
 

 
Hurtigrutens utflykter, Kirkenes-Bergen; 1 januari 2018 - 31 mars 2019 
 
 
SNÖSKOTERTUR I POLARNATTEN (Mehamn-Kjøllefjord) 
Utflykten börjar med en bussresa från Mehamn, världens nordligaste stad på fastlandet, över fjället till den gamla 
handelsplatsen och fiskebyn Kjøllefjord. Längs vägen berättar guiderna om samerna, områdets geografiska och klimatiska 
förhållanden, hur det är att leva i denna del av Norge och hur lokalbefolkningen effektivt drar nytta av naturen. Kör snöskoter 
genom det vackra arktiska landskapet på natten. Kanske får du se det magiska norrskenet på en stjärnklar himmel. Välkommen 
till polarnatten och vildmarken! 
Kod: HR-MEH8F • Period: 08.12-17.05 ( ej 25 dec, 01 jan) • kombinerbar med 8A/8B/8C/8H • Nivå: 3 • Pris: 3 626:- 
 
 
FRUKOST PÅ NORDKAP (Honningsvåg-Hammerfest) 
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 utsikten 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 som förbinder staden med 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. 
Kod: HR-HVG8A • Period: 08.05-07.10 • kombinerbar med 8C/8F Nivå: 1 • Pris: 1 967:- 
 
 
HAMMERFEST – VÄRLDENS NORDLIGASTE STAD 
Hammerfest grundades 1789 och är en av världens nordligaste städer med en mycket rik historia.Denna utflykt börjar med ett 
besök på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms. Museet har en imponerande utställning om hur Nordnorge 
påverkades av andra världskriget och om det omfattande arbetet med att bygga upp regionen igen efter kriget. Vårt nästa stopp 
är den Unesco-listade Meridianpelaren som restes till minne av den första officiella mätningen av jordens exakta form och 
storlek. När vi åker upp på fjället Salen får vi lära oss mer om Hammerfests unika historia som går tillbaka till vikingatiden. Från 
Salen har vi en spektakulär utsikt över staden och vårt väntande fartyg. 
Kod: HR-HFT8B • Period: 08.06-08.04 ( ej 01.01,  24-25.12, 31.12 och 01.01.) • Nivå: 1 • Pris från: 978:- 
 
 
FJÄLLVANDRING I HAMMERFEST 
Vi börjar vår vandring i Hammerfest. Vi går förbi stadens ovanliga kyrka innan vi kommer ut på landet och det börjar gå uppför. 
Vi går längs Gammelveien, en vandringsled runt berget Salen. Det här var en gång i tiden den enda vägen som ledde in till byn. 
Vi kommer också att gå genom Hammerfests enda skog, Jansvannskogen. Man behöver vara i ganska god form för att orka 
hela vägen upp till toppen, men utsikten är väl värd besväret. På en dag med klar sikt kan du se ut över Barents hav och öarna 
Melkøya, Sørøya och Seiland. Vägen ner går via en populär sicksackstig till stadens centrum.Följ med på fjällvandring i 
världensnordligaste stad. Vi vandrar längs Gammelveien i Hammerfest, som stod färdig 1898. På en dag med klar sikt kan du 
se ut över Barents hav och den vackra nationalparken Seiland. 
Kod: HR-HFT8G • Period: 08.06-07.11 • Nivå: 4 • Pris från: 874:- 
 
 
ETT LIV I ISEN – HISTORIER OM POLARHJÄLTAR (Hammerfest) 
Känn dig som en äkta polarhjälte på denna miniexpedition upp på fjället Salen i Hammerfest – världens nordligaste stad.Vi åker 
till “Framheim” på berget Salen. Efter att ha bytt om till varma kläder och broddar går vi till fots upp till fjällets topp. Man får 
verkligen en känsla av hur mäktigt det är att vara utomhus i Arktis. Vi sätter flaggan på toppen och går sedan tillbaka till 
”Framheim” för att smaka på några polardelikatesser, vissa av dem gjorda efter polarforskaren  Lindstrøms recept.  
Kod: HR-HFT8H • Period: 08.11-22.03 (ej 01.01, 24-25.12, 31.12 och 01.01.)• Kombinerbar med 8C/8F• Nivå: 4 • Pris: 1 055:- 
 
