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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 Island – eldens och isens ö.Att utforska 
detta geologiska underverk är ett helt unikt äventyr.

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 Island » 

Inresekrav » 

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

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. 

1
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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 väderprog-
nosen 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

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
Våra små expeditionsbåtar ger oss 
möjligheten att nå delar av Island 
som de flesta turister aldrig kommer 
i närheten av. Du kan se fram emot 
att utforska små byar och samhällen 
där du kommer att träffa lokalbe-
folkningen. Vårt expeditionsteam 
kommer att finnas till hands för att 
se till att du får ut så mycket som 
möjligt av varje landstigning. 

Vandring*
Vandring är ett av de bästa sätten 
att utforska Islands karga skönhet. 
Vårt expeditionsteam kommer att 
arrangera valfria och inkluderade 
promenader med guidning, men 
de flesta orter vi besöker kommer 
också att ha vandringsleder för turer 
på egen hand. Gör dig redo för att 
uppleva fantastiska klippformationer, 
svarta sandstränder, mossbeklädda 
lavafält och vattenfall. 

Föreläsningar och 
diskussioner
Ditt kunniga expeditionsteam 
kommer att hålla föreläsningar inom 

en rad ämnesområden, såsom geo-
logi, marinbiologi, historia, fotografi 
och ornitologi. Du kommer också 
att lära dig mer om Islands historia, 
kultur och folktro. Föreläsningar kan 
hållas ombord på fartygets veten-
skapscenter, ute på däck eller på land 
under en landstigning. 

Vetenskapscenter » 
Under expeditionen har du tillgång 
till fartygets vetenskapscenter med 
information om landskapen och 
ekosystemen du kommer att stöta på 
på Island. Du kan också engagera dig 
i olika projekt för medborgarforsk-
ning där du dokumenterar djurliv 
och skickar dina observationer till 
forskningsinstitut för att bidra till 
forskningen. 

Kajakturer*
Ta ett djupt andetag och upplev 
den rena, friska luften medan du 
beundrar det isländska landskapet 
från vattnet. Kajakpaddling är ett 
utmärkt sätt att upptäcka dolda 
smultronställen som inte går att nå 
på andra sätt. Paddla i lugna vatten 

i avskilda fjordar omgivna av höga 
berg. Njut av känslan att glida genom 
isländska vatten i fridfull tystnad 
medan du beundrar kustlandskapet

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 ytterligare kostnader tillkommer för tillvalsaktiviteter.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/island/expeditionsteamen/
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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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Antalet McDon-
ald’s-restauranger på 
Island är 0. Reykjavik 
är den enda huvudsta-
den i Västeuropa utan 
en McDonald’s.

Island är bara en av 
2 platser i världen 
där du kan se två 
av världens konti-
nentalplattor mötas 
ovanför jordens yta. 

Antalet myggor på 
Island är 0. Men 
dessvärre har Island 
fortfarande knott 
som bits.

Omkring 10 % av 
landets befolkning 
kommer att publicera 
en bok under sin livstid 
enligt BBC.

Fram till 1989 var öl 
förbjudet på Island. 
Den 1 mars varje år fi-
rar landet Öldagen till 
minne av slutet på det 
74-åriga ölförbudet

      
utforska 
island

Visste du att...?

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

Reykjavík
Den nordligaste 
huvudstaden i världen har 
den perfekta storleken 
för en vandringstur, som 
bjuder på gott om konst, 
kultur och historia. Bara 
några timmar härifrån 
finns gejsrar, glaciärer, 
heta källor och vattenfall.

Heimaey
Öns spännande historia 
omfattar mord, hämnd, 
pirater och kraftfulla 
vulkanutbrott. Det är 
även hemvisten för cirka 
8 miljoner lunnefåglar 
varje sommar.

Sykkishólmur
De flesta besökare 
kommer hit eftersom det 
är en inkörsport till den 
fantastiska Snæfellsjökull 
nationalpark, men den 
lilla fiskebyn erbjuder 
också natursköna och 
fascinerande saker att se 
och göra.

Bakkagerði
Denna lilla by erbjuder 
lugn och ro, en härlig 
utsikt och, enligt 
folksagorna, älvor. Byn 
ligger även i ett område 
som är perfekt för 
fågelskådning, bland 
annat de bedårande 
lunnefåglarna.

Húsavík
Húsavík anses 
allmänt vara Islands 
valhuvudstad och 
vattnet här får 
regelbundet besök 
av knölvalar, vikvalar, 
vitnosdelfiner, tumlare 
och till och med den 
sällsynta blåvalen.

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

©SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/KARSTEN BIDSTRUP
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Låt fantasin flöda
Isländsk kultur innehåller inslag från 
hednisk kultur, irländsk folktro och 
kristendom. Traditionella berättelser 
om spöken, alver och troll har 
berättats för barn i generation efter 
generation och sträcker sig tillbaka 
till vikingatiden. 

