Skeppsmanifestformulär
Öppna formuläret med Adobe Acrobat Reader. När du har fyllt i formuläret kan du skicka det
via e-post till explorer.admin@hurtigruten.com.

Bokningsreferensnummer

1

...........................................

Personliga uppgifter

Förnamn (som det framgår i ditt pass)*:
*Förnamn + annat/andra förnamn.
Efternamn (som det framgår i ditt pass):
Födelsedatum (DD-MM-ÅÅÅÅ):
Kön:

Man

Nationalitet:
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.......................................................................................
......................................................................................

..........................................

..................................................................................

Husnummer ...................................................
................................................................

Stad/Ort

......................................................

Postnummer ..................................................
Land

............................................................

Mobiltelefonnummer ...............................................................
E-postadress
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...............................................................................

Passinformation

Passnumber

Sista giltighetsdag för passet†

.............................................
†Observera att passet måste vara giltigt i minst sex månader efter avslutad kryssning.
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Ett Skeppsmanifestformulär
behövs för alla våra expeditioner längs norska kusten
och expeditionskryssningar
runt om i världen. Detta inkluderar alla avgångar med:
MS Fram, MS Spitsbergen,
MS Roald Amundsen, MS
Fridtjof Nansen, MS Maud,
MS Otto Sverdrup och MS
Trollfjord utanför Norge).
Skeppsmanifestformuläret behövs INTE för våra
klassiska kustresor i Norge
(inte heller för kryssningar
med MS Trollfjord och MS
Spitsbergen).

........................................................................

Datum för utfärdande av passet .........................................

Födelseort

Vi kan inte skicka dina
resehandlingar förrän vi
har mottagit detta ifyllda
formulär.

Kvinna

Kontaktuppgifter

Gata

Vänligen skicka tillbaka
formuläret till Hurtigruten
omedelbart efter att du
bekräftat din bokning och
senast åtta veckor före din
resa.

Jag har läst den viktiga
informationen om
inresekrav »

................................................................................

Kontaktuppgifter vid nödsituationer

Fullständigt namn .....................................................................
(Mobilt)telefonnummer ...........................................................
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Särskilda önskemål/viktig information och speciella kostönskemål§

Vänligen informera oss om viktiga hälsofrågor som t.ex., men inte begränsat till,
rörelsebegränsningar, funktionshinder, svårartade allergier etc. i god tid före resan.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§Hurtigruten behöver ditt samtycke som ett villkor för användning av Hurtigrutens tjänster om du har informerat oss om speciella
kostönskemål eller särskilda önskemål/viktig information:
Jag samtycker till att Hurtigruten samlar in och använder information i detta formulär för min säkerhet under resan.
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Hälsodeklaration (för gäster som åker på expeditioner där detta krävs) *
Jag har fått hälsodeklarationen och skickar det ifyllda formuläret elektroniskt.

*En omfattande lista över
expeditionsresor som kräver
ett hälsodeklarationsformulär
för ombordstigning finns på
vår webbplats »
För information om din
bokning, vänligen kontakta
booking@hurtigruten.com

