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FÖLJ OSS 

Bra att veta »

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som 
du över din expedition till Alaska. Det här kommer att bli ett 
storslaget äventyr i vildmarken med fantastiska miljöer, djurliv 
och lokal kultur.

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

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

Du kommer få ännu ett e-postmeddelande från oss runt 2–4 
veckor före din avresa. Det kommer att innehålla dina biljetter.

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

Bokningar: +46771990490   
E-post: booking@hurtigruten.com   
Webb: hurtigrutenresan.se/expeditions/

Med vänlig hälsning
Ditt Hurtigruten-team

 

alaska
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Innan du reser

Vad du ska ta med dig på resan » 

Inresekrav » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning 
i Alaska.

Fyll i och skicka tillbaka Skeppsmani-
festformuläret till Hurtigruten

Kontrollera ditt pass
Säkerställ att ditt pass har minst 6  
månaders återstående giltighetstid i  
slutet av din resa.*

Inresekrav (visum)
Se till att du har de visumhandlingar som 
krävs inför din expeditionsresa.

Kontrollera din reseförsäkring
Du måste ha en omfattande rese-/ 
sjukförsäkring som även täcker 
medicinsk evakuering. 

1
2
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Du kommer att få 
en kostnadsfri Helly 
Hansen-expeditionsjacka 
och en återanvändbar 
aluminiumflaska.

Du kan låna kängor, vandringsstavar 
och all utrustning som behövs för 
aktiviteterna utan extra kostnad.

Vi rekommenderar att du packar med dig:

Kläder för varma dagar och kläder för  
svalare dagar 

Insektsmedel

Polariserade solglasögon och solskyddsmedel

En kamera (i en vattentät väska) 

Ett minneskort med hög lagringskapacitet

Vind- och vattentäta byxor

En varm mössa som täcker öronen och en halsduk

Ingångna vandringskängor för användning  
utomhus

Läppbalsam med UV-skydd

Badkläder för användning i vår pool och våra 
badtunnor på däck

Ett par fritidsskor för användning ombord

Väder och packning 

Det är viktigt att kontrollera 
väderprognosen för din destination 
innan du åker, så att du kan packa 
med lämpliga kläder. Se till att packa 
med lämpliga kläder för vädret du 
återvänder hem till också.

För din bekvämlighets skull har vi 
samlat alla nödvändiga formulär och 
viktig information om inresekrav på 
en webbsida.

*Dessutom måste passets giltighetstid uppfylla de nationella kraven i landet/länderna du reser till.

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/packa-som-en-utforskare/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/inresekrav/?_hrgb=3
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Hurtigrutens fartyg har varit ett fast in-
slag längs den norska kusten sedan 1893. 
Idag seglar våra skepp även till Arktis och 
Antarktis och många andra destination-
er däremellan. På varje skepp hittar du 
moderna anläggningar som blandas med 
äkta karaktär.

Hurtigruten-appen
är din digitala reskamrat 
på våra expeditionsfartyg.

Allt du behöver veta om din resa,  
såsom dina bokningar, dagliga program, 
restauranger och tjänster ombord, samt 
viktig information om tillgängliga utflyk-
ter finns till hands när som helst. 

Du kan logga in med ditt födelseda-
tum och hyttnummer när du har stigit 
ombord.

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

Vill du vara bättre 
förberedd? 
Från tvättmöjligheter till wifi och föremål 
som är förbjudna ombord – här är allt  
du behöver veta inför din expedition  
med oss. 

Praktisk Information » Vår säkerhetspolicy »Utforska vår flotta »

Ditt äventyr är  
säkert med oss

Ladda ner appen »

PRAKTISK  
INFORMATION

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/app/
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Förbered dina smaklökar på  
utsökta måltider ombord.  

Maten hämtar ofta inspiration från regionens 
unika smaker och tillagningstekniker. 
Till detta tillkommer våra berömda 
skaldjurskvällar och provsmakningar med 
fokus på specialiteter från det lokala köket. 
Ingredienser hämtas alltid från lokala 
producenter i de hamnar vi besöker när det 
är möjligt, vilket minskar de sträckor maten 
färdas och stöttar kustsamhällen. 

