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STYKKISHÓLMUR 
Vikingsushi eventyr

Utfluktskode: G-STY1
Varighet: Ca. 2,5 timer
Nivå: 1
Språk: Engelsk
Inkludert: Ferske kamskjell og kråkebollerogn.
Turmerknad: Ikke egnet for rullestolbrukere.

I  løpet av denne fugle- og natur båtturen vil du 
oppleve en rekke av vakre og spennende ting; unike 
fjellformasjoner, utallige øyer, fargerikt fugleliv og 
den sterkeste strømmen på Island. Dette er en unik 
mulighet til å oppleve på nært hold noen av Islands 
fugler. Du vil oppleve ren natur og høydepunktet er 
vikingsushi, et sushi måltid direkte fra havet! Viking 
Sushi turen er et sant eventyr gjennom utrolig na-
tur, ingen som reiser til Island bør gå glipp av dette. 
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Vårt utfluktsprogram er satt sammen for å gi en bedre reiseopplevelse ved besøk til 
lokale attraksjoner, og er nøye utvalgt av vårt ekspedisjonsteam med kompetanse og 
erfaring fra de områder som vi seiler i. Noen av våre landutflukter kan forhåndsbestilles. 
Disse finner du i dette heftet.  Det kan bli muligheter for å kjøpe flere utflukter om bord 
på skipet.

EN ARKTISK KRYSSNING 
05.06.17 – 22.06.17

Berserk lavaområde, Stykkishólmur
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Etter en kort kjøretur forbi klippen Lóndrangar, 
ankommer vi Hellnar. Hellnar var før en stor havn, 
og kan spore sin historie tilbake til mellomalderen. 
Her vil vi gå innom besøkssenteret og nyte det fine 
området her. Etter Hellnar tar vi en liten stopp på 
Arnarstapi, en bygd som ligger idyllisk til, og som 
kan skilte til mange interessante lavaformasjoner 
og en overflod av fugleliv i sommermåneden. Etter 
dette drar vi videre til Búðir, berømt for sine vakre 
omgivelser av svart lava og gule sandstrender.  Vi 
nyter området, og besøker også kirken Búðakirkja 
for vi vender tilbake til Stykkishólmur. Vær opp-
merksom på at å se sjøfugler ikke kan garanteres 
etter midten av august, men dette avhenger av 
både årstid og vær. Det kan være at turen blir ar-
rangert i motsatt rekkefølge, eller annen rekkefølge 
enn beskrevet.

REYKJAVIK
Den Blå Lagunen & Reykjavik

Utfluktskode: I-REK1
Varighet: Ca. 5 timer
Nivå: 1
Språk: Engelsk/tysk
Inkludert: Bading i den Blå Lagunen, sightseeing.
Turmerknad: Tilgjengelig for rullestolbrukere.

På denne turen får du med deg noen av høydep-
unktene i Reykjavik, Islands hovedstad og et besøk 
på den uforglemmelige Blå Lagunen.
Turen begynner med en hyggelig kjøretur gjennom 
det røffe lavalandskapet på Reykjanes halvøya. Den 
blå lagunen ligger i midten av et vakkert lavaland-
skap, tilsynelatende i midten av ingensteds i et 
utenomjordisk landskap. Lagunen har aquamarine 
farget vann, og med dampen som henger i luften 
og i dette landskapet skaper det en uforglemmelig 
atmosfære. Vi vil slappe av her og tilbringe to timer 
i lagunen.
Etterpå reiser vi tilbake til Reykjavik for en kort 
sightseeing, først gjennom Breiðholt boligområde. 
På en klar dag vil det være flott utsikt over hele 
byen, med fjorden og fjellene i bakgrunnen. Vi vil 
passere Árbær friluftsmuseum, her finner du mange 
historiske bygninger som har blitt restaurert og 
plassert her. Så fortsetter vi til Laugardalur, Rey-
kjaviks hovedområde for sport og spa. Når vi kjører 

langs Reykjaviks kystlinje vil vi passere Höfði huset, 
der toppmøtet mellom Ronald Reagan og Mikhail 
Gorbatsjov fant sted i 1986.
Så fortsetter vi til landemerket «Perlan. Bygningens 
kuppel består av reflekterende glasspaneler på 
en hul stålrammen, med en utsiktsplattform som 
går rund hele kuppelen og her har du flott utsikt 
over byen. Før vi vender tilbake til skipet kjører vi 
gjennom den eldre delen av byen, som domineres 
av den imponerende Hallgrímskirkja, det høye 
tårnet til kirken er ett av Reykjavik mest kjente 
landemerke. Vi vil også kjøre forbi rådhuset og 
Lækjartorget.

REYKJAVIK
Geotermisk landskap og vikinghistorie

Utfluktskode: I-REK2
Varighet: Ca. 4 timer
Nivå: 1
Språk: Engelsk
Inkludert: Guidet busstur og inngang til museum.

