
Kryssning med Hurtigruten längs Norges vackra kust!

Föreningen Norden 12 - 18 maj 2023

Från arktisk vildmark till världsarvslistad storstadscharm – att segla söderut med Hurtigruten är en
fantastisk upplevelse! Vi startar i Kirkenes strax intill ryska gränsen, porten till Barentsregionen och på
vägen mot UNESCO listade Bergen besöker vi 34 hamnar och ser vi några av världens vackraste öar,
höga fjäll, idylliska fiskelägen, fjordlandskap och unik ren natur. Seglingen genom Lofoten, vyerna
längs magnifika Helgelandskusten och möjligheten att besöka Nordkap är en klassiker. Hurtigrutens
expeditionsteam håller dagligen spännande föredrag om Norges natur och kultur ombord.  Vi firar 17
maj, Norges nationaldag!

Dag 1 ) Fredag 12 maj: Stockholm - Kirkenes Idag flyger vi
kl.14.25 med SAS från Arlanda till Oslo och tar här nästa flyg till
Kirkenes i Nordnorge. Busstransfer till vårt hotell i Kirkenes och
därefter njuter vi av vår första gemensamma middag!
Övernattning i Kirkenes. Foto:Ole Størksen

Dag 2) Lördag 13 maj: Kirkenes-Berlevåg Efter en god frukost
bär det av på en vacker utflykt till ryska gränsen kl. 09.00. Vi lär
oss om Kirkenes historia, dagliga liv, förhållande till Ryssland,
klimat och mycket mer. På vårt sista stopp ”Storfjell” får vi en fin
utsikt över fjorden och staden.Utflykten slutar vid kajen.

Ca kl. 11 stiger vi ombord på fräscha MS Nordkapp med härliga
restauranger, gym och bubbelpooler. Vi börjar med en god lunch
ombord, därefter får vi tillgång till våra hytter, kopplar av och
njuter av utsikten över det karga arktiska landskapet. På
eftermiddagen lägger fartyget till i Vardø, Norges östligaste
hamn. Med kurs söderut går vi sedan längs Varangerhalvön till
Båtsfjord, innan vi kommer fram till Berlevåg på kvällen. Här finns
en berömd manskör som till största delen består av fiskare. Foto:
Toni Lopresi

Dag 3) Söndag 14 maj:  Mehamn - Tromsø; Hammerfest och
Nordkapp I Honningsvåg kan du som vill, följa med på en utflykt
till mytomspunna Nordkap på tidig morgon och senare möta upp
båten i Hammerfest. (Bokas i förväg). Båten stannar i
Hammerfest, staden som grundades 1789 och som med tiden
blev Norges polarhuvudstad och utgångspunkt för många
expeditioner upp till Arktis. Här hittar du den Unesco listade
Meridianbågen, ett monument som restes 1854 för att markera



forts. dag 3) den första exakta mätningen av jordklotet. Vi fortsätter
söderut mot Øksfjord och gör ett kort stopp vid den gamla
handelsstationen Skjervøy. På sen kväll lägger vi till i Tromsø, i tid
för att njuta av en magisk midnattskonsert i
Ishavskatedralen.(Bokas i förväg) Foto:Andreas Kalvig Anderson

Dag 4) Måndag 15 maj: Tromsø - Stamsund; Vesterålen,
Trollfjorden och Lofoten Idag följer vi med på en klassiker i
Hurtigrutens utflyktsprogram: “En smak av Vesterålen”. Ta del
av historien, se orörd natur och upplev några fantastiska
sevärdheter som Trondenes kyrka, ett av Norges kulturarv från
den sena medeltiden. Ögrupperna  Vesterålen och Lofoten
bjuder på några av de mest fantastiska naturupplevelserna
under hela resan längs kusten. Lofoten är känd för sin vackra
natur med branta fjäll, vildmark och små pittoreska fiskelägen.
Vid gott väder besöker vi spektakulära Trollfjorden där de
branta klipporna stryker fartygets sidor. Detta är havsörnens
rike och här kan de som vill, ta del av en mycket omtyckt
havsörnssafari.(Bokas i förväg) Foto: Rune Haugseng,

Dag 5) Tisdag 16 maj: Bodø - Rørvik; Polcirkeln och de
Syv Søstre Att korsa polcirkeln vid 66°33’N är en speciell
upplevelse ombord. Längs Helgelandskusten passerar vi
hundratals holmar, bördig jordbruksmark och branta
granitväggar. Från däck kan du se det unika fjället Torghatten
(258 meter över havet) som är känd för sitt karaktäristiska hål
på mitten som skapades under istiden. En annan höjdpunkt är
fjällkedjan De Syv Søstre, sju fjäll som är mellan 900 och 1
100 meter höga och som idag gör Helgelandskusten till en av
de vackraste platserna i världen. Njut av vacker natur utan
dess like!. Foto Trym Ivar Bergsmo,

Dag 5) Onsdag 17 maj: Trondheim - Ålesund; städerna längs västkusten Idag firar Norge sin
nationaldag! Vi besöker Trondheim tidigt på morgonen och tar del av en intressant stadsrundtur i den
kungliga staden med inträde i den mäktiga Nidarosdomen*. När vi är tillbaka ombord seglar vi igenom
Trondheimsfjorden ut längs kusten till Kristiansund, Norges Klippfiskhuvudstad. Dess strategiska läge
vid havet har gett staden goda förutsättningar för fiske, skeppsbyggnad och oljeindustri.De som vill
kan här ta del av en utflykt längs den berömda Atlanterhavsvägen. ( tillval),  Fartyget korsar öppet hav
på väg mot Molde, känd som ”rosornas stad”.



