
I Grønland kan man hurtigt komme til at føle sig lille 
- i den meget store, overvældende natur.
  Landskaberne på de gode dage synes næsten at 
række uendeligt mod horisonten, når man bevæger 
sig i dem - enten til fods, i et køretøj, i et skib eller 
på et fly/helikopter.
  Naturen er så fascinerende, at man ved hjemrejsen 
har stor lyst til at rejse tilbage for at suge mere til 
sig. Også fordi det hele ændrer sig hele tiden med 
vejret og årstiderne.
  Selvfølgelig kan der så også være dage, hvor solen 
drøner fra en blå himmel og dage, hvor alt er gråt, 
trist, vådt og blæsende. Men det har også sin 
charme - bare det ikke varer for længe!
  Med til at gøre Grønland til noget helt unikt er 
selvfølgelig også indlandsisens enorme udstrækning 
og dybde - over tre kilometer og med et areal på 
1,7 millioner kvadratkilometer. Danmark er til 
sammenligning knapt 40 gange mindre. 
  På denne kysttur kommer vi til at få en stærk 

Program kysttur Grønland 2.-12. maj 2022
fornemmelse for, at hvad Grønland er i størrelse, og 
hvordan livsvilkårene er på verdens største ø ud fra 
de naturgivne forhold.
  Det hele med den erfarne rejseleder Peter 
Hersted, som er med på hele rejsen lige fra afgang i 
Københavns Lufthavn, til vi er tilbage igen.

Med fly, 4-hjulstræk og skib
Første gang, man besøger Grønland, bliver man 
temmelig overrasket over, at der er så få veje. Man 
kører ikke bare i bil eller bus eller med tog fra by til 
by for at besøge venner og familie. 
  For byerne har kun vejnet inden for byskiltene og 
så nogle få kilometer ud i landskabet. Derfra må 
man gå, køre snescooter, hundeslæde eller sejle 
videre frem mod næste by.
  Med andre ord skal vi på denne tur også benytte 
fly, 4-hjulstrukne køretøjer og skib for at komme på 
langs af et stykke af Grønlands vestkyst - nemlig fra 
Nuuk i syd til Illusiat i nord.



Næsten alt med i prisen
I prisen på 31.795 kroner for turen i delt 
dobbeltværelse (tillæg for eneværelse) er der 
halvpension, og alle entreer i programmet er 
inkluderet. Så det er stort set kun frokost og 
lommepenge, der er brug for udover køb af 
drikkevarer til aftensmaden.

Det er nemt at tilmelde sig via hjemmesiden - 
eller brug tilmeldingsblanketten (bagerst i dette 
program), som sendes til Niels Damsgaard Hansen 
på mail: niels@rejsogoplev.dk  

Rejsen er inklusive følgende:
•	 11 dage med ud- og hjemrejse
•	 Fly fra København til Grønland og retur
•	 Transport i Grønland med fly og skib mv. som 

beskrevet i programmet
•	 10 overnatninger med morgenmad på hotel-

ler i god standard
•	 10 aftensmad (uden drikkevarer)
•	 Peter Hersted er rejseleder med stort kend-

skab til Grønland fra mange rejser og som 
rejseleder 

 

Prisen inkluderer ikke:
•	 Drikkevarer til frokoster og aftensmad 
•	 Rejseforsikring - spørg gerne om, hvad du/I 

har brug for af forsikring
•	 Drikkepenge og personlige udgifter under-

vejs

Prisen ved mindst 15 deltagere er:
•	 31.795 kroner i delt dobbeltværelse
•	 Tillæg for eneværelse 7.000 kroner (begræn-

set antal pladser)
•	 Forudsætning for disse priser er valutakursen 

på Yen pr. 25. oktober 2021

Indbetaling af depositum 12.500 kroner, skal 
ske senest 1. februar 2022, som er sidste frist 
for tilmelding. Tilmelding er først bindende efter 
betaling af depositum. Se i øvrigt de nærmere 
betingelser for rejsen på tilmeldingsblanketten 
bagerst i dette program. 



