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Velkommen 
 
Grønlandsrejsen 2022 går til Island og Østgrønland, hvor der venter mange spændende 
oplevelser. 
 
Vi starter rejsen på Island, hvor der haves mulighed for at tage på forskellige udflugter, 
Udflugter til Lavagrotten,  ”Den Gyldne Cirkel” og Sydkysten kan varmt anbefales. 
 
Rejsen til Østgrønland byder på ophold i bygden Kulusuk og byen Tasiilaq. I Kulusuk tager vi 
til en nedlagt amerikansk radarstation (DYE 4), hvorfra der haves en fantastisk udsigt 
samt besøger bygden. Herefter sejler vi til den smukke by Tasiilaq. Undervejs sejler vi forbi 
en flot gletsjer. I Tasiilaq haves mulighd for at deltage i mange forskelligartede udflugter. 
Det bliver også muligtl at tage på et hytteophold i Sermilikfjorden. Her er der maksimalt 
plads til 10 personer ad gangen.. 
 
 

Jeg håber, at folderen giver et godt indblik i mulighederne og vil være til inspiration for 
den kommende rejse og de oplevelser, der venter,. 
 

God fornøjelse 
 

Jan Bøgtsed 
Rejseleder 



Kort over området 



 

Tentativt PROGRAM 
 
 
Dag 1: Rejse København - Keflavik - Reykjavik 
 
Vi mødes alle i Kastrup lufthavn hvor vi check-
er ind og gør klar til afgang. Vi flyver med 
IIceland Air/SAS fra København til Keflavik. 
Herfra tager vi transitbussen til ”Den Blå La-
gune”. I ”Den Blå Lagune” nyder vi det varme 
termiske vand inden vi fortsætter med tran-
sitbussen til Reykjavik centrum.. Vi indkvarteres 
på ”Guesthouse Sunna”. Det ligger meget tæt 
på Hallgriskirken, der er Reykjaviks varetegn.. 
Her vil vi ha’ fire overnatninger. 
 
 
Dag 2 - 4: Reykjavik 
 
Vi har de næste tre hele dage til rådighed i Reykjavik. 
Der er meget at opleve i Reykjavik og omegn. Jeg har her listet nogle af de mest 
populære og interessante udflugter. 
 
Lavatunnel og ”Den Gyldne Cirkel” 
Heldagstur. 
Observér Island over og under jordover-
fladen. Vi begynder dagen med at over-
være virkningerne af et vulkansk udbrud 
indefra. Vi tager til Raufarhólshellir lava-
tunnel. Denne lavatunnel, som er op til 30 
meter bred og 10 meter høj, er en af de 
største i Island. Vi bliver udstyret med 
hjem og pandelys, inden vi følger stien, 
hvor lava flød for tusinder af år siden.. 
Tunnellens loft er styrtet sammen tæt 
ved indgangen, hvilket skaber nogle smukke lyssøjler. Det fantastiske udvalg af farver, 
der kan ses på tunnellens væg, skyldes klippens forskellige mineraltyper. Vi går ca. 
800 m. ind i tunnelen, og her oplever vi bl.a. total mørke. Skal opleves! 



Herefter tager vi på ”Den Gyldne Cirkel” tur, som består af Gullfoss, Geysir og 
Thingvellir. 
 
- Gullfoss er Islands største og absolut 

mest imponerende vandfald, hvor 
kæmpe vandmasser styrter 30 me-
ter ned i 2 km lang kløft. Der er 
flere stier i området, så det er mu-
ligt at se vandfaldet helt tæt på eller 
fra en udsigtspost. 

  
- Geysir området ligger tæt på Gull-

foss. Via afmærkede stier kan du se 
den specielle park med varme kilder, små søer og 
kratere. Ikke langt derfra (nogle få hundrede me-
ter) kan du se hvordan den aktive gejser, Strok-
kur, sender kaskader af varmt vand og damp op i 
30 meters højde. Det er muligt at komme helt tæt 
på gejseren. 

  
- Islands første nationalpark ved þingvellir (på dansk 

Thingvellir) er et meget specielt område. Det var 
her at Altinget, verdens ældste demokrati, så da-
gens lys i 930. Selve området lokker med en 
spændende natur som fx þingvallavatn (på dansk 
Thingvallavatn), der er Islands største sø, et barsk 
landskab fyldt med dybe sprækker og aktive vul-
kaner. Det er også her, at brudlinjen mellem den 
nordamerikanske og den europæiske tektoniske 
plade kan er tydelig. De flytter sig årligt ca. 2 cm 
årligt! 
 

Sydkysten 
Heldagstur. 
Er du til vandflad og smuk natur, er denne tur for dig. 

På denne skønne guidede dagstur gennem 
det sydlige Island, besøger vi nogle af de 
mest kendte seværdigheder i regionen. 
Oplev de ikoniske Seljalandsfoss og 
Skógafoss vandfald, Dyrhólaey og 
Reynisfjara og vulkanske sorte strand, 
blot at nævne nogle af oplevelserne på 
dagen. Vi kører gennem de frodige land-
brugsområder, der ligger mellem kysten 
og bjergkæder og gletsjere, hvor vi vil 
opleve den storslåede panoramaudsigt. 
Kan klart anbefales. 

 



Hvalsafari 
Ca. 3 timer. 