 
MIDNATTSKONSERT I ISHAVSKATEDRALEN (Tromsø) 
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 minute.! Ett stämningsfullt sätt att avsluta dagen! 
Kod: HR-TOS8C • Period: 01.01-31.12 (ej 1.4, 25.12) •  Kombinerbar med 8A/8B/8D/8E/8F/8G/8H  • Nivå: 1 • Pris: 758:- 
 
 
EN SMAK AV VESTERÅLEN (Harstad - Sortland) 
Den här utflykten från Harstad till Sortland är verkligen en av klassikerna i Hurtigrutens program. Vi börjar med en kort 
sightseeing genom Harstads gator innan vi kör vidare till Trondeneshalvön. En av höjdpunkterna är ett besök till Trondenes 
kyrka – världens nordligaste medeltidskyrka.Vi kör vidare över Hinnøya, där vi får njuta av vackra fjordar, branta fjäll och frodiga, 
stora lantbruksområden. Vi korsar Gullesfjorden med färja, och under resan serveras det kaffe eller te och fantastiskt goda 
hemlagade kakor. Vi fortsätter vår resa längs Sigerfjorden. På Sortland, centrum i den idylliska ögruppen Vesterålen, går vi på 
Hurtigruten igen. 
Kod: HR-HRD9A • Period: 01.01-31.12( ej 25 dec) • Kombinerbar med 9A/9B/9D/9E/9F/9G/9H •  Nivå: 1 • Pris: 1 088:- 
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HAVSÖRNSSAFARI (Trollfjord-Svolvær) 
Detta är en av Hurtigrutens mest populäraste uflykter. 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 vackra, sällsynta rovfåglarna cirkla runt några gånger innan de kastar ut fisk i havet som örnarna kan fånga och äta, och vi 
ser vanligtvis många havsörnar på den här turen. 
Kod: HR-SKN9C • Period: 24.03-15.10 • Kombinerbar med 9A/9B/9D/9E/9G/9H • Nivå: 2 • Pris: 1 527:- 
 
 
LOFOTEN (Svolvær-Stamsund) 
Lofoten är känt för sitt rika fiske, sin vilda natur och sina pittoreska fiskebyar. På denna guidade busstur från Svolvær till 
Stamsund får du uppleva skyddade vikar, vita sandstränder, jordbruksmarker och vidsträckta gröna ängar. Landskapet, det 
speciella ljuset och fisket har i flera århundraden lockat såväl norska som utländska konstnärer till området, och i Henningsvær 
besöker vi ett galleri med tavlor och motiv från öarna och den lokala fiskemiljön målade av Lofotens främsta konstnärer. Vi ser 
en multimediashow som visar öarnas unika skönhet och den vilda naturens växlingar under årets fyra årstider. Vi besöker också 
KaviarFactory, ett lokalt gammalt landmärke som omvandlats till internationell konsthall för samtidskonst.Njut av Lofotens 
fantastiska kustlinje och hisnande landskap på vägen till Stamsund där Hurtigrutens fartyg väntar på oss. 
Kod: HR-SVJ9B • Period: 09.04-31.08 • kombinerbar med 9A/9C/9I • Nivå: 1 • Pris: 1 198:- 
 
 
LOFOTEN TILL HÄST (Svolvær-Stamsund) 
Följ med på en ridtur i den storslagna naturen i Lofoten. Utflykten startar tidigt på kvällen med en bussresa från Svolvær till Hov 
Hestegård på Gimsøy. Här börjar vår ridtur genom det vackra landskapet! Vi rider längs långa, vita sandstränder vid Norska 
havet och genom stenig terräng med lämningar från vikingatiden. Under sommaren är det dagsljus dygnet runt, men under 
hösten och vintern rider vi i mörker, lyssnar på vågorna som slår mot stranden och spanar ut över himlen för att få syn på det 
mystiska norrskenet. 
Kod: HR-SVJ9D • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 3, man kan vara nybörjare, maxvikt 110 kg • Pris: 1 637:- 
 
