Hurtigruta
- verdens vakreste sjøreise

Nord-Norge er ett av de aller vakreste og mest
egnede stedene for motorsykkelferie. Men, for
søringer er det så langt dit ...!

Et godt tips kan da være å ta kystveien nordover og Hurtigruta hjem igjen. Riktignok
vil lommeboka gråte en skvett, men en gang i livet...
Hurtigrutas første reise fant sted allerede i 1893 og den ble selve livsnerven for
befolkningen langs kysten. I dag disponerer Hurtigruta, som drives av Ofoten og
Vesterålen Dampskipsselskap (OVDS) og Troms Fylkes Dampskipsselskap (TFDS), 11
skip som anløper 35 havner.
Skipene har 40 - 50 bilplasser og MC
koster 25% av bilpris. Tilhenger og
sidevogn 100 %. Pris for motorsykkel
fra Svolvær – Trondheim er
beskjedne kr. 215. Personbilletten og
lugarprisene er derimot dyre. For 2
personer i en god innvendig lugar,
inkludert MC, må man for samme
strekning betale kr. 4.327.
Lugarprisene varierer fra kr.180 per
person/døgn, i enkel innvendig lugar,
til kr. 4.000 per person/døgn i en av
de gedigne suitene. Lugar anbefales
på det sterkeste! Det betyr seng,
dusj, toalett og trygg oppbevaring.
Dermed er du uthvilt og klar for
flere mil når du kjører av båten.
Vaskemaskiner og tørketromler
finnes på 10 av 11 båter.
Restaurantprisene er dyre: Frokost
kr.110, lunsj kr.250 og 3-retters
middag kr.310. Men, kafeteriaen
kan benyttes til alle måltider – mye
rimeligere og helt OK. Normalt er
baren åpen fra kl 06.00 – 03.00.
Plass til MC må reserveres. Høysesong er fra 1. mai – 30. september. Mer informasjon
kan fås på websiden: www.hurtigruten.no, der det også finnes en priskalkulator.
Avslapping, ei god bok,
mat, sol, vind, ”uberørt
natur”, holmer, skjær, fjell,
smale renner og fjorder,
fugler, spekk-hoggere, små
kystsamfunn og folkeliv
ved anløp – det er hva en
slik sjøreise kan tilby. Husk
kikkert og kamera! Det gis
god informasjon fra reiseleder
på flere språk underveis om
severdigheter og de små
kystsamfunnene som anløpes.

