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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 genom den häpnadsväckande 
Nordvästpassagen. Denna isolerade och vilda sjöväg 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 » 

Inresekrav » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning i 
Nordvästpassagen.

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. 

Fyll i medicinsk screeningformuläret
Våra expeditioner till Nordvästpassagen 
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 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.

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 » Vår säkerhetspolicy »Utforska vår flotta »

Ditt äventyr är  
säkert med oss

Ladda ner appen »

PRAKTISK  
INFORMATION

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/halsa-och-sakerhet/?_hrgb=3
https://www.hurtigrutenresan.se/vara-fartyg/
https://www.hurtigrutenresan.se/app/
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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



5

Landstigningar
När vind, vågor och havsis tillåter 
kommer våra experter i expeditions-
teamet att ta med dig på landstig-
ningar där en rad olika höjdpunkter 
väntar.

Utflykt med liten båt
Även om expeditionsfartyget är 
relativt litet är det för stort för att ta 
sig fram överallt. Det är då våra små 
expeditionsbåtar kommer till nytta. 
Dessa expeditionsbåtar är små och 
smidiga och avgår från fartygets 
tenderbrygga, vilket gör det möjligt 
att uppleva denna orörda vildmark på 
nära håll. 
 
Vandring*
Du kan följa med våra erfarna guider 
på valbara vandringar till natursköna 
områden. 

Föreläsningar
För varje ny upptäckt kommer det 
nya frågor, varav många kommer att 

besvaras under våra informativa före-
läsningar ombord. Ämnesområdena 
sträcker sig från tektonisk aktivitet, 
glaciologi och lokalhistoria till kultur, 
djurliv och fotografi. Det kunniga 
expeditionsteamet syftar till att öka 
din förståelse för din omgivning och 
informera dig om dina kommande 
landstigningar.

Vetenskapscenter »  
Fartygets vetenskapscenter är en 
knutpunkt för information och utbild-
ning. Du har tillgång till vetenskaplig 
utrustning, såsom avancerade geolo-
giska mikroskop och ett omfattande 
bibliotek. Lär dig mer om Arktis 
djurliv och ekosystem eller engagera 
dig i forskningsprojekt i realtid med 
ett program för medborgarforskning. 

Kajakturer*
Kajaken eller ”farkosten för män” har 
sitt ursprung i den arktiska regionen. 
Tänk på de inuitiska kajakfararna 
från svunna tider när du tyst glider 

fram genom det lugna arktiska 
vattnet, med isberg och glaciärer 
som tornar upp sig i fjärran.

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. 

© CAMILLE SEAMAN

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/nordvastpassagen/expeditionsteamet/?_hrgb=3


6

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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Rutten genom Nord-
västpassagen är 4 000 
kilometer kortare än 
den vanliga sjövägen 
från Europa till Asien.

Den första korsningen 
av Nordvästpassagen 
tog 3 år, från 1903 till 
1906. Roald Amund-
sen blev den första 
upptäcktsresanden som 
lyckades korsa rutten.

Fler än 36 500 öar 
måste navigeras genom i 
den kanadensiska delen 
av Nordvästpassagen. 

Sedan 1997 har Haugh-
tonkratern på Devon 
Island använts för att 
främja vetenskapen och 
forskningen om månen 
och Mars. Förhållandena 
där är så Mars-liknande 
som de kan bli på jorden. 

Världens femte 
största ö, Baffinön, 
är hemvisten för den 
utrotningshotade 
tundravargen (Canis 
lupus manningi), en 
underart av gråvarg.

Smoking Hills
Röken från klippor-
na, som namngavs av 
upptäcktsresanden John 
Franklin, orsakas av en 
självantändning av en 
blandning av brunkol och 
svavelkis när de kommer 
i kontakt med syre.

Cambridge Bay 
Inuinnaqtun-namnet 
för Cambridge Bay är 
”Iqaluktuuttiaq”, som be-
tyder ”En bra fiskeplats” 
på grund av Ekalluk 
River som lockar till sig 
fjällröding samt myskoxe 
och karibu.

Pond Inlet 
Den traditionella 
inuitbyn på Baffinön 
erbjuder en fantastisk 
utsikt över Eclipse 
Sound och bergen på 
Bylot Island.

Beecheyön 
Detta är den sista 
viloplatsen för de tre 
medlemmarna av 
Franklinexpeditionen 
som seglade in i 
Nordvästpassagen 1845 
för att aldrig återvända. 
Platsen förklarades 
som en nationalhistorisk 
plats 1975.

      
Utforska 
Nordväst-
passagen

Visste du att...?

Utforska några av höjdpunkterna och 
platserna du kanske kommer att uppleva 
under din expeditionskryssning genom 
Nordvästpassagen.*

Höjdpunkterna »

© KARSTEN BIDSTRUP/HURTIGRUTEN/CAMILLE SEAMAN/SHUTTERSTOCK

Gjoa Haven
Den norske 
upptäcktsresanden Roald 
Amundsen uppkallade 
denna plats efter sitt 
skepp Gjøa när han 
övervintrade här 1903. 
Han hade nära kontakt 
med det lokala Netsilik-
inuiterna, som lärde 
honom hur man överlever 
i polarområden. 