Du kommer också att skämmas bort med 
sofistikerade växtbaserade menyalternativ 
med härlig grön mat som gör gott både för dig 
och planeten. 

Ditt expeditionsfartyg är ditt hem 
till havs; avslappnat, bekvämt 
och med allt du behöver för ditt 
äventyr och mer.

Om du föreställde dig att en expedition 
ägde rum på ett rostigt gammalt 
fregattskepp med urblekt dekor kommer 
du att bli förvånad. Redan från början 
kommer du märka att livet på fartyget är 
avkopplande med en lugn och informell 
atmosfär. Vart och ett av de allmänna 
utrymmena på fartyget har utformats för 
att ge dig den bästa utsikten. När du går 
iland med dina medresenärer på exotiska 
kuster kommer ni närmare varandra på 
ett naturligt sätt. Berätta historier för 
varandra i de olika sittplatsområdena 
som ligger utspridda runt fartyget och 
vanligtvis erbjuder en fantastisk utsikt.

Passion för 
lokal mat

4

DIN TILLFLYKTSORT 
TILL HAVS
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Utflykt med liten båt 
Även om expeditionsfartyget är 
relativt litet är det för stort för att ta 
sig fram överallt. Det är då våra små 
Zodiac-båtar kommer till nytta. Njut 
av att glida fram på vattnet, omgiven 
av fantastiska vyer.

Landstigningar 
När väder- och havsförhållandena 
är säkra försöker vi ta oss iland med 
små Zodiac-båtar. När vi har tagit 
oss iland kommer expeditionsteamet 
att ge dig vägledning om vart du ska 
gå och vad du ska se, samtidigt som 
de ser till att du alltid är säker.

Vandring*
Vårt expeditionsteam arrangerar 
guidade vandringar till intressanta 
platser och utsiktspunkter. De 
kommer att ta dig till några av de 
mest natursköna platserna.

Vetenskapscenter » 
Mikroskopen och annan högtekno-
logisk utrustning här gör det möjligt 
att hålla praktiska demonstrationer 

och workshoppar, som fördjupar din 
förståelse för platserna du besöker. 
Vi bjuder även in dig till att delta i 
projekt för medborgarforskning, som 
i sin tur bidrar till viktig forskning.

Föreläsningar och 
diskussioner
Medlemmarna i vårt expeditionsteam 
håller djupgående föreläsningar både 
på fartyget och iland inom en rad 
olika ämnesområden för att förbättra 
din expeditionsupplevelse. De ämnen 
som väljs ut handlar uteslutande om 
Alaska.

Kajakturer*
Glid tyst fram genom vattnet och 
kom nära inpå Alaskas majestätiska 
natur. Paddla genom havspassager, 
isbergslaguner eller det lugna vattnet 
längs Alaskas kustområden med en 
erfaren guide.

Fotoprogram
Detta inkluderade program är 
utformat för fotografer oavsett 
förmåga och ger dig tips som hjälper 

dig att få ut det mesta av de spekta-
kulära fotomöjligheterna i Alaska. Du 
kan också få chansen att delta i en 
mer intensiv fotoäventyrskurs* på en 
till två timmar.

Experter inom 
upptäcktsresor
Ditt expeditionsteam är dina passio-
nerade och kunniga värdar. De ser till 
att du kan njuta av spännande och 
informativa upplevelser på ett säkert 
och hållbart sätt. Alla medlemmar i 
expeditionsteamet är experter inom 
sina områden och meriterade äventy-
rare, och de kommer att hålla enga-
gerande föreläsningar och samtal, 
organisera en mängd aktiviteter 
ombord, följa med dig på landstig-
ningar och ta dig på handplockade 
vandringar.

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

Expeditionsteamet »

*Observera att detta är en tillvalsaktivitet, så ytterligare kostnader tillkommer.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/alaska/expedition-team/
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När du ger dig ut på en expedition 
med oss kommer du att resa till 
några av världens mest avlägsna 
och orörda platser. Det är ett äventyr 
till vackra kustområden där den 
välbevarade naturen och de vilda 
djuren sätter spelreglerna. Precis så 
som vi vill ha det.

