Hurtigrutens utflykter, Bergen-Kirkenes
ETT SMAKPROV AV NORGE (Hjørundfjorden)
Vi tar dig till platser som har fascinerat besökare i århundraden och garanterar en annorlunda upplevelse i fantastisk miljö.
Färden går genom Norangsdalen innan vi utforskar Urke och historiska Hotel Union Øye, där du får smaka på lokala
specialiteter.
Kod: H-HJF2F • Period: 02.09-01.11 • Nivå: 1 • Pris från: 813:-

FJÄLLVANDRING VID HJØRUNDFJORDEN
Följ med på fjällvandring och titta ut över det storslagna landskapet runt Hjørundfjorden. Upplev frisk luft, vacker natur och, inte
att förglömma, den fantastiska utsikt du belönas med när du når toppen!
Kod: H-HJF2G • Period: 02.09-01.11 • Nivå: 4 • Pris från: 604:-

VANDRING MED ETT BESÖK PÅ EN FÄBOD (Hjørundfjorden)
På denna behagliga vandringstur besöker vi en gammal fäbodvall. Vi reser tillbaka i tiden, men ger oss samtidigt ut på en
kulinarisk resa! Här får du nämligen lära dig mer om gårdslivet och smaka på lokala delikatesser.
Kod: H-HJF2H • Period: 02.09-01.11 • Nivå: 3 • Pris från: 648:-

GEIRANGER OCH TROLLSTIGEN (Geiranger-Molde)
Upplev den spektakulära utsikten över Geirangerfjorden! På denna utflykt får du ta del av det bästa av både fjord och fjäll. Låt
dig också imponeras av färden nedför Trollstigen som består av elva hårnålskurvor. Vi avslutar dagen med middag i Molde.
Kod: H-AES2B • Period: 02.06-01.09 • Nivå: 2 • Pris från: 1 923:-

JUGENDVANDRING I ÅLESUND
Efter branden 1904 återuppbyggdes Ålesund i kontinental byggnadsstil som präglas av spiror, torn och detaljrika ornament. Hör
historien bakom jugendarkitekturen i Ålesund när vi guidar dig genom stadens gator. Se den fina fiskehamnen och det charmiga
Apotekertorget innan vandringen fortsätter till Jugendstilsenteret.
Kod: H-AES2C/H-AES2E • Period: 02.11-01.06/02.09-01.11 • Nivå: 2 • Pris från: 330:-

ATLANTERHAVSPARKEN OCH AKSLA
Upplev en spektakulär dykarshow i ett av Nordeuropas största saltvattensakvarier. Se fiskarna bli handmatade av dykare och låt
dig charmas av pingvinerna i utomhusbassängen. Därefter fortsätter turen till Akslafjället, där du kan beundra den fantastiska
utsikten över staden.
Kod: H-AES2D • Period: 02.11-01.06 • Nivå: 2 • Pris från: 538:-

NIDAROSDOMEN OCH RINGVE MUSEUM (Trondheim)
Nidarosdomen är byggd i gotisk stil över Olav den heliges grav. Denna nationalhelgedom har en otrolig arkitektur och blir en
upplevelse du sent kommer att glömma. Vi tar dig också till Ringve Museum och den botaniska trädgården som ligger strax intill.
Kod: H-TRD3A • Period: 03.04-02.09 • Nivå: 2 • Pris från: 604:-

TRONDHEIM MED NIDAROSDOMEN
På denna guidade tur genom Trondheim tar vi dig tillbaka i tiden. Trondheim var tidigare Norges huvudstad och spelade en
viktig roll under vikingatiden och medeltiden. Lär dig mer om stadens historia och beundra den spektakulära Nidarosdomen.
Kod: H-TRD3B • Period: 03.09-02.04 • Nivå: 1 • Pris från: 527:-

MUNKHOLMEN (Trondheim)
Låt dig fängslas av fästningen som tidigare var fängelse när vi nu reser tusentals år tillbaka i tiden på historiska Munkholmen.
Njut också av en båttur på Trondheimsfjorden med fantastisk utsikt över staden.
Kod: H-TRD3E • Period: 03.09-02.11 • Nivå: 2 • Pris från: 582:-

