Hurtigrutens utflykter, Bergen-Kirkenes 2019/2020
ETT SMAKPROV AV NORGE (Hjørundfjorden)
Följ med på utflykten ”Ett smakprov på Norge” och se platser som har fascinerat besökare i århundraden. När vi ankommer till
Hjørundfjorden hämtas du upp av en mindre båt som tar dig till den lilla byn Urke. Vi reser vidare med buss genom det som ofta
kallas för Norges smalaste dal – Norangsdalen. Efter ett jordskred 1908 bildades en naturligt uppdämd sjö -Lyngstølvatnet. På
sjöns botten kan du fortfarande se rester av de gamla husgrunderna. Vi besöker också det historiska Hotel Union Øye, ett av de
mest särpräglade hotellen i hela Europa i storslagen omgivning. Hotellet har varit ett populärt resmål för kungligheter, författare
och förälskade par under flera generationer. Här blir vi bjudna på lokala specialiteter samt något att dricka innan vi återvänder till
Urke och besöker den lokala lanthandeln eller puben
Kod: HR-HJF2F • Period: 02.09-01.11 • Nivå: 1 • Pris: 1 134: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! Vi börjar på en gårdsväg som övergår i en traktorstig .
vägen är brant och de sista 500 metrarna följer vi en stentrappa byggd av sherpor. Njut av den magnifika utsikten! Innan vi går
ner tar vi en fikapaus i Leknes-dalen, ovanför byn Urke och den fjordarm som sträcker sig in till Øye. Och överallt runt omkring
oss: majestätiska fjäll.Vi får även se är en 100 år gammal björngrotta. Vi tar samma väg tillbaka och får tid att besöka den lokala
lanthandeln innan vi går tillbaka till båten.
Kod: HR-HJF2G • Period: 02.09-01.11 • Nivå: 4 • Pris: 923:VANDRING MED ETT BESÖK PÅ EN FÄBOD (Hjørundfjorden)
Följ med på denna härliga vandring till en gammal fäbod. Här välkomnas vi av våra värdar som berättar om livet på gårdarna
förr i tiden. Varje sommar flyttades korna till sommarbetet där de mjölkades morgon och kväll. Dessa betesmarker kunde ligga
så långt från byn att man var tvungen att bygga fäbodar, vilket var små hus där mjölkpigorna bodde. De gamla fäbodarna på
Haukås restaurerades på 1990-talet och är nu bara minnen från svunna tider. Värdarna visar en del av den utrustning som
användes och du får prova på att bära mjölkhinkar och kärna smör. Sedan kan du utforska platsen på egen hand och smaka på
de lokala specialiteterna. På tillbakavägen går vi på andra sidan dalen och passar då på att titta in i den lokala lanthandeln.
Kod: HR-HJF2H • Period: 02.09-01.11 • kombinerbar med 2E • Nivå: 3 • Pris: 1011:GEIRANGER OCH TROLLSTIGEN (Geiranger-Molde)
Under en hel dag utforskar vi den berömda, UNESCO-skyddade Geirangerfjorden, vackert belägen bland snötäckta fjäll, vilda
vattenfall och frodig växtlighet. Resan börjar med en biltur uppför den branta Ørneveien. Från toppen får vi en fantastisk utsikt
över fjorden. Resan går vidare längs den idylliska sjön Eidsdalsvatnet, där du kan njuta av en vacker tur med färja till Linge.
Tillbaka på torra land fortsätter vi mot Gudbrandsjuvet (Gudbrandsklyftan), där vi tar en fotopaus innan vi når kalfjället.En av de
många höjdpunkterna är när vi tråcklar oss genom de elva hårnålskurvorna på väg nerför Trollstigen. Väl nere är det dags för en
kopp kaffe och något att mumsa på innan vi fortsätter till Romsdalsfjorden, där landskapet blir vänligare. Vi avslutar med middag
i Molde. Det här är utflykten för fjordar, trolska fjäll och vacker utsikt!
