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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 Galápagosöarna. Det här storslagna 
äventyret kommer att ta dig till orörda, vilda platser bortom 
vad du kan föreställa dig.

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/
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Innan du reser

Vad du ska ta med dig på resan » 

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

Inresekrav » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning 
till Galápagosöarna.

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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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.

Höga höjder i Quito & Cuzco  
(Machu Picchu) 
Höjdsjuka har ett antal symptom som du kan uppleva 
när du kommer till dessa platser. Symptomen kan 
inkludera huvudvärk, sömnbesvär, yrsel, aptitlöshet 
och illamående, eller viss andfåddhet. Dessa effekter 
är vanligtvis milda och brukar hålla i sig en dag eller 
två. Det bästa sättet att anpassa sig snabbt är i de 
allra flesta fallen att få i sig ordentligt med vätska, 
undvika alkohol och att äta lätta måltider. 

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

Du kommer att få en 
kostnadsfri återanvändbar 
vattenflaska i aluminium 
som kan fyllas på vid 
vattenstationerna ombord. © GETTY IMAGES

*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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När gäster utforskar Galápagosöarna 
med oss ombord på Santa Cruz II 
kommer de att få uppleva en avslappnad 
atmosfär med högklassiga omgivningar. 
Santa Cruz II är miljövänligt, hållbart 
och socialt medvetet när det gäller 
lokalsamhällen. 

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 »Upptäck Santa Cruz II »

Ditt äventyr är  
säkert med ossPRAKTISK  

INFORMATION

Bortom vad du kan 
föreställa dig
Från karg och svart vulkansten till vita 
sandstränder, safirblå vatten och magiska 
horisonter. Du kommer att få uppleva 
djur du drömde om som liten och simma 
bland regnbågsfärgade fiskar. Läs mer 
om din spektakulära destination och de 
sevärdheter du kommer att få uppleva 
under din expedition med Hurtigruten. 
Är du redo att kasta dig ut och få en 
upplevelse bortom vad du kan föreställa 
dig?

Kom närmare Galápagosöarna »

© SHUTTERSTOCK
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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 »

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/ms-santa-cruz-ii/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/galapagosoarna/
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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

© METROPOLITAN TOURING / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Landstigningar med 
expeditionsbåtar 
Våra små expeditionsbåtar gör 
det möjligt för dig att gå iland på 
stränder och i terräng som det 
annars skulle vara omöjligt att 
komma nära. Testa vår båt med glas-
botten och se det marina djurlivet 
och reven ovanifrån! 

Naturvandringar 
Att utforska de olika öarna till fots 
gör upplevelsen till ett riktigt äventyr. 
Du kommer att bege dig iland ofta 
och vandra längs stigar som leder 
genom många olika unika ekosystem. 

Snorkling
Vad är bättre än att driva över ett 
färgglatt korallrev och se det marina 
livet i det kristallklara vattnet? Vi har 
all snorklingsutrustning du behöver, 
och experterna i vårt expeditions-
team kommer att ta dig med till fan-

tastiska platser. Vi kan tillhandahålla 
våtdräkter i några i olika storlekar. 
Våtdräkterna är kostnadsfria. 

Paddla kajak och SUP
Vissa platser är idealiska för att 
utforska ombord på en kajak. Vi har 
ett antal havskajaker ombord för 
detta syfte, och de passar perfekt 
för att paddla i vattnen kring Santa 
Fe, Española och Santa Cruz. Ett 
alternativ är att prova på SUP – vårt 
expeditionsfartyg har några brädor 
så att du kan testa. 

Naturvård och 
forskningscenter
Galápagosöarna spelar en viktig roll 
för global naturvård och forskning. Vi 
kommer att besöka Charles Darwin 
Research Station, där över 200 fors-
kare och volontärer ägnar sig åt olika 
projekt för att främja den biologiska 
mångfalden. Ett annat projekt, på 

San Cristobal, äger rum i en skog 
som också fungerar som ett sköld-
paddsreservat.

