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NORRSKENSEXPEDITION I NORDNORGE

Om färdplanen
Under denna expedition tillbringar 
vi fyra nätter ombord på det bekväma 
 expeditionsfartyget M/S Quest. Vi reser 
i sann expeditionsanda och färd planen är 
flexibel beroende på väder och eventuella 
djurmöten. Vi bor även en natt på is hotellet 
i Alta och en natt i den avlägsna byn 
Kautokeino,  antingen i början eller slutet 
av resan beroende på avresedatum.  

Tromsø
Resan startar eller avslutas i den nord-
norska staden Tromsø (se  datum), 
 belägen 35 mil norr om polcirkeln 
och vackert inramad av fjordar, fjäll 
och bergstoppar. Staden har varit 
utgångspunkt för många omtalade 
polar expeditioner och kallades under 
1800-talet för ”Porten till Arktis”.

Expeditionskryssning med M/S Quest
Vi befinner oss på en expeditionskryssning 
och färdplanen är flexibel beroende på 
väder och eventuella valmöten. Vi reser 
under den andra delen av januari, precis 
när ljuset kommer tillbaka efter den 
mörka polarnatten, vilket innebär att 
solen kommer att befinna sig ovanför 
horisonten en kort stund varje dag. För 
dem som är intresserade av fotograf-
ering kan ljuset så här års vara magiskt, 
med soluppgångar och solnedgångar i 
alla nyanser av rosa och gult. Även när 
 solen befinner sig under horisonten kan 
vi under en stund njuta av ett trolskt 
grynings- och skymningsljus. Vid klart 
väder hoppas vi få se det magiska 

norrskenet – denna region är en av de 
destinationer som erbjuder störst chanser 
om man drömmer om att få uppleva detta 
fascinerande fenomen. Att befinna sig 
ute på en stilla fjord med det gröna skenet 
dansande ovanför är en svårslagen 
naturupplevelse!
   Sedan 2010 har stora sillstim övervintrat 
i dessa fjordar, vilket har lockat till sig 
många späckhuggare, men även en del 
knölvalar. Eftersom det är vilda djur är 
det svårt att förutsäga om de kommer 
tillbaka även vintern 2019/2020, men 
är turen på vår sida får vi uppleva oför-
glömliga möten med dessa imponerande, 
marina djur.
   Förhoppningen under resan är att få se 
både norrsken och val, och när tillfälle ges 
kommer vi att göra spännande gummi-
båtskryssningar och landstigningar för 
att utforska den nordnorska övärlden 
på nära håll. De stilla fjordarna,  snötäckta 
bergstopparna och pittoreska små husen 
skapar tillsammans fantastiska scenerier. 
Området är även ett populärt tillhåll för 
havsörn och vi håller utkik efter deras 
imponerande vingspann. Rebbenesøya, 
Skorpa, Ringvassøya och Seiland är 
exempel på platser där vi kan komma 
att göra strandhugg. Ombord lyssnar vi 
på guidernas inspirerande föredrag, njuter 
av god mat och spanar efter norrsken 
och djurliv ute på däck.

Alta – ishotellet & norrskenskatedralen
Den lilla kuststaden Alta är belägen en natts 
båtresa från Tromsø och omges av höga 
berg och vackra fjordar.  Staden kallas 

också för norrskensstaden – här har man 
goda chanser att  observera  norrsken, 
lära sig mer om fenomenet och det var 
i Alta som den norske fysikern Kristian 
Birkeland år 1899 byggde världens 
första norrskens observatorium.  Självklart 
gör vi ett besök i den  spektakulära 
 norrskenskatedralen! Skifferindustrin har 
en lång historia i Alta och under dagen tar 
vi oss till skifferbrottet Pæskatun för att 
lära oss mer om hantverket. Dagen i Alta 
avslutas med en middag, komponerad av 
lokala råvaror, samt en övernattning på 
Sorrisniva Igloo Hotel – helt byggt av snö 
och is. Det är en oförglömlig upplevelse 
att krypa ner i sin varma sovsäck här! 

Kautokeino – vildmark & samisk kultur
Vi beger vi oss ut i Finnmarkens vildmark. 
Efter ett par timmars busstur är vi framme 
vid en samisk camp i hjärtat av Sápmi, 
även kallat Sameland – den region som 
omfattar samernas historiska bosätt-
ningsområden. Här får vi lära oss mer 
om den samiska kulturen och avnjuta 
en typisk samisk lunch runt lägerelden i 
en kåta (lavvu). Vi checkar sedan in på 
charmiga och vackert belägna Thon Hotel 
Kautokeino. Här tillbringar vi natten, 
avnjuter en god middag och spanar 
efter norrsken.

Vänligen observera: Resans exakta rutt 
beror helt på väder och eventuella 
valmöten. Kaptenen och expeditions-
ledaren kommer att göra allt för att 
maximera vår upplevelse. Flexibilitet är 
nyckeln till en lyckad expedition!