Kod: HR-AES2B • Period: 02.06-01.09 • Nivå: 1 • Pris: 2 188:HJØRUNDFJORDEN, GEIRANGER OCH TROLLSTIGEN
Följ med på denna härliga vandring till en gammal fäbod. Här välkomnas vi av våra värdar som berättar om livet på gårdarna
förr i tiden. Eftersom gårdarna nere i byn var små var man tvungen att utnyttja marker längre bort för att djuren skulle få mat.
Varje sommar flyttades korna till sommarbetet där de mjölkades morgon och kväll. Dessa betesmarker kunde ligga så långt från
byn att man var tvungen att bygga fäbodar, vilket var små hus där mjölkpigorna bodde. De gamla fäbodarna på Haukås
restaurerades på 1990-talet och är nu bara minnen från svunna tider. Värdarna visar en del av den utrustning som användes
och du får prova på att bära mjölkhinkar och kärna smör. Sedan kan du utforska platsen på egen hand och smaka på de lokala
specialiteterna. På tillbakavägen går vi på andra sidan dalen och passar då på att titta in i den lokala lanthandeln.
Kod: HR-HJF2H • Period: 02.09-30.09 • Nivå: 1 • Pris: 2 716:HJØRUNDFJORDEN, GEIRANGER OCH ÅLESUND
I Hjørundfjorden går vi i land i den lilla byn Urke och reser med buss genom den smala Norangsdalen. Vi njuter sedan av den
vackra Geirangerfjorden från en färja och åker sedan uppför fjället till utsiktspunkten Flydalsjuvet i Geiranger för hisnande vyer.
En av Norges mest populära platser för resefoton. Vi fortsätter från Geiranger uppför fjället längs den mycket branta Ørneveien.
Vi tar sedan färjan från Eidsdal till Linge och fortsätter till byn Stordal där vi stannar för kaffe och tilltugg. Vi avslutar dagen i
Ålesund, staden som är känd för sin moderna arkitektur i jugendstil. Här gör vi en kort sightseeing och beundrar utsikten från det
närliggande fjället Aksla, innan vi går ombord på fartyget igen.
Kod: HR-HJF2J • Period: 01.10-31.10 • Nivå: 1 • Pris: 2 187: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 • Period: 02.11-01.06 (förutom 01.01, 01.05, 17.05 and 24.-26.12 och 31.12) i • Nivå: 2 • Kombinerbar med 2E •
Pris : 923:-
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JUGENDVANDRING I ÅLESUND (utan jugendstilcenter)
Ålesund utmärker sig genom sina många spiror, torn och utsmyckade byggnader och är känd för sin vackra arkitektur i
jugendstil. 1904 förstördes det mesta av Ålesund i en stor brand. Man var förutseende nog att återuppbygga staden i den då så
moderna jugendstilen. Ålesund ingår idag i ett jugendnätverk, ett europeiskt samarbete som startade 1999 i syfte att studera,
skydda och utveckla jugendstilen. Vår tur i Ålesund börjar i hamnen där vi träffar vår lokala guide som tar oss med på en trevlig
promenad i denna förtjusande stad. Vi går förbi den pittoreska fiskehamnen Brosundet, det charmiga Apotekertorget med sina
fiskarstatyer och stadens unika huvudgata med fina butiker. Detta är en perfekt tur där du får lyssna till stadens intressanta
historia och uppleva det charmanta gatulivet.
Kod: H-AES2E • Period: 02.09 - 01.11 • Nivå: 2 • Kombinerbar med 2F/2G/2H • Pris : 571: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: HR-AES2D • Period: 02.11-01.06, ej 01.01, 17.05 och 24.-25.12 och 31.12 • Nivå: 2 • Pris: 923:KAJAKPADDLING I ÅLESUND
Se jugendstaden från vattnet och lyssna till berättelsen om den ödesdigra branden som ödelade stora delar av staden 1904.
Staden återuppbyggdes då i den fashionabla jugendstilen som var modern på den tiden. Vår kajakutflykt börjar i centrum där du
utrustas med allt du behöver och får en säkerhetsgenomgång. Vi stannar på flera ställen under kajakturen för att fotografera.
Turen leds av certifierade kajakguider med utmärkt lokalkännedom som ser till att du får en fantastisk dag i kajaken.