Föreläsningar och 
diskussioner 
Ditt expeditionsteam är den senaste 
länken i kedjan av experter med 
många års erfarenhet av att utforska 
Galápagosöarna. De kommer att 
hålla djuplodande föreläsningar om 
en rad olika ämnen som utökar dina 
kunskaper. Ämnen väljs ut specifikt 
baserat på var ni befinner er under 
kryssningen, och du kommer att få 
veta mer om Galápagosöarna, dess 
djurliv och pågående naturvårdsin-
satser. 

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

© SHUTTERSTOCK
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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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Den första delen av ditt äventyr sker 
på land, där du kommer att kunna 
utforska fängslande platser innan 
vi flyger vidare mot vårt äventyr på 
Galápagosöarna. 

Quito
Quito grundades vid en gammal 
inkabosättning och är i dag en livlig 
och modern stad. Ta en promenad 
och besök Calle La Ronda, som är en 
gammal gågata med kopplingar till 
poeter och konstnärer som bott här. 
Det finns också ett flertal museer 
och vackra kyrkor att utforska i 
Quito.

Vi besöker den fotovänliga 
utomhusmarknaden Sangolqui, där 
den lokala ursprungsbefolkningen 
säljer sina varor.

Du kommer också att få uppleva ett 
av Ecuadors naturliga underverk 
på nära håll när vi besöker den 
aktiva vulkanen Cotopaxi och 
vandrar upp till nästan 3 900 
meters höjd. Cotopaxi, vars namn 

betyder ”månens hals” på det lokala 
quechua-språket, har en nästan helt 
symmetrisk konform och är en av 
världens högsta vulkaner.

Lima
Limas historia sträcker sig längre 
tillbaka i tiden än den spanska 
kolonialtiden i Peru. I dag finns 
Limas historiska centrum med 
på UNESCO:s världsarvslista, 
och det är fyllt av elegant spansk 
kolonialarkitektur. En plats som är 
väl värd att utforska om du har tid. 
Lima anses även vara Latinamerikas 
mathuvudstad, så passa på att 
smaka några lokala rätter, t.ex. 
ceviche.

Cuzco
Det finns få platser i Sydamerika 
som kan mäta sig med Cuzcos 
magiska dragningskraft. Här 
blomstrade inkacivilisationen, 
och när du hör musiker spela 
traditionell flöjt i de trånga 
kullerstensgränderna kommer det 
att kännas som att du befinner dig 

i en annan tid, innan de spanska 
conquistadorerna anlände.

Du kommer att få se byggnader 
från den spanska kolonialtiden 
och exempel på inkakulturens 
ingenjörskonst, såsom den 
ceremoniella anläggningen 
Sacsayhuaman, amfiteatern Qenqo, 
Puca Pucara, eller det röda fortet, 
samt inkabaden och platsen där de 
dyrkade vatten, Tambomachay. 

Machu Picchu 
Du kommer att älska den fridfulla 
atmosfären och de magiska 
omgivningarna i Machu Picchu. 
Du kommer att erbjudas en guidad 
tur av denna förlorade inkastad, 
som anses vara inkafolkets främsta 
stadsbygge med sina höga murar, 
terrasser och ramper som ser ut att 
vara uthuggna ur klipporna. Håll 
utkik efter lamadjur som vandrar 
runt bland ruinerna och håller gräset 
kort.

Spännande 
förprogram*

*Vilka städer du kommer att besöka beror på vilket paket du har valt.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Galápagos-regionen 
erbjuder sällsynt bra 
utsikt över stjärnor och 
stjärnbilder som kan 
ses från både norra 
och södra halvklotet på 
samma gång.

Hela 97 % av 
Galapágos yta är 
en nationalpark och 
vattnen kring öarna 
är ett UNESCO-
biosfärområde.

