
GRØNLAND – NORD TIL SYD (Krydstogt)  

 

Torsdag 
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 
informationsmøde og derefter byder 
vi på en guided byrundtur med besøg 
i den gamle bydel hvor vi ser bygnin-
ger, der stammer fra den første han-
delsstation.   
  
Vi besøger også den travle fiskeri-
havn, den gamle kirke og museet 

med en kopi af en gammel grøn-
landsk tørvehytte.  
 
Efter middagen er det tid til et mid-
nats-krydstogt blandt de mange 
isbjerge. 
Middag og overnatning:  
Hotel Arctic  
 

Fredag 
Krydstogt starter 
Efter morgenmaden er der tid til en 
tur rundt i byen 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 afgang 
langs Grønlands vestkyst.  
 
Kl. 21.30-22.00 lægger skibet til kaj i 
Aasiaat, hvor man kan følge med i li-
vet når kystskibet kommer til byen.  
Overnatning: Ombord i udvendig 
kahyt (måltider er ikke inkl.).  
 
Priserne er meget rimelig 
ombord, f.eks. koster morgen-
mad 85 kr. smørrebrød til frokost 
30- 50 kr. og en middagsret 120 
kr.). 

 
 

 
 

  
   

  
Lørdag 
Vestkysten Den smukke sejlads 
langs Grønlands vestkyst fortsæt-
ter, og kl. 9.00 er vi fremme i Si-
simiut, hvor I kan nå et besøg på 
museet 
 
Kl. 11.00 sejles der videre sydpå, 
og kl. 17.45-18.00 er der et kort 
stop i Kangerlussuaq og kl. 
21.15-22.30 er der et stop i Ma-
niitsoq.  
Overnatning: Ombord i 
udvendig kahyt (måltider er 
ikke inkl.). 
 
Søndag 
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 
udvendig kahyt (måltider er 
ikke inkl.). 
 
Mandag 
Vestkysten-Qaqortoq 
Tidligt om morgenen kl.6.00- 
6.30 er et kort stop i Paamiut. Vi 
er fremme i Qaqortoq kl. 16.00 
hvor Arctic`s lokale guider tager 
imod og kører jer til hotellet. 
Overnatning: Hotel Qaqortoq 
 
Tirsdag 
Qaqortoq 
Efter morgenmaden går vi sam-
men med guiden en tur i byen 
 
Qaqortoq er den største by i Syd-
grønland med ca. 3200 indbyg-
gere.  
 
Området omkring Qaqortoq er 
beboet siden forhistoriske tider, 
men den nuværende by blev først 
grundlagt i 1774 og døbt Juliane-
håb efter den danske dronning 

Juliane Marie. 
 
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 havde først skåret 24 skulp-
turer i  klippefladerne og bjer-
gene i byen og I dag er der over 
40 skulpturer i byen. 
 
Senere sejler vi på 30 minutter 
den smukke tur til Hvalsey, hvor 
vi går den lille tur til Hvalsey Kir-
keruin.  

kirken er en af de vigtigste bevi-
ser for nordboernes bosættelse 
af Grønland. 

Kirken, der er fra 1408, ligger 
meget smukt og der er god tid til 
at indsnuse atmosfæren, før tu-
ren går tilbage til Qaqortoq. 
Overnatning: Hotel Qaqortoq 
 
Onsdag 
Qaqortoq-Narsarsuaq 
Efter morgenmaden sejler vi den 
smukke tur gennem Eriksfjorden 
til Narsarsuaq hvor vi bor på ho-
tellet af samme navn. 
 
Efter indkvarteringen på hotellet 
går det på en lille vandretur, en 
dejlig måde at opleve Grønland 
på. 

Vi kører den lille tur til vejs ende, 
og herfra går vi sammen med 
guiden den meget smukke tur 
gennem Blomsterdalen mens vi 
kan se Narsarsuaq-gletscheren i 
det fjerne. Turen tager ca. 3 ti-
mer og er en smuk oplevelse. 
Overnatning: Hotel Qaqortoq 

Torsdag 
Narsarsuaq-København 
Efter morgenmaden er der tid til 
sidste kik på området (måske 
har det lille museum åbent) og 
kl. 14.45 flyves de København 
med ankomst kl. 23.15 
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