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Vi ønsker deg velkommen ombord på Havila Voyages' skip, der innredningen reflekterer norske landskap
inkludert hav, himmel, fjell og isbreer.

Hver eneste nautiske mil på kystcruiset fra Bergen til Kirkenes og tilbake er fylt med nye opplevelser.
Fjellene er uforanderlige, men været og lyset er i stadig endring, og forandrer landskapets farger og uttrykk.

Her vil du finne regnets myke gråfarge, det knitrende grønne nordlyset eller midnattssolens gylne glød.
Langs kysten ligger små fiskevær i ly for de voldsomme atlanterhavsbølgene, mens større kystbyer ligger

lunt i de trange rommene mellom ville fjell og kystlinjen.

Rundreisen

Velkommen ombord

Tolv dager – tusen minner



Ruteplan

Dag 1

Bergen

Turen starter i vestlandshovedstaden med de fargerike og
Unesco-listede sjøhusene på Bryggen. Ta Fløibanen til et av
byfjellene, smak på sjømaten på Fisketorget eller rusle gjennom
smau og langs kaier i den livlige havnen. Bergen er porten til de
norske fjordene og starten på ditt kysteventyr.

Dag 2

Florø-Måløy-Torvik-Ålesund-Geiranger*/Hjøru

ndfjorden*-Ålesund-Molde

Etter første natt om bord kan du starte dagen med å vinke til
Havila Kystruten sitt hovedkontor like ved Torvik. I Ålesund
venter en sjelden samstemt jugendby med vakre murhus og
sjøboder, og i sommersesongen kan du fortsette videre til
verdensarvfjorden Geirangerfjorden med sine stupbratte
fjellsider og viltre fossefall.

*Geiranger besøkes 01.06-31.08

Dag 3

Kristiansund - Trondheim - Rørvik

En ny morgen og du legger til kai i ærverdige Trondheim som ble
grunnlagt for over tusen år siden. Landemerket i byen er
Nidarosdomen; Norges nasjonahelligdom og en av
Nord-Europas største katedraler. Etter besøket her går seilasen
ut fjorden, inn i en myldrende skjærgård og mot Nord-Norge.



Dag 4

Brønnøysund - Sandnessjøen - Nesna - Ørnes -

Bodø - Stamsund - Svolvær

På denne strekningen markerer vi at du krysser Polarsirkelen og
reiser inn i det arktiske riket.  Det betyr sommer med
midnattssol mens vinteren har nattsvarte dager – og kvelder
med nordlys. Naturen er mektig med Nord-Skandinavias største
isbre, verdens sterkeste tidevannsstrøm og møter med luftens
majestet; havørna. Om kvelden venter Lofoten med fiskevær,
steile fjell og vikinger.

Dag 5

Stokmarknes - Sortland - Risøyhamn - Harstad

- Finnsnes - Tromsø - Skjervøy

Seilasen går videre gjennom smale fjorder og ville fjell til
Tromsø, en by preget av fangstkultur, polare ekspedisjoner og
vågemot. Nå er du også kommet til samenes rike, urfolket i
Norge. Et møte med samer og reinsdyr samtidig som du får høre
om samenes kultur er en egenartet opplevelse du vil huske.

Dag 6

Hammerfest - Havøysund - Honningsvåg -

Kjøllefjord - Mehamn - Berlevåg

Så langt nord du kan komme – både til lands og til vanns. For
mange er besøket på Nordkapp et høydepunkt og et mål for
seilasen langs norskekysten. Her oppe i Polarlandet er naturen
på sitt barskeste og mest øde, men mellom nakne vidder og
forrevne klipper holder folk seg fast og høster av naturen. Du
også kan få smake på fangsten. Hva med en bit av
kongekrabbe?



Dag 7

Båtsfjord - Vardø - Vadsø - Kirkenes - Vardø -

Båtsfjord - Berlevåg

Nå er du så langt øst som du kommer på seilasen. Grensen til
Russland er bare noen kilometer unna unna og samhandlingen
mellom folkene her i nord er så stor at gateskilt i Kirkenes står
både på norsk og russisk. Du kan komme deg helt til grensen
med en av våre utflukter eller hva med et besøk i snøhotellet der
alt er laget av is og snø?

Dag 8

Mehamn - Kjøllefjord - Honningsvåg -

Havøysund - Hammerfest - Øksfjord - Skjervøy

- Tromsø

Polarlandet endrer seg etter hvert som du seiler vestover og
sørover igjen. De store viddene blir erstattet av steile tinder og
om kvelden seiler du inn til Tromsø. Her kan du få med deg
midnattskonsert i Ishavskatedralen eller du kan rusle i
midnattssola eller under nordlyset og utforske nattelivet i byen
som har tilnavnet "Nordens Paris".

Dag 9

Finnsnes - Harstad - Risøyhamn - Sortland -

Stokmarknes - Svolvær - Stamsund

Vi kommer tilbake til ville og idylliske Lofoten. Under de spisse
fjellene ligger kritthvite sandstrender og fiskevær med levende
fiskerinæring og lokalbefolkning som bruker kystruteskipene til
hverdagsreiser og transport. Om været gjør det mulig, går vi inn i
den smale Trollfjorden. Dette er et område der sjansen for at
havørna flyr sammen med oss er stor.



