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Det som gjør Norge så
attraktivt som reisemål, er at
landet vårt er blant de vakreste i verden. Kanskje det aller
vakreste. Og reiser du med
Hurtigruten, blir du en del av et
urnorsk eventyr der midnattssolen lyser opp sommernettene og
nordlyset danser over himmelen
om vinteren. Med daglige avganger seiler skipene våre rolig
gjennom majestetiske fjorder,
på vei til små, fjerntliggende
havner på steder der de fleste
fartøy ikke kommer til. Vi har
seilt her i 126 år.
Men i tillegg til dette
ønsker vi å sette fokus på vårt
sterke engasjement for bærekraft. Vi ønsker å være en del av
en stadig grønnere fremtid, og
har forpliktet oss til å ta en aktiv
rolle. Vi har implementert bærekraftige prosesser i alle deler
av driften, og kan med hånden

på hjertet si at Hurtigrutens
seilinger har en minimal påvirkning på naturen. I juli 2018
forbød vi all engangsplast på
skipene våre, som et av de første
store selskapene til å gjøre dette, og målet vårt er å bli verdens
første plastfrie rederi.
Når du seiler med oss kan
du velge mellom mer enn 90
utflukter, bli med på fotturer,
båtturer, turer med hundeslede
og mange andre friluftslivsaktiviteter sammen med ekspedisjonsteamet. Enestående regionale spesialiteter laget på ferske,
lokale råvarer er standard på
Hurtigruten.
Kom nærmere den autentiske norskekysten, menneskene, landskapet, kulturen og
dyrelivet.
Velkommen om bord!
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Vadsø

Hammerfest

Kirkenes

NORDGÅENDE RUTE

Øksfjord
Skjervøy

russland
DAG

Opplev 2500 nautiske mil med
variert landskap, kryss den
nordlige polarsirkel, og besøk 34
sjarmerende norske havner på
veien. Velkommen til verdens
vakreste sjøreise!
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Torvik

Avgang Bergen

norge
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-
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Dag 1 – Nordgående rute

BERGEN

Reisen
begynner

© CH/VISITNORWAY.COM

Geirangerfjorden
Hjørundfjorden

Vi kaster fortøyningene og legger
ut fra kai. Skipet setter kursen
nordover og seiler ut Hjeltefjorden,
slik vikingene gjorde da de dro
mot Shetland og videre ut i verden.
Etter middag kan du bruke resten
av kvelden til å slappe av, enten
på dekk eller i panoramasalongen,
mens vi seiler forbi det vakre kystog fjordlandskapet.
6

Ekte bergensk stemning
finner du på Fisketorget,
midt i hjertet av byen.
Dette er et av Norges mest
kjente utendørsmarkeder. Gå
mellom bodene, få med deg
atmosfæren og overfloden av
sjømat. Ta en pause på en av
utendørskafeene eller restaurantene, eller bare nyt det
pulserende bylivet.

vestkysten

Sognefjorden

Bergen

Les mer på

VERDT Å OPPLEVE

UNESCO og
Bryggen

Bergen ble grunnlagt
i 1070, og vokste seg
større med Bryggen
som utgangspunkt.
I dag er Bryggen et kulturminne på UNESCOs
verdensarvliste, og en
levende historisk bydel
som bergenserne elsker
og er svært stolte av.
En spasertur gjennom
de trange smugene og
mørke svalgangene
er som å bevege seg
bakover i tid.

© TATYANA VYC / SHUTTERSTOCK

––– En 12-dagers klassisk
rundreise begynner i
Bergen, den sørligste
havnen vår. Før avreise bør
du utforske fargerike
Bryggen, smake sjømat på
Fisketorget og kanskje ta en
tur opp i høyden med
Fløibanen og nyte utsikten
over byen og skjærgården.

© MATT PATRICK / HURTIGRUTEN

Fisketorget

Hurtigruten.no/
opplevelser

BRYGGEN: Bergens historiske bykjerne med
trange smug og en helt spesiell atmosfære.
FLØIBANEN: En av Norges mest kjente
attraksjoner, med fantastisk utsikt.
FANTOFT STAVKIRKE: Originalen fra rundt
1150 brant ned i 1992, men ble gjenreist i 1997.
FISKETORGET: Stedet for fersk sjømat,
lokalprodusert mat, frukt, bær og grønnsaker.
TROLDHAUGEN: Besøk hjemmet til den
verdenskjente komponisten, Edvard Grieg.
AKVARIET: Se hva som skjer under havoverflaten!
GAMLE BERGEN MUSEUM: Friluftsmuseum som
viser Bergen slik den var på 1700-og 1800-tallet.
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Dag 2 – Nordgående rute

FLORØ–MOLDE

Fjordenes
stillhet

Frøya

© SHUTTERSTOCK

HITRA

Kajakkpadling i Ålesund

2K

Molde

8

Ålesund er kjent for sin unike arkitektur i jugendstil, men før vi legger til kai navigerer vi forbi en
rekke øyer, skjær og holmer. Om sommeren seiler
vi mot det som regnes som selve perlen i det
norske fjordlandskapet, Geirangerfjorden. Den er
omgitt av majestetiske fjelltopper, bratte klipper
og frådende fossefall. Om høsten utforsker vi den
idylliske Hjørundfjorden. Det er bare våre skip som
seiler inn i denne vakre fjorden.

2C/E 2D 2K

Ålesund ligger ved inngangen til Geirangerfjorden, og er som tatt ut av et eventyr. Ta
en titt oppover bygningene når du utforsker
byen, og la deg begeistre av runde tårn, buktende linjer og detaljrik utsmykning som er
typisk for jugendstilen. En tur til Akslafjellet
midt i byen er et must. Gå opp de 418 trappetrinnene til toppen, så blir du belønnet
med en uforglemmelig panoramautsikt.
Legg også inn et besøk til Atlanterhavsparken, som er et av Nord-Europas største
saltvannsakvarier og en arkitektonisk perle
bygget inn i kystlandskapet.

Ålesund
Torvik

2B
2C/E

2B
Hjørundfjorden

Måløy
vestkysten
Florø
Sognefjorden

Geiranger med Trollstigen
Jugendvandring

Geirangerfjorden

2F 2G 2H 2J

UTFLUKTER

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

–––Er du en morgenfugl, får du
med deg Nordfjord og Hornelen
(860 m.o.h) som er Nord-Europas
høyeste sjøklippe. Når vi runder
Vestkapp, er vi ute på åpent hav for
første gang i løpet av reisen.

© EDITH FLAKK / HURTIGRUTEGN

VERDT Å OPPLEVE

VINTER

SOMMER
VÅR

HØST

2D

Atlanterhavsparken og Aksla

2F

Et lite stykke Norge

2G

Fjelltur i Hjørundfjorden

2H

Vandretur med besøk på en seter

2J

Hjørundfjord, Geiranger og Ålesund

2K

Kajakkpadling i Ålesund

VINTER

Les mer på
VÅR

Hurtigruten.no/
opplevelser

HØST
HØST

VINTER

		 Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

HØST
HØST

VÅR

HELE ÅRET
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Dag 3 – Nordgående rute

© HURTIGRUTEN

KRISTIANSUND–RØRVIK

Verdens nordligste veterantrikk

Her ligger den vakre katedralen,
Nidarosdomen, som har vært et populært mål
for pilegrimer i nesten 1000 år. I dag er Trondheim et sentrum for utdannelse, teknologi,
kultur og mat. Byens arkitektur og naturen
rundt skaper en vakker og nærmest mystisk
atmosfære. Her er mulighetene mange, enten
du foretrekker en guidet omvisning i Nidarosdomen, padle kajakk på Nidelva og inn i de
mange små kanalene, eller en rolig spasertur
eller sykkeltur blant de vakre restaurerte
trehusene på Bakklandet.
10

© KEIRAN BINGLE / HURTIGRUTEN
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––– Trondheim ble tidligere kalt
Nidaros. Byen ble grunnlagt i år
997 e. Kr. og var Norges hovedstad
fra 1030 til 1217.

Opplev Trondheim i den sjarmerende
veteranvogna på verdens eldste trikk!
Nyt spektakulær utsikt over byens fargerike hus, før vi tar deg til nye høyder
og skihoppet på Granåsen. Utflukten
avsluttes med et fotostopp ved vakre
Nidarosdomen.

