Jul på Hurtigruten

Det blir ofte sagt at norskekysten er noe av det vakreste i verden. Opplev alt den har å by på
under den 12 dagers klassiske rundturen, og i tillegg kan vi nyte en fabelaktig julefeiring med
tradisjonell julemat og trivelig julestemning.
Besøk 34 havner, seil i noen av verdens mest kjente fjorder, se uforglemmelig landskap på veien, og opplev det magiske nordlyset under seilasen. Få kunnskap fra utfyllende forelesninger og
aktiviteter med kystguidene våre om bord, og velg mellom mange spennende utflukter.
Reiselederen tilbyr byvandringer til fots i de byene hvor vi gjør stopp med en viss varighet - Eksempelvis Ålesund og Trondheim. I tillegg tilbyr skipet ulike utflukter mot betaling. Priser og
informasjon om skipet sine utflukter presenteres underveis.
•
•
•
•
•

Opplev hele den originale kystruten vår, der vi stopper i 34 havner og seiler forbi mer enn 100
fjorder og 1000 fjell.
Kryss Polarsirkelen på jakt etter nordlyset.
Opplev en hyggelig julestemning, med fabelaktige måltider inkludert.
Et stort antall varierte utflukter med kystguidene som leder inkluderte og valgfrie aktiviteter,
og tolker natur- og kulturopplevelsene på turen.
Alle måltider er inkludert på hele reisen.

Inkludert i prisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruise Bergen-Kirkenes t/r
11 netter på MS Nordkapp
Alle skatter og havneavgifter
11 x frokost
11 x lunsj
11 x middag
Byvandring Trondheim
Byvandring Ålesund
Byvandring Tromsø
Byvandring Honningsvåg
Byvandring Svolvær
Norsk reiseleder på hele reisen

Tillegg pr. Person:
Polar utvendig dobbeltlugar kr. 1.995,Artic superior dobbeltlugar kr. 4.995,Polar innvendig enkeltlugar kr. 995,Polar utvendig enkeltlugar kr. 2.995,Artic superior enkeltlugar kr. 5.995,-		

Dag til dag program:
Dag 1: Inngangsporten til fjordene
Vi starter seilasen fra vakre Bergen. Etter avreise kan du kose deg med en smakfull middagsbuffet, laget av ferske, lokale råvarer. Vi seiler nordover fra Bergen på den gamle vikingruten over
Hjeltefjorden. Resten av kvelden kan du slappe av og nyte skipets fasiliteter eller panoramasalongen.
MS Nordkapp har kystguider ombord. Bli med dem på fotturer på flere av stoppene våre, eller på
forelesninger og aktiviteter om bord.
Tid i havn:
Bergen 14:45-20:30

Dag 2: Majestetiske Fjorder og Ålesund
Vi ankommer Ålesund på morgenen og Hurtigruten legger til midt i sentrum av byen. Vitus Reiser sin kunnskapsrike reiseleder tar deg med på en hyggelig byvandring, og vi vil ha god tid til å
utforske denne vakre byen. Nyt en spasertur mellom de særpregede husene i Ålesund og få et
innblikk i sunnmørsk kulturhistorie og gammel byggeskikk.
Ålesund er mest kjent for sin unike arkitektur i jugendstil, paradoksalt nok et resultat av en
katastrofe. I 1904 ble store deler av Ålesund ødelagt i en katastrofal brann. I en handling av ekte
framsyn, ble det besluttet å gjenoppbygge byen konsekvent i jugendstil, datidens moderne stil.
Mesteparten av disse vakre bygningene har blitt bevart. Hvis du ser opp når du utforsker byen,
vil du bli sjarmert av bygninger med spir, tårn og detaljrike ornamenter som alle er typiske for
jugendstilen.
Ålesunds havn og den korte avstanden til de rike fiskebankene og sjøveier var viktige forutsetninger for vekst av byen. De første kjøpmennene slo seg ned langs sundet på 1500-tallet. I løpet
av de neste 200 årene vokste en liten havneby opp, og i dag har Ålesund en befolkning på ca. 46
000 innbyggere.
Tid i havn:
Florø: 02:45 – 03:00
Måløy: 05:15 – 05:30
Torvik: 08:20 – 08:30
Ålesund: 09:45 – 20:00
Molde: 22:35 – 23:05