Kod: HR-AES2K • Period: 01.01-31.05.2020 • Nivå: 4 • Pris: 1187: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 ( instrument museum) och den botaniska
trädgården som ligger strax intill.
Kod: HR-TRD3A • Period: 03.04-02.09 • Nivå: 2 • Pris: 923:TRONDHEIM MED NIDAROSDOMEN
Njut av en guidad tur genom Norges tidigare huvudstad. Trondheim, som ursprungligen hette Nidaros, har spelat en viktig roll
under Norges historia, framför allt under vikinga- och medeltiden. Detta märks på många av de populära sevärdheterna. Den
norska vikingakungen Olav Tryggvason grundade staden år 997. Du kommer att få se Trondheims gator, stadsdelar och
höjdpunkter, inklusive en kort besök på Utsikten för att beundra staden från ovan.Nidarosdomen, som tronar över staden, restes
över Olav den heliges grav, den norska vikingakungen som blev Norges skyddshelgon. Byggandet av denna nationella
helgedom påbörjades år 1070. Nidarosdomen har vackra fönster i målat glas från 1800- och 1900-talet, och statyerna och
utsmyckningarna på västra fasaden är en sevärdhet i sig.
Kod: HR-TRD3B • Period: 03.09-02.04 • Nivå: 1 • Pris: 874:TRONDHEIM TILL FOTS
Följ med på en guidad rundvandring i den medeltida stad som numer blivit ett modernt tekniskt forskningscentrum.Vi
promenerar i den historiska staden med kungliga residenset Stiftsgården och statyn av stadens grundare, vikingakungen Olav
Tryggvason. Vi besöker den äldre stadsdelen Bakklandet med pittoreska trähus, små butiker och kaféer. Härifrån fortsätter vi till
Nidarosdomen, Norges nationalhelgedom och ett mästerverk i gotisk stil. (inträde i Nidarosdomen ingår ej) ca 5 km sträcka..
Kod: HR-TRD3D • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • Pris: 923: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: HR-TRD3G • Period: 01.01-31.12) • Nivå: 4 • Pris: 1 187: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: HR-TRD3H • Period: 03.04-02.09 • Nivå: 3 • Pris: 958:VÄRLDENS NORDLIGASTE SPÅRVAGNSTUR
En kort busstur tar dig till spårvagnshållplatsen i stadens centrum. Därifrån åker vi med en autentisk vagn på världens
nordligaste spårväg och passerar färggranna hus och resterna av Trondheims stadsmur. Gråkallbanans spårvagnslinje invigdes
1924 och är en 8,8 km lång smalspårig linje mellan Trondheims centrum och yttre områden. Njut av en spektakulär vy av
Trondheim i en vagn från 50-talet innan vi anländer till Liansjön, spårvagnslinjens slutstation. Därifrån tar bussen oss till
Granåsens skidhoppningsområde som byggdes för VM 1997. Du kommer att ha tid att beundra de enorma hoppbackarna som
används både under sommar- och vintertid för träning och tävlingar. Därefter kommer bussen att ta oss tillbaka till båten via en
kort väg genom Trondheims centrum och ett uppehåll vid Nidaroskatedralen – Norges nationalhelgedom. Den har en mer än
1000-årig historia och är vallfärdsmålet i norr då den är begravningsplatsen för Sankt Olav. Den häpnadsväckande västra
fasaden och de blyinfattade fönstren kommer säkerligen att få dig att tappa andan.
Kod: HR-TRD3I • Period: 15.09-15.05, ej 25.12 • Nivå: 1 • Pris: 1 134: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: HR-ORS4A • Period: 04.06-03.09 • Nivå: 2 • kombinerbar 4F/4G • ej tillgänglig på MS Lofoten / MS Vesterålen
Pris: 2 629:Grönlandsresor AB, Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö, SVERIGE
www.gronlandsresor.se info@gronlandsresor.se
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ARKTISK KUSTPROMENAD
På den här turen vill vi ge dig en inblick i vilken betydelse friluftsliv har för norrmän. Under promenaden får du veta mer om
geologi och historia och vilken roll havet spelar för norrmän. Vi visar dig också en de många vikingagravar som upptäcktes i
detta område. Erfarna guider tar med dig längs stigar och sandstränder vid kusten och visar speciella sevärdheter längs vägen.