Dag 10

Bodø - Ørnes - Nesna - Sandnessjøen -

Brønnøysund - Rørvik

Nå er vi kommet så langt sør at vi krysser Polarsirkelen og seiler
ut av polarnatta og de sollyse netter. Men fortsatt kan du se
nordlys om vinteren og sommernettene blir aldri helt mørke. Her
seiler du i et mylder av små øyer, holmer og skjær og forbi det
spesielle fjellet, Trollhatten, som har et hull midt i. Om du vil,
kan du også være med på tur til fjellet og gå inn i hullet.

Dag 11

Trondheim - Kristiansund - Molde - Ålesund

Vi seiler den brede Trondheimsfjorden med bølgende
jordbruksbygder på begge sider og kommer igjen ut til kysten og
storhavet. I Kristiansund kan du gå av kystruteskipet og bli kjørt
over Atlanterhavsveien som er blitt kalt verdens vakreste bilvei.
Den slynger seg over holmer og skjær og på steinfyllinger
gjennom havet før du igjen kommer om bord i Molde.

Dag 12

Torvik - Måløy - Florø - Bergen

Siste dag tar på turen tar deg gjennom et mangfoldig
kystlandskap med nakne bergknauser og en labyrint av sund og
vannveier mellom de mange øyene. Innover i landet ligger de
store fjordene og breene. Og ved reisens slutt venter Bergen. Vi
håper du er rik på gode minner fra turen langs norskekysten og
med Havila Kystruten, og ønsker deg velkommen tilbake.



Berik reisen din
med kystutflukter

Opplev norskekystens høydepunkter gjennom vårt
varierte utfluktsprogram. Enten du vil se nordlyset
fra en hundeslede eller spise selvfanget
kongekrabbe etter en natt i midnattssol, kan du
foreta drømmereisen din med oss.

Vi inviterer til utflukter hvor du får oppleve fjell og
fjord og komme tett på årstider og skiftende vær. Vi
tar deg med ut i naturen med lokalkjente guider, og
byr på ekte opplevelser og smaksprøver av kortreist
mat.

Mellom Bergen og Trondheim kan du oppleve det
magiske Fjord-Norge med hav, fjorder og fjell,
jugendbyen Ålesund og verdensarvfjorden
Geiranger.

Finn ut mer

https://www.havilavoyages.com/excursions


Dine fasiliteter ombord

Vi har sørget for at du kan nyte naturen som glir forbi utenfor fra skipets mange fellesområder.
Behagelige seter og panoramavinduer gir deg best mulig utsikt over den norske kystlinjen.

Promenadedekk og utsiktspunkt Shopping Sauna

Observasjonssalong Boblebad Lugarer og suiter

Treningsrommet Konferanserom Kafeer og restauranter

Shopping Treningsrommet Boblebad

Ta et varmt og boblende bad
på akterdekk mens du ser mot
fjell og fjord.

Trimapparatene er plassert på
vindusplass slik at du både
kan trene og følge med på
stedene du reiser forbi.

Finn unike klær, bøker eller
lokale spesialiteter i butikken
som ligger på sjette dekk,
skipets sentrum.

Kafeer og restauranter Observasjonssalong Promenadedekk og
utsiktspunkt

Vil du kjenne vinden og den
friske luften, så venter
utendørsdekk og utkikkspunkt
på baugen i tillegg til dekk åtte
med langsgående promenade
lang nok til en spasertur.

På toppen av skipet, på niende
dekk, finner du observation
lounge med hvilestoler under
glasstaket der du har direkte
utsikt til nordlyset,
stjernenatten eller sommernatt
farget av midnattssolen.

Skipet har to restauranter og
en kafè.  Menyene gir deg
kortreist mat og det beste
Norge har å by på.



Servering

Alle sanser spiller inn når du er på en reise som gir en uforglemmelig opplevelse. Vi vil gi deg en smak av
Norge, og da mener vi ikke bare det som er på tallerkenen eller i glasset ditt.

Ombord på Havila Voyages' skip vil du spise de beste norske råvarene, tilberedt av utmerkede
førsteklasses kulinariske kunstnere og servert i restauranter og miljøer som reflekterer det røffe

landskapet du ser rundt deg.

Havrand
Restaurant

Havly
Cafe

Hildring
Fine Dining

Detaljer

Hovedrestaurant for frokost, lunsj

og middag

Ingen kø

Sett sammen din egen personlige

bord-buffet

Personlig service

Menyer med mange retter og stor

valgfrihet til hvert måltid

Åpningstider

Frokost: 07:00 – 10:00
Lunsj: 11:30 – 14:30
Middag: 18:00 – 22:00

Havrand Restaurant Velkommen til storstua vår. Den vidstrakte havranden symboliserer bredden i det
du får servert her i skipets hovedrestaurant med alt fra tidlige frokoster til sene
middager, fra store måltider til små fristelser, varmt og kaldt, søtt og salt.

Havrand har noen faste retter samtidig som du møter de fire matuniversene våre
som speiler kysten du reiser i. Det betyr at vi skifter på menyen slik at du kan
prøve noe nytt hver dag både til frokost, lunsj og middag..

