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KLASSIKEREN (BERGEN-KIRKENES-BERGEN)

Dette er den ultimative rejse med Hurtigruten! Det er en 12-dages odyssé, der dækker
2.500 sømil.

Du vil se alle de 34 havne, vi anløber, i dagslys. Om sommeren sejler vi ind i Geirangerfjorden
og om efteråret sejler vi ind i Hjørundfjorden, som af mange anses som en af verdens
smukkeste fjorder. En af de flotteste fjorde nord for polarcirkelen er Lyngenfjorden, som vi
sejler ind i om foråret.

En smuk sejlads uanset årstiden

Hver sæson giver nye muligheder for at opleve en rejse med Hurtigruten i ”et helt nyt lys”, så
at sige. Aktiviteterne om bord, udflugterne og den lækre mad fra Norway’s Coastal Kitchen,
frembragt af vores kokke, med lokale råvarer og servereti vores restauranter. Alle disse ting
skifter med sæsonerne og afspejler den aktuelle årstid, og de farvande, vi sejler i.

Rejser du om vinteren, når der ikke er meget dagslys over Polarcirklen får du de perfekte
betingelser for at se det eventyrlige Nordlys.

12 dage

DAGSPROGRAM UDFLUGTER PRISER

Dag 1: Bergen - Porten til fjordene

Den 12-dages klassiske rundrejse starter i Bergen, en by omgivet
af syv bjerge. Bergen blev grundlagt i 1070 e.Kr., og var Norges
hovedstad i flere år. I dag er Bergen en stor moderne og
pulserende by, som alligevel har bevaret en stor del af sin
oprindelige lokale karakter og historie. Et eksempel på dette er
det historiske, UNESCO-fredede kvarter; Bryggen, med farverige
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havnekajer, der dateres tilbage til det 14. århundrede. Før
afsejling fra Bergen ved aftenstid, kan du nyde en tur rundt i
denne charmerende by. Når skibet stævner ud på sin
nordgående rejse, kan du se frem til de mange pittoreske øer,
små fiskersamfund og fjorde.

Dag 2: Ålesund - Art Nouveau byen,
Geirangerfjorden eller Hjørundfjorden

Hvis du vågner tidligt op næste dag, har du mulighed for at nyde
den betagende smukke Nordfjord, efterfulgt af en lækker
morgenmad. Idet vi sejler forbi Vestnes, krydser vi det åbne hav
for første gang i løbet af denne rejse. Skibet vil derefter navigere
gennem skær og øer, før vi når Ålesund. Denne by er kendt for
sin unikke Art Nouveau arkitektur. Fra Aksla har du en fantastisk
panoramaudsigt over hele området. I sommermånederne sætter
vi kursen mod den spektakulære UNESCO-kårede
Geirangerfjord. Vi passerer stejle, 800m klipper og imponerende
vandfald undervejs. I efteråret udforsker vi Hjørundfjorden, der
ligger midt i de majestætiske Sunnmørs Alper. Dens afsiddes og
uberørte natur, er det, der giver denne fjord sin helt særlige
atmosfære. Langtfra de travle turistattraktioner, bringer
Hurtigruten sine passagerer forbi stejle klippevægge, grønne
enge, ensomt beliggende bjerge, øde gårde og små landsbyer.

Dag 3: Trondheim - Norges middelalderlige
hovedstad

I Trondheim kan du opleve byens hemmeligheder ved at slentre
gennem de charmerende gader eller sidde ved den fredelige
havn. Husk at tage dig tid til at nyde udsigten fra ”Gamle Bybro”
(Broen i den gamle bydel), som daterer sig tilbage til 1861 samt
de restaurerede træbygninger i Bakkland distriktet. Nidaros-
katedralen, bygget mellem 1070 og 1300, er Norges største
gotiske bygningsværk. Om eftermiddagen sætter skibet kurs
mod nordvest, passerer det smukke Kjeungskjær fyr og glider
forbi mange charmerende holme og klippeskær. Efter at have
passeret gennemdet snævre Stokksund ankommer skibet til det
charmerende Rørvik.