Promenaden är ca 3 km.
Kod: HR-BOO4B • Period: 01.01-31.12, ej 01.01, 24.-26.12 and 31.12 • Nivå: 4 • Pris: 923:HAVSSAFARI SALTSTRAUMEN (Bodø)
Följ med i RIB-båt och se världens starkaste malström, där 372 miljoner kubikmeter vatten pressas genom det 150 meter smala
och 31 meter djupa sundet. En otrolig naturupplevelse! Under färden kan du se delar av kaledoniska bergskedjebildningen med
fjäll som är över 250 miljoner år gamla. Längs vägen finns stora chanser att få se havsörn – Europas största rovfågel Denna
utflyktbjuder på hög hastighet, extrema naturkrafter och havsörnar. Passar ej för personer med ryggproblem.
Kod: HR-BOO4D • Period: 01.04-03.11 • Nivå: 3 • kombinerbar med 4F / 4G • inkl. overall etc • Pris: 1 538: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. Multiguidesystem i bussen.
Kod: HR-BOO4C • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • kombinerbar med 4E/ 4F/ 4G • Pris: 923: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: HR-STU4E • Period: 04.11-03.04 ( ej 24-26 dec, 31 dec och 01 jan) • Nivå: 1 • kombinerbar med 4B / 4C • Pris: 1 527:MÖT VIKINGARNA PÅ SOMMAREN (Stamsund-Svolvær)
På vägen till Lofotr berättar vår guide om de vikingar som bodde här för mer än 1 000 år sedan och hur deras liv såg ut. När vi
kommer fram välkomnas vi in i hövdingens hus som har rekonstruerats i full storlek och har utställningar med fynd från
vikingatiden. Hövdingen och husfrun bjuder in oss i den stora gästabudssalen där vi serveras en autentisk och välsmakande
vikingamåltid med mjöd. De bjuder också på underhållning med traditionella kostymer, sång och dans. Efter måltiden åker vi
tillbaka till Svolvær och i bussen får du lära dig mer om Lofotens historia innan vi går ombord på fartyget igen.
Kod: H-STU4F • Period: 04.04-03.11 • Nivå: 1 • kombinerbar med 4A ( ej tillgänglig för MS Lofoten) 4C / 4D • Pris: 1 574:EN SMAK AV LOFOTEN (Stamsund-Svolvær)
Vi startar i Stamsund och vårt första stopp är vid Torvhalsen, en oerhört vacker plats. Vi fortsätter sedan till Kabelvåg, det äldsta
och en gång det allra största fiskeläget på Lofoten. Det var här som Lofotens kommersiella fiske startade för mer än 1 000 år
sedan. I Kabelvåg besöker vi Galleri Espolin, Kaare Espolin Johnsons verk skildrar havet, Lofoten och fiskarnas hårda liv.
Bredvid galleriet ligger Lofotens museum, där du får veta mer om de lokala fiskarnas historia. På platsen där den medeltida
staden Vågar låg, kan du se autentiska fiskestugor och båthus med Nordlandsbåtar. Vårt sista stopp är vid Vågans kyrka i
Kabelvåg, Den byggdes 1898 i nygotisk stil och är en av Norges största med sina 1 100–1 200 sittplatser.
Kod: HR-STU4G • Period: 04.04-31.08 • Nivå: 1 • kombinerbar med 4A/4C/4D • Pris: 1 222:LOFOTPILS BRYGGERI (Svolvær)
I ett gammalt torskdepotställe från 1937 har Thorvardur, en lokal ölentusiast, grundat Lofotens första bryggeri med särskilt fokus
på smaken av Lofotens natur. Vi lär oss mer om dess historia, själva bryggningsprocessen och hur fokuseringen på de särskilda
vattenförhållandena i Lofoten gjorde det möjligt att starta ett bryggeri just här. Visningen slutar med ölprovning från öltanken,
Kod: HR-SVJ4H • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • kombinerbar med 4A/4C/4D • Pris: 431:GÅRDSBESÖK PÅ LOFOTEN (Stamsund-Svolvær)
Aalan-gården levererar te och goda ekologiska ostar till Hurtigrutens fartyg året runt. Familjen Åland visar oss runt och berättar
om tillverkning, djurhållning, det dagliga arbetet på en gård i Nord-Norge och vad de gör på sin fritid. Förutom att träffa gårdens
alla djur får vi också smaka på många olika sorters ostar, örter och andra produkter som har tillverkats på gården.