Kjeungskjær
Lighthouse

Trondheim
Frøya

3A 3B 3D 3G

HITRA

3H 3I

VERDT Å OPPLEVE
Kristiansund

Få med deg at vi passerer Kjeungskjær
fyr på vei mellom havnene Trondheim
og Rørvik.

UTFLUKTER
3A 		 Nidarosdomen og Ringve

VÅR

3B 		 Trondheim med Nidarosdomen
3D 		 Trondheim byvandring

© ROMAN SCHEIBLER / HURTIGRUTEN

Utforsk
den gamle
hovedstaden

Rørvik

3I

HØST

Hurtigruten.no/
opplevelser

VINTER

HELE ÅRET

3G 		 Kayaktur på Nidelven

HELE ÅRET

3H 		 Trondheim på sykkel

VÅR

3I

Les mer på

SOMMER

SOMMER

		 Verdens nordligste veterantrikk

		
Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

HØST

VINTER

VÅR

HELE ÅRET
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Dag 4 – Nordgående rute

BRØNNØYSUND–SVOLVÆR

Sjansen for å se nordlyset om vinteren er også
større nord for polarsirkelen. Norges nest største
isbre, Svartisen, ligger ikke langt fra det gamle handelsstedet Ørnes. Reisen fortsetter langs den vakre
Helgelandskysten, som av mange regnes som like
egenartet som Lofoten. Om ettermiddagen krysser
vi Vestfjorden fra Bodø og ser den 1000 meter høye
Lofotveggen dukke opp i horisonten. Så kommer
vi til Lofoten. Deler av året seiler vi også inn i den
trange og spektakulære Trollfjorden.
12

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Opplev Bodø og Saltstraumen

Svolvær

4E/F 4G 4H 4I

Stamsund

4C

Bli med oss på en busstur til Bodø, den nest
største byen i Nord-Norge. Deretter ser vi
Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm, der vannet når en hastighet på opptil 22
knop. Saltstraumen har fascinert mennesker i
mange generasjoner. Forfatteren Jules Verne
skrev til og med om den i den berømte romanen
En verdensomseiling under havet.
Opptil 370 millioner kubikkmeter sjøvann
presser seg gjennom den rundt 3 km lange
passasjen, som på det smaleste bare er 150
meter bred og 31 meter dyp. Virvler kjent som
malstrømmer, opptil ti meter i diameter og fem
meter i dybde, formes når strømningene er
sterkest.

LOFOTEN
Saltstraumen

Bodø
4B 4C 4D
4A

Ørnes

VERDT Å OPPLEVE

Nesna

Lofoten er noe helt utenom det vanlige,
og ingen steder er Lofotens sjarm så tydelig og
slående som i de små, vakre fiskeværene som
ligger presset inn mellom majestetiske fjell og
hvite sandstrender.
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Sandnessjøen
De syv søstre

helgelandskysten
Brønnøysund

UTFLUKTER
4A

Svartisen

4B

Kystvandring

4C

Opplev Bodø og Saltstraumen

4D

Havsafari til Saltstraumen

4E/F

© SIMEN G. FANGEL

––– I dag krysser vi polarsirkelen.
Denne usynlige grensen på 66 grader
og 33 minutter nord markerer midnattssolens sydligste punkt. Herfra og
nordover skinner solen 24 timer i døgnet gjennom sommeren.

Trollfjorden

© SHUTTERSTOCK

Vi krysser
en usynlig
grense

SOMMER
HELE ÅRET

Lofotr Vikinggilde

HELE ÅRET

VÅR

SOMMER

HØST

HELE ÅRET

4G

En smak av Lofoten

4H

Lofotpils bryggeri

4I

Gårdsbesøk Lofoten

VÅR

Les mer på

SOMMER

Hurtigruten.no/
opplevelser

HELE ÅRET
VÅR

SOMMER

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

HØST

HELE ÅRET
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Dag 5 – Nordgående rute

STOKMARKNES–SKJERVØY
VERDT Å OPPLEVE
Puben Ølhallen i Tromsø åpnet dørene
første gang i 1928, i kjelleren til Mack
bryggerier som er verdens nordligste
bryggeri. Ølhallen ligger i sørenden av
Tromsøs hovedgate, Storgata, og er ikke
vanskelig å finne. Delta på en guidet
omvisning på bryggeriet eller slå deg ned
og ta en øl med stamgjestene. Forvent
store mengder sladder og latter.

Hundekjøring

Skjervøy
Lyngenfjorden

5B

lyngsalpene

Få på selene, len deg tilbake og nyt spektakulær utsikt over Polhavet og fjellene i
området, mens huskyene drar deg over
det frosne terrenget.

Det er mye å oppdage i denne forbausende
kosmopolitiske byen, som ofte blir kalt for
Nordens Paris. Tromsøs mange attraksjoner
inkluderer dyreliv og fantastisk natur, nyvinnende arkitektur, og spennende aktiviteter.
Du kan prøve hundekjøring, gå fottur eller
lære om Norges fascinerende polar-historie.
Eller du kan bli med oss på kajakk-utflukt
og beundre denne vakre, arktiske byen fra
vannet.
14

© ANGELIKA RASPEL / PHOTO COMPETITION / HURTIGRUTEN

Finnsnes

Risøyhamn
Harstad
Sortland

Trollfjorden

UTFLUKTER

Les mer på

5A

Ishavsbyen Tromsø

5B

Hundekjøring

5C

Landskap og huskyer

På langrennski

VÅR
SOMMER

VÅR

HØST

HØST

VINTER

5N 		Trugetur i Tromsø

		

Hurtigruten.no/
opplevelser

HELE ÅRET

VINTER

5D 		Polarhistorisk byvandring VINTER
5G
SOMMER
5G Kajakkpadling VÅR
5M

Vesterålen
Stokmarknes

© HURTIGRUTEN

–––Vi nærmer oss Tromsø,
porten til Arktis. Gjør deg klar
for en dag full av spennende
aktiviteter, uansett hvilken årstid
du reiser på.

5G 5M 5N

senja

© SHUTTERSTOCK

Følelsen av
villmark

Tromsø
5A 5B 5C 5D

VINTER

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

HELE ÅRET
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Dag 6 – Nordgående rute

ØKSFJORD–BERLEVÅG

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Berlevåg
6I

Mehamn
6C 6D 6E
FINNKJERKA

Reinsdyr

16

6A 6B 6H

Havøysund
6J

VERDT Å OPPLEVE
Om høsten og vinteren er denne strekningen det aller beste stedet å oppleve det
det magiske nordlyset.

Øksfjord

UTFLUKTER
Snøscootertur
i Arktis 6D
Bli med på en uforglemmelig snøscootersafari
gjennom en av Europas
mest ekstreme og spennende arktiske områder
med et snølandskap som
vil trollbinde deg.
Opplev snødekte daler,
forfriskende vinterluft
og kanskje det mystiske
nordlyset på en stjerneklar himmel.

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

I Honningsvåg kan du være med
på en kulturell vandring gjennom
byen og la deg sjarmere av de
mange fargerike bygningene.
Vi seiler videre gjennom det som
er selve hjertet i Samenes land og
kommer til Kjøllefjord, et område
som er kjent for sitt rike fugleliv.
Vi krysser 71° N og et fantastisk,
subarktisk landskap når vi seiler
forbi Nordkapp, som kalles det
nordligste punktet på det europeiske fastlandet.

Honningsvåg

Hammerfest
© CAMILLE SEAMAN/HURTIGRUTEN

––– Nyt det fantastiske
landskapet når vi
fortsetter seilasen vår
mot Nordkapp.

NORDKAPP
71°N

Reinsdyrene er en viktig del av den
samiske kulturen. De gir tilgang
på alt fra klær til mat og lever i flokker
som flyttes over lange strekninger og
til nye beitemarker ettersom årstidene
veksler. Den høyeste konsentrasjonen
av tamrein finnes på Finnmarksplatået,
der samene gjennom århundrer har
fraktet flokkene mellom beiter i
innlandet og ved kysten.

