i tro-
pene, men har minst ett dusin klima-
soner. Regionen har et tropisk, fuktig 
klima. Det er ingen ordentlig vinter 
her, og selv den kaldeste måneden har 
gjennomsnittstemperaturer over 18 °C, 
mens om sommeren ligger det på 27 
til 28 °C. Temperaturene kan variere 
mye, i fjellene kan det være kaldt og 
regnfullt, mens det er fuktig og varmt 
på strendene. Regnsesongen er nor-
malt fra juni og ut november, noe som 
resulterer i en frodig vegetasjon. Gene-
relt sett har Karibia omtrent dobbelt så 
mye regn som Stillehavsområdet. Vi 
anbefaler at du tar med solbeskyttelse, 

badetøy, hatt, myggmiddel og vanntet-
te klær.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Følgende liste er kun en 
anbefaling for vaksiner når du reiser 
til Mellom-Amerika. Vi anbefaler: He-
patitt A/B, tyfus, difteri og stivkrampe. 
Risiko for malaria varierer etter region 
og sesong. Et kort som viser vaksina-
sjon mot gulfeber er ofte påkrevd hvis 
du har reist i Sør-Amerika før du reiser 
til Mellom-Amerika. Spør lege, og/eller 
besøk en reiseklinikk minst 6–8 uker 
før avreise.

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

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

NATUR OG DYRELIV Mellom-Amerika 
er en region som består av syv forskjel-
lige land som ligger sør for Mexico og 
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nord for Sør-Amerika. Området har 
kystlinje langs Stillehavet og Det ka-
ribiske hav. Mellom-Amerika strekker 
seg ut i en bue som er rundt 1835 km 
lang fra nord til sør, og på det smaleste 
punktet, Panamakanalen, er området 
kun 50 km bredt. De fleste landene 
er av vulkansk opprinnelse. Høy-
landsområdet kulminerer i over 40 
vulkanske kjegler, og noen av dem er 
mer enn 3700 meter høye. Mange av 
vulkanene er aktive og har utbrudd fra 
tid til annen, ofte i kombinasjon med 
jordskjelv. Geografisk sett hører Mel-
lom-Amerika til Nord-Amerika. De 
syv landene er varierte, med frodige 
regn- og tåkeskoger, innsjøer, fjell-
kjeder, sandstrender og et svært stort 
biologisk mangfold, faktisk hele 7 % av 
verdens biologiske mangfold. Spesielt 
om våren og høsten kan trekkfugler 

ses i en svært høy konsentrasjon. Man-
ge plante- og dyrearter er stedegne, og 
trues ofte av avskoging. Costa Rica er 
landet med størst biologisk mangfold, 
med over 13600 plante- og dyrearter. 
25 % av landet er fredet. De andre lan-
dene følger det gode eksempelet.

SHOPPING PÅ LAND Omsetnings- og 
importavgifter er allerede kalkulert 
inn i prisen i de fleste butikkene og ut-
salgsstedene. Pruting er ikke akseptert 
i butikker, men kan være akseptert på 
markeder. Husk imidlertid at de fleste 
menneskene her er fattige og avhengi-
ge av inntektene fra salget.

SPRÅK Spansk er hovedspråket som 
snakkes i alle syv land i Mellom-Ame-
rika og Mexico. Belize er det eneste 
unntaket, der engelsk er offisielt språk. 

I tillegg finnes det mange forskjellige 
språk som snakkes av urbefolkningen. 
Engelsk snakkes i turistområdene.

TIDSSONE I Mellom-Amerika har lan-
dene Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras og Nicaragua 
UTC –6 og Panama UTC –5. Ingen 
land i Mellom-Amerika bruker for 
tiden sommertid. Mexico bruker fire 
tidssoner, fra nordvest til sørøst: Pa-
cific Time (UTC –8), Mountain Time 
(UTC –7), Central Time (UTC –6) og 
Eastern Time (UTC –5). Sommertid 
gjelder fra første søndag i april til siste 
søndag i oktober.

VALUTA Generelt sett anbefales det 
å bruke lokal valuta for hvert land 
i Mellom-Amerika. Minibanker er 
vanlige. Nettverket til Cirrus (Master-

card) 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 gebyrer. I til-
legg er små sedler i US dollar en god 
reserveløsning siden de kan brukes i 
alle land i Mellom-Amerika. I Panama 
er dollaren offisiell valuta, sammen 
med Balboa. Reisesjekker er vanskeli-
ge å veksle inn og anbefales ikke. Tys-
ke EC-Karten aksepteres ikke. Merk 
at de fleste selgere foretrekker små 
sedler og eksakt sum i mynt.
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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 © SUNSINGER / SHUTTERSTOCK / 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 til-
gjengelighet. Utfluktene er dessverre 
ikke tilpasset reisende med funksjons-
hemninger.

