
GRØNLAND – STOR RUNDREJSE I SYD 
 
 
Torsdag 
København-Narsarsuaq 
Der er afgang fra København kl. 
12.20 med ankomst til   Narsar-
suaq kl. 13.30 (lokaltid), hvor 
en guide venter på dig i den lille 
lufthavn og sørger for transfer 
til hotellet af samme navn. 
 
Efter at I har fået værelserne 
afholdes et informationsmøde, 
hvor I vil blive introduceret til 
området. 
 
Efter mødet tager jeres guide 
dig på en lille  tur rundt i Nar-
sarsuaq, så du kan kende dig til 
området - Narsarsuaq er ind-
gangen 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. 
 
Derefter tager vi til havnen hvor 
vi sejler så tæt på Qooroq glet-
sceren som muligt. 
 
Vi krydser mellem de mange 
smukke isbjerge i alverdens 
flotte isbjerge i alle former. 
 
Motoren slukkes og i nyder 
storheden og stilheden medens 
i nyder en drink med is som i 
selv fisker op. 
Velkomstmiddag og overnat-
ning: Hotel Narsarsuaq 
 
Fredag  
Narsssuaq-Narsaq 

Efter morgenmaden er der 
transfer til molen hvor det går 
med båd gennem den isfyldte 
Erik's Fjord til Narsaq, hvor 
guiden tager imod og sørger for 
transfer til hotellet til check-in 
efterfulgt af et informations-
møde.  
 
Om eftermiddagen tager jeres 
guide dig på en tur i den lille 
by. Narsaq er en charmerende 
by kendt for sine farverige 
træhuse, og hvor det moderne 
liv er blandet med gamle 
traditioner.  
Overnatning: Hotel Narsaq 
 
 

  
 
Lørdag 
Narsaq 
Efter morgenmaden kan I selv gå 
på opdagelse i byen, se nærmere 
på fiskemarkedet og besøge 
Grønlandsk første bryggeri. 
 
Enten lørdag eller søndag skal vi 
på en guided vandretur hvor vi 
bl.a. besøg ved en ikke udgravet 
vikingeruin og vi skal nyde det 
smukke arktiske landskab.  
 
Denne vandretur er ikke så kræ-
vende så de fleste kan deltage – 
husk vandrestøvler – der bydes 
på lidt varmt undervejs.  
 
Søndag 

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 vores madpakke, in-
den vi fortsætter ind i en anden 
fjord med fuglens klipper og et 
stort vandfald. 
 
Om aftenen er der afskedsmiddag 
på hotellet. 
Middag + overnatning: Hotel 
Narsaq 

 
Mandag 
Narsaq-Narsarsuaq 
Efter morgenmaden tager vi en-
ten helikopteren (hvis muligt) el-
lers sejler til Narsarsuaq. 
 
Efter indkvarteringen på hotellet 
sejler vi over Erik Fjorden med 
båd og går i land på fåreavlskon-
struktionen Qassiarsuk, der ligger 
på det sted, hvor Erik den Røde 
bosatte sig i 985 e.Kr. og 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 Narsar-
suaq 
 
Tirsdag 
Narsarsuaq- Qaqortoq 
Efter morgenmaden er der trans- 
 
 

  
 
fer til haven hvor I båd sejler til 
Qaqortoq, hvor der er transfer til 
hotellet hvor jeres værelser ven-
ter. 
 
Derefter afholdes et informations-
møde med Arctic´s lokale guider 
der efterfølges byder på en  
guided byrundtur.  
 
Qaqortoq er den største by i Syd-
grønland med ca. 3200 indbyg-
gere. Området omkring Qaqortoq 
er beboet siden forhistoriske ti-
der, men den nuværende by blev 
først grundlagt i 1774 og døbt Ju-
lianehaab efter den danske dron-
ning Juliane Marie.  
Overnatning: Hotel Qaqortoq 

 
Onsdag 
Qaqortoq 
Efter morgenmad har i hele da-
gen til at nyde den meget smuk-
ke by, men I kan også købe en 
udflugt hos guiderne. 
 
Qaqortoq byen har meget at byde 
på og den lokale kunstner Aka 
Hoegh, der i 1990'erne startede 
Stone & Man-projektet med at 
omdanne byen til et udendørs 
kunstgalleri.  
 
18 kunstnere fra hele Skandina-
vien har skåret 24 skulpturer i 
klippefladerne og bjergene i byen  
og I dag er der over 40 skulpturer 
i byen. 
 
I kan også besøge den oprinde-
lige smedebutik, som nu er byens 
museum og den ældste bygning i 
byen og som blev sendt til Grøn-
land som en flad pakke i 1797 og 
derefter opført der hvor den står i 
dag. 
Overnatning: Hotel Qaqortoq 
 
Torsdag 
Qaqortoq-København 
Efter morgenmaden går det til 
havnen, hvor der sejles tilbage til 
Narsarsuaq hvor der flyves retur 
til kl. 15.00 med ankomst til Kø-
benhavn kl.23.30 
 

  
 

  
 
 
 
     



 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

  


