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      SPÄCKHUGGARE & NORRSKEN I NORDNORGE

Dag 1: Tromsø, Norge
Vi ankommer till den nordnorska staden 
Tromsø, belägen 35 mil norr om polcir-
keln och vackert inramad av fjordar, fjäll 
och bergstoppar. Staden har varit ut-
gångspunkt för många polar expeditioner 
och kallades under 1800-talet för ”Por-
ten till Arktis”. Vi gör ett besök på det 
väl renommerade Polarmuseet, där vi 
får lära oss mer om de första polarfa-
rare som begav sig norröver för att söka 
rikedom och berömmelse, innan vi går 
ombord på M/S Stockholm och gör oss 
hemmastadda i våra mysiga hytter. Efter 
en första gemensam middag tar vi oss 
upp till Fjellheisen för att njuta av vyn 
över Tromsö och alla de ljus som lyser 
upp staden efter mörkrets intrång. Väl 
tillbaka ombord är det dags att kasta loss 
– expeditionskryssningen har startat!

Dag 2 – 5: Expedition
Vi befinner oss nu på en expeditions-
kryssning och färdplanen de kommande 
dagarna kommer att vara flexibel beroende 
på väder och eventuella djurmöten. Vi 
reser i början av november, innan polar-
nattens mörker lägger sig över Tromsø. 
Solen visar sig fortfarande flera timmar 

per dag och för dem som är intresserade 
av fotografering 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 skymnings-
ljus. Vid klart väder hoppas vi få se det 
magiska norrskenet - Tromsø är en av de 
destinationer som erbjuder störst chanser 
om man drömmer om att uppleva detta 
fascinerande fenomen.

Sedan 2010 har stora sillstim övervintrat 
i fjordarna utanför Tromsø, vilket har 
lockat till sig många späckhuggare och 
knölvalar. Eftersom det är vilda djur är 
det svårt att förutsäga om de kommer 
tillbaka även i år, men är turen på vår 
sida får vi uppleva oförglömliga möten 
med dessa imponerande varelser.

Förhoppningen under resan är att få 
se både norrsken och val, och när till-
fälle ges kommer vi att göra spännande 
 gummibåtskryssningar och uppfriskande 
vandringar för att utforska den vackra 
övärlden på nära håll. Kanske har den 
första snön fallit och lagt sig över de 

höga bergstopparna, som tillsammans 
med de pittoreska små husen skapar 
fantastiska scenerier. Området är även 
ett populärt tillhåll för havsörn och vi 
håller utkik efter deras imponerande 
vingspann. Rebbenesøya, Gjossøya, 
Ringvassøya och Seiland är exempel 
på platser där vi kan komma att göra 
strandhugg. 

Ombord lyssnar vi på guidernas in-
spirerande föredrag, njuter av god mat 
och spanar från däck. För den som är 
intresserad av fiske finns det även chans 
att pröva fiskelyckan från fartyget.

Dag 6: Tromsø
På morgonen går vi av fartyget och 
påbörjar hemresan.

Vänligen observera: Ovanstående platser 
är endast exempel på platser vi kan 
komma att besöka. Resans exakta rutt 
beror helt på väder och eventuella val-
möten. Kaptenen och expeditionsledaren 
kommer att göra allt för att maximera 
vår upplevelse. Flexibilitet är nyckeln 
till en lyckad expedition!

Följ med det lilla 12-passagerarfartyget M/S Stockholm på en spännande resa i sann 
expeditionsanda, där vi utforskar de vackra nordnorska fjordarna utanför Tromsø. Här njuter vi 
av spektakulär natur och spanar efter det magiska norrskenet. De senaste åren har grupper med 
knölvalar och späckhuggare samlats i området i jakt på de stora sillstim som har valt att övervintra 
här. Har vi tur bjuder resan även på nära möten med dessa fascinerande djur!
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Resans längd: 6 dagar.  
Datum: 29 oktober - 3 november, 8 - 13 november 2020.
Gruppens storlek: Max 12 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Stockholm.
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt. 

I PRISET INGÅR: 5 nätter ombord på M/S Stockholm, 
alla måltider ombord, öl och vin till maten samt  drinkar, 
den sedvanliga dricksen till fartygets besättning, en 
 expeditionsledare och en guide, guidning ombord och iland, 
alla utflykter, omfattande informations material innan avresa. 

I PRISET INGÅR INTE: Flyg till och från Tromsø, avbeställnings-
skydd och reseförsäkring.

M/S Stockholm är ett klassiskt fartyg som byggdes åt Sjöfartsverket på Helsingborgs varv 1953. År 1999 restaurerades hon och 
startade sin karriär som bekvämt expeditionsfartyg. M/S Stockholms blott 12 passagerare bor i dubbelhytter med våningssäng. 
Alla hytter har små, runda fönster (ventiler) samt privat dusch/WC. Hon är ett hemtrevligt fartyg av maritimhistorisk dignitet, 
inredd i klassisk stil med mässingsdetaljer och vackra trädäck. Maten håller hög klass och all dryck inklusive vin och öl ingår i 
resans pris.

En resa med M/S Stockholm är en unik upplevelse och det råder en familjär stämning ombord, så som det blir med endast 12 
passagerare. I mässen bjuder fartygets duktiga kock på härliga måltider och i den eleganta salongen samlas vi ofta för att diskutera 
dagens händelser. Ute på däck finns det gott om plats till att spana efter djurliv och fotografera, eller bara njuta av vackra vyer. 
Det är inte enbart passagerarna som förundras över de spektakulära platser vi besöker. Även den svensktalande besättning som 
arbetar ombord har entusiastiskt sökt sig hit. 

Stockholm

21    22            23

25    26      27

Nedre däck

Övre däck

Mäss

      EXPEDITIONSFARTYGET M/S STOCKHOLM

DATUM & PRISER

Enkelhytt    

PRIS PER PERSON
SEK 33 900
SEK 63 900

Dubbelhytt (våningssäng)    
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