
 

UDFLUGTER 

Bergen – Kirkenes 03.09.17 – 09.09.17 – MS Kong Harald 

 

DAG 2: 

Navn: Et lille stykke af Norge (Hjørundfjorden) 

Udflugtskode: H-HJF2F 

Varighed: 2 timer 15 minutter  

Pris: 644 DKK. 

Højdepunkter på rejsen 

1. Du ser den smukke Hjørundfjord 

2. Du besøger den smukke Norangsdal 

3. Du smager lokale specialiteter 

4. Du besøger historiske bosættelser 

Oplev stedet hvor Kejser Vilhelm II af Tyskland kom på besøg flere gange for at nyde Norges særegne natur. 

Hér anker vi op uden for byen Urke, hvor en båd sejler os i land. Vi fortsætter turen i bus gennem 

Norangsdalen, som ofte kaldes “Norges smalleste dal”. Dalen er ofte lukket om vinteren på grund af sin 

form og beliggenhed. Undervejs gør vi stop for at nyde udsigten til nogle af de særegne steder. Et af de 

mest specialle steder vi kommer til at opleve på udflugten, er Lyngstølvatnet. Her kan man kan se 

mærkerne fra en gammel bosættelse i fortiden lige under overfladen. Et skrev i 1908 efterlod en dæmning, 

som skabte Lyngstølvatnet. Vi kommer også forbi det historiske hotel Union Øye, som historisk set har 

spillet en vigtig rolle. Du smager på lokale specialiteter samt drikkevarer. Der bliver også tid til at opleve 

lokalsamfundet Urke, som vil byde på lokal historie i forskellige former. Tag med på turen og få en 

anderledes oplevelse i storslået natur – en smag af Norge! 

Vigtig information 

Transport: Båd/bus 

Forplejning: Smagsprøver på lokale specialiteter 

Påklædning: Gode sko, varmt tøj. 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i 

bus. Landgang med tenderbåd. Adgang til og fra tenderbåd er ikke handicapvenlig. 

 

 

 

 

 



 

Navn: Fjeldtur i Hjørundfjorden (Hjørundfjorden) 

Udflugtskode: H-HJF2G 

Varighed: 2 timer 45 minutter  

Pris: 478 DKK. 

Højdepunkter på rejsen 

1. Majestætiske fjelde med utrolige udsigter 

2. Bjørnehule 

3. Kaffepause i Leknes dalen 

 Deltag i en spektakulær fjeldvandretur langs Hjørundfjorden. Du kommer på en samlet stigning, der er 325 

meter. Vandringen starter på en gårdvej og derefter en videre på en sti for traktorer. Efter en stille start på 

grusvejen er der en temmelig stejl stigning mod toppen for de sidste 900 meter. Det sidste stykke til toppen 

er på sten trapper fra sherpaer. På toppen venter der en fantastisk udsigt. Vi fortsætter videre gennem 

dalen, med udsigt til Sæbø bosættelse på den anden side af fjorden. Du kan rent faktisk besøge en 

bjørnegrotte, der holdes godt. Før vi går ned igen så er der en kaffepause i Leknes dalen, med udsigt over 

landsbyen Urke og fjorden, der strækker sig ind i Øye. Der er majestætiske fjelde hvorend du kigger. Vi 

tager den samme vej tilbage, og der er også tid til at besøge den lokale købmand før du vender tilbage til 

skibet. 

Vigtig information 

Beklædning: Vandresko, beklædning efter vejrforhold. 

Fysiske niveau for at deltage på udflugten: 4 – Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode. Det 

er terræn som oftest er ujævnt, glat og stejlt. Du skal bære din egen rygsæk og udstyr. Ikke egnet hvis du 

har begrænset mobilitet. 

 

Navn: Vandretur med besøg på sæter (Hjørundfjorden) 

Udflugtskode: H-HJF2H 

Varighed: 2 timer 45 minutter  

Pris: 513 DKK. 

 Højdepunkter på rejsen 

  – Besøg i en gammel sæterhytte 

  – Lær om livet på en norsk bondegård 

  – Smagsprøve på lokale delikatesser 

  

Deltag i en vandretur og kom med på besøg i en gammel sæterhytte. Rejs tilbage i tiden for at lære om livet 

på en norsk bondgård og få en smagsprøve på lokale delikatesser. 