Islands unike landskap er skapt av geotermisk og 
vulkansk aktivitet. Turen tar deg med til noen av 
landets geologiske underverk, og inkluderer ett 
besøk på Vikingmuseet på Island.
Vi starter med å gjøre gjennom den livlige havneby-
en Hafnarfjörður, en by som er bygd på eldgammel 
lava. Vi forlater hovedveien og fortsetter på en liten 
vei langs Kleifarvatn, en av de dypeste innsjøene på 
Island. Her har vi en liten stopp så du kan strekke på 
bena, ta noen bilder og nyte det røffe landskapet.
Så fortsetter vi til Krýsuvík hvor det vulkanutbrudd 
og bevegelser i jorda har skapt et helt spesielt land-
skap. I dette geotermiske området vil vi se varm 
damp som kommer opp fra jorda, og de flerfargede 
bassenger av boblende gjørme.
Vi reiser tvers over det imponerende vulkanske 
platået Reykjanes for å komme til den travle 
havnebyen Grindavík. Og vi vil herfra nå Njarðvík 
og vikingmuseet. Museet har fem utstillinger om 
vikingtiden og bosetningen av Island, inkludert 
en Smithsonian utstilling om Vikingene i Nord-
Atlanteren. Museets hovedattraksjon er vikingski-
pet Íslendingur, en eksakt og sjødyktig kopi av et 
vikingskip som ble oppdaget i Norge i 1882. For å 
feire 1000-års jubileet for vikingenes oppdagelse av 

STYKKISHÓLMUR
Tur i Berserk lavaområde

Utfluktskode: G-STY3
Varighet: Ca. 2-2,5  timer
Nivå: 4
Språk: Engelsk
Turmerknad: Ikke egnet for rullestolbrukere.

Den vestlige halvøya, Snaefellsnes, er et område 
på Island som er full av sagaer. Det røffe Berserk 
lavaområdet dekker det meste av Helgafell, og 
strekker seg mellom fjellsidene og havet. Kildene 
til lavaen er 4 fremtredende vulkanske kartere som 
danner en rygg fra øst til vest fra Kerlingarskarð. 
De hadde sannsynligvis utbrudd for mellom 3600 
-4000 år siden, den største først og den minste 
til slutt. Utbruddet oppdemte nesten lavabukta i 
øst, hvor den gamle hovedveien krysser området. 
Lavaen har laget 2 innsjøer på den sørlige siden og 
dette skaper fred og skjønnhet i landskapet men 
skaper også en vanskelig hindring i området som 
ble bebodd. I begynnelsen valgte folk å gå eller ri 
lans den sørlige kanten, eller passere med båt til 
ridestier ble åpnet. I dag er det hele tre veier som 
krysser området.
Vi tar en av vandringstiene gjennom lavaen og 
tilbake. Transport tilbake til Stykkishólmur er 
inkludert.

STYKKISHÓLMUR
Høydepunkter i Snæfellsnes

Utfluktskode:  G-STY5
Varighet: Ca. 5 timer
Nivå: 2
Språk: Engelsk
Turmerknad: Ikke egnet for rullestolbrukere.

Denne turen gir deg muligheten til å se de vakre 
høydepunktene på Snæfellsnes halvøya – dette er 
et område som er rik på naturlig skjønnhet, historie 
og kultur. Vi forlater Grundarfjörður, og reiser 
igjennom flere små fiskevær som ligger langs den 
dramatiske kystlinjen. Vi har kurs mot den berømte 
isbreen Snæfellsjökull. Breen ble gjort kjent av den 
franske forfatteren, Jules Verne, i hans klassiske 
roman «Reisen til jordens indre».  Dette stedet er et 
av landets mange interessante geologiske under-
verker, men også vakre fjell og vulkaner har vært 
med på å skape området. Vår første stopp er på 
Djúpalónssandur, hvor vi tar en kort, forfriskende 
spasertur på rullesteinstranden ved Atlanterhavet.  
Merkelige steinformasjoner er funnet på land her, 
og her kan du også teste styrken din på 4 store 
steiner, disse veier fra 23 kg til 154 kg. Steinene ble 
før brukt til å bestemme hvor mandige fiskerne som 
rodde herfra var. Mange historier er knyttet til dette 
området, og det legger en aura av mystikk rundt 
stedet. 
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Amerika, seilte skipsbygger Gunnar Eggertsson og 
hans mannskap til Amerika med Íslendingur.
Herfra kjører vi over lavafeltet gjennom Reykjanes, 
og gjennom Reykjavik tilbake til skipet.
Denne turen kan utføres i motsatt rekkefølge.

REYKJAVIK
I hjertet av en isbre

Utfluktskode: I-REK3
Varighet: Ca. 9,5 timer
Nivå: 2
Språk: Engelsk
Inkludert: Guidet busstur, inngang til isgrotte og 
lunsj.

