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Bra att veta »

Innehåll

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som du över 
din expedition till den majestätiska sjunde kontinenten Antarktis. 
Detta kommer att vara ett stort äventyr till en helt unik plats.

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

 

Antarktis
Din expeditionskryssning i
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https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/?_hrgb=3
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Innan du reser

Vad du ska ta med dig på resan till Antarktis » 

Inresekrav » 

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

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. 

Fyll i medicinsk screeningformuläret
Våra expeditioner till Antarktis kräver  
ett medicinsk screeningformulär  
för ombordstigning. 
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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:

Underställ och mellanlager i ull 

Tunna ullstrumpor och tjocka strumpor 
i topplagret

Polariserade solglasögon och solskyddsmedel

En kamera (i en vattentät väska) 

Ett minneskort med hög lagringskapacitet

Underlagshandskar, översta handskar

En varm mössa som täcker öronen

Hudkräm och läppcerat

En ansiktsmask för att förhindra vindbränna

En vattenflaska som är isolerad mot kyla

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.

Hjälp till att skydda den orörda 
antarktiska miljön mot hotet från 
främmande arter och följ IAATO:s 
riktlinjer för biosäkerhet» innan 
du packar.

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

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/antarktis/inspiration/polarpackning-att-ta-med-pa-din-resa-till-antarktis/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/inresekrav/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/antarktis/inspiration/vader-och-arstider-i-antarktis/?_hrgb=3
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
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Hurtigrutens fartyg har varit ett fast 
inslag längs den norska kusten sedan 
1893. Idag seglar våra skepp även till 
Arktis och Antarktis och många andra 
destinationer däremellan. På varje skepp 
hittar du 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

© AGURTXANE CONCELLON
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Landstigningar
När väder- och havsförhållandena är 
säkra försöker vi ta oss iland med en 
liten upptäcktsbåt. När vi har tagit 
oss iland kommer expeditionsteamet 
att ge dig vägledning om vart du ska 
gå och vad du ska se. 
 
Utflykt med liten båt
Även om expeditionsfartyget är 
särskilt utformat för resor i Antarktis 
kan det inte ta sig fram överallt. 
Det är då våra små upptäcktsbåtar 
kommer till nytta. Njut av att glida 
fram på vattnet medan du låter dig 
charmas av utsikten.
 
Föreläsningar och 
diskussioner
Ditt kunniga expeditionsteam 
kommer att hålla föreläsningar 
om en rad fascinerande ämnen. 
De kommer att hållas i fartygets 
vetenskapscenter, ute på däck, på 
land under landstigningar eller på 
utflykter i små båtar. 

Vetenskapscenter» 
Under expeditionen har du tillgång 
till fartygets vetenskapscenter, som 

är en riktig guldgruva av infor-
mation om Antarktis och andra 
destinationer. Det finns avancerade 
mikroskop och annan vetenskaplig 
utrustning till hands. Du kan även 
engagera dig i en rad olika projekt 
för medborgarforskning. 
 
Vandring*
Följ med expeditionsteamet på 
vandringar som har valts ut baserat 
på deras omfattande kunskap om att 
utforska Antarktiska halvön. 

Kajakpaddling*
Ta in känslan av att glida fram 
genom Antarktis vatten i rofylld 
tystnad och beundra vyerna som 
omger dig. 
 
Vandring med snöskor*
Denna aktivitet är endast möjlig med 
rätt snöförhållanden, vilket vanligtvis 
inträffar sent på våren eller under 
den tidiga antarktiska sommaren. 
Med moderna snöskor kan du ta dig 
till platser som annars är svåra att nå 
till fots.
 

Camping*
Vem skulle inte vilja spendera en 
magisk natt på Antarktis stränder? 
Sen vår och tidig sommar är bästa 
tiden på året för camping. Det är en 
populär aktivitet med begränsade 
platser. Vilka som får följa med 
avgörs vanligtvis med ett lotteri. Har 
du turen på din sida?

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 
äventyrare, och de kommer att 
hålla engagerande föreläsningar 
och samtal, organisera en mängd 
aktiviteter ombord, följa med dig på 
landstigningar och ta dig på hand-
plockade vandringar.

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

Expeditionsteamet »

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

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/antarktis/expeditionsteamet-i-antarktis/?_hrgb=3
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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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1:a person att nå Syd-
polen var den norska 
upptäckaren Roald 
Amundsen år 1911.

70 % av jordens 
sötvatten är fastfryst i 
Antarktis vidsträckta 
inlandsis.

0 är antalet träd och 
buskar i Antarktis. 
Här finns bara två 
sorters växter som 
blommar.

Under en av jordens 
varmaste cykler för 200 
miljoner år sedan var 
Antarktis täckt av gröna 
skogar och bebott av 
dinosaurier.

98 % av Antarktis 
är täckt av is, vilket 
innebär att bara 2 % 
av dess stenar och 
klippor är synliga.

South Georgia
Tillsammans med det 
fantastiska landskapet 
och områdets polarhisto-
ria har det spektakulära 
djurlivet här gjort att ön 
har fått smeknamn som 
”Antarktiska oceanens 
Serengeti” och ”Polernas 
Galápagos”.

Falkland Islands
Här finns 778 öar och 
vyerna varierar. Från den 
charmiga huvudstaden 
Stanleys till gräsklädda 
kullar, otroliga vita sand-
stränder och turkosa vat-
ten som utgör hemvist 
för sälar, albatross och 
pingviner.

Deception Island
En ö som består av en 
distinkt ringformad 
vulkankrater med en 
öppning som leder in 
till en trygg naturhamn 
i dess vattenfyllda mitt.