Kod: HR-STU4I • Period: 04.04 - 30.09 • Nivå: 2 • kombinerbar med 4A/4C/4D • Ingen guidning på bussen • Pris: 1 574:ISHAVSSTADEN TROMSØ
Tromsø är omgivet av höga fjäll och kallas ibland Nordens Paris. Denna kosmopolitiska stad har en fascinerande historia och
har varit utgångspunkt för många polarexpeditioner över Ishavet. Utflykten börjar med att vi åker den berömda linbanan upp till
fjällavsatsen Storsteinen (421 meter över havet). Härifrån har du en vidunderlig utsikt! Utforska därefter ishavsstaden och följ
med till några av stadens kända landmärken. Vi besöker bland annat Ishavskatedralen och upplevelsecentret Polaria.
Kod: HR-TOS5A • Period: 01.01-31.12 (undantag 1 jan, 17 maj, 24-26 dec, 31 dec) • Nivå: 1 • Pris: 1 451: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.Efter åkturen på ca 6 km bjuder vi in dig till en samisk lavvo (tältkåta) där du kan koppla av, värma
dig vid brasan och ta en varm dryck. På vildmarkscentret får du lära dig mer om hundspannskörning och hur en typisk samisk
arbetsdag kan se ut.(ingen guide på bussen)
Kod: HR-TOS5B • Period: 05.11-04.05 (Väder- och snöberoende, ej 24 dec) • varm overall etc ingår • Nivå: 3 • Pris: 2 664:-
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NATUR OCH HUSKIES (Tromsø)
Låt dig charmas av ca 250 huskies med valpar på Tromsø Villmarkssenter. Här lär du dig mer om det natursköna området och
får en introduktion i hur man kör hundspann.Världens längsta hundspannstävling “Iditarod” presenteras med unika bilder och en
filmvisning. Vildmarkscentrets guide tar med oss ut i naturen för att titta på växt- och fågellivet runt centret. Därefter samlas vi i
en traditionell samisk lavvo (tältkåta) för varm dryck och kaka. (ingen guide på bussen)
Kod: HR-TOS5C • Period: 05.05-04.11 • Nivå: 1. • Pris: 1011:POLARHISTORISK STADSVANDRING (Tromsø)
På denna guidade tur genom Tromsø får du ta del av den spännande polarforskarhistorien. Vi besöker det fascinerande
Polarmuseet och Ølhallen, Tromsøs äldsta pub. Möt lokalbefolkningen och smaka på öl från världens nordligaste bryggeri.
Kod: HR-TOS5D • Period: 05.11-04.04, ej 01.01.,18.-22.04, 24.-26, 31.12 • Nivå: 2 • Pris: 874: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: HR-TOS5G • Period: 01.05-31.08 • Nivå: 4 • Pris: 1 890:TUR PÅ LÄNGDSKIDOR (Tromsø)
När du har fått lära dig lite baskunskaper av våra erfarna skidlärare tar vi dig med på en tur i platt terräng. Njut av den vackra
naturen när vi försiktigt glider fram uppe på Tromsøya. Först lär vi dig några grundläggande längdåkningstekniker och i slutet av
turen ska du förhoppningsvis kunna ta dig upp- och nedför mindre backar. Efter skidturen tar vi en paus där du serveras varm
dryck och ett traditionellt norskt mellanmål; lefse.
Kod: HR-TOS5M • Period:01.12-01.05 • Nivå: 4 • Pris: 1 418:PÅ SNÖSKOR I TROMSÖ
Turen startar med en kort bussresa genom vinterlandskapets björk- och granskogar till toppen av Tromsøya. Med moderna
snöskor på fötterna kan du enkelt gå på snön, andas in den friska luften och uppleva Norges frostiga vinterlandskap. Följ med
guiden genom skogen och in i en glänta, där vi tillsammans tänder en brasa att värma oss vid. Guiden berättar om den natur
som omger oss, men också om traditioner och det dagliga livet i Tromsø. Sedan hoppar vi på kälkar och åker nedför den snöiga
backen.