Dette spennende iseventyret tar deg med på en 
uforglemmelig reise gjennom den nest største 
iskappen på Island. Dette er ett eventyr som tar deg 
med til en helt ny attraksjon, en menneskeskapt is-
grotte, «Isgrotte Island», den ligger høyt på Europas 
nest største isbre.
Heldagsturen begynner med en kjøretur til de 
varme kulpene i Deildartunguhver, her stopper vi 
for å se dampen som kommer fra dypt i jorda. Så 
fortsetter vi til fossene Hraunfossar og Barnafoss, 
to vakre fosser som er ideelle for bilder. Herfra 
kjører vi videre til Húsafell, en grønn oase nær 
isbrekanten. Etter lunsj vil vi gå om bord i en isbre 
truck og sette kursen mot dagens høydepunkt- 
Langjökull. Langjökull er den nest største iskappen 
på Island. Eksperten vår kjører oss gjennom denne 
villmarken av is og snø. Vi stopper på isbreen for å 

besøke den menneskeskapte isgrotten som vil ta 
oss nærmere isbreens hjerte. Her går vi gjennom 
haller av blå is og får oppleve fargene og atmos-
færen i isbreen.
Fra isbreen går vi om bord i bussen igjen og reiser 
gjennom den dramatiske Kaldidalur. Fjellveien er 
en av de høyeste fjellveier på Island og er kun åpen 
en begrenset periode i året. Så vil vi nå målet vårt 
Þingvellir nasjonalpark – denne er på Unescos ver-
densarvliste og er en Islands beste attraksjoner.
Þingvellir ligger i en riftdal som tilbyr spektakulær 
utsikt over den midtatlantiske ryggen. Dette områ-
det er ikke bare av geologiske interesse, det er her 
det lovgivende parlamentet, Alltinget ble grunnlagt 
i år 930. 
Vær oppmerksom på at tidsbruk og distanse vi 
bruker på isbreen avhenger av vær og føre. Vi 
forbeholder oss retten til å utføre turen i motsatt 
rekkefølge. Denne turen går kun 10. juni. Turen 
er avhengig av veiforholdene i høylandet og kan 
kanselleres på kort varsel.

QASSIARSUK
Båttur til Qooroq Isfjorden

Utfluktskode: G-QAS2
Varighet: Ca. 1,5 -3 timer(avhengig av hastigheten 
til utfluktsbåten)               
Nivå: 2
Språk: Engelsk
Inkludert: Vi får smake på 1000 år gammel is!
Tilleggsinfo: Vi seiler så lang inn i Qooroq Isf-
jorden som vi klarer, avhengig av isforholdene.

Vi seiler fra Qassiarsuk til undervannsmorenen 
ved munningen av Qooroq isfjorden. Mange isfjell 
grunnstøter på morenen ved utløpet av Qooroq. 
Her får vi en fantastisk utsikt over tusenvis av isfjell, 
stupbratte berg og den enorme isbreen. Isbreen 
kalver ca. 200 000 tonn is ut i fjorden hver dag. 
Mange av isfjellene har en klar turkis farge. I fjorden 
får vi tid til å nyte utsikten. Vi stanser motoren 
og driver stille med strømmen. Den fullstendige 
stillheten brytes bare av lyden av isfjellene når de 
brekker av fra isbreen og faller ned i fjorden med 
et brak. 

©
 D

M
IT

R
Y

 N
A

U
M

O
V

-S
H

U
T

T
ER

ST
O

C
K

Geotermisk område i Krýsuvik
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QASSIARSUK
Eirik Raude- Bosettningsvandring

Utfluktskode: G-QAS4
Varighet: Ca. 3 timer 
Nivå: 3
Språk: Engelsk 
Inkludert: Inngang til ruinene fra vikingtiden.
Turmerknad: Gåturen er ca. 3 km lang på steinvei.

På denne guidede turen gjennom bygda får du op-
pleve atmosfæren i en liten, grønlandsk bosetning, 
der sauebønder arbeider på den samme jorda som 
vikingen Eirik Raude gjorde. De 50 innbyggerne er 
for det meste sauebønder, men bygda har også 
en skole, en kirke og en butikk. Qassiarsuk er også 
kjent som Brattahlið, stedet der Eirik Raude bosatte 
seg i år 982. I år 2000 ble gården hans og kona 
Tjodhildes kirke gjenoppbygd. I dette friluftsmuseet 
blir du vist rundt av guider kledt i norrøne klesdrak-
ter, som forteller gamle historier og vikingene og 
hverdagslivet deres. 

QASSIARSUK
Fottur til to fjorder

Utfluktskode: G- QAS5
Varighet: Ca. 3,5 timer
Nivå: 4
Språk: Engelsk/tysk
Inkludert: Vannflaske og en matbit
Tilleggs info: Det er viktig at du er i god form.
Turmerknad: Hele turen er ca. 8 km på stort sett 
grusvei. Fire km i stigende terreng.