Havila Kystrutens skip har ikke buffet med store ansamlinger av folk, kø og
smittefare. I stedet blir det personlig service ved hvert bord der du bygger din
egen buffet.



Detaljer
Fra morgen til kveld

Ærlig og ujålete mat på tradisjonelle

råvarer

Bakervarer og smørbrød

Varme og kalde retter

Hent maten din her eller nyt den i

kafeen

Åpningstider

08:00 – 22:00 med tilpassinger til

seilingsruten.

Havly Cafe Havly var fiskarheimen som ga mat og varme, trygghet og husly til fiskere og
sjøfolk. I havn etter havn lå kafeer og små pensjonater med navnet Havly, som et
hjem hjemmefra for fiskere som arbeidet i små båter langs den værharde kysten.
På Havly hos Havila Kystruten holder vi fast på de tradisjonene med god og
ujålete mat som metter.

Kafeen er åpen fra morgen til kveld. Her får du et kjapt, lite måltid eller
kaffipause med en søt smakebit til, lunsjretter og en enkel middag.

Fra vårt om bord-bakeri kan du velge boller, kanelsnurrer eller hva med vår egen
Havly-bolle med sjokolade og vaniljekrem? Her får du norske slagere som vafler
og bløtkake, rekesmørbrød og karbonadesmørbrød. Pizza og burger har blitt ny
tradisjonsmat og står på menyen sammen med en kremet kystklassiker;
fiskesuppe med laks, torsk og reker.

Detaljer

Middag med fem-retters

signaturmeny

De beste råvarene Norge har å by på

Intim, elegant og klassisk

Åpningstider

Suite-frokost: 07-10

Middag: 19-23 - en bordsetting

Bestill tid om bord

Hildring Fine Dining Hildring er noe du får oppleve en sjelden gang og på de aller vakreste
sommerdagene. Når varm luft legger seg over havet, kan det se ut som om øyer
og skip svever over vannet. Slik er det også i vår fine dining-restaurant. Der
møtes sjømat fra det iskalde, rene norskehavet med varm omtanke fra våre
kokker,  og sammen skaper det smaker som vil få deg til å sveve.

Noen ganger skal man ta steget ut av hverdagen og gi både livet og reisen noe
ekstra. Da venter Hildring Fine Dining med gyldne frokoster i ro og mak og vår
skreddersydde signaturmeny til middag.

Det kalde, rene havet som vi seiler i har verdens beste sjømat, og i Hildring Fine
Dining får du både piggvar og kamskjell fra kysten som vi seiler gjennom. Den
søte avslutningen på måltidet har bær som har hentet smaker fra solfylte lier
langt inne i de norske fjordene.

I Hildring Fine Dining gir vi deg deg beste Norge har å by på.



Gjør deg klar
til å reise

Hvordan mottar jeg billetten min?
Når du har betalt den endelige saldoen, sender vi deg en digital billett via e-post. Dette gjør det enkelt å sjekke
inn og registrere seg før du går om bord på skipet. Vi bryr oss om miljøet, og har valgt å ikke trykke billetter eller
sende dem i posten.

Hvilken annen dokumentasjon må jeg ha med meg?
Du må ta med et gyldig identitetsbevis eller passet ditt på våre lengre reiser. Pass eller ID er ikke nødvendig for
reiser mellom to havner:

Trenger utenlandske reisende fra Schengen-området å ha med
pass?
Ja, du trenger pass eller annet offisielt identitetsbevis på alle Havila Voyages-reiser der du har lugar.

Trenger jeg reiseforsikring?
Alle passasjerer må ha gyldig reiseforsikring. Dette er oppgitt i vilkårene for bestilling.

Må jeg være fullvaksinert for å reise til Norge?
For de sist oppdaterte rådene anbefaler vi at du sjekker reisereglene i hjemlandet ditt, samt de du finner på den
norske regjeringens nettsider

Hvor finner jeg vilkår og betingelser for reisen min?
Havila Voyages' retningslinjer for passasjerer og særlige vilkår er en del av kontrakten mellom passasjeren og
rederiet. Denne informasjonen, samt vilkårene for bestilling, betaling og forsikring finnes på
www.havilavoyages.com

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/informasjon-om-koronaviruset/


Det
viktigste

Er skipet tilrettelagt for funksjonshemmede?
Ja, hele skipet er tilrettelagt for funksjonshemmede passasjerer. Vi har også flere lugarer som er tilrettelagt for
rullestolbrukere. Vi har også lugarer for passasjerer som reiser med førerhund.

Imøtekommer dere passasjerer med matallergier eller bestemte
kostholdsbehov?
Ja, vi tar hensyn til matallergier og tilbyr alternativer, inkludert gluten- og laktosefrie retter. Vi legger også til rette
for vegetarianere og veganere. Hvis du ikke informerte oss om bestemte kostholdskrav under
bestillingsprosessen, kan du fortsatt gjøre det ved å kontakte vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070.

