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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 Karibien och Centralamerika. Det här 
kommer att bli ett storslaget äventyr i uråldriga samhällen 
med fantastiska tropiska landskap, djurliv och en mix av lokala 
kulturer.

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
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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 
Karibien och Centralamerika.

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. 

Obligatoriska vaccinationer
När detta publicerades krävs eller rekom-
menderas vaccination mot gula febern på 
några av våra expeditioner. Besøk nettsid-
en vår for oppføringskrav (nedenfor) for å 
se listen over reiser som krever det.

1
2
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5 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:

Snabbtorkande kläder som kan bäras i lager 

Billig regnponcho

Sandaler eller skor som du inte har något emot 
om de blir blöta

Bredbrättad solhatt

Badkläder

Polariserade solglasögon och solskyddsmedel

Shorts för varma dagar

Insektsmedel 

Klådlindrande salva/kräm för insektsbett 

Kort- och långärmade t-shirtar med UV-skydd

Byxor för svalare dagar

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.

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 »
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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
Ge dig ut med småbåtar för att stiga 
iland på svårnådda platser som ligger 
inbäddade i det vackra landskapet 
bortom allfarvägarna. Se fram emot 
att utforska mindre öar i Karibien 
som inte så många besöker och 
träffa lokalborna som bor där.

Föreläsningar
Ditt erfarna expeditionsteam 
kommer att hålla föreläsningar om en 
rad spännande ämnen. De kommer 
främst att hållas i fartygets veten-
skapscenter », men mer informella 
lektioner kan förekomma ute på däck 
eller till och med under landstig-
ningar.
 
Yoga- och meditationspro-
gram
På våra fartyg får du chansen att 
delta i yoga- och meditationskurser 
för att återställa balansen i din kropp 
och själ. De kan hållas ute på däck 

för att dra nytta av Karibiens solsken 
och milda havsbris.
 
Ståpaddling*
Det varma och klara vattnet i Kari-
biska havet är utmärkt för ståpadd-
ling. Det ger dig en unik vy av vad 
som finns under vattenytan och ute 
vid horisonten. Med bara några enkla 
instruktioner kommer du att kunna 
stå på brädan och paddla iväg. 
 
Snorkling*
Karibien och Centralamerika 
erbjuder utmärkta snorklingsmöj-
ligheter. Under vattenytan finns 
en färgglad värld full av marint liv, 
spektakulära korallrevslandskap och 
emellanåt till och med skeppsvrak. 
 
Kajakturer*
Lugna vikar, laguner, stränder och 
kuperade kustlinjer är några av 
de bildsköna miljöerna som kan 
utforskas på en kajaktur. Det är också 

ett bra sätt att utforska avlägsna 
platser som annars inte kan nås. 

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. 
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https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/karibien-och-centralamerika/expeditionsteamen/?_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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Centralamerika är 
hemvist till 7 % av hela 
världens biologiska 
mångfald. I Karibien 
finns 14 % av världens 
korallrev.

Spanska är officiellt 
språk i 6 av länder-
na i Centralamerika: 
Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua och Panama. 
I Belize är det engelska.

Av de 88 konstellationer 
som finns på natthimlen 
kan hela 86 ses tydligt 
i Nicaragua på grund 
av landets läge vid 
ekvatorn.

Den allra första James 
Bond-filmen, Agent 007 
med rätt att döda, spela-
des in på Jamaica. Några 
av de kända filmer som 
spelats in på Jamaica är 
Cool Runnings, Höstlegen-
der och Cocktail.

Tre femtedelar av 
Centralamerikas be-
folkning härstammar 
från både europeiska 
och mayaindianska 
ättlingar.

Bocas del Toro 
Denna marina 
nationalpark utgörs 
av en skärgård med 
kristallklart blått vatten, 
fantastiska stränder och 
obebodda små öar, med 
röda grodor, tretåiga 
sengångare och ett helt 
utsökt fågelliv.

Corn Island 
En av Karibens bäst 
bevarade hemligheter, 
de fantastiska 
stränderna, den vänliga 
lokalbefolkningen och de 
sömniga restaurangerna 
kompletteras av orörda 
korallrev som omger 
hela ön.

Belize City
Old Belize är 
full av färgglada 
kolonialbyggnader och har 
även ett rörligt museum – 
ett tåg som tar dig genom 
Belizes historia och 
naturliga skönhet.

Huatulco
Området är en dröm för 
alla som älskar natur 
och fotografi med sina 
nio natursköna bukter, 
36 orörda stränder, 
skyddade vikar, badorter 
och en nationalpark.

Lighthouse Reef
Många anser att detta är 
en av de bästa platserna 
till havs i hela Karibien, 
med dess marina djurliv, 
frodiga grottor och många 
olika vattenaktiviteter.

      
Utforska 
Karibien  
& Central-
amerika

Visste du att...?

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

Höjdpunkterna »

© SHUTTERSTOCK/DIETMAR DENGER/ANDREA KLAUSSNER

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

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/karibien-och-centralamerika/reseguide-till-karibien-och-centralamerika/
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En pirats paradis 
När den nya världen upptäcktes i 
slutet av 1400-talet började också 
plundringen ta fart, inte minst av de 
spanska conquistadorerna. Deras 
galjoner, som var lastade med guld 
och silver som de hade plundrat från 
aztekerna, inkafolket och mayafolket, 
bildade stora flottor som seglade 
fram och tillbaka mellan Spanien 
och Central- och Sydamerika. 