Turen til to fjorder er en lang, men ganske enkel fot-
tur som for det meste går på grusvei. Ca. en times 
gange i motbakke. Vi starter foran Qassiarsuk kirke, 
der du får høre litt om livet til bøndene i dag, men 
også noen av historiene om Eirik Raude.
Vi ser det høytidelige monumentet over “Leif den 
heldige” som betrakter oss på avstand,
før vi går opp bakken og langs grusveien. Etter en 
times klatring når vi passet, hvor vi kan få øye på 
den naturskjønne Tasiusaq-fjorden, som ofte er 
dekket av is. Vi får se sauer og en og annen ørn, men 
denne turen fokuserer hovedsakelig på det vakre 
landskapet.

QAQORTOQ
Great Greenland Tannery

Utfluktskode: G-QAQ2
Varighet: Ca. 1 time   
Nivå: 1
Språk:Engelsk
Tilleggs info: Besøket på garveriet kan skje uten-
for arbeidstiden.
Turmerknad: Gåturen tar ca. 5 minutter langs 
havnen.

Den eldgamle fangstkulturen til inuittene er 
fortsatt en viktig næring på Grønland, og selve 
ryggraden i grønlandsk kultur. Great Greenland 
er det eneste garveriet i landet. Mesteparten av 
pelsverket eksporteres til utlandet, men noe sys 
til flotte motekreasjoner direkte på garveriet. På 
denne utflukten lærer du om prosessene som 
brukes til å behandle det nydelige pelsverket. Ut-
flukten omfatter et besøk på klesdesignstudioet 
og de imponerende pelslagrene, som inneholder 
store mengder med selskinn og isbjørnpels. 
Du får se mye mer enn bare garveriet: den lokale 
guiden vil fortelle om selfangst og arbeidsfor-
holdene til dagens fangstmenn. Hva får de 
betalt? Hvem lever av selfangst? Dette er noen av 
spørsmålene du vil få svar på i løpet av utflukten.

QAQORTOQ
Fottur til Great Lake

Utfluktskode: G-QAQ4
Varighet: 3,5 time
Nivå:  3
Språk: Engelsk/tysk
Inkludert: Vannflaske og en matbit
Turmerknad:  Asfaltert vei i byen, fin sti ved 
innsjøen. Sølete når det er vått.

Denne naturskjønne turen tar deg gjennom byen 
Qaqortoq og til en stor innsjø som fungerer som et 
rekreasjonsområde for innbyggerne. Innsjøen ligger 
vakkert til mellom de omkringliggende åsene og 
langs bredden går det en sti. Floraen er variert, og 
området fremstår med en stor dose sjarm.

QAQORTOQ
Kaffemik

Utfluktskode: G-QAQ5
Varighet: 1-1,5 timer
Nivå: 2
Språk: Engelsk/skandinavisk
Inkludert: Et utvalg av grønlandsk mat/kaffe eller 
te.
Tilleggs info: Hjemmelaget mat, utvalget varierer 
avhengig av vertsfamilie.
Turmerknad: Vi går til vertsfamilien på asfaltert 
vei.

En kaffemik er en grønlandsk tradisjon for 
spesielle anledninger. Familie, venner og naboer 
besøker verten f.eks. på bursdagen hans, og 
verten imponerer med et utvalg av hjemmelaget 
mat. Det kan være alt fra hjemmelaget brød/
boller til moskus, lam, tørket hvalkjøtt, sel – alt 
avhengig av hvor vellykket jakten har vært. Her 
får du sjansen til å bli bedre kjent med en lokal 
familie!
Vær oppmerksom på at det er vanlig å ta av seg 
skoene før du går inn i et familiehjem.

NUUK
Nuuk Byvandring

Utfluktskode: G-NUU2
Varighet: Ca. 1,5 timer               
Nivå: 1
Språk: Engelsk

Nuuk er hovedstaden i Grønland der gammelt 
og nytt møtes på en unik, grønlandsk måte. Ved 
havna er det vakre, gamle bygninger, og en kort 
spasertur unna finner du det moderne sentrum. 
Her finner du det nyrenoverte og takoverbygde 
“brættet”, der dagens fangst av sel, fugler og fisk 
selges. Blant de andre attraksjonene i byen finner 
man det prisbelønte kulturhuset “Katuaq”, Uni-
versitetet i Grønland, katedralen fra 1849 og Nas-
jonalmuseet.  Denne bussturen vil gi deg en fin 
oversikt over Grønlands interessante hovedstad.
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NUUK
Lille Malene Vandring

Utfluktskode: G-NUU3
varighet: a. 4,5 timer
Nivå: 4
Språk: Engelsk
Inkludert: Transport med buss til turstart, 
matpakke.
Turmerknad: Det kan være snø i juni. Gode 
fjellsko er nødvendig. Turen er krevende og 8 km 
lang. Fjellterreng i alle varianter.

Utflukten starter på kaia. Herfra kjører vi til det 
lille fjellet Quassunnguaq i nærheten av Nuuk 
flyplass. Ekspedisjonsteamet tar deg med på en 
fantastisk fottur langs foten av Lille Malene og for-
teller om naturen underveis. Vi stopper for å spise 
lunsj og smake på det friske kildevannet mens vi 
nyter utsikten mot Sermitsiaq, Akia og Nuuk.

