GRØNLAND – ISBJERGENES HJEMBY
Fredag
København-Ilulissat
Der er afgang fra København kl.
10.45 med ankomst til Kangerlussuaq kl. 11.25 og er I heldige flyves
der videre kl. 13.00 med ankomst til
Ilulissat kl. 14.30 (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 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 bygninger, der stammer fra den første
handelsstation.
Vi besøger også den travle fiskerihavn, den gamle kirke og museet
med en kopi af en gammel grønlandsk tørvehytte.
Middag og overnatning:
Hotel Arctic
Lørdag
Iluissat-Sermermiut
Efter morgenmaden går det i

+

løbet af dagen på en dejlig tur til
Sermermiut, der er en boplads
ved isbræen.
Vi kører til udkanten af Ilulissat
og derfra går vi på en smuk tur
blandt småbjerge til Sermermiut,
hvor man finder spor fra 4 eskimo-kulturer.
Overalt kan man nyde synet af
smukke blomster, de smukke
fjelde og den fantastisk udsigt
over isbræen.
Overnatning: Hotel Actic
Søndag
Ilulissat
Der er i dag ikke inkluderet nogen
udflugt om dagen, så I kan nyde
det gode vejr og den spændende
by.
Om aftenen kan I evt. tage på et
midnatskrydstogt.
Overnatning: Hotel Arctic
Mandag
Ilulissat-Illimanaq
Efter morgenmaden sejler til Ilimanaq, der er en lille bygd, der
ligger lige syd for Kangia isfjorden.
Bygden har ca. 70 indbyggere,
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der hovedsagelig lever af fiskeri
og jagt.
Sammen med guiden vil I opleve
en tilværelse der er meget forskelligt fra livet i Ilulissat.
Bygden ligger meget malerisk og
der bliver tid til at gå en tur i det
vidunderlige smukke landskab.
Vi tager også på hvalsafari hvor
vi prøver at spotte hvaler (ingen
garanti).
Naturen undervejs er fyldt med
Isbjerge og turen varer ca. 6 timer (frokost undervejs inkl.)
Overnatning: Hotel Arctic
Tirsdag
Ilulissat-København
Efter morgenmaden er der afgang til lufthavnen hvor I kl.
10.25 flyver vi til Kangerlussuaq
med ankomst kl. 12.00 og videre
til København med ankomst kl.
21.30