Hva bør jeg ha med meg?
Varme klær, lue og varmt undertøy anbefales hele året. Det kan være kjølig selv om sommeren på sjøen i Norge.
Vind- og vanntette klær og solide tursko eller turstøvler for utflukter anbefales også. Om vinteren kan terrenget
være glatt, så isbrodder kan være en smart investering. Ta gjerne med deg en kikkert for å se på dyrelivet og et
kamera for å forevige uforglemmelige minner. Hvis du har med deg medisiner anbefaler vi at du har dem i
håndbagasjen, i tilfelle bagasjen blir levert til lugaren din etter at du har gått om bord.

Hvilke språk snakkes ombord?
Mannskapet vårt snakker norsk, engelsk og/eller tysk. Dokumentasjon kan også fås på disse språkene.

Hvilken type strømuttak brukes ombord?
Spenningen ombord er 220V. Hvis du trenger en adapter, kan du kjøpe en i butikken ombord.

Forberedelser til reisen din
• Sjekk visum- og passreglene for innreise til Norge
• Sjekk reisereglene for COVID-19, både i ditt avreiseland og på norske myndigheters hjemmeside:

www.fhi.no/no
• Forsikre deg om at du har en gyldig reiseforsikring som dekker hele reiseperioden.
• Når du pakker, sørg for at du har solide sko og tilstrekkelig med varme klær.



Reise til skipet

Reise til Bergen
For billetter og reisetider, sjekk den nasjonale reiseplanleggeren www.entur.no

Med buss
Det er mange forskjellige bussruter til Bergen. Skal du for eksempel reise langs kysten, kan du reise med
Kystbussen. Nor-Way Bussekspress tilbyr også mange ruter til Bergen.

Med tog
Du kan reise mellom Oslo og Bergen med tog med Vy: https://www.vy.no/en

Med fly
Det går direktefly til Bergen fra rundt 30 flyplasser over hele verden, inkludert Amsterdam, Berlin, London og
Paris. Flyselskaper som flyr til Norge inkluderer Flyr, Norwegian, SAS og Widerøe.

Reise fra flyplassen til Bergen havneterminal (Jekteviksterminalen)
Fra Bergen lufthavn kan du ta flybussen inn til sentrum, eller du kan bruke Bybanen, sporveien i Bergen. Bergen
Airport Transfer, som du kan forhåndskjøpe fra Havila Voyages, er en 48-timers bussbillett til Flybussen. Denne
tar deg fra flyplassen til Bergen Havneterminal ved havnen, via sentrum hvor det er et utvalg av hoteller. Du finner
bussholdeplassen for Airport Express like utenfor hovedterminalbygningen på venstre side. Avgangstidene er
tilpasset flyenes ankomsttider.

Ta taxi fra flyplassen til Bergen havneterminal (Jekteviksterminalen)
Ta taxi fra flyplassen til Bergen havneterminal (Jekteviksterminalen)
Alternativt kan du ta en taxi fra flyplassen til hotellet eller direkte til skipet. Taxiholdeplassen ligger like utenfor
terminalbygget i Bergen Havn. Det er 16 kilometer til Bergen sentrum, og reisen tar vanligvis cirka 18 minutter i
normal trafikk. Ved bestilling eller henting med taxi er havneadressen Nøstegaten 30.
Taxiselskaper i Bergen inkluderer:
• Norgestaxi – telefon +47 08000
• Christiania Taxi – telefon +47 02365
• Bergen Taxi – telefon +47 07000
• Taxi1 – telefon +47 55 70 00 00
• A-Taxi – telefon +47 55 90 10 90
• Bergen Lufthavn Taxi – telefon +47 55 70 80 90

Det beste av Bergen med elektrisk buss
Skal du overnatte i Bergen før du går ombord på skipet anbefaler vi utflukten vår, Det beste av Bergen, med
elektrisk buss. Bagasjen din vil bli levert fra hotellet ditt til terminalen i Bergen Havn. Når ekskursjonen er over,
blir du kjørt direkte til terminalen av elbussen.

Ved terminalen i Bergen Havn
Terminalen i Bergen Havn har et begrenset antall bagasjeskap, heis, toaletter og en liten kafé. Det er ingen
minibank. Du kan levere bagasjen din ved innsjekking, og den vil bli fraktet til lugaren din. I Bergen skjer
innsjekkingen på terminalen mellom 14:30 og 19:30, med påstigning fra 16:00. Du kan få tilgang til lugaren din fra
kl 18:00.



Reise til Trondheim
For billetter og reisetider, sjekk den nasjonale reiseplanleggeren www.entur.no

Med buss
Det er mange forskjellige bussruter til Trondheim. Du finner mer informasjon på: www.vy.no

Med fly
Det går direktefly til Trondheim fra rundt 10 flyplasser over hele verden, inkludert Amsterdam, London, Gdansk og
København. Flyselskaper som flyr til Norge inkluderer Flyr, Norwegian, SAS og Widerøe.