Dag 3: Historie og sjarm
Trondheim er hjemsted for mye historie og et rikt kulturelt liv. Trondheim er med sine nesten 200
000 innbyggere Norges tredje største by. Byen ligger vakkert til, med skogkledde åser og med
Nidelven som slynger seg rundt sentrum. Den karakteristiske lave og fargerike trehusbebyggelsen skaper en unik atmosfære. Trondheim er en moderne universitetsby, med over 20.000
studenter. Her finnes også et sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning.
Byen har en spesiell plass i Norges historie. Den var landets første hovedstad og har i alle tider vært et populært pilegrimsmål. Nidaros (byens tidligere navn) var Nord-Europas største
pilegrimsmål i middelalderen, og har i de siste årene igjen blitt et populært mål. I 2010 fikk
pilegrimsveiene mot Nidaros, under navnet St. Olavsveiene, status som Europeisk kulturvei Cultural Route of the Council of Europe, på lik linje med det kjente pilegrimsmålet Santiago de
Compostela i Spania.
Med reiselederen går vi gjennom sentrum til Nidaroskatedralen
Skipet legger til ved HR-kaien, ikke langt fra Nidelvas utløp, og vi spaserer delvis langs elva og
sentrum av Trondheim opp til Nidarosdomen, som er Norges eneste gotiske katedral, og gravstedet til St. Olav (Haraldsson). Trondheim ble grunnlagt av vikingkongen Olav Tryggvason i 997,
og er i dag en unik miks av det gamle og det moderne. Her kan du beundre katedralens mange
kunstverk, arkitektoniske detaljer og statuer fra middelalderen.
Tilbake om bord

Om ettermiddagen seiler skipet mot nordvest, og passerer Kjeungskjær fyrtårn og holmer og
skjær. Etter å ha seilt gjennom den smale kanalen ved Stokksund, fortsetter vi nordover mot
sjarmerende Rørvik.
Tid i havn:
Kristiansund 02:45 - 03:00
Trondheim 09:45 – 12:45
Rørvik 21: 40 – 22:00

Dag 4: Velkommen til arktiske strøk!
I dag krysser vi Polarsirkelen. Du har nå mulighet til å oppleve nordlyset om vinteren og midnattssolen om sommeren. Vi markerer kryssingen med en morsom seremoni på dekk.
Bodø - mellom polarsirkelen og Lofoten
I Bodø tilbyr reiselederen en liten byvandring. Skipet legger til ved Terminalveien like ved Bodø
sentrum.
Omgitt av hav og fjord, lyset i Bodø skifter stadig med vær og vind. Det er også et eksotisk faktum at både midnattssol og nordlys kan ses herfra. På grunn av en atmosfærisk brytning, er det
aldri helt mørketid i Bodø, men på grunn av fjellene sør for Bodø er solen helt usynlig fra begynnelsen av desember til begynnelsen av januar.
Hurtigruten og godstrafikk har hatt stor betydning for byen. Først like før andre verdenskrig ble
Bodø tilgjengelig med bil fra sør. Veien over Saltfjellet var stengt i løpet av vinteren så sent som
på 1980-tallet. En luft-tjeneste ble innført etter andre verdenskrig, noe som gjør byen til et viktig
kommunikasjonssenter. Under invasjonen i 1940, ødela tyske fly 2/3 av byens bygninger og 3700
mennesker mistet hjemmene sine. Etter freden i 1945 startet gjenreisningsarbeidet i Bodø for
fullt og den praktfulle og særegne katedralen i sentrum sto ferdig i 1956.
Om vinteren betyr det å krysse Polarsirkelen at vi begir oss ut på en intens jakt etter nordlyset,
og vi presenterer multimedieshowet «Det Magiske Lyset, Aurora Borealis»
Tid i havn:
Brønnøysund 01:35 – 01:45
Sandnessjøen 04:35 – 04:50
Nesna 06:00 – 06:10
Ørnes 10:00 – 10:10
Bodø 13:05 – 15:20
Stamsund 19:15 – 19:40
Svolvær 21:20 – 22:15

