
 

 

 
 

RESA MED HURTIGRUTEN  
14-19 MAJ 2014 – Sydgående resa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Preliminärt program: 
 
14 maj Dag 1 Flyg till Kirkenes - Vardø - Båtsfjord - Berlevåg 
Onsdag   
 07.00 Avresa med flyg från Stockholm/Arlanda via Oslo till Kirkenes 
 11.00 Ankomst med flyg till Kirkenes. 

 
Transfer till hamnen.  

  Incheckning och ombordstigning på Hurtigrutens fartyg MS Midnatsol. 
   
  Vi börjar vår kryssning i Hurtigrutens nordligaste station Kirkenes, som ligger på 30° öst. Här är vi 

faktiskt längre österut än både Istanbul och St. Petersburg. Den ryska gränsen ligger strax intill och 
alla skyltar står på både norska och ryska.  

   
 12.30 Avgång från Kirkenes 
 15.45 Ankomst till Vardø 
 16.45 Avgång från Vardø 
 19.45 Ankomst till Båtsfjord 
 20.15 Avgång från Båtsfjord 
 22.00 Ankomst till Berlevåg 
 22.15 Avgång från Berlevåg 
   
15 maj Dag 2 Mehamn - Kjøllefjord - Honningsvåg - Havøysund - Hammerfest - Øksfjord – Skjervøy-Tromsø 
Torsdag   
 00.45 Ankomst till Mehamn 
 01.00 Avgång från Mehamn 
 02.45 Ankomst till Kjøllefjord 
 03.00 Avgång från Kjøllefjord 
 05.30 Ankomst till Honningsvåg 
 05.45 Avgång från Honningsvåg 
 07.45 Ankomst till Havøysund 
 08.00 Avgång från Havøysund 
 10.45 Ankomst till Hammerfest 
 11.45 Avgång från Hammerfest 
   
  Hammerfest, där det har bott människor sedan stenåldern, är fortfarande en viktig fiskehamn. På 

Fuglenes kan du se Meridianstötten som restes här 1854 för att markera en mätpunkt i den första 
noggrant gjorda meridianmätningen, som i sin tur gjorde de möjligt att beräkna jordens storlek. 
Stötten står på Unescos världsarvslista.  

   
  Köper du vårt utflyktspaket ingår en 6 tim lång utflykt som inkluderar ”Frukost på Nordkap”. 

Utflykten innebär att vi går av fartyget i Honningsvåg och ansluter till fartyget igen i  
 



 

 
Hammerfest.  Nordkapsklippan, kontinentens yttersta punkt på den 71:s breddgraden. Att stå på 
toppen av den 307 meter höga Nordkapslatån ger en känsla av att vara helt vid världens ände. 
Området är också känt för sitt rika fågelliv. 

   
 14.30 Ankomst till Øksfjord 
 14.45 Avgång från Øksfjord 
 18.00 Ankomst till Skjervøy 
 18.30 Avgång från Skjervøy 
   
 23.45 Ankomst till Tromsø 
   
  Eftersom flera polarexpeditioner utgick från Tromsø och eftersom det norska Polarinstitutet ligger 

mitt i staden är Tromsø självklart Norges polarhuvudstad. Ishavskatedralen (Tromsdalen Kirke) med 
sin vackra glasmosaik är det mest kända landmärket, med namn efter dess karakteristiska arkitektur 
som associerar till is och fjäll. Världens nordligaste universitet samt de många turisterna som kommer 
hit ger Tromsø en levande och mångkulturell stämning och ett rikt folkliv på stadens många 
restauranger och kaféer. 

   
  Köper du vårt utflyktspaket ingår en Midnattskonsert i den vackra Ishavskatedralen.  

Det finns inget vackrare sätt att uppleva Ishavskatedralen på. Kyrkan är utsmyckad med Europas 
största glasmosaik. Medan stearinljusen brinner fylls kyrkan med de vackraste toner från norsk 
folkmusik, klassiska melodier, psalmer och visor. Akustiken ger en musikupplevelse utöver det 
vanliga. Detta är en stämningsfull avslutning på dagen. 

   
16 maj Dag 3 Tromsø - Finnsnes – Harstad – Risøyhavn – Sortland – Stokmarknes – Svolvær - Stamsund 
Fredag   

 01.30 Avgång från Tromsø 
   
 04.15 Ankomst till Finnsnes 
 04.45 Avgång från Finnsnes 
 08.00 Ankomst till Harstad 
 08.30 Avgång från Harstad 
 10.45 Ankomst till Risøyhavn 
 11.00 Avgång från Risøyhavn 
 12.30 Ankomst till Sortland 
 13.00 Avgång från Sortland 
 14.15 Ankomst till Stokmarknes 
 15.15 Avgång från Stokmarknes 
 18.30 Ankomst till Svolvær 
   
  Naturupplevelserna står i kö denna dagen. Vesterålen och Lofoten står på dagens program. Risøyrenna 

byggdes speciellt för Hurtigruten, så att fartygen kunde gå i trafik mellan Harstad och Vesterålen. I 
Stokmarknes, där Hurtigruten grundades,  ligger Hurtigrutemuseet, med gratis entré för alla Hurtig- 
rutens gäster. Snart kommer resans höjdpunk för många. När vi fortsätter genom Raftsundet, som 
delar Vesterålen och Lofoten, försöker kaptenen göra en avstickare in i den spektakulära Trollfjorden, 
där de branta fjällväggarna nästan stryker fartygets sidor. Bergssidorna är så tätt inpå oss att vi nästan 
kan röra vid dem. Dagen avslutas med insegling till Svolvær som är Lofotens största samhälle.  