Nordkapp –
på toppen av verden

Kjøllefjord

6A

Nordkapp

6B

Fuglesafari

6C

Samisk kultur

6D

Snøscootertur i Arktis

HELE ÅRET
VÅR

Les mer på

SOMMER

VÅR

Hurtigruten.no/
opplevelser

SOMMER
VINTER

VÅR

6E

Samisk høst

6H

Fiskeværsbesøk

6I

Vinterekspedisjon i den arktiske villmarken

6J

RIB-ekspedisjon på 71 grader nord

		

HØST
HELE ÅRET

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

VÅR

SOMMER

HELE ÅRET
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Dag 7 – Nord– /Sørgående rute

BÅTSFJORD–KIRKENES
–BERLEVÅG

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Nesten
i Russland

Berlevåg
Båtsfjord
Vardø

Igloo-hotell 7D
Et hotell bygget av snø og is? Det stemmer! Besøk det berømte igloo-hotellet i
idylliske, arktiske omgivelser, der du ved
ankomst får servert en iskald, lokal bærshot i isbaren. Bli med på en guidet omvisning på hotellet, og besøk hundegården
for å se noen av de mange huskyene som
bor der.

Kirkenes
7A 7B 7C 7D
7E 7F 7H

Byen ligger bare noen få mil fra
den russiske grensen og regnes
som porten mot øst. Kirkenes er
også Barentsregionens hovedstad og byen der Hurtigruten
vender sørover igjen på sin 12
dager lange sjøreise.

18

Naturens beste lysshow
Nå og da i vintermånedene
eksploderer nattehimmelen
over Nord-Norge i et lysshow i
grønt, hvitt, rosa, blått og fiolett.
Den overjordiske skjønnheten
av nordlyset trollbinder alle som
bor eller reiser i polarregionene.
Nordlysbeltet strekker seg langs
nordkysten av Lofoten og opp
til Nordkapp. En av de beste
sjansene til å oppleve nordlyset
er på en reise med Hurtigruten
i vintersesongen. Å oppleve det
vidunderlige nordlyset glitre på
en stjernespekket himmel er en
livsbekreftende opplevelse som
du vil huske for alltid.

Kirkenes ligger nær den russiske grensen
og det er her Hurtigruten snur. Nyt utsikten fra dekk eller panoramasalongen når
vi seiler inn mot den siste havnen, før vi
snur baugen og seiler sørover igjen.
Les mer på

Hurtigruten.no/
opplevelser

UTFLUKTER

© OLE C. SALOMONSEN

––– Du vil legge merke
til at landskapet og havet
langs Finnmarkskysten
blir mer og mer dramatisk jo nærmere Kirkenes
vi kommer.

© THOMAS HALTNER;

VERDT Å OPPLEVE

7A

Den russiske grense

7B

Elvebåt til den russiske grense

HELE ÅRET
SOMMER

HØST

7C

Snøscootersafari

7D

Igloo-hotell

7E

ATV/Quad-safari til den russiske grense

7F

Huskytur

7H

Kongekrabbeeventyr

VINTER

VINTER

VINTER

VÅR

VÅR
VÅR

SOMMER

HØST

VÅR
VÅR

SOMMER

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

HØST

HELE ÅRET
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SØRGÅENDE RUTE

20

10
11
12
© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

vi
seiler
mot
sør

9

8

7

DAG

Avgang Kirkenes
01.11.2019 - 31.03.2020
fra

KIRKENES

fra

VADSØ

12:30
-

fra

VARDØ

16:45

fra

BÅTSFJORD

20:15

fra

BERLEVÅG

22:00

fra

MEHAMN

01:00

fra

KJØLLEFJORD

03:00

fra

HONNINGSVÅG

05:45

fra

HAVØYSUND

08:00

fra

HAMMERFEST

12:45

fra

ØKSFJORD

15:45

fra

SKJERVØY

19:45

fra

TROMSØ

01:30

fra

FINNSNES

04:45

fra

HARSTAD

08:30

fra

RISØYHAMN

11:00

fra

SORTLAND

13:00

fra

STOKMARKNES

15:15

fra

SVOLVÆR

20:30

fra

STAMSUND

22:30

fra

BODØ

03:45

fra

ØRNES

06:50

fra

NESNA

10:35

fra

SANDNESSJØEN

12:15

fra

BRØNNØYSUND

17:30

fra

RØRVIK

21:30

fra

TRONDHEIM

09:45

fra

KRISTIANSUND

17:00

fra

MOLDE

21:30

fra

ÅLESUND

01:00

fra

TORVIK

02:30

fra

MÅLØY

05:35

fra

FLORØ

08:15

til

BERGEN

14:30
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Dag 8 – Sørgående rute

MEHAMN–TROMSØ
Mehamn

Omgitt av
spenning

8F
FINNKJERKA

Kjøllefjord

NORDKAPP
71°N

© NIEL GOSLETT

8A

Honningsvåg

Havøysund

Hammerfest

På Hjelmsøy kan du se Europas
største kolonier av lomvi og alke.
Fra Honningsvåg kan du velge å ta
frokosten på Nordkapp, og når vi
legger til i Hammerfest kan du bli
med på en fjelltur eller en guidet
omvisning i byen. Om våren kan
du også nyte utsikten til de vakre
Lyngenalpene når vi tar en avstikker inn Lyngenfjorden.

22

Øksfjord

VERDT Å OPPLEVE
Hammerfest ble grunnlagt i 1789. Her finner du også den såkalte Meridianbuen, et
monument som i dag er UNESCO-listet, og
som ble reist i 1854 for å markere den første
nøyaktige oppmålingen av jordkloden.

Skjervøy

Lyngenfjorden

Lyngsalpene

UTFLUKTER
8A

Frokost på Nordkapp
VÅR

© TRYM IVAR BERGSMO / HURTIGRUTEN

–––Vi tar farvel med
Finnmark og seiler sørover
forbi Fruholmen og Europas
nordligste fyr.

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

© HAMMERFEST TURIST

8B 8G 8H

SOMMER

Tromsø

HØST

8B

Verdens nordligste by

8C

Midnattskonsert i Ishavskatedralen

8C

8I

NESTEN HELE ÅRET

8F

Snøscootertur i polarnatten

8G

Fjelltur i Hammerfest

8H

Et liv i isen – en vinterfottur

8I

Arktisk midnattseventyr i Tromsø

VINTER

SOMMER

HELE ÅRET
VÅR

Les mer på

Hurtigruten.no/
opplevelser

HØST

VINTER
SOMMER
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Dag 9 – Sørgående rute

TROMSØ–STAMSUND
© WINFRIED ROSE – GUEST IMAGE / HURTIGRUTEN

Ikke blunk,
du er i Lofoten

Tromsø

Finnsnes

Vi frakter fortsatt
gods og passasjerer

senja

Risøyhamn er et lite tettsted på
Andøya. Her stopper vi for å slippe
av passasjerer og for å levere
matvarer og post til de 200 innbyggerne. Helt fra starten av
Hurtigruten i 1893 har det å frakte
gods som mat, post og medisiner
vært en viktig oppgave for oss,
dermed kan vi si at vi har vært en
livsnerve langs kysten i 126 år.

Risøyhamn
9A

Harstad

Sortland

Vesterålen
Stokmarknes

––– Pass på at du ikke
forsover deg i dag. Seilasen
gjennom vakre Vesterålen og
videre mot like vakre Lofoten
er selve høydepunktet på
reisen for mange.
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© STIAN KLO / HURTIGRUTEN

9C

Å seile gjennom Vesterålen til
Lofoten bør være på toppen av listen
over opplevelser enhver oppdagelsesreisende ønsker seg i løpet av livet.
Et vakrere landskap skal du lete
lenge etter.

Trollfjorden

Svolvær
9B 9D 9E 9F

Stamsund

LOFOTEN
Lofoten til hest

© VIDAR LYSNES / HURTIGRUTEN

Mellom Sortland og Stokmarknes kan
du se det berømte fjellet Møysalen,
som har inspirert flere kunstnere. Når
vi seiler sydover gjennom Vesterålen
får man inntrykk av at vi har kurs rett
mot fjellveggen, men det finnes en
åpning, Raftsundet, som leder frem til
den trange og fortryllende Trollfjorden.
Av og til seiler vi innom denne fjorden.
Vi avslutter dagen med ulike aktiviteter i Lofotens hovedstad, Svolvær:
Havørnsafari, fisketur, båttur med
RIB, hesteridning – her har du alle
muligheter til å oppleve noe nytt.

