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Preliminärt program: 
 
14 jan Dag 1 Flyg till Bergen 
Onsdag   
 F.m. Flygresa från Stockholm via Köpenhamn till Bergen. 
   

Transfer från flygplatsen till hamnen i Bergen 
  Fr o m ca 15.00 Incheckning och ombordstigning på Hurtigrutens fartyg MS Nordnorge. 
   
  Bergen grundades 1070 och var Norges huvudstad i flera år. Idag är det en modern storstad full av 

liv och rörelse men samtidigt finns mycket av historien och särdragen bevarade. Ett exempel är de 
gamla hansahusen i kvarteret Bryggen som står på Unescos världsarvslista, med färggranna trähus 
ända från 1300-talet. Innan vi lämnar Bergen på kvällen hinner du lära känna den charmiga staden 
som ibland kallas ”staden mellan de sju fjällen”. 

   
 22.30 Avgång från Bergen 
   
15 jan Dag 2 Florø - Måløy - Torvik - Ålesund - Molde - Kristiansund 
Torsdag   
 04.30 Ankomst till Florø 
 04.45 Avgång från Florø 
 06.45 Ankomst till Måløy 
 07.30 Avgång från Måløy 
 10.20 Ankomst till Torvik 
 10.45 Avgång från Torvik 
   
 12.00  Ankomst till Ålesund 
   
  Ålesund är känd för sina många hus i jugendstil. Efter en stor brand 1904 återuppbyggdes staden i 

kontinental jugendarkitektur präglad av tinnar, torn och detaljrika ornament. Från fjället Aksla har 
du en fantastisk panoramautsikt över staden och dess omgivningar.  

  Köper du en av våra föreslagna utflykter ingår en 2 tim lång stadsvandring med guide.   
 

 15.00 Avgång från Ålesund 

   

 17.30 Ankomst till Molde 
 18.30 Avgång från Molde 
   

 22.00 Ankomst till Kristiansund 
 23.00 Avgång från Kristiansund 
   

   

   



 

   

   

   

16 jan Dag 3 Trondheim - Rørvik 
Fredag   
 06.00 Ankomst till Trondheim.  

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

redan 997 av Olav Tryggvason. Trondheim är i dag 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 en av våra föreslagna utflykter ingår en 2 tim lång stadsrundtur som inkluderar ett besök 

i Nidarosdomen, Norges enda katedral i gotisk stil som började byggas runt 1070. 
   
 12.00 Avgång från Trondheim 
   
  På kvällen sätter vi kurs mot nordväst och passerar Kjeungskjær fyr och många små öar och skär. 

Efter att vi har navigerat genom det trånga Stokksundet lägger vi till vid kaj i det lilla Rørvik, ett 
tättbebyggt samhälle med typisk småstadscharm. 

   
 20.30 Ankomst till Rørvik 
 21.15 Avgång från Rørvik 
   
17 jan Dag 4 Brønnøysund - Sandnessjøen - Nesna - Ørnes - Bodø - Stamsund - Svolvær 
Lördag   
 00.30 Ankomst till Brønnøysund 
 01.00 Avgång från Brønnøysund 
   
 03.45 Ankomst till Sandnessjøen 
 04.15 Avgång från Sandnessjøen 
 05.25 Ankomst till Nesna 
 05.30 Avgång från Nesna 
   
  Mellan Nesna och Ørnes korsar vi polcirkeln. Polcirkelmonumentet står på en liten ö som vi 

passerar på nära håll. Gäster som korsar polcirkeln för första gången kan få medverka i en 
ceremoni och låta sig polcirkeldöpas på däck. 
 

 09.00 Ankomst till Ørnes 
 09.30 Avgång från Ørnes 
   
 12.30 Ankomst till Bodø 
   
  Efter vårt anlöp i Bodø kan du njuta av den 1 000 meter höga Lofotveggen som gradvis blir allt 

synligare i horisonten. Lofoten med sina majestätiska granitklippor och kritvita sandstränder 
räknas som en av resans stora höjdpunkter för många. De charmiga små fiskelägena med sin 
bohemiska atmosfär är en upplevelse utöver det vanliga. Ta gärna en 
promenad mellan fiskehjell (torkställningar för fisk) och rorbuer (traditionella sjöhus). 