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.
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PROTECT
THE ANTARCTIC
ENVIRONMENT
FROM INVASIVE
SPECIES

© MICHAEL BOUND – GUEST IMAGE / HURTIGRUTEN 

BIDRA TIL Å 
BESKYTTE 
POLARMILJØET

Arktis og Antarktis er fortsatt en 
av de mest uberørte naturom-
råder i verden. Fremmede arter 
representerer en trussel mot det
biologiske mangfoldet globalt 
som de kan forårsake alvorlige 
negative konsekvenser for na-
turmiljøet. Dette er arter som 
er blitt innført til regioner der 
de ikke finnes normalt, som et 
resultat av menneskelig inntre- 
ding. Økt besøk i Arktisk fører 
til at det er større sjanse for at 
fremmedarter blir introdusert i
polområdene.

De følgende 
retningslinjer 
har som mål 
å minimere 
risikoen for at 
fremmedarter 
blir introdusert 
i Antarktis
 
VÆR EN ANSVARLIG 
BESØKENDE En av de viktig-
ste måtene fremmedarter blir 
spredd i Arktis og Antarktis er 
via turisme. Frø, mikroorganis-
mer og til og med insekter kan 
haike med oss til polområdene, 
gjerne via skotøy, klær eller i 
ryggsekker/ poser du har brukt 
utendørs andre steder.
Ved å følge noen enkle 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, in-
kludert lommer, sømmer, bor-

relåser 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 spesielt viktig dersom du har
brukt klær og utstyr tidligere i 
parkområder eller andre områ-
der.

MER INFORMASJON
http://iaato.org/
protecting-the-environment

Vår miljø-
Forpliktelse
 
Den dyktige besetningen om bord 
på Hurtigrutens MS Fram gjør sitt 
ytterste for at du skal få storslåtte 
natur- og kulturopplevelser, samt 
oppleve det spennende folkeliv og 
oppleve dyre-, fugle- og plantelivet 
på de stedene 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 miljøbevissthet både om 
bord og på land.

IAATO OG AECO Hurtigruten er et 
fullverdig medlem av Inter-
national Association of Antarctica 
Tour Operators (www.iaato.org), 
den internasjonale organisasjonen 
som oppfordrer til et miljøbevisst 
reiseliv. I tillegger Hurtigruten 
medlem av Association 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 arktis-
ke 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 lokalbe-
folkningen. Begge disse organisa-
 
 

sjonene har utarbeidet retningslin-
jer som Hurtigruten følger nøye.

MS FRAM OG ARKTIS 
NETTVERKET På enkelte av de 
lange reisene våre i arktiske far-
vann stiller vi skipet vårt til rådig-
het for forskende marinbiologer. I 
2008 seilte to team med MS Fram 
til Thule på Grønland, og tok prø-
ver fra havbunnen underveis – og i 
2009 benyttet et annet forsknings- 
team skipet som base for å studere 
stortare I arktiske farvann. Hurtig-
ruten er representert i den rådgi-
vende komiteen for Arctic Tipping 
Point, et forskningsprosjekt som 
støttes av EU. Også i kommende 
år vil Hurtigruten stille MS Fram 
til rådighet for vitenskapelige for-
skere.

http://iaato.org/protecting-the-environment
http://iaato.org/protecting-the-environment
http://www.iaato.org
http://www. aeco.no
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SKIPETS KONTAKTINFORMASJON
Telefon: +47 850 01 100
E-mail: 
reception@fr.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.

–––––– 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

VIKTIG INFORMASJON
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MS Fram er spesielt konstruert for 
komfortabel seiling til fjerne farvann 
i Arktis og Antarktis, og du kan nyte 
hennes mange fasiliteter mens hun 
tar deg tett på natur og dyreliv. Her 
trenger du ikke pynte deg til middag 
– ikke noe styr og stress – målet vårt 
er å seile rolig gjennom den kalde, 
friske luften, nær et miljø som stadig 
endrer seg.

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

BARTJENESTE Skipet har en bar med 
et utmerket utvalg brennevin, vin, øl 
og mineralvann til moderate priser, 

og en salongbistro med selvbetjent 
gratis kaffe, te, varm sjokolade og 
vann døgnet rundt.

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

BUTIKK I butikken vår om bord kan 
du kjøpe moderne klær som passer 
for Explorer-reiser. Ekspedisjon-
steamet 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 naturfibre. Vi tilbyr også 
suvenirer, håndverk og postkort til 
gode priser. I tillegg finner du et lite 
utvalg såpe, tannkrem og andre per-
sonlige hygieneartikler.