VERDT Å OPPLEVE

9D

Se for deg hesteridning
langs en øde strand, i et område som en gang var bebodd av vikinger. Vi rir langs
en lang, hvit sandstrand
ved Norskehavet, gjennom
kupert, steinete terreng,
blant levninger fra vikingtiden. Om sommeren har du
dagslys døgnet rundt, men
om høsten og vinteren rir vi
i mørket, mens vi lytter til
bølgene som skyller inn mot
kystlinjen, og ser opp mot
himmelen på jakt etter det
magiske nordlyset.

UTFLUKTER
9A

En smak av Vesterålen

9B

Lofoten

VÅR

Les mer på

HELE ÅRET

Hurtigruten.no/
opplevelser

SOMMER

9C

Havørnsafari

9D

Lofoten til hest

9E

RIB-eventyr i Lofoten

9F

Fiskeværsvandring

HØST

VÅR

SOMMER

HELE ÅRET
SOMMER
HØST

VINTER

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

VÅR

HELE ÅRET
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Dag 10 – Sørgående rute

BODØ–RØRVIK

Stevnemøte
med de
syv søstre

26

Om morgenen krysser vi polarsirkelen
og legger kursen mot Helgelandskysten
med en overflod av øyer og holmer, rev
og stupbratte fjellvegger. Her passerer vi
også fjellet Torghatten, som har et hull i
midten. Hold deg på dekk eller bli sittende i panoramasalongen – snart seiler
vi forbi den spektakulære fjellkjeden De
syv søstre. Vi gjør et kort stopp i Nesna,
et idyllisk gammelt handelssted, før vi
fortsetter til Sandnessjøen, Brønnøysund og Rørvik.

© HURTIGRUTEN

Ørnes

Torghatten strekker seg 258 meter
over havet og er berømt for det
karakteristiske hullet som går tvers
gjennom fjellet. Hullet er 160 meter
langt, 35 meter høyt og 20 meter
bredt og ble skapt under den siste
istiden. De mykere steinartene
eroderte langsomt, mens de hardere
steinartene rundt hullet ble værende.
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66

Nesna

en
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rk

i
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Sandnessjøen

helgelandskysten

De syv søstre

10B

Brønnøysund

10C

© FIX

© ILONA WARNKE /PHOTO COMPETITION /HURTIGRUTEN

Et underlig fjell i havet

VERDT Å OPPLEVE

Rørvik

På denne delen av reisen bør du få med deg
de unike fjellformasjonene Hestmannen,
Torghatten og De syv søstre.

UTFLUKTER
© ERLEND HAABERG / HURTIGRUTEN

–––De aller fleste synes det er litt
trist å forlate utrolige Lofoten.
Men det er ingen grunn til bekymring – resten av reisen er spekket
med nye fantastiske opplevelser
og storslagent landskap.

Bodø

10B

Vegaøyene

10C

Det norske lakseeventyr

SOMMER

Les mer på
HØST

Fotturer & friluftslivsaktiviteter
(På skip med ekspedisjonsteam)

VÅR

SOMMER

Hurtigruten.no/
opplevelser

HELE ÅRET

27

Dag 11 – Sørgående rute

© THEME MEDIA / HURTIGRUTEN

TRONDHEIM–ÅLESUND

Se torsken!

Neste stopp er Kristiansund. Byens beliggenhet gjør at den passer perfekt både til fiskeindustri, skipsbygging og oljeindustri. På grunn
av sine lange eksporttradisjoner av saltet og
tørket fisk, regnes Kristiansund i dag som
Norges klippfiskhovedstad. Når vi krysser det
åpne havet på vei mot Molde, “rosenes by”,
kan du se de stupbratte og spisse toppene i
Romsdalsalpene fra dekk.
28

Frøya

En spasertur gjennom tusen år

© JENS HAUGEN / HURTIGRUTEN

11A

HITRA

11A

Kos deg på en guidet tur gjennom
byen som en gang var Norges
hovedstad. Se berømte Nidarosdomen, Norges største middelalderkirke som har vært en nasjonal
helligdom siden 1000tallet. Du får
også se Trondheims gater, bydeler
og høydepunkter, inkludert en kort
stopp på Utsikten for å beundre
byen fra høyden.

Kristiansund
11C 11E 11F

Molde

VERDT Å OPPLEVE
Nidarosdomen er Norges eneste
gotiske katedral og er regnet som
en nasjonalhelligdom.

Geirangerfjorden

Ålesund

Hjørundfjorden

Bergtatt – en storslått
gruveopplevelse 11E

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

––– Denne dagen får du
igjen muligheten til å utforske
Trondheim. Når vi fortsetter videre
sørover, seiler vi ut Trondheimsfjorden og passerer Munkholmen,
Hitra og tusenvis av holmer
og skjær.

Trondheim

Bli med oss på en guidet
busstur til Bergtatt, en marmor- og kalksteinsgruve i drift
på bredden av en undersjøisk
innsjø langt inne i fjellet. Vi tas
med på en uforglemmelig tur
over en opplyst, krystallklar
innsjø i grotten, mot en stor
underjordisk hall med levende
lys, der vi serveres en deilig
suppe laget på lokale råvarer.
Underveis får vi smake på
kildevannet som kommer rett
fra fjellsiden.

Les mer på

Hurtigruten.no/
opplevelser

UTFLUKTER
11A

Trondheim med Nidarosdomen

11C

Atlanterhavsveien

11E

Bergtatt - en storslått gruveopplevelse
HØST

VINTER

VÅR

HELE ÅRET

SOMMER

HØST

VÅR
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Dag 12 – Sørgående rute

ÅLESUND–BERGEN

© SHUTTERBIRD PRODUCTION / HURTIGRUTEN SVALBARD

Eventyrets
siste
kapittel

Ålesund
Geirangerfjorden

Torvik
Hjørundfjorden

30

Men før vi legger til havn i Bergen,
har du fortsatt noen nautiske mil med
fascinerende landskap foran deg; for
eksempel vakre Nordfjord, som ligger
under den enorme isbreen Jostedalsbreen. Nordfjord strekker seg 90 kilometer innover i landet fra det åpne
havet, og helt innerst ligger de to små
bygdene Loen og Olden. Det karrige
landskapet ved fjordens innløp står i
sterk kontrast til det grønne og fruktbare landskapet helt innerst. Frodige
frukthager og brearmer strekker seg
mot glitrende innsjøer og frådende
fossefall. Nyt denne vakre utsikten
og pass på at du får utnyttet de siste
timene om bord.

Legg til et par ekstra netter før eller etter
selve turen med Hurtigruten,
og få enda mer ut av ferien ved å spe på
med noen Land adventures.
Se storslagne fjorder, utforsk det kuperte
fjellandskapet i Lofoten, bli med på en
uforglemmelig togreise, opplev Norges
hovedstad eller fantastiske Svalbard, selve
juvelen i den arktiske delen av Norge. Vi
anbefaler sterkt at du tilbringer et par
netter i Kirkenes, Tromsø, Lofoten, Bergen,
Oslo eller Longyearbyen, slik at du kan
oppleve mer av maten, kulturen og naturen
i landet vårt. Alle overnattingstilbudene er
nøye utvalgt, og har god og sentral beliggenhet.

Bergens historie og
viktigste severdigheter

© TATYANA VYC / SHUTTERSTOCK

––– Verdens vakreste
sjøreise nærmer seg slutten,
og i løpet av natten vil vi
legge til kai i Ålesund,
Torvik og Måløy.

© AGURTXANE CONCELLON

Fortsett å utforske Norge
Måløy
vestkysten
Florø

Sognefjorden

Bergen

12A

12A

Bli med på en guidet tur gjennom
Bergens trange gater og smug, og
få med deg kjente severdigheter
som halvøya Nordnes, Håkonshallen,
Rosenkrantztårnet, Mariakirken,
havnen og det berømte Fisketorget.
I tillegg vil de kunnskapsrike guidene våre ta deg med på en kort tur
gjennom de gamle, UNESCOlistede bygningene på Bryggen.
På denne turen får du vite mer om
Bergens historie og utvikling, helt fra
byen ble grunnlagt i 1070 og frem
til i dag.