Dag 6) Torsdag 18 maj: Fjordar, glaciärer och Bergen

Koppla av och njut den sista dagen ombord innan vi måste checka ut. Se Nordfjorden under den
mäktiga Jostedalsglaciären, inloppet till Sognefjorden och skärgården från Fedje in till Bergen. Vi
njuter av vår sista lunch ombord innan vi anländer i Bergen kl. 14.45.Det är fest och nationaldräkter så
långt ögat når! Bergen är en modern storstad full av liv och rörelse men samtidigt finns mycket av
historien och särdragen bevarade. Ett exempel är kvarteret Bryggen som står på Unescos
världsarvslista, med färggranna trähus ända från 1300-talet.På kajen väntar vår buss och guide som
tar oss ut på en intressant stadsrundtur innan vi fortsätter till flygplatsen i Bergen.Fyllda av
gemensamma minnen flyger vi nu hem från Bergen kl. 18.55 via Oslo.Vi anländer på Arlanda kl. 22.30.

Välkomna hem utvilade och glada!

FÖREDRAG OM RESAN HÅLLS I VÄSTERÅS BIBLIOTEK 17 OKTOBER KL.18.00!

Priser och bokningsvillkor

Pris:
Hyttkategori USPI: 23.950 SEK p.p. (min 2 personer i hytt):

Hyttkategor UNI3.: 23.300 SEK p.p. (min 3 personer i hytt):

Hyttkategor USPT 26.700 SEK p.p. (min 2 personer i hytt):

Hyttkategor USPB:29.850 SEK p.p. (min 2 personer i hytt)

Singel pris på förfrågan ( 75% singeltillägg på Hurtigruten och hotell.)

Antal hytter och beskrivning av hytterna, alla hytter har dusch/wc:
● 2 hytter “ USPI”; Ospecificerad polar insideshytt, ospecificerat däck, 2 bäddshytt
● 1 hytt “UNI3”  Ospecificerad polar insideshytt, ospecificerat däck,3 bäddshytt
● 8 hytter “ USPT”; Ospecificerad polarhytt utsides däck 3 eller 4 , fri eller skymd sikt,.2

bäddshytt
● 7 hytter” USPB”; Arctic superior hytt,ospecificerade dubbelsänghytter på promenad däck

6, eller högre däck  7 &  8  med fönster.ospecificerad kategori - fri eller skymd sikt,



I priset ingår:
● Reseledare tur och retur Arlanda
● Flyg från Arlanda till Oslo, från Oslo till Kirkenes inkl. skatter och avgifter på flyg.
● Flyg från Bergen till Arlanda, via Oslo inkl. skatter och avgifter på flyg.
● Flygbuss transfers i Kirkenes och i Bergen
● Övernattning i dubbel/twin rum på hotell i Kirkenes
● Välkomstmiddag och frukost på hotell i Kirkenes
● Utflykt i Kirkenes till ryska gränsen med buss och guide
● Kryssning med MS Nordkapp i vald hyttkategori från Kirkenes till Bergen, 6 dagar
● Helpension ombord; frukostbuffet, 3 rätters lunch / buffet och trerätters middag.
● Hurtigrutens expeditions team håller dagliga föredrag ombord.
● Utflykt Vesterålen med besök bl.a. i Trondenes medeltida kyrka
● Stadsrundtur i Trondheim  med buss och guide inkl. inträde Nidarosdomen.
● Stadsrundtur med buss och guide i Bergen.

Priset inkluderar inte:
● Rese- och avbokningsförsäkring
● Dryck ombord och på hotell (vatten och frukostdryck ingår)
● Tillvalsutflykter

Bokningsvillkor:
OBS Tidig anmälan! - se till att ha avbeställningsskydd falls ni blir sjuka el. dyl.( Många har
skyddet redan via hemförsäkringen. De som önskar kan boka avbokningsförsäkringen via
Grönlandsresor. Det kostar 6% av resans pris i så fall).

