
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 køretøj, på skib eller fly/
helikopter.
  Naturen er så fascinerende, at man allerede ved 
hjemrejsen har stor lyst til at rejse tilbage for at 
suge mere til sig. Også fordi det hele ændrer sig hele 
tiden med vejr og årstid. Naturens kræfter råder på 
verdens største ø - vi mennesker er de små.
  Selvfølgelig er der dage, hvor solen drøner fra en 
blå himmel og dage, hvor alt er lidt gråt, trist, vådt 
og blæsende. Begge typer vejr har charme og kraft i 
deres evige vekslen!
  Med til at gøre Grønland til noget helt unikt er 
selvfølgelig også indlandsisens enorme udstrækning 
og dybde - over tre kilometer dyb sine steder og et 
areal på 1,7 millioner kvadratkilometer. Danmark er 
til sammenligning knapt 40 gange mindre. 
  På denne studietur op langs landets vestkyst 
kommer vi til at få en stærk fornemmelse for, hvad 
Grønland er i størrelse, og hvordan livsvilkårene er 
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ud fra de naturgivne forhold.
  Det hele med erfarne Peter Hersted som rejseleder 
lige fra 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 skibe for at komme på 
langs af et stykke af Grønlands vestkyst - nemlig fra 
Qaqortoq i syd til Ilulissat i nord.

Se videoer om studieturen og Grønland 
Vi har lavet et par videoer, som introducer den 
overvældende oplevelse, det er at besøge Grønland.
Se en med Peter Hersted her og her. En tidligere 
deltager fortæller om sin oplevelse her

Stregen viser kun sejlturens start i Qaqortoq 
(Julianehåb) og slutning Ilulissat. Ruten er nem-
lig ofte indenskærs og ikke på det åbne hav.

https://youtu.be/V2N98k141FU
https://youtu.be/9UZxbEC1sCo
https://youtu.be/junkkKJ6sqE%20


Næsten alt med i prisen
I prisen på 39.950 kroner for turen i delt 
dobbeltværelse (13.200 kroner i tillæg for 
eneværelse, hvor det muligt) er der helpension 
bortset fra enkelte frokoster, og alle entreer mv. i 
programmet er inkluderet. Så det er kun drikkevarer 
og lommepenge, du selv skal betale.
Det er nemt at tilmelde sig via hjemmesiden her 
- eller brug tilmeldingsblanketten (bagerst i dette 
program), som sendes til Niels Damsgaard Hansen 
på mail: niels@rejsogoplev.dk  

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

beskrevet i programmet
•	 12 overnatninger med morgenmad på hotel-

ler i god standard
•	 11 frokoster (uden drikkevarer)
•	 12 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 11 deltagere er:
•	 39.950 kroner i delt dobbeltværelse
•	 Tillæg for eneværelse 13.200 kroner (be-

grænset antal pladser og få nætter ikke mu-
ligt - se dagsprogrammet)

Indbetaling af depositum 14.500 kroner, skal 
ske senest 13. marts 2023, som er sidste frist 
for tilmelding. Tilmelding er først bindende efter 
betaling af depositum. Se i øvrigt de nærmere 
betingelser for rejsen på tilmeldingsblanketten 

https://www.rejsogoplev.dk/tilmelding.html


Dagsprogram
- alle tider er lokale og ændringer kan forekomme

Torsdag 8. juni
10.30 Vi mødes til check in i terminal 2 i 
 Københavns lufthavn
12.45 Fly med Greenland Air direkte til Narsarsuaq 
13.35  Ankomst til Narsarsuaq

Indkvartering på hotel Narsarsuaq – mulig-
hed for eneværelse
Rundtur omkring den gamle base
Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Fredag 9. juni
 Morgenmad på hotellet

Gåtur til den døde bræ gennem blomsterda-
len
Frokost medbragt madpakke ude i terrænnet 
(inkluderet uden drikkevarer)
Aftensmad på hotellet 
Samme hotel som dagen før – mulighed for 
eneværelse

Lørdag 10. juni
Morgenmad på hotellet

Båd til Qassiarsuk. Herfra ca. syv km ad grus-
vej til Tasiusaq. Vi går og bagagen bliver kørt
Frokost medbragt madpakke (inkluderet 
uden drikkevarer)
I Tasiusaq bor vi en nat hos Aviâja og Klaus, 
der driver fåreholdersted med ca. 600 mo-
derfår og selv avler grovfoderet. Derudover 
har de turister i vandrehjem og guesthouse. 
Ingen mulighed for eneværelse
Aftensmad hos dem

Søndag 11. juni
Morgenmad hos 
Aviâja og Klaus
Vandring til 
fåreholderstedet 
Qorlortup Itinera, 
ca. 7 km. Fami-
lien har får og 
turisme. Der er 
transport af ba-
gagen, så vi bare 