PADDLA KAJAK PÅ NIDELVEN (Trondheim)
Upplev Trondheim från en annan vinkel! Vi tar med dig med på en kajaktur längs Nidelven. Se höjdpunkter som Nidarosdomen och Kristiansten fästning från vattnet.
Kod: H-TRD3G • Period: 03.06-02.09 • Nivå: 4 • Pris från: 1 066:-

CYKELTUR I TRONDHEIM
Upplev det historiska Bakklandet där vi testar världens enda cykelhiss i sitt slag. Härifrån cyklar vi med utsikt över katedralen
vidare längs raderna av trähus och fortsätter sedan längs Nidelven.
Kod: H-TRD3H • Period: 03.04-02.09 • Nivå: 3 • Pris från: 495:-
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SVARTISEN (Ørnes-Bodø)
Vi tar dig med till Svartisen, Norges näst största glaciär! Se resterna från den senaste istiden när vi reser med båt i detta
fantastiska landskap. Här finns också möjlighet att få syn på havsörn – Europas största rovfågel!
Kod: H-ORS4A • Period: 04.06-03.09 • Nivå: 2 • Pris från: 1 923:-

VINTERVANDRING I BODØ
Vill du se 13 imponerande snötäckta toppar, gamla vikingagravar och andra kulturella landmärken? Följ med på denna
vintervandring längs kusten i Bodø.
Kod: H-BOO4B • Period: 04.11-31.03 • Nivå: 4 • Pris från: 648:-

HAVSSAFARI SALTSTRAUMEN (Bodø)
Följ med i RIB-båt och se världens starkaste malström, där flera miljoner kubikmeter vatten pressas genom det 150 meter smala
sundet. En otrolig naturupplevelse! Längs vägen hoppas vi också att få se havsörn – Europas största rovfågel.
Kod: H-BOO4D • Period: 01.04-03.11 • Nivå: 3 • Pris från: 1 264:-

UPPLEV BODØ OCH SALTSTRAUMEN
Vi guidar dig genom Bodø, den näst största staden i Nordnorge. Genom ett fantastiskt landskap fortsätter vi till Saltstraumen,
där ett äkta naturfenomen väntar på dig! Flera miljoner kubikmeter vatten pressas genom det 150 meter smala sundet och ger
dig en upplevelse utöver det vanliga.
Kod: H-BOO4C • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • Pris från: 604:-

MÖT VIKINGARNA PÅ VINTERN (Stamsund-Svolvær)
Se rekonstruktionen av den största vikingabyggnaden som någonsin har hittats och var med på en vikingafest arrangerad av
husets värdpar. Smaka på traditionell vikingamat och hembryggt mjöd innan du förhoppningsvis får avsluta kvällen med att se
det fantastiska norrskenet!
Kod: H-STU4E • Period: 04.11-03.04 • Nivå: 1 • Pris från: 1 187:-

MÖT VIKINGARNA PÅ SOMMAREN (Stamsund-Svolvær)
Vi tar dig tillbaka till vikingatiden och bjuder dig på fest i den största vikingabyggnaden som någonsin har hittats! Prova
traditionell vikingamat med hembryggt mjöd och lär dig mer om vikingarnas historia.
Kod: H-STU4F • Period: 04.04-03.11 • Nivå: 1 • Pris från: 1 187:-

EN SMAK AV LOFOTEN (Stamsund-Svolvær)
Lyssna på våra guider som berättar om den tusenåriga fisketraditionen i Lofoten när vi tar dig på en vandring mellan fiskebyarna från Stamsund till Svolvaer. Vi besöker ett galleri, ett museum och
en kyrka på vägen.
Kod: H-STU4G • Period: 04.04-03.09 • Nivå: 1 • Pris från: 868:-

ISHAVSSTADEN TROMSØ
Utforska ishavsstaden Tromsø och följ med till några av stadens kända landmärken. Vi besöker bland annat Ishavskatedralen
och upplevelsecentret Polaria. Du får dessutom lyssna till spännande polarhistorier.
Kod: H-TOS5A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • Pris från: 714:-

HUNDSLÄDE (Tromsø)
Vi tar med dig med på en polarexpedition i miniatyr. Upplev vacker natur, hav, fjäll och vidder medan huskyhundarna drar dig
över det frusna landskapet.
Kod: H-TOS5B • Period: 05.11-04.05 • Nivå: 3 • Pris från: 1 747:-