CRUISEKORT OG VALUTA Valutaen 
om bord er norske kroner. Kredittko-
rt som brukes for å betale om bord 
må være gyldige i minst tre måneder 
etter endt reise. Merk at når du bruker 
kredittkort om bord på skipet vil kon-
toen din debiteres i norske kroner. En 
eventuell vekslingskurs vil være den 
som kredittkortselskapet ditt bruker. 
Merk at det ikke finnes fasiliteter for 
å veksle eller ta ut kontanter om bord. 
Ved ankomst deler vi ut et cruisekort 
som en del av innsjekkingen, i hen-
hold til ISPS-koden. Alle gjester bes 
om å ha med seg dette kortet når de 
forlater skipet i samtlige havner og på 
utflukter. Kortet fungerer som et kon-
trollsystem slik at personalet hele tid-
en vet hvem som er om bord og hvem 
som går av. Dette kortet er både nøk-
kelkort til lugaren din og betalingsko-
rt om bord. Dette kortet er altså det 
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eneste betalingsmiddelet om bord. 
For å aktivere cruisekort-kontoen din 
trenger du et kort fra Visa, American 
Express, Diners eller MasterCard. 
Andre kredittkort kan brukes til å 
betale den endelige regningen, men 
ikke for å aktivere cruisekort-kon-
toen din. Om morgenen 24 timer før 
reisen avsluttes, vil du få en forhånds-
regning. Kvelden før reisen avsluttes 
vil kontoen sluttføres og gjøres opp 
om bord, og du får kvitteringen på 
e-post. Vi beklager at systemet vårt 
ikke støtter Maestro-kort.

DRONER Merk at bruk av passasjer-
opererte droner ikke er tillatt under 
reisen. Dette er for generell sikkerhet 
samt beskyttelse av det sårbare dyre-
livet og andre passasjerers personlige 
sikkerhet

EKSPEDISJONSTEAM Ekspedis-
jonsteamet om bord er satt sam-
men av en ekspedisjonsleder, en 
assisterende ekspedisjonsleder, en 
ekspedisjonskoordinator og 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 på informasjon-
stavlen. I ekspedisjonsskranken vil 
du finne informasjon om reisen, og 
kunne bestille valgfrie utflukter og 
aktiviteter.

ELEKTRISITET Støpslene i lugaren er 
alle 220V/50hz og av typen europlugg 

(Type C og F). Suitene har 110V for 
barbermaskiner. Støpslene er vanlige 
norske med to pinner (sjekk http://
www.power-plugs-sockets.com/nor-
way/) Adaptere kan kjøpes om bord.

ENDRINGER PÅ REISERUTE OG 
UTFLUKTER Alle reiseruter og utfluk-
ter er provisoriske og kan bli endret 
– vær, sjø og isforhold kan påvirke 
reiseruten. Utflukter kan også være 
avhengig av et min/maks antall delt-
agere. Leverandørene har rett til å 
endre innholdet på utflukter uten 
forvarsel.

FOREDRAG Skipets erfarne foredrag-
sholdere har dyptgående kunnskap 
om områdene vi seiler i. De vil på 
jevnlig basis holde foredrag om te-
maer som biologi, historie og geologi 
under hele reisen. Foredragsplanen 
vil bli kunngjort hver dag i det daglige 
programmet. Ta gjerne kontakt med 
ekspedisjonsteamet dersom du lurer 
på noe.

FOTOGRAF OM BORD Fotografen om 
bord vil invitere deg til foredrag slik 
at du kan ta best mulig bilder på reis-
en din. Fotografen hjelper deg gjerne 
med spørsmål du måtte ha rundt 
rengjøring av linser, kamerainnstill-
inger og teknikker. Ved reisens slutt 
kan du kjøpe en USB minnepinne 
med bilder fra reisen som en spesiell 
suvenir.

INFORMASJON OG TJENESTER På 
dekk 4 finner du resepsjonen og ek-
spedisjonsskranken, der personalet 

vårt er tilgjengelig for å svare på 
spørsmål. I dette området finner du 
også vitenskapssenteret, foredrags-
rom og informasjonstavlen vår.

INTERNETTBRUK Wi-Fi er tilg-
jengelig nærmest over hele skipet 
mot et lite gebyr. Gjester som bor i 
suitene våre kan bruke Wi-Fi gratis. 
Kontakt resepsjonen for mer infor-
masjon. Merk at internettforbindels-
en om bord er begrenset, og at både 
internett og telefon fra tid til annen 
vil være uten forbindelse avhengig 
av hvor skipet befinner seg. På grunn 
av begrenset kapasitet, ber vi om at 
du ikke bruker nettsteder for strøm-
ming.

KUNNGJØRINGER For å høre alle 
kunngjøringer på lugaren, må TV-
en settes på en bestemt kanal. Sjekk 
brosjyren i lugaren din om spesi-
fikt kanalnummer når du er om 
bord. Viktige oppdateringer, enten 
angående programmet vårt eller 
nødstilfeller, vil bli kunngjort via 
høyttaleranlegget som overstyrer all 
annen lyd i lugaren.

KUNST Lokale kunstnere fra Ark-
tis har bidratt til å gjøre MS Fram til 
et moderne mesterverk. Det er en 
permanent utstilling her av origina-
le gjenstander fra skipet Fram som 
Nansen og Amundsen brukte.

