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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 Grönlands avlägsna vidder. Detta kommer 
att vara ett storslaget äventyr bakåt i tiden till då isen härskade 
över norra halvklotet.

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 till Grönland » 

Inresekrav » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning 
på Grönland.

Fyll i och skicka tillbaka Skepps- 
manifestformuläret 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 Grönland 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 

Varma strumpor och handskar

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

En varm vinterjacka

Extra batterier till kameran

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.

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

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
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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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

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

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/
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

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Landstigningar och 
expeditionsbåtar  
Ditt expeditionsfartyg tar dig med 
till de mest avlägsna områdena du 
kan tänka dig – platser där det inte 
finns någon infrastruktur för stora 
fartyg att lägga till. Det är därför vi 
har våra små expeditionsbåtar. Våra 
små bekväma båtar är ett smidigt 
sätt för att ta dig till hjärtat av 
Grönland. 
  
Stadsvandringar  
Storstadsområdena på Grönlands 
västkust skiljer sig från dem som 
ligger i mer tätbefolkade områden i 
till exempel Europa eller USA. Det 
ser snarare ut som kustsamhällen 
som sprider ut sig längs kusten och 
passar perfekt för att upptäcka till 
fots. Var vi än går iland finns det 
alltid färgstarka och intressanta 
saker att upptäcka. 

Forskningscenter »  
Mikroskop och annan teknisk 
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. Med 
föreläsningar, diskussioner, 
interaktiva skärmar och ett bibliotek. 
Vi välkomnar också ditt deltagande i 
medborgarforskningsprojekt, vilket 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 Grönland. 

Fotoprogram  
Det här programmet ingår och är 
framtaget för fotografer på alla 
nivåer. Du får tips på hur du bättre 
kan föreviga de spektakulära 
fotomöjligheterna runt Grönland. Du 
kan också få chansen att delta i en 

mer intensiv fotosession* som pågår 
under en eller två timmar. 

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.

Expeditionsteamet »

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

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

© ANDREA KLAUSSNER

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/gronland/expeditionsteam/?_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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För över 2,5 miljoner år 
sedan var faktiskt Grön-
land ganska grönt. Men 
Erik Röde döpte det till 
”Grönland” eftersom han 
hoppades att det skulle 
locka bosättare.

I mitten av mars kan 
golfälskare delta i eller 
titta på den årliga Ice 
Golf World Champion-
ships i Uummannaq. 
Evenemanget går av 
stapeln på en isbana.

Det finns bara 
omkring 150 kilo-
meter väg på hela 
Grönland, och inga 
av städerna kopplas 
samman av vägnätet. 

Den 21 juni är årets 
längsta dag, som-
marsolståndet och en 
helgdag på Grönland. 

Nästan 80 % av land-
massan på Grönland 
täcks av is. Den isfria 
ytan är nästan lika 
stor som Sverige.

Nuuk
Grönlands huvudstad är 
målad i regnbågens alla 
färger och erbjuder en 
mängd olika aktiviteter 
att se fram emot, såsom 
ett besök till Nuuks dom-
kyrka och långa prome-
nader genom Paradisdal 
med sitt passande namn.

Ilulissat
Insup Ilulissatfjordens 
skönhet, ett UNESCO-
världsarv med enorma 
isberg som flyter omkring 
i det mörkblå vattnet. Har 
vi tur så kanske de glittrar 
i solljuset.

Grönlands nationalpark
Detta är världens största 
men minst besökta 
nationalpark, där endast 
danska Siriuspatrullen 
är bosatt, samt sälar, 
valrossar, narvalar och 
en hel del isbjörnar.

Evighed Fjord
Utforska ”evighetens 
fjord”, som är omgiven av 
några av de högsta bergen 
på västra Grönland och 
bjuder på en magnifik 
glaciär vid slutet.

Sisimiut
Få en inblick i Grönlands 
näst största bosättning 
och besök det lokala 
museet som rymmer 
artefakter från Saqqaq-
kulturens 4 000 år gamla 
bosättningar som grävts 
ut i närheten.

      
utforska 
GRÖNLAND

Visste du att...?

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

Höjdpunkterna »

© JOHN EMIL RICHARDSEN/ANDREAS KALVIG ANDERSON/MARSEL VAN OOSTEN/GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/THOMAS HALTNER

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

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/gronland/inspiration/?_hrgb=3
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Ju fler desto bättre
En traditionell grönländsk 
kaffemik är en social och festlig 
sammankomst för att fira stora 
händelser som att ett barn har fötts, 
födelsedagar och konfirmationer. Allt 
som förtjänar att firas är ett tillfälle 
att ha en kaffemik. Ordet ”kaffemik” 
betyder ”via kaffe”. Att träffas över 
en kopp kaffe är en bra ursäkt för att 
träffas och umgås.

Vanligtvis är det personen som ska 
uppmärksammas som bjuder in till 
festligheterna. Det är ett evenemang 
som kräver finporslin och ofta 
förbereds flera dagar i förväg. Även 
om det innebär mycket jobb för den 
som står värd för bjudningen så är 
det viktigaste av allt att människor 
får chansen att träffas – ju fler, desto 
bättre! 