   
 15.00 Avgång från Bodø 
   
 19.00 Ankomst till Stamsund 
 19.30 Avgång från Stamsund 
 21.00 Ankomst till Svolvær 
 22.00 Avgång från Svolvær 
   
18 jan Dag 5 Stokmarknes - Sortland - Risøyhavn - Harstad - Finnsnes - Tromsø - Skjervøy 
Söndag   
 01.00 Ankomst till Stokmarknes 
 01.15 Avgång från Stokmarknes 
 02.30 Ankomst till Sortland 
 03.00 Avgång från Sortland 
 04.15 Ankomst till Risøyhavn 
 04.30 Avgång från Risøyhavn 
 06.45 Ankomst till Harstad 
 08.00 Avgång från Harstad 



 

   
   
   
 11.15 Ankomst till Finnsnes 
 11.45 Avgång från Finnsnes 
   
 14.30 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. 

   
  Under stoppet i Tromsø föreslår vi två olika utflykter; 

- en 2,5 tim lång utflykt då vi besöker stadens landmärke, den vackra Ishavskatedralen, och 
upplevelsecentret Polaria som bjuder på arktiskt akvarium, sälbassäng och intressanta 
utställningar. 

- Eller en spännande tur med hundspann vid Tromsø vildmarkscenter 
   
 18.30 Avgång från Tromsø 
   
 22.30 Ankomst till Skjervøy 
 22.45 Avgång från Skjervøy 
   
19 jan Dag 6 Øksfjord - Hammerfest - Havøysund - Honningsvåg- Kjøllefjord - Mehamn - Berlevåg 
Måndag   
 02.00 Ankomst till Øksfjord 
 02.15 Avgång från Øksfjord 
 05.15 Ankomst till Hammerfest 
 06.00 Avgång från Hammerfest 
 09.00 Ankomst till Havøysund 
 09.15 Avgång från Havøysund 
   
 11.45 Ankomst till Honningsvåg 
   
  Honningsvåg är porten till Nordkap. Här kan du följa med på utflykt till 71° 10’ 21”N, endast 200 

mil från själva Nordpolen. Att stå på toppen av den 307 meter höga 
Nordkapplatån ger en känsla av att vara helt vid världens ände. Området är också känt för sitt rika 
fågelliv.  

   
  Köper du en av våra föreslagna utflykter ingår en 3 tim lång utflykt till Nordkapsklippan, 

kontinentens yttersta punkt på den 71:s breddgraden. I Nordkapshallen får du se en magnifik film i 
panoramaformat om Nordkap och Finnmarksregionen genom fyra årstider. 

   
 14.45 Avgång från Honningsvåg 
   
  Vi seglar sedan genom hjärtat av samernas rike och passerar den gamla samiska offerplatsen 

Finnkirka när vi närmar oss Kjøllefjord. 
   
 17.00 Ankomst till Kjøllefjord 
 17.15 Avgång från Kjøllefjord 
 19.15 Ankomst till Mehamn 
 19.30 Avgång från Mehamn 
 21.45 Ankomst till Berlevåg 
 22.00 Avgång från Berlevåg 
   
20 jan Dag 7 Båtsfjord - Vardø - Vadsø - Kirkenes 
Tisdag   
 00.00 Ankomst till Båtsfjord 
 00.15 Avgång från Båtsfjord 
 03.15 Ankomst till Vardø 
 03.30 Avgång från Vardø 
 06.45 Ankomst till Vadsø 
 07.15 Avgång från Vadsø 
   
   
   



 

   
   
   
 09.00 Ankomst till Kirkenes 
   
  När vi kommer till Kirkenes, som ligger på 30° öst, 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. Vi har nu nått Hurtigrutens nordligaste ändstation och det är dags att gå av 
fartyget. 

   
  Transfer med buss från fartyget till flygplatsen i Kirkenes. 
  Flygresa från Kirkenes via Oslo till Stockholm 
 
Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är preliminära. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
2014-10-22 
 