Les mer på

Hurtigruten.no/
opplevelser

UTFLUKT
12A

Bergen bysightseeing HELE ÅRET
Kan kun bestilles om bord
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HAVNEN ADRESSER

Reise med
kjøretøy
ANKOMST I AVREISEHAVNEN

Vennligst møt opp på kaia minst 1,5 time før avreisetidspunktet
fra Bergen. Når du reiser fra Bergen til en havn nord for Bodø,
må du være på terminalen minst 2 timer før avreise. I Trondheim, Bodø, Tromsø og Kirkenes må du være på havnen minst
1 time før avreise. For alle andre havner, møt opp ved kaia 30
minutter før avreisetidspunktet. Sørg for å følge alle instrukser
og skilting for biler i havnene.
TIDSPUNKTER I BERGEN FOR NÅR DU MÅ KJØRE BILEN OM BORD

• I sommersesongen (1. jun til 31. okt): kl. 18.00–19.00
• I vintersesongen (1. nov til 31. mai): 19.30–21.30
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© AXEL M. MOSLER / HURTIGRUTEN

NB! Innsjekking finner sted i resepsjonsområdet på skipet i
alle havner unntatt i Bergen, der innsjekking er i terminalbygningen. Du må bære din egen bagasje på og av skipet, unntatt i
Bergen. Alle kjøretøy som kjører om bord i skipene våre kan bli
inspisert. Du har ikke tilgang til bildekket under reisen, og det
er ikke mulig å ta bilen med på land når skipet legger til havn.
Bobiler, campingvogner, tilhengere og traktorer er ikke tillatt
om bord.
Merk at disse skipene vil ha null kapasitet for biler etter
gitte datoer: MS Finnmarken (etter 3. januar 2020), MS
Kong Harald (etter 15. mars 2020) og MS Richard With
(etter 15. september 2020).

© AXEL M. MOSLER / HURTIGRUTEN

ANKOMST OG AVREISE

1) Ta med all bagasje til resepsjonsområdet, og sjekk inn. Ha
bestillingsreferanse og legitimasjon klar. Du får et ombordstigningskort for bilen, som også er nøkkelen til lugaren hvis
du har bestilt lugar.
2) Kjør inn i bilbanen, og vis ombordstigningskortet til mannskapet på bildekk.
3) Følg alle instrukser fra mannskapet når du kjører om bord.
Merk at kun sjåføren har lov til å være i bilen når bilen kjører
på eller av skipet, og sjåføren er ansvarlig for å kjøre bilen om
bord/på land.
4) Parker bilen i et lavt gir og sett på håndbrekket.
5) Før du kjører av skipet, leverer du ombordstigningskortet til
mannskapet på bildekk. Merk at bagasjen må bæres på land
via landgangen før du kjører av skipet.

Bergen, Nøstegt, 30, Hurtigruteterminalen
Berlevåg, Storgaten 39
Bodø, Terminalveien
Brønnøysund, Havnegt 42
Båtsfjord, Holmen kai
Finnsnes, Bernh.Lundsvei 11
Florø, AS Fugleskjærskaien
Hammerfest, Hamnegata 3
Harstad, Torvet 7B
Havøysund, Strandgt. 85 A
Honningsvåg, Holmen 2A
Kirkenes, Kaiv.4
Kjøllefjord, Strandvegen 95
Kristiansund, Holmakaia – Devoldholmen
Mehamn, AS Værveien 15
Molde, Hamnegata 8
Måløy, Inter-Com Terminalen
Nesna, Kaia, Moveien
Risøyhamn, Risøyhamn
Rørvik, D/S Kaien
Sandnessjøen,Torolv Kveldulvsonsgt. 7
Skjervøy, Havnegt 18
Sortland, Havnegata 7
Stamsund, J.M Johansens vei 11
Stokmarknes, Nordnesveien 1
Svolvær, O J Kaarbøsgata 12
Tromsø, Prostneset
Trondheim, Pir 1 nr. 7 (HR-kaien)
Vadsø, Havneterminal
Vardø, Kaikaga 26 A
Øksfjord, Njordveien 20-27
Ørnes, Havnevn.7
Ålesund, Skansekaia
Maksimal bil

Maks.

Maks høyde

Maks. bredde

Maks. vekt

dimensjoner

lengde (m)

(m)

(m)

(kg)

MS Finnmarken

6,5

2,50

2,4

5000

MS Kong Harald

6,4

2,25

2,4

5000

MS Midnatsol

6,5

2,30

2,5

5000

MS Nordkapp

6,5

2,20

2,45

5000

MS Nordlys

6,5

2,20

2,4

5000

MS Nordnorge

6,5

2,40

2,4

5000

MS Polarlys

6,5

2,25

2,45

5000

MS Richard With

6,4

2,40

2,4

5000

MS Trollfjord

6,5

2,30

2,45

5000

MS Vesterålen

5,4

1,85

2,3

2800

Vennligst merk at tilbehør som takgrind må være inkludert i målene ovenfor.
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BAGASJE

Passasjerer kan ta opptil 50 kg bagasje om
bord. Gjester kan oppbevare bagasjen i skipets
bagasjerom / skap på eget ansvar. Hurtigruten
er ikke ansvarlig for tapt bagasje. Vi oppfordrer
våre gjester til å ikke oppbevare bagasje i skipenes
fellesarealer. Eventuell annen overdimensjonert
/ tung bagasje regnes som last, og må betales for
i henhold til Nor-Lines priser. Vær oppmerksom
på at bagasjetjeneste ikke er tilgjengelig i andre
havner enn Bergen.
FORSIKRING

Vi anbefaler våre gjester å tegne både avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom og reiseforsikring. Hurtigruten formidler slike forsikringer
gjennom Europeiske Reiseforsikring. Vi gjør
34

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Fint å
vite før du
reiser
oppmerksom på at avbestillingsforsikring må
bestilles samtidig som du bestiller selve reisen.
FØR DU REISER

Sjekk din reiserute og at du har mottatt alle reisedokumenter. Dersom du mener at du mangler
noe eller har spørsmål, bør du umiddelbart ta
kontakt med oss eller ditt reisebyrå.
Forberedelsene er en viktig del av feriegleden og det øker gleden å få økt forståelse for reisemålet ditt før du reiser: klimaet, kulturen og
lokale skikker, feiringer og helligdager, mattradisjoner, m.m.

PASS & LEGITIMASJON

Samtlige som skal reise med Hurtigruten, må
fremvise gyldig pass/legitimasjon. Ha ID klar
når du går om bord. Ombordstigning kan nektes
hvis gyldig ID ikke vises ved innsjekking. Dette
gjelder for alle gjester, inkludert innbyggere fra
skandinaviske land. Dersom du planlegger å reise
til Svalbard må du ta med pass.
TRANSPORT OG FLYGNINGER

UTFLUKTER

Dersom du planlegger eller har bestilt utflukt
på enten snøscooter eller ATV, må du ta med
førerkort.
Utflukter kan bli kansellert om ikke minimumsantallet nås. Hvis forhåndsbestilte utflukter er
blitt kansellert, vil du få en refusjon i form av
godskrivelse på cruisekortet ditt til bruk om bord
(se informasjon om cruisekortet på side 37).

Hurtigruten tilbyr transfer services i Bergen,
Trondheim og Kirkenes.
Dersom ditt fly er forsinket eller kansellert, er det
fint om du tar kontakt på telefonnummeret du
finner i din ankomst- og avreiseinformasjon.
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APRIL – MAI

Langt mot nord er det
fortsatt vinter. Seil med
oss og opplev at både
lyset og livsgleden kommer tilbake langs Norges
kystlinje. Du reiser gjennom tre årstider – vår,
sommer og vinter – på
én reise.

Pakk
som en
eventyrer

Vær forberedt
Siden det er sannsynlig at vi kommer
ut for tre årstider i løpet av reisen om
våren, er det viktig å pakke riktig og
planlegge flere lag. Vi anbefaler at du
tar med en ullgenser, varme sokker, et
tykt skjerf, vinterstøvler, varme, vann© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Det er flere ting som kan være
smart å pakke når du reiser på
en ekspedisjon med oss.

tette bukser og jakke, lue og votter.