Reise fra flyplassen til Trondheim havneterminal
Det går en flybuss som kan ta deg inn til sentrum. Flyekspressbussen, Værnes-ekspressen, stopper like utenfor
Trondheim havneterminal. Den har avgang hvert 10. minutt. Nærmeste stopp til Havila Voyages og terminalen er
Clarion Congress/Pirbadet, noen hundre meter unna skipet. Bussjåføren vil også kunngjøre bussholdeplasser og
navn på hoteller underveis. Alternativt kan du ta toget til sentrum. Du finner mer informasjon på: www.vy.no

Ta taxi fra flyplassen til terminalen i Trondheim havn
Du kan ta en taxi fra flyplassen til hotellet, dersom du overnatter, eller direkte til skipet. Taxiholdeplassen ligger
rett utenfor ankomsthallen. Det er 32 kilometer til Trondheim sentrum. Adressen til terminalen i Trondheim Havn
er Pir 1, nummer 7. Innsjekkingen stenger 15 minutter før avgang, men vi anbefaler på det sterkeste å være ute i
god tid.
• Norgestaxi Trondheim – telefon +47 08000
• Trøndertaxi – telefon +47 07373
• Christiania Taxi – telefon +47 02365
• Tyholt Taxi – telefon +47 73 50 18 70
• Nordlys Taxi – telefon +47 929 77 373

Hotellopphold i Trondheim

Hvis du trenger en overnatting før du går om bord på skipet, kan du legge den til bestillingen din ved å kontakte
reisebyrået ditt eller via MyVoyage-portalen eller ringe vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070. Vi
samarbeider med og anbefaler følgende hoteller i Tromsø:
• Scandic Nidelven
• Scandic Bakklandet
• Scandic Byporten
• Britannia Hotel

Reise til Tromsø
Ønsker du å starte eller avslutte reisen i Tromsø, er den enkleste måten å komme seg til byen på med fly da
nærmeste togstasjon er mer enn 230 kilometer unna.

Med fly
Du kan fly til Tromsø med Flyr, Norwegian, SAS eller Widerøe. Det er direktefly fra mange byer verden over,
inkludert London og København, Frankfurt og München. Det går flybuss inn til sentrum.

Med tog
Det går ingen tog så langt nord i Norge. Den nærmeste togstasjonen ligger mer enn 230 kilometer unna.

Med buss
Det er 1641 kilometer fra Oslo til Tromsø og det finnes ingen bussrute for denne strekningen.

Ta taxi fra flyplassen til terminalen i Tromsø Havn
Du kan ta en taxi fra flyplassen til hotellet der du overnatter, eller direkte til skipet. Taxiholdeplassen ligger rett
utenfor ankomsthallen. Reisetiden inn til Tromsø sentrum er cirka 10 minutter. Adressen til terminalen i Tromsø
Havn er Samuel Arnesensgate 5. Innsjekkingen stenger 15 minutter før avgang, men vi anbefaler på det sterkeste
å være ute i god tid.
• Tromsø Taxi – telefon +47 03011
• Din Taxi – telefon +47 02045

https://prod.havilavoyages.com/myvoyage/
https://prod.havilavoyages.com/myvoyage/


Hotellopphold i Tromsø

Hvis du trenger en overnatting før du går om bord på skipet, kan du legge den til bestillingen din ved å kontakte
reisebyrået ditt eller via MyVoyage-portalen eller ringe vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070. Vi
samarbeider med og anbefaler følgende hoteller i Tromsø:
• Scandic Ishavshotel
• Thon Hotel Tromsø
• Thon Hotel Polar

Reise til Kirkenes
Ønsker du å starte eller avslutte reisen med Havila Voyages i Kirkenes, er det flere måter å komme seg til og fra
Kirkenes på, men den enkleste er med fly.

Med fly
Det er ingen direktefly fra andre land til Kirkenes. Flyselskaper med gode innenlands forbindelser i Norge
inkluderer Norwegian, SAS og Widerøe. Det går flybuss inn til sentrum. I Kirkenes tilbyr vi deg en 48-timers
bussbillett. Flybussen tar deg fra flyplassen, gjennom sin faste rute forbi hotellene i sentrum og til terminalen ved
havnen.

Med buss
Vurderer du å fly til Tromsø og fortsette med buss til Kirkenes, bør du være oppmerksom på at bussen går til Alta
der du må overnatte før du kan fortsette neste dag. Bussruter finner du på www.snelandia.no

Med tog
Det går ingen tog så langt nord i Norge.

Taxi fra flyplassen til terminalen i Kirkenes Havn
Du kan ta en taxi fra flyplassen til hotellet der du overnatter, eller direkte til skipet. Taxiholdeplassen ligger rett
utenfor ankomsthallen. Det er cirka 13 kilometer til Kirkenes sentrum. Adressen til terminalen i Kirkenes Havn er
Kaiveien 4. Innsjekking er kl 11:00 og du kan få tilgang til lugaren din så snart den er klar. Hvis du overleverer
bagasjen ved innsjekking, blir den levert på lugaren for deg
• Kirkenes Taxi – telefon +47 789 91 397

Hotellopphold i Kirkenes

Hvis du trenger en overnatting før du går om bord på skipet, kan du legge den til bestillingen din ved å kontakte
reisebyrået ditt eller via MyVoyage-portalen eller ringe vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070. Vi
samarbeider med og anbefaler følgende hoteller i Kirkenes:
• Scandic Kirkenes
• Thon Kirkenes

Oslo Lufthavn

Hvis du trenger en overnatting før du går om bord på skipet, kan du legge den til bestillingen din ved å kontakte
reisebyrået ditt eller via MyVoyage-Portal eller ringe vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070. Vi samarbeider
med og anbefaler følgende hoteller i Oslo:
• Thon Gardermoen
• Thon Airport
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Gå ombord
på skipet

Hvordan kommer jeg meg til skipet?
Det er gode flyforbindelser til alle de store havnene på vår reiserute, inkludert Bergen, Trondheim, Tromsø og
Kirkenes. Du kan også fly direkte fra mange europeiske byer. Du kan komme deg til Bergen og Trondheim med
tog. Den tradisjonelle kystruten fra Bergen til Kirkenes er velkjent, og taxier dekker den siste delen og tar deg
raskt til skipene. I Bergen finner du Havila Voyages i Nøstegaten 30. Adressene til kaiene og havnene Havila
Voyages legger til ved kan du finne på https://www.havilavoyages.com/nb/havner.

