
 

 

 
 

 
UTFLYKTSPAKET 
Nordgående resa med Hurtigruten Bergen-Kirkenes 28/9-4/10 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 3 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 2.259 sek per person, inkluderande dessa 3 utflykter:  
 

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. 
 
 

Ishavsstaden Tromsö – 2,5 tim 
Tromsø ligger vid det mäktiga ishavet omgivet av höga fjäll. Staden är Nordkalottens största med en säregen historisk position 
i Arktis: Ishavsfångst vid Svalbard och vid östra Grönland valross och isbjörn, frakt av timmer från ryska älvar, kolgruvedrift 
och sälfångst. 
Tromsö har också ett rikt kulturliv och är centrum for forskning og utbildning. I dag skall vi besöka upplevelsecentret Polaria. 
Här finner vi arktiskt akvarium, sälbassäng, kunskapsbaserade utställningar och en panoramabio. 
Filmen “Svalbard - Arktisk Villmark” tar oss med på en res genom Svalbards spektakulära natur. Efter filmen går vi på en 
arktisk vandring där vi får uppleva norrsken, tundra, snöstorm och isbjörn. Vi besöker också stadens landmärke, den vackra 
Ishavskatedralen. Kyrkan som byggdes 1965 är utsmyckad med en fantastisk glasmosaik, som är rik på färger och symboler. 
 
 

Nordkap (Honningsvåg) – 3 tim 
Njut av det arktiska landskapet på vägen till Nordkap, kontinentens yttersta punkt på den 71:a breddgraden. I Nordkapshallen 
får du se en magnifik film i panoramaformat om Nordkap och Finnmarksregionen genom fyra årstider. 
 
 
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, Email: info@askmrnilsson.se 
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