
1

FÖLJ OSS 

Bra att veta »

Bästa gäst
Tack för att du väljer att resa med oss. Vi är lika glada som du 
om din Transoceaniska expedition. Detta kommer vara en unik 
möjlighet att koppla bort vardagsstressen för att återhämta sig 
och samla nya krafter.

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 Transoceaniska 
expeditionskryssning.

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 transoceaniska expeditioner kräver 
ett medicinsk screeningformulär  
för ombordstigning. 

1
2
3
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5 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 
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.

För din bekvämlighets skull har vi samlat 
alla nödvändiga formulär och viktig infor-
mation 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

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 »

©AGURTXANE CONCELLON © 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 din retreat 
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. Slappna av och ladda 
batterierna ombord på våra moderna 
expeditionsfartyg. Bekvämligheterna 
ombord håller högsta klass och våra 
eleganta fartyg erbjuder en fridfull 
tillflyktsort från livet på land med ett 
fullutrustat vetenskapscenter, badtunnor, 
grym och utsökta och nyttiga menyer.

Passion för 
lokal mat

4

DIN TILLFLYKTSORT 
TILL HAVS
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Transformativa aktiviteter 
till havs* 
Våra transformerande expeditions-
kryssningar hjälper dig att återknyta 
kontakten med naturen. Under resan 
till havs kommer du att vidga dina 
vyer och ge näring åt kropp och själ i 
praktiska workshoppar, föreläsningar 
och klasser.

Vi erbjuder två distinkta typer av 
sjöresor som kommer att återuppliva 
ditt sinne, din kropp och din själ. 
Under vårt holistiska wellnessretreat 
till havs kommer du att få uppleva 
holistiska hälsoaktiviteter och lära 
dig att uppnå och bibehålla en 

hälsosammare livsstil. Våra resor 
med fokus på vetenskap erbjuder 
aktiviteter som är utformade för att 
fördjupa dina kunskaper om våra hav 
medan du främjar ditt välmående på 
samma gång. Här följer några av de 
aktiviteter som du kan se fram emot:

• Föreläsningar och workshoppar 
• Oceanografi och navigering 
• Yoga och tai chi 
• Alternativa terapiformer 
• Meditation och mindfulness 
• Kostprogram 
• Vetenskapscenter »
• Medborgarforskning 
• Spana efter fågel- och havsliv

Experter vid din sida
Oavsett om du är intresserad av att 
lära dig mer om hav och navige-
ring eller vill fokusera mer på hälsa 
och välbefinnande, kommer våra 
friskvårdsexperter och vårt erfarna 
expeditionsteam finnas till hands 
för att vägleda dig. Du kommer att 
återvända hem med förnyade krafter, 
ökad livsglädje och ett sinne som 
bubblar av nya insikter.

 

Din resa 
med oss

Expeditionsteamet »

*Observera att aktiviteterna kan variera från expedition till expedition.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/vetenskap-ombord/
https://www.hurtigrutenresan.se/inspiration/upplevelser/traffa-vart-expeditionsteam/
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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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Upplev naturen i rörelse
Upplev den orörda naturen när 
du färdas från kust till kust. Vårt 
expeditionsteam kommer att peka 
ut fågelliv och marint liv längs 
vägen. Beroende på din rutt kan 
du få syn på sjöfåglar, såsom 
måsar, fregattfåglar och sulor. 
Havssköldpaddor i Karibiska havet, 
de spektakulära flygfiskarna som 
hoppar upp ur vattnet och glidflyger 
djupt i Atlanten, samt valar, delfiner 
och tumlare.

Ovanför Atlanten
Glöm inte att blicka upp i 
skyn medan du njuter av våra 
transoceaniska kryssningar! 
Himlen över Atlanten är full av 
olika sjöfåglar. Många av dem, 

som audobonlira och brun noddy, 
är beroende av havet för föda och 
befinner sig endast på land för att 
häcka.

Medan vi befinner oss i områden 
som påverkas av Golfströmmen ska 
du hålla utkik efter tropiska sjöfåglar. 
Tygeltärnor och brun noddy flyger 
fram, och du kan få syn på en sula 
som följer fartyget i jakt på nästa 
måltid.

Under ytan
I själva havet finns både stora som 
små djur, från valar och delfiner till 
den livliga flygfisken. Flygfiskar kan 
fly undan rovdjur och rovfiskar under 
ytan genom att använda stjärten 
för att flyga tiotals meter. Men 

flygturerna gör dem till lätta byten 
för hungriga sjöfåglar.

Medan vi reser i öppna, tropiska 
vatten kan du till och med få syn på 
havssköldpaddor som simmar fram i 
gyllene sargassotång, eller kommer 
upp till ytan för att andas efter sina 
djupdykningar.

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.

När du seglar över Atlanten, det näst 
största havet på vår planet, får du inte 
glömma att blicka ut över vågorna för 
att ha chansen att se den biologiska 
mångfald som finns här med egna ögon.

UTFORSKA 
DJURLIVET

© JOHN CHARDINE
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När du seglar ombord på vårt 
expeditionsfartyg kommer sjöfåglar 
att vara ständiga kompanjoner. Vissa 
av dem följer oss hela dagen. Även 
tusentals kilometer från land är de 
aldrig vilse. De befinner sig där de 
behöver och vill vara – där maten 
finns. 

Att hitta mat bland vågorna
På det öppna havet är maten 
utspridd över stora avstånd och 
hittas koncentrerad i områden 
av havet där alger växer i stor 
utsträckning. För att hitta tillräckligt 
med föda för att överleva färdas 
många sjöfåglar långa sträckor och 
använder vindens energi för att glida 
fram över vågorna med minimal 
ansträngning. Sjöfåglar tillhör 
toppen av den marina näringskedjan 
och äter kräftdjur som krill och 
småfisk som sill och bläckfisk. 

Det finns inget att 
dricka till havs
Levande djur behöver vatten och ett 
stort problem till havs är att vattnet 
är salt. Sjöfåglar har utvecklat en 
speciell körtel – en saltkörtel – som 
renar blodet från salt. Körteln sitter 
i toppen av huvudet, precis under 
huden, och utsöndrar en lösning 
med hög salthalt som droppar från 
sjöfåglarnas näbb eller näsa. 

Livets cykel
Att bygga bo på havet är inte 
möjligt, så sjöfåglar kommer i land 
för att para sig. Många sjöfåglar 
återvänder årligen till exakt samma 
plats i kolonin och parar sig med 
samma partner som året innan. 
Sjöfåglar lägger generellt ett ägg per 
år. Det beror på att föräldrarna inte 
kan hämta tillräckligt mycket mat 
långt ute till havs för att mata mer 
än en kyckling. 

Främjandet av våra 
sjöfåglars överlevnad
Att bibehålla framtida bestånd är 
en stor utmaning. Ett problem för 
sjöfåglar är flytande plast, som de 
misstar för mat och tar med till sina 
ungar för att mata dem. Plasten 
hamnar i ungarnas mage vilket leder 
till att de dör. Vi på Hurtigruten 
är väl medvetna om problemet 
och har helt och hållet eliminerat 
användningen av engångsplast på 
våra fartyg. 

En expeditionskryssning med oss 
är det bästa sättet att se en mängd 
sjöfåglar och lära sig mer om dem 
med hjälp av expeditionsteamets 
experter ombord på fartyget.

Havets 
fåglar 

Sjöfåglar lever sina liv på 
havets vågor. Havet är 
deras hemmiljö. Det är här 
de har all sin föda och de 
kommer bara in till land för 
att para sig. Ornitologen 
John Chardine berättar mer 
om dem.

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