Har Havila Voyages organisert transport fra flyplasser og
togstasjoner til havneterminalene?
Ja, vi har flyplasstransport til havneterminalene i Bergen, Trondheim, Harstad-Svolvær, Tromsø og Kirkenes.
Transporten går også forbi mange av hotellene i bysentrene. Vi har også transport fra togstasjonen i Bergen og
togstasjonen i Oslo. Du kan legge til overføringer til bestillingen din ved å kontakte reisebyrået, via
MyVoyage-portalen, eller ved å ringe vårt kundekontaktsenter på +47 7000 7070. I Bergen og Kirkenes kan vi gi
deg en 48-timers bussbillett. Flybussen tar deg fra flyplassen, gjennom sin faste rute forbi hotellene i sentrum og
til terminalen ved havnen.

Kan jeg bestille reiseforbindelser, flybilletter eller togreiser
gjennom Havila Voyages?
Dessverre tilbyr vi ikke denne muligheten ennå. Hvis du bestiller gjennom et reisebyrå, kan reiserådgiveren din
ordne dette og legge til bestillingen du har hos dem.

Når bør jeg sjekke inn?
Det avhenger av ombordstigningshavnen. I Bergen er innsjekking mellom 16.00 og 20.00 på terminalen (i land).
Du vil få tilgang til lugaren din fra ca kl. 18.00. I Kirkenes er innsjekkingstiden 11:00. Du vil få tilgang til lugaren
din så snart den er klar. Generelt stenger innsjekkingen 15 minutter før avgang, men vi anbefaler å ankomme
tidligere, da skipet ikke vil vente og må holde seg til reiseruten. Hvis du ankommer med fly, anbefaler vi på det
sterkeste å sette av god tid i tilfelle forsinkelser. Forhåndsinnsjekking online er ikke nødvendig.

Hvor leverer jeg bagasjen min?
I Bergen og Kirkenes kan du levere bagasjen din ved innsjekking, og den blir fraktet til lugaren din. I andre havner
må du selv bringe egen bagasje ombord og til lugaren. Kniver og andre våpen er forbudt og vil bli beslaglagt. Det
samme gjelder andre farlige gjenstander.

https://www.havilavoyages.com/nb/havner
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Livet
ombord

Lugarene
Telefon

Det er telefon i lugarene, så du kan ringe resepsjonen ombord på skipet. Du kan ikke ringe eller motta anrop
utenfra skipet. De hjemme kan ringe skipets resepsjon for å komme i kontakt med deg.

TV

Det er TV i hver lugar med internasjonale kanaler. TVen vil også være kanalen for informasjon om det daglige
programmet, utflukter, spisetider, endringer og sikkerhetsvideoer.

Sengene

Enkeltsengene er 80 cm brede og to meter lange. Dobbeltsengene er 150 centimeter brede og to meter lange. I
suitene på dekk åtte er dobbeltsengene 180 centimeter brede og to meter lange. Dobbeltsengene ombord er
utstyrt med to dyner, ikke en stor.

Te og kaffe

Alle lugarene har kaffe- og tekoker.

Kjøleskap

Alle lugarer og suiter med sjøutsikt har kjøleskap.

Rengjøring

Vi bytter håndklær når du lar dem ligge på badegulvet, og sengetøy på forespørsel.

Wi-Fi
Skipet har gratis Wi-Fi. Tjenesten er basert på mobilnettverk. Kvalitet og hastighet vil variere etter sted og antall
personer du deler forbindelsen med.

Forbudte gjenstander
For din egen og andres sikkerhet har du ikke lov til å ta med alkohol, illegale rusmidler, kniver eller andre farlige
gjenstander og våpen om bord. Forbudte gjenstander vil bli beslaglagt.

Hva kan jeg kjøpe om bord?
Ombord på skipet er det en kafé og en butikk. I kafeen kan du kjøpe ferske aviser, snacks og enkle måltider. I
butikken kan du kjøpe toalettsaker, lesestoff og suvenirer, samt klær, yttertøy, drikkeflasker, ryggsekker og
kikkerter.



Hvordan betaler jeg om bord?
Den offisielle valutaen er NOK, men det viktigste betalingsmiddelet om bord er kredittkort.

Bør jeg gi tips om bord?
Nei.

Hvordan kler jeg meg om bord?
Kleskoden er uformell og du trenger ikke å kle deg opp til middag.