Kod: HR-TOS5N • Period:01.12-01.05 • Nivå: 4 • Pris: 1 418:FISKE I TROMSÖ
Vår utflykt startar i Ersfjordbotn utanför Tromsø där vi går ombord på MS Capella. Den erfarna besättningen guidar oss genom
det svindlande vackra landskapet med majestätiska fjäll som stiger rakt upp ur havet. MS Capella byggdes 1999 speciellt för
passagerartransport och har en utmärkt komfort med vacker utsikt från loungen. Här sitter du och kopplar av tills kaptenen hittar
vatten med gott om fisk alldeles utanför Ersfjorden. Vi plockar då fram vår utrustning och börjar fiska. Förhoppningsvis får vi
tillräckligt med fisk för att kunna tillaga en riktigt god fisksoppa ombord. Båten tar oss sedan tillbaka till hamnen där vi efter
avslutning och klädbyte tar bussen tillbaka till Tromsø där fartyget väntar.
Kod: HR-TOS5Q • Period: 01.02-31.05.2020 • Nivå: 3 • Pris: 2 769:EXPEDITION TILL NORDKAP - DEN HISTORISKA RUTTEN
I Havøysund går du ombord på en RIB-båt och åker på en fartfylld tur längs den karga Finnmarkskusten. Vi stannar till vid en
fågelklippa för att titta på de häckande sjöfåglarna medan guiden berättar om områdets geografi och kultur. Du får sedan chans
att beundra den imponerande Nordkapsplatån från havet innan vi stiger i land i Hornvika. Här tar vi en kort paus och något att
dricka innan vi vandrar den historiska rutten längs fjällsidan upp till toppen. Väl uppe belönas du med hisnande vyer ut över
havslandskapet.
Kod: HR-HVS6J • Period: 01.06-30.09 • Nivå: 4 • Pris från: 4 387:NORDKAP (Honningsvåg)
Utforska den vilda naturen på Nordkap – det europeiska fastlandets nordligaste punkt! Nordkapsplatån höjer sig 307 meter över
det turbulenta Norra ishavet och här står det ikoniska globmonumentet som har blivit en symbol för Nordkap. Här är
fotografering ett måste! I Nordkapphallen, som delvis är inbyggd i berget kan du se en imponerande 180 graders panoramafilm
om Finnmark-regionen och själva Nordkap. Här hittar du också en souvenirbutik, utsiktsplats, ett litet kapell och ett thaimuseum,
som öppnades 1989 till minne av kungen av Siams besök 1907.
Kod: HR-HVG6A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • kombinerbar med 6C/6D/6E • Pris: 1 662: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.Här möts kalla och varma havsströmmar, vilket gör havet rikt på föda
åt fåglarna. Efter bara en kort båttur från Gjesvær är du framme i detta paradis för fågelskådare. Från båten kan vi se Finnmarks
största flock av lunnefåglar, tillsammans med mängder av måsfåglar. Under häckningssäsongen sjuder området av liv och
mäktiga havsörnar cirklar runt klippan på jakt efter byte. Luften fylls av en kakofoni av skrin från sillgrisslor, tordmular, skarvar,
kustlabbar och spetsbergsgrisslor och de stora havssulorna. På hösten kan du också se Europas minsta sjöfågel, stormsvalan.
Kod: HR-HVG6B • Period: 06.04-05.09 • Nivå: 2 • Pris från: 1 890:-
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NORDKAP - FÖR PLATINUMGÄSTER
Nordkapsplatån på ön Magerøy har sedan länge fascinerat besökare och väglett sjömän till en säker hamn. Här hör
ytterligheterna till vardagen. Det oförutsägbara arktiska vädret och de brutalt växlande årstiderna har format djur och växter
samt de lokala invånarnas levnadssätt och kultur. Den privata guiden ger dig en unik och oförglömlig inblick i levnadssättet
ovanför polcirkeln och visar runt dig på det europeiska fastlandets nordligaste punkt. Vi besöker även Nordkapphallen och ser
en kort panoramafilm om regionen och de starkt växlande årstiderna. Därefter njuter vi av en lokal delikatess i kaféet. Vi avslutar
turen genom att dela ut ett Nordkapsdiplom – som ett minne av denna speciella plats.