NUUK
Cultural Historical Walk

Utfluktskode: G-NUU4
Varighet: Ca. 2–2,5 timer
Nivå: 2
Språk: Engelsk
Inkludert: Besøk på Katuaq og Nasjonalmuseet
Turmerknad: Gange på asfaltert vei.

Ikke gå glipp av muligheten til å se noen av de 
mest interessante stedene i Nuuk. Vi vil bli trans-
portert til sentrum med buss der vi vil besøke 
rådhuset og møterommet der alle de viktige 
beslutningene i Sermersooq Kommune tas. 
Etterpå vil vi gå til kulturhuset Katuaq. I Katuaq 
er det kafé og kino, samt forskjellige typer utstill-
inger. Etter å ha brukt litt tid i Katuaq, besøker vi 
Inatsisartut, som er der politikerne tilbringer et 
par måneder hvert år for å drive med politikk. Vi 
avslutter turen i Nasjonalmuseet, der du vil ha 
mulighet til å se ulike utstillinger samt de berømte 
Qilakitsoq-mumiene.

SISIMIUT
Båttur til Assaqutaq

Utfluktskode: G-SIS3
Varighet: Ca. 2 timer, dette kommer an på 
utfluktsbåtene. 
Ved veldig lav fjære vil transporten fra turbåten 
til landgangen i Assaqutaq være med en mindre 
båt. 
Nivå: 2
Språk: Engelsk 
Inkludert: Kaffe/te
Tilleggs info: Vi anbefaler at du tar med en lett 
jakke da været er skiftende. Myggnett er også en 
god ide dersom det ikke blåser.
Turmerknad: I Assaqutaq er det gange på smale 
stier. 

På 1960- og 1970-tallet ble flere grønlandske 
bosetninger fraflyttet fordi den økonomiske 
veksten gjorde at folk flyttet til større steder.  
Assaqutaq, som ligger ca. 10 km med båt fra 
Sisimiut ved foten av det kjente fjellet Kællinge-
hætten, er en slik bosetning. Da fiskefabrikken 
ble nedlagt, ble innbyggerne tvunget til å flytte til 
byen der det fantes arbeid. I dag brukes fabrikken 
som sommerleir for de lokale skolene, men i en 
kort periode i juni forvandles den til et senter for 
yrende folkeliv når innbyggerne i Sisimiut samles 
for å fiske etter lodde, en liten, lokal fisk. Bli med 
på en guidet omvisning i bygda og besøk den 
gamle fiskefabrikken, den lille kirken og slapp av i 
de vakre omgivelsene.

SISIMIUT
Tur til Palaasip Qaqqa

Utfluktskode: G-SIS4
Varighet: Ca. 3- 5 timer, avhengig av været og 
gruppen.               
Nivå: 4
Språk: Engelsk 
Inkludert: Bus fra bryggen til turstart, matpakke.
Tilleggs info: Vi anbefaler at du tar med en lett 
jakke da været er skiftende. Myggnett er også en 
god ide dersom det ikke blåser. Fjellsko og en 
liten tursekk.
Turmerknad: Dette er en av de mest krevende 

turene vi har. Terrenget blir mer krevende til 
lenger opp du kommer. I begynnelsen av 
sesongen kan veien opp være våt og det kan 
fortsatt ligge snø langs stien.

Palaasip Qaqqa er et 550 meter høyt fjell ved 
Sisimiut. Nyt de vakre, grønne fjellene, den rene 
luften og det krystallklare vannet. Bli med på en 
naturskjønn og utfordrende fottur langs en frodig, 
sørvendt skråning, og nyt utsikten over byen og 
havet hele veien. Turen går gjennom overraskende 
fruktbart terreng som er rikt på busker, blomster 
og mose. På veien finner vi også flere små fossefall 
med det reneste vannet du kan tenke deg. På top-
pen av fjellet får du en fantastisk utsikt over byen 
mot sør og fjorden Kangerluarsuk Tulleq mot nord. 
De senere årene har det vært observert moskusok-
ser i området. 

SISIMIUT
En smak av Grønland

Utfluktskode: G-SIS5
Varighet: Ca. 1,5 time               
Nivå: 1
Språk: Engelsk
Inkludert: Et grønlandsk måltid. Vann er 
inkludert, andre drikkevarer kan kjøpes.

Hva er vel bedre enn å utforske et land gjen-
nom matkulturen? Mat laget med grønlandske 
ingredienser er alltid en kulinarisk opplevelse, og 
ingrediensene er vanligvis økologiske, siden fisk, 
vilt og sjødyr lever fritt i sitt naturlige element. Hva 
du får servert kommer an på dagens fangst, men 
du får smake på diverse fiskearter, og kanskje også 
moskusokse, sel med mer. 

SISIMIUT
Sightseeing med buss

Utfluktskode: G-SIS6
Varighet: Ca. 1,5 time               
Nivå: 1
Språk: Engelsk
Inkludert: Transport med buss

Tilleggs info:  Turen kan bli utført i motsatt 
rekkefølge.