NATUR OCH HUSKIES (Tromsø)
Låt dig charmas av huskies med valpar på Tromsø Villmarkssenter. Här lär du dig mer om det natursköna området och får en
introduktion i hur man kör hundspann.
Kod: H-TOS5C • Period: 05.06-04.09 • Nivå: 1 • Pris från: 604:-

POLARHISTORISK STADSVANDRING (Tromsø)
På denna guidade tur genom Tromsø får du ta del av den spännande polarhistorien. Vi besöker det fascinerande Polarmuseet
och Ølhallen, Tromsøs äldsta pub. Möt lokalbefolkningen och smaka på öl från världens nordligaste bryggeri.
Kod: H-TOS5D • Period: 05.11-04.04 • Nivå: 2 • Pris från: 538:-

KAJAKPADDLING (Tromsø)
Utforska havet! Tillsammans med en guide paddlar vi fram genom den vackra nordnorska naturen med de spetsiga fjällen i
bakgrunden. Detta är ett fantastiskt sätt att komma nära inpå det marina djurlivet.
Kod: H-TOS5G • Period: 01.05-31.08 • Nivå: 4 • Pris från: 1 484:Grönlandsresor AB, Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö, SVERIGE
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FJÄLLVANDRING I TROMSØ
Denna utflykt tar dig 400 meter över staden Tromsø till Fløyfjellet. En kort tur med linbanan tar oss upp till ändstationen där
vandringen börjar. Njut av den imponerande utsikten över staden, havet och fjällen på Kvaløya.
Kod: H-TOS5J • Period: 05.06-04.11 • Nivå: 4 • Pris från: 824:-

NORDKAP (Honningsvåg)
Utforska den vilda naturen på Nordkap – det europeiska fastlandets nordligaste punkt! I Nordkapphallen får du se en film i
panoramaformat som visar Nordkap och regionen under de fyra årstiderna.
Kod: H-HVG6A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • Pris från: 1 363:-

NORDKAP – SPECIAL (Honningsvåg)
Följ med på en unik och oförglömlig tur till Nordkap med egen guide som berättar om denna historiska plats. Vi visar en film om
Nordkap och njuter sedan av en måltid med lokala delikatesser. I slutet av utflykten får du ett Nordkapscertifikat till minne av denna fantastiska plats.
Kod: V-HVG6F • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • Pris från: 2 747:-

FÅGELSAFARI (Honningsvåg)
Besök Gjesværstappan Naturreservat – en ögrupp med mer än tre miljoner häckande fåglar! Upplev också det dramatiska
landskapet runt Magerøya och den lilla fiskebyn Gjesvær.
Kod: H-HVG6B • Period: 06.04-05.09 • Nivå: 2 • Pris från: 1 418:-

KULTURELL VANDRING I HONNINGSVÅG
Följ med på en historisk vandring genom Honningsvåg och lär dig mer om den fina arkitektur som staden har att erbjuda.
Kod: H-HVG6G • Period: 10.06-10.08 • Nivå: 2 • Pris från: 473:-

BESÖK I FISKEBY (Honningsvåg)
Följ med på en guidad tur genom det vackra landskapet på Magerøya till fiskebyarna Kamøyvær och Skarsvåg. Lär dig mer om
natur, kultur och historia i detta område. Vi besöker Jultomtens hus i Skarsvåg där det serveras kaka och glögg. Vi gör också en
tur till konstnären Eva Schmutterers galleri.
Kod: H-HVG6H • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • Pris från: 824:-

SAMISK KULTUR (Kjøllefjord-Mehamn)
Detta är en unik chans att besöka ett sameläger, träffa en samisk familj och lära dig mer om deras traditioner och levnadssätt.
Lyssna till traditionell jojk och försök fånga en ren med lasso!
Kod: H-KJD6C • Period: 06.05-05.09 • Nivå: 1 • Pris från: 912:-

SNÖSKOTERTUR I LAPPLAND (Kjøllefjord-Mehamn)
Följ med på ett skoteräventyr i ett av våra mest extrema och spännande naturområden. Upplev snötäckta dalar och frisk
vinterluft. Och om du har tur får du kanske se norrsken på den klara stjärnhimlen.
Kod: H-KJD6D • Period: 06.12-15.05 • Nivå: 3 • Pris från: 2 846:-

SAMISK HÖST (Kjøllefjord-Mehamn)
Lär dig mer om den arktiska naturens ”skafferi och apotek” och det samiska levnadssättet. Vi smakar på traditionell mat från
naturen och får veta mer om den samiske schamanen.
Kod: H-KJD6E • Period: 06.09-05.11 • Nivå: 1 • Pris från: 714:-