Följ med på ett sagolikt vinteräventyr i Nordnorge! I början av 2020 beger vi oss ut i fjordarna 
kring Tromsø och Alta för att njuta av den vackra nordnorska naturen och förhoppningsvis 
se det magiska norrskenet dansa över himlavalvet. Har vi tur bjuder resan även på exklusiva 
möten med späckhuggare och knölvalar! Därtill besöker vi den lilla kuststaden Alta och det 
avlägsna samhället Kautokeino i hjärtat av Sameland. Vi lär oss mer om den samiska kulturen, 
utforskar den spektakulära norrskenskatedralen och övernattar på ett ishotell.



M/S Quest byggdes i Danmark 1992 för att trafikera Grönlands kuster och 2008 startade hon sin karriär som litet och 
bekvämt expeditionsfartyg. År 2004/2005 restaurerades hon totalt invändigt och 2018 genomgick hon en upprustning 
av passagerarutrymmena. M/S Quest tar 53 passagerare i 26 hytter, alla med havsutsikt och privat dusch/WC. Trippelhytterna 
på däck tre har våningssängar, medan alla andra hytter har två separata sängar eller dubbelsäng. I hytterna finns även 
skrivbord med stol och plats att förvara kläder och annan utrustning. Superiorhytterna är rymliga och har dubbelsäng, 
en fåtölj samt TV. Redarhytten har dubbelsäng, två stora fönster, en separat sittgrupp samt TV. Vi erbjuder alltid möjligheten att 
boka del i hytt på M/S Quest. 
   I fartygets matsal serveras god mat mellan landstigningarna och i panoramaloungen har man en vidunderlig utsikt 
över det omgivande landskapet. Här kan man höra guiderna berätta om områdets djurliv, natur och historia. I loungen 
finns en välsorterad bar och ett litet bibliotek med polarlitteratur. Bryggan är alltid öppen för besök och fartyget har 
rymliga observationsdäck där man kan stå och njuta av det vackra landskapet samt spana efter djurliv. Ombord finns 
en internationell besättning som talar engelska och det råder en mycket hemtrevlig atmosfär. På M/S Quest finns det 
fem gummibåtar och fem svensk- och engelsktalande guider. 

EXPEDITIONSFARTYGET M/S QUEST

DATUM & PRISER
Datum: 17 - 23 januari 2020 (startar i Tromsø och avslutas i Alta),  
19 - 25 januari 2020 (startar i Alta och avslutas i Tromsø). 
Besök www.polarquest.se för mer detaljerad information.
Resans längd: 7 dagar.
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Quest, hotell i Alta och Kautokeino.
Transport: Expeditionsfartyg, gummibåt, buss.
Pris: Från SEK 28 900 per person.

I PRISET INGÅR:  4 nätter ombord på M/S Quest . 1 natt 
på Sorrisniva Igloo Hotel i Alta . 1 natt på Thon Hotel i 
 Kautokeino . Alla måltider ombord . Kaffe, te och kakor .  
Erfarna svensk- och engelsk talande guider . Guidning ombord 
och iland . Alla utflykter .  Omfattande  informationsmaterial 
innan avresa . Resan är klimatkompenserad

I PRISET INGÅR INTE: Flyg till/från Tromsø/Alta . Reseförsäkring 
och  avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen till fartygets 
besättning . Personliga utgifter i bar och shop

F: Trippelhytt (våningssängar) SEK 28 900 
E: Dubbelhytt (2 separata sängar) SEK 34 900
D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar) SEK 37 900
C: Dubbelhytt (dubbelsäng) SEK 37 900
B: Dubbelhytt Superior (stor dubbelsäng*) 42 900
A: Redarhytt (stor dubbelsäng) SEK 45 900
E: Enkelhytt SEK 58 900
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*Dubbelsängen i hytt 402, 319 & 301 är separerbar. 

Pris per person



FOTO: ASGEIR HELGESTAD/ARTIC LIGHT AS/VISITNORWAY.
COM (S 2 ÖVRE MITTEN), CHRISTIAN ENGELKE (S 3 BAKGRUND 
& MITTEN MITTEN), ELKE LINDNER (S 3 ÖVRE VÄNSTER), ERIK 
EDVARDSSON (FRAMSIDA), GAUTE BRUVIK - VISITNORWAY.COM 
(S 2 BAKGRUND), NIKLAS NILSSON (S 3 ÖVRE HÖGER), ROGER-
JOHANSEN.NET (S 3 MITTEN HÖGER), ROLF-ORJAN HOGSET (S 3 
ÖVRE HÖGER), SOKKI ADVENTURE (BAKSIDA, S 2 ÖVRE HÖGER & 
S 3 ÖVRE MITTEN), SORRISNIVA IGLOO HOTEL (S 2 ÖVRE VÄNSTER).

Box 180, 401 23 Göteborg
Besöksadress: Stora Nygatan 29, Göteborg
Tel: 031-333 17 30
E-post: info@polarquest.se
www.polarquest.se

PolarQuest Expeditions

PolarQuest


