
Följ med och upplev världens vackraste sjöresa. Vi reser hela sträckan från Kirkenes till Bergen 

ombord på fartyget M/S Finnmarken, som totalrenoveras i januari 2020. Dagarna varvas av 

oändligt vacker natur, god mat och nya platser att besöka.   

 

Pris från: 16 690 SEK 

 

I priset ingår : Bussresa Luleå- Kirkenes, 1 hotellnatt del i dubbelrum på Thon Hotel i Kirkenes inkl middag & fru-

kost, Busstransfer hotell-Hurtigrutenkajen-hotell, Kryssning med Hurtigruten Kirkenes- Bergen inkl 5 övernattning-

ar del i dubbel insideshytt inklusive helpension, 1 hotellnatt del i dubbelrum på Thon Hotel i Bergen inkl middag & 

frukost, Transfer hotell- flygplats, Flyg Bergen-Luleå via Arlanda samt färdledare från Via Luleå 

 HURTIGRUTEN 2020 
FRÅN KIRKENES TILL BERGEN 17-24 SEPTEMBER 

Med M/S Finnmarken 



Dag 1  17 september  Luleå- Kirkenes  

Avresa ca 06.00 på morgonen med buss från Luleå till Kirkenes. Under resan stannar vi för kaffe- och lunchuppehåll. Vi an-

länder till Kirkenes, ett samhälle med ca 3.500 innevånare och som är beläget nära den finska och den ryska gränsen. På  vårt 

hotell väntar middag och övernattning. (M)  

 

Dag 2  18 september  Kirkenes–Vardö 

Efter frukost tar vår buss oss till hamnen där vi checkar in på Hurtigruten där en god lunch väntar och vår kryssning tar vid. Vi 

reser längs Varangerhalvöya till Båtsfjord och når fram till Berlevåg under kvällen.  (F,L,M) 

Dag 3  19 september Hammerfest-Tromsö 

Frukost. Nu kan vi njuta av utsikten mot den arktiska vildmarken. Senare har vi Nordkapsklippan framför oss som sträcker 

sig 307 meter rakt upp ur Ishavet. Resan går vidare till Honningsvåg för på- och avstigning. Härnäst väntar Hammerfest och 

det är dags för en välsmakande lunchbuffé. På eftermiddagen får vi tid att njuta av den vackra naturen. På kvällen äter vi mid-

dag tillsammans innan vi lägger till i Tromsø - Porten till Ishavet och Nord Norges största stad. (F,L,M) 

Dag 4  20 september Harstad -Lofoten  

Efter frukost har vi en härlig dag framför oss. Båten lägger till i Harstad för lastning och lossning. Därefter skall vi passera 

ögrupperna Lofoten och sköna Vesterålen. Landskapet är en dröm för fotografen med den grönskimrande fjorden och de syl-

vassa och snöklädda fjälltopparna. Det blir troligen en av de mest fantastiska vyerna under denna resa. Vi lägger till i Stok-

marknes, orten där Hurtigruten ”föddes”. Här kan du göra ett snabbt besök på Hurtigrutens museum. Är vädret gott går resan 

genom den mäktiga Trollfjorden i höstens förtrollande skimmer lämnar ingen oberörd. Branta klippor omger fartyget, en helt 

magisk naturupplevelse. Vid 18.30 lägger vi till i Svolvær, huvudorten på Lofoten. Färden längs Lofoten fortsätter och snart 

anlöper vi Stamsund och Lofotenväggens majestätiska klippor. (F,L,M) 

 Dag 5 21 september Polcirkeldag  

Efter frukost får vi uppleva den otroligt vackra Helgelandskusten. Vi kommer att passera polcirkeln vid 66:e breddgraden. In-

nan vi anlöper Sandnessjøen får vi uppleva Vegaöarna, upptagna på Unescos världsarvslista. Under eftermiddagen finns det 

gott om tid, koppla av en stund i jaccuzzin eller köra ett träningspass i fartygets motionsrum. (F,L,M) 



