KLASSISK RUTT MED HURTIGRUTEN 24/4-1/5 2019

Från arktisk vildmark till världsarvslistad storstadscharm – att segla
söderut med Hurtigruten är den ultimata upplevelsen. Du startar i
Kirkenes strax intill ryska gränsen, porten till Barentsregionen, och seglar
först västerut innan vi vänder fören mot söder. På vägen mot charmiga
Bergen ser du några av världens vackraste öar, höga fjäll, idylliska
fiskelägen, fjordlandskap och unik natur. Det som gör den klassiska resan
söderut till en favorit bland erfarna Hurtigruten-gäster är seglingen genom
magiska Lofoten, vyerna längs magnifika Helgelandskusten och
möjligheten att äta frukost på Nordkap.





Utforska svindlande sköna Lofoten med sitt varierade landskap, sina majestätiska fjäll, djupa
fjordar, långa stränder och små pittoreska fiskelägen.
Besök höjdpunkter som Vardø, Hammerfest, Trondheim och Brønnøysund.
Se några av Norges vackraste kuststräckor i dagsljus, bland annat Vesterålen, Risøyrenna,
Raftsundet och Helgeland.
Vi seglar in i Lyngenfjorden i april och maj

PROGRAM

24/4 2019 – Hemort till Kirkenes
Avresa från hemort tidig förmiddag förbi Svinesund och upp till Oslo flygplats där vi parkerar
bussen och flyger vidare upp till Kirkenes. Vi anländer Kirkenes kl 20,00 och checkar in på
Thon Hotell Kirkenes och intar en gemensam middag.

Från Finnmarken till fjordarna
25/4-30/4 2019 - Kirkenes - Bergen
Efter frukost blir vi upphämtade för att förflytta oss till resans höjdpunkt en Långkryssning
med Hurtigruten. Avresan från Kirkenes är 12:30 och under hela resan är det helpension
(frukost och lunchbuffé sam 3-rätters middag/ middagsbuffé) från avresetidspunkt till
ankomsttidpunkt baserat på skeppets normala serveringstider.
Vi ankommer till Bergen den 30/4 kl. 14:40
Norska kusten är ett av världens mest spännande och varierade resmål och landskapet är helt
fantastiskt! Upplev vidderna i Finnmark, Nordkap och underbara Vesterålen och Lofoten där
de branta fjällväggarna störtar rakt ned i havet. Den vilda naturen i norr kommer att göra dig
mållös. Under resan från Kirkenes till Bergen får du se allt detta på dagtid, en helt unik
upplevelse.

När vi har korsat polcirkeln blir klimatet mildare och landskapet mjukare. Se små fiskelägen
med mindre än 200 invånare och stora städer som sjuder av liv. Sluthamnen är Bergen och när
du kommer dit har du fullbordat en historisk kustresa. Hurtigruten har nämligen fraktat gods
och passagerare längs norska kusten i mer än 125 år. Kan det bli mer genuint?
19:00 flyger vi nu vidare tillbaka till Oslo för en övernattning på Scandic Oslo Airport där
bussen väntar på oss. Vi äter en gemensam middag på kvällen.

1/5 2019 - Guidning i Oslo – Hemresa
Innan vi börjar bussresan tillbaka till hemorten svänger vi inom Oslo och får en 3 timmars
lokal guidning med det bästa Oslo kan visa.

Upplev ännu mer på våra utflykter
Ät frukost på Nordkap, utmana dig själv med en fjällvandring i Hammerfest, upplev Lofoten
från hästryggen och vintriga fjällvidder på snöskoter eller i hundsläde, höj pulsen med ett
fartfyllt RIB-äventyr eller utforska kulturella höjdpunkter.

Utflykter som du bara kan välja på resan söderut (beroende på årstid):









Frukost på Nordkap
Vandring i Hammerfest
Midnattskonsert
Arktiskt midnattsäventyr i Tromsø
Spännande utflyktsprogram på Vesterålen och Lofoten
Besök på Unesco-listade Vegaöarna
Utflykter till Atlanterhavsvägen
Marmorgrottan Bergtatt
Gå in på https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/norge/den-klassiska-kustresansydgaende-kirkenes-bergen/ för att se utflykter och boka eller så gör man det under resan.

Lyssna, se och lär
Lyssna på expeditionsteamets
spännande föredrag och
presentationer ombord och lär
dig mer om lokal historia,
kultur, geologi och djur och
natur i de områden vi
passerar. Expeditionsteamet
leder också många av våra
spännande utflykter i land
och aktiviteter ombord.

Oavsett årstid
Norges vackra långsträckta
kust erbjuder fantastiska
upplevelser oavsett när du
reser med Hurtigruten, men
varje årstid har också sina
unika höjdpunkter. Vi har valt
våren, Det är som olika akter
i ett och samma skådespel
med naturens underverk som
huvudpersoner.

Grundpriset från 15,200:- inkluderar: * 7 x övernattningar, * halvpension på land
hotell, * Helpension på kryssningen, * Bussresa från Ydre till Oslo t/rt, * Transfer flyg-hotellkryssning, * Lokal guidning i Oslo, * Flygresa Oslo-Kirkenes/Bergen-Oslo, Del i ospecificerad
insides dubbelhytt (USPI), * Svensk reseledare
Då vi har blivit tilldelade olika kategorier av hytter från Grundpriset 15,200:- till högre klass
på 19,000:- och begränsat antal rum i varje kategori så är det först till kvarn som väljer
hyttkategori. Skulle någon kategori vara slut när du bokar kan man vi det tillfället kolla
tillgängligheten på andra kategorier, men det är inget som vi kan lova finns tillgängligt.

Tillägg:
Enkelrumstillägg på hotell
Enkelhyttstillägg USPI (ospec insides)
Del i UNL3 (ospec. dubbelhytt begränsad utsikt/ingen utsikt*)
Del i USPO (ospec. dubbelhytt utsides, nedre däck)
Del i USPB (ospec. dubbelhytt utsides övredäck)

760:3,200:1,300:-/ person
2,100:-/ person
3,800:-/ person

Antal tilldelade Hyttkategorier (samtliga är dubbelhytter och ospecifierade)
4 x USPI – Ospecificerad insides hytt (kategori I)
5 x UNL3 – Ospecificerad utsides hytt med begränsad utsikt/ingen utsikt. (kategori J
blockerad utsikt p g a livbåt)
4 x USPO - Ospecificerad utsides hytt, nedre däck (kategori N eller O)
2 x USPB - Ospecificerad utsides hytt, övre däck (kategori P eller U)
5 x Enkelhytt USPI (ospec insides)
OBS!! Vi reserverar oss för ev. valutaändringar eller andra skatter