Under året skiner solen 
över Galápagosöarna 
i 12 timmar per dag i 
genomsnitt.

2008 blev Ecuador först 
i världen med att officiellt 
erkänna naturens rättigheter. 
I stället för att se naturen 
som egendom erkänner 
Ecuador att naturen 
har grundlagsskyddade 
rättigheter.

1835 seglade Charles 
Darwin till Galápago-
söarna, där olika finkar 
inspirerade honom och 
ledde till hans teori om 
naturligt urval.

      
Utforska 
Galápagos-
öarna

Visste du att...?

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

Isla Seymour Norte
Hemvisten för silvergrå 
Palo Santo-träd, åtskilliga 
fågelkolonier och 
tusentals havsleguaner.

Isla Santa Cruz
Hemvisten för Charles 
Darwin Research 
Station, en skog av 
opuntiakaktusar och de 
svala högländerna där 
jättesköldpaddorna frodas.

Isla Baltra, även känd 
som South Seymour
Denna platta ö 
bildades när en del 
av havsbotten höjdes 
upp till ytan, vilket har 
gjort den till en idealisk 
utgångspunkt för att 
börja utforskningen.

Isla San Cristóbal
Besök Galapaguera 
de Cerro Colorado 
och se dessa vänliga 
jättesköldpaddor när 
de strövar omkring i 
sin skyddade skog på 
sex hektar.

Isla Santa Fe
Vita sandstränder, 
sjölejonkolonier som 
ligger och drar sig i 
solen och den perfekta 
ön för snorkling.

© UNSPLASH/SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ISTOCK/HURTIGRUTEN

*Kontrollera alla stopp och höjdpunkter i din resplan då dessa varierar mellan våra olika expeditioner.
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När de unga öarna svalnade 
började djurarter från Central- och 
Sydamerikas stränder att anlända 
och kolonisera dem. Vid ankomsten 
var de tvungna att snabbt anpassa 
sig till det som för dem var en 
helt ny miljö. Denna anpassning 
gjorde att de utvecklades på ett 
helt nytt sätt, helt åtskilda från sina 
kontinentala släktingar.

En oavsiktlig upptäckt  
Den första personen som satte 
sin fot på Galápagosöarna var 
Panamas spanska biskop, Tomás de 
Berlanga. Hans skepp gick ur kurs 
på Galápagosöarna år 1535. När han 
klev iland upptäckte han att 
det vimlade av djur som, enligt 
honom, uppförde sig underligt. 
”Fåglarna här är så dumma”, skrev 
han senare till kungen i Spanien. 
”De flyr inte undan.”

Pirater! 
Ibland tycks Galápagosöarna bli 
osynliga. Det är inte något mystiskt, 
utan orsakas av tät dimma. Detta 

ovanliga fenomen gav platsen 
smeknamnet Las Encantadas, ”de 
förtrollade öarna”.

Sjöfarare började prata om öarna 
som tycktes försvinna i intet och 
år 1570 markerades de ut på en 
karta för första gången. De gavs 
namnet Islas de los Galápagos – 
”Jättesköldpaddornas öar”. Under 
1600- och 1700-talet använde 
sjöpirater Galápagosöarna som en 
säker hamn. Tyvärr så dödade de 
även tusentals av de lättfångade 
jättesköldpaddorna och avlägsnade 
vad vi idag vet är en nyckelart för att 
upprätthålla ekosystemet på öarna.

Början på en era i 
bevarandets tecken
Precis som piraterna före dem 
hade 1700-talets valfångare en 
fruktansvärd inverkan på öarna. 
Ännu fler jättesköldpaddor dödades 
och de introducerade djur som hade 
förödande effekter för de inhemska 
arterna. Deras skadliga arv skulle 
senare ligga till grund för att vidta 

strikta åtgärder för bevarande och 
återställande på Galápagosöarna.

