
Nyt jul og nyttår på Hurtigruten

Samtlige hurtigruteskip tar et døgns velfortjent pause på julaften. Benytt sjansen og gjør det samme selv – om bord.

- Hurtigruteskipene går hver dag hele året, men akkurat på julaften er de innvilget 24 timers pause. Vi tør foreslå at flere av oss bør gjøre det
samme. Ta en pause i julen og ta den gjerne om bord på et av hurtigruteskipene, sier Cecilie Kopperud, salgssjef Norden.

Det er gode grunner til at jul og nyttårsseilingene er blant høydepunktene blant Hurtigrutens trofaste gjester. Herlige late dager, fred og ro,
andre reisende, samtaler rundt lunsjbordet, og spenningen før ankomsten til en ny havn. Vinteren er den tiden av året hvor en helt unik fred
legger seg over kystlandskapet. Hvit snø, mørkeblått hav og muligheten for et fantastisk nordlys dansende over den polare nattehimmelen, vil
gi deg minner du aldri vil glemme.

24 timers liggetid på julaften gir gjestene en perfekt anledning til å overvære norsk julefeiring, tusle i julegatene eller delta i julegudstjeneste i
de havner der dette er mulig. På julekvelden samles man over et godt måltid i restauranten og åpner julegaver på tradisjonelt norsk vis.
Hurtigruteskipene er som vanlig åpne også for gjester i havnene. Enten man vil besøke venner om bord eller nyte atmosfæren og serveringen.

- Husk å ta med badetøy, på flere av skipene er det utendørs boblebad og det er en fantastisk opplevelse å sitte ute under den åpne
polarhimmelen og nyte det varme badet, sier Kopperud.

Hurtigrutens jul- og nyttår seilinger er basert på norske tradisjoner. Dette gjenspeiles i dekorasjoner, nydelig mat, atmosfæren og aktivitetene
om bord. Her arrangeres juleverksted, felles synging av norske julesanger og pepperkakebaking. Samtidig går Hurtigrutens brede
utfluktsprogram som vanlig med muligheter for unike opplevelser langs hele kysten. Nyttårsaften arrangeres nyttårsbanket med tilhørende
fyrverkeri og en skål for det nye året.

For de som ikke har mulighet til å seile med på hele strekningen, men likevel få en smak av julestemning på Hurtigruten har vi satt opp fem
fantastiske julebords-seilinger:

Avganger fra Kristiansund og Molde til Bergen tur/retur
Avganger fra Ålesund, Torvik, Måløy og Florø til Bergen tur/retur
Avganger fra Trondheim, Sandnessjøen og Brønnøysund til Rørvik tur/retur
Avganger fra Harstad og Tromsø til Svolvær tur/retur, samt Tromsøya rundt
Unike miniseilinger Tromsøya rundt

- For de som skulle være så uheldige å ha enda dårligere tid arrangerer vi familiejulebord, julebord, julefrokost og julebrunsj ved kai i Bergen,
Trondheim, Bodø, Tromsø og Kirkenes i november og desember, sier Cecilie Kopperud.

Priv. til red.:
* Se vedlegg for oversikt over hurtigruteskipenes liggehavner jul- og nyttårsaften 2012.
* Skulle det være ønske om å lodde stemningen og delta på en juletilstelning på Hurtigruten - ta for all del kontakt med Stein Lillebo, på
stein.lillebo@hurtigruten.com.

Kontaktinformasjon:
Stein Lillebo Kommunikasjons- og PR-rådgiver 
Mobil: 47/91 52 96 16 
E-post: stein.lillebo@hurtigruten.com

Cecilie Kopperud, Salgssjef Norden
Mobil: 47/91609465
E-post: cecilie.kopperud@hurtigruten.com

Om selskapet: 
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, passasjerer og turister til 34 havner langs den unike
norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved
Grønland.