Det tog inte lång tid för dessa flottor 
med skattskepp att bli måltavla för 
de förtryckta bosättarna i regionen, 
liksom för lycksökare och äventyrare. 
Karibiens myriad av öar erbjöd 
en naturlig bas varifrån pirater 
kunde plundra passerande skepp 
för att sedan smita undan till sina 
gömställen i vikarnas grottor.

Mördande konkurrens
När europeiska länder tävlade mot 
varandra om att bli den dominerande 
makten i Amerika visade det sig 
att pirater kunde vara värdefulla 
allierade. Pirater kunde kontaktas 

av kungliga tjänstemän för att 
attackera specifika länders fartyg 
och på så sätt försvaga deras flotta, 
minska deras vinster och försämra 
deras framtidsutsikter i regionen. I 
den egenskapen visade sig sjöröveri 
vara ett lukrativt karriärval, även om 
det i sin tur gjorde en karriär inom 
handel minst lika farlig.

Sjöröveriets guldålder 
i Karibien
Sjöröveriet i Karibien började 
runt 1500-talet och varade i cirka 
300 år med sammanlagt över 5 
000 pirater som härjade i dessa 
farvatten. Den mest fruktsamma 
perioden för sjöröveri här var från 
1650-talet till 1730-talet. Pirater 
härjade hänsynslöst i dessa delar, 
terroriserade Karibiska havet och 
satte skräck i olyckliga besättningar. 

Ett vanligt piratskepp rymde 
omkring 80 stenhårda sjömän med 
en medelålder på 27 år, och var 
och en gjorde skäl för sin lön. De 
kom från alla samhällsskikt och 

kallades en mängd olika namn, från 
filibustrar till fribytare. Buckanjärer 
var en slags frihetsivrande kapare 
som levde i Karibien. De var 
ursprungligen bosättare som 
berövats sitt land av spanska 
kolonialmyndigheter på öarna 
Hispaniola och Tortuga. 

Utforska dessa historiska 
farvatten
Tack och lov tillhör piraterna i 
Karibien det förflutna och finns 
numera bara i böcker och filmer. 
Begravda eller undangömda skatter 
med aztekiskt guld och spanska 
dubloner, som plundrats från 
koloniala fartyg, är också i allmänhet 
påhittade, men vem vet med säkert? 

Våra expeditionskryssningar 
fokuserar emellertid på 
Centralamerikas och Karibiens 
verkliga skatter: dess fantastiska 
öar, stränder, djurliv och kultur. Det 
kanske inte finns några pirater kvar 
här, men spännande äventyr finns 
det fortfarande gott om.

sure? Still, our expedition cruises focus on 
the real treasures of Central America and 
the Caribbean: its stunning islands, beaches, 
wildlife, and culture. While the pirates here 
are long gone, you can be sure that adventure 
certainly isn’t.

Bartholomew Roberts
“Black Bart” (1682 – 1722) 
Raided ships o�  the Americas and West Africa. 
He was known as an excellent leader with tonnes of 
charisma and sharp navigation skills. His fame spread 
and he was considered the most successful pirate of 
his time. He met his end fi ghting against the British 
Royal Navy, a death that shocked the pirate world.  

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1090_L2_CAmerica_Pirates

Trots deras ökändhet har dessa 
äventyrare i Karibiska havet fått 
en speciell plats i (de flesta) 
människors hjärtan, tack vare 
otaliga romantiserade böcker 
och filmer.

© GETTY IMAGES
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De exotiska tropikerna 
Vrålapornas skrik och insekternas 
surrande skapar en fängslande 
ljudmiljö i djungeln. Tukanernas 
och arornas färgrika fjäderdräkt 
utsmyckar det frodiga och gröna 
krontaket. I vattnet finns spännan-
de korallrev och där bor glittrande 
fiskar, havssköldpaddor och mantor. 
Detta är Centralamerika och Kari-
bien. 

Apor
Centralamerikas gröna djungler är 
en perfekt livsmiljö för apor. Det 
finns minst sju inhemska arter i 
regionen. Skriken från vrål- och 
spindelapor dominerar skogarna i 
Costa Rica, Belize och Panama. En 
av dessa busiga och intelligenta 

varelser sitter säkert gömd i ett träd 
någonstans och kikar ner på dig. 

Fåglar
Karibien är hemvisten för över 700 
fågelarter, inklusive 171 endemiska 
arter som inte finns någon annan-
stans i världen. Centralamerika har 
över 1 200 fågelarter. Du kan se fram 
emot att se ett rikt fågelliv med allt-
ifrån vackra papegojor och kolibrier 
i djungeln till pelikaner och enorma 
kondorer längs kusten.

Delfiner
Flera delfinarter, såsom flasknosdel-
fin, spinndelfin och den passande 
namngivna ”vanlig delfin” kan ses 
i Karibiska havet. Flasknosdelfiner 
brukar följa efter våra fartyg och kan 

ofta ses från däck. De gillar att surfa 
på svallvågorna efter fartyg och kan 
utföra imponerande akrobatkonster, 
såsom att hoppa högt upp ur vattnet 
och slå en volt. 

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.

Regionens varma klimat skapar 
många olika habitat: låglandsregnskog, 
isolerade stränder, mangroveträsk och 
vattenfall – vart och ett fullt av liv. 

UTFORSKA 
DJURLIVET

© GETTY IMAGES
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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/