Sisimiut er en by med mange bakker. Hvis du vil op-
pleve hele Sisimiut på kort tid med en komfortabel 
busstur, er dette utflukten for deg. 
Den lokale guiden forteller om hverdagslivet i 
Sisimiut, byens historie og de ulike bygningene og 
stedene du kjører forbi. Det er to korte stopp på 
turen. Det ene er rett utenfor byen der mesteparten 
av sledehundene holdes – hvis du er heldig, er det 
noen valper der også. Det andre stoppet er øverst i 
Sisimiut hvor du får en fantastisk utsikt over havet 
og fjellene sør for byen.

ILULISSAT
Båttur til Isfjorden

Utfluktskode: G-ILU1
Varighet: Ca. 2 timer               
Nivå: 2
Språk: Engelsk 
Inkludert: Kaffe/te på båten
Tilleggs info: Vi anbefaler å kle på deg varme 
klær for denne båtturen. Uansett hva slags vær 
det er, til nærmere du kommer isen, til mer vil du 
kjenne kulden!
Turmerknad: Inn og ut av båten.
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TROMSØ
Tromsø Arktisk Panorama opp fjellheisen

Utfluktskode: CENTOS4FRPRE
Varighet: 05.06.2016 (14:30 -17:00)
Nivå: 2
Start/slutt: Starter på Radisson Blu Hotel og 
slutter på kaien.
Språk: Engelsk/Norsk
Inkludert: Transport, fjellheisen, engelsk/norsk 
guide, kaffe/te og kaker.

Oppmøte på Radisson Blu Hotel før turen starter 
en tur opp taubanen, denne tar deg med opp til 
Storsteinen på Føya, 421 meter over havet. Besøk 
fjellkafeen hvor guiden vil vise deg utsiktspunkt 
med fantastisk utsikt over Tromsø, fjellene og 
øyer. Kaffe, te og kaker vil bli servert ved peisen på 
kafeen, mens guiden forteller deg mer om Tromsø 
og det arktiske landskapet. 

TROMSØ & SOMMARØY ISLAND
(Overnatting)

Utfluktskode: CENTOS10FRPRE
Varighet: 04.06 -05.06.2016 
Nivå: 3
Start/slutt: Starter fra hotellet og slutter på kaien 
i Tromsø.
Språk: Engelsk/Norsk
Inkludert: Overnatting i Tromsø inkludert 
frokost, heldagstur til Sommarøy inkludert 
transport, Norsk/engelsk talende guide og lunsj i 
løpet av utflukten.
Merknad: Det er en vandring på 30-40 minutter 
på ujevn grunn i løpet av turen. Varme og 
vanntette  klær, samt gode sko anbefales.

Kombiner et besøk til Tromsø med en utflukt til 
vakre Sommarøy.

Dag 1: Tromsø
Individuell ankomst til Tromsø. Nyt resten av dagen 
på egenhånd og utforsk Tromsø.
Overnatting på Radisson Blu Hotel.

Dag 2: Sommarøy/Ombordstigning
Vi starer på morgenen og kjører langs sjøen mot 
Sommarøy. På turen vil vi kjøre over Kvaløya, 
gjennom et vakkert fjellandskap. Sommarøy og 
Kvaløya er forbundet med en bro. Sommarøy har 
hvite strender, fantastisk utsikt og et sjarmerende 
fiskevær. Etter en guidet tur nyter vi lunsj på Som-
marøy Arctic hotell. På ettermiddagen vandrer vi 
opp på Hillesøy for en fantastisk utsikt, før vi reiser 
tilbake til Tromsø og går om bord på MS Fram.
 

Ilulissat er kjent for den vakre og storslåtte 
isfjorden, som du får den beste opplevelsen av 
i båt. Båten kjører til munningen av fjorden, der 
enorme isfjell fra den nordlige delen av fjorden 
har grunnstøtt. Du kan se strukturen på isen, høre 
lydene og kjenne kulden som strømmer mot deg. 
De gigantiske isfjellene kan være så høye som 100 
meter over havnivå. 
På denne utflukten kommer du i nærkontakt med 
naturen og får oppleve isen som vil gjøre deg stum 
av beundring.

ILULISSAT
Gåtur til Holms Bakke

Utfluktskode: G-ILU3
Varighet: Ca. 4-5 timer              
Nivå: 4
Språk: Engelsk 
Inkludert: Transport og matpakke med vann.

Tilleggs info: Vi anbefaler å ikke booke andre 
utflukter i Ilulissat dersom du velger denne 
utflukten. Dette for at du kan få se Ilulissat.
Turmerknad: Man bør være noe trent for å delta 
på denne turen.