MAI – AUGUST

Seil med Hurtigruten
i sommer, og oppdag
fortryllende Trollfjorden
fra mai til august;
Geirangerfjorden fra juni
til august og Lyngenfjorden i mai. Dette er
høysesongen for jordbær,
når de er på sitt søteste
og aller beste.

For å gjøre pakkejobben litt
enklere har vi skisset opp en
pakkeliste for deg.

Skulle du glemme noe, så
ikke vær redd! Om bord på
alle våre skip finnes det en
butikk med et stort utvalg av
klær og praktiske varer.

Sommerklær
Sommerværet langs kysten kan
være skiftende, så i tillegg til
T-skjorte, shorts og sandaler,
er det lurt å pakke en varm
genser, en lett jakke (vannavstøtende), tynne votter og lue
samt fjellsko.
© RUNE KONGSRO / HURTIGRUTEN

SEPTEMBER – OKTOBER

Mange lag

Opplev norskekysten på
sitt mest fargerike, når
fjellsider, bakketopper
og daler eksploderer i
vakre rød-, gul- og oransjetoner. Multer er en
regional høstdelikatesse,
og du finner dem på den
sesongbaserte menyen
vår om bord.

Selv om solen kanskje skinner,
kan du forvente friskt og kjølig
vær i høstmånedene. Sørg for å
pakke tynne lag og varme klær
– en ullgenser, vind- og vanntett
jakke og bukse, lue, hansker og
lette fjellsko.
© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN
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NOVEMBER – MARS

En tur med Hurtigruten
fra november til mars gir
de aller beste mulighetene til å oppleve nordlyset
danse over polarhimmelen i skygger av grønt,
rødt og lilla.

Pakk deg godt inn
Det kan være kaldt langs kysten
om vinteren, så vi anbefaler at
du pakker flere lag med klær, i
tillegg til en tykk vinterjakke,
lue, hansker, ullgenser, skjerf,
vinterstøvler og brodder (også til
© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

salgs om bord).
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CRUISE-KORT OG VALUTA

Hurtigruten tilbyr et cruisekort til alle som reiser
med oss og som har bestilt lugar. Cruisekortet
kan benyttes til alle kjøp om bord. Cruisekortet
vil bli knyttet direkte opp mot ditt kredittkort. Vi
aksepterer VISA, MasterCard, Diners, American
Express eller kontanter (NOK, EUR, GBP, USD).
Kredittkortet må ha utløpsdato minst 3 mnd. etter
bruk. Du vil få kvittering tilsendt på email, dersom du ønsker en papirkopi, vennligst ta kontakt
med skipets resepsjon.

Livet
om bord

ELEKTRISITET

Uttakene om bord er 220V/50Hz vekselstrøm
etter europeisk standard.
HURTIGRUTENS 1893 AMBASSADØR PROGRAM

Hurtigruten er stolt over å kunne tilby vårt fordelsprogram 1893 Ambassadør for gjester som har
reist med oss. Informasjon om hvordan du melder
deg på 1893 Ambassadør, samt betingelser for
programmet, finner du på vår hjemmeside.
HURTIGRUTENS MILJØPOLITIKK

© AGURTXANE CONCELLON

AKTIVITETER OM BORD

Alle skip, unntatt MS Vesterålen og MS Lofoten har
utendørs boblebad om bord. Det er svømmebasseng på MS Finnmarken. Kan til tider være stengt i
vintersesongen. Håndklær kan lånes om bord, mot
en liten kostnad, dersom du reiser med og ikke har
bestilt lugar. Butikken om bord fører et begrenset
utvalg badetøy.

ALKOHOL

BUTIKKER

For din egen og øvrige gjesters sikkerhet er det
ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på hurtigruteskipene, verken i fellesarealer eller på den enkelte
lugar. Det kan medbringes maks 2 flasker med
alkohol (1,5l) per person om bord. Alt over dette
vil bli oppbevart i resepsjonen, og du vil få det
tilbake ved reisens slutt. All alkohol som er kjøpt
utenfor skipet må sjekkes inn ved resepsjonen før
avreise.
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BOBLEBAD

Som en del av reiseopplevelsen, tilbyr vi noen
aktiviteter ombord, demonstrasjoner og presentasjoner i løpet av reisen. Aktivitetene skjer
på skipet, enten ute eller inne, og er relatert til
sesongene og områdene vi seiler i. Vi ønsker deg
velkommen til å bli med på disse, og de vil bli
annonsert i dag-til-dag programmet om bord.

Alle våre skip har en butikk med et godt utvalg av
kvalitetsprodukter. Vi tilbyr klær og utstyr som passer for å delta på utflukter og turer, samt gaver og
minner du ønsker å ta med hjem. Klær leveres av
kjente norske merkevarer. I tillegg til Hurtigruten
egne merkevarer finner du også vårt eget merke
Arctic Pure. I tillegg har vi også et lite utvalg med
toalettartikler. På MS Lofoten finnes våre varer i
kafeteriaen.

Du er velkommen til å være med og bidra til en
mer miljøvennlig reise. På alle skipene har vi
søppelsortering. Vi oppfordrer også til å slå av
lysene når du forlater lugaren samt koble fra
elektriske transformatorer som ikke er i bruk. Kast
ikke søppel over bord eller i naturen på land. På
reisen er vi ofte i nærheten av dyreliv - guider og
expeditionsledere vil komme med råd for hvordan vi skal forholde oss til dyrelivet. Vårt mål er at
vi ikke skal forstyrre det slik at vi endrer på deres
naturlige adferd.
HÅNDHYGIENE

Av hensyn til din egen og dine medreisendes
helse ber vi deg utøve god håndhygiene. Mer
informasjon om dette gis om bord.
INTERNETT

Vi har trådløst nett om bord til bruk mot en
ekstra kostnad. Spør gjerne om mer informasjon i
resepsjonen.
KUNNGJØRINGER

Kunngjøringer om bord blir gjort på flere
språk. På de fleste skipene kan du høre disse
annonseringene også på lugaren din ved å
aktivere telefonsystemet. Det blir ikke annonseringer på natten.

LUGARER
INNSJEKK/UTSJEKK

Tidspunktene for utsjekking fra lugaren følger
skipets seilingsplan, og disse kan variere fra dag
til dag. I Bergen, Kirkenes og Trondheim gjelder
følgende:
• Ved avreise Bergen er lugarene
tilgjengelige fra kl. 18:00.
• Utsjekking ankomstdag Kirkenes må skje
innen kl. 08:00.
• Utsjekking ankomst dag Trondheim
(sørgående) må skje innen kl. 08:00.
• Utsjekking ved ankomst Bergen må skje
innen kl. 10:00.
Ta kontakt med resepsjonen for ytterligere informasjon. Hvis du er en Platinum gjest, kan du ha
andre tidspunkter for utsjekking.
FASILITETENE

Fasilitetene i lugarene varierer mellom skipene
og med lugartype. Håndklær og dusjgele finnes
på alle lugarer. De fleste skipene har hårfønere i
lugaren. Om ikke kan du låne fra resepsjonen.
Vannkokere finnes på Arctic Superior og
Expedition suiter.
Dersom din reisebestilling har uspesifisert lugarkategori, kan vi ikke love lugar i en bestemt del av
skipet, og heller ikke love nabolugarer dersom det
er flere som reiser sammen.
Noen av lugarene har koøyer (vinduer), som kan
bli tildekket om vinteren.
Det er safer i suitene på MS Midnatsol, og i alle
lugarer på MS Trollfjord, MS Finnmarken og
MS Spitsbergen. Hurtigruten er ikke ansvarlig for
bortkomne gjenstander eller verdisaker. Du kan
levere verdisaker inn til resepsjonen som oppbevares i skipets safe.
PLATINUMGJESTER

Prioritert ombordstigning/ilandstigning er tilgjengelig for våre platinumgjester. Med platinum
kan du velge vår à la carte-meny til frokost og
middag hver dag. Drikkepakken vår er inkludert med middagen. Du kan også spise middag
sammen med kapteinen én gang under reisen, i
tillegg til å besøke skipets kommandobro. To utflukter på land er også inkludert, i tillegg til en kle-
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spakke for utendørsaktiviteter. Flyplasstransport
til/fra skipet er inkludert i Bergen, Trondheim og
Kirkenes. Du får oppredningstjeneste hver kveld
og en velkomstkurv med champagne på dagen du
går om bord.

