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Hvitserk är Norges ledande arrangör av
äventyrsresor och expeditioner med mer än
30-års erfarenhet. Vi tar dig med på vandringar,
cykelresor, kajakturer, skidäventyr och till höga
berg över hela världen.
Välkommen med på tur!
www.hvitserk.se

1

RES MED NORGES LEDANDE ARRANGÖR
AV ÄVENTYRSRESOR OCH EXPEDITIONER

OVANLIGA RESOR ÖVER
HELA VÄRLDEN
VARJE ÅR RESER MER ÄN 1000 GÄSTER MED HVITSERK.

De mest populära resmålen är Kilimanjaro och Himalaya.
I reseprogrammet finns bland annat Costa Rica, Inkaleden,
Vietnam, Kuba, Patagonien, Bhutan och Sydafrika. Du hittar även resor i vårt program som du finner hos få andra
researrangörer. Bland annat reser vi till Kaukasus-bergen i Georgien, Simienbergen i Etiopien, Stok Kangri
i Indien, Elbrus i Ryssland, Mt Damavand i Iran,
Aconcagua i Argentina och Grönland. Oavsett vart
ditt nästa äventyr kommer att gå av stapeln kommer
vi att göra vårt yttersta för att leverera den bästa
turupplevelsen och minnen för livet.
ÄVENTYR BLAND NORSKA
FJÄLL OCH FJORDAR ELLER I
ISBJÖRNENS RIKE PÅ SVALBARD
VI HAR ETT STORT RESEPROGRAM även på

Ingen annan researrangör har haft med lika många gäster på skidor över Grönland eller till
Sydpolen som Hvitserk
Erfarenhet
Vi har lång erfarenhet från krävande expeditioner på
skidor och till höga berg, det kommer du som gäst att
dra nytta av oavsett vilket äventyr som du väljer. Allt är
genomtänkt och säkerheten tas alltid på största allvar.
Våra guider och lokala samarbetspartners delar passionen
för att förmedla en fantastisk turupplevelse. Våra resor är
ett resultat av mycket kunskap och ett brinnande engagemang för att du som gäst ska få den bästa upplevelsen och
fina minnen för livet.
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HVITSERK

hemmaplan i Norge. Vi kan förverkliga dina äventyrsdrömmar, vare
sig om du vill njuta av åket
nedöver fina skidfjäll

med fjordutsikt, klättra upp för en bergstopp, korsa Svalbard på tvärs eller känna vårsolens värme på tur över
den mäktiga glaciären Jostedalsbreen!
Vi har toppturshelger vid fjordarna i Romsdalen
och på Sunnmøre, en fantastisk toppturcruise med
Hurtigruten till Lofoten, Senja och Lyngen, en
veckolång skidtur runt Hjørundfjorden på Sunnmøre, toppturen Haute Route i Jotunheimen. På
vintern har vi också flera äventyr där vi korsar
Svalbard. Blir denna strapats för lång, kan
du lära mer om vinterfriluftsliv på högfjällsplatån Hardangervidda, korsa vidsträckta
Finnmarksvidda på skidor, följ med på
en innehållsrik resa till längskidstävlingen Svalbard skidmaraton eller våra
fantastiske vårskidturer över en av
Europas största glaciärer, Jostedalsbreen.
Läs mer om våra turer i Norge här:
www.hvitserk.se/norge

Historien om Hvitserk
Hvitserk är vikingarnas namn på Grönlands högsta berg.
När vikingarna seglade från från Island och västerut, var
det 3693 meter höga berget på östkusten av Grönland ett
viktigt landmärke. Efter att vikingarna lämnade Island, såg
de inte land förrän det vita snötäckta fjället dök upp som
riktmärke i fjärran. På samma sätt som Hvitserk för 1000
år sedan var ett riktmärke för upptäcksresarna som drog
västerut, ska Hvitserk idag vara ett riktmärke för äventyrliga
människor som söker utmaningar och upplevelser.
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10 ANLEDNINGAR ATT DU BÖR
RESA MED HVITSERK
1. Fantastiska guider och lokala
samarbetspartners
Våra guider är erfarna, de brinner för att
uppleva och dela med sig av äventyrligheter.
Vi ställer höga krav på våra lokala samarbetspartners och arbetar bara med de bästa.
2. Vi producerar våra resor själva och har
lokalkännedom över hela världen
På Hvitserk reser vi mycket! Vi har under åren
besökt många av världens länder. Vi kan därför svara på dina frågor om ditt drömresmål.
3. Erfarenhet av expeditioner
Med många krävande turer på programmet
har vi rutin på logistik och säkerhet. Detta
kommer du som gäst att dra nytta av oavsett
vilken Hvitserkresa du väljer.
4. Vi reser dit ingen annan reser
Många av våra resmål som ligger långt utanför allfarvägarna är vi ensamma om att som
turoperatör arrangera resor till.
5. Säkerhet i fokus
Du kan känna dig trygg om du resor med oss,
säkerheten är aldrig något vi kompromissar på. Vi har en mycket god beredskap om
olyckan skulle vara framme.
6. Kvalitet rakt igenom
Många av resorna går till länder där standarden skiljer sig från hur vi har hemma.
Ibland finns varken el, mobiltäckning eller
varmvatten. Men i gengäld får du fina naturoch kulturupplevelser, möten med spännande människor och platser. Upplevelser
som ger perspektiv är kvalitet för oss.

7. Ansvarsfull turism
När vi arrangerar resor till sårbara naturområden eller fattiga länder, har vi ett ansvar.
Vi vill att våra resor ska lämna ett positivt
avtryck i de länder som vi besöker. Som ett
led i detta arbete driver Hvitserk stiftelsen
Varde www.stiftelsenvarde.no
8. Engagemang
Vi på Hvitserk tycker att resor och äventyr är
det bästa som finns. Vi är mycket engagerade
i att producera resorna och att erbjuda de
bäst möjliga upplevelserna. Många återkommande gäster är en bekräftelse på att vi har
lyckats.
9. Prisvärda resor
Hvitserk konkurrerar inte på pris. Det är
däremot viktigt för oss att leverera kvalitet,
att våra gäster är helnöjda efter turen och
upplever att resan var prisvärd. När du jämför
priset för resorna, lägg märke till att flyg på
de flesta resorna ingår.
10. Vi hjälper dig innan resan
Det kommer upp många frågor när man ska
förbereda sig inför ett äventyr, som tur är
har svar vi på det mesta. Du får en detaljerad
resbeskrivning, utrustninggslista med all
utrustning du behöver, inför de mer krävande
expeditionerna har vi träningssamlingar.

www.hvitserk.se
info@hvitserk.se
+46 (0)8 501 64 462
Instagram.com/HvitserkSverige
Facebook.com/HvitserkSverige
Twitter.com/HvitserkSverige