Öppen utforskning
Resplanen på våra 
expeditionskryssningar är 
därför inte huggen i sten. 
Det ger oss flexibiliteten att 
anpassa oss efter utmanande 
förhållanden och att upptäcka nya 
utforskningsmöjligheter när de 
uppstår. Möjligheten att byta kurs är 
en väsentlig och spännande aspekt 
av expeditionskryssningar, oavsett 

om det är vädret som står i vår väg 
eller om vi stöter på en grupp valar. 

Ibland kan våra planer behöva 
korrigeras eller ändras helt. 
Detta leder oss till platser och 
överraskningar som inte var en del 
av vår rutt, men som är minst lika 
imponerande. Vissa dagar på våra 
resplaner har till och med flera 
möjliga platser vi kan besöka. Du 
kan lita på att fartygets kapten och 
expeditionsteam väljer det bästa 
alternativet baserat på rådande 
förhållanden.

Denna oförutsägbarhet och 
anpassningsförmåga är kärnan 
i varje expedition – och vad som 
gör det till ett äventyr till skillnad 

från en vanlig kryssning. Följ med 
oss på en resa. En resa där du 
omfamnar äventyr, blir en riktig 
utforskare och börjar förvänta dig 
det oväntade. Tillsammans skapar vi 
unika och oförglömliga upplevelser i 
samarbete med naturen.

Förvänta dig 
det oväntade 

Ett äventyr består av två saker: att få 
resa till en spännande plats och att 
kunna anpassa sig efter vad som än 
händer. Din expeditionskryssning med 
oss bjuder på båda delarna.

6
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Stora grönsaker är 
vanliga i Alaska tack 
vara de extremt långa 
dagarna under som-
maren. Rekordet för ett 
kålhuvud är 62,6 kg.

John Carpenters 
skräckklassiker The 
Thing från 1982 ut-
spelar sig på Antark-
tis, men spelades in i 
Alaska.

I Barrow går solen 
upp den 10 maj och 
går sedan inte ner på 
tre månader medan 
invånarna njuter av 
solljus dygnet runt. 

0 är antalet andra 
amerikanska delstater 
som Alaska delar gräns 
med. Delstaten delar 
landgräns med Kanada, 
och angränsar till Ryss-
land till havs.

Slädhundstävlingen 
Iditarod går av stapeln 
i Alaska varje år och 
avgörs på den 1 770 km 
långa sträckan mellan 
Anchorage och Nome. 

Misty Fjords
Det här är en del av den 
8 000 kvadratkilometer 
stora Tongass National 
Forest, som är en orörd 
vildmark vid kusten med 
barrträd, djupa fjordar, 
majestätiska snöklädda 
toppar och ett varierat 
djurliv. 

Wrangell
Res tillbaka i tiden till 
ett av Alaskas äldsta och 
mest historiska ösam-
hällen. Upptäck hällrist-
ningar och mossbekläd-
da totempålar och lär dig 
mer om tlingitfolket.

Kodiak
I den här livliga hamn-
staden finns Alutiiq 
Museum och Baranov 
Museum med mängder 
av föremål från både 
ryssar och ursprungsbe-
folkningen alutiiq som 
bodde här för mer än 7 
000 år sedan.

      
Utforska  
alaska

Visste du att...?

Upptäck några av höjdpunkterna 
och platserna du kanske 
kommer att se under din 
expeditionskryssning i Alaska.*

Höjdpunkterna »

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ASHTON RAY HANSEN/

Icy Bay
Tre framstående 
glaciärer kalvar 
massiva isberg som 
flyter ut i den här 
viken där knölvalar, 
späckhuggare, sjölejon, 
sälar och uttrar jagar 
efter mat.

St. Matthews Island
Pionjärer har försökt att 
bosätta sig på den här ön 
i hundratals år, men den 
är fortfarande obebodd 
– det enda som syns till 
på dess svarta stränder 
är sjöfåglar samt en och 
annan räv.