 

For de små gårde i området var det vigtigt at udnytte afsidesliggende områder om sommeren. Derfor blev 

kørerne flyttet til sæterne. Græsningsområderne var så langt fra landsbyen, at det var nødvendigt at bygget 

små sæterhuse. Husene ved Haukås Setra blev restaureret i 1990-tallet og vidner om en svunden tid. Efter 

besøget så følger vi vejen tilbage og besøger den lokale landhandel. 

Vigtig information 

Beklædning: Gode sko, beklædning efter vejrforhold. 

Fysiske niveau for at deltage på udflugten: Niveau 3 Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller 

stejlt terræn. Du kan forvente at bære egen rygsæk og udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet. 

 

Navn: Jugendvandring (Ålesund) 

Udflugtskode: H-AE2E 

Varighed: 2 timer 

Pris: 261 DKK 

 Højdepunkter på rejsen 

1. Verdenskendt jugendstilarkitektur 

2. Informationsrig vandring med guide  

Ålesund er kendt for sin særprægede jugenstilarkitektur. I 1904 brændte Ålesund, hvorefter byen blev 

genrejst i den kontinentale byggestil præget af spir, tårne og detaljerede ornamenter. Ved ankomst til kajen 

tager en guide imod os. Guiden tager os på en hyggelig slentretur gennem Ålesunds gader. Vi kommer 

blandt andet forbi fiskerihavnen Brosundet, det specielle Apotekertorv og hovedgaden, som er rigt 

udsmykket. Nyd detaljerne! 

Vigtig information 

Beklædning: Gode sko, beklædning efter vejrforhold. 

Fysiske niveau for at deltage på udflugten: 2 – Udflugten er for de fleste, men kræver nogen fysisk 

anstrengelse. Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævnt underlag og let terræn. Passer ikke til 

gæster med nedsat mobilitet. 

 

DAG 3: 

Navn: Trondheim med Nidarosdomen (Trondheim) 

Udflugtskode: H-TRD3B 

Varighed: 2 timer 

Pris: 417 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 – Se Norges eneste katedral i gotisk stil – Nidarosdomkirken. 



 

  

Selvom Trondheim i norsk målestok er en storby, har byen formået at bevare meget af den charme og 

intimitet, som man oplever i en lille by. Men Trondheim byder også på kontraster. Her kan du se 

klosterruiner, farverige husrækker på bryggen, imponerende træbygninger og den smukke bro, som blev 

bygget i 1861. Trondheim er også verdenskendt for at sit forsknings- og uddannelsesmiljø, moderne 

idrætsanlæg, pulserende natteliv og mange servicetilbud. 

På turen tager vi forbi “Udsigten”, hvor vi tager et fotostop. Undervejs på turen vil vi fortælle om 

Trondheim. Turen går videre til Norges nationalhelligdom – den berømte Nidarosdomkirke. Den enorme 

bygning med sine smukke gotiske detaljer og udsmykninger blev påbegyndt i 1070 og er bygget over Olav 

den Helliges grav. Af mange betegnes domkirken som Norges smukkeste kirkebygning. I domkirken vil der 

være en guidet rundvisning. 

Vigtig information 

Transport: Bus 

Påklædning: Gode sko 

Diverse: Fotografering er ikke tilladt inde i Nidarosdomkirken. 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i bus. 

 

Navn: Munkholmen (Trondheim) 

Udflugtskode: H-TRD3E 

Varighed: 2 timer 

Pris: 461 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

1. Besøg den historiske fæstning på Munkholmen 

2. Nyd en flot sejltur i Trondheimsfjorden 

 Fra gammel tid er Munkholmen Trondheims rettersted. Omkring år 1000 blev et Benedictinerkloster 

bygget op holmen, som sandsynligvis var et af de to første i Norden. I 1658 blev klosteret ombygget til en 

fæstning med fængsel og senere også toldstation. Den danske greve Peder Griffenfeldt blev den mest 

berømte fange på fæstningen, og han sad til fange i 18 år. Sejlturen på den smukke Trondheimsfjord er en 

smuk oplevelse, hvor du kan se byen fra søsiden. Besøget i fæstningen på holmen bringer dig tusind år 

tilbage i tiden. 

Vigtig information 

Transport: Båd 

Påklædning: Gode sko, varmt tøj 

Niveau: 2 – Udflugten er for de fleste, men kræver nogen fysisk anstrengelse. Indebærer moderat fysisk 

aktivitet på relativt jævnt underlag og let terræn. Passer ikke til gæster med nedsat mobilitet. 