Dersom du har lett for å bli sjøsyk, bør du ta med
deg de tablettene som virker best for deg. Enkelte
typer sjøsyketabletter er å få kjøpt om bord, men
det kan variere hvor virkningsfulle disse er.

SUITE-TJENESTER

På reisen langs norskekysten tar vi med glede
imot funksjonshemmede gjester. Alle skip bortsett fra MS Lofoten, har minst én lugar tilpasset
reisende som bruker rullestol. Gjester som bruker
rullestol må ta med seg en egen standard, foldbar
stol, og må ha assistanse av egen ledsager. Vi har
ramper for ombordstigning og/eller landsetting.
Noen utflukter er ikke tilpasset gjester som har
gangbesvær, derfor er det fint om du sjekker dette
ved bestilling. Det er svært viktig at du informerer
oss (skriftlig) om spesielle behov ved bestilling, så
skal vi gjøre vårt ytterste for å tilrettelegge på best
mulig måte.

MOBILTELEFON

Mobiltelefon kan brukes om bord, men mottaksforholdene kan variere. Vi ber alle om å begrense
bruken av mobiltelefon i fellesarealer av hensyn
til medreisende.

MOBILITET

Suitene våre et godt utstyrt for å forbedre gjestenes opplevelse om bord. Vi ønsker suitegjestene våre velkomne med snacks og en karabinkrok-klokke i suiten etter innsjekking. Mot et lite
tillegg kan du benytte minibaren. Dersom det er
ledig kapasitet, kan du mot et pristillegg oppgradere til suite ved innsjekk.
MEDISINER, LEGE OG SYKEHUS

På reisen langs norskekysten holder Hurtigruten
seg innenfor norske farvann og er sjelden langt
fra land. Det er ikke noen fast lege eller apotek
om bord, men medisinsk hjelp er tilgjengelig i
havnene. Dersom en nødssituasjon skulle oppstå
vil pasienttransport kunne skje med helikopter.
Noen av besetningen på hvert skip har trening i
førstehjelp, og det er egen sykelugar på alle våre
skip. Vennligst ta kontakt med resepsjonen dersom du har behov for medisinsk hjelp. Alle våre
reisende bør ha en reiseforsikring.
Vi ber de av våre gjester som har bevegelseshemninger, nedsatt syn eller hørsel om å informere
resepsjonen ved ombordstigning. Dette vil sikre
at du får nødvendig assistanse i en evt. nødssituasjon.

OBS!

Flyselskapene tillater vanligvis ikke rullestoler med
våtcellebatteri på fly.

Behov for assistanse på jernbanestasjonen:
Ring Vy tlf. 815 00 888
Behov for assistanse ved flytoget i Oslo:
Ring tlf. 64 82 17 72
NB! Behov for assistanse må meldes innen 24
timer før avreise.
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MÅLTIDER

Måltidene serveres vanligvis til følgende tider:
(kan endres i forhold til havneanløp):

inviterer vi deg til å nyte ett måltid i en roligere
atmosfære, med personlig service. Opplev et
utvalg av innovative retter basert på lokale råvarer
med Premium kvalitet. Du kan oppgradere fra din
eksisterende måltidsplan eller betale i henhold
til menyen. Våre platinum gjester er velkommen
til å spise i A la Carte restauranten hver dag uten
ekstra kostnad. Åpningstider finner du om bord.
KAFÉ

• Frokost fra 07:00-10:00
(ingen faste sitteplasser)
• Lunsj fra 12:00-14:00
(ingen faste sitteplasser)
• Middagstidenene varierer i forhold til reiserute.
Middagen starter vanligvis klokken 18:00, og det
vil være tildelte plasser (dette får man ombord).

I kafeen finner du tradisjonell husmannskost,
dagens suppe, ferske salater, wraps og smørbrød.
Nyt bistroretter som Hurtigrutens signatur burger
og det berømte rekesmørbrødet, ytrefilet, grilla
laks, lokal inspirert pizza, desserter og kaker.
Juice, yoghurt, mineralvann, vin og lokale drikker
kan også kjøpes her.
OMBORD- OG ILANDSTIGNING

Den kulinariske reisen starter med en buffet i
Bergen, og slutter med en lunsj mens vi seiler inn
til Bergen. Maten er er i all hovedsak norsk og
innenfor konseptet “Norway’s Coastal Kitchen,
som er mat basert på lokale ressurser fra små
leverandører fra regionene vi seiler forbi.
Frokosten består av et bredt utvalg av varm og
kald mat, med daglige aktiviter som Vaffelsteking, skjæring av røkt laks, og presentasjoner av
lokale oster.
Lunsjen er som regel en buffet som har fisk, kjøtt
og grønnsaker basert på lokale produkter, det er
både varme og kalde retter, salat, dessert og frukt.
Middagen blir, med noen få unntak, servert ved
bordet. Hver kveld er det en minimum 3-retters
meny, maten er fra områdene vi seiler forbi. De
kveldene hvor maten ikke er servert ved bordet,
vil du få bordservering ved lunsjen istedenfor. Det
er alltid veganske alternativer på forespørsel.
Det er trygt å drikke vann fra kranen om bord.
Våre Platinum gjester har en drikkepakke inkludert, denne kan også kjøpes om bord.
Alle skip har skjenkebevillning, prisene er som
ellers i Norge.
A LA CARTE

Alle våre skip, utenom MS Lofoten og MS Spitsbergen tilbyr en egen A la Carte restaurant, her

Innsjekk er i skipets Resepsjon i alle havner
utenom Bergen. I Bergen seiler våre skip fra
Hurtigruteterminalen - adressen er Nøstegaten
30, 5010 Bergen.
Oppbevaringsbokser er tilgjengelig mot kostnad i
terminalen (30 NOK/ 3x10NOK).
Du kan sjekke inn bagasjen din i terminalen fra
klokken 13:00 – 14:30, og selve innsjekken starter
klokken 15:00 og du kan gå ombord fra klokken
16:00.
Innsjekk på terminalen er åpen til 19:30,
etter dette må du sjekke inn om bord.
Lugaren din er tilgjengelig fra klokken 18:00.
PERIODE

AVGANG

01. Jan–31. Des 21.30

OMBORDSTIGNING

16.00

Vi anbefaler våre gjester å ta seg tid til å utforske
Bergen før avreise.
Kvelden for avreise fra Bergen serveres det
middagsbuffet om bord, som regel fra kl. 18:0021:00. De gjestene som har bestilt Hurtigrutens
rundreise, vil ved innsjekking motta en konvolutt
som opplyser hvilket restaurantbord man har fått
tildelt for hele reisen.
Ved avstigning i Bergen må bagasjen hentes fra
bagasjebandet i terminalen. På reisens siste dag
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SPRÅK

De offisielle språkene om bord er norsk og
engelsk. Personalet i resepsjonen og en del
av mannskapet for øvrig behersker også tysk.
RØYKING

Røyking er kun tillatt i anviste områder ute på
dekk. Og det er ikke tillatt å røyke på dekk under
fyllingen av drivstoff i Bergen. Dette vil det bli gitt
beskjed om ombord. Vennligst vis hensyn til miljøet og bruk askebegrene - det er forbudt å kaste
sigarettstumper på sjøen. Det er strengt forbudt
å røyke i lugaren; ved overtredelse av forbudet vil
du bli ilagt et gebyr for rensing av lugar på kr 1500.

VASK AV KLÆR

Det er vaskemaskin, tørketrommel og strykejern
om bord på alle skip. Polletter kjøpes i resepsjonen.
VEKKING

Når vi ankommer en havn om natten, vil avstigende gjester bli vekket en halv time før ankomst.
Ved ankomst tidlig om morgenen vil man få
telefonvekking. Lugaren må forlates tidlig nok
til at den kan klargjøres for neste gjest. Du er i
mellomtiden velkommen til å benytte skipets
bagasjerom og fellesarealer.

