
Vi kryssar med Hurtigruten nordgående 
– världens vackraste sjöresa

Detta är originalet! Ett enastående spektrum av färger. En resa där naturen själv spelar 
huvudrollen. En upplevelse att njuta av länge. Hurtigruten har alltsedan 1893 stävat 
genom det norska kustlandskapet och det är ingen slump att den kallas för världens 
vackraste sjöresa.

Vi ser kusten vakna till liv och i Nordnorge möter vi midnattssolens intensiva ljus. 
Vi upplever glaciären Svartisen med chans att se den vackra havsörnen, vi besöker 
nationalhelgedomen Nidarosdomen i Trondheim och det magnifika subarktiska 
landskapet kring 71:a breddgraden. Även Nordkap.

I vår resa ingår det 
mesta såsom flyg, 
helpension ombord MS 
Trollfjord, utflykter och 
egen färdledning från 
Club Eriks.

DATUM
22 – 28 maj 2019

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt däck 6/7
34.900 SEK
Utsideshytt däck 4
30.900 SEK

Tel: 08 – 20 55 00 
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Norge

Club Eriks noga utvalda upplevelser

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00
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TILLÄGG
• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV 295:- per person

• Enkelhyttstillägg USPB 15500 SEK

• Enkelhyttstillägg USPO 12900 SEK

I PRISET INGÅR
• I PRISET INGÅR

• • Club Eriks värd

• • Flyg t/r Stockholm – Bergen/Kirkenes inkl. alla idag kända skatter och avgifter

• • Citysightseeing i Bergen, inkl. guide

• • 6 nätters kryssning ombord MS Trollfjord, i vald hyttkategori

• • Helpension ombord, exkl. dryck

• • Utflykt 3A – Nidarosdomen och Ringve i Trondheim

• • Utflykt 4G – Höjdpunkter på Lofoten

• • Utflykt 6A Nordkap – Rundtur som beskrivet i programmet

• • Transfer flygplats – kryssningshamn – flygplats

• • Club Eriks lojalitetsbonus på 2 % av resans pris

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.

Vi kryssar med Hurtigruten nordgående
– världens vackraste sjöresa

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER    

22 maj  Arlanda – Bergen • SK 899  12.40 – 14.00

28 maj  Kirkenes – Oslo • SK4473  11.30 – 13.35

28 maj  Oslo – Arlanda • SK 496  14.20 – 15.15  

DATUM
22 – 28 maj 2019

PRIS PER PERSON, del i  
dubbelhytt/dubbelrum
Utsideshytt däck 6/7
34.900 SEK
Utsideshytt däck 4
30.900 SEK



Vi kryssar med Hurtigruten nordgående
– världens vackraste sjöresa

KRYSSNINGSSCHEMA

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG 
  
22 maj  Bergen  22:30
23 maj  Florø 04:30 04:45
23 maj  Måløy 07:15 07:30
23 maj  Torvik 10:30  10:45
23 maj  Ålesund  12:00  15:00
23 maj  Molde 18:00  18:30
 
24 maj  Kristiansund  22:15 23:00
24 maj  Trondheim 06.00  12:00
24 maj  Rørvik 20:45 21:15
 
25 maj  Brønnøysund  00:45 01:00
25 maj  Sandnessjøen 03:45 04:15
25 maj  Nesna 05:25 05:30
25 maj  Ørnes 09:15 09:30
25 maj  Bodø 12:30  15:00
25 maj  Stamsund 19:00 19:30
25 maj  Svolvær 21:00 22:00
 
26 maj  Stokmarknes 01:00 01:15
26 maj  Sortland 02:45 03:00
26 maj  Risøyhamn 04:15 04:30
26 maj  Harstad  06:45 08:00
26 maj  Finnsnes 11:15 11:45
26 maj  Tromsø 14:30 18:30
26 maj  Skjervøy 22:30 22:45
 
27 maj  Øksfjord 02:00 02:15
27 maj  Hammerfest 05:15 06:00
27 maj  Havøysund 08:45 09:15
27 maj  Honningsvåg 11:15 14:45
27 maj  Kjøllefjord  17:00  17:15
27 maj  Mehamn 19:15 19:30
27 maj  Berlevåg 21:45  22:00
27 maj  Båtsfjord 23:45 00:15
 
28 maj  Vardø  03:15 03:30
28 maj  Vadsø  06:45 07:15
28 maj  Kirkenes 09:00



DAGSPROGRAM

Dag 1 • 22 maj
Bergen

Dag 2 • 23 maj 
Ålesund • Hamnar idag: 
Florø, Måløy, Torvik, 
Ålesund och Molde

Idag besöker vi jugendstaden Ålesund, Norges främsta fiskehamn. Berget Aksla bjuder på en 
fantastisk utsikt över staden, känd för sin vackra arkitektur, och de snöklädda Sunnmørsalperna .