Dag 6  22 september  Trondheim 

Under förmiddagen kommer vi fram till Trondheim, som är Norges 

första huvudstad och som tidigare kallades för Nidaros. Trondheim 

har en spännande historia, imponerande träbyggnader, färgrika bryg-

gor och en vacker stadsbro. Trondheims mest kända byggnadsverk är 

Nidarosdomen, Skandinaviens största medeltida byggnad. Vi lämnar 

Trondheim och fortsätter vår resa söderut, på vägen ut ur staden pas-

serar vi öarna Munkholmen och Hitra. Det är dags för lunch och vi 

glider ut över det öppna havet mot Molde som med sin närhet till 

Golfströmmen även är känd som Rosornas stad. Om vi håller oss 

vakna till midnatt så får vi uppleva Ålesund, byggd i Jugendstil och 

som ger en känsla av att befinna sig i Sydtyskland. (F,L,M) 

Dag 7  23 september  Bergen 

Vår sista välsmakande frukost ombord och ”Världens vackraste sjö-

resa” närmar sig sitt slut. Innan vi mönstrar av i Bergen får vi njuta av 

den pittoreska Nordfjorden nedanför den enorma glaciären Josteldals-

breen och den mäktiga Sognefjorden. Inseglingen till Bergen, staden 

mellan de sju bergen, är ett synintryck som vi sent kommer att 

glömma. I hamnen står vår transferbuss och väntar för att ta oss till 

vårt hotell där vi checkar in. Tid finns att på egen hand uppleva Ber-

gen- en internationell stad med småstadens charm. De mest kända 

sevärdheterna är Bryggen, som finns med på Unescos världsarvslista, 

Fisketorget och Mariakyrkan. Gemensam middag. (F, M) 

 

Dag 8  24 september Bergen-Luleå 

En underbar resa börjar lida mot sitt slut, efter frukosten hämtar vår 

transferbuss oss och det är dags att börja bege sig till flygplatsen. Vi 

flyger tillbaka via Arlanda och sedan till Luleå där vi skiljs åt för 

denna gång. (F) 

Hurtigruten 

Avg 17 september fr Luleå 

Pris: 16 690 SEK 

INGÅR I RESANS PRIS: 

Bussresa Luleå- Kirkenes. 1 hotellnatt del i dub-

belrum på Thon Hotel i Kirkenes inkl middag & 

frukost. Busstransfer hotell-Hurtigrutenkajen-

hotell, Kryssning med Hurtigruten Kirkenes- Ber-

gen inkl 5 övernattningar del i dubbel insideshytt 

inklusive helpension, 1 hotellnatt del i dubbelrum 

på Thon Hotel i Bergen inkl middag & frukost, 

Transfer hotell- flygplats, Flyg Bergen-Luleå via 

Arlanda samt färdledare från Via Luleå. 

Tillval: 

Utsides dubbelhytt kat. O  2860 SEK/person  

Hytter med sjöutsikt. 

 

OBS! Begränsat antal hytter per hyttkategori 

 

Enkelrum på förfrågan 

 

Frivilligt avbeställningsskydd Europeiska 6 % av 

resans pris. Via Luleå förbehåller sig rätten att 

ställa in resan vid mindre än 20 deltagande resenä-

rer. Vi reserverar oss för eventuella skatte-, bränsle 

eller valutaförändringar efter den 18 oktober-19. 

Fullständiga resevillkor erhålles vid bokningstill-

fället. 



I början av 2020 kommer MS Finnmarken att genomgå den största uppgraderingen i Hurtigrutens historia. Flera däck 
kommer byggas om för ge resenärerna helt nya upplevelser ombord. Det naturliga ljuset ska utnyttjas maximalt genom 
en ny, modern design och vi får fler utrymmen att njuta av utsikten. Efter moderniseringen kommer MS Finnmarken att 
framstå som ett helt nytt förstklassigt fartyg redo att ta dig med till storslagna destinationer i lika storslagen stil.  
MS Finnmarken är det enda av Hurtigruttens fartyg som både har pool och jacuzzi på däck. Särskilt utmärkande är bo-
gen och på däck 5 kan man faktiskt gå hela vägen fram till den yttersta spetsen. 
 