   
  Köper du vårt utflyktspaket ingår en örnsafari. Lite norr om Trollfjorden har havsörnen sitt rike.  

Här går vi över i en mindre båt för att uppleva fåglarnas konung på nära håll. Längs in i den trånga 
Trollfjorden vänder Hurtigruten, en imponerande syn som vi observerar från båten. Ut från Troll-
fjorden startar örnsafarin. För att locka till oss fåglarna kastar vi ut fisk. Först kommer måsarna, som 
äter fisk direkt från handen. Vi går vidare genom ett trångt sund med branta berg. Det är här havsör-
narna bor, och nu kommer flygande för att få sin andel av festen. Örnarna cirkulerar ett par rundor 
runt båten innan den dyker ner och tar fisken vi har kastat ut. Det är så fantastiskt och vi år så ovana 
att få se sådant att vi kanske rent av glömmer att fotografera. Har vi tur får vi sällskap av flera 
majestätiska fåglar samtidigt.  Så sätter vi kurs mot Lofotens huvudstad, Svolvær. På mindre än två 
timmar har du fått uppleva fåglarnas konung på ett sätt du lär komma ihåg resten av livet. 

   
 20.30 Avgång från Svolvær 
 22.00 Ankomst till Stamsund 
 22.30 Avgång från Stamsund 
   
17 maj Dag 4 Bodø – Ørnes - Nesna -  Sandnessjøen - Brønnøysund – Rørvik  
Lördag  Idag firar vi Norges Nationaldag ombord! 
 02.30 Ankomst till Bodø 
 04.15 Avgång från Bodø 
 07.00 Ankomst till Ørnes 



 

 
 

 07.15 Avgång från Ørnes 
   
  Det är värt att gå upp tidigt denna morgon för att få med sig den vackra Helgelandskusten med 

hundratals holmar, bördiga jordbruksområden och branta fjäll, bl a de de legendariska bergen ”De syv 
søstre”.  Det finns många myter och legender om den här delen av kusten.  
 
Vad passar väl bättre en dag som denna - att på  Norges Nationaldag den 17 maj korsa polcirkeln. Just 
mellan  Ørnes och Nesna korsar vi polcirkeln. Polcirkelmonumentet står på en liten ö som vi passerar 
på nära håll. När vi korsar polcirkeln markeras detta med en smak av ”arktiska traditioner” på däck. 
 
Vegaöarna, som står på Unescos världsarvslista, ligger i närheten av nästa stopp Sandnessjön. 
 

 11.00 Ankomst till Nesna 
 11.15 Avgång från Nesna 
 12.30 Ankomst till Sandnessjøen 
 13.00 Avgång från Sandnessjøen 
 15.45 Ankomst till Brønnøysund 
 17.00 Avgång från Brønnøysund 
 20.30 Ankomst till Rørvik 
 21.30 Avgång från Rørvik 
   
18 maj Dag 5 Trondheim - Kristiansund - Molde - Ålesund 
Söndag   
 06.30 Ankomst till Trondheim.  

 
  Trondheim som var Norges första huvudstad och idag är landets tredje folkrikaste stad grundades 

redan 997 av Olav Tryggvason. Trondheim är numera ett stort utbildningscentrum med forskning 
inom teknik och medicin. Det finns cirka 30 000 studenter i staden.  
I medeltidsstaden Trondheim kan du gå en tur genom de charmiga gatorna och utforska stadens 
hemligheter eller sitta ner och njuta av stillheten vid hamnen. Du bör inte missa utsikten från Gamle 
Bybro som byggdes 1861 och de vackra trähusen på Bakklandet. Nidarosdomen byggdes mellan1070 
och 1300 och är Norges största gotiska byggnadsverk, väl värd ett besök.  

   
  Köper du vårt utflyktspaket ingår en 2 tim lång utflykt som inkluderar ett besök i Nidarosdomen, 

Norges enda katedral i gotisk stil som började byggas runt 1070. 
   
 10.00 Avgång från Trondheim 
   
 16.30 Ankomst till Kristiansund 
 17.00 Avgång från Kristiansund 
 21.15 Ankomst till Molde 
 21.30 Avgång från Molde 
 00.30  Ankomst till Ålesund 
 01.00 Avgång från Ålesund 

   
19 maj Dag 6 Torvik - Måløy - Florø - Bergen - Stockholm 
Måndag   
 02.15 Ankomst till Torvik 
 02.30 Avgång från Torvik 
 05.15 Ankomst till Måløy 
 05.45 Avgång från Måløy 
 07.45 Ankomst till Florø 
 08.15 Avgång från Florø 
   
 14.30 Ankomst till Bergen 
   
  Bergen grundades 1070 och var Norges huvudstad i flera år. Idag är det en modern storstad full av liv 

och rörelse. Samtidigt finns mycket av historien och särdragen bevarade. Ett exempel är de gamla 
hansahusen i kvarteret Bryggen som står på Unescos världsarvslista; färggranna trähus från 1300-talet.  

   
  Transfer med buss från fartyget till flygplatsen i Bergen. 
   
 17.55 Avresa med flyg från Bergen via Oslo till Stockholm 
 21.15 Ankomst till Stockholm/Arlanda 
 
Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är preliminära.                                           2013-12-18 