Dag 5: I Polarheltenes fotspor
Om morgenen gjør vi noen korte stopp i Risøyhamn, Harstad og Finnsnes.
På ettermiddagen tilbyr reiselederen en byvandring i vår arktiske hovedstad. Skipet legger til kai
sentralt i Tromsø Havn. Flere arktiske ekspedisjoner har startet fra Tromsø. Roald Amundsen,
Umberto Nobile og Fridtjof Nansen besøkte Tromsø hyppig i forbindelse med sine ekspedisjoner.
Byen ble også omtalt som ”Porten til Ishavet”, et svært passende navn med tanke på at de fleste polarekspedisjoner startet i Tromsø og at Arktis-jakt er en del av byens historie.
Beliggende i et majestetisk landskap, spekket med kultur og historie. Tromsøs prakt og vitalitet
overrasker mange besøkende, og de mange severdighetene inkluderer dyreliv og imponerende
utsikt, historie, kultur og dristig arkitektur. Ofte beskrevet som Nordens Paris, kan Tromsø by på
pulserende natteliv, vennlig lokalbefolkning og en rekke restauranter som spesialiserer seg på
ferske råvarer fra regionen. Sentrum tilbyr gode shoppingmuligheter - fra lokalproduserte spesialiteter til nordiske og internasjonale merkevarer.
Skipet tilbyr:
Polarhistorie og øl
Vi seiler så inn i Tromsø – hovedstaden innen arktisk utforskning –
 for et lengre opphold. Om vinteren kan du bli med på en «Polarhistorie-utflukt», for å lære mer om utforskerne og de arktiske
jegerne, og smake øl fra Norges nordligste bryggeri.
Du kan hele året bli med kystguidene på fotturer for å oppleve mer av Tromsø og området rundt.
Tid i havn:
Stokmarknes 01:30 – 01:40
Sortland 02:55 – 03:10
Risøyhamn 04:35 – 04:50
Harstad 07:10 – 07:45
Finnsnes 11:00 – 11:30
Tromsø 14:15 – 18:15
Skjervøy 22:10 – 22:25

Dag 6: På toppen av verden – Nordkapp
Kos deg med det nydelige landskapet når vi seiler til Nordkapp – et av de nordligste stedene på
det europeiske kontinentet. Om sommeren er det flokker av reinsdyr, lavvoer og samer i området.
Honningsvåg - inngangsporten til Nordkapp
I dag har vi opphold i Honningsvåg, hvor du kan bli med på en gåtur med reiselederen.
Honningsvåg har 2800 innbyggere. På vei gjennom Honningsvåg finner du gode butikker, arktiske matopplevelser og andre spennende aktiviteter, som f.eks. Perleporten Kulturhus (det lokale
kulturhuset) og Once Upon A Dream kunstgalleri. Et besøk i kirken er sterkt anbefalt, det var den
eneste bygningen stående i Honningsvåg på slutten av andre verdenskrig.
Skipet tilbyr:
Opplev Nordkapp
Etter et kort stopp i Hammerfest, kommer vi til Havøysund. Her kan du bli med på en utflukt med
småbåter for å se Nordkapp fra havet, besøke verdens nordligste fiskerlandsby og ta en buss til
Nordkapp-platået.
Vi seiler nordover
Skipet fortsetter nordover, inn til hjertet av Lappland. Vi besøker Kjøllefjord, hvor du kan lære om
livet til samefolket og høre joik i sine naturlige omgivelser.

Skipet tilbyr:
Om vinteren kan du bli med på en uforglemmelig snøscootertur over snødekkede sletter, og kanskje til og med se nordlyset på den stjerneklare himmelen.
Tid i havn:
Øksfjord 01:50 – 02:00
Hammerfest 05:05 – 05:45
Havøysund 08:30 – 08:45
Honningsvåg 10:55 – 14:30
Kjøllefjord 16:40 – 17:00
Mehamn 18:55 – 19:15
Berlevåg 22:00 – 22:10

Dag 7: Den russiske grensen og vendepunktet
Vi ankommer Vadsø tidlig om morgenen, før vi legger til havn i Kirkenes. Her vender skipet baugen sørover.
Kirkenes - rett ved den russiske grensen
I Kirkenes vil du legge merke til sterke båndet og kulturelle påvirkninger fra Russland. Et fremtredende eksempel er det russiske monumentet - et minnesmerke for frigjøringen av Sør-Varanger
ved Den røde armé høsten 1944. Det er et russisk marked i Kirkenes en gang i måneden. Veiskilt
er skrevet både på norsk og russisk. Vi er om lag 400 kilometer nord for polarsirkelen, og faktisk
like langt øst som St. Petersburg. De fleste av de ca. 7000 innbyggerne i Kirkenes er av norsk
bakgrunn, mens et mindretall er samisk. Andre kommer fra Finland, og noen har kommet fra
Russland.