Ålesund grundades redan under vikingatiden men år 1904 totalförstördes staden i en stor 
brand. Man byggde upp staden på nytt i den moderna stilen Art Nouveau, med förtjusande 
torn, spiror och medeltida utsmyckningar.

Med flyg reser vi till Norges andra största stad Bergen, där vi möts av vår lokala guide för en 
sightseeingtur genom staden.

Förtjusande Bergen var under medeltiden Skandinaviens största stad och under 1100- och 
1200-talet Norges huvudstad. Staden ligger omgiven av sju höga berg och är en gammal 
stad med ungdomlig charm och varm atmosfär. Den tidigare Hansakajen Bryggen finns med 
på UNESCO:s världsarvslista och de gamla vackra träbyggnaderna är väl värda ett besök.

Trots att Bergen enligt norrmännen själva har 400 regndagar per år så möts vi av 
välkomnande leenden överallt – Bergen är en plats att trivas i.

Efter vår citysightseeing fortsätter vi till Hurtigrutenterminalen för incheckning och det är 
sedan dags att gå ombord MS Trollfjord.



Dag 4 • 25 maj 
Polcirkeln, Svartisen & 
Lofoten • Hamnar idag: 
Brønnøysund, Sandnes-
sjøen, Nesna, Ørnes, 
Bodø, Stamsund och 
Svolvær

Planeternas gravitation ändrar kontinuerligt jordbanans läge så att jordens lutning ändras, och 
polcirkeln förflyttas därmed norrut med ungefär 15 meter per år. På ett århundrade förflyttar 
sig alltså polcirkeln 1,5 km varför polcirkeln inte ligger på samma ställe på nya kartor som på 
äldre.

Idag korsar vi denna ärade linjen mellan Nesna och Ørnes, markerad med en glob på en 
liten ö, och vi befinner oss nu i den norra polarregionen. I detta område kan man under 
några sommarmånader få uppleva midnattssolen. Ju längre norrut man befinner sig desto 
längre lyser solen och vi får njuta av långa ljusa nätter. Denna norra region är känd för sin 
vidsträckta vidunderliga skönhet, sina sällsynta djurarter och spännande kulturer.

I Stamsund åker vi på en gemensam utflykt till Lofotens pittoreska fiskelägen och samhällen. 
Under denna utflykt får vi också uppleva det enormt vackra havs- och fjällandskapet i 
Lofoten.

De passagerare som seglar i arktiska vatten för första gången får medverka i en ceremoni som 
hyllar Njord – härskaren över de sju haven.

När ”Lofotenväggen” breder ut sig framför oss, en bergskedja som är upp till 1000 m hög, 
ligger Landegode, Helligvær och Vestfjord bakom dig. Från januari till april fiskar man torsk 
här och i enlighet med traditionen torkas den i den svala havsluften och exporteras sedan 
som torkad lutfisk.

Dag 3 • 24 maj 
Trondheim • Hamnar 
idag: Kristiansund, 
Trondheim och Rørvik

Idag besöker vi den gamla kungliga staden Trondheim. Staden grundades av vikingkonungen 
Olav Tryggvason redan år 997, och trots att det idag är Norges tredje största stad har man 
lyckats behålla dess gemytliga charm.

I det närbelägna Ärkebiskopsmuseet visas de norska riksregalierna (kronjuvelerna). De 
förrådshus som står på träpålar är lika vackra som kungabostaden Stiftsgården – den största 
träbyggnaden i Norge och bostad för kungafamiljen när de besöker Trondheim.

Vi gör en gemensam utflykt i staden och börjar med att upptäcka nationalhelgedomen 
Nidarosdomen, som imponerar med fantastisk detaljrikedom och vackra konstverk. 
Detta är Norges enda gotiska katedral, rest på gravplatsen av Olav den helige – Norges 
nationalhelgon. Efter den guidade visningen finns lite tid att gå på egen hand innan utflykten 
fortsätter till Ringve Musikhistoriska Museum, där de kunniga guiderna tar oss med på en 
musikalisk resa genom historien.

Åter på fartyget sätter vi sedan kurs mot nordväst, förbi den vackra fyren Kjeungskjær 
och tusentals små öar och pittoreska utskjutande klippor. Efter att vi tagit oss fram genom 
Stokksund lägger fartyget till vid kaj i Rörvik.