Kod: V-HVG6F • Period: 01.01- 31.12 • Nivå: 1 • Pris: 2 857: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: HR-HVG6H • Period: 01.01-31.12 (ej 24-25 dec,31 dec,01 jan) • Nivå: 2 • kombinerbar med 6C/6D/6E • Pris: 1 134:SAMISK KULTUR (Kjøllefjord-Mehamn)
På denna utflykt möter vi en samisk familj och deras renar på sommarbete på Nordkynhalvön. Familjen bjuder in dig till en
stämningsfull upplevelse runt elden i sin traditionella lavvo (kåta) medan renarna betar utanför. Det är dessa renskötare och
hantverkare som för de samiska traditionerna vidare. Här får du en inblick i vilka utmaningar som renskötseln och samekulturen
brottas med. Du får också höra berättelser, lyssna på jojk, titta på hantverk och smaka på renbuljong.
Kod: HR-KJD6C • Period: 06.05-05.09 • Nivå: 1 • kombinerbar med 6A/6B/6F/6G/6H • Pris: 1 088: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: HR-KJD6D • Period: 06.12-15.05 (ej 24 dec.) • Nivå: 3 • kombinerbar med 6A/6B/6F/6H • körkortskrav • Pris: 3 132: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: HR-KJD6E • Period: 06.09-05.11 • Nivå: 1 • Pris: 1 088: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 liten rundtur i
Kirkenes innan bussen tar oss djupt in i landskapet, som trots det hårda arktiska klimatet är mycket frodigt, med vackra gröna
åsar beströdda med småskog, björk och tall. Vi får lära oss mer om regionens spännande och bitvis mycket dramatiska historia.
Vi gör ett stopp i Storskog, den nuvarande gränsstationen som vi inte får korsa. Sedan åker vi vidare till Gapahuken restaurang,
som ligger vid en sjö med spektakulär utsikt mot Ryssland. Här lär vi oss mer om rysk kultur och smakar på ryska specialiteter.
Det finns även möjlighet att köpa ryskt hantverk. Tillbaka i Kirkenes besöker vi en utsiktsplats på Prestfjellet och ser ut över
staden och vårt fartyg.
Kod: HR-KKN7A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 1 • Pris: 1116:ÂLVBÅT TILL DEN RYSKA GRÄNSEN (Kirkenes)
Besök den ryska gränsen i en älvbåt som tar oss uppför Pasvikelva. En guide berättar unika historier om händelser i regionen
och när vi kommit i land vid gränsen får vi höra mer om Norges förbindelser med Ryssland.
Kod: HR-KKN7B • Period: 01.06-06.10 • Nivå: 2 • Pris: 1 407:SNÖSKOTERSAFARI (Kirkenes)
Följ med på ett snöskoteräventyr över en frusen fjord och storslagna snöklädda vidder i den arktiska vintern. Under turen
berättar guiderna om det extrema arktiska klimatet och områdets unika djurliv. Efter turen njuter vi av en varm dryck och smakar
på torkat renkött. Vi åker två och två i en skoter och du får en grundlig genomgång i snöskoterkörning och säkerhet innan vi ger
oss iväg.
Kod: HR-KKN7C • Period: 15.12-05.05, beroende av snöförhållanden • körkortskrav • Nivå: 3 • Pris: 1 976:KIRKENES SNÖHOTELL
Besök världens kallaste hotell! Följ med på en guidad tur genom de vackra, utsmyckade rummen av snö och is och ta en drink i
Norges största isbar. Passa på att hälsa på renarna och husky-hundarna som bor i närheten av hotellet.