Här är några av de spännande förändringar Hurtigrutten planerar för MS Finnmarken: 

• Fem nya sviter kommer att byggas på översta däck och locka med den bästa möjliga utsikten ombord 

• Ett modernt aktivitetscenter där gästerna kan delta i aktiviteter och föredrag som expeditionsteamet håller i 

• Tre restauranger – Aune, Fredheim och Lindstrøm – var och en med sitt eget unika matkoncept och ny, fin inred-
ning 

• En grill på övre däck för trevliga grillupplevelser utomhus. 

• En wellnessavdelning med två behandlingsrum där gästerna kan skämma bort sig själva 

• Förbättrad pool samt två jacuzzier att sjunka ned och koppla av i 

• Tre gymområden, varav två utomhus samt en bastu med utsikt  

• På det främre observationsdäcket kan resenärerna sitta och titta ut över omgivningarna från första parkett  

• Explorer lounge & bar får en stilfull och elegant inredning och bjuder på en enastående utsikt över det vackra 
landskapet utanför 

• Gemensamma utrymmen och befintliga sviter och hytter får en elegant och behaglig design med naturliga skandi-
naviska material som granit, ek och björk 

Fartygets motorer kommer att få en betydande uppgradering med lågutsläppsfilter, anslutning till landström och ka-
pacitet för batteripaket för framtida installation 

Särskilda resevillkor resa Hurtigruten:  

Anmälningsavgiften 1 500kr/person erlägges inom 10 dagar. Slutlig betalning 40 dagar innan avresa.  

Vi följer Hurtigrutens bestämmelser för avbokning. Undvik dyra avbokningskostnader - se till att ni har giltigt av-

beställningsskydd. 

Avbokningskostnader: 90-41 dagar innan avresa: Utsideshytt kat O: 8000 SEK/pp, Insideshytt: 6500 SEK/pp 

 40-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris.  

 Avbeställningsskydd 

Avbeställningsskyddet ska skydda dig som måste avboka pga sjukdom eller andra händelser. Via Luleå erbjuder försäkringar från 

Europeiska och kostar 6% av resans pris. Mer information om deras försäkringar finns att läsa på www.europeiska.se. Viktigt är att 

om avbeställningsskydd önskas ska detta delges vid bokningstillfället.  

Särskilda bestämmelser 

Via Luleå förbehåller sig rätten att ställa in resan om minimideltagandet för resans genomförande inte är uppnått (20 resenärer). Vi 

reserverar oss för eventuella förändringar av program som står utanför vår makt. Vi reserverar oss för eventuella valuta-och skatte-

förändringar som vi själva inte kan påverka.  



 

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR  

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 

28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. Via Luleå Resor AB har ställt resegaranti enligt 

resegarantinlagen, vilket innebär att om en rea blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resega-rantin. Läs 

mer på www.kammarkollegiet.se. Vid köp av resa godkänner man Via Luleås resevillkor. Läs därför ige-nom paketrese-

lagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/paketreselag-20181217_sfs-

2018-1217 samt de nedan komplimenterade särskilda bestämmelserna som reglerar av-talet mellan researrangör och re-

senär.  

Korrekt namn vid bokning & kontroll av färdhandlingar  

I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillå-

ter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed föl-

jande kostnader. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felak-

tigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna 

åberopas.  

Pass, visum, och ESTA Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hem-

komst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands be-

stämmelser. För resor till USA ansvarar resenären själv för att ordna inresetillstånd. Via Luleå kan inte hållas ansvarig för 

eventuella kostnader som upp-kommer på grund av brister i nämnda formaliteter  

Vaccinationer/mediciner  

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade 

efter sin egen situation. Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och 

epidemisk gulsot (hepatit A). För den som har en känslig mage eller vill Resmålet i respektive land är avgörande liksom 

resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta din vaccinationscen-

tral eller se på www.1177.se För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga 

din vaccinatör.  

