
GRØNLAND – BYFERIE I DISKOBUGTEN  

 
Tirsdag  
København-Ilulissat   
Der er afgang fra København kl. 
10.45 med ankomst til Kangerlus-
suaq kl. 11.25 og er I heldige flyves 
der videre kl. 13.00 med ankomst til 
Ilulissat kl. 14.30 (der kan være ud-
solgt på første fly videre og så vil der 
være ventetid - vi kan mod tillæg 
arrangere en lille udflugt i 
ventetiden.   
  
I hentes i lufthavnen i Ilulissat af en 
af Artic`s guider der kører jer til 
Hotel Arctic**** hvor værelserne 
venter.   
  
Derefter vil guiderne afholde et infor-
mationsmøde og derefter byder vi på 
en guided byrundtur med besøg i den 

gamle bydel hvor vi ser bygninger, 
der stammer fra den første handels-
station.   
  
Vi besøger også den travle fiskeri-
havn, den gamle kirke og museet 
med en kopi af en gammel grøn-
landsk tørvehytte.  
Middag og overnatning:  
Hotel Arctic  
 
Onsdag   
Iluissat-Sermermiut   
Efter morgenmaden går det i løbet af 
dagen på en dejlig tur til Sermer-
miut, der er en boplads ved isbræen.   
  
Vi kører til udkanten af Ilulissat og 
derfra går vi på en smuk tur blandt 
småbjerge til Sermermiut, hvor man 
finder spor fra 4 eskimo-kulturer.   
 
Overalt kan man nyde synet af 
smukke blomster, de smukke 
fjelde og den fantastisk udsigt over 
isbræen.   
Overnatning: Hotel Arctic  
 

  
Torsdag 
Ilulissat  
Der er i dag ikke inkluderet nogen 
udflugt om dagen, så I kan nyde 
det gode vejr og den spændende 
by.  

Om aftenen kan I evt. tage på et 
midnatskrydstogt. (ikke inkl.) 
Overnatning: Hotel Arctic 

Fredag 
Ilulissat-Illimanaq   
Efter morgenmaden sejler til Ili-
manaq, der er en lille bygd, der 
ligger lige syd for Kangia isfjor-
den.   
 
Bygden har ca. 70 indbyggere, 
der hovedsagelig lever af fiskeri 
og jagt.   
 
Sammen med guiden vil I opleve 
en tilværelse der er meget for-
skelligt fra livet i Ilulissat.   
  
Bygden ligger meget malerisk og 
der bliver tid til at gå en tur i det 
vidunderlige smukke landskab.    
  
Vi tager også på hvalsafari hvor 
vi prøver at spotte hvaler (ingen 
garanti).  
  
Naturen undervejs er fyldt med 
Isbjerge og turen varer ca. 6 ti-
mer og der er frokost undervejs. 
Overnatning: Hotel Arctic 
 
Lørdag 
Ilulissat-Kangerlussuaq 
Efter morgenmaden er der afgang 
til lufthavnen hvor I om formidda-
gen flyver til Kangerlussuaq (Søn-
dre Strømfjord). 
 
Efter indkvarteringen vil der være 
et informationsmøde inden 
 

  
det går det på "tundra Safari" - 
det er en dejlig tur på 1½ time i 
området omkring lufthavnen, 
hvor vi spotter f.eks. rensdyr, 
moskusokser, arktiske harer og 
meget andet. 
Overnatning: Hotel Kanger-
lussuaq 
 
Søndag 
Kangerlussuaq 
Efter morgenmaden går det med 
en 4WD bus/bil hvorefter vi van-
drer det sidste stykke til Russell 
Gletcheren. 
 
Russell Gletsceren er en 60 me-
ter høj isvæg, der stiger op til 
himlen. Du føler dig et lille men-
neske, og du blive overrasket 

over naturens kraft og magi un-
der denne udflugt. 

På vej til og fra Russell kan vi se 
lidt af dyreliv i de områder, vi 
kører gennem, for eksempel 
rensdyr og moskusokse og gu-
den fortæller historier og fakta 
om Russell Gletsceren gør denne 
tur interessant og mindeværdig. 
Husk gode vandrestøvler 
 
Mandag 
Kangerlussuaq-København 
Efter morgenmaden kan der ved 
frokosttid tjekkes ind til flyveren 

til København der vil være frem-
me kl. 21.30 og en fantastisk tur 
i i Grønland er slut. 
 
 
  
  
  
   
  
  
 

+ 

 


