
SPECIALTUR KUN EN AFGANG!
GRØNLAND FRA FØRSTE PARKET 28. AUGUST-4. SEPTEMBER 2010

SÆR
TILBUD

Som avslutning på säsongen byder
vi på en helt særlig specialtur rmed
Arctic Umiaq Lines kystskib Sarfaq
Ittuk fra isbjergenes by Ilulissat ned
langs kysten via det frodige
Qeqertarsuaq, den hyggelige by
Sisimiut og to fantastiske
naturattraktioner: Den kælvende
gletscher Eqi og den smukke
Evighedsfjord og med Grønlands
hovedstad Nuuk som show stopper!

En unik sejltur som tager dig med på
fantastiske natur- og kulturoplevelser
og alt det bedste Grønland er så
kendt for.

De enestående landskaber med bjerge af
både is og sten krydret med Grønlands
utrolige kontraster med moderne bystemning
og stille bygdeliv.

På hele turen vil vores erfarne guide sørge
for, at sikkerhed og information er helt i top!
Forestil dig at nyde udsigten til isfjelde i alle
mulige nuancer og måske endda spotte
hvaler forrest på det hyggelige kystskib!

Turen finder sted den 28. august-4.
september 2010, som årstidsmæssigt er et
af de bedste tidspunkter at besøge Grønland
på. Sommeren er gået på hæld, og efterårets
komme viser sig i de smukkeste gyldne
farver, der smyger sig rundt om i klipperne
og mærkes i den friske, kølige og rene luft.
Sensommer, når det er allerbedst!

Dagsprogram

Lørdag
Afrejse med Air Greenland fra København til
Kangerlussuaq. Fra Danmark tager det kun
ca. 4½ time at flyve til Grønland. Fjeldene i
Kangerlussuaq er det første, du ser, når du
træder ud af flyet fra København, og her
starter Grønlandseventyret.

Kangerlussuaq er omdrejningspunkt for
langt størstedelen af flytrafikken ind og ud
over Atlanten og videre rundt til de
grønlandske byer.

Efter et kort ophold går det videre til Ilulissat,
som ligger i Diskobugten, 250 km nord for
Polarcirklen. Byen ligger ved mundingen af
den 40 km lange isfjord, hvor verdens mest
produktive isbræ Kangia producerer mere
end 20 millioner ton ismasse i døgnet.

Prisen inkluderer:

Fly København-Kangerlussuaq-Ilulissat
Fly Nuuk-Reykjavik-København
1 nat på Hotel Arctic
6 nætter på Sarfaq Ittuk
Fuld pension på Sarfaq Ittuk
Udflugter ifølge program
Guide
Alle skatter og afgifter

Pris pr. person endast SEK 29 950:-
Arctic Umiaq Line udfører passagersejlads i
grønlandske farvande. Selskabet blev
grundlagt 1774 og ejes i dag af Air Greenland
og Royal Arctic Line. Besætningen på Sarfaq
Ittuk er veluddannet og har stor erfaring i
sejlads i arktiske farvande.

Turen gennemføres ved minimum 25
personer.



Den helt fantastiske Ilulissat isfjord er ikke
uden grund på UNESCOs Verdensarvsliste.

Ilulissat er Grønlands tredjestørste by og er
en skøn blanding af moderne impulser og
traditionel grønlandsk levevis. Flere tusinde
slædehunde præger bybilledet og sørger for
en stemningsfuld atmosfære med deres
hylen.

Der er næsten uanede muligheder for
oplevelser i Ilulissat: Skønne vandreture,
besøg i Knud Rasmussens fødehjem, som i
dag er byens museum, bjergtagende
helikopterture, cafébesøg, souvenirshopping
og et levende havneliv med fangere, der i
deres joller kommer ind med dagens fangst.

Søndag
Frem til sidst på eftermiddagen er der tid til at
nyde Ilulissat på egen hånd. Udnyt fx
muligheden for at opleve stemningen under
en grønlandsk gudstjeneste søndag
formiddag.

Efter ombordstigning på det gode skib Sarfaq
Ittuk vil der blive budt på en lækker 3-retters
velkomstmiddag.

Sarfar Ittuk er normalt nerven i besejlingen af
den vidtstrakte grønlandske kyst fra syd og
op til Diskobugten. På dette unikke cruise
tilbyder vi egne kahytter med bad og toilet til
alle vores passagerer.

Kursen sættes nu mod nord til Eqi - den
kælvende bræ - beliggende ca. 80 km nord
for Ilulissat.

