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I september arrangerte Cruise Norway sin årlige FAM-trip, og i år var 
det den sørlige delen av Nord-Norge som sto for tur.

I alt syv havner og seks destinasjoner (Narvik, Harstad, Vesterålen, 
Lofoten, Bodø og Brønnøysund) ble besøkt av hele 10 rederier, flere 
agenter samt Seatrade Insider. De generelle tilbakemeldingene var 
meget hyggelig lesning over hele linjen, mens det selvsagt er detaljer 
som kan rettes på både i forhold til havn og utflukt. Vi tar til oss begge 
deler, og lover at våre entusiastiske medlemmer vil ta tak i utfordrin-
gene som står foran oss. 

Meld deg gjerne inn på vår side på Facebook, og se bilder fra visning-
sturen her. For øvrig er vårt billedgalleri på cnns.no nå oppdatert med 
bilder både fra visningsturen samt fra ulike aktiviteter og attraksjoner. 
Ta gjerne en titt her.

Nye, lokale  cruisenettverk
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Den årlige visningsturen med Cruise Norway

CNNS Members: Ports & Destinations of Brønnøysund, Bodø, Lofoten (Leknes and Svolvær), Narvik, Sortland, Harstad, Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg/North Cape, Vardø, Kirkenes and Svalbard. 
Hotel chains; Rica Hotels and Thon Hotels. Tourist organisations; Northern Norway Tourist Board and Confederation of Norwegian Enterprises. Financial support by Innovation Norway.

En rekke cruisedestinasjoner i Nord-Norge og på Spitsbergen ønsker 
å organisere lokale cruisenettverk for å øke cruisepassasjerenes, og 
dermed også rederienes, samlede kundetilfredshet ved anløp i nord. 

Både i Alta og i Lofoten har det vært jobbet i etablerte cruisenettverk, 
mens Tromsø, Bodø, Harstad og Vesterålen (Sortland) er i ferd med å 
etablere nye cruisenettverk. – Tromsø etablerer et lokalt cruisenett-
verk fordi vi ønsker å gjøre byen til en bedre cruisedestinasjon. Vi skal 
ta imot cruiseskipene, passasjerene og mannskapet på en best mulig 
måte, slik at de får en god totalopplevelse og sprer gjetord om Tromsø 
til venner og familie, sier Harriet Willassen, markedsansvarlig ved 
Tromsø Havn. Havnesjef i Bodø, Ingvar Mathisen, opplyser at Bodø nå 
reetablerer et cruisenettverk bestående av cirka 40 lokale aktører.  

- Vi har et rikt utvalg av shorex-
tilbud og nærhet til både flyplass 
og sentral havn, konkluderer 
Mathisen.

“Shorex 2014”

Etter å ha gjennomført en cruisesesong som er tidenes beste i 
Nord-Norge og på Svalbard, med mer en 40 prosent økning i antall 
passasjerer om bord i skipene, satser CNNS nå offensivt på å 
forbedre utfluktene hos de ulike destinasjonene. 

I oktober var det kick-off for “SHOREX 2014”, et felles prosjekt som 
skal løfte opplevelsene opp til et nytt nivå. CNNS bruker drama-
turgi og historiefortelling som sentrale virkemidler for å formidle 
“historien om Nord-Norge”, og vil sette høye krav til kvalitet for 
nye shorexer. – Vi er ydmyk i forhold til de tilbakemeldinger vi har 
fått på at det er forbedringspotensial langs hele kysten, sier daglig 
leder i CNNS, Erik Joachimsen. – Vår landsdel har mange gode 
historier å fortelle, og vi ønsker at våre destinasjoner skal dele dette 

med cruisepassasjerene på en 
profesjonell måte, og ser frem  til 
å lansere nye shorex-tilbud i vår 
database på cnns.no. 

SVALBARD

Hamningberg, Vardø, Nord-Norge

Vikingehøvdingen på Borg i Lofoten, Terje Bøe, serverer mjød og hyller  
de norrøne gudene.                               Alle foto: CNNS / Erik Joachimsen

Heksemonumentet i Vardø                    Kjerringøy, Bodø, Nordland                 
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