Huldufólkir
De mest ikoniska varelserna i 
isländsk och färöisk folktro är 
förmodligen huldufólkir – ”det 
gömda folket”. Termen är synonym 
med ordet álfar, eller alver. Enligt 
isländsk folktro innebar det otur att 
nämna alver vid deras riktiga namn, 
så huldufólkir började användes som 
en eufemism.

Det går inte att fastslå exakt när 
de första berättelserna om alver 
uppstod, men de nämns i den gamla 
boken Eddan, som sammanställdes 
av Snorre Sturlasson år 1220. 

Islands osynliga samhällen
Alver anses vara väldigt 
beskyddande över sina hem och 
föredra att hålla sig utom synhåll för 
människor. De visar sig bara när de 

själva känner för det. När de visar 
sig varierar beskrivningarna av deras 
utseende. 

I många berättelser tillskrivs de 
magiska egenskaper som kan 
användas både för gott och ont, och 
att sättet de använder sina krafter 
på beror på hur du behandlar dem. 
Det allmänna rådet är att lämna dem 
ifred och låta dem sköta sitt och att 
de då kommer att behandla dig på 
samma sätt.

Levande historier
Berättelserna och deras unika 
karaktärer är en självklar del av 
isländsk kultur, och århundraden 
av föreställningar har väckt dem 
till liv och gjort dem verkliga bland 
många av Islands invånare i dag. 
Ett exempel på detta är att många 
är försiktiga när det gäller att kasta 
stenar av oro för att träffa det 
osynliga folket eller deras hem och 
orsaka problem. 

Det finns också en mängd 
vandringssägner om bland annat 
byggarbeten som har tvingats 
avbrytas efter att en rad märkliga 

olyckor har inträffat när man 
försökt bygga på mark som tros 
tillhöra alverna. Den här typen av 
händelser är så vanliga att Islands 
motsvarighet till Vägverket har tagit 
fram ett ”standardsvar” på fem sidor 
när medierna kontaktar dem om 
alver. 

Utforska alvernas land
När du vandrar på den isländska 
landsbygden eller besöker samhällen 
kommer du att se små alvhus (álfhól) 
på många håll. Oavsett om du stöter 
på några alver eller ej (det är inget 
vi kan garantera) kan vi lova att du 
får uppleva ett unikt landskap som 
kommer att skapa en känsla av magi 
och mystik. Du kan också besöka 
platser där alver sägs bo. Kanske 
kommer du till och med att få syn på 
en av dem …

Islands 
okända 
invånare 

8

Även i dagens isländska samhälle 
tror mer än hälften av befolkningen 
i någon mån att det finns ett folk 
som existerar och lever obemärkt 
bland människorna: alver. 

©  NATIONAL MUSEUM OF DENMARK, TH. N. KRABBE / HURTIGRUTEN
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Djurlivet i isen och 
eldens land
Islands fantastiska miljöer får med 
all rätta största delen av uppmärk-
samheten. Men de vore inte lika 
storslagna utan ljudet och synen av 
djurlivet som har sin hemvist här. 
Marina däggdjur och fåglar på Island 
har förmågan att trotsa det oförlå-
tande landskapet där vulkaner och 
glaciärer dominerar. Upptäck det 
djurliv som frodas i isen och eldens 
land. 

Fåglar
413 fågelarter har setts på Island, 
och omkring 110 arter häckar här 
regelbundet – inte illa för en avläg-
sen ö med ett subarktiskt klimat. 
Men det är den faktiska mängden 
fåglar som gör Island till ett sådant 

paradis för fågelälskare. Arter som 
sällan ses någon annanstans kan 
hittas i överflöd här. På Island finns 
arter som havssulor, grisslor, tretåig 
mås, ejder och miljontals exemplar 
av lunnefågel och tordmule under 
sommarmånaderna. 

Valar
Från maj till augusti finns det valar 
i vattnen runt Island, dit de rör sig 
för att hitta föda och para sig under 
de varmare månaderna. Omkring 23 
valarter har setts här. Bland annat 
knölval, vitnosdelfin, vikval, tumlare 
och till och med den mytomspunna 
blåvalen. Möjligheten att få se prov 
på knölvalarnas akrobatik ovanför 
vattenytan när de slår med sina 
fenor gör valskådning på Island till 
en otroligt givande aktivitet. 

Sälar
Sälar omnämns ofta i isländsk 
folktro och musik. Det är lätt att 
förstå varför efter att ha tittat in i 
deras stora och vackra bruna ögon. 
Även om fyra typer av säl dyker upp 
regelbundet är knubbsäl och gråsäl 
de enda som förökar sig i isländska 
vatten. Om du har tur kan du få syn 
på dem när de vilar upp sig på stran-
den eller leker i havet. 

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.

Islands långa sommardagar, mineralrika 
vatten och bördiga klippor längs kusten 
lockar till sig en fantastisk mix av marina 
däggdjur och fågelliv som väntar på att 
upplevas i sin naturliga miljö.

UTFORSKA 
DJURLIVET

© SHUTTERSTOCK



10

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! 
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