Kan jeg vaske klær om bord?
Ja. Skipet har et vaskeri ombord med tre vaskemaskiner, tre tørketromler og strykeutstyr som du kan bruke når du
måtte ønske det.

Kan jeg drikke vann fra springen?
Ja, du kan trygt drikke springvannet både på land og ombord på skipet, men ombord er det også drikkefontener
med filtrert vann.

Hva skjer hvis jeg blir syk om bord?
Vi har et sykerom og en helse- og sikkerhetsansvarlig om bord. Trenger du å oppsøke lege eller dra til sykehuset,
ordnes det ved stopp i nærmeste havn. Hvis tilstanden er kritisk og akutt, kan du bli hentet av redningshelikopter.
Reisende må ha reiseforsikring.

Hvor kan jeg oppbevare medisiner som må oppbevares i kjøleskap?
Det er kjøleskuffer i alle utvendige lugarer. Dersom du bor i en innvendig lugar, kan du kontakte resepsjonen
ombord, så hjelper de deg.

Vil det bli gitt en sikkerhetsbrief?
Før avgang fra Bergen og Kirkenes må alle passasjerer delta på en obligatorisk sikkerhetsbrief. Skjermer ombord
vil også vise informasjon om sikkerhets- og varslingssystemer, nødutganger, redningsvester og livbåter. I tillegg vil
sikkerhetsvideoer vises på TV-skjermene under hele seilasen. Informasjonen gis på norsk, engelsk og tysk.

Kan jeg røyke ombord?
Det er et eget røykeområde på dekk, og du kan røyke ute på balkongen til lugaren din hvis du har en.



Måltider
Frokost: 07:00 – 10:00
Lunsj: 11:30 – 14:30
Middag: 18:00 – 22:00

Klokkeslettene kan bli justert for å tilpasse til ankomst- og avgangstider fra de ulike havnene.

Alle måltider serveres i hovedrestauranten.

I tillegg kan du besøke kafeen, den eksklusive restauranten og observasjonssalongen ~AP~ baren ombord. Vi har
også en meny ombord som lar deg bestille mat og drikke fra lugaren din (det påløper en kuvertavgift per
bestilling) eller fellesområder på skipet. Suitegjester i både presidentsuiter og juniorsuiter kan bestille romservice
uten ekstra kostnad for levering.

Det er flere drikkefontener – som er gratis og trygge – ombord på skipet.

Matallergier og kostholdsbehov

Vi kan tilpasse oss matallergier og tilby alternativer, for eksempel gluten- og laktosefrie retter. Vi legger også til
rette for vegetarianere og veganere. Vi anbefaler at du forteller oss om eventuelle kostholdsbehov når du bestiller
eller via Havila Voyages' kundekontaktsenter minst tre uker før avreise.

Havila Gold
Du kan oppgradere reisen din til Havila Gold. Havila Gold vil bli registrert på reisekortet ditt og skanning av kortet
vil gi deg tilgang til:
• Velkomstpakke i lugaren, inkludert musserende vin
• Gratis kaffe og te
• Mineralvann og kaldpresset juice til alle restaurantmåltider
• Havila Golds eksklusive alternativer til frokost, lunsj og middag
• Drikke og snacks i vår observasjonsbar & Havblikk lounge etter innsjekking fra Bergen eller Kirkenes
• Ingen kuvertavgift for romservice
• 20 % rabatt på aktiviteter om bord
• Rabatt på utvalgte varer i butikken

Ytterligere informasjon finner du her:

Du kan legge til Havila Gold til bestillingen din: enten på forhånd via reisebyrået ditt eller via MyVoyage-portalen,
eller ved å spørre i resepsjonen når du er ombord.

Drikkepakker
Vi tilbyr en drikkepakke med stor variasjon og valgfrihet. Du kan velge ett av disse tre alternativene:
• Liten pakke / 30 enheter / NOK 3520
• Medium pakke / 50 enheter / NOK 5610
• Stor pakke / 70 enheter / NOK 7525

Drikkepakken vil bli registrert på reisekortet ditt, så ved å skanne kortet kan du velge mellom nesten 30
forskjellige cocktailer, mer enn 20 forskjellige typer øl, håndlaget cider, rundt 15 forskjellige typer akevitt, 10 typer
whisky og gin, likører og mer. I tillegg kan du velge mellom rundt 15 forskjellige vintyper og få en god pris på våre
viner fra øverste hylle.

Kaffe- og tepakke
Vår kaffe- og tepakke er tilgjengelig på våre rundreiser og kystreiser. Med denne pakken får du ubegrenset kaffe
og te uansett slag i våre restauranter og barer. Hvis du kjøper kaffe- og tepakken, får du et klistremerke på
boardingkortet ditt. Dette må du vise ved bestilling.
• Rundreise NOK 1045
• Kystreise sørover eller nordover NOK 675
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Opplevelser
og utflukter

Hva slags utflukter tilbys?
Vi har mange utflukter som lar deg oppleve både de kulturelle høydepunktene og naturen i regionen. De aller
fleste er lett tilgjengelige. Du kan lese mer om alle utfluktene her: eller be Havilas kundekontaktsenter om mer
informasjon.