 

 



 

 

DAG 4: 

Navn: Havsafari til Saltstraumen (Bodø) 

Udflugtskode: H-BOO4D 

Varighed: 2 timer 

Pris: 1000 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 Se verdens stærkeste malstrøm 

 Se den kaledonske foldebjergkæde (fjelde der er over 250 millioner år gamle) 

 Oplev havørne 

Først hvad er en malstrøm? 

En malstrøm er en form for vandhvirvel. Oplev her stedet ved Bodø, hvor 372 millioner m3 vand i døgnet 

presses gennem en 150 meter bred og 31 meter dyb passage. Det er verdens stærkeste malstrøm eller 

tidevandsstrøm. 

For det andet hvad er en RIB? 

RIB er en tempofyldt (og sikker) sjov i en solid gummibåd. RIB står for Rigid Hull Inflatable Boat. 

Hvad oplever vi ellers på udflugten? 

Denne spændende tur byder på vildt landskab. Du har stor mulighed for at få et glimt af Nordeuropas 

største rovfugl – havørnen – da verdens største bestand findes i dette område. Du vil også få dele af den 

kaledonske foldebjergkæde at se – med fjelde, der er over 250 millioner år gamle. Turen foregår i solide 

gummibåde, hvor alle passagerer sidder trygt og behageligt. Bådførerne har gode kundskaber og stor 

erfaring i færdslen til søs. Sejlads og fart afpasses efter forholdene. Nyd en dag i pagt med naturen, havet 

og ørnene! 

Vigtig information 

Transport: RIB-både 

Påklædning: Gode sko, varmt tøj. Egnet overtrækstøj udlånes. 

Sværhedsgrad: 3 – udflugten indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller hårdt terræn. Du kan 

forvente at skulle bære eget udstyr og rygsæk. Den er ikke egnet, hvis du har begrænset mobilitet. Det er 

ikke muligt for kørestolsbrugere at deltage i denne udflugt. Udflugten er ikke velegnet til passagerer med 

rygproblemer. 

Diverse: Malstrømmens styrke varierer med tidevandet. 

 

 

 



 

Navn: Lofoten vikingegilde (Stamsund-Svolvær) 

Udflugtskode: H-STU4F 

Varighed: 3 timer 

Pris: 939 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 Oplev vikingehistorien på nært hold 

 Besøg den største bygning, der er fundet fra vikingetiden 

 Live optræden med lokale skuespillere 

 Mulighed for at opleve nordlys 

Der indbydes til vikingegilde i høvdingehuset, som er rekunstrueret i fuld størrelse. Inde i høvdingehuset er 

der udstillinger med fund fra vikingetiden. Du inviteres til “midtvinterblot” i gildesalen af høvdingen og 

hans kone, hvor du vil opleve en smagsprøve på vikingetiden. Oplev magien og spændingen, når der skal 

ofres til guderne for at få solen til at vende tilbage. Vikingerne ofrede til guderne for at undgå fimbulvinter 

og ragnarok – verdens undergang. Efter et lækkert og solidt festmåltid med hjemmebrygget mjød afslutter 

vi besøget og tager tilbage til Hurtigruten. 

Vigtig information 

Transport: Bus 

Forplejning: Middag, mjød 

Påklædning: Gode sko, varmt tøj 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i bus. 

 

DAG 5: 

Navn: Ishavsbyen Tromsø (Tromsø) 

Udflugtskode: H-TOS5A 

Varighed: 2,5 timer 

Pris: 565 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 Besøg den største by nord for polarcirklen 

 Lær om polarhistorie 

 Besøg den kendte Ishavskatedral 

 Besøg oplevelsescenteret Polaria 

 Mulighed for at opleve nordlys i vintersæsonen 



 

Tromsø er Nordkalottens største by med sin helt egen særegne historiske position i Arktis med fragt af 

tømmer fra de russiske floder, kulminedrift, pomorhandel, sælfangst, ishavsfangst ved Svalbard og fangst af 

hvalrosser og isbjørne i Østgrønland. I Tromsø findes også et center for forskning og uddannelse i nord – 

derudover har byen et rigt kulturliv. På denne udflugt vil du besøge oplevelsescenteret Polaria, hvor der er 

arktisk akvarium, sælbassin, videnskabsbaserede udstillinger og panoramabiograf. Du vil blive taget med på 

en rejse gennem Svalbards spektakulære natur, når vi ser filmen “Svalbard – Arktisk Vildmark”. Efter filmen 

er der mulighed for at opleve nordlys, tundra, snestorm og isbjørne, når vi tager en arktisk vandring. Vi 

besøger også den smukke Ishavskatedral, som er byens vartegn. Kirken blev bygget i 1965 og er udsmykket 

med en imponerende glasmosaik i et væld af farver og symboler. 

