
 

 

Hurtigruten – världens vackraste sjöresa, 3 – 10 augusti (åtta 
dagar) 2021 
 
Många drömmer om att någon gång få uppleva den norska västkusten och ”världens 
vackraste sjöresa” ombord på Hurtigruten. Nu har du möjlighet att följa med på en 
innehållsrik resa från Kirkenes till Bergen med ett trettiotal anlöp längs kusten! Vi bor i 
bekväma utsideshytter och har helpension ombord. Dessutom en natt i Kirkenes och en natt i 
Bergen – tid för egna upptäckter! 
 
Program: 
Tisdag 3 augusti 
Eftermiddagsflyg (SAS) från Kastrup via Oslo till Kirkenes. Vid ankomst till Kirkenes (tidig 
kväll) transfer till vårt hotell i centrum. Exakta flygtider meddelas senare! 
 
Onsdag 4 augusti – måndag 9 augusti 
På förmiddagen tid för egna upptäckter i ishavsmetropolen Kirkenes (det mesta finns på 
promenadavstånd) innan vi framåt lunch tar bussen till hamnen och går ombord på MS 
Polarlys. 
 
Vi har fem nätter ombord och kan njuta av den magiska utsikten från panoramadäck samt 
den goda maten! Hytterna (alla utsides, notera att många hytter har begränsad utsikt) är 
nyrenoverade.  
 
Under färden söderut besöker vi bland annat Hammerfest, världens nordligaste stad, 
Tromsö, Svolvaer, centralort i vackra Lofoten samt Trondheim. 
 
På eftermiddagen den 9 augusti anlöper vi Bergen och gör en orienteringstur med buss 
innan vi checkar in på centralt beläget hotell. Kvällen fri för egna upptäckter. 
 
Tisdag 10 augusti 
Utcheckning i egen takt (bagaget kan förvaras på hotellet) innan vi tidig eftermiddag samlas 
för transfer till Bergen Fleslands flygplats. Ankomst Kastrup tidig kväll. 
 
Pris: 
23 995 kr per person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Detta ingår i resans pris: 

• Flyg Kastrup – Oslo – Kirkenes samt Bergen – Kastrup (inklusive incheckat bagage). 
• Transfer från flygplatsen i Kirkenes till hotellet, transfer från hotellet i Kirkenes till 

Hurtigrutenterminalen, transfer från Hurtigrutenterminalen i Bergen till hotellet 
(inklusive orienteringstur i Bergen) samt transfer från hotellet i Bergen till 
flygplatsen. 

• Stadsrundtur i Trondheim (med buss, cirka två timmar). 
• Del i utsides dubbelhytt i fem nätter/sex dagar inklusive helpension (från lunch dag 1 

till lunch dag 6) på MS Polarlys. 
• Del i dubbelrum i Kirkenes (en natt) samt Bergen (en natt) inklusive frukost. 
• Svensktalande reseledning. 

 
Anmälan: 
lasse.heimlander@karlshamn.se 
 
 
 