Strömfåran Le Maire
De skyddade vattnen i 
denna smala strömfåra 
är oftast lika stilla som 
en sjö och gör det här 
till en av de vackraste 
passagerna i Antarktis. 

      
utforska 
antarktis

Visste du att...?

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

Upptäck Antarktis »

© STEFAN DALL/HURTIGRUTEN/DOMINIC BARRINGTON/ANDREA KLAUSSNER/GENNA ROLAND/CAMILLE SEAMAN

Antarctic Sound
Antarktis gigantiska 
shelfisar ger upphov till 
milslånga, rörformade 
isberg som förs hit av 
Weddellhavets starka 
strömmar.

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

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-publikation-02/vlkommen/
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Om vi ska berätta hela historien 
måste vi börja tidigare än 1820 och 
gå hela vägen tillbaka till antikens 
Grekland. De grekiska akademikerna 
var bland de första som föreslog att 
en stor kontinent i söder ens kunde 
existera. Aristoteles konstaterade att 
jordens sfäriska symmetri innebar 
att den norra regionen måste 
balanseras av en sydlig region. Detta 
teoretiska land fick det vaga namnet 
Antarktis, ”mittemot Arktis”. 
 
Vi förflyttar oss sedan till 
upptäcktsresornas epok i Europa på 
1400-talet. Det förmodade landet 
trycktes i kartor och märktes som 
”Terra Australis Incognita” – okänt 
sydligt land. Under en tid fortsatte 
Antarktis att anses vara påhittat, 
även om tanken på denna kontinent 
eggade många upptäcktsresandes 
fantasi. Men inom kort skulle 
fantasin bli verklighet. 

Korsa polcirkeln 
1773 korsade James Cook och hans 
besättning södra polcirkeln för första 
gången. Han upptäckte isolerade 
öar, men hittade ingen kontinent. 
Han hade ingen aning om att han 
hade varit så nära som 128 kilometer 
från Antarktis kust vid ett tillfälle på 
hans resa. 
 
Land i sikte! 
Den 27 januari 1820 korsade en rysk 
expedition ledd av Bellingshausen 
den södra polcirkeln för endast 
andra gången i historien. Dagen 
därpå blev han den första 
upptäcktsresanden att någonsin 
skåda den okända kontinenten – en 
ära som inte tillskrevs honom på 
grund av en felaktig översättning 
av hans dagbok. Bara ett år senare 
blev utforskaren och säljägaren John 
Davis den första personen att sätta 
sin fot på Antarktis. Den sjunde 

kontinenten var nu utan tvekan en 
verklighet. 
 
Nu är det din tur! 
Antarktis utforskningshistoria är en 
berättelse om mod, äventyr och en 
orubblig önskan att ta sig dit ingen 
människa lyckats ta sig tidigare. 
Lyckligtvis är det mycket säkrare 
att ta sig till Antarktis idag. Vi har 
utforskat några av världens mest 
utmanande farvatten sedan 1893 
och började ta oss till Antarktis för 
20 år sedan. Följ med oss på en 
oförglömlig resa, så att du också kan 
bli en del av den frusna kontinentens 
historia. 

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1097_L2_D_Antarctica_FrozenContinent

Hitta den 
mytomspunna 
frusna 
kontinenten 

Året är 1820 och tävlingen om att bli först med att nå 
den svåråtkomliga södra kontinenten är i full gång. Men 
vem kommer att bli den första att upptäcka kontinenten? 
Det som följer är en berättelse om mänsklig strävan, 
uthållighet, beslutsamhet och viljan att lyckas där andra 
har misslyckats.

Antarktis historia »

8
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https://discoverwithus.hurtigruten.com/story/finding-the-fabled-frozen-continent/
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Gulligt till max
Kontinentens mest kända djur är 
pingvinen. De vanligaste pingvinar-
terna är adéliepingvin, hakremsping-
vin, åsnepingvin och kejsarpingvin. 
Vårt expeditionsteam leder vägen 
under landstigningar och det är 
högst sannolikt att du kommer att 
stöta på dessa gulliga varelser med 
sina svartvita fjäderskrudar. 

Vissa kolonier håller också till nära 
sälfamiljer. Med sina runda kroppar, 
trubbiga nosar och uttrycksfulla 
ögon är det få djur som gör så starka 
intryck som weddellsälen. En liten 
weddellkut höjer gullighetsfaktorn 
tiofaldigt. 

Fåglar i skyn, jättar 
på marken
Antarktiska oceanen erbjuder föda 
för flera olika sorters valar: blåval, 
sillval, knölval, vikval, späckhuggare, 
sydkapare och kaskelot. Du kan få 
syn på dessa magnifika jättar när de 
skär vattenytan nära fartyget och till 
och med bjuder på mäktiga akroba-
tiska konster i luften. 

Det finns mängder av sjöfåglar som 
häckar längs med kusterna och på 
öar utanför Antarktis. Från däck kan 
du bland annat få syn på albatross, 
brokpetrell, skarv, stormfågel, mås, 
tärna och labb.

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.

Inte säker på när exakt för att göra 
din resa till Antarktis? Den här ka-
lendern kan hjälpa dig att bestäm-
ma.

Antarktis djur och natur »

Till och med i Antarktis extrema miljö kan 
djurlivet inte bara överleva utan även frodas. 
Antarktis iskalla hav, isolerade isberg och 
snötäckta öknar hyser vilda djur som över-
raskar och charmar alla som besöker dem.

UTFORSKA 
DJURLIVET

N OV. D E C. -JA N . F E B R . - M A R S A P R I L

STÖRSTA ISBERGEN

PINGVINKYCKLINGAR

VALAR

KORSANDE AV SÖDRA POLCIRKELN

PLUSGRADER

 Bästa tiden    Bra tid

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/antarktis/inspiration/djurlivet-i-antarktis/?_hrgb=3
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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
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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/