Via Luleås rätt till ändringar  

Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och Via 

Luleå ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för 

eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.  

Via Luleå förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av 

tryck eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändring-

ar i programmet som vi inte kunnat förutse.  

Efter ingått avtal har Via Luleå rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/

flygavgifter,hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över – i enlighet 

med bestämmelserna i Paketreselagen.  

Ändringar av dagsprogram: rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver, för att bibe-

hålla högsta kvalitet, en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade väderförhållanden. Detta 

medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan senare- eller tidigareläggas.  

Anmälningsavgift och slutbetalning  

Via Luleå tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om1500 SEK/person i samband med att avtalet ingås. Ob-

ser-vera att vi på vissa researrangemang kan ta ut en förhöjd anmälningsavgift. Vid sådant tillfälle meddelas du vid 

bokning. Anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfälle.  

Slutfaktura på resan förfaller 40 dagar före avresa om inget annat anges på bokningsbekräftelsen. Resan kan betalas 

via bankgiro eller med betal- och kreditkort i vår butik.  



 

Minimiantal för resors genomförande Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet under-

stiger minimiantalet förbehåller Via Luleå sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar 

före avresa. Erlagda betalningar återbetalas omgående.  

Avbeställningsskydd & Reseförsäkring Det är resenärens ansvar att kontrollera att man har ett fullgott skydd både när 

det gäller för händelser som inträffar innan avresa samt under resans gång. Via Luleå kan erbjuda avbeställningsskydd via 

Europeiska ERV, 6% av resans pris, kon-takta oss för mer information. Observera att avbeställningsskyddet alltid måste 

tecknas i samband med bokningstillfället, innan något har betalats in på resan.  

Överlåtelse av resa Flygbiljetter är personliga och hos flera flygbolag är namnändring ej möjlig, namnbyte innebär då 

avbokning och nybok-ning. I fall där namnbyte är möjligt sker detta mot kostnad som kan variera beroende på vilken av-

gift leverantören tar ut.  

Resenärens ändring av reseavtalet För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet 

med de merkostnader som arrangö-ren åsamkat. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. 

Detta gäller även vid ändring av av-reseort, reslängd, avresedag etc.  

Resenärens avbeställning Avbeställning av resan skall ske omgående till Via Luleå Resor 0920-23 23 50 eller på 

info@vialulea.se Erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.  

 

Avbokningsregler, Särskilda Resevillkor Hurtigruten  

Anmälningsavgiften 1 500 SEK/person erlägges inom 10 dagar. Slutlig betalning 40 dagar innan avresa.  

Avbokningskostnader: Vi följer Hurtigrutens bestämmelser för avbokning. 

Tidigare än 90 dagar för avresa: 1500 SEK/per person. 90-41 dagar innan avresa: Utsideshytt kat O: 8000 SEK/pp, 

Insideshytt: 6500 SEK/pp 

40-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris.  

Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpenning.  

 

Reklamation  

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort 

märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid 

fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett så-

dant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. Önskemål Via Luleå försöker alltid om möjligt är, 

att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål är dock just önskemål och kan så länge som de inte har bekräftats skriftlig-

en som bokade, inte garanteras.  

Tillägg för flygresan Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning och speciella 

måltider så ligger ansva-ret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Via Luleå.  

Force Majour Via Luleå kan inte ställas till svars för omständigheter utanför vår kontroll som leder till sjukdom, död, skador 

på egendom osv. som förorsakats av händelser likt terrordåd, politiska oroligheter, krig, brand osv.  

Tvistlösning Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parter-

na inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, 

eller av allmän svensk domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr ´ 

 

 

 

 

 

Via Luleå Resor AB  0920-23 23 50 

Smedjegatan 13H   info@vialulea.se 

972 33 LULEÅ   www.vialulea.se 