Under en kaffemik kommer fler 
än 50 personer att komma och gå 
under dagen. Vänner, familj, kollegor 
och grannar tittar förbi på en kaffe, 
äter lite och minglar innan de tackar 
för sig och gör plats för nya gäster. 
En kaffemik erbjuder en varm och 

välkomnande miljö för gammal som 
ung och är en utmärkt plats för att 
stifta nya bekantskaper. Normen 
är att även besökare på Grönland 
deltar, så du behöver inte känna dig 
blyg! 

Avslappnat umgänge
En kaffemik är en avslappnad 
tillställning och gästerna förväntas 
inte klä upp sig. Det viktigaste är att 
umgås, inte hur man ser ut. Dörren 
är alltid öppen för så gott som 
vem som helst som vill titta förbi, 
och inbjudningar sprider sig ofta 
muntligen och via sociala medier. 
Allt du behöver är ett intresse för 
småprat och god aptit. Kom ihåg 
att ta av dig skorna och lämna dem 
utanför huset. Att behålla skorna på 
betraktas som ohyfsat. 

Anländ hungrig
Vid en kaffemik kan du förvänta dig 
ett antal grönländska specialiteter. 
En kanna nybryggt kaffe är 
obligatoriskt, och också ett stort 
antal bakverk. Varma rätter serveras 
också ofta, så du kommer att få 
chansen att smaka på landets unika 

delikatesser. Råvarorna kommer ofta 
från den lokala jakten. 

I grönländsk kultur är jakt och fiske 
förknippat med århundraden av 
traditioner. Kärnvärdena handlar 
om respekt och uppskattning för 
ren, myskoxe och marina däggdjur 
som tillhandahåller näring i dessa 
avlägsna samhällen. Grönländare 
använder fortfarande traditionella 
metoder för tillredning och servering 
av mat, som att koka ingredienser i 
havsvatten för att ge dem sälta.

En kaffemik är ett utmärkt sätt att 
verkligen få uppleva grönländsk 
kultur och träffa lokalbefolkningen. 
Tveka in om du blir inbjuden 
till en kaffemik under en 
expeditionskryssning till Grönland 
med oss. Se det som en unik inblick 
i grönländarnas sociala umgänge.

En gammal 
hederlig, 
grönländsk 
kaffemik  

8

Du har inte upplevt grönländsk kultur till 
fullo förrän du varit på en kaffemik. En 
social institution som erbjuder god mat och 
trevligt sällskap – vad mer kan man önska? 

© UNSPLASH
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Varmt blod i ett kallt klimat 
De korta somrarna och kalla vint-
rarna på Grönland gör det svårt att 
överleva för varmblodiga djur, men 
nio olika sorters inhemska däggdjur 
har ändå anpassat sig till denna 
kärva miljö. 
 
Ett av de däggdjur som ses oftast är 
myskoxen, men oftast en bra bit bort 
från där människor bor. De varmblo-
diga djur som ses mer sällan är ark-
tisk halsbandslämmel, ren, hermelin, 
polarvarg, järv och isbjörn, vilka alla 
lever i avlägsna områden. Domes-
ticerade grönlandshundar, som ses 
överallt vid vissa bosättningar, är 
faktiskt inte inhemska utan här-
stammar från sibiriska vargar. 

Havs- och strandliv 
När vi seglar längs Grönlands 
oförstörda kust håller vi utkik efter 

djur som lever på stränderna och i 
havet. Sexton valarter har synts till 
i det kustnära vattnet, bland annat 
vikvalar och knölvalar, medan tumla-
re och delfiner syns äta i det matrika 
vattnet kring fjordarna. 

Det finns fem olika sälarter kring 
Grönland. Dessa sälar har utgjort 
basen för människors bosättningar 
på Grönland i tusentals år, och jagas 
fortfarande för sitt kött, späck och 
skinn. Men enligt WWF frodas de 
flesta sälpopulationer på Grönland, 
och det är mest troligt att du får syn 
på den storögda Grönlandssälen.
 
Dessutom finns det ett rikt fågelliv, 
med ungefär 230 observerade arter 
som antingen lever på Grönland 
hela året runt eller flyttfåglar som 
bara hälsar på, bland annat flera 
olika rovfåglar som den grönländska 

jaktfalken. Även om den är sällsynt 
syns den ofta i de västliga fjordarna. 
Det är den största av alla falkarter. 
Jaktfalken är en skrämmande jägare 
som lever på små däggdjur och 
sjöfåglar.  

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.

Grönlands isfria kustområde har 
många olika däggdjur och fåglar 
som lever i havet, fjordarna och 
i skyddade områden, vilket ger 
naturälskare en unik upplevelse 
av djurlivet.

UTFORSKA 
DJURLIVET

© STIAN KLO
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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

10

©  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.hurtigrutenresan.se/hurtigruten-group/crs/
https://www.hurtigrutenresan.se/hurtigruten-group/crs/hurtigruten-foundation/?_ga=2.230567516.1580825976.1636523171-947080980.1636023248