 
RIB-SAFARI I LOFOTEN (Svolvær) 
Våra erfarna skeppare tar oss först med till en idyllisk lagun med vita sandstränder omgivna av små öar och skär som skyddar 
mot det öppna havets skummande vågor. Här finns goda chanser att se havsörn, Europas största rovfågel, och efter ett kort 
stopp för fotografering sätter vi fart längs Vestfjorden till fiskebyn Skrova. Ön har bara 200 invånare, men under fiskets och 
valfångstens storhetstid uppgick befolkningen till flera tusen. Här stannar vi för ett litet mellanmål och lär oss mer om byns 
historia och vardagsliv som nu domineras av laxexport till länder över hela världen. Vi avslutar med en båttur över Vestfjorden 
tillbaka till Svolvær där statyn ”Fiskarhustrun” hälsar oss välkomna vid hamninloppet innan vi går ombord på vårt väntande 
fartyg.Kod: HR-SVJ9E • Period: 09.06-08.09 • kombinerbar med 9A/9C  • Nivå: 3 • Pris: 1 527:- 
 
 
FISKEBYVANDRING (Svolvær) 
Staden Svolvær har varit ett blomstrande fiskesamhälle sedan 1828 och är så än idag. På den här utflykten utforskar vi stadens 
äldsta kvarter som ligger på den lilla grannön Svinøya med havet på ena sidan och en spektakulär bergskuliss på den andra. 
Fiskeindustrin är fortfarande mycket viktig i regionen, och Lofotens torskfiske har alltid utgjort grunden för lokalbefolkningens 
livsvillkor. När du vandrar runt bland ”rorbuer” (fiskestugor) och de berömda torkställningarna för fisken smittas du direkt av öns 
speciella atmosfär.  Vi besöker ett galleri tillägnat den lokale 1800-talskonstnären Gunnar Berg, som bara blev 30 år gammal 
men hann göra sig känd för sina Lofotenmålningar. Här bjuds vi på fisk som har torkats och konserverats på orten, och du får 
också en liten portion torkad fisk att ta med dig hem. Innan vi korsar bron på tillbakavägen till Svolværs centrum passerar vi en 
känd lokal fiskrestaurang och en typisk förädlingsanläggning för fisk fångad vid Lofoten 
Kod: HR-SVJ9F • Period: 01.09-08.04 • kombinerbar med 9A/9C • Nivå: 2 • Pris: 874:- 
 
 
FISKETUR I LOFOTEN (Svolvær) 
Ögruppen Lofoten är känd för att ha världens bästa torskfiske. Torsken har alltid utgjort grunden för livsvillkoren på öarna och 
varje år simmar den ned från Barents hav för att leka längs Nordnorges kust, speciellt vid Lofoten. Hoppa ombord på en lokal 
fiskeskuta och följ med ut i Vestfjorden. Upplev spänningen och glädjen med att fiska torsk och njut av de magnifika vyerna över 
fjäll och hav. Vår kapten sätter kurs ut mot fiskebankarna där chansen att få fisk är störst. Här startar det verkliga äventyret. 
Kasta ut din rev och vänta på det karaktäristiska rycket. Förhoppningsvis får du napp och oavsett fiskelyckan får du en 
spännande stund som du sent ska glömma.Vi avslutar med ett smakprov på dagens fångst om tid och väder tillåter. 
Kod: HR-SVJ9G • Period: 09.04-08.06 • kombinerbar med 9A/9C • Nivå: 2 • Pris: 912:- 
 