TURLEDER/EKSPEDISJONSLEDER
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ber vi våre gjester forlate lugaren klokken 10:00.
Informasjon om avstigning og bagasjehåndtering
ved andre havner blir gitt av resepsjonen.
SIKKERHET

Det er et sikkerhetskrav at alle Hurtigrutens passasjerer deltar på en obligatorisk sikkerhetsgjennomgang før skipet forlater havnen.
Det vil også være anledning til å stille spørsmål
dersom du har noen bekymringer.
Vennligst gjør deg kjent med sikkerhetsprosedyrene som er kunngjort på innsiden av lugardøren
og i fellesarealene om bord. Ta kontakt med
resepsjonen dersom du har spørsmål eller er i tvil.
Vi ber de av våre gjester som har bevegelseshemninger, nedsatt syn eller hørsel om å informere
resepsjonen ved ombordstigning. Dette vil
sikre at du får nødvendig assistanse dersom en
nødssituasjon skulle oppstå. I de fleste havner
vil det være en god del aktivitet på kaien, med
ombord- og ilandkjøring av biler, samt lasting og
lossing av gods. Vennligst vær oppmerksom på
denne trafikken, og vis varsomhet ved avstigning
og ombordstigning.
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SKIP I FAST RUTE

Hurtigrutens skip langs norskekysten går i fast
rute og er en viktig del av hverdagen for store
deler av kystbefolkningen. Natt og dag frakter
skipene gjester, kjøretøy og gods mellom anløpshavnene som er oppgitt i Hurtigrutens brosjyrer
og på vår nettside. Trafikken kan medføre noe
støy under lasting og lossing. En del av anløp
ene har svært kort varighet og skjer i løpet av
natten. I sjeldne tilfeller er vi nødt til å seile forbi
en anløpshavn på grunn av dårlig vær eller andre
uforutsette forhold.

Fra 2018 vil 9 av våre 11 skip langs norskekysten
(bortsett fra MS Lofoten og MS Vesterålen) ha
en ekspedisjonsleder som selger og gir informasjon om utflukter, poster et dagsprogram og et
nyhetsbrev, gir deg informasjon om plassen vi
passerer av interesse, ilandsstigning og mye mer.
Disse områdene på skipene kalles ”basecamp” og
er startpunktet for alle våre utflukter på land. Alle
turlederne snakker norsk, engelsk og tysk. Ekspedisjonslederne snakker norsk og engelsk.
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Med unntak av MS Lofoten er alle våre skip
utstyrt med stabilisatorer. Største del av reisen
langs norskekysten seiles i beskyttede farvann
og skipene befinner seg på åpent hav kun noen
få timer. Vennligst påse at du er tilbake om bord i
god tid før vi seiler - dette gjelder spesielt dersom
skipet ligger etter ruten og vi må ta igjen tapt tid.
Avreisetiden blir tydelig kunngjort ved landgangen. Hurtigrutens skip kan dessverre ikke vente
på gjester som ankommer for sent. Dersom du
mot formodning går glipp av avreisen, må du selv
ta ansvar for å ordne transport til en anløpshavn der du kan gjenoppta reisen, eller eventuelt
ordne din egen hjemreise. Hurtigruten tar ikke
kostnader dersom du er for sen til avreise.
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Lokal handel
Det er viktig for oss å bidra til
lokalsamfunn, og etterlate et
positivt inntrykk i kystbyene vi
besøker. Ved å handle lokalt og
benytte oss av tjenester som mat
og utflukter fra lokale leverandører,
bidrar vi til levebrødet og velferden
i disse lokale kystsamfunnene. Vi
setter pris på samarbeidet med
lokalsamfunnene, og de ønsker

Bli med oss
på reisen mot
en grønnere
fremtid

gjestene våre varmt velkommen
og er stolte over å vise dem det
beste fra landet sitt. Når vi opererer på en etisk måte, bidrar vi
ikke bare til kollektiv velstand – vi
bidrar til å opprettholde og berike
kysten er kjent for, og som gjestene våre kommer for å se, smake
og oppleve.

MILJØNETTVERK
Hurtigruten spiller en aktiv og
ledende rolle som medlem i flere nettverk som fremmer trygg
og miljømessig ansvarlig reise.
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den unike livsstilen som norske-

Hurtigruten og bærekraft
Det å være en verdensleder innen ekspedisjonsreiser
kommer med et stort ansvar. Bærekraft er i kjernen av
alt vi gjør og alle opplevelser vi tilbyr. Vi er en global

Vi setter en grønnere standard

darder på alle fronter. Hurtigruten anbefaler et forbud

De nye skipene våre, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof

mot tungolje, og strengere regulering av uberørte

Nansen er verdens første batterihybriddrevne ekspedisjons-

destinasjoner. Vi er involvert i forskning, kjemper mot

skip, skreddersydd for å utforske noen av verdens mest spek-

forurensning og finansierer lokale og globale prosjek-

takulære områder. Innen 2021 vil ni av skipene våre drives på

ter gjennom Hurtigruten Foundation. Målet vårt er å

flytende naturgass og batteristrøm – noe som gir oss en av de

informere gjestene våre og skape ambassadører for

grønneste flåtene i hele cruisebransjen. Vi setter en ny stan-

hver destinasjon på hver sjøreise.
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frontfigur innen grønn skipsfart, og setter nye stan-

mer informasjon:

dard for neste generasjon oppdagelsesreiser – og du kan være
en del av det.
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VIKTIGE TELEFONNUMMER
PÅ LAND I NORGE

Politi:

112

Ambulanse:

113

Brann:

110

NÅR DU REISER TIL OG FRA
DIN REISE MED HURTIGRUTEN

KONTAKTINFORMASJON – SKIP
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SKIP

TELEFON

E-POST

MS Midnatsol
MS Trollfjord
MS Finnmarken
MS Nordnorge
MS Polarlys
MS Nordkapp
MS Nordlys
MS Richard With
MS Kong Harald
MS Vesterålen
MS Lofoten
MS Spitsbergen

+47 99 48 72 77
+47 99 48 72 76
+47 48 03 40 00
+47 97 59 10 00
+47 99 48 72 75
+47 97 58 10 00
+47 99 48 72 74
+47 97 57 10 00
+47 99 48 72 73
+47 48 01 80 00
+47 91 35 20 00
+47 97 49 10 00

resepsjon.ms@hurtigruten.com
resepsjon.tf@hurtigruten.com
resepsjon.fm@hurtigruten.com
resepsjon.nn@hurtigruten.com
resepsjon.pl@hurtigruten.com
resepsjon.nk@hurtigruten.com
resepsjon.nl@hurtigruten.com
resepsjon.rw@hurtigruten.com
resepsjon.kh@hurtigruten.com
resepsjon.va@hurtigruten.com
resepsjon.lo@hurtigruten.com
reception@sb.hurtigruten.com

MARITIME UTTRYKK
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Ta kontakt med skipet for nød- og ulykkessaker
samt omgående hjelp på reisen til og fra
Hurtigruten.

AKTERSKIP

BAKENDEN AV SKIPET

BABORD

VENSTRESIDEN AV SKIPET

BALLAST

SYSTEM MED VANNTANKER SOM STABILISERER SKIPET

BAUG

FRAMENDEN AV SKIPET

BROEN

STEDET DER MAN NAVIGERER SKIPET

BRODEKK

DEKKET BAK BROEN

BUNKRE

Å FYLLE PÅ DRIVSTOFF

BYSSE

SKIPETS KJØKKEN

FLAGGE

Å HEISE FLAGG ELLER VIMPEL

LANDGANG

BRO ELLER TRAPP MELLOM SKIP OG KAI

KLARERING

REGLER VED OMBORDSTIGNING OG ILANDSTIGNING

KNOP

SKIPETS FART I NAUTISKE MIL (1,852 KM) PER TIME

LESIDE

SIDEN AV SKIPET SOM LIGGER I LY FOR VINDEN

LOVART

SIDEN AV SKIPET SOM ER UTSATT FOR VINDEN

MESSE

MATSAL FOR SKIPETS MANNSKAP

NAUTISK MIL

AVSTANDSMÅL: 1 NAUTISK MIL = 1,852 KM

STABILISATORER

UTSTYR SOM BRUKES TIL Å MOTVIRKE AT SKIPET RULLER I BØLGER OG VIND

SLINGRING

RULLENDE SIDEBEVEGELSE I SJØGANG

STYRBORD

SKIPETS HØYRE SIDE

Hurtigruten reserverer seg for endringer som har
oppstått etter trykking av denne brosjyren.
Dato: August 2019
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Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø
Bestilling: booking@hurtigruten.com

Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og hurtigruten.no
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