Dagsprogram
- alle tider er lokale og ændringer kan forekomme

Mandag 2. maj
07.00 Check in i Københavns Lufthavn
09.00 Afgang med GL 779 mod Kangerlussuaq 
09.40 Vi ankommer til Kangerlussuaq godt fire

timer senere, og i maj har vi lyset med hele 
døgnet. Vi mærker den kølige luft, når vi 
stiger ud ad flyet og fornemmer, at solen og 
den tørre luft får temperaturen til at virke 
varmere, end den er.
Frokost alle dage i Kangerlussuaq - medbragt 
sandwich
Vi indlogerer os og skal ud på vores første 
tur i fjeldet. Vi bliver kørt op på toppen af 
Tacan, hvorfra vi går vores første tur ud i 
fjeldet. Højden og indsigten giver os et view 
over både indlandsis, fjord og byområdet. Vi 
går ad stier skabt af moskus og rensdyr og 
mon ikke det lykkes at spotte et par styk-
ker. Vi går ad vejen gennem byen tilbage til 
hotellet.

 Aftensmad på hotellet 

Tirsdag 3. maj
 Morgenmad på hotellet

I dag bliver vi kørt ud mod indlandsisen og 
bliver sat af i det der hedder Sandflugtsda-
len. Herfra går vi langs den brede elv til det 
spektakulære vandfald, som skabes hvor 
elven skal presses igennem en smal passage 
i klippen. Vi forsætter videre langs klitter og 

faktisk ørken-landsskab til vi bliver samlet op 
ved vejen igen. 
Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer) 

  
Onsdag 4. maj
 Morgenmad på hotellet

Dagens program fører os med terrængående 
bus de 34 km ad grusvej til punkt 660, hvor 
vejen stopper, og indlandsisen begynder. 
Vi kan se, hvordan isen de seneste år har 
trukket sig tilbage efterladende et spektaku-
lært morænelandskab. Vi kan gå på isen og 
mærke uendeligheden, som krydser Grøn-
land. Både på vej ud og retur kører vi langs 
iskanten med smeltevandssøer, det rå fjeld 
og rigt dyreliv: 
moskusokser og 
rensdyr.  

 Aftensmad på   
 hotellet 

Torsdag 5. maj
 Morgenmad på  
 hotellet

Vi flyver med 
Grønlandsfly til 
hovedstaden 
Nuuk, hvor vi Rejseleder Peter Hersted



har to dage til at se, hvordan en tredjedel af 
Grønlands befolkning bor og trives. Det er 
storbyliv i det små. Vi tager en bybus rundt 
i byen og ser yderposterne indrammet af 
fjord, havn og Lille Marlene, Sermitsiaq og 
Hjortetakken (fjelde). Vi har tid til at gå rundt 
på egen hånd i bymidten.

 Indkvartering på hotel Inuk Hostels
 Aftensmad på hotellet

Fredag 6. maj
 Morgenmad på hotellet

Der er mange historiske og fine bygninger 
ved koloni-havnen i Nuuk. Vi får historier 
knyttet til bygningerne: Det gamle sygehus, 
Seminariet, Vor Frelsers kirke og flere. Vi 
besøger Nationalmuseet og det lokalhisto-
riske museum. ”Brædtet”, hvor lokale udby-
der deres fangst, giver indtryk af farverne 
af lokal proviant. Efter aftensmad tager til 
Atlantshavs-kajen og stiger ombord på kyst-
skibet Sarfaq Ittuk, hvor vi skal tilbringe to 
nætter. Alle får kahyt med udsigt, og udsig-
ten er storslået på hele sejladsen.

 Aftensmad på skibet

Lørdag 7. maj
 Morgenmad på skibet

Lørdag morgen vågner vi op med blik på 
havnen i Manitsoq - det første havne-anløb. 

Fra Manitsoq sejles indenskærs op mod 
Kangasiaq. I flot vejr er både hvaler og sæler 
synlige fra dækket. Sisimiut nås sidst på 
eftermiddagen. 
Vi får mulighed for at gå i land og få et ind-
tryk af byen, før vi sejler ud på den anden 
nat på båden. Midnatssolen bliver mere 
markant, når vi i løbet af dagen har passert 
polarcirklen.