LEIE AV UTSTYR På mange av reisene 
har vi landgang i områder med snø, 
vått eller gjørmete underlag. Været 
kan være dårlig og kaldt. Dette er en 
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del av det å være en oppdagelsesrei-
sende. Du kan derfor låne et par sp-
esialstøvler som vil holde deg både 
tørr og varm, så du kan fokusere på 
opplevelsen fremfor kalde tær. På 
noen av våre reiseruter ber vi deg 
om å bruke disse støvlene, siden vi 
har sørget for at de er rengjorte og 
frie for frø eller annet biologisk ma-
teriale som uforvarende kunne føre 
til spredning av invaderende arter i 
sårbare miljøer. Hvis du trenger et 
par støvler på reisen får du låne dem 
av oss, gratis, under hele reisen. Vi 
har størrelse 32 til 50. Hvis du trenger 
en mindre eller større størrelse enn 
dette, oppfordrer vi deg til å ta med 
dine egne på reiseruter som seiler til 
Svalbard, Antarktis, kanadisk Arktis, 
Island eller Norge. Støvlene oppbev-
ares på tenderdekket, og du har ditt 
eget par som du låner gjennom hele 
seilingen. Vi tilbyr også spaserstok-
ker og et lite utvalg varmedresser til 
leie mot en ekstra kostnad.
–      Spaserstokker er nå gratis å bruke
– Varmedresser (Regata-dresser) 
brukes kun under polarsirkelcruise 
og er gratis å låne.

LIVREDNINGSUTSTYR,  REDNINGS-
VESTER OG SIKKERHET OM BORD 
Skipet oppfyller alle sikkerhetskrav, 
og er et moderne fartøy som passer 
for seiling i isdekte farvann. Ved 
ankomst om bord får alle gjester in-
formasjon om sikkerhetsprosedyrer, 
om hvordan sikkerhetsutstyret fun-
gerer og hvor det befinner seg. På 
innsiden av alle lugardørene er det 
en sikkerhetsplan. Vi understreker 
viktigheten av å gjøre seg kjent med 
skipets sikkerhetsplan. Spesielle 
sikkerhetskrav gjelder ved landing 
med lettbåt. Vennligst følg instruks-
jonene fra ekspedisjonslederen og 
besetningen/personalet. 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.

LUGARER Merk at tidspunktene for 
innsjekking i resepsjonen kan være 
før lugaren er klar til bruk. Du blir 
informert ved innsjekking om når 

lugaren er klar. Du kan forvente noe 
støy og vibrasjoner i noen lugarer. 
Dette avhenger av hvor på skipet 
lugaren din er. Støy påvirker folk for-
skjellig, og det som er plagsomt for 
en person kan være uproblematisk 
for en annen. Merk at lugarene på 
dekk 6 har vinduer som vender ut 
mot dekk, og dermed kan utsikten 
være begrenset når folk går forbi 
foran vinduet.

LUGARER FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE / 
MOBILITET Skipet er egnet for rulle-
stolbrukere. Gjester som har behov 
for spesiell assistanse må reise med 
ledsager. Merk at skipets landgang 
må brukes til å gå om bord og gå i 
land med rullestol. 
I havner der det er tidevann eller an-
dre situasjoner hvor det må brukes 
en mobil landgang, eller ved land-
gang via lettbåter, er det ikke mulig 
å ta med eller bruke rullestol.

MEDISINSK NØDHJELP OG 
MEDISINER Det er en engelsktalen-
de lege og sykepleier om bord til en-
hver tid. Skipet har en liten sykestue 
med nødvendig utstyr og medisiner 
til å håndtere små nødsituasjon-
er. Ved en alvorlig nødsituasjon vil 
nærmeste sykehus bli kontaktet. 
Medisinske konsultasjoner og me-
disiner blir belastet gjestene våre. 
Alle gjester må ha reiseforsikring. 
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.

MILJØET OG GRØNN NAVIGERING 
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 av-
fall i havet, og vi ber deg om å ikke 
kaste avfall under utflukter på land. 
I befolkede områder er det avfalls-
beholdere, og vi ber deg om å bruke 
dem. Hvis du finner plastavfall på 
strendene der vi går i land, hjelper vi 
gjerne til med å fjerne dette fra øko-
systemet hvis du tar det med tilbake 
til skipet. Vi ber deg om å respektere 
uttrykket: «La bare fotsporene dine 
bli igjen, ikke ta noe annet enn bilder 
og slå ikke ihjel annet enn tid.»

MOBILITET I havner hvor tidevanns-
forholdene eller andre omsten-
digheter gjør at vi må bruke en bær-
bar landgang, eller under landgang 
med polarsirkelbåter, er det ingen 
mulighet til å bruke/ta med rullestol.

TRENINGSROM OG BADSTUE Tren-
ingsrommet med panoramautsikt 
ligger på dekk 9. Badstuen ligger 
ved siden av treningsrommet. Tilg-
jengelig for alle gjester. Bruk nøk-
kelkortet til lugaren for å komme inn 
på treningsrommet. Åpningstider 
for badstuen og treningsrommet står 
på dørene.