DEN RYSKA GRÄNSEN (Kirkenes)
Kirkenes är den enda staden i Norge där öst möter väst och här har Hurtigruten sin vändpunkt. Vi börjar med en kort rundtur i
staden innan bussen tar oss djupt in i det förvånansvärt frodiga landskapet. Vi gör ett stopp i Storskog – gränsstationen mellan
Norge och Ryssland.
Kod: H-KKN7A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • Pris från: 648:-

ÂLVBÅT TILL DEN RYSKA GRÄNSEN (Kirkenes)
Besök den ryska gränsen i en älvbåt som tar oss uppför Pasvikelva. En guide berättar unika historier och när vi kommit i land
vid gränsen berättar vi om Norges förbindelser med Ryssland.
Kod: H-KKN7B • Period: 01.06-06.10 • Nivå: 2 • Pris från: 1 264:-

SNÖSKOTERSAFARI (Kirkenes)
Vi tar dig med på en uppfriskande snöskotertur över frusna fjordar genom ett stilla arktiskt landskap. Se den nordligaste delen
av den sibiriska taigan och njut av de vackra omgivningarna innan förfriskningar väntar inne i lappkåtan.
Kod: H-KKN7C • Period: 15.12-05.05. • Nivå: 2 • Pris från: 1 747:-
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KIRKENES SNÖHOTELL
Besök världens kallaste hotell! Följ med på en guidad tur genom de vackra, utsmyckade rummen och ta en drink i Norges
största isbar. Glöm inte att hälsa på renarna och husky-hundarna som bor i närheten av hotellet.
Kod: H-KKN7D • Period: 20.12-01.05. • Nivå: 2 • Pris från: 692:-

ATV/QUAD-SAFARI TILL DEN RYSKA GRÄNSEN (Kirkenes)
Följ med på ATV-safari till den ryska gränsen. Vi sätter kurs mot Kjerringstupet där du kan njuta av det storslagna landskapet
från utsiktsplatserna. Vi stannar vid gränsen där det serveras kaffe, te och snacks.
Kod: H-KKN7E • Period: 07.05-06.10 • Nivå: 4 • Pris från: 1 308:-

SLÄDTUR MED HUSKIES (Kirkenes)
På denna oförglömliga tur guidas du genom ett fantastiskt vinterlandskap i den arktiska vildmarken.
Om du har tur får du se norrsken!
Kod: H-KKN7F • Period: 01.11-01.05. • Nivå: 3 • Pris från: 1 857:-

SLÄDTUR SPECIAL (Kirkenes)
På denna tur får du styra ditt eget hundspann! Låt dina nya fyrbenta vänner dra dig genom fantastiska arktiska landskapet.
Varma drycker serveras på vägen.
Kod: V-KKN7J • Period: 01.11-01.05. • Nivå: 3 • Pris från: 3 516:-

ARKTISK SKÖRD (Kirkenes)
Få en inblick i hur folket i Arktis har samlat, skördat, jagat och fiskat i århundraden. Du får lära dig hur du tänder en brasa, fiskar,
tillreder din egen måltid och kastar lasso. Här får du också veta hur människor klarar att överleva den hårda arktiska vintern.
Kod: H-KKN7G • Period: 25.08-15.10 • Nivå: 2 • Pris från: 802:-

KUNGSKRABBSEXPEDITION (Kirkenes)
Gör dig redo att möta kungskrabban! En erfaren fiskare tar dig med på en tur du sent ska glömma. Med RIB-båt kör vi ut i
fjorden där du själv kan dra upp en av dessa gigantiska krabbor. Vi får sedan lära oss hur man tillagar en läcker måltid i en
gammal traditionell sjöbod (rorbu).
Kod: H-KKN7H • Period: 07.04-06.11 • Nivå: 3 • Pris från: 1 747:-

FJÄLLTUR MED HUSKY (Kirkenes)
Ta med dig en egen husky på fjälltur i Kirkenes. Du kan förvänta dig en fantastisk utsikt över fjällen och Langfjorden. När du
kommer upp till toppen serveras grillad renkorv.
Kod: H-KKN7I • Period: 07.06-06.09 • Nivå: 4 • Pris från: 868:-
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