Søndag 8. maj
 Morgenmad på skibet

Tidligt morgen anløber vi havnen i Assiat og 
ligger kun kort til kajs for at sætte passage-
rer af og tage nye ombord. Efter afgang fra 
Aasiaat begynder en af de flotteste sejlture, 
man kan forestille sig. Vi krydser Diskobug-
ten mellem den flotteste perlerække af 
isfjelde i stigende størrelser med Diskoøens 
stejle basaltklipper til styrbord og fastlandet 
til bagbord. Før indsejlingen til Ilulissat kul-
minerer det hele ved passage af mundingen 
til Isfjorden, hvor kæmpe isfjelde støder på 
grundfjeldet og pakker sig i kø for at drive 
ud i bugten. Vi ankommer til Ilulissat kl. 13,  
hvor vi forlader båden for at indlogere os på 
hotellet, hvor vi skal bo i fire nætter.
Dagen rummer også tid til  en lille byrundtur 
til fods. 

 Aftensmad på Hotel Hvide Falk



Mandag 9. maj
 Morgenmad på hotellet

Vi tager ud på en dejlig vandretur i fjeldet fra 
byens sydvestlige udkant. Vi følger kysten og 
klipperne og den spektakulære Isfjord, som 
åbner sig og afslører de kæmpe formationer 
af isfjelde på vej ud til havet.
Vi bevæger os videre ud i det fredede områ-
de Sermermiut, hvor tidligere tiders inuitter 
havde bopladser. Derfra til kællingekløften, 
hvor kvinder efter sigende kastede sig ud, 
når de ikke længere udfyldte deres rolle i 
samfundet. 

 Vi spiser en frokost undervejs i fjeldet
 Samme hotel som dagen før
 Aftensmad på hotellet

Tirsdag 10. maj 
 Morgenmad på hotellet

Dagen bruger vi på en sejltur til bygden 
Ilimanaq, som ligger 15 km syd for Ilulissat 

på den anden side af Isfjorden og har  53 
indbyggere. Det er et lille samfund med få 
huse, men giver et billede af livet i de små 
fangersamfund, som er ved at forsvinde.  
Frokost undervejs
Om eftermiddagen besøger vi to af byens 
tre museer, nemlig Knud Rasmussens hus og 
samlingen på Ilulissat kunstmuseum.
Samme hotel som dagen før

 Aftensmad på hotellet

Onsdag 11. maj
 Morgenmad på hotellet

Formiddagen er sat af til på egen hånd at un-
dersøge bylivet og forretningslivet i Ilulissat 
eller nyde en stille formiddag med fx en kop 
kaffe og en sjælden fantastisk udsigt. 
Frokost et sted i byen.
Om eftermiddagen går vi igen til Sermer-
miut, hvor vi  besøger det flotte, nye Is-
fjordscenter, som på spændende vis illustre-
rer tidligere tider og fremtidsudsigterne for 
indlandsisen. Centret er tegnet af Dorthe 
Mandrup og er et stykke fantastisk arkitek-
tur, hvor kultur og natur spiller sammen i 
en harmonisk symbiose. Vi besøger centret 
og museet, inden vi igen går ud i naturen 
og suger de sidste indtryk af den fantastiske 
Isfjord med de kæmpe isfjelde til os og for-
søger at se de forandringer, der er sket siden 
mandagens tur.         
Samme hotel som dagen før

 Aftensmad på hotellet

Torsdag 12. maj
 Morgenmad på hotellet
 Lidt tid på egen hånd
 Vi kører til lufthavnen

10.55 Afgang fra Ilulissat til Kangerlussuaq 
11.45 Ankomst til Kangerlussuaq
12.40 Afgang fra Kangerlussuaq mod København
21.00 Ankomst til København



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 1. marts 2022

Tilmeldingsblanket kysttur Grønland 2. - 12. maj 2022

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil            Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 7.000 kr. pr. person):

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds: 

Prisen for studieturen er 31.795 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt 
studieturen gennemføres med færre end 15 deltagere - hvis de tilmeldte ønsker den gennemført.

Alle SKAL have en rejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der har mu-
lighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet 
MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Depositum 12.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 
1. marts 2022. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
10. april 2022. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
aflyses den, får du din depositum retur. Ved din annullering efter bekræftelse af bestilling, er der et annul-
leringsgebyr på kr. 4.500 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved din annullering fra 1. marts 
frem til 10. april  2022 er depositum tabt. Ved annullering fra og med 10. april 2022, eller ved manglende 
eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive kor-
rekte oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller mobil 51 41 71 58


