
 

 

 
 

UTFLYKTSPAKET 
Sydgående resa med Hurtigruten Kirkenes-Bergen 14-19 maj 2014 
 
Förbokning av utflykter rekommenderas eftersom endast restplatser säljs ombord. Därför har vi satt ihop ett utflyktspaket som 

du kan boka redan nu.  Vill du inte ha alla 4 utflykterna kan du förstås välja bort vilka du inte vill ha.  

Vill du hellre ha hjälp med att förboka någon/några andra utflykter som du kan hitta på Hurtigrutens hemsida,  

hjälper vi dig förstås med detta! 

 
 
Utflyktspaket 3.659 sek per person, inkluderar dessa 4 utflykter:  
 
 
Frukost på Nordkap - 6 tim 
På denna utflykt får du uppleva Nordkap och stora delar av Vest-Finnmark. Nordkapsplatån sträcker sig 307 meter upp ur 
Norra Ishavet och morgon-stämningen här är alldeles speciell. På Europas nordligaste punkt njuter vi av en god frukost och får 
se den imponerande panoramafilmen, som visar Nordkap och regionen genom fyra årstider.  
Utflykten innebär att vi går av fartyget i Honningsvåg och ansluter till fartyget igen i Hammerfest.  
På vägen tillbaka gör vi ett kort stopp hos en samisk familj.  
 
Tromsö - Midnattskonsert i Ishavskatedralen - 1 tim 15 min 
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. 
 
Havsörnsafari  - 2 tim 
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 Trollfjorden 
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 havsörnarna bor, och nu kommer de 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 er 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 på en och samma gång.  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. 
 
Trondheim med Nidarosdomen – 2 tim 
Trondheim var Norges första huvudstad och grundades 997 av vikingakungen Olav Tryggvason, som gav staden namnet 
Nidaros. Med norsk måttstock är Trondheim en storstad, men den har ändå klarat av att bevara mycket av en småstads charm 
och intimitet. Men Trondheim är också en stad full av kontraster! Här finns klosterruiner, imponerande träbyggnader och den 
vackra bron från 1861. Trondheim har också ett världskänt forsknings- och utbildningscentrum, moderna idrottsanläggningar, 
pulserande nattliv etc.  
Allt detta får du höra om på turen till “Utsikten”, där vi gör ett fotostopp. Turen går vidare till Nidarosdomen, Norges 
nationalhelgedom. Den mäktiga byggnaden med sina vackra detaljer och utsmyckningar är byggd ovanför graven till Olav den 
Helige och blev påbörjad redan år 1070. Vi får en guidad rundvisning i denna Norges enda katedral i gotisk stil, av 
många ansedd som Norges vackraste kyrkobyggnad. 
 
 

Utflykter som du eventuellt bokar själv ombord debiteras i norska kronor och priset kan variera till följd av ändringar i 

växelkursen. Förbokning av utflykter kan du göra via oss upp till 4 veckor före avresa.  

Notera att utflykterna och deras innehåll kan begränsas av minimi- eller maximiantal deltagare och variera med hänsyn till 

Hurtigrutens avgångstider och lokala väderförhållanden. Om en förhandsbokad utflykt blir inställd får du förstås tillbaka 

pengarna. 

 
För mera information eller bokning vänligen kontakta Ask Mr. Nilsson AB:  
Telefon: 08-761 18 00, E-mail: info@askmrnilsson.se 
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