
ISLAND + SYDGRØNLAND 
 
 
Fredag 
København-Island 
Der flyves fra København med 
Icelandair til Keflavik på Island. 
 
Her er der transfer til hotellet i 
Reykjavik 
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign. 
 
Lørdag 
Reykjavik 
Efter morgenmaden er formid-
dagen på egen hånd, besøg 
f.eks gågaderne hvor f.eks. en 
islandsk trøje måske kan friste.  
 
Omkring kl. 13 starter en by-
rundtur der tager jer til de vig-

tigste steder i Reykjavík, herun-
der den berømte Hallgrímskirkja 
kirke, der er opkaldt efter 1700-
tallets digter og præst Hallgrí-
mur Pévedtursson. Det er den 
højeste kirke på Island på 74,5 
meter høj (244 ft.).  
 
Vi gør også stop ved ved Höfði, 
hvor USAs præsident Ronald 
Reagan og Mikhail Gorbatsjovs 
præsident for Sovjetunionen 
mødtes for at afslutte den kolde 
krig og Bessastaðir, den island-
ske præsidents officielle bopæl 
på den smukke halvø.  
 
Turen slutter ved den smukke 
Harpa koncertsal og konferen-
cecenter i centrum af Reykjavík, 
som er designet af det danske 
firma Henning Larsen Architects 
i samarbejde med danskisk-
landsk kunstner Ólafur Elíasson. 
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign 
 
Søndag 
Den gyldne trekant  
Efter morgenmaden skal I på en 
klassisk tur (Den gyldne Tre-
kant) hvor der er besøg ved 
Geysir geotermiske område, 
vandfaldet Gullfoss og Þingvellir 
National Park.  
 
Der gøres stop ved springkilden 
Strokkur, der med 5-10 minut-
ters mellemrum spyr næsten 
kogende vand højt op i luften.  
 
Der er også et stop ved et driv-
husområde hvor der dyrkes 
grøntsager i et land, der ikke 

  
 
sorte lava-sletter/lava strande og 
området er også kendt for sit 
fugleliv.  
 
Turen giver en masse informati-
oner om Island, landets geologi 
og rige kultur.  
 
Vi besøger Seljalandsfoss og Sko-
gafoss, der er begge er utroligt 
flotte vandfald, der modtager 
deres vand direkte fra Eyjafjal-
lajökulls gletscheren.  
 
Vi besøger også Vik hvor I har tid 
nok til at nyde lidt frokost (ikke 
inkl.) og der kan I også besøge 
det lokale uldvæveri.  
 

På vejen tilbage mod Reykjavik 
ser vi nærmere på Solheimajo-
kult, der er Islands fjerde største 
gletscher og her går vi en kort tur 
for at komme tættere på glet-
scheren.  
 
Dette er et af de bedste eksem-
pler på, hvor hurtigt gletsjere 
smelter på grund af global 
opvarmning (klimaændringer). 
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign. 
 
Tirsdag 
Reykjavik-Narsarsuaq 
Efter morgenmaden er der afgang 
til Keflavik hvor der er afgang kl. 
11.15 med ankomst til   Narsar-
suaq kl. 11.35 (lokaltid), hvor en 
guide fra Arctic Adventure venter 
på jer i den lille lufthavn og sør-
ger for transfer til hotellet af 
samme navn. 
 
Efter at vi har fået værelserne 
afholdes et informationsmøde, 
hvor I vil blive introduceret til 
området. 
 
Efter mødet tager jeres guide jer 
med på en tur rundt i Narsarsu-
aq, så I kende lidt til området - 
Narsarsuaq er indgangen til 
Sydgrønland.  
 
Området omkring Narsarsuaq er 
for nylig blevet tildelt UNESCOs 
verdensarvsstatus, dels på grund 
af de mange vikingruiner, der 
findes og dels på grund af den 
fantastiske natur der findes her. 
 

  

 
Onsdag  
Narsssuaq-Narsaq 
Efter morgenmaden er der trans-
fer til molen hvor det går med 
båd gennem den isfyldte Erik's 
Fjord til Narsaq, hvor guiden ta-
ger imod og sørger for transfer til 
hotellet til check-in efterfulgt af 
et informationsmøde.  
 
Om eftermiddagen tager guiden 
jer på en tur i den lille by.  
 
Narsaq er en charmerende by 
kendt for sine farverige træhuse, 
og hvor det moderne liv er blan-
det med gamle traditioner.  
Overnatning: Hotel Narsaq 
 
Torsdag 
Narsaq  
Efter morgenmaden går det med 
båd over den isfyldte Bredefjord 
til et fjordsystem nordvest for 

Narsaq, der fører op til de impo-  
nerende Twin Glaciers, hvor vi 
går i land næsten på gletscher-
kanten.  
 
Her nyder vi den medbragte mad-
pakke, inden turen fortsætter ind 
i en anden fjord med fuglens klip-
per og et stort vandfald. 
 
Om aftenen er der afskedsmiddag 
på hotellet. 
Middag + overnatning: Hotel 
Narsaq 
 
Fredag 
Narsaq-Narsarsuaq 
Efter morgenmaden tager I enten 
helikopteren (hvis muligt) og el-
lers sejles der til Narsarsuaq. 
 
Efter indkvarteringen på hotellet 
sejler vi over Erik Fjorden med 
båd og går i land i den lille bygd 
Qassiarsuk, der ligger på det 
sted, hvor Erik den Røde bosatte 
sig i 985 e.Kr. og hvor han byg-
gede sin gård "Brattahlið".  
 
Vi besøger ruinerne af Eriks gård 
"Brattahlið" og Thorhildurs kirke; 
den første kristne kirke på det 
amerikanske kontinent.   
Overnatning: Hotel Narsarsuq 
 
Lørdag 
Narsarsuaq-København 
Efter morgenmaden har du tid til 
at nyde morgenen før vi flyver re-



får meget dagslys det meste af 
året.  
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign 
 
Mandag 
Sydkysten  
Efter morgenmaden går det 
mod sydkysten, hvor vi finder  
alt fra store landbrugsarealer, 
aktive vulkaner til mange glet-
schere og fantastiske vandfald, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derefter tager vi til havnen hvor 
der sejler så tæt på Qooroq 
gletsceren som muligt. 
 
Der krydses mellem de mange 
smukke isbjerge i alverdens flotte 
isbjerge i alle former. 
 
Motoren slukkes og vi nyder stor-
heden og stilheden medens vi ny-
der en drink med is som vi selv 
fisker op. 
Velkomstmiddag og overnat-
ning: Hotel Narsarsuaq 
 
 
   

tur til Keflavik kl. 12.40 med an-
komst til kl.16.45 og kl. 18.55 
flyves der videre til København 
med ankomst kl. 23.55 

 
Vi gør opmærksom på turene 

på Island guides på engelsk. 
 

  
 
 
 
     

  


