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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 Brittiska öarna. Det här kommer att bli 
ett storslaget äventyr där vi utforskar dessa fascinerande öars 
kuperade skönhet, vilda natur och historiska platser.

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

 

Brittiska 
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Din expeditionskryssning på
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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 
till Brittiska öarna.

Fyll i och skicka tillbaka 
Skeppsmanifestformuläret 
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. 
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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.

** Utom på MS Maud och MS Otto Sverdrup.
* 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.

Vår säkerhetspolicy »Utforska vår flotta »

Ditt äventyr är  
säkert med oss

Ladda ner appen »

PRAKTISK  
INFORMATION

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 »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/app/
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/fartyg/
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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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Landstigningar och expedi-
tionsbåtar 
Ditt expeditionsfartyg kommer att 
ta dig med till vilda platser – platser 
där det inte finns några bryggor eller 
hamnar för att ta sig i land! Det är då 
våra små expeditionsbåtar kommer 
till nytta. Från landstigningar på 
stränder eller avlägsna öar till att 
segla in i skotska sjöar och breda 
engelska flodmynningar – våra 
expeditionsbåtar är ett bekvämt 
sätt att ta sig direkt till de brittiska 
öarnas naturliga underverk. 
 
Naturvandringar* 
Tillsammans med expeditionsteamet 
eller lokala guider kan du följa med 
på vandringar till utsiktsplatser och 
andra intressanta miljöer. Vart du än 
beger dig kommer det att finnas gott 
om möjligheter att uppleva vyerna 
till fots, och dina guider kommer att 
ta dig med till platserna med den 
vackraste utsikten. 

Stadsvandringar 
Det finns mängder av fascinerande 
byar, hamnar och städer på Brittiska 
öarna som passar bra att utforska 
till fots. 
 
Vetenskapscenter » 
Mikroskop och annan högteknologisk 
utrustning i vårt vetenskapscenter 
ombord gör det möjligt att erbjuda 
demonstrationer och workshops 
där du kan delta rent praktiskt 
och få fördjupad förståelse om 
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 
Ombord på fartyget och under 
landstigningar kommer vårt 
expeditionsteam att erbjuda 
djuplodande föreläsningar om 
en mängd ämnen. Ämnena väljs 
specifikt utifrån de brittiska öarna. 

Utflykter på land* 
Valfria utflykter erbjuder speciella 
upplevelser som tar dig närmare 
platserna vi besöker.

Experter inom 
upptäcktsresor
Ditt expeditionsteam är dina 
passionerade 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 handplockade vandringar.

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

Expeditionsteamet »

*Observera att vissa av dessa aktiviteter är valfria, där ytterligare kostnader tillkommer.

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/traffa-vart-expeditionsteam/
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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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Det finns i dag fort-
farande mer än 600 slott 
i Wales. Wales har fler 
slott per kvadratkilome-
ter än något annat land i 
världen. 

Royal Cork Yacht 
Club grundades 1720 
på Irland och är med 
stolthet världens älds-
ta yachtklubb.

Golf uppfanns 
i Skottland på 
1400-talet. Golfrundan 
med 18 hål skapades 
på Old Course i St 
Andrews 1764.

Omkring 40 000 
sammanfogade 
basaltpelare utgör 
Giant’s Causeway i 
Nordirland. De flesta av 
pelarna är sexkantiga.

Minst 6 korpar 
förvaras alltid i Towern 
i London. Enligt 
legenden kommer 
kungariket och Towern 
annars att falla.

Scillyöarna
Den här förtrollande 
engelska skärgården på 
Cornwalls kust är full av 
vackra, folktomma och 
orörda öar och holmar 
som omges av turkost 
vatten och rev. 

Rathlin Island
Den L-formade ön har 
Nordirlands största 
sjöfågelkoloni och är ide-
alisk för upptäcktsfärder 
med cykel eller till fots 
för att njuta av naturens 
skönhet och lugnet.

Islay
Platsen är känd för sina 
whiskydestillerier och 
ullkläder. ”Whiskyön” är 
också ett naturreservat 
med över 200 fågelarter, 
utmärkta vandringsmö-
jligheter på toppen av 
klippor, en arkeologisk 
utgrävningsplats och en 
golfbana.

Fishguard
Den här charmiga 
walesiska fiskebyn 
delas i två delar av en 
brant sluttning. Njut av 
de vackra trädgårdarna, 
ruinerna av Fishguard 
Fort och utsikten över 
kustområdet i Pem-
brokeshire.

Stornoway
Det här var ursprungli-
gen en bosättning 
för vikingar och är nu 
huvudstaden på Isle 
of Lewis & Harris. 
Här finns intressanta 
museer, gotiska Lews 
Castle och de mystis-
ka stående stenarna i 
Callanish.

      
Utforska  
Brittiska  
öarna

Visste du att...?