Kod: HR-KKN7D • Period: 20.12-01.05 (ej 1 jan och beroende av snöförhållanden). • Nivå: 2 • Pris: 1134: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: HR-KKN7E • Period: 07.05-06.10 • Nivå: 4 • Pris: 1 626:SLÄDTUR MED HUSKIES
På denna oförglömliga tur guidas du genom ett fantastiskt vinterlandskap över frusna sjöar och vidöppna snöiga platåer, som
ger dig en gedigen upplevelse av den arktiska vildmarken. Två passagerare sitter i en släde och varje släde har sin egen
hundförare som också fungerar som guide. Om du har tur får du se norrsken! Efteråt samlas vi runt brasan och dricker varm
saft. De som vill kan även besöka det imponerande snöhotellet och renhägnen i parken.
Kod: HR-KKN7F • Period: 01.12-01.05. ( ej 01 jan och beroende av snöförhållanden) • Nivå: 3 • Pris: 2 189:-
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KUNGSKRABBSEXPEDITION (Kirkenes)
Gör dig redo att möta kungskrabban som kan väga upp till 10 kg! 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.När vi har fått upp tillräckligt med
krabbor, beger vi oss till en traditionell sjöbod vid fjorden för att tillreda och äta fångsten. Ät så mycket av denna arktiska
delikatess som du orkar. Bon appétit!
Kod: HR-KKN7H • Period: 01.06-30.09 • Nivå: 3 • Pris: 2 154:FJÄLLTUR MED HUSKY EXKLUSIVE
Vi börjar med en kort bussresa till startpunkten, som ligger nära den ryska gränsen. Här utrustas vi med varma kläder såsom
snöoveraller, skor, handskar och mössor. Sedan är det dags att träffa hundarna. Huskyhundarna spänns fast vid släden och
väntar sedan ivrigt på att dra oss över det frusna landskapet. Vi följer efter en guide som visar vägen och du och din
medpassagerare turas om att styra hundspannet. Hundarna drar oss sedan genom landskapet över frusna sjöar, genom skogar
och på snöiga platåer så att du får en nära upplevelse av den arktiska vildmarken. Vi gör flera stopp under turen och stannar för
varm dryck. Om du har tur får du kanske se norrskenet dansa över himlen under den mörka perioden. När solen återvänder blir
klimatet mildare och dagarna längre.
Kod: V-KKN7J • Period: 01.12-20.04 • Nivå: 4 • Pris 3 626:BESÖK PÅ VILDMARKS CAMP
Dagens lärorika tur börjar med en kort busstur från hamnen i Kirkenes till Sollia. Där får vi varma kläder och därefter åker vi
bekvämt i pulkor som dras av fyrhjulingar till campen, ca 3,5 km in mot bergen. När vi kommer fram visar guiden hur man klarar
sig i olika förhållanden utomhus. Vi lär oss grunderna i hur man går med snöskor, gör upp eld, navigerar, gräver en snögrotta,
fiskar och jagar etc. Vi får också prova göra vårt eget te av lokala örter. När vi sitter runt elden i lavvon berättar guiden om livet
på dessa breddgrader.
Kod: HR-KKN7K • Period: 15.10 – 01.05 • Nivå: 2 • Pris 1 044:-

_____________________________________________________________________________________________________
BRA ATT VETA:
●

Nämnda priser kan avvika marginellt beroende på växelkursen till norska kronan.Vi meddelar exakt pris vid bokning.

●

Nämnda nivåer på fysisk svårighetsgrad:
Nivå 1 = Innebär lite fysisk aktivitet, utflykten är en buss- eller båtutflykt.
Nivå 2 = Innebär någon fysisk aktivitet, på enkelt och platt underlag
Nivå 3 = Innebär fysisk aktivitet på ojämn eller brant terräng Du måste bära din egen ryggsäck eller utrustning
Nivå 4 = innebär hög fysisk aktivitetsnivå över längre period.
Terrängen kan vara brant, hal och ojämn. olämpligt för gäster med begränsad mobilitet.

●

På RIB-turer, skoter-, eller hundspanns utflykter erhåller deltagarna alltid säkerhetsinformation, varma overaller etc.

●

Vi råder er att boka utflykterna hos oss i god tid innan avresan. Utflykter kan lätt bli fullbokade redan innan avresan ,
särskilt under sommarhalvåret.De flesta båtar har 600-1000 passagerare, utflyktskapaciteten är avsevärt mindre.
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