Under natten går fartyget genom det smala Raftsundet. Efter ett stopp i Harstad, som 
ligger på den största ön Hinnöya i Norge, fortsätter vi via Finnsnes till Tromsø. Denna 
världens nordligaste metropol, en liten storstad vid Norra Ishavets strand, stoltserar med 
såväl världens nordligaste golfbana som världens nordligaste symfoniorkester och världens 
nordligaste universitet.

Tromsø har genom det Norska polarinstitutet befäst sin status som ”Nordnorges huvudstad”, 
och vi bjuds på en blandning av storstad och vildmark; snöklädda fjäll, glittrande blått hav, 
charmiga gamla trähus och moderna betongbyggnader.

Dag 5 • 26 maj
Tromsø • Hamnar idag: 
Stokmarknes, Sortland, 
Risøyhavn, Harstad, Finnsnes, 
Tromsø och Skjervøy

Dag 4 • forts. På kvällen når vi Svolvær, ”huvudstad” i Lofoten. Ta en promenad mellan lutfiskställ och 
”rorbuer”, traditionella fiskarstugor, och upptäck Lofotens charm i de små, pittoreska 
fiskelägena med deras bohemiska atmosfär.

Lofoten är en upplevelse utöver det vanliga med sitt läge insprängt bland majestätiska 
granitklippor och kritvita sandstränder.



Dag 6 • 27 maj
Honningsvåg & Nordkap 
• Hamnar idag: Øksfjord, 
Hammerfest, Havøysund, 
Honningsvåg, Kjøllefjord, 
Mehamn och Berlevåg

Efter ett tidigt stopp i Hammerfest och en naturskön segling genom Magerøysund, 
ankommer vi det lilla fiskesamhället Honningsvåg. Här bor cirka 2.500 invånare och sedan 
Honningsvåg fick stadsstatus den 1 oktober 1996 så pågår en tävling mot Hammerfest om 
statusen som världens nordligaste stad.

Vår utflykt idag tar oss till Nordkap, beläget på den 71:a breddgraden. Vägen dit bjuder på 
ett magnifikt subarktiskt landskap och vi stannar för att besöka ett litet sameläger. Har vi tur 
får vi se de betande renarna.

Själva Nordkapsplatån reser sig 307 m upp ur det kalla Norra Ishavet och klippan bjuder på 
en svindlande utsikt och en makalös känsla av att befinna sig på världens topp – missa inte att 
ta en bild vid den berömda jordgloben.

Det moderna upplevelsecentret Nordkapphallen visar en imponerande panoramafilm om 
Finnmark och Nordkap. Här finns souvenirer, möjligheten att skicka vykort med Nordkaps 
egen poststämpel och den som vill unnar sig en rykande het Irish coffee till den storslagna 
utsikten.

Dag 7 • 28 maj
Kirkenes • Hamnar idag: 
Båtsfjord, Vardø, Vadsø, 
Kirkenes

Sen morgon anländer vi till Kirkenes, Hurtigrutens nordostliga ändstation.

På 30 grader ostlig longitud befinner vi oss längre österut än både Istanbul och St. Petersburg! 
Det är nära till ryska gränsen och Kolahalvön, och vägskyltarna skrivs här på både norska 
och ryska. Efter att vi vinkat adjö till MS Polarlys för denna gång så går turen med buss till 
flygplatsen. Rikare på både upplevelser och nya bekantskaper beger vi oss hemåt.



Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Kryssningsfartyget MS Trollfjord
MS Kong Harald har sitt eget expeditionsteam 
ombord och fungerar som en skola till havs. 
Med intressanta föredrag, presentationer och 
aktiviteter såväl inomhus som ute på soldäck 
blir det en spännande och lärorik resa. Ämnena 
varierar beroende på årstid och farvatten.

Expeditionsteamet arrangerar dagligen 
föredrag, presentationer och kvällsaktiviteter. 
Du kan också delta i guidning från däck och 
lära dig mer om kulturen, djurlivet och de 
naturfenomen som möter oss längs kusten. 
Expeditionsteamet kommer också under 
resans gång uppmuntra dig att följa med på 
vandringar och uteaktiviteter för att dela med 
sig av det friluftsliv som är en naturlig del av 
den norska identiteten.

Byggd år 1993
Varv Volkswerft
Passagerarkapacitet 590
Sängar 498

MS Kong Harald renoverades 2016 och har nu en modern Arktis-inspirerad inredning. 
Ombord finns tre olika restauranger, bageriet och glassbaren Multe, en bastu och 
ett gym. Ute på däck kan du njuta av utsikten från en av våra två bubbelpooler. 
I fartygets för finns en bekväm bar där du kan njuta av en god, traditionell drink. 
Fartyget har också ett stort receptionsområde där du förutom receptionen hittar 
expeditionsteamet, ett konferensrum och en butik.
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