RETNINGSLINJER RUNDT TIPS Vi i 
Hurtigruten AS har erfart at mange 
av gjestene våre ønsker å gi en sp-
esiell takk til servicebesetningen 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 80 kroner 
(rundt EUR 9, USD 12) per passasjer 
per dag i gjennomsnittlig tips. Uan-
sett hvor mye du velger å gi, ber vi 
deg fylle ut blanketten som du finner 
i lugaren din, og gi den til reseps-
jonisten to dager før reisens slutt. 
Beløpet vil da trekkes fra cruisekon-
toen din

SPRÅK Hovedspråket om bord er 
engelsk. Kunngjøringer og skriftlig 
informasjon gis også på tysk. Kunng-
jøringer kan også bli gitt på fransk og 
kinesisk på utvalgte avreiser. 
Vi har en tolk om bord, og foredrag 
og briefinger gis ofte med simultan-
oversettelse. 

Du får øretelefoner og en mottaker 
fra oss, men hvis du ønsker å bruke 
dine egne øretelefoner (standard lit-
en 3,5 mm plugg), kan du gjøre det.

VASKERI Vi tilbyr vaskeritjenester 
om bord til en rimelig pris. Selvbet-
jent klesvask eller rens av klær er 
dessverre ikke mulig.

PANORAMASALONG Panoramasa-
longen byr på store panoramavindu-
er og brede og komfortable seter. I 
butikken om bord selger vi kikkerter.

OM BORD Reisen din inkluderer 
frokost, lunsj og middag. Vanlig kaf-
fe/te er gratis gjennom hele reisen. 
Andre drikkevarer og forfriskninger 
i løpet av dagen er ikke inkludert, 
men kan kjøpes i skipets restaurant, 
kafé og bar. Vann og kullsyrevann er 
tilgjengelig til alle måltider.

UTENDØRS DEKK Skipet har 
romslige utendørsområder. Her 
finnes det perfekte utsiktspunkter 
der du kan lene deg tilbake, slappe 
av og se verden seile forbi.

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 tapt post. 

RESTAURANT OG MAT Valgfrie sit-
teplasser til frokost og lunsj skaper 
en avslappet atmosfære, og gir deg 
muligheten til å tilpasse måltidene 
til aktivitetene dine i løpet av dagen. 
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.
Vi serverer en frokostbuffet og en 
lunsjbuffet. Middag varierer mellom 
buffet og fast meny, tilrettelagt for 
det daglige programmet. Middag-
stider og -type blir kunngjort i det 
daglige programmet. Restaurants-
jefen tildeler bord før ankomst. 
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Informasjon om bordnummer og 
tidspunkter for måltider finner du 
i lugaren din ved ankomst. Oppgi 
informasjon om spesielle ønsker 
med tanke på sitteplasser til salg-
skontoret/reisebyrået. På noen 
kvelder under reisen er det mulig at 
vi serverer middag i forskjellige båt-
grupper. Dersom du har en spesiell 
diett, som vegetar, diabetiker eller 
glutenfri, ber vi om at du melder 
fra til salgskontoret/reisebyrået så 
snart som mulig, samt at du også 
gir restaurantsjefen beskjed når du 
kommer om bord. Kokkene våre vil 
gjøre sitt ytterste for å dekke dine be-
hov. Øl, vin og mineralvann selges i 
restauranten under lunsj og middag. 
Gratis vann og kullsyrevann serveres 
til lunsj og middag.

RETNINGSLINJER RUNDT ALKOHOL 
Gjester minnes om at kun drikke 
kjøpt i skipets restauranter og barer 
kan konsumeres om bord. Alkohol-
holdige drikkevarer kjøpt i havner og 
i butikkene om bord vil bli oppbevart 
av skipet og levert til lugaren på siste 
dag med seiling. Ifølge norsk lov kan 
personer over 18 år kjøpe øl og vin. 
Brennevin er kun tilgjengelig for 
personer over 20 år.

SIKKERHET OM BORD Skipet op-
pfyller alle sikkerhetskrav, og er et 
moderne fartøy som passer for seil-
ing i isdekte farvann. Ved ankomst 
om bord får alle gjester informas-
jon om sikkerhetsprosedyrer, om 
hvordan sikkerhetsutstyret fungerer 
og hvor det befinner seg. På inn-
siden av alle lugardørene er det en 

sikkerhetsplan. Vi understreker vik-
tigheten av å gjøre seg kjent med 
skipets sikkerhetsplan. Spesielle 
sikkerhetskrav gjelder ved landing 
med lettbåt. Vennligst følg instruks-
jonene fra ekspedisjonslederen og 
besetningen/personalet. 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.

SJØSYKE 
Piller mot sjøsyke kan kjøpes i 
resepsjonen. Dersom du har lett for 
å bli sjøsyk, bør du ta med deg de 
pillene du er kjent med. Du kan også 
kjøpe såkalte «sea bands» om bord. 

LANDGANG MED SMÅ BÅTER Dis-
se solide båtene gjør det mulig for 
oss å utforske ellers utilgjengelige 
områder. Du bør være relativt rørlig 
for å komme deg om bord, men det 
er ellers ingenting å bekymre deg 
for. Mannskapet vårt vil vise deg hva 
du skal gjøre, og så lenge du følg-
er deres anvisninger vil det å entre 
båten snart oppfattes som veldig 
enkelt og greit. Ved landgang i små 
båter forventes det at gjestene bruk-
er passende fottøy. I Antarktis er det 
obligatorisk å bruke gummistøvler 
ved alle landganger. På alle andre 
steder kan støvler være nyttig. Du 
er velkommen til å ta med dine egne 
gummistøvler, eller du kan låne et 
par om bord uten ekstra kostnad. Se 
punktet «Leie av utstyr». Landgang 
avhenger av gode forhold.