Du är det senaste kapitlet i 
den här historien 
Under 1920-talet började människor 
från olika länder komma för att 
bosätta sig på öarna som utnämndes 
till nationalpark av Ecuador år 1959. 
Strax därefter uppstod begreppet 
ansvarsfull turism för att kunna 
visa upp ögruppens skönhet utan 
att skada dess ömtåliga ekosystem. 
Den nya grundsynen är att vårda och 
skydda dessa unika öar. Vi ser till att 
vårt besök har en så liten inverkan 
som möjligt.

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:   1379_L2_Galapagos_AnEvolvingStory

GALÁPAGOSÖARNA: 
EN STÄNDIGT 
FÖRÄNDERLIG
VÄRLD 

PHOTO:NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:   1379_L2_Galapagos_AnEvolvingStory

För ungefär fem miljoner år sedan 
inträffade en serie våldsamma 
vulkaniska händelser i Stilla havet, 
hundratals kilometer utanför 
Sydamerikas kust. Resultatet blev 
en ögrupp med steniga och karga 
öar med en ogästvänlig livsmiljö.

ILLUSTRATION: GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN
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Utforska 
djurlivet
”BIG 15”-CHECKLISTAN

En av de saker som definierar 
Galápagos i störst utsträckning 
är den stora mängden djurarter 
som är unika för öarna. ”The Big 
15” är de mest ikoniska arterna 
i denna skärgård. Under din 
resa till Galápagos kommer du 
troligtvis att stöta på majoriteten 
av dessa djur.

Galápagosöarnas fauna 
Ingen annan plats på jorden kan tävla med Galápagosöarna när 
det kommer till unika upplevelser av djurlivet. Inte nog med att det 
finns arter som är unika för platsen här, de är också helt orädda när 
det gäller människor. Det skapar fantastiska möjligheter för natur-
fotografering. Gäster kommer därför uppmanas att hålla ett säkert 
avstånd och se till att inte göra något som stör de unika varelserna 
och ekosystemen i den fristad dessa öar utgör. Kom ihåg att det här 
är naturliga livsmiljöer, så vi kan inte garantera att alla djur dyker upp 
under din resa. 

Galápagossköldpadda 
Galápagossköldpaddan är en utrotningshotad art som kan leva i 
långt över 100 år.

Galápagosskarv 
Det här är den enda skarven som inte kan flyga.

Galápagosalbatross 
Det här är den största fågeln i regionen med ett vingspann på 
nästan 2,5 meter och en vikt på 5 kg.

Galápagospingvin 
Det här är den enda typen av pingvin som kan hittas norr om 
ekvatorn.

Rödfotad sula 
De här aktiva fåglarna kan färdas nästan 15 mil i jakten på föda.

Blåfotad sula 
Med sina klarblå fötter med simhud sticker de här fåglarna 
verkligen ut vid första anblick.

Havsleguan 
Denna endemiska art är den enda vattenlevande ödlan i världen 
som spenderar tid i havet.

Galapagossjölejon 
Även om de stortrivs med att lata sig i solen så har sjölejonen 
också lekfulla personligheter.

Landleguan 
De här stora reptilerna kan leva i upp till 60 år och kan bli nästan 
en meter långa.

Galapágosflamingo 
Konsumtionen av räkor gör att de här fåglarna får en färgstark 
fjäderskrud.

Santa Fe-iguana 
Även om de med lätthet kan smälta in i omgivningen är de 
vanligtvis gula till färgen.

Större fregattfågel 
Den större fregattfågeln känns igen på den stora, röda säcken på 
undersidan av halsen.

Galápagosvråk 
Eftersom den här arten är unik för Galápagos finns det bara ett 
fåtal av den i världen.

Galapagospälssäl 
De här små sälarna är sociala, men har stadigt minskat i antal 
under flera år i rad.

Nazcasula 
Med sin helsvarta kropp och orangea näbb är det här den största 
fågeln i familjen sulor.
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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
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https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
https://www.hurtigruten.com/group/foundation/

