
GRØNLAND – NORD TIL SYD (KRYDSTOGT) 
 
 
Torsdag 
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 og så by-
der 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 
 
Fredag 
Ilulissat  
I løbet af dagen skal i på en 
dejlig tur til Sermermiut, der er 
en boplads ved isbræen. Vi kø-
rer til udkanten af Ilulissat og 
derefter går vi en smuk tur 
blandt småbjerge frem til 
Sermermiut, hvor man finder 
spor fra 4 eskimo-kulturer.  
 
Overalt kan man nyde de smuk-
ke blomster og de smukke fjel-
de og overalt er der en fantas-
tisk udsigt over Isbræen.  
 
Guiden vil fortælle om naturen 
og kulturen i området og guiden 
har også lidt varmt at drikke 
med på turen.  (Turen er ikke 
vanskelig så de fleste kan klare 
turen).  
 

  
 
Da turen gennemføres enten om 
formiddagen eller om eftermid-
dagen, så vi kan anbefale hotel-
lets lækre frokostbuffet med bl.a. 
lax og friske rejser i overflod. 
 
Sidst på aftenen kan vi anbefale 
et midnatskrydstogt (kan bestilles 
hjemmefra eller hos guiderne 
deroppe  
Overnatning: Hotel Arctic 
****  
Lørdag  
Ilulissat – Egip gletscheren 
Dagens udflugt går til Eqip glet-
sjeren, der er den eneste gletsjer 
i området for at se gletsjeren 
”kælve”. Vi krydser frem til den 5 
km. brede gletsjer og håbe på at 

få leveret et stk. isbjerg. Vi er 
ikke de eneste der venter læng-
selsfuldt, idet småfugle venter 
hvad en ”kælving” kan levere af 
smådyr når isbjerget vender. Der 
er frokost undervejs inden hjem-
turen byder på nye flotte udsig-
ter. 
 
Om aftenen er der inkluderet en 
afskedsmiddag 
Overnatning: Hotel Arctic  

  
Søndag 
Ilulissat-start på Krydstogt 
Efter morgenmaden er der tid til 
en sidste tur rundt i byen eller el-
ler måske deltage i gudstjenesten 
før I kl. 16.00 stiger ombord i 
kystskibet m/s Sarfaq Ittuk.  
 
I bor I en udvendig kahyt med 
bad/toilet og kl. 17.00 er der af-
gang langs Grønlands vestkyst. 
Rederiet har en guide med på tu-
ren der løbende fortæller om 
hvad i oplever undervejs. 
 
Kl. 21.30-22.00 lægger skibet til 
kaj i Aasiaat, hvor man kan følge 
med i livet når kystskibet kom-
mer til byen. Overnatning: Om-
bord i udvendig kahyt (målti-
der er ikke)  
 

  
 
Priserne er meget rimelig om-
bord, f.eks. koster morgenmad 
75 kr. smørrebrød til frokost 25-
42 kr. og en middagsret 100 kr.).  
 
Mandag 
Vestkysten  
Den smukke sejlads langs Grøn-
lands vestkyst fortsætter, og kl. 
9.00 er vi fremme i Sisimiut, hvor 
I kan nå et besøg på museet.  
 
Kl. 11.00 sejles der videre sydpå, 
og kl. 21.15-22.30 er der et kort 
stop i Maniitsoq. 
Overnatning: Ombord i udven-
dig kahyt (måltider ikke inkl).  
 
Tirsdag 

Vestkysten  
Ved 7.00 tiden er vi fremme i ho-
vedstaden Nuuk, hvor I kan nå at 
opleve lidt af byen. 
 
Kl. 09.00 er der afgang videre 
sydpå.  
Overnatning: Ombord i udven-
dig kahyt (måltider ikke inkl).  
 
Onsdag 
Vestkysten-Narsaq  
Tidligt om morgenen kl.6.00- 
6.30 er et kort stop i Paamiut.  
 
Omkring kl. 16.00-19.00 er der 
stophold i Sydgrønlands største 
by Qaqortoq, så der fin tid til at 
opleve byen. 
 
Skibet fortsætter til Narsaq med 
ankomst kl. 21.30 hvor Arctic`s 
lokale guider tager imod og kører 
jer til hotellet.  
 
Torsdag 
Narsaq-København  
Efter morgenmaden er der tid til 
en kort byrundtur inden vi sejler 
den flotte tur gennem Eriksfjor-
den til Narsarsuaq og Kl. 15.20 er 
der afgang og kl. 23.50 er vi til-
bage i København efter en helt 
fantastisk tur. 

  