Skipet tilbyr:
Gater med russiske navn
Den russiske grensen er bare noen få kilometer fra Kirkenes, og du vil legge merke til at lokale
skilt står skrevet på både norsk og russisk. Det er mange måter å komme seg til den russiske
grense på; busstur (året rundt) og på sommeren er det elvebåtsafari eller kano, på fottur eller
ATV/firhjuling.
Du kan også bli med på en utflukt for å fange og spise gigantiske kongekrabber fra Barentshavet.
Sørover og ned
Når skipet starter på reisen sørover, må du huske at du så langt bare har sett halvparten av det
Norgeskysten har å tilby. Havnene vi besøkte om natten på vei opp, er de vi nå skal se på dagtid.
Tid i havn:
Båtsfjord 24:00 – 00:30
Vardø 03:30 – 03:45
Vadsø 06:55 – 07:10
Kirkenes 09:00 – 12:30
Vardø 16:05 – 17:00
Båtsfjord 20:00 – 20:30
Berlevåg 22:25 – 22:35

Dag 8: Arktisk landskap uten sidestykke
Rundt midnatt legger vi til kai i Mehamn.
Skipet tilbyr:
Frokost på Nordkapp
Vi legger igjen til kai i Honningsvåg, hvor du kan bli med på en utflukt til Nordkapp der du kan
spise frokost. Skipet fortsetter så til Hammerfest, hvor du kan se den UNESCO-listede Meridianstøtten.
Magiske Lyngenfjorden
Vi fortsetter sør til Øksfjord med et kort stopp på den gamle handelsstasjonen Skjervøy. Om våren seiler vi gjennom den vakre Lyngenfjorden, omgitt av Lyngenalpene.
Midnattseventyr
Vi legger til kai i Tromsø, akkurat tidsnok til å bli med på en midnattskonsert i Ishavskatedralen.
Du kan også utforske Tromsø under midnattssolen med båt om sommeren. Tar du turen innom
Ølhallen, er du alltid garantert et glass øl i godt selskap.
Tid i havn:
Mehamn: 01:20 – 01.30
Kjøllefjord: 03:36 – 03:35
Honningsvåg: 05:45 – 06:00
Havøysund: 08:00 – 08.15
Hammerfest: 11:00 – 12:45
Øksfjord: 15:50 – 16:05
Skjervøy: 19:30 – 19:45
Tromsø: 23:45 – 01:30

Dag 9: Lofoten – hvor naturen begeistrer
Svolvær - i hjertet av Lofoten
Dagens høydepunkt er Svolvær, hvor vi med reiselederen går en liten aftentur. Svolvær tiltrekker
seg naturelskere og eventyrlystne - og kunstnere på jakt etter det helt spesielle lyset. Den pittoreske havnen i Svolvær har utsikt over Vestfjorden. Nyt et besøk til «hovedstaden i Lofoten»
hvor eldgamle sjøtradisjoner fortsatt er bevart. De omkringliggende øyene, stupbratte fjell, vakre
strender og lune viker gjør Svolvær til et spennende sted å besøke. Det finnes butikker, gallerier,
kafeer og restauranter over hele byen. Lokalbefolkningen pleier å gå ut til lunsj, og i helgene yrer
det av liv.
Skipet tilbyr:
Fantastisk naturlandskap
Øygruppene Lofoten og Vesterålen tilbyr noe av det vakreste landskapet på hele reisen. Lofoten
er kjent for bratte fjell, sandstrender, vill natur og billedskjønne fiskerlandsbyer.
Hurtigrutens fødested
Vi gjør et kort stopp i Risøyhamn med sine 200 innbyggere. Her får vi nye leveranser av matvarer
og post, før vi fortsetter videre til Stokmarknes, hvor Hurtigruten ble grunnlagt for mer enn 126
år siden. Her kan du gå i land og ta en tur på Hurtigrutemuseet. Når vi fortsetter sørover, seiler vi
gjennom det smale Raftsundet, forbi fjelltopper som strekker seg 1000 meter over havet.

