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FÖLJ OSS 

Bra att veta »

Innehåll

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som du är gäl-
lande din kryssning i Norge. Det kommer bli ett storslaget äventyr att 
upptäcka sträckan av vad som anses vara världens vackraste kust.

I det här dokumentet hittar du viktig information om saker du behö-
ver göra innan din resa, vad vi tycker du bör packa med, upplevelsen 
ombord och vad du kan förvänta dig av djurlivet och landstigningar-
na.

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

 

NORGE
Din expeditionskryssning i

https://www.hurtigrutenresan.se/bra-att-veta/?_hrgb=3
http://www.facebook.com/HurtigrutenExpeditionsSE
https://www.instagram.com/hurtigrutenexpeditions/
https://twitter.com/hurtigrutenexp
mailto:booking@hurtigruten.com
https://www.hurtigrutenresan.se/expeditions/
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Innan du reser

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 utom-
hus

Läppbalsam med UV-skydd

Badkläder för användning i vår pool och våra 
badtunnor på däck

Ett par fritidsskor för användning ombord

Du kommer att 
få en kostnadsfri 
Helly Hansen-
expeditionsjacka 
och en 
återanvändbar 
aluminiumflaska.

VINTER
Klä dig varmt 
Det kan bli väldigt kallt längs 
kusten under vintern, så vi 
rekommenderar att du packar 
ner bas- och mellanlager, samt 
en tjock vinterjacka, mössa, 
handskar, ylletröja, halsduk, 
vinterkängor och löstagbara 
halkskydd/broddar (kan köpas 
ombord).

VÅR
Var beredd på allt 
Då du sannolikt kommer stöta på 
tre årstider under en segling på 
våren så är det viktigt att packa 
väl och kunna klä sig i lager. Vi 
rekommenderar att man tar med 
sig en ylletröja, varma strumpor 
eller sockor, en tjock halsduk, 
vinterstövlar, varm vattentät 
jacka och byxor, en mössa och 
handskar.

SOMMAR
Sommarklädsel 
Sommarvädret längs kusten kan 
vara omväxlande, så förutom 
T-shirt, shorts och sandaler är det 
klokt att packa ner en varm tröja, 
lätt jacka (vattenavvisande), tunn 
mössa och tunna handskar, och 
vandringsskor.

HÖST
Flera lager 
Även om solen kanske skiner 
kan du också förvänta dig kylig-
are väder under höstmånaderna. 
Se till att packa så att du kan 
klä dig i tunna lager och några 
varma kläder – en ylletröja, vind- 
och vattentät jacka och byxor, 
en mössa, handskar och lätta 
vandringskängor.  

Förpackningstips för varje säsong i Norge:

Vad ska du ta med på din resa till Norge » 

Du måste slutföra några obligatoriska 
steg innan din expeditionskryssning.

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

3

4
För din bekvämlighets skull har vi 
samlat alla nödvändiga formulär och 
viktig information om inresekrav på 
en webbsida.

Inresekrav » 

* Dessutom måste passets giltighetstid uppfylla de nationella kraven i landet/länderna du reser till.
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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
din digitala reskamrat på MS Roald 
Amundsen och MS Fridtjof Nansen.

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? 
Vi har samlat en mängd användbar in-
formation som kan vara bra att känna till 
innan din expedition med Hurtigruten. 

Praktisk Information » Vår säkerhetspolicy »Utforska vår flotta »

Ditt äventyr är  
säkert med oss

Ladda ner appen »

PRAKTISK  
INFORMATION

https://www.hurtigrutenresan.se/expeditionskryssning-bra-att-veta/?_hrgb=3
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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Landstigningar med expedi-
tionsbåt 
Även om våra fartyg kan färdas 
närmare kusten och på mer svåråt-
komliga platser än stora fartyg finns 
det många dolda smultronställen att 
utforska som är svåra att nå. Våra 
små expeditionsbåtar kan ta dig 
till avlägsna bosättningar långt in i 
fjordarna, eller till ösamhällen som 
sällan får besök.

Föreläsningar 
Ditt expeditionsteam delar med sig 
av sina stora kunskaper om lokal 
kultur, historia och natur under 
dagliga föreläsningar och workshops 
ombord. 