 
VEGAÖARNA (Sandnessjøen-Brønnøysund) 
Mellan Sandnessjøen och Brønnøysund ligger ön Vega. Detta underbara kulturlandskap kom med på Unescos världsarvslista år 
2004, vilket i första hand berodde på öbornas unika tradition att vårda sina ejdrar. På resan från Sandnessjøen passerar vi 
otaliga småöar innan vi kommer fram till den gamla fiskebyn Nes på Vega Här besöker vi E-huset, världens enda ejdermuseum, 
som ger dig en inblick i duntäckets tillverkningsprocess och historia. Vi får lära oss hur öborna och ejdrarna arbetar tillsammans 
med att bygga bon och små hus, hur fåglarna skyddas under ruvningen och hur man tar hand om de dyrbara ejderdunen och 
förädlar dem. Hjälp gärna till med att rengöra dunen och tillverka ett äkta dunbolster. Du får också höra hur det gick till när Vega 
fick världsarvsstatus och hur det har påverkat lokalsamhället. Efter en händelserik dag åker vi tillbaka längs den idylliska 
Helgelandskusten till Brønnøysund där fartyget ligger och väntar på oss. 
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Kod: HR-SSJ10B • Period: 10.06-09.09 • Nivå: 1 • Pris: 3 286:- 
 
STADSVANDRING I BRØNNØYSUND 
Vi tar dig med på en guidad tur genom Brønnøysund. Du får se Brønnøy kyrka och smaka på lokala delikatesser. Turen 
fortsätter till fiskehamnen, och om vi har tur får vi smaka färska räkor. 
Kod: HR-BNN10A • Period: 01.01-31.12 • Nivå: 2 • Pris: 681:- 
 
 
DET NORSKA LAXÄVENTYRET (Brønnnøysund) 
Norge är en av världens största exportörer av fisk och skaldjur, och runt 37 miljoner människor världen över låter sig väl smaka 
av de norska produkterna varje dag. Det kalla, klara vattnet längs Nordnorges kust ger bästa möjliga förutsättningar för hållbart 
och ansvarsfullt havsbruk. Utflykten startar med en kort bussrundtur i kuststaden Brønnøysund innan vi korsar stadens 
magnifika bro och fortsätter till Norsk havsbrukssenter i Toft. Här får du lära dig mer om modernt havsbruk och miljön runt 
anläggningen, hur fisk utvecklas och den teknik som krävs för att föda upp fisk från rom till färdig produkt. Här får du lära dig mer 
om modernt havsbruk och miljön runt anläggningen, hur fisk utvecklas och den teknik som krävs för att föda upp fisk från rom till 
färdig produkt. På en demonstrationsanläggning får du se hur lax och torsk lever, och du kan till och med få mata fiskarna och 
pröva på att använda en undervattenskamera i en interaktiv utställning på centret. Ta också tillfället i akt att provsmaka färsk lax 
direkt från havet. 
Kod: HR-BNN10C • Period: 10.06-09.09 • Nivå: 2 • Pris: 1 044:- 
 
 
PORTEN TLL HELGELAND (Sandnessjøen-Brønnøysund) - säljs bara ombord 
På dagens utflykt åker vi båt från staden Sandnessjøen och besöker det unika Petter Dass-museet i Alstahaug. Peter Dass 
(1647–1707) var en luthersk kyrkoherde och sin generations främste, norske poet. Museet är ritat av den erkända arkitektbyrån 
Snøhetta som också har ritat Oslos operahus. Byggnadens moderna, vågräta linjer är naturligt integrerade i omgivningarna och 
utgör en spännande kontrast mot Alstahaugs medeltidskyrka och prästgård strax intill. Efter vårt besök går vi tillbaka ombord 
och vänder söderut förbi alla öarna till Brønnøysund där vårt Hurtigrutenfartyg ligger och väntar på oss. Ljuset, bergen och 
havet kompletterar historien, kulturen och arkitekturen och gör detta till en storslagen och oförglömlig upplevelse. 
Kod: HR-SSJ10D • Period: 10.09-09.06 • Nivå: 2 • Pris:3286:- 
 
 
TRONDHEIM MED NIDAROSDOMEN 
Trondheim är en stor stad med norska mått mätt men har lyckats bevara mycket av sin intima småstadscharm. Det är också en 
stad full av kontraster med den medeltida katedralen, färggranna hamnkajer och den vackra rödmålade träbron från 1861 som 
sticker av mot de moderna idrottsanläggningarna, de världsberömda utbildnings- och forskningsinstitutionerna och nattlivets 
puls. På den här bussturen berättar vår lokalguide allt om Trondheims höjdpunkter och vi gör också ett kort stopp på Utsikten för 
att beundra staden ur fågelperspektiv. Vårt äventyr fortsätter i imponerande Nidarosdomen, byggd ovanpå Norges 
skyddshelgon Olav den heliges grav. Den enorma gotiska kyrkan med sina oräkneliga utsmyckningar och detaljer började 
byggas redan 1070, och det är lätt att förstå varför så många håller Nidarosdomen för Norges vackraste religiösa byggnad. 
Avslutningsvis får du en bok om katedralen som du kan ta med dig hem som minne. 
Kod: HR-TRD11A • Period:01.01-31.12 (ej 25.12 och 01.01 • kombinerbar med 11C •  Nivå: 3 • Pris 874:- 
 