Spektakulære Trollfjorden
Vi kommer nå til den eventyrlige Trollfjorden, bare 2 km lang, 200 meter bred og omgitt av majestetiske fjell. Om mulig seiler vi inn, hvor det dramatiske landskapet gir assosiasjoner til eventyr og troll. Et lite stykke nord for Trollfjorden, kan du se havørn på nært hold fra småbåter.
I hjertet av Lofoten
I Svolvær kan du velge mellom mange forskjellige utflukter, som hesteridning på en strand i
solnedgangen, rib-båter eller en guidet tur i en fiskerlandsby. Vi fortsetter så videre til Stamsund
langs Lofotveggen.
Tid i havn:
Tromsø 23:45 – 01:30
Finnsnes 04:20 – 04:40
Harstad 08:00 – 08:30
Risøyhamn 10:45 – 11:00
Sortland 12:30 – 13:00
Stokmarknes 14:15 – 15:15
Svolvær 18:30 – 20:30
Stamsund 22:15 – 22:30

Dag 10: Vi krysser Polarsirkelen
Vi feirer at vi igjen krysser Polarsirkelen med en smak av arktiske tradisjoner. En morsom liten
seremoni der du får servert en skje med tran.
Brønnsund - kystbyen midt i Norge
Brønnøysund ligger på en smal halvøy, omgitt av øyer og vann. Byen ligger ved kysten og profileres som «Kystbyen midt i Norge». Den lille kystbyen med 5000 innbyggere er sentrert på den
smale, men strategisk plasserte havna, som brukes for all handel og fiske. Det er en livlig og
vakker liten by med en attraktiv marina. Bruk litt tid til å rusle rundt i gatene - hvorfor ikke ta en
spasertur langs Havnegata, hvor du kan nyte å se de små båtene og det pulserende skjærgardslivet. Ta pulsen på gatelivet, ta en tur inn i en av pubene, eller besøk Brønnøy kirke, en steinkirke i
nygotisk stil fra 1870. Torghatten, fjellet på den nærliggende øya Torget, er kjent for sitt karakteristiske hull som går rett gjennom fjellet.
Tid i havn:
Bodø 02:30 – 03:30
Ørnes 06:25 – 06:35
Nesna 10:25 – 10:35
Sandnessjøen 11:45 – 12:15
Brønnøysund 15:00 – 17:25
Rørvik 21:00 – 21:30

Dag 11: Rik historie og levende kultur
Vi tar nok en tur innom Trondheim for videre å utforske denne historiske byen. Er du morgenfrisk
har du muligheten for at utforske byen på egen hånd.
Skipet tilbyr:
Bli med på en utflukt til Atlanterhavsveien – en av Norges, og verdens, flotteste turistveier. En
annen interessant utflukt går til marmorgruven Bergtatt, hvor du får gå inn i fjellet og seile over
en opplyst, underjordisk innsjø. Du får også et måltid i minens storsal.
Tid i havn:
Trondheim 06:30 – 09:30
Kristiansund 16:30 - 17:30
Molde 21:15 – 21:45

Dag 12: Farvel til fjordene
I løpet av natten gjør vi stopp i Ålesund, Torvik og Måløy, og reisen nærmer seg slutten. Men vi
har fortsatt spennende ting i vente, før vi kommer til Bergen.
Isbreer og frodige marker
Vi seiler gjennom den nydelige Nordfjorden, nedenfor Jostedalsbreen. Denne kystregionen er full
av fruktgårder, og brearmer som strekker seg ned mot de glitrende fjordene. Tidlig om morgenen
gjør vi et kort stopp i Florø.
Tilbake til Bergen
Vi navigerer gjennom munningen til den mektige Sognefjorden, og nyter flott utsikt til alle øyene
langs kysten, før vi går i land i Bergen. Vi håper du vil ta med deg mange minner av nydelig natur,
dyreliv og kultur, og at vi får se deg om bord igjen i nær fremtid.
Tid i havn:
Ålesund 00:30 – 01:20
Torvik 02:35 – 02:45
Måløy 05:45 – 06:00
Florø 08:15 – 08:30
Bergen 14:45

Hotellinformasjon
MS Nordkapp
MS Nordkapp er oppkalt etter det nordligste punktet på det europeiske fastlandet: Nordkapp
(71ºN) . Dette er også et av de geografiske høydepunktene på en reise med oss.
MS Nordkapp ble renovert i 2016 og har nå et moderne, arktisk-inspirert interiør. Om bord finner
du tre forskjellige restauranter, Multe bakeri og iskrembar, en badstue og et treningsrom. Ute på
dekk kan du nyte utsikten fra et av boblebadene våre, og foran på skipet kan du nyte en drink i
den hyggelige baren. Skipet har også et stort område med resepsjon, en turguide, et konferanserom og en butikk.
Vennligst merk at våre tildelte lugarer har uspesifisert beliggenhet i skipet.

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no
eller ring oss på 901 66 999.

