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Grønlandsk oplevelsesrejse
Ilulissat/Rodebay/Kangerlussuaq
23. – 27. marts 2018

Når man taler om Grønland forestiller de fleste sig sne så langt øjet rækker, Isbjerge der
skyder op fra havbunden, små farvede træhuse og ikke mindst eventyr på hundeslæde.
Vi er glade for at kunne tilbyde det hele i denne vinterpakke til ”Isbjergenes by” Ilulissat,
beliggende nord for polar-cirklen - primært kendt for deres UNESCO beskyttede isfjord.
Byen er blandt en af de største i Grønland og vi skal bo på det berømte Hotel Arctic, der
uden tvivl er det bedste i landet, med en helt fantastisk restaurant og ikke mindst udsigt
over isfjorden. I tilfælde af klart vejr er der gode muligheder for at se nordlys lige
uden for hotellet eller fra terrassen.
De 5 dage i det kolde nord indeholder byvandring med besøg på museet, der ligger i det
hus, hvor Knud Rasmussen blev født. Vi besøger også den gamle heliport og ser ruinerne
af den gamle eskimoiske boplads Sermermiut, samt Kællingekløften. Vi skal på sejlads til
isfjordsmundingen og vi kommer helt tæt på flere isbjerge.
At køre i hundeslæde i Grønland er et ”must”, og vi skal på en ca. 2½ times
hundeslædetur ud i den ”hvide verden” til den lille lokale fanger bygd Rodebay, hvor man
oplever det rigtige Grønland og ikke mindst lokal befolkningen.
Det sidste døgn tager udgangspunkt i Kangerlussuaq, hvorfra vi kører med 4 hjulstrunke
køretøjer ind til Indlandsisens kant og måske ser vi undervejs de spændende
moskusokser.
Denne rejse er unik – tag med og giv dig selv en oplevelse for livet.

1. dag – fredag den 23. marts (A)
Morgenfly fra København til Ilulissat via
Kangerlussuaq.
Efter 3½ times flyvning kommer vi ind over den
bjergrige grønlandske østkyst og derefter
Indlandsisen, hvilket i godt vejr er et fantastisk
flot syn. Efter landing i Kangerlussuaq er der
videreforbindelse med Air Greenland’s Dash-8 til
Ilulissat med forventet ankomst tidlig
eftermiddag.
Ved ankomst til Ilulissat bliver vi hentet af
hotellets minibusser. Efter check-in på hotellet vil
vores guide møde os i lobbyen, hvor der vil blive afholdt velkomstmøde med gennemgang af
programmet. Herefter foretager vi en byvandring med besøg på museet, der ligger i det hus,
hvor Knud Rasmussen blev født. Som afslutning på første dag er der velkomst middag i
Hotellets gourmet restaurant.

2. dag – lørdag den 24. marts (M+F)
I dag skal vi hellige os Ilulissat Isfjord; det
lokale navn er Kangia, som er ca. 55 km
lang og som fører de enorme isfjelde fra
Ilulissat Isbræ ud til Diskobugten, hvor de
strander på en underjordisk moræne.
Vi kører i bus fra hotellet til den gamle
heliport, hvorfra vi går af den etablerede
plankebro til mundingen af isfjorden.
Isbjergene rejser sig fra havbunden, og
du kan høre dem både knirke og brage
mens de kæmper sig ud mod det åbne
hav. Her ser vi ruinerne af den gamle

eskimoiske boplads Sermermiut, samt
Kællingekløften, hvor bopladsens gamle – iflg. gamle
sagn - kastede sig i vandet under hungersperioder.
Hvis vejret tillader det kan vi gå langs isfjorden tilbage
til heliporten, hvor vi skal have lunch på Restaurant
Mamartut.
Efter lunch går vi ned til havnen for at se Isfjorden fra
en ny vinkel, når vi tager på en sejlads til
isfjordsmundingen. Du vil komme helt tæt på flere
isbjerge, og virkelig få følelsen af, at du er midt i den
arktiske natur, når den viser sig fra sin flotteste side.
Turen tager ca. 2,5 time, og der serveres kaffe/te
ombord.
Aftenen er til fri disposition – vi anbefaler Restaurant
Mamartut som alternativ til hotellets restaurant og
cafeteria.