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

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/nordvastpassagen/inspiration/?_hrgb=3
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En historia fylld av 
prövningar och tragedier  
Norr om det kanadensiska fastlandet 
finns Kanadas arktiska öar. Det 
här området är över 300 mil brett 
och här finns omkring 36 500 öar. 
Det var här europeiska sjömän och 
forskare försökte ta sig fram under 
1400-talet i jakt på nya handelsvägar 
till Asien.
 
Bristfälliga kartor och temperaturer 
ner till 40 minusgrader gjorde 
att nästan alla blev tvungna att 
avbryta försöken att ta sig igenom 
passagens labyrint av kanaler som 
var täckta av is under större delen 
av året. Vissa expeditioner slutade 
tragiskt, men en av dem lyckades 
till slut. 

År 1903, på hans lilla fartyg 
”Gjøa”, kastade den norska 
upptäcktsresaren Roald Amundsen 
loss med en liten besättning 
på bara sex personer. Baserat 
på undersökningar gjorda flera 

årtionden tidigare visste man nu att 
den enda möjliga rutten hittades 
genom att hålla sig så långt söderut 
som möjligt och undvika havsisen. 
Amundsens mål var därför att bli 
först med att lyckas segla genom 
passagen. 

Lokala 
överlevnadskunskaper
Precis som tidigare expeditioner 
kom Amundsens besättning farligt 
nära katastrof vid flera tillfällen. 
De lyckades ta sig till King William 
Island där de stannade i två vintrar 
i vad som senare döptes till Gjøa 
Haven. Netsilik-inuiterna i området 
erbjöd sig att hjälpa de bekymrade 
upptäckarna. Deras kunskaper om 
överlevnad i Arktis visade sig bli 
avgörande för Amundsen och hans 
besättning. 

Amundsen imponerades av Netsilik-
inuiterna. Senare skrev han att han 
och hans besättning utan problem 
kunde arbeta i temperaturer ner 

till 53 minusgrader tack vare 
lokalbefolkningens kläder. 

Tillbaka i triumf
Amundsen slutförde seglingen 
genom Nordvästpassagen när 
han nådde Herschel Island 1906. 
Han åkte sedan 80 mil på skidor 
till Eagle, Alaska för att berätta 
för världen vad han lyckats med 
innan han åkte tillbaka till Herschel 
Island och klev ombord på skeppet 
igen. 1906 återvände expeditionen 
till Oslo. Amundsen och hans 
besättning kunde njuta av att ha 
blivit först med att lyckas segla 
genom Nordvästpassagen med ett 
enda fartyg. 

I dag kan du utforska arktiska 
Kanada och segla genom 
Nordvästpassagen med Hurtigruten. 
Följ med oss och besök de lokala 
samhällena för att lära dig mer om 
inuiternas traditioner och livsstil och 
följ i stora upptäckares fotspår.

Jakten 
på Nordväst-
passagen 

8

I 400 år försökte upptäckare hitta en 
väg genom Nordvästpassagen. En 
norsk besättning blev först med att 
lyckas efter att ha fått lite hjälp från 
lokalbefolkningen.

©  KULTURHISTORISK MUSEUM
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Djur i högarktisk
Djurlivet i Nordvästpassagen mig-
rerar till bekvämare klimat eller lär 
sig att anpassa sig till landskapet för 
att uthärda de hårda vintrarna och 
perioder med lite mat eller solljus. 
Myskoxflockar och karibuflockar 
strövar omkring på tundran, medan 
sälar och isbjörnar lever i havet och 
på isen.

Valar
Grönlandsvalen är en av havsjättar-
na i Arktis, och det är det däggdjur 
som lever längst på planeten. Den 
kan vanligtvis ses i Beauforthavet. 
Håll även utkik efter gråvalar eller 
deras mer sällskapliga kusiner, 
vitvalar. Denna distinkta vita val sim-
mar vanligtvis omkring i flock runt 
glaciärer och grunda vikar.

Däggdjur på is
I Nordvästpassagens vatten lever 
sex sälarter. Den närbesläktade 
valrossen lever också där, och du kan 
känna igen dem på långt håll på de-
ras stora hårlösa kroppar och långa 
elfenbensbetar.

Vikare och storsälar är de naturliga 
bytesdjuren för isbjörnar som är 
endemiska för Nordpolen. Isbjörnar 
föds på land, men tillbringar större 
delen av sitt liv på havsisen. Med sin 
bleka päls och en höjd på upp till tre 
meter stående är dessa ensamlevan-
de björnar en riktig syn att skåda.

Växtätande flockar
Djupt inne i tundran lever myskox-
flockar och karibuflockar. En karibu 
känns igen på sina majestätiska 
horn, som sträcker sig över huvu-
det på båda sidor som trädgrenar. 

Myskoxar kännetecknas huvudsak-
ligen av två saker. Den ena är deras 
tjocka päls, vilken är anledningen till 
deras Inuktitut-namn ”umingmak”, 
som betyder ”den skäggiga”. Den 
andra är den starka mysklukten som 
hannarna avger under parningsti-
den, vilket är anledningen till deras 
svenska och engelska namn.

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.

Nordvästpassagen är en 
orörd oas i högarktis. Djurlivet 
migrerar till bekvämare klimat 
eller anpassar sig till det isiga 
landskapet.

UTFORSKA 
DJURLIVET

Djur i Nordvästpassagen »

©  SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/nordvastpassagen/inspiration/djur-i-nordvastpassagen/?_hrgb=3
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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

©  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/