Dag 4: Polarcirklen og Lofoten

I dag krydser vi Polarcirklen mellem Nesna og Ørnes, markeret af
en globus på en lille holm. Passagerer der, for første gang, sejler i
arktiske farvande kan deltage i Polarcirkel-dåb på dækket. Efter
en pause på Bodø kan du nyde synet af den 1000 meter høje
Lofoten klippevæg, der viser sig i horisonten. Charmen, viser sig,
i Lofoten, i form af alle de små, maleriske fiskerlandsbyer med
den hyggelige bohemeagtige atmosfære. Gemt mellem
majestætiske granitklipper og sandstrande, er Lofoten
enoplevelse ud over det sædvanlige. Man kan slentre rundt
mellem klipfisk-stativer og det raditionelle fiskerhuse, kaldet
”rorbuer”.Mellem Stamsund og Svolvær kan du deltage i en
valgfri udflugt, hvor du rejser tilbage i historien, ved at deltage i
den autentiske Lofotr Vikingefest, som finder sted i en
imponerende rekonstruktion af det største Vikingehus, der
nogensinde er fundet.

Dag 5: Tromsø – Porten til Arktis

I løbet af natten sejler skibet gennem det smalle Raftsundstræde.
Efter et stop i Harstad, fortsætter vi til Tromsø for et længere
ophold. Mange legendariske, arktiske ekspeditioner har brugt
Tromsø som udgangspunkt. Med tilstedeværelsen af ”Det
Norske Polar Institut”, har byen cementeret sin position som
polarhovedstaden i Norge. Den Arktiske Katedral, kaldet
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”Ishavskatedralen” er med sit progressive design og
ekstraordinære glasmaleri, byens mest berømte vartegn. Verdens
nordligste universitet og et stort antal turister har skabt et
pulserende kulturliv i byen hvor, de mange restauranter og cafeer
altid er velbesøgte.

Dag 6: Honningsvåg og Nordkap

Efter et kort stop i Hammerfest og Havøysund ankommer vi til
Honningsvåg, porten til det spektakulære Nordkap. Den valgfri
udflugt til Nordkap Plateauet bringer dig til 71 ° 10 ‘21 “N, kun
2000 km fra den Geografisk Nordpol. Stående på toppen af det
307 meter høje Nordkap Plateau, vil du føle, at du befinder dig
ved verdens ende. Området er også kendt for sit fugleliv. Mens vi
sejler i de indfødte Samers territorium, passerer vi deres gamle
offerplads, Finnkjerka, mens vi nærmer os Kjøllefjord.

Dag 7: Kirkenes - Det vilde og smukke Nordøst

Når vi ankommer til Kirkenes, som ligger ved 30 ° øst, er vi
faktisk længere mod øst end Istanbul og St. Petersburg. Den
russiske grænse er tæt ved, og du kan se de interessante
vejskilte, der har såvel norsk som russisk tekst. Tiden i Kirkenes
giver dig mulighed for at deltage i nogle af de eventyrlige
aktiviteter, der tilbydes i dette arktiske miljø.

Dag 7: Kirkenes - Vendepunktet

Når skibet sætter kurs mod syd, kan du nyde en dejlig frokost
mens den arktiske vildmark glider forbi. Udsigten kan også, med
fordel, betragtes fra dækket eller panorama-loungen. De havne
vi besøkte om natten på den nordgående rejse, anløber vi nu i
dagstimerne. Om eftermiddagen ankommer skibet til i Vardø,
Norges østligste havn. Vi fortsætter langs Varanger Halvøen til
Båtsfjord, før vi når frem til Berlevåg om aftenen.

Dag 8: Hammerfest og Nordkap

Når vi ankommer til Honningsvåg tidligt om morgenen, kan du
starte dagen med en udflugt til Nordkap og spise morgenmad
mere end 300 meter over det frådende Atlanterhav og ligeledes
besøge en samisk familie. Hammerfest, hvor tegn på bosættelser,
kan dateres helt tilbage til stenalderen, spiller stadig en vigtig
rolle som fiskersamfund. Her kan du også se Meridianstøtten rejst
i 1854 til minde om den første præcise måling af kloden - en
præstation så vigtig, at stedet blev kåret som værende;
”UNESCO World HeritageSite”. Når vi kommer til Tromsø kan du
vælge at købe billet til midnatskoncert i Ishavskatedralen. Eller
hvorfor ikke besøge en af byens mange hyggelige barer og
prøve den lokale bryg; Mack - arktisk øl.