Upptäck några av höjdpunkterna 
och platserna du kanske kommer att 
se under din expeditionskryssning 
till de Brittiska öarna.*

Höjdpunkterna »

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

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/brittiska-oar/reseguide/brittiska-oars-hojdpunkter/?_hrgb=3
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Skapandet av  
”livets vatten”
Whiskyns ursprung är svårt att 
fastställa exakt. En teori gör 
gällande att destilleringsprocessen 
som är avgörande för 
whiskytillverkning kan ha uppfunnits 
i Mesopotamien för omkring 4 
000 år sedan och att den började 
användas för alkoholproduktion på 
800-talet. Kunskapen kan ha förts 
till Europa av munkar på resa under 
de kommande århundradena. Men 
ingen vet säkert. Man kan med 
relativt stor säkerhet säga att whisky 
har sitt ursprung någonstans på 
Brittiska öarna. 

Ordet ”whisky” i sig har gaeliskt 
ursprung i ordet ”uisge”, en förkortad 
variant av ”uisge beatha”, vilket 
betyder ”livets vatten”. På Irland och 
i USA stavas det ”whiskey”. Den 
skotska varianten ”whisky” används 

i Kanada och Japan. Eftersom vi 
kommer att fokusera på skotsk 
whisky har vi valt den stavningen.

Kriterierna för  
skotsk whisky
För traditionella whiskyälskare går 
knappast något upp mot autentisk 
skotsk whisky, eller ”scotch”. För att 
en skotsk whisky ska ha just denna 
benämning måste den vara gjord 
av vatten och mältat korn och vara 
lagrad i minst tre år på ekfat. Det 
får inte förekomma några tillsatser 
utöver vatten och färgämnen, och 
whiskyn får inte buteljeras med 
mindre än 40 procent alkohol. En 
autentisk whisky måste också vara 
producerad i Skottland.

Det brukar sägas att hemligheten 
bakom fantastisk skotsk whisky 
är det lokala vattnet. Skotska 
destillerier har alla nära till källor 

av hög kvalitet och främjas av det 
fuktiga klimatet. Regnet filtreras 
genom de idylliska hedarnas torv 
och får karaktär av jorden, något 
som kanske bidrar till karaktären hos 
den whisky som produceras här. 

Kom till Islay  
och ta en whisky
Skotsk whisky delas in i fem olika 
typer från olika regioner: Lowlands, 
Highlands, Speyside, Campbelltown 
och Islay. Islay är en ö på Skottlands 
västkust. Här finns nio ikoniska 
destillerier som alla producerar en 
distinkt, rökig typ av whisky med 
toner av salt från det närliggande 
havet. Du kommer att kunna 
besöka ett av dem och avnjuta 
slutresultatet av tillverkningen 
på en expeditionskryssning med 
Hurtigruten. Slàinthe mhath!

Whiskyns 
ädla konst 

Få andra spritsorter kan mäta 
sig med whisky när det gäller 
att väcka intresse bland 
konnässörer världen över.

© LEON HARRIS - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Brittiska öarnas fauna
Med komplex geologi, en mångfald 
av naturliga livsmiljöer och ett milt 
klimat utgör Brittiska öarna hemvist 
för ett väldigt rikt djurliv. Mängder 
av sjöfåglar häckar på steniga öar 
och 16 olika typer av valar rör sig i 
vattnen runt dem, medan stränderna 
utgör en fristad för kräftdjur med 
tidvattenpölar som sjuder av liv och 
strandfåglar. 

Delfiner
Flera olika sorters delfiner lever 
i vattnen utanför Brittiska öarna. 
Delfiner är kända för att vara lekfulla 
och nyfikna och tycks gilla att följa 
i fartygens kölvatten och göra akro-
batiska konster i vågorna. Flasknos-
delfin, kortnäbbad delfin, vanlig 
delfin och Rissos delfin ses alla ofta. 

Detsamma gäller tumlare. Flera 
hundra delfiner kan simma i flock 
tillsammans, där vanliga delfiner 
bildar de största grupperna. 

Sälar
Ett av de större djur du sannolikt 
kommer att stöta på är sälar. Det 
finns två typer av sälar på Brit-
tiska öarna, knubbsäl och gråsäl. 
Knubbsälen är den mindre av de två 
och ses ofta kring hamnar eller på 
stränder. Gråsälen kan bli mycket 
större – upp till 300 kilo tung – och 
ibland samlas flera hundra av dem i 
samma grupper.

Sjöfåglar
Att säga att fågellivet är rikt vore en 
underdrift. Utöver ikoniska lunne-
fåglar och måsar utgör kusten och 

öarna i den här delen av världen ett 
viktigt område för många olika typer 
av häckande sjöfåglar. Här finns 
exempelvis 90 procent av världens 
mindre liror, 68 procent av världens 
havssulor och 60 procent av värl-
dens storlabbar. 

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.

Landskapen, kusterna 
och haven kring Brittiska 
öarna erbjuder ett varierat 
djurliv – både stort och 
smått – som kommer att 
överraska och imponera.

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
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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/

