
Reklame: 

 

Hurtigruten – verdens vakreste sjøreise 

 

Opplev Norges storslåtte natur med Hurtigruten. Langs kysten av Norge vil du kunne oppleve 

trolske fjorder, øyer og skjær, uberørt natur, midnattssol, nordlys og stupbratte fjell. 

 

Hurtigruten oppfyller drømmen du alltid har hatt om å oppleve Norge. En reise med 

Hurtigruten er en eventyrlig oppdagelsesreise i Norges vakre natur, uansett årstid. 

Førsteklasses mat serveres om bord. 

 

På den store turen med Hurtigruten føres du inn i Midnattssolens land, et norsk 

eventyrlandskap med fantastisk lys og med vill, uberørt natur du tidligere bare har sett på 

postkort. 

 

Turen Bergen–Kirkenes–Bergen tar deg til trange, trolske fjorder med stupbratte fjell, vakre 

skjærgårder og spennende fuglefjell. Du kan se den majestetiske havørnen og femti andre 

sjøfuglearter. 

 

På sommeren kan du oppleve Norges kanskje vakreste fjord, Geirangerfjorden. Vi tilbyr et 

tettpakket program med utflukter underveis. Hva med hvalsafari? Eller hundekjøring og 

snøscootersafari om vinteren? Nordkapp er vel kanskje en selvfølge, men du kan også være 

med på fuglesafari, tur til Svartisen og mange andre utflukter underveis. 

 

Fra havn til havn etter eget behov 

Hurtigruten stanser i nesten alle de største byene på strekningen fra Bergen til Kirkenes året 

rundt. Skipene er fylt med moderne teknologi som gjør reisen behagelig og trygg. 

 

Hurtigruten er et av de viktigste transportmidlene langs norskekysten. Vi tar deg til 34 havner 

– det kan ofte være en enklere løsning å velge Hurtigruten fremfor fly, bil, tog med 

hotellovernattinger etc.  

 



På Hurtigruten kan du kombinere reise, arbeid og overnatting. Du kan også ta bilen med om 

bord. 

 

En distansereise til Geirangerfjorden 

Hva er en distansereise? 

En distansereise er en kortere strekning mellom to forskjellige havner, for eksempel fra 

Brønnøysund til Trondheim. Lugar, måltider og bilplass kan bestilles mot et tillegg i prisen. 

Bli med til verdens vakreste reisemål – offisielt kåret av National Geographic, og plassert på 

UNESCOs verdensarvliste; Geirangerfjorden! 

 

Ved enden av Geirangerfjorden begynner dagens utflukt – og en tenderbåt bringer oss i land. 

Geirangerfjorden ser du naturligvis fra Hurtigruten, men ved å være med på denne 

kontrastfylte utflukten får du også muligheten til å se det spennende som skjuler seg på 

baksiden av de stupbratte fjellene. Turen starter med å besøke Geiranger Fjordsenter. Etter 

besøket går ferden videre med buss – og innerst i fjorden klatrer vi opp Ørneveien med en 

pust i Ørnesvingen hvor utsikt til fjorden, de storslagne fjellene og fossefallet «De Syv 

Søstre» gjør seg vakre for fotoapparatene. Veien går videre langs det idylliske Eidsdalsvatnet 

og en bølgeskvulpende rolig fergetur fra Eidsdal over til Linge. Herfra fortsetter vi til den 

atmosfærefylte byen Ålesund med sin særskilte jugendstilarkitektur. Ettermiddagen nytes 

best fra byens høyeste punkt – det lune byfjellet Aksla. Her kan man nyte synet over den 

vakre byen og de snøkledde Sunnmørsalpene før bussen tar oss ned til Hurtigrutekaien i 

Ålesund. 

 

(Kilde: www.hurtigruten.com.) 

 


