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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 Sydamerika. Det här kommer att bli ett 
storslaget äventyr bland uråldriga civilisationer med fantastiska 
miljöer, en imponerande mängd djur och lokal kultur.

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

Din expeditionskryssning i 

Sydamerika
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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 Sydamerika.

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. 

Obligatoriska vaccinationer
När detta publicerades krävs eller rekom-
menderas vaccination mot gula febern på 
några av våra expeditioner. Besøk nettsid-
en vår for oppføringskrav (nedenfor) for å 
se listen over reiser som krever det.
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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:

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

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 lämpli-
ga kläder för vädret du återvänder hem till också.

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
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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

© GETTY IMAGES © 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
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Landstigningar 
Stig i land och upptäck charmiga 
städer, semesterorter och avlägsna 
byar – eller spana efter djurliv.

Kryssning med expedi-
tionsbåt
Våra expeditionsbåtar används för 
landstigningar där fartyget inte kan 
lägga till och för att ta en natur-
skön rundtur i området. Dessa små 
tenderbåtar är avgörande för att 
utforska de chilenska fjordarna och 
glaciärerna på nära håll.

Besök i samhällen
Besök afro-colombianerna i Bahía 
Solano, åk uppför Teleférico i den 
livliga ecuadorianska staden Quito 
eller se hur de ursprungliga pana-
mahattarna handvävs i hantverks-
staden Montecristi. Ta dig in i Darien 
nationalpark till en inhemsk embe-
rabosättning i djungeln eller träffa 
urufolket på deras flytande öar av 
vass i Titicacasjön.

Föreläsningar 
Expeditionsteamen håller dagliga 
föreläsningar och workshoppar inom 
många relevanta ämnen. Lär dig mer 
om förcolumbianska inhemska civil-
isationer, conquistadorernas historia 
och Sydamerikas olika ekosystem 
och djurliv. 
 
Vetenskapscenter » 
Under expeditionen har du tillgång 
till fartygets vetenskapscenter med 
dess omfattande bibliotek och 
vetenskapsutrustning. Våra projekt 
för medborgarforskning är ett sätt 
för dig att utforska naturen samtidigt 
som du bidrar med data till interna-
tionella forskningsstudier. 
 
Yoga och meditation
På utvalda expeditionskryssningar i 
Sydamerika kan du komma i kontakt 
med naturen och få din energi att 
flöda med våra yoga- och medita-
tionskurser ombord, som leds av en 
professionell instruktör. När vädret 
tillåter kommer de att hållas ute på 
däck. 

Kajakturer* 
Njut av omgivningarna från vattnet 
bland mangroveträd i Golfito Bay i 
Costa Rica, eller på en guidad tur 
runt Titicacasjön.

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.  

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/sydamerika/expeditionsteamen/?_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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Anderna sträcker sig 
7 000 km från norr till 
söder, och genom sju 
sydamerikanska länder: 
Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chile och Argentina.

Atacamaöknen får i ge-
nomsnitt 15 millimeter 
regn per år. Forskare 
har använt den oför-
låtande miljön för att 
testa fordon som ska 
skickas till Mars.

Det finns mer än 4 000 
olika sorters potatis som 
odlas i Peru. De goda 
knölarna har varit en del 
av jordbruket i 8 000 år i 
den här delen av världen. 

Omkring 40 % av 
Panamas totala 
ekonomi genereras 
av Panamakanalen. 
Alla fartyg som färdas 
genom kanalen måste 
betala en avgift i 
kontanter.

2008 blev Ecuador först i 
världen med att officiellt 
erkänna naturens rättig-
heter. I stället för att se 
naturen som egendom 
erkänner Ecuador att 
naturen har grundlags-
skyddade rättigheter.

Nascalinjerna
Från Paracas kan du 
följa med på en valbar 
utflykt till Piscodalen 
för att få se de mystiska 
Nascalinjerna, som finns 
med på UNESCO:s 
världsarvslista. De stora 
geoglyferna har ristats 
in i öknen och föreställer 
djur eller växter.

Valparaíso
Denna färgstarka, 
något ovanliga och 
UNESCO-listade stad 
har byggts på branta 
sluttningar. Staden är ett 
virrvarr av monument, 
kyrkor, bergbanor och 
kolonialarkitektur.

Isla de la Plata
Isla de la Plata, ”Ecuadors 
andra Galápagos”, är 
en del av Machalilla 
nationalpark och har ett 
spännande djurliv.

Titicacasjön 
Enligt gammal 
andisk tro var det vid 
Titicacasjön som solen 
och inkafolket föddes. 
Här bor urufolket på 
flytande öar som vävts 
för hand av vass.

Machu Picchu 
Tjocka rankor och träd 
höll ”den förlorade 
staden” dold i 
århundraden innan den 
rättmätigt tog plats 
bland världens sju nya 
underverk.

      Utforska 
sydamerika

Visste du att...?