Etter mange mørke vintermåneder er det tradisjon 
at innbyggerne i Ilulissat går til Holms Bakke den 
13. januar for å ønske sola velkommen tilbake 
etter den lange vinteren. Det er tiden for glede og 
fellesskap, og festen er ikke komplett uten mat, 
drikke og underholdning. Holms Bakke har fantas-
tisk utsikt over Jakobshavn isfjord, der isfjellene 
beveger seg med en gjennomsnittlig hastighet på 
19 meter hver dag. Denne isbreen står for ca. 10 % 
av all kalving av is på Grønland. Turen går videre 
til den fraflyttede bosetningen Sermermiut og de 
gamle inuittgravene, før vi stanser for å spise lunsj. 
Etterpå fortsetter fotturen langs isfjorden, der du 
får informasjon om lokalt plante- og dyreliv, samt 
glasiologi – læren om isbreer. 

ILULISSAT
Byvandring Ilulissat

Utfluktskode: G-ILU5
Varighet: Ca. 2 timer
Nivå: 2
Språk: Engelsk
Informasjon om gange: For det meste på 
asfaltert vei.

Få en bedre forståelse av den grønlandske 
kulturen og historien etter denne kulturhistoriske 
turen. Ilulissat ble grunnlagt i 1741 og er i dag den 
tredje største byen i Grønland med over 4 500 inn-
byggere. Guiden vil fortelle deg om byens historie, 
grønlandsk kultur og den moderne hverdagen 
300 km nord for polarsirkelen. 
Vi vil besøke fiskerne på havna og jegerne på 
handelsstedet “Brædtet”. Vi vil vise deg kirken 
og huset der den berømte oppdagelsesreisende 
Knud Rasmussen ble født.

Båttur til Isfjorden

©
G

ia
n-

R
ic

o 
W

ill
y

FØRPROGRAM I TROMSØ 

Fjellheisen i Tromsø
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UTFLUKTSPRISER

Havn Utfluktsnavn
Utflukts-

kode
NOK SEK DKK Euro

Min.
 antall

Max. 
antall

Kombinerbar 
med

Stykkishólmur Vikingsushi eventyr G-STY1 695 764 604 87 25 120 ingen

Tur i Berserk lavaområde G-STY3 795 874 691 99 25 120 ingen

Høydepunkter i Snæfellsnes G-STY5 895 984 778 112 20 - ingen

Reykjavik Den Blå Lagunen & Reykjavik I-REK1 1095 1203 952 137 20 100 ingen

Geotermisk landskap og 
vikinghistorie

I-REK2 795 874 691 99 20 150 ingen

I hjertet av en isbre I-REK3 2295 2522 1996 287 25 35 ingen

Qassiarsuk Båttur til Qooroq Isfjorden G-QAS2 850 934 739 106 12 60 ingen

Eirik Raude- Bosettningsvan-
dring

G-QAS4 385 423 335 48 20 120 ingen

Fottur til to fjorder G- QAS5 300 330 261 38 10 40 ingen

Qaqortoq Great Greenland Tannery G-QAQ2 295 324 257 37 10 75 ingen

Fottur til Great Lake G-QAQ4 300 330 261 38 10 40 ingen

Kaffemik G-QAQ5 300 330 261 38 10 40 ingen

Nuuk Nuuk Byvandring G-NUU2 455 500 396 57 25 - ingen

Lille Malene Vandring G-NUU3 400 440 348 50 10 60 ingen

Cultural Historical Walk G-NUU4 460 505 400 58 10 80 ingen

Sisimiut
Båttur til Assaqutaq G-SIS3 995 1093 865 124 8 60

G-SIS5, 
G-SIS6

Tur til Palaasip Qaqqa G-SIS4 565 621 491 71 15 60 ingen

En smak av Grønland G-SIS5 625 687 543 78 20 70 G-SIS3

Sightseeing med buss G-SIS6 415 456 361 52 20 60 G-SIS3

Ilulissat
Båttur til Isfjorden G-ILU1 825 907 717 103 25 170

G-ILU3,  
G-ILU5

Gåtur til Holms Bakke G-ILU3 695 764 604 87 8 30 G-ILU1

Byvandring Ilulissat G-ILU5 525 577 457 66 4 100 G-ILU1

Tromsø Tromsø Arktisk Panorama opp 
fjellheisen

CENTOS-
4FRPRE

841 924 731 105 8 - ingen

Tromsø & Sommarøy Island 
(pris per person i et dobbeltrom)

CENTOS-
10FRPRE

3361 3693 2923 420 4 - ingen

VILKÅR

All informasjon og alle priser med forbehold om endringer. Hurtigrutens generelle reisebetingelser gjelder også for utfluktene