RØYKING Om bord er røyking kun 
tillatt på anviste områder ute på 
dekk. Vær vennlig ikke å røyke i 
lugarene. For å vite respekt for mil-
jøet bes du om å bruke askebeger 
når du røyker. Det er strengt forbudt 
å kaste sigarettstumper på sjøen. 
Dersom røykeforbudet i lugaren 
brytes, vil det bli belastet et gebyr på 
1500 kroner på cruisekortet ditt for å 

dekke kostnaden til vask av sengetøy 
og gardiner for å igjen gjøre lugaren 
røykfri. E-sigaretter er ifølge norsk 
lov tilsvarende tobakkssigaretter, og 
derfor er røyking kun tillatt på an-
viste områder.

SPASERING OM BORD Vi minner 
deg om at du må være forsiktig når 
du spaserer om bord når vi er til sjøs, 
spesielt ute på dekk. Vær obs på skilt 
med advarsler om våte og glatte 
dekk. Vær oppmerksom på at dørene 
ut til dekk 5, 7 og 8 kan være farlige 
når det er mye vind. Følg skilting og 
kunngjøringer når det ikke anbefales 
å gå ut. Når du går rundt inne på ski-
pet anbefaler vi at du holder deg fast 
i rekkverkene, og ikke dørkarmer, 
for å unngå skade.

SPESIELLE FORESPØRSLER Hvis 
du har spesielle forespørsler (f.eks. 
angående diett eller medisin) ber vi 
deg om å informere oss så snart som 
mulig. Vi vil gjøre vårt ytterste for å 
oppfylle alle ønsker, men kan ikke 
garantere noe, og på ingen måte vil 
en slik forespørsel bli akseptert av 
oss som en del av reisebetingelsene.

SUITE-TJENESTE Som suitegjest på 
MS Fram tilbyr vi deg et eksklusivt 
innsjekkingsområde på dekk 7, med 
et glass kald champagne til å starte 
reisen. [20.03.2019 9:39]  Hanne 
Pedersen:  
Du får spesielle fasiliteter inkludert 
i suitene våre, samt gratis drikke til 
lunsj og middag, samt kaldt filtrert 
vann i karaffel og én flaske av husets 
rødvin eller hvitvin, per dag. 
Vi tilbyr også et eksklusivt frokos-
tområde med spesielle buffet-
produkter. Hvis lokale produkter 
er tilgjengelig, gjør vi vårt beste for 
å tilby dem til deg. I suiten finner 
du vannkoker og kaffe, te, søtning-
smidler og melk, og minibaren har 
et utvalg inkluderte produkter ved 
ankomst. Etterfylling av minibaren 
er mot betaling.

TELEFONBRUK Alle lugarer har en 
telefon. Gjester kan kjøpe et tele-
fonkort i resepsjonen for å ringe fra 
skipet. Avhengig av hvor vi er, kan 
telefonen være uten forbindelse 
eller være begrenset på grunn av 
de fjerntliggende stedene vi seiler. 
(Ring 9 for resepsjonen).

© ARNAU FERRER / HURTIGRUTEN
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UNDERHOLDNING Explorer-reiser 
med Hurtigruten er innrettet mot 
å maksimere opplevelsene dine 
av stedene vi reiser til. På dager 
hvor vi ikke går i land, anbefaler vi 
at du tilbringer mest mulig tid ute 
på dekk. Bli med på opplysende 
foredrag på forskjellige steder om 
bord på skipet. En reiseopplevelse 
blir ofte enda rikere hvis du har 
kunnskap og forståelse om naturen, 
dyrelivet, kulturen og historien til 
destinasjonen du reiser til. Ekspe-
disjonsteamet vil sørge for at du er 
godt forberedt på opplevelsene som 
kommer. De vil også oppsummere 
og svare på spørsmål i ettertid. Hos 
oss finner du ikke bingo, dataspill og 
underholdningsteatre som du ofte 
finner på konvensjonelle cruiseskip. 
Målet vårt er å ta deg nær unike mil-
jøer og la deg dele denne opplevels-
en med dine medreisende. Av og til 
vil det være noe lett underholdning 
om bord på kveldene.