Hvordan kan jeg bestille utflukter?
Du kan legge til utflukter i bestillingen din ved å kontakte reisebyrået ditt eller via MyVoyage-portalen

Hvor lenge før reisen bør jeg bestille utflukter?
Noen av utfluktene er svært populære og kan raskt bli utsolgt, så det er best å bestille dem så tidlig som mulig.
Tilsvarende, hvis det ikke er tilstrekkelig antall deltakere på en utflukt, kan den bli kansellert. Det anbefales
derfor å bestille på forhånd, slik at teamet vårt kan planlegge og se etterspørselen etter hver enkelt utflukt. Som
forklart ovenfor kan du legge til utflukter til bestillingen din ved å kontakte reisebyrået ditt eller via
MyVoyage-portalen.

Hvor krevende er utfluktene og er de tilrettelagt for
funksjonshemmede passasjerer?
Utfluktene våre varierer og er delt inn i tre ulike nivåer. De aller fleste er på nivå 1 og 2, noe som betyr at de kun
involverer moderat fysisk aktivitet. Du kan lese mer om nivåinndelingen her. I tillegg er utfluktene merket med
nivå 1, 2 og 3 og har mer detaljert informasjon om reiseruten og om de er egnet for funksjonshemmede
passasjerer eller ikke.

Hvor mye koster utflukter for barn?
Barn i alderen 0-3 år er med gratis. Barn 4-12 år betaler halv pris.

Får vi mat på utfluktene?
Noen av utfluktene inkluderer ikke måltider eller kun enkel snacks og drikke, mens andre utflukter inkluderer
måltider eller en Havila-matpakke. Dette er nærmere beskrevet under hver utflukt. Du kan velge mellom ulike
menyer, men en typisk Havila-matpakke vil inneholde en sandwich, appelsinjuice, frukt og søtsaker. Dersom du
har bestilt en reise med fullpensjon og ikke kan delta på et måltid fordi du er ute på utflukt, refunderes ikke dette
måltidet.
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Kan jeg bestille et måltid for å tilpasse meg et utfluktstidspunkt?
Maten er en viktig del av reisen med Havila Voyages. Derfor kan du vanligvis bestille bord i hovedrestauranten på
et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med utflukten. Du må selv huske å bestille bord i resepsjonen.

Hvilke språk snakkes på utfluktene?
De fleste av våre utflukter holdes på norsk, engelsk og tysk. Ytterligere informasjon finner du her.

Kan jeg gå i land i hver av de 34 havnene Havila stopper i?
Havila Voyages stopper i 34 havner på nordgående reiser og 33 på sørgående reiser. Du kan gå i land i alle
havner, men noen steder stopper vi midt på natten og i andre havner er det kun korte stopp. I mange havner ligger
imidlertid skipet lenger, så du har tid til å se deg rundt og delta på våre utflukter. Du kan se ruteplanen vår her.

Er utfluktene trygge?
Passasjerers helse og sikkerhet er høyeste prioritet for Havila Voyages. Vi har derfor detaljerte kontrakter med de
som arrangerer utflukter. Du kan lese mer om smittevern under våre utflukter her.
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Hjemreisen

Når bør jeg sjekke ut?
Utsjekking fra lugaren din er kl. 12.00, men dette kan variere mellom de ulike havnene: I Bergen er det kl. 10.00; i
Kirkenes og Trondheim kl 08:00; og i Tromsø på sørgående reise kl 20:00. Det kan være mulig å avtale et senere
utsjekkingstidspunkt i resepsjonen ombord.

Er det organisert transport fra skipet til flyplassen eller
tog-stasjonen?
Ja, vi har flyplasstjeneste fra havneterminalene i Bergen, Trondheim, Harstad-Svolvær, Tromsø og Kirkenes. I
Bergen har vi også transport til togstasjonen.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål, så ikke nøl med å spørre oss før eller under reisen. Våre ansatte er her for å hjelpe. Du
kan kontakte vårt kundekontaktsenter ved å ringe +47 7000 7070 eller sende oss en e-post på
reservations.voyages@havila.no.



De mest miljøvennlige seilasene langs norskekysten er med Havila Kystruten.

Våre miljøvennlige skip

Kapasitet Lugarer Køyer

Lengde Bredde Bruttotonn Hastighet

I Norge har vi stillhet, uberørt natur, rent vann og
frisk luft. Slik ønsker vi at det skal forbli. Derfor
har vi i Havila Kystruten et grønt fokus på alt vi
gjør. Vi bruker mindre plast og produserer mindre
utslipp, vi har tette bånd til lokale produsenter,
serverer lokal mat og bruker mer miljøvennlige
løsninger og teknologier.

Disse fire skipene har verdens største
batteripakker om bord. Det betyr at du kan seile
rolig og hensynsfullt i fire timer, og besøke fjorder
og andre sårbare områder uten å skape støy og
utslipp.

Verdens største

batteripakke

Fire timers seiling

uten utslipp

Energieffektivt

skrogdesign

Lokale

råvarer

Varmegjenvinning fra

sjø og kjølevann

Ladestrøm fra

vannkraft ved kai

Flytende naturgass

som reduserer

CO2-utslippene med

25%

NOx-utslipp

redusert med 90%

640 179 468

124,1 (m) 22,0 (m) 15776 15,5 (kn)
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