Booking:
Utflukter og før og etter pakker kan forhåndsbestilles 
opp til 4 uker før avreise (2 uker dersom betalt med 
kredittkort ved bestilling). Avhengig om det er ledig 
kapasitet på valg utflukt kan utflukten bestilles om bord. 
Før og etter program som inkluderer overnattinger kan 
kun forhåndskjøpes inntil 6 uker før avreise.
Utflukter som bestilles ombord:
Avhengig av tilgjengelighet på valgte utflukter kan 
utflukter også bli bestilt ombord skipet. Utflukter som er 
bestilt ombord kan betales med norske kroner. Vær opp-
merksom på at priser kan variere fra de forhåndstrykte 
prislistene som følge av endringer i valutakurser. Om-
bord kan vi også introdusere nye utflukter til program-
met vårt. Ved forespørsel, og avhengig av tilgjengelighet 
kan vi godta skifte fra en forhåndsbestilt utflukt til en ny 
utflukt introdusert ombord.
Turer med overnattinger
Før eller etter program inkludert overnattinger kan kun 
forhåndsbestilles.
Avbestillinger av passasjerer:
Du eller noen i ditt reisefølge har til enhver tid rett til å 
avbestille reisen mot gebyr. Alle avbestillinger må gjøres 
skriftlig av den som har bestilt reisen. Avbestillingsdato 
er den dato Hurtigruten mottar avbestillingen. En 
endring av utflukter blir ansett som en avbestilling og en 
ny bestilling.
Avbestillinger av Hurtigruten:
Hurtigruten AS reserverer seg retten til og forandre 
prisen, varighet og innhold eller avbryte utflukter 
uten forvarsel – på grunn av lokale værforhold, antall 
deltagere eller kansellering fra leverandøren. Utflukter 
kansellert av Hurtigruten vil bli refundert. Vær oppmerk-
som på at severdigheter/ruter som vi besøker kan variere 
fra beskrivelsen i teksten, eller på grunn av trafikk og/
eller kapasitet.
Refunderinger av utflukter:
Dersom du har forhåndsbestilt utflukte, og denne blir 
kansellert, vil du bli refundert i etterkant av reisen. 
Dersom du har bestilt utflukt om bord, og denne blir 
kansellert, vil du bli refundert om bord.
Minimum/maksimum antall personer:
Utfluktene kan være forbeholdt for minimum/maksi-
mum antall personer. For og sikre deg plass på din valgte 
utflukt anbefaler vi og forhåndsbestille. Utflukter kan 
bli kansellert hvis minimum antall personer ikke er opp-
nådd eller på grunn av værforhold utenfor vår kontroll.
Reduksjoner for Barn:
25% reduksjon for barn fra 4 til 15 år gammel. Ved utfluk-
ter hvor reduksjoner for barn ikke gjelder er dette merket 
med * i prislisten.

Språk:
Passasjerer på MS Fram kommer fra mange forskjellige 
land og snakker forskjellige språk. Utflukter vil generelt 
bli guidet på engelsk, andre språk som tysk, fransk eler 
skandinavisk kan ikke garanteres.
Refusjon av utflukter ombord:
Ved forhåndsbestilte utflukter som blir kansellert vil 
Hurti- gruten AS tilbakebetale penger etter seilasen. Ved 
utflukter som blir bestilt ombord for deretter og bli kan-
sellert vil Hurtigruten AS tilbakebetale penger ombord.
Fysisk krevende/funksjonshemmede:
Dessverre har ikke våre utflukter blitt spesielt tilrettelagt 
for personer med nedsatt funksjonsevne, og noen er 
ikke egnet for personer med gangvansker.
Hvor fysisk krevende?
Nivå 1: Innebærer begrenset fysisk aktivitet, største-
delen av turen er i buss/bil.
Nivå 2: Innebærer moderat fysisk aktivitet på relativt 
jevnt underlag og lett terreng.
Nivå 3: Innebærer fysisk aktivitet på ujevnt underlag og 
/ eller bratt terreng. Det kan forventes at du bærer din 
egen sekk og utstyr. Ikke egnet hvis du har begrenset 
mobilitet.
Nivå 4: Innebærer et høyt nivå av fysisk aktivitet over 
en lengre periode, i terreng som ofte kan være ujevnt, 
glatt og bratt. Du vil bli forventet å bære din egen sekk 
og utstyr. Ikke egnet hvis du har begrenset mobilitet. 
Etter ombordstigning vil vårt ekspedisjonsteam gi flere 
detaljer om terreng, distanse osv ved forespørsel.
Tider:
Alle oppførte tider er kun omtrentlige. Noen utflukter 
kan bli delt opp i mindre grupper avhengig av kjøretøy 
størrelse eller språk. Eksakt tid for utfluktene vil bli gitt 
ombord i det daglige programmet. Siden dette er en 
ekspedisjons-seilas kan alle havner og tider forandres i 
siste øyeblikk.
Rullestoler:
Turbussene er ikke utstyrt med stolheis eller ramper. 
Sammenleggbare rullestoler kan plasseres i bagas-
jerommet til bussen. Passasjerer må komme seg selv 
inn i kjøretøyet eller ved hjelp av egen medpassasjer/
assistent siden bussjåføren/ guiden ikke er dekket av 
forsikringen for og tilby hjelp.
Hva skal man ha på seg:
Noen utflukter krever gode sko på grunn av vanskelig 
terreng. De fleste utfluktene krever at passasjerer kler 
seg skikkelig med flere lag klær og vindtette klær. Ta med 
solbriller og solkrem.