UTFLUKTER OG AKTIVITETER PÅ 
LAND Vi tilbyr et utvalg utflukter 
som kan forhåndsbestilles, og kun 

de resterende plassene blir solgt 
om bord. Vi anbefaler at du bestill-
er i god tid på forhånd for å unngå 
skuffelsen ved å ikke få plass på en 
fullbooket utflukt. Merk at påmeld-
ing er bindende. Vel om bord vil ek-
spedisjonsteamet gi informasjon om 
tidsfrister for bestilling av utfluktene 
som fortsatt er tilgjengelige. Utfluk-
tene våre har engelskspråklige guid-
er, med mindre noe annet indikeres. 
Andre språk kan ikke garanteres. 
Utflukter kan bli kansellert på grunn 
av værforhold og er avhengig av et 
visst antall deltakere. Alle ekspedis-
joner på land og med småbåtcruise 
mens vi er i Antarktis er inkludert i 
programmet. Landeventyr i Buenos 
Aires og Ushuaia kan også bestilles i 
informasjonsskranken på hotellene 
våre. Alle utflukter er avhengig av 
tilgjengelighet.
Sammen med valgfrie utflukter som 
kan bestilles, arrangerer også ekspe-
disjonsteamet en rekke aktiviteter 
under reisen. Disse avhenger av sted 
og årstid, men kan inkludere fottur-
er, småbåtcruise, kajakkpadling, tur 
med truger eller camping. Et begren-

set antall kajakker er tilgjengelig for 
bestilling før utvalgte reiser, men 
alle andre aktiviteter bestilles om 
bord og avhenger av tilgjengelighet. 

VANN Det er mulig å drikke vannet i 
lugaren, men vi anbefaler vårt egen-
produserte drikkevann i karaffel 
som du finner i restauranten. Gratis 
vann og kullsyrevann til alle målti-
der. Vi anbefaler at du tar med din 
egen vannflaske, siden vi i tråd med 
våre retningslinjer rundt plast ikke 
selger flaskevann om bord. Stasjoner 
for påfylling av flasker er tilgjengelig 
om bord.

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 offiserene, besetningen og 
ekspedisjonsteamet.

© MARSEL VAN OOSTEN / HURTIGRUTEN
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PLANLAGTE FLYGNINGER
De tilbudte prisene for flybilletter er 
spesielle priser for pakkereiser, og 
kan ikke endres eller kanselleres uten 
gebyr. Alle pakkereise-prisene på fly 
er basert på bestemte bestillingsk-
lasser; hvis den gjeldende bestilling-
sklassen ikke er tilgjengelig kan det 
påløpe et tillegg. I økonomiklasse vil 
du få servert snacks eller sandwicher 
avhengig av flyselskap. Hvis dette ikke 
er inkludert i flyselskapets service, kan 
du kjøpe snacks og drikke. På interkon-
tinentale flygninger er dette vanligvis 
inkludert. Vi kan tilby oppgradering 
til forretningsklasse 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 fly-
selskapet) 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; venn-
ligst sjekk før du reiser.
 
INKLUDERT FLYGNING  
BUENOS AIRES–USHUAIA 
Flygningene fra Buenos Aires til 
Ushuaia og vice versa blir operert av 
LATAM flyselskap. De har vanligvis 

PRAKTISK INFORMASJON
FØR OG ETTER REISEN

© SHUTTERSTOCK
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avgang tidlig om morgenen og returen 
ankommer Buenos Aires om etter-
middagen eller tidlig på kvelden. Ven-
nligst merk at flyselskapet vil bekrefte 
de endelige flytider mellom Buenos 
Aires og Ushuaia først noen få dager 
før avgang. Kontakt vår informasjons-
skranke på hotellet i Buenos Aires 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 
maksimalt 23 kg og ta med en håndba-
gasje 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 langdistanseflygning til/fra 
Buenos Aires. Vi ber deg om å sjekke 
betingelsene for bagasje på din flyg-
ning og passe på at du ikke har med 
mer. 
Vi anbefaler at du planlegger en over-
natting i Buenos Aires på slutten av din 
seiling av hensyn til flyforbindelsene. 
Vi kan ikke påta oss ansvaret om du 
mister din egen bestilte returflygning 

på grunn av en eventuell forsinkelse 
på flygningen mellom Buenos Aires 
og Ushuaia. 
Vennligst merk at flygningen til/
fra Ushuaia er planlagt å reise fra/
ankomme Jorge Newberry National 
Airport, den nasjonale flyplassen i 
Buenos Aires. Du trenger minst 4 tim-
er for å bytte flyplass i Buenos Aires til 
din flyforbindelse fra den internasjon-
ale flyplassen i Buenos Aires, Ezeiza. 
Oppsett av flyplasser kan bli endret, 
men vi vil sørge for å gi deg oppdatert 
informasjon sammen med reisedoku-
mentene dine.

INKLUDERT FLYGNING 
KØBENHAVN–KANGERLUSSUAQ 
Flygningene fra København til Kan-
gerlussuaq og vice versa blir operert 
av Air Greenland og har vanligvis av-
gang sent om kvelden, med ankomst 
i København 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 forret-
ningsklasse) og ta med en håndbagas-
je 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 flyg-
ning 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 
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kan reise med innsjekket bagasje på 
maksimalt 23 kg og ta med en håndba-
gasje 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 EDMONTON–
CAMBRIDGE BAY 
Flygningene fra Edmonton til Cam-
bridge Bay og vice versa blir operert av 
forskjellige flyselskap-partnere som 
Canadian North, Chrono Jet eller No-
linor og flyr vanligvis tidlig om mor-
genen med ankomst i Edmonton 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 
maksimalt 23 kg og ta med en håndba-
gasje 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 Ed-
monton. 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 til-
felle det skulle oppstå en forsinkelse 
på flygningen mellom Edmonton og 
Cambridge Bay. 