● Minimum antal personer:16 deltagare
● Önskad hyttkategori fördelas i turordning allt eftersom anmälningarna kommer in. Dvs.

det lönar sig att boka tidigt för att säkra sin hytt i önskad hyttkategori.
● Sista anmälan den 8 november 2022 ( 20% handpenning inbetalad)
● Tillvalsutflykter bokas i samband med resan
● Sista slutbetalning: 10 februari 2023
● Bokning via Föreningen Norden: Alice Widlund:alicewidlund@gmail.com
● Frågor gällande resan: Alexandra Widl:alexandra.widl@gronlandsresor.se
● Föredrag om resan hålls på Västerås bibliotek den 17 oktober kl. 18.00!

mailto:alexandra.widl@gronlandsresor.se


Tillvalsutflykter:

Utflykt ( 8 A ) - Frukost på Nordkapp: 2.013 SEK pp
Nordkapsplatån ligger 307 meter över Ishavet och här känns det verkligen att du är vid världens
ände. Frukost serveras i Nordkapphallen, där du njuter av en dignande buffé och utsikt över den
ändlösa horisonten. Du får också se en imponerande 180 graders panoramafilm om
Nordkapsregionen ur olika perspektiv under de fyra årstiderna. Passa på att besöka
souvenirbutiken som ligger inbyggd i klippan. Här finns också en utsiktsplats, ett litet kapell och
ett thaimuseum till minne av kungen av Siams besök här 1907. Från Honningsvåg kör vi genom
en tunnel till fastlandet. Bussen fortsätter söderut längs den majestätiska Porsangerfjorden
innan vi återvänder till kusten och Hammerfest, världens nordligaste stad, där vi går ombord på
fartyget igen.
 

Utflykt ( 8 C ) - Midnattskonsert i Ishavskatedralen: 784 SEK pp
Det finns inget vackrare sätt att uppleva Ishavskatedralen än att lyssna på en
midnattskonsert. Vid stearinljusens sken fylls denna kyrka av de vackraste tonerna av norsk
folkmusik, såväl som av underbara klassiska och religiösa stycken. Musikupplevelsen blir ännu
bättre av Ishavskatedralens sublima akustik. Med en kombination av solosång, piano, trumpet
och cello samt kör- och orgelmusik väntar dig ett rikt och varierat program på 45 minuter.! Ett
stämningsfullt sätt att avsluta dagen!

Utflykt ( 9 B ) Lofoten - från Svolvaer till Stamsund: 1.134  SEK p.p.Följ med på en utflykt i
ett av jordens mest spektakulära landskap. Lofoten är känd för utmärkt fiske, extrem och vild
natur och små fiskelägen. Under den guidade turen från Svolvær till Stamsund får du se
skyddade vikar, vita sandstränder och stora, gröna jordbruksmark. Landskapet, det speciella
ljuset och fisket har lockat konstnärer från både Norge och utlandet i århundraden .Upplev den
charmiga fiskebyn Henningsvær. På 1700-talet var det Lofotens viktigaste fiskeläge.  Den
vackra hamnen är också full av pittoreska lokala konst- och hantverksbutiker. Besök
Kaviarfabriken, en internationell plats för samtidskonst, innan bussen tar dig till Stamsund, där
fartyget väntar.Denna utflykt går att kombinera med Havsörnssafari ( Utflykt 9C)

Utflykt ( 9 C ) - Havsörnssafari: 1.749 SEK pp
Detta är en av Hurtigrutens mest populära utflykter. Vid Trollfjorden tar vi oss över i en mindre
båt och ser det imponerande skådespelet när Hurtigrutens stora fartyg vänder runt inne i den
trånga fjorden. Utflyktsbåten tar oss sedan med ut till sjöss där havsörnarna svävar högt i skyn
på jakt efter föda. Det är egentligen här, när fiskmåsarna börjar störtdyka och snappa åt sig fisk
direkt ur din hand, som safarin verkligen börjar. Snart ser vi havsörnarna närma sig för att få sin
beskärda del. Våra guider låter de, sällsynta rovfåglarna sällar runt några gånger innan de
kastar ut fisk i havet som örnarna kan få och äta och vi får ofta syn  på en rad havsörnar.
 



Utflykt (9 D) - Lofoten till häst: 2.013 kr p.p.

Utflykten börjar med en bussresa tidigt på kvällen från Svolvær till Hov Hestegård på Gimsøy,
Här börjar vi vår guidade vandringsled på islandshästar genom hisnande natur! Vi rider över på
en lång vit sandstrand längs Norska havet, genom oländig stenig terräng och bland lämningar
från vikingatiden. Under sommaren är det evigt dagsljus! Rutten och hästarna passar bra för
både nybörjare och erfarna ryttare. Islandshästar är kända för sitt milda temperament och
bekväma gång. Vill du färdas  lite snabbare får du chansen att prova trav och tölt. Följ med och
följ med oss på denna oförglömliga Lofotenupplevelse.

Utflykt ( 10C ) -  Besök på en norsk laxodling: 1.099 SEK p.p.
Norge är en av världens största exportörer av fisk och skaldjur.. Det svala, klara vattnet längs
Norges norra kustlinje ger optimala förutsättningar för ett hållbart och ansvarsfullt vattenbruk.
Den här utflykten börjar med en kort busstur runt kuststaden Brønnøysund innan vi korsar
stadens magnifika bro och fortsätter till Norwegian Aquaculture Center i Toft. Här lär vi oss  om
fiskutveckling och den teknik som krävs för att föda upp fisk från ett ägg till färdig produkt, och
se hur lax och torsk lever på en demonstrations fiskodling i centret.De som vill kan mata fisken.
Du kan också prova att använda en undervattenskamera i en interaktiv utställning på
fiskodlingen och smaka på nyskördad lax.