*Kontrollera alla stopp och höjdpunkter i din resplan då dessa varierar mellan våra olika expeditioner.

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/alaska/alaska-reseguide/?_hrgb=3
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Begynnelsen
Det antas att förfäderna till Alaskas 
ursprungsbefolkning kom hit genom 
att göra den mödosamma resan 
antingen via en landbrygga som 
förband Asien med Nordamerika 
eller till sjöss. De lyckades bosätta 
sig och överleva genom att jaga på 
land samt fiska till sjöss. Jakt och 
fiske utgör fortfarande en central 
del i Alaskas ursprungsbefolknings 
vardag, även om havet och 
vildmarken inte sprudlar av lika 
mycket liv som de brukade göra.

Ett rikt arv 
Idag utgör ursprungsbefolkningen 
cirka 15 % av Alaskas befolkning. 
Det finns över 220 olika stammar 
bland Alaskas ursprungsbefolkning, 
utspridda över fem geografiska 
områden. Mellan dem talar de 20 
olika språk och har 11 distinkta 
kulturer. De har verkligen ansträngt 
sig för att bevara sina traditioner 
såsom schamanism, samt hantverk 
såsom träsnideri, handarbete och 
smyckestillverkning. Deras stolta 
arv är uppenbart i hela regionen, 
trots det växande inflytande som 
den moderna världen har på deras 
livsstil. 

Aleuterna: båtar och 
kroppskonst 
Aleuterna bor på Aleutiska 
öarna och är kunniga jägare och 

navigatörer som är kända för att 
bygga sina egna båtar. De är också 
skickliga hantverkare som tillverkar 
sina egna parkasar från säl- och 
havsutterskinn. 

Precis som många andra folkslag i 
Arktis har aleuterna en tradition av 
tatueringar och piercingar. Aleuterna 
tror att kroppskonsten skyddar 
dem från onda andar och behagar 
de goda andarna. Tatueringar 
används ofta för att beteckna deras 
religionsuppfattningar och visar 
också upp deras familjers och 
förfäders prestationer. 

Haida och tlingit: 
totemistiska anor 
Båda folkslagen är utmärkta 
sjöfarare som är beroende av 
att nyttja sjövägen för transport 
och jakt. De gör ofta affärer med 
sina grannar och bygger långa 
cederkanoter för transport och 
resande. Haida- och tlingit-folket 
har en lång tradition av att snida 
totempålar och ceremoniella 
föremål, som vanligtvis placerades 
utanför hushållet för att visa vem 
som bodde där och för att ge en kort 
förklaring om deras familjehistoria. 
Det är en konstform som de 
fortfarande utövar idag. 

Nya utmaningar för deras 
livsstil
Klimatförändringar är ett verkligt 
hot mot ursprungsbefolkningens 
samhällen – rekordhöga 
temperaturer under de senaste 
somrarna har lett till översvämningar 
på grund av snabb is- och 
snösmältning. Dessutom har hårt 
fiske längs Alaskas kust minskat 
deras matförsörjning, vilket har 
gjort det allt svårare att upprätthålla 
deras traditionella livsstil för varje 
decennium. 

Det moderna samhällets framsteg 
har också oundvikligen påverkat 
urbefolkningens livsstil, vilket 
ofta lockar deras ungdomar till 
storstäderna. De som blir kvar 
hedrar fortfarande sina traditioner 
och sin kultur, och delar dem med 
nästa generation och med alla 
besökare som är intresserade. 

Du kommer att kunna lära dig mer 
om dessa historiska folkslag, deras 
kultur och besöka deras samhällen 
på en expeditionskryssning med oss 
till Alaska. Vi har ett nära samarbete 
med dessa samhällen för att se till 
att våra besök genomförs på ett 
värdigt och respektfullt sätt, att vi 
är medvetna om lokala sedvänjor 
och traditioner, och att de är till 
ömsesidig nytta för alla. 
  

Ursprungs-
kulturerna 
i arktiska 
Alaska 

8

Alaskas vidsträckta kust har varit 
hemvisten för olika inhemska 
kulturgrupper i över 10 000 år. 