HOTELL
Standarden på hotellene vi bruker 
tilsvarer 4 stjerner. De har sentral be-
liggenhet, eller nær flyplassen dersom 
det er mer praktisk for opplegget du 
har bestilt. Det finnes ingen offisiell 
hotellvurdering og lokale hotellkate-
gorier gjelder. Alle rommene har egne 
bad. Enkeltrom kan være mindre og 
ha dårligere beliggenhet. 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. bad-
stuer. Prisen for overnattingen inklu-
derer frokost, om ikke annet er oppgitt 
i din bekreftelse.
 
TRANSPORT
Transport er inkludert i henhold til 
det som vises i ditt bestilte opplegg. 
Hurtigruten tilbyr busstransport fra 
flyplassen til kaien enkelte hoteller. 
Transport-tidene samsvarer med ski-
pets ankomst- og avgangstider og dine 
flygningers ankomst- og avgangstider. 
Det er mulig at det kan bli ventetider 
på flyplassen. Varigheten på transpor-
ten til flyplassen avhenger av destinas-
jonen, 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 reisedokumentene 
dine.
For gjester med nedsatt mobilitet kan 
det forespørres om rullestolvennlig 
transport.

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

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 alle våre sjøreiser. 
ID-kort aksepteres ikke. Passet må 
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 
tollkontroller underveis. Passene 
beholdes under hele reisen og retur-
neres ved reisens slutt. Ta med deg 

en kopi av passet ditt. Hvis en gjest 
mister passet på reisen før ankomst 
om bord er det svært viktig at am-
bassaden kontaktes, og at tapet mel-
des til lokalt politi. En gjest som har 
mistet passet vil ikke kunne reise. 
Det er gjestenes ansvar å identifisere 
og skaffe nødvendige visum før de 
starter reisen. Basert på nasjonalitet, 
krever mange land fortsatt innreise-
visum. 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 vanske-
ligheter eller ekstrakostnader som 
et resultat av at passet ditt ikke blir 
godkjent eller at du ikke kan frem-
vise nødvendig visum eller annen 
dokumentasjon.

VAKSINASJONER Sjekk med fastle-
gen din om anbefalte vaksinasjoner 
for reisen din.
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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
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        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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––– Opplevelsen av et sted er basert på kombinasjonen av flere ting. 
Ekspedisjonsteamet vårt er nøye utplukket på grunn av lokalkunnskap, 
ekspertise på relevante tema og mest av alt; entusiasme, nysgjerrighet og 
forkjærlighet til de farvannene og områdene vi reiser i. Akkurat som rød-
nebbternen 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 Fram.

VÅRT
EKSPEDISJONSTEAM 
OM BORD © ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN

© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN

© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN
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LANDINGER MED SMÅBÅTER

Hurtigruten AS forbeholder seg retten til endringer. Denne informasjonen er 
korrekt når dette går i trykken, men vil kunne endres når som helst.
Dato: Januar 2019.
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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  Ved ombordstigning og ilandstig-
ning bør du alltid ta imot den assis-
tansen som blir tilbudt av båtføreren 
eller mannskapet. Det sterkeste og 
tryggeste grepet er ”sjømannsgre-
pet”, der den ene holder for armene 
til den andre.

4   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.

5  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.

6  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/

MS FRAM TEL:  +47 850 01 100

MS FRAM E-MAIL:  reception@fr.hurtigruten.com

VIKTIG
KONTAKTINFORMASJON

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
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http://reception@fr.hurtigruten.com
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ms fram – DEKKSPLAN
MS Fram bærer stolt arven fra den 
originale Fram. Ekspedisjonsskipet 
har tatt i bruk den mest avanserte 
teknologien for å seile i arktiske og 
antarktiske farvann. Fram betyr 
fremover – og det skaper de rette 
forventningene. Skipet har 128 kom-
fortable lugarer, noen har ekstra høy 

standard og er oppkalt etter norske 
polarhelter. Store dekk fortsetter 
helt mot baugen, et perfekt sted for 
å observere fugle- og dyrelivet. Vi 
er stolte av vår kunstsamling; lokale 
kunstnere fra ulike områder i Arktis 
har bidratt til å skape mesterverk-
ene. For utfukten er det bare å kle 

seg godt og varmt, ta med kamera og 
møte opp i skipets «tender pit». Her-
fra sjøsetter vi våre stødige småbåter 
som fører gruppene trygt i land.

MGM2UF2NSDFJI Grand/ Mini suiteInnvendig lugar Utvendig lugarUtvendig lugar

POLAR INSIDE              POLAR OUTSIDE                              ARCTIC SUPERIOR                    EXPEDITION SUITES



Hurtigruten AS: Postboks 6144, N-9291 Tromsø
Booking: booking@hurtigruten.com

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