3. dag – søndag 25. marts (M+F+A)
At køre hundeslæde i Grønland er et ”must”.
Iført polarsuit bliver vi hentet af en lokal
hundeslædekusk, som tager os med på en 2
timers hundeslædetur ud i den ”hvide verden”.
På hver vores hundeslæde drager vi afsted mod
vores mål - den lille lokale fangerbygd Rodebay.
Her går livet sin stille gang mens de ca. 35
indbyggere erhverver sig ved lidt fiskeri og jagt i
nærområdet. På denne tur har du mulighed for
at opleve denne traditionelle grønlandske bygd
– den bedste måde at opleve det rigtige
Grønland og ikke mindst lokal befolkningen
på. Der bliver tid til at vandre gennem bygden
inden vi skal have lunch på den lille lokale
Restaurant H8.

Om eftermiddagen retur til Ilulissat på
hundeslæde. Aftensmad på hotellet.

4. dag - mandag den 26. marts (M+A)
Formiddagen til fri disposition, så her er muligheden for at shoppe grønlandsk håndværk som
tupilakker og andre udskårne genstande, perlearbejder, skind- og moskusuld. Transfer til
lufthavnen og med Air Greenland til Kangerlussuaq. Her tjekker vi ind på Hotel Kangerlussuaq,
hvorefter vi kører med 4 hjuls trukne køretøjer ind til Indlandsisens kant; måske ser vi
moskusokser på vejen hertil.
Om aftenen transfer til Restaurant Roklubben, hvor vi skal have afskedsmiddag. På turen
tilbage herfra kan vi være heldige at se nordlys.
5. dag - tirsdag den 27. marts (M)
Der vil være tid til en arktisk vandretur inden vi
flyver fra Kangerlussuaq til København.
Vi lander tilbage i Danmark EN MASSE
OPLEVELSER RIGERE.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Holdnr.: 181050 – fredag 23. - tirsdag 27. marts 2018
Pris:
Pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for eneværelse
Opgradering til superior værelse Hotel Arctic

kr. 19.600
kr. 2.250
kr.
500

Depositum på kr. 5000 betales senest 8 dage efter tilmelding. Sidste frist for indbetaling af
restbeløb er 1. januar 2018. Benyt samme indbetalingsbrev.
Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere – maksimum 20 deltagere.
I prisen er inkluderet:
Fly Air Greenland København – Kangerlussuaq – Ilulissat t/r
Lokale transfers, udflugter som nævnt inkl. entreer
Ophold i dobbeltværelse:
3 nætter på Hotel Arctic****
1 nat på Hotel Kangerlussuaq***
Mad som nævnt i program – M(morgenmad), F (lunch), A (aftensmad)
Hundeslæde med kusk – 1 pr. person
Polarsuit
Arctic Adventure dansktalende guideservide under hele opholdet.
Bidrag til rejsegarantifonden
Her bor vi:
3 nætter - Hotel Arctic - Verdens nordligst beliggende 4-stjernede hotel
i første række til Ilulissat Isfjord, der er på UNESCOs Verdensarvliste –
og bestemt inden for rækkevidde for dig, der vil have en oplevelse for
livet.
1 nat - Hotel Kangerlussuaq, som ligger i forbindelse med lufthavnen. Store dejlige
værelser med bad, restaurant, cafeteria og grøn bar.
Yderligere info:
Der fremsendes yderligere praktiske informationer samt deltagerliste ud senest 1 måned
inden afrejse. Kig ind på www.greenland-travel.dk, her er mange gode informationer for
Grønlandsrejsende.
Der er mulighed for tilslutningsfly fra/til Aarhus samt mulighed for tilkøb af overnatning inkl.
morgenmad på lufthavnshotel Clarion til kr. 1550 for dobbeltværelse, 1450 for
enkeltværelse.
Mindre ændringer kan forekomme grundet vejr og teknik.
Teknisk arrangør: Arctic Adventure Aps, Rejsegarantifonden 1535.
Praktisk arrangør: FOF-Djursland, Lene Fribo. Rejsegarantifonden nr. 2260.

Kontakt FOF hvis du er interesseret i denne tur.
Tilmeld dig på telefon 21 29 69 88 eller
e-mail lene@f-djursland.dk.