Dag 9: Vesterålen, Trollfjorden og Lofoten

Vesterålen og Lofoten er på menuen på denne rejsedag.
Risøyrenna blev bygget specielt til Hurtigruten skibe, for at sikre
en “indre rute” mellem Harstad og Sortland. I Stokmarknes, hvor
Hurtigruten blev grundlagt, finder du Hurtigrutemuseet. Der er
gratis entre for Hurtigrutens passagerer. Vi fortsætter gennem
det snævre Raftsund, hvor kaptajnen, afhængigt af vind, vejr og
årstid, kan vælge at tage et smut ind i den spektakulære
Trollfjord, hvor stejle klipper rejser sig helt tæt på skibets sider. Vi
fortsætter mod Svolvær, den vigtigste by på Lofoten. Ud over
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den smukke natur, er Lofoten kendt for sit traditionsrige
torskefiskeri. Sæsonen starter i januar og varer til april. Vi forlader
Lofoten i løbet af aftenen og sætter kurs mod fastlandet.

Dag 10: Krydsning af Polarcirklen,
Helgelandskysten

Den smukke og barske Helgelandskyst, med sine hundredvis af
holme, frodige marker og stejle bjerge, er værd at stå tidligt op
for at opleve. Der findes talrige legender og myter om denne del
af kysten. At passere Polarcirklen igen er et anden vigtigt ritual.
Vi fejrer det med en smagsprøve på vores arktiske traditioner
ude på dækket. Vega-øerne, kåret som UNESCO World Heritage
Site, er tæt på vores anløb i Sandnessjøen, og kan besøges på en
valgfri udflugt i løbet af sommeren.

Dag 11: Trondheim og byer på Vestkysten

Denne dag giver dig endnu en mulighedfor at udforske byen
Trondheim. Når vi har passeret øerne Munkholmen og Hitra,
krydser vi det åbne hav til Molde, som også er kendt som
“Rosernes By” på grund af sin frodige flora. De gode forhold for
roser og andre blomster skyldes at byener placeret således, at
den, klimamæssigt, påvirkes af Golfstrømmens varme vand. Byen
Kristiansund betragtes som Norges “Torskehovedstad” og har
længe været det vigtigste sted for eksport af den velkendte
saltede, tørrede klipfisk.

Dag 12: Fjorde, gletsjer og Bergen

Få mest muligt ud af din rejse i Norge, på denne dag, hvor vi
siger farvel. Men inden da, har du stadig flere sømil af
fascinerende landskaber foran dig, såsom den maleriske
Nordfjord under den enorme Jostedalsgletsjer. Et par få sømil
syd for dette, navigerer vi i mundingen af den mægtige
Sognefjord. Du får også den bedste udsigtover øhavet undervejs.
Du går i land i Bergen, inden du vender hjem med mange
minder, fra en unik rejse, i bagagen.

ANDRE REJSER

Nordgående rejse
(Bergen - Kirkenes)
På denne rejse besejles den
ikoniske norske kystlinjes fra
Bergen mod den Russiske
grænseby Kirkenes.

(/dk/norge/klassiske-rejser-6-12-
dg/hurtigruten-nordgaende-rejse/)

Sydgående Rejse
(Kirkenes - Bergen)
Højdepunkternepå denne rejse
omfatte sejlads gennem smukke
Vesterålen og Lofoten. 

(/dk/norge/klassiske-rejser-6-12-
dg/hurtigruten-sydgaende-rejse/)

Fly+hotel+Verdens
Smukkeste Sejlads
Nu har vi gjort det enkelt for dig,
at opleve verdens smukkeste
sejlads, og lancerer ”Pakket &
Klar” – eksta gode...

(/dk/kampagner/norske-kysten/pakket-
og-klar/)

LikeLike ShareShare

Vilkår for pakkerejser
(/dk/utils/terms-and-
conditions/vilkar-for-pakkerejser/)

Pressekontakt (/dk/utils/om-
hurtigruten/presse/pressekontakt/)

Juleferie (/dk/kampagner/vara-
partners1/juleferie/)

Hurtigruten AS  |  Adresse: Fredrik Langes gate 14, Box 6144, 9291 Tromsø, Norge | 
Booking: (+45) 898 81 205|
Mail: booking@hurtigruten.com (mailto:booking@hurtigruten.com) |
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