Vetenskapscenter 
Under din expedition kommer du 
att ha tillgång till fartygets veten-
skapscenter. Du kan ta del av 
vetenskaplig analys av sten och 
biologisk materia, eller lära dig mer 
om Norges klimat och geologi. 

Medborgarforskning 
Bli en del av våra medborgarforsk-
ningsprojekt, exempelvis Hap-
pywhale, där dina bilder kan bidra till 
att identifiera och spåra valar över 
hela planeten. Ditt bidrag till något 
av våra forskningsprojekt kommer 
att hjälpa vetenskapsvärlden att 
genomföra viktig forskning. 

Vandring* 
Med tanke på Norges storslagna 
natur är det inte så konstigt att 
vandring är mycket populärt. Välj 
bland promenader i vackra miljöer, 
alpina vandringsleder, vandring på 
den vilda tundran ovanför polcirkeln 
eller att ströva djupt in i fjordarna. Vi 
erbjuder vandringar som passar alla 
och leds av antingen vårt expedi-
tionsteam eller en lokal guide.

Kajakturer* 
Glid fram genom lugna vatten, 
omgiven av fantastisk natur och 
historisk arkitektur. Du kan också 

njuta av en kajaktur i en fjord, längs 
kanaler i stadsmiljö eller paddla 
mellan holmar till havs. Få ett nytt 
perspektiv på sightseeing med 
chansen att se valar eller sälar 
simma fram tätt intill dig.

Fotografi 
Norge erbjuder en mängd objekt, 
miljöer och vackra ljusförhållanden 
som entusiastiska fotografer kan 
experimentera med. Vår professio-
nella fotograf ombord finns också 
till hands för att komma med tips på 
hur du kan förbättra dina bilder av 
landskap och djurliv.

Experter vid din sida 
Expeditionsteamet kommer att 
finnas vid din sida och guida dig 
medan du upptäcker den norska 
kustens skönhet och charm.

DITT AKTIVA 
ÄVENTYR

Expeditionsteamet »

*Observera att detta är tillvalsaktiviteter där ytterligare kostnader tillkommer.

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/norge/expeditionsteamen/
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2 är antalet officiella 
former av skriven 
norska: bokmål och 
nynorsk.

X är längden på den 
norska kusten. Det 
är omöjligt att mäta 
exakt hur lång den 
verkligen är.

Drygt 14 km från 
den ryska gränsen 
ligger staden Kirkenes. 
Kirkenes ligger faktiskt 
lika långt österut som 
Kairo.

Under 1980-talet  
introducerade Norge 
lax som en sushiingre-
diens i Japan.

2008 var det år 
då Norge dubbade 
kungspingvinen 
Brigadgeneral Sir Nils 
Olav III till riddare.

Bergen 
Från Bryggen-distriktet, 
som finns med på UNES-
CO:s världsarvslista, till 
fortet Bergenhus, den 
berömda fiskmarknaden, 
akvariet och linbanan 
Fløibanen. Bergen har 
något för alla.

Ålesund
Den här charmiga 
kuststaden med kul-
lerstensgator och Art 
Deco-arkitektur erbjuder 
också trevlig vandring 
med utsikt över staden 
och ett besök vid Norges 
första marina veten-
skapscenter.

Reine 
Den här pittoreska 
fiskebyn med rödmålade 
stugor nedanför branta 
bergväggar i grå granit 
utgör ett av de mest 
fotograferade landska-
pen i hela Norge.

Nordkap 
Nordkap är beläget 
vid 71°10’21´N och från 
platån är det bara 2 100 
kilometer till den geo-
grafiska nordpolen. Ett 
besök här kan bli det 
närmaste du kommer 
toppen av jordklotet.

Senja 
CNN har utsett Senja 
till en av världens 10 
vackraste öar, och 
platsen har beskrivits 
som ”Norge i miniatyr” 
tack vare sitt vackra och 
skiftande landskap.

      
utforska 
med oss

Visste du att?