 
ATLANTERHAVSVÄGEN (Kristiansund-Molde) 
Atlanterhavsvägen sicksackar sig fram över ett flertal småöar och åtta låga broar längs Atlantens nordligaste del. När vi åker 
genom det hisnande kustlandskapet är det lätt att förstå varför den 8,2 kilometer långa vägen har blivit ett av Norges mest 
besökta turistmål. Vi startar vår resa med en kort sightseeingtur i den lilla staden Kristiansund innan vi fortsätter ut på ön 
Averøy. Här besöker vi Kvernes stavkyrka daterad till 1200-talets första hälft. Nästa anhalt är en lokal taverna där vi låter oss väl 
smaka av husets specialitet, ”bacalao”, tillagad på regionens berömda ”klippfisk” (torkad torsk) och andra lokala ingredienser. 
Färden går sedan vidare längs Atlanterhavsvägen till Molde, ”Rosornas stad”, berömd för sin internationella jazzfestival som 
hålls i juli varje år. Utflykten avslutas med en kort sightseeingtur i Molde innan vi går tillbaka ombord på vårt fartyg 
Kod: HR-KSU11C • Period: 11.04-10.09 • Nivå: 1 • Pris: 1 418:- 
 
 
BERGTATT – EN MAGNIFIK MARMORGRUVA (Kristiansund-Molde) 
Följ med på guidad busstur från Kristiansund till Bergtatt marmor- och kalkstenlsgruva nära Eide. Här får vi reda på 
gruvans historia och dagens gruvdrift. Alla får hjälmar och flytvästar innan vi ger oss ut på en vacker färd med säker flotte. Den 
kristallklara sjön blir belyst, musik spelas och alla får smaka på fjällens källvatten tappad direkt från fjällväggen när vi kommer till 
de intima små tunnlarna, upplysta med ljuskronor ca. halvvägs påfärden.De som inte går på flotten (kapacitet ca 30 per körning) 
är underhållna med filmer från området och Atlanterhavsveien. 
När alla samlas i storsalen, visas en informationsfilm om gruvdrift. Här kommer vi att uppleva alla perspektiv av 
gruvdrift, till och med sprängning av salvor på 40 000 ton.I turen ingår avslutningsvis en kort sightseeing i Molde. 
Kod: H-KSU11E • Period: 15.09-30.04 • kombinerbar med 11A/11D • Nivå: 2 • Pris: 1 747:- 
 
 
HUSKY SAFARI (Kristiansund-Molde) 
Utforska det vackra landskapet under stjärnorna i interaktion med slädhundar och spänningen som isfiske kan ge dig. 
Gästerna delas in i två grupper, en grupp går på tur med hundsläde och den andra provar på isfiske, sedan byter 
grupperna aktivitet. Tillsammans med våra Alaska husky hundar kommer vi att ge dig en minnesvärd slädtur 
med fart och spänning i vinterskogens vackra trollska natur. Du har möjlighet att prova isfiske på Skarvannet. Härhar du chans 
att få en fin öring på kroken.Njut av en varm måltid och varm dryck från elden i gamman, vi hoppas ge dig en magisk upplevelse 
och minne för livet. 
Kod: HR-KSU11F • Period: 01.01-01.04 ( ej 24-25.12, 31.12) •kombinerbar med 11A/11D • Nivå: 3 • Pris: 3 297:- 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 

 

Grönlandsresor AB, Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö, SVERIGE 

www.gronlandsresor.se info@gronlandsresor.se 

tel 08-556 269 70, Org nr: 556671-4191 


