
 

 

 
 

 
UTFLYKTER – HURTIGRUTEN – ”JAKTEN PÅ NORRSKENET” 
14-20 JANUARI 2015 
 
 
Förbokning av utflykter rekommenderas eftersom endast restplatser säljs ombord. 

Därför har vi satt ihop förslag på 5 olika utflykter som vi rekommenderar och som du kan boka redan nu. 

 
 
Jugendvandring i Ålesund – 2 tim              Pris: 352 sek per person 
Stadsvandring i Ålesund. Ålesund är känd för sin fina jugendarkitektur. Efter den stora branden 1904 återuppbyggdes staden 
med den kontinentala byggstilen som präglas av spiror, torn och detaljrika ornament. Vid kajen möts vi av guiden som tar med 
oss på en trevlig promenad längs Ålesunds gator. På vägen passerar vi bland annat fiskehamnen Brosundet, det unika 
Apotekertorget och den vackert utsmyckade huvudgatan. Vi tar också en tur genom Jugendcentret. Här får vi se bredden i 
jugendstilen, med allt från reklam till smyckeskonst. Vi får också se den vackra, originella jugendinteriören i huset och kan ta 
tidsmaskinen tillbaka till den stora branden 1904. Njut av alla detaljer 
 
Trondheim med Nidarosdomen – 2 tim Pris: 489 sek per person 
Med norska mått är Trondheim en storstad, men den har lyckats bevara småstadens charm och intimitet. Men Trondheim är 
också en stad full av kontraster! Här finns klosterruiner, imponerande träbyggnader, färgrika bryggor och den vackra stadsbron 
från 1861. Trondheim har även ett världsberömt forsknings- och utbildningscenter, moderna idrottsanläggningar, ett 
pulserande nattliv och ett stort serviceutbud. Information om detta får du på vägen upp till ”Utsikten”, där vi gör ett fotostopp. 
Utflykten går vidare till Nidarosdomen, Norges nationalhelgedom. Den mäktiga byggnaden med sina vackra detaljer och 
utsmyckningar uppfördes över Olav den Heliges grav och påbörjades redan 1070. Vi får en guidad visning i den gotiska 
katedralen, som av många anses vara Norges vackraste kyrkobyggnad. 
 
Ishavsstaden Tromsö – 2,5 tim  Pris: 621 sek per person 
Tromsö är Nordkalottens största stad med en helt unik historisk betydelse för Arktis. Här finns ishavsfiske vid Svalbard och 
östra Grönland, valrossar och isbjörnar, timmerfrakt från de ryska floderna, pomorhandel, kolgruvedrift och säljakt. Tromsö 
har också ett rikt kulturliv och är ett centrum för forskning och utbildning i Nordnorge. Den här dagen besöker vi även 
upplevelsecentret Polaria. Här hittar vi ett arktiskt akvarium, sälbassäng, kunskapsbaserade utställningar och en panorama-
biograf. Filmen ”Svalbard – Arktisk Villmark” tar oss med på en resa genom Svalbards spektakulära natur. Efter filmen går vi 
på en arktisk vandring där vi får uppleva norrskenet, tundran, snöstormar och isbjörn. Vi besöker också stadens stolthet, den 
vackra Ishavskatedralen. Kyrkan, som byggdes 1965, har en fantastisk glasmosaik och är rik på färger och symboler. 
 
Tromsö – Hundspanntur – 3,5 tim Pris: 1593 sek per person 
Vid Tromsös vildmarkscenter står ivriga husky-hundar med slädar redo att ta oss genom det frusna landskapet med utsikt över 
både hav och fjäll. Upplev mörkret när det enda ljuset kommer från stjärnhimlen och våra pannlyktor. Om vi har tur får vi se 
det magiska norrskenet. Efter slädturen serveras kaffe och kaka runt den öppna elden i lappkåtan. Här får vi lära oss mer om 
livet på vildmarkscentret, hundarna och hundspannskörning. Följ med på en polarexpedition i miniatyr! 
 
Nordkap (Honningsvåg) – 3 tim Pris: 1253 sek per person 
På vägen dit åker vi igenom ett storslaget subarktiskt landskap. Vi följer snöplogen de sista 13 kilometrarna upp till den 
berömda klippan. Själva Nordkapsplatån reser sig 307 meter upp från det kalla Norra ishavet. När du beundrar utsikten måste 
du passa på att ta ett kort vid globen. Längre norrut än så här kommer du förmodligen aldrig. Nordkapphallen är ett modernt 
upplevelsecenter där du kan njuta av film i panoramaformat som visar Nordkap och regionen under de fyra årstiderna. Du kan 
också köpa souvenirer, se utställningar eller köpa dig en liten matbit. 
 
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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