Rejseleder Peter Hersted



skal vandre turen
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Overnatning Qorlortup Itinera – ingen mulig-
hed for eneværelse
Aftensmad her

Mandag 12. juni
Morgenmad i Qorlortup Itinera
Tilbage til Qassiarsuk – afstand +/transport 
af bagage mv
Frokost medbragt madpakke (inkluderet 
uden drikkevarer)
Overnatning hos Ellen og Carl, der driver 
med fårehold samt turisme. Ellen er skole-
lærer
Aftensmad hos Ellen og Carl – ingen mulig-
hed for eneværelse

Tirsdag 13. juni
Morgenmad hos Ellen og Carl
Ved middagstid med båd til Qaqortoq, regio-
nens hovedby.
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Indkvartering på guesthouse eller hotel – 
mulighed for eneværelse 
Eftermiddagen og aftenen kan bruges på at 
udforske byen, der ligger meget smukt.
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Onsdag 14. juni
Morgenmad hvor vi bor
Formiddag og noget af eftermiddagen bru-
ges til vandretur omkring byen – eller even-
tuelt besøg på forsøgsstationen
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Aftensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

19.00 Afgang med kystbåden Sarfaq Ittuk – hvor vi  
 overnatter fire nætter – mulighed for   
 eneværelse

Torsdag 15. juni
 Morgenmad på skibet

Vi sejler op langs kysten – anløb med anløb i 
Narsaq, Arsuk, Paamiut og Qeqertarsuatsiaat 
undervejs



Frokost på skibet (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Aftensmad på skibet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Fredag 16. juni
 Morgenmad på skibet
07.30 Efter endnu en lys (midnatssol) nat ankomst

til Nuuk. Vi har hele dagen i Nuuk, og da 
byen er overskuelig, når vi både at se alle 
de gamle historiske bygninger, Nationalmu-
seet og også det nye imponere kulturcenter 
Katuaq. Der bliver også tid til at gå i centrum 
på egen hånd.Vi når både frokost og aftens-
mad i byen før vi vender tilbage til skibet og 
vore kahytter. 

 Frokost i byen (inkluderet uden drikkevarer)
Aftensmad på restaurant i byen (inkluderet 
uden drikkevarer)

21.00 Skibet sejler videre mod nord

Lørdag 17. juni
 Morgenmad på skibet

Vi anløber Manitsoq tidlig lørdag morgen. 
Det er kun et kort besøg, der ikke tillader, 
at vi går i land. Fra Manitsoq er sejladsen 
indenskærs i et smalt sund med rig mulighed 
for at se hvaler og sæler fra dækket. Kanga-
amiut er en betagende lille by der ligger fint 
på en skrånende klippeside. Her bliver pas-
sagere udvekslet via en lille båd.   
Vi er i Sisimiut klokken 19.00 og har to timer 
til en rundtur i byen. Det er den første by på 
turen, hvor man har slædehunde. 
Frokost på skibet (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Aftensmad på skibet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Søndag 18. juni
 Morgenmad på skibet

Vi anløber havnen i Aasiaat om morgenen, 
før vi sejler videre. Det bliver nok den mest 
spektakulære del af turen. Vi krydser Disko-



bugten, som er fyldt med is og enorme 
isfjelde fra den store isfjord i Ilulissat. Det er 
en tur, hvor det er meget svært at løsrive sig 
fra dækket og udsigten. 
Frokost på skibet (inkluderet uden drikkeva-
rer)

13.00. Vi ankommer til Ilulissat, indkvarterer os og
går gennem byen til Sermermiut og ser det 
flotte, nye Isfjords-museum tegnet af Dorte 
Mandrup. 
Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Mandag 19. juni
 Morgenmad på hotellet

Sejlads på Isfjorden og vandretur om næsset 
Frokost medbragte madpakker (eller på bå-

den) (inkluderet uden drikkevarer)
Aftensmad på hotellet eller restaurant i byen 
(inkluderet uden drikkevarer)

 Samme hotel som søndag

Tirsdag 20. juni
 Morgenmad på hotellet
07.45 Vi kører til lufthavnen i Ilulissat for at lave   
 check in til hjemrejsen
09.45 Afgang med Kangerlussuaq med Greenland   
 Air
11.20 Ankomst
 Frokost på egen hånd i lufthavnen
12.40 Vi flyver videre mod København med 
 Greenland Air
21.00 Ankomst til Københavns lufthavn





SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 13. marts 2023

Tilmeldingsblanket kysttur Grønland 8. - 20. juni 2023

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 13.200 kr. pr. person):

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

Prisen for studieturen er 39.950 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt 
studieturen gennemføres med færre end 11 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 
13. marts 2023. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
14. april 2023. 

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 an-
nulleringsgebyr på kr. 4.500 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved din annullering fra 13. 
marts frem til 14. april  2023 er depositum tabt. Ved annullering fra og med 13. april 2023, eller ved man-
glende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at 
afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

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


