
SYDGRØNLAND I EN NØDDESKALD  

 

Torsdag 
København-Qaqortoq 
Der er afgang fra København med 
Air Greenland til Narsaesuaq kl. 
12.20 med lokal ankomst kl. 13.10 
 
Her venter transferbussen for at køre 
jer til havnen, hvor båden venter. 
 
På 2 timer sejler I gennem med den 
meget smukke Eriksfjord og unervejs 
møder i helt sikkert nogle flotte 
isbjerge. 
 
I haven i Qaqoetoq  venter gude fra 
Arctic adventure for at køre jer til 
jeres hotel, og efter indkvarteringen 
serveres der middag (inkl.) 
Middag og Overnatning:  
Hotel Qaqortoq 
 
Fredag 
Qaqortoq 
Efter morgenmaden går vi sammen 
med guiden en tur i byen 
 

Qaqortoq er den største by i Syd-
grønland med ca. 3200 indbyggere.  
 
Området omkring Qaqortoq er be-
boet siden forhistoriske tider, men 
den nuværende by blev først grund-
lagt i 1774 og døbt Julianehåb 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 Skandinavien 
havde først skåret 24 skulpturer i 
klippefladerne og bjergene 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 Kirkeruin.  

kirken er en af de vigtigste beviser 
for nordboernes bosættelse af Grøn-

land. 

 
   

  
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 
 
Lørdag 
Qaqortoq 
Efter morgenmaden finder I selv 
til havnen, hvor båden venter, og 
selvom der ikke er en guide fra 
Arctic med bliver det en stor op-
levelse. 

Vi sejler gennem Ikerssuaq Fjord, 
hvor vi passerer nogle gigantiske 
isbjerge og når frem till Twin Gla-
cier. 
 
Her går vi i land for at røre ved 
indlandsisen.  
 
Vi er her en times tid så der er 
god tid til at tage nogle gode bil-
leder og fornemme stemningen. 
 
På vej tilbage kommer vi forbi en 
anden fjord med fuglensklippe og 
et fascinerende og stort vandfald. 
 
Turen tager 4 timer og gennem-
føres hvis der er minimum 4 del-
tagere 
 
Søndag 
Qaqortoq 

Efter morgenmad skal I på en 
vandretur, noget der næsten e et 
mus når man i Grønland, og tu-
ren er på omkring 12 km. 
 
Sammen med en guide fra Arctic 
Adventure skal vi Storsøen rundt. 
 
Søen spiller stor rolle i de lokales 
liv. Det er et fantastisk sted at fi-
ske arktisk char, en vidunderlig 
sø til svømning eller kajaksejlads 
og kilden til ledningsvandet i Qa-
qortoq 
 
Vi kommer også forbi et smukt 
vandfald, hvor vi evt. kan spise 
en medbragte madpakke (inkl.).  
 
 
 

  
Vi kommer også forbi byens 
fodboldbane og et 
lejlighedsbyggeri, så vi hører om  
såvel livet i naturen og hvordan 
det er at leve i byen. 
Overnatning: Hotel Qaqortoq 
 
Mandag 
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 

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