
 

 

Hurtigruten 

Hurtigruten (care inseamna "ruta rapida" in 

norvegiana) si-a inceput activitatea in 1893. Pana 

in 2007, linia a fost cunoscuta ca Norwegian 

Coastal Voyage. 

O croaziera Hurtigruten este foarte probabil sa 

includa un mix de croaziere traditionale precum 

si o varietate de tipuri de pasageri. Cuplul ce sta 

langa tine in timpul pranzului poate fi cazat intr-o 

suita de lux, sau poate fi la bord pentru o 

perioada atat de scurta incat nu si-au rezervat 

nicio cabina. 

De-a lungul anilor, Hurtigruten a mentinut 

numarul navelor din flota sa relativ stabil, 

modernizandu-si constant facilitatile si 

tehnologia cu fiecare nava nou construita, 

retragand una veche, mai mica, mai putin 

sofisticata pentru a introduce altele noi. In acest 

fel, compania a gasit o formula care favorizeaza 

dezvoltarea si modernizarea companiei fara a 

nemultumi pe nimeni. 

Tariful include: 



 

- cazare pe nava in cabina alesa  
- full board - cele 3 mese principale ale zilei  
- apa, ceai,cafea in localurile special destinate 
meselor, gen bufet la mesele principale ale zilei 
- taxele portuare 300 euro/persoana 
- accesul gratuit la puntile exterioare, jacuzzi, 
sauna, piscina cu scaune pentru plaja si prosoape 
de plaja; 
- accesul gratuit la teatru, in saloanele navei, la 
biblioteca; 
- accesul gratuit la sala de gimnastica, la pista in 

aer liber pentru jogging; 
- veti avea un daily program cu sumarul 
principalelor noutati si evenimente care se 
desfasoara la bordul navei; 
- veti putea participala spectacole cu muzica live 
si seri dansante 
- biroul de informatii la bord este deschis 24 ore 
/zi; 

Flota  

Flota Hurtigruten include 13 nave, impartite in 5 

clase sau categorii diferite. 

Cele mai noi vase ce navigheaza pe coasta 

norvegiana sunt cele 3 din clasa Millennium: MS 

Midnatsol, MS Finnmarken si MS Trollfjord.  

Sase vase contemporane, MS Nordnorge, MS 

Polarlys, MS Nordkapp, MS Nordlys, MS Richard 

With si MS Kong Harald au fost construite intre 

1993 si 1997. 

MS Vesteralen, o nava din generatia de mijloc, 

dateaza de la inceputul anilor 1980. Cele mai 

vechi nave din flota sunt doua vase traditionale, 

MS Lofoten de 2621 tone si 171 pasageri, 

reamenajat in 2003 si MS Nordstjernen, de 2568 

tone si 164 pasageri, construit in 1956 si 

remodernizat in 2000. 



 

In 2007, linia a introdus un vas de lux, MS Fram 

de 12700 tone si 318 pasageri, construit pentru 

a explora Groenlanda. 

Destinatiile ce le ating: 

12 vase Hurtigruten navigheaza tot anul pe 

coastele norvegiene. Pasagerii pot alege intre 

croaziere de 6 nopti in nord, 5 nopti in sud si 11 

nopti, navele oprind in cat mai multe din cele 34 

porturi de pe traseu. In timpul iernii, una dintre 

nave se poate repozitiona in Emisfera Sudica 

pentru a naviga in Antarctica. 

Fram are itinerariile cu destinatiile cele mai 

indepartate, cu expeditii vara in Groenlanda si 

Islanda urmate de croaziera de 66 nopti in Artica 

si Antarctica si de o iarna in Antarctica. 

Nordstjernen face voiaje de vara in Spitsbergen, 

o insula intre Norvegia si Polul Nord. 

Bine de stiut! 

Navele Hurtigruten sunt destul de obisnuite. Nu 

exista seri cu tinuta obligatorie sau gale. 

Serviciile sunt exemplare fara a fi demonstrative 

sau pentru a atrage atentia. De cele mai multe 

ori, exista o politica de tip "fara bacsisuri". Daca 

vrei sa dai bacsis unui membru al echipajului, 

este alegerea ta. Exceptie fac voiajele in 

Groenlanda si Antarctica, unde linia recomanda 

un bacsis de 50 coroane pe persoana – 8 sau 9$ 

in functie de rata de schimb – dar este tot la 

alegerea ta. 

De asemenea, divertismentul lipseste, iar cina 

ocupa un loc mult mai putin important in 

schema lor fata de liniile traditionale de 

croaziera. 



 

Meniurile pentru cina ofera de obicei 3 feluri 
principale fara alte optiuni – oricine ia cina va 
avea acelasi aperitiv, fel principal si desert. 
Exista o cafenea deschisa 24 ore, dar nu este o 
facilitate gratuita. Pasagerii trebuie sa plateasca 
pentru mesele lor acolo. Pretul bauturilor este 
ridicat, dar linia permite pasagerilor sa aduca 
propriul lor alcool la bord pentru consum in 
cabine. 

Grupul tinta 

Americanii formeaza o minoritate (aproximativ 

10%) in randul pasagerilor, iar cei ca gasesc linia 

atractiva sunt de obicei persoane cu o vasta 

experienta de calatorie si sofisticate, dar 

nepretentioasem care se simt comfortabil 

printre europeni. Ei tind sa fie independenti, 

persoane carora le place sa aiba controlul 

propriei lor vacante, bucurandu-se de peisajele 

spectaculoase si comunitatile pitoresti. 

Varsta medie a pasagerului tipic se indreapta 
spre limita de sus, iar familiile sunt putine. Cu 
toate acestea, unul din punctele cheie ale 
acestor voiaje este faptul ca, complexitatea 
pasagerilor se schimba de la o ora la alta, 
datorita faptului ca exista portiuni alcatuite din 
pasageri care calatoresc dintr-un port in altul iar 
varsta lor se poate schimba radical. 

 
De ce sa alegi Hurtigruten? 

-Mai mult o expediție decât o vacanță, o 
călătorie cu Hurtigruten in Fiordurile Norvegiene 
devine o experiență educațională, deoarece vă 
oferă ocazia unică de a vă intâlni față in față cu 
viața sălabatică ce sălășluieste in acest tărâm de 
gheață. 

-Este o ocazie unică pentru aventuroșii care 
tânjesc dupa frumusețea și spectaculozitatea 



 

locurilor cele mai indepărtate ale pământului. 
-Suprafața albă este punctată de colonii de 
pinguini și alte păsări, foci care lenevesc pe 
banchize și balenele ies ocazional la suprafața 
apei deosebit de rece. 

 

 

 

 

 




