
GRØNLAND - NATURENS UNDERE 
 
 
1. dag 
København-Ilulissat  
Der er afgang fra København kl. 
9.15 med ankomst til Kanger-
lussuaq kl. 9.40 og er I heldige 
flyves der videre kl. 11.45 med 
ankomst til Ilulissat kl. 12.30 
(der kan være udsolgt 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 og bliver 
kørt til Hotel Arctic**** hvor 
værelserne venter.  
 
Derefter vil guiderne afholde et 

informationsmøde 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 fis-
kerihavn, den gamle kirke og 
museet med en kopi af en gam-
mel grønlandsk tørvehytte. 
Middag og overnatning: 
Hotel Arctic 
 
2. dag  
Iluissat  
Efter morgenmaden er skal I i 
løbet af dagen skal på en dejlig 
tur til Sermermiut, der er en 
boplads ved isbræen.  
 
Vi kører til udkanten af Ilulissat 
og derfra går vi på en smukt tur 
blandt småbjerge til Sermer- 
miut, hvor man finder spor fra 4 
eskimo-kulturer. Overalt kan 
man nyde synet af smukke 
blomster, de fantastiske fjelde 
og den fantastisk udsigt over 
isbræen.  
Overnatning: Hotel Actic 

  
 
3. dag 
Ilulissat-Egip  
Efter morgenmaden går turen til 
havnen, hvor vi sejler mod Eqip 
gletsjeren der er den eneste glet-
sjer i området hvor der meget tit 
er mulighed for at se en gletcher 
"kælve".  
 
Vi er ikke de eneste der venter 
længselsfuldt idet søfuglene ven-
ter på, hvad en "kælving" kan le-
vere af smådyr når isbjerget ven-
der.  
 
Derefter går det til Camp Eqip 
hvor den nærmeste nabo er alle 
isbjergene. 
 

Ved ankomsten til Camp Eqip har 
jeres lokale guide en hytte klar. 
 
Resten af eftermiddagen er på 
egen hånd - måske vil I gå en 
kort gåtur til den franske polar-
forsker Paul-Èmile Victor's hytte 
eller måske opleve skønheden i 
den arktiske natur på vej til den 
nærliggende sø - den eneste 
vandkilde i Camp Eqi. 
Overnatning og middag:  
Camp Egi Inn  
 
4. dag 
Egi  
Efter morgenmaden er det tid til 
at nyde den meget smukke natur 
i området. 
 
Der er flere gode vandreture i 
området og din lokale guide hjæl-
per dig gerne. 
Fuld pension og overnatning: 
Camp Eqi Inn 
 
5.dag 
Eqi-Ilullisat 
Efter morgenmaden er det igen 
muligt at nyde den smukke natur. 
 
Efter frokost går det med båd til  
 
 

  
 
tilbage til Ilulissat, hvor I igen 
skal bo på hotel Arctic.  
Overnatning: Hotel Actic 
 
6. dag 
Ilulissat  
Der er i dag ikke inkluderet ud-
flugt, men der er flere mulighe-
der, eller I kan gå en tur rundt i 
byen. 
 
I kan også nyde udsigten fra ho-
tellet og deres fantastiske fro-
kostbuffet.  
Afskedsmiddag og overnat-
ning: Hotel Actic  
 
7. dag 
Ilulissat-Kangerlussuaq  

Efter morgenmaden går det til 
lufthavnen, hvor vi kl. 10.40 fly-
ver til Kangerlussuaq (tidligere 
afgang hvis der ikke er plads på 
denne afgang).  
 
Her er der indkvartering på hotel 
Kangerlussuaq i værelser med 
bad og toilet og derefter skal I 
med 4 hjulstrækker langs floder, 
gennem smukke dale og over 
små bjerge frem til indlandsisen 
(med flere stop undervejs).  
 
Er vejret til det kører vi til point 
660 hvor der er mulighed for en 
lille gåtur på Indlandsisen og al-
ternativt stopper vi foran Russels 
gletscheren.  
 
Turen varer 4-5 timer og pro-
grammet varierer efter vejret. 
Overnatning: Hotel Kangerlus-
suaq  
 
8. dag 
Kangerlussuaq-København  
Efter morgenmaden går det til-
bage til Køberhavn med ankomst 
kl. 20.00 
 

  