Upptäck några av höjdpunkterna 
och platserna du kanske kommer 
att uppleva under din expeditions-
kryssning.*

*Kontrollera alla stopp och höjdpunkter i din resplan då dessa varierar mellan våra olika expeditioner.
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Det vilda Norge 
Lägg ihop ett av världens mest mag-
nifika djurliv och Norges fantastiska 
landskap, så förstår du varför det är 
ett av världens bästa resmål. Från 
havsörnar som härskar i himlen till 
valarna längs kusten – Norge har en 
helt unik och vacker vildmark. 

Valskådning 
Under din norska expedition kom-
mer du att ha möjlighet att se det 
exotiska djurlivet längst upp i norr, 
från valar till kungskrabbor, i orörda 
omgivningar. Planktonblomningen 
som orsakas av de långa sommard-
agarna lockar till sig olika valarter, 
bland annat grindvalar, vikvalar, 
knölvalar och kaskeloter. Att se des-
sa enorma skapelser akrobatiskt röra 
sig i vattnet är alltid en höjdpunkt. 

Ikoniska djur 
Du kan även få se ett av Norges 
mest älskade djur, den majestätis-
ka renen. Så länge omgivningarna 
är lugna betar de rofullt omkring 
dig och kan till och med posera för 
foton om deras samiska renskötare 
är i närheten. Norge har också en 
fantastisk variation av fågelarter, till 
exempel den söta lunnefågeln som 
ibland kallas ”havets clown”. Femton 
olika rovfåglar finns här, bland annat 
den mäktiga havsörnen.

Fisken som byggde Norge 
Under över tusen år producerade 
och åt vikingarna torkad torsk, 
och använde det till och med som 
handelsvara. Detta gör det till 
Norges äldsta exportvara. Ordet 
skrei kommer från det fornnordiska 
ordet skreið, som betyder ”fisk som 

vandrar”. Och den vandrar verkligen. 
Varje vinter och vår vandrar skreien 
till den norska kusten, och många ur 
kustbefolkningen livnär sig på fiske. 
Produktion och handel med torkad 
fisk är vanligt i Norge än idag, bland 
annat på Lofoten. 

Kom ihåg att det är naturliga livsmil-
jöer, så vi kan inte garantera att alla 
djur dyker upp under expeditionen. 
Moder jord gör som hon vill, så i 
slutändan är det inte vi som bestäm-
mer vilka djur som korsar vår väg.

Utanför Norges städer och 
städer finns en stor vildmark 
där djur lever som de har gjort 
i tusentals år.

UTFORSKA 
DJURLIVET
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Förbered dina smaklökar på  
utsökta måltider ombord.  

Maten hämtar ofta inspiration från region-
ens unika smaker och tillagningstekniker. 
Till detta tillkommer våra berömda skaldjur-
skvällar och provsmakningar med fokus på 
specialiteter från det lokala köket. Ingredi-
enser 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. 

Hurtigruten har integrerat hållbar-
het i hela sin verksamhet med FN:s 
globala mål för hållbar utveckling 
som ramverk.

Hurtigruten bygger på över 125 års erfar-
enhet av utforskning och har åtagit sig 
att skydda de naturmiljöer och avlägsna 
samhällen som du besöker med oss. Vi 
tar initiativ för att å ena sidan motverka 
ohållbar massturism och å andra sidan 
tillhandahålla upplevelser utan att lämna 
permanenta avtryck i miljön.

Vi arbetar sida vid sida med lokalbefolk-
ningen  för att handla, skapa arbetstillfäl-
len och finansiera bevarandeinitiativ som 
till exempel strandstädning. Genom att 
använda innovativ hybridteknologi bygger 
vi världens grönaste flotta av expeditions-
fartyg. Vi var också det första utforsknings-
företaget att förbjuda tung eldningsolja och 
engångsplast för alla våra fartyg. 

Våra hållbarhetsmål »

Passion för 
lokal mat
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Hållbarhet 

PHOTOS:SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN/CHELSEA CLAUS/ ØRJAN BERTELSEN/OSCAR FARRERA/ANDREAS KALVIG ANDERSON/STEFAN DALL

https://www.hurtigrutenresan.se/om-hurtigruten/crs/