Mandag
Glæd dig til en hel dag ved naturperlen Eqip
Sermia, hvortil landgang finder sted med
kystskibets landgangsfartøj. Bræen strækker
sig over 3,4 km, og 30 til 80 meter strækker
sig over havets overflade. Det er fantastisk at
opleve både små og store kælvinger og høre
de næsten eksplosionsagtige lyde.

Den iltrige is er også fødegrundland for
mange dyr – både fugle, sæler, harer og
polarræven er hyppige gæster i det smukke
område.

Grønland er et kontrasternes land. De
største kontraster findes i landskabet
omkring isranden, hvor indlandsisen møder
fjeldet. På en dagstur kan man enten gå op
langs morænekanten af Eqip Sermia eller
man kan følge i den franske forsker Poul
Emil Victors fodspor og gå helt op på
indlandsisen. På indlandsisen finder man en
helt anden verden. Turkisblå
smeltevandselve æder sig gennem isen og
løber nogle steder ud i søer og andre steder
ned i dybe brønde.

Med direkte udsigt til bræen ligger Ice Camp
Eqi – 11 hyggelige hytter, som ligger lige ved
siden af ’Franskmandens hytte’ – et historisk
levn fra Poul Emil Victors ekspeditioner på
indlandsisen i 1948-1953.

Et sandt grønlandsk paradis, der skal
opleves fra første række!

Tirsdag
Så anløbes Qeqertarsuaq på Diskoøen. Øen
er af vulkansk oprindelse med utroligt
fascinerende basaltformationer og en rig
flora. Landskabet lægger op til oplevelser af
de helt store: Små stier, uberørte områder,
brusende elve, hyggelige kroge og kæmpe
klipper. Husk også at nyde stilheden!

På byrundturen får man et indblik i den lille
Qeqertarsuaq by, som blev grundlagt af
hvalfangeren Svend Sandgreen helt tilbage i
1773. Der bor ca. 1.050 indbyggere, som
også nyder godt af en arktisk station.
Opholdet på Qeqertarsuaq byder endvidere
på en vandretur i det dejlige område, hvor
man kommer helt tæt på den store natur.

Onsdag
Skibet anløber i dag Sisimiut, byen ved
rævehulerne, som med 5.458 indbyggere er
Grønlands næststørste by 42 km nord for
polarcirklen. Sisimiut ligger i
åbentvandsområde, hvor havet ikke fryser til
om vinteren. Hundeslæden er flittigt benyttet
om vinteren, og de mange slædehunde kan
ses og høres på lang afstand.

Sisimiut er en driftig by, og som så mange
andre grønlandske byer har den en ældre
bydel, der blandt andet huser det hyggelige
museum. Flere steder er der god mulighed
for at beundre og købe grønlandsk
kunsthåndværk, der produceres på et af
byens værksteder. På brættet sælger de
lokale fangere dagens fangst af fisk, sæl,
rensdyr og fugle.

Torsdag
I dag vågner du op med udsigt til den
smukke Evighedsfjord, der præges af
gletschere, som presses ned mellem de
stejle fjelde og hænger som store tunger
ned mod vandet. Et fantastisk syn og en
uforglemmelig oplevelse. Efter frokost er der
også landgang et andet naturskønt sted
længere ud af fjorden, så det er en dag, der
igen står på stor natur og oplagte motiver.

Med en lokalkendt kaptajn går vi dybere ind
i fjorden end normalt, til steder der kun
kendes af lokalbefolkningen, så der er
virkelig noget at se frem til.

Fredag
Hovedstaden Nuuk er sidste stop på turen.
Som noget helt særligt for denne tur finder
overnatning sted på skibet, hvilket betyder,
at man slipper for ud- og indcheckning!

Vi byder i Nuuk på en guidet byrundtur, men
giver dig samtidig mulighed for at opleve
Nuuk på egen hånd.

Udover en smuk og spændende natur er der
i Nuuk mange forskellige kulturelle tilbud:
Grønlands Nationalmuseum, et
kunstmuseum, Grønlands Selvstyre og den
arkitektoniske perle Katuaq, og overalt er er
der udsigt til både de store vidder og huse i
stærke farver.

Middagen er ikke inkluderet denne aften,
men kan nydes på en af de lokale
restauranter.

Lørdag
Om formiddagen er der transfer til Nuuk
lufthavn, og turen går nu via Island til
København med ankomst om aftenen.
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