©  SHUTTERSTOCK
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Faunan i ”det sista gräns-
området”
Alaska har fått smeknamnet ”det 
sista gränsområdet” tack vare sitt 
kuperade landskap, och det är ett 
orört paradis som erbjuder hisnande 
vyer till sina besökare och mångfal-
diga livsmiljöer för växter och djur. 
Björnar jagar lax i floderna medan 
hjortar vandrar genom skogarna och 
sällsynta fåglar kan ses i skyn.

Levande vatten
I Alaskas kalla vatten finns sju olika 
sorters valar. Bland dem den största 
delfinarten: späckhuggaren. Spana 
ut över vattnet så kan du få syn 
på en av dessa jättar när den skär 
vattenytan. Närmare kusten finns 
det havsuttrar som flyter runt i de 
grundare delarna av Alaskas fjordar. 

Följ med lokalbefolkningen till floden 
och se laxen simma uppströms. 
Många ser fram emot denna årliga 
händelse, bland annat björnar och 
vithövdad havsörn.

Landskap fulla av liv
Grizzlybjörnar är ett skräckinjagan-
de rovdjur för den lekande laxen och 
är vanligt förekommande i västra 
Alaska. Utöver grizzlybjörnar kan du 
få syn på andra sorters björnar. 70 
% av brunbjörnarna i Nordamerika 
lever i Alaska. Svartbjörnen är ännu 
vanligare, och trots sitt namn inte 
alltid svart. Det finns till och med 
isbjörnar bland glaciärerna i den 
norra regionen. Tre sorters hjort-
djur strövar i Alaskas skogar, där 
det finns gott om ätlig växtlighet. I 
träden häckar vithövdade havsörnar 

och kolibrier svävar bland blommor-
na. På tundran kan du få syn på den 
oberäkneliga fjällräven.

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

Med sina mäktiga bergskedjor, 
djupa fjordar och vidsträckta 
skogar erbjuder Alaska ett 
skiftande landskap med en 
imponerande mängd djur. 

UTFORSKA 
DJURLIVET

© SHUTTERSTOCK
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Genom att ha utforskat vår blå planet i över 
ett sekel har vi lärt oss vikten av att tänka 
grönt.

Under årtionden har våra kaptener, besättningar, 
expeditionsteam och återkommande gäster bevittnat 
den inverkan klimatförändringarna har haft på känsliga 
polarområden. Vi vill att Arktis, Antarktis och allt 
däremellan förblir platser med orörd natur, rent vatten 
och ren luft.

Hållbarhet utgör därför kärnan i vilka vi är och vad vi 
gör. Vare sig det rör sig om den vackra naturvärlden 
eller avlägsna samhällen vill vi se till att våra 
expeditionskryssningar skyddar dessa platser. Vi 
kan erbjuda dig miljövänligare och mer hållbara 
expeditionskryssningar, i linje med FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Vill du veta mer?   

Besök vår hållbarhetssida »

Hållbarhet

©  GENNA ROLAND

©  NAME

Samarbeten för förändring: 
lämna ett avtryck som vi kan vara stolta över.

Hurtigruten Foundation är en plattform där man kan ta 
ställning och arbeta som volontär för att göra viktiga 
insatser – tillsammans. Genom att arbeta nära gäster, partner 
och organisationer tror Hurtigruten att vi kan göra verklig 
skillnad, genom att minimera vår verksamhets inverkan och 
maximera de positiva bidrag som vi ger till lokalsamhällen. 
Sedan Hurtigruten Foundation grundades i slutet av 2015, 
har totalt 3 200 000 NOK donerats hittills till 34 projekt i 8 
länder.

Hurtigruten Foundation finansieras av direkta donationer och 
flera olika initiativ ombord, såsom auktioner, insamlingar och 
framförallt ”Green stay”-programmet där en donation görs 
för varje dag som du inte ber om att få din hytt städad, vilket 
sparar energi, rengöringsmedel och vatten. Vi bjuder in dig 
att delta för att lämna ett avtryck som vi kan vara stolta över! 

Besök Hurtigruten Foundations webbplats »

hurtigruten 
foundation

© OSCAR FARRERA

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