 

Vigtig information 

Transport: Bus 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i bus. 

 

Navn: Fjeldtur i Tromsø (Tromsø) 

Udflugtskode: H-TOS5J 

Varighed: 3 timer 

Pris: 652 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 Tur med svævebane op og ned 

 Smuk udsigt over byen 

 Vandretur til toppen af Fløya-fjellet 

 Nyd en fjeldvandretur med smukke omgivelser og frisk luft 

 Denne fjeldvandretur starter med tur i en svævebane, fjellheisen, der løfter os fra 50 meter over 
havoverfladen til 421 meters højde. Turen tager kun fire minutter, og herfra er der en 
panoramaudsigt over Tromsø, Kvaløya, fjorden og de omkringliggende øer. Her ligger Fjellstua Café, 
der serverer snacks, frokost eller middag. 

 Når vi arbejder os videre op ad fjeldet, fortæller guiden om plantelivet her i Arktis og hvad vi ellers 
ser på vores vej. På toppen af Fløya-fjellet belønnes vi med en endnu mere fantastisk udsigt. 
Fjeldmassivets højeste punkt er Tromsdalstinden (1238 meter). Vi går en anden vej tilbage til 
svævebanen og tager en lille snackpause undervejs. 

Vigtig information 

Påklædning: Gode vandresko, vand- og vindtæt tøj 

Niveau: 2-3 – Du skal være i god fysisk form på denne tur. 

 

 



 

DAG 6: 

Navn: Nordkap (Honningsvåg) 

Udflugtskode: H-HVG6A 

Varighed: 3 timer 

Pris: 1078 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

1. Storslået subarktisk landskab 

2. Fantastisk udsigt (afhængig af vejret) 

3. Stå på den 71. breddegrad – det nordligste punkt på Europas fastland 

4. Mød rensdyr og samer om sommeren 

5. Mulighed for at se nordlys  

På vejen til Nordkap kører vi i bus, hvorfra du kan nyde udsigten til det storslåede subarktiske landskab. Vi 

besøger en lille samelejr i sommerhalvåret, og hvis vi er heldige, ser vi en flok græssende rensdyr. I 

vinterhalvåret følger vi efter en sneplov de sidste 13 kilometer op til den berømte klippe. På Nordkap-

plateauet vil du opleve at stå på en klippe, som strækker sig 307 meter op over det iskolde Nordishav. 

Herfra må du sikre dig et foto ved globussen med den fantastiske udsigt i baggrunden. Du kommer måske 

aldrig længere nord på kloden end her ved Nordkap. Du kan se en film i panoramaformat omkring Nordkap 

og områdets fire årstider i det moderne oplevelsescenter, Nordkaphallen. Hér kan du også købe souvenirs, 

se andre udstillinger eller nyde en bid mad. 

Vigtig information 

Transport: Bus 

Påklædning: Gode sko, varmt/vindtæt tøj 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i bus. 

 

Navn: Samisk efterår (Kjøllefjord - Mehamn) 

Udflugtskode: H-KJD6E 

Varighed: 2 timer 15 minutter 

Pris: 565 DKK 

Højdepunkter på rejsen 

 Få indblik i, hvordan samerne lever 

 Prøv traditionelle madretter 

 Lær om den samiske shaman 



 

Oplev at smage tørret rensdyrkøb, saft fra revling, urtete lavet på nælder og rosenrod mikstur! Måske kan 

du endda mærke Noaidens nærvær – den samiske shaman. Efteråret er den mest arbejdskrævende tid for 

samerne – maddepoterne skal fyldes op, inden vinteren snart sætter ind. Der er, overraskende nok, rige 

forekomster af urter og bær i den arktiske natur. Udover at være rige på vitaminer og gode som krydderi i 

maden, så blev bær og urter tidligere også brugt som medicin. Noaiden, den samiske shaman, havde 

værdifuld viden om de muligheder, om de muligheder naturen gav til at forebygge og helbrede sygdomme. 

Vigtig information 

Transport: Bus 

Forplejning: Smagsprøver på lokale specialiteter 

Påklædning: Gode sko, varmt tøj 

Niveau: 1 – Indebærer begrænset fysisk aktivitet. De fleste kan være med på turen, der foregår i bus. 

 

 

 