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

Höjdpunkterna »

© SHUTTERSTOCK/BERENGER-ZYLA/GETTY IMAGES

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

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/sydamerika/inspiration/?_hrgb=3
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På jakt efter peppar 
Berättelsen om hur européer 
”upptäckte” Amerika börjar med 
kryddor. Ända sedan romartiden 
var kryddor en lyx förbehållen de 
superrika. Små republiker som 
Genua och Venedig blomstrade på 
grund av lukrativa kryddavtal med 
arabiska köpmän och ottomanerna. 
Europeiska länder försökte göra 
sig av med alla mellanhänder och 
etablera en direkt sjöhandelsväg till 
kryddkällan, Asien.

Det är här den italienska 
upptäckaren Christofer Columbus 
kommer in i bilden. Han föreslog att 
man skulle kunna nå Asien genom 
att segla västerut och försökte värva 
stöd av kungarna i Portugal, England 
och Frankrike för att finansiera 
hans till synes excentriska strävan. 
De spanska monarkerna gav så 
småningom efter för hans krav 

och den 12 oktober 1492 gjorde 
Columbus, som trodde att han hade 
nått Asien, anspråk på en liten ö i 
Bahamas å Spaniens vägnar. 
 
Söndra och härska 
Den sjudande rivaliteten mellan 
Spanien och Portugal intensifierades 
när den portugisiska utforskaren 
Vasco da Gama slutligen fann 
sjövägen till Asien. Hur skulle dessa 
grannländer tävla om kontroll 
över dessa nya kontinenter med 
oändliga rikedomar? Nästan 
helt bekymmersfritt genom 
att rita ett streck på kartan. I 
Tordesillasfördraget 1494 tilldelades 
alla länder längs en linje 370 leguas 
(2 193 km) väster om Kap Verde 
till Spanien. Allt öster om denna 
linje skulle tillhöra Portugal. När 
Brasiliens kust upptäcktes sex år 
senare öster om linjen fick Portugal 
äntligen fotfäste i den nya världen.

Den gamla världens pest 
På grund av att de inte hade någon 
immunitet mot sjukdomarna som 
kom med européerna decimerades 
de inhemska befolkningarna från 
uppskattningsvis 50–60 miljoner 
till nio miljoner på bara några år. 
Såväl Spanien som en rad andra 
självberättigade europeiska länder 
började även erövra landområden 
från aztekerna, mayafolket och 
inkafolket på ett brutalt men 
effektivt sätt.

Historiska sevärdheter 
Än idag finns det gott om tecken 
på Sydamerikas koloniala förflutna. 
Från arkitektur i barock och 
viktoriansk stil till fantastiska 
katedraler och kloster. Detta och 
mycket mer väntar dig under våra 
expeditionsresor till Sydamerika.

Jakten på 
den nya 
världen 

Européernas upptäckt av Sydamerika 
är en intressant historisk händelse med 
Christofer Columbus, jakten på sjövägen 
till Kina och Indien, konkurrerande 
kolonialriken och blodiga erövringar.

PHOTO:CLEVELAND MUSEUM OF ART, HURTIGRUTEN
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Enorm biologisk mångfald
Sydamerikas stora biologiska mång-
fald gör kontinenten unik och lockar 
fågelskådare, naturälskare, fotogra-
fer och nyfikna upptäckare. Bara 
längs Stilla havets kust finns det en 
mängd endemiska arter. Du kommer 
troligtvis att stöta på många olika 
sorters djur i form av sköldpaddor, 
valar och sälar och även kondorer, 
sengångare och guanacor.

En fågelskådares paradis
Havsklipporna och regnskogarna i 
Sydamerika hyser över 3 000 fåge-
larter, från den lilla kolibrin till den 
mäktiga kondoren. Tocotukanen är 
den största tukanarten och tack vare 
sin stora gula näbb är den en av de 
tropiska fåglarna i Sydamerika som 
är lättast att känna igen. 

Håll utkik efter de karaktäristiska 
fötter som passande nog tillhör den 
blåfotade sulan, eller den mäkti-
ga albatrossens enorma vingar. 
Albatrossen är Galápagos största få-
gel. Du kanske inte förväntar dig att 
få se pingviner i ett tropiskt klimat, 
men det oväntat kalla havsvattnet 
under årets torra månader gör det 
möjligt för galápagospingviner att 
frodas här.
 
Magiska djur
I Sydamerikas tropiska regnskogar 
kan du stöta på sengångare som 
latar sig i träden, vrålapor med sina 
isande skrik och timida leguaner 
som kan gömma sig lite varstans. 
Här finns också krokodiler bland 
mangroveträden. Längre söderut kan 
du hålla utkik efter vilda guanacor 

och hjortar. Sydamerikas legendaris-
ka lamor, alpackor, vikunjor och gua-
nacor ingår alla i kamelfamiljen och 
anses även kunna vara varianter av 
lamadjur. I Stilla havets varma vatten 
finns rockor, valar, hajar, sjölejon, 
gröna sköldpaddor och delfiner. 

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.

Upplev fantastiskt djurliv längs 
den skiftande sydamerikanska 
stillahavskusten: från regnskogar 
vid ekvatorn till isolerade öar och 
fjordar och glaciärer i Patagonien.

UTFORSKA 
DJURLIVET

© DONMAMMOSERPHOTO - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN
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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

© 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