Der findes 23 hvalarter i havet omkring 
Island. Tag med på denne og få en fanta-
stisk oplevelse. 
Hvalsafarieventyret starter på Reykjaviks 
gamle havn, kun få minutter væk fra byens 
centrum. Der sejles i både mes god kom-
fort, fantastisk interiør, store udendørs 
udsigts dæk og et godt familie miljø. Guider, 
samt kaptajnen og mandskabet, påpeger 
hvor du kan spotte hvaler og fortæller om 
de forskellige hvaler og havfugle der kan 
forvente at blive spottet på turen. 

 
Byrundtur 
Man kan også vælge at tage på sightseeing i 
Reykjavik by. Besøg Hallgriskirken, hvor du kan 
tage en tur op i tårnet og få en storslået ud-
sigt ud over Reykjavik. Tag en tur til havnen og 
besøg den imponerende glasbygning Harpa Con-
cert Hall og tag på shopping i centrum. 
 
Dag 5: Reykjavik – Kulusuk 
 
Vi tager en taxi til Reykjavik lufthavn. Her 
checker vi ind og flyver med Air Iceland Con-
nect til Kulusuk. Flyvetid 1t 40m. 
Efter ankomst bliver vi transporteret til Hotel 
Kulusuk, hvor vi har to overnatninger. Hotellet 
ligger tæt på lufthavnen. 
Efter indkvartering er det muligt at tage på udflugt til DYE-4. 

 
DYE-4 radarstationen var en del af DEW 
radarkæden (distance Early Warning) 
bygget af amerikanerne i 60’erne. I 1991 
blev stationen lukket og i dag står kun 
fundamenter tilbage. Radarstationen er 
bygget på toppen af fjeldet ved Kulusuk. 
En 8 km. lang vej fører fra lufthavnsom-
rådet til DYE-4 området. Her haves en 
fantastisk udsigt ud over hele området. 
Når vi har fået set området og taget 
fotos kører bussen retur til hotellet. 

Om aftenen er der fællesspisning på hotellet. 
 
 
 



Dag 6: Kulusuk 
 
Hele dagen på egen disposition. 
Der arrangeres en vandretur til Kulusuk til 
bygden Kulusuk (ca. 2 km). Her haves mu-
lighed for at stifte nærmere bekendtskab 
med bygden. Der bor ca. 250 personer i 
Kulusuk. 
Om aftenen er der fællesspisning på ho-
tellet. 
 
 

 
Dag 7: Kulusuk – Tasiilaq 
 
Efter morgenmad og udcheckning, går vi fra hotellet og begiver os ned til havnen. 
Her venter to både, som bringer os til Tasiilaq. 
Vi sejler først til Apusiaajik gletsjeren, 
hvor vi nyder den storslåede udsigt til 
gletsjeren. 
Det er også ved denne gletsjer, hvor tu-
ren/udflugten til isgrotten finder sted. De 
ene båd sejler til land og bringer tilmeldte 
deltagere i land. Herfra starter en 3 ti-
mers lang isgrotte tur. 
Den anden båd sejler til Tasiilaq. 
Ved ankomst til Tasiilaq køres vi frem til indkvarteringsstederne. Vi indkvarteres i to 
huse, som ligger tæt på hinanden. I hvert hus haves dobbeltværelser, fællesrum, køk-
kenfaciliteter og toilet/bad. Det vil være op til de indkvarterede i de respektive huse 
at foretage indkøb og stå for madlavningen. 
 
Efter isgrotte turen sejler andet hold til Tasiilaq og indkvarteres i tildelt indkvartering. 
Resten af dagen på egen hånd. 
Bemærk: Alle måltider i Tasiilaq vil være ved beboerne i de respektive huses an-
svar/foranstaltning. 
 
 
Dag 8 – 13: Tasiilaq 
Vi har de næste seks hele dage til rådighed 
i Tasiilaq. 
 
Der er mulighed for at komme på flere 
skønne udflugter i Tasiilaq. Her følger nogle 
af mulighederne for at opleve den helt 
fantastiske natur, som området kan tilby-
de. 
 
 



Vandretur til Blomsterdalen 
Ved havnen starter en sti mod Blom-
sterdalen. Vi følger stien og veje indtil vi 
kommer frem til selve stien, som leder 
frem mod Blomsterdalen. Vi kommer 
forbi kirkegården med de mange flotte 
hvide kors dækket med plastikblomster. 
Vi fortsætter ad stien, og efter et par 
kilometer er vi fremme ved et flot 
vandfald. Under hele turen går vi igen-
nem et frodigt landskab og med skøn 
udsigt til de flotte fjelde, som omkranser 
Blomsterdalen. 

Længden af turen tilpasses efter behov og kan evt. forlænges videre ind i dalen. 
 
Sightseeingtur 
Tag på opdagelse i byen. Museet er absolut 
et besøg værd. Museet har en række hi-
storiske effekter og en meget interessant 
baggrund. Mange af de udstillede genstande 
stammer fra hele Østkysten. Musset var 
oprindelig en kirke (indviet i 1908), som blev 
for lille. I forlængelse af museet findes et 
tørvehus, der giver en god fornemmelse 
af, hvordan man tidligere boede. Den nye 
sekskantede kirke er også et besøg værd. 
 
Sejlads til Knud Rasmussen gletsjer - heldagstur (ca. 8 timer). 
Vi afgår fra Tasiilaq tidlig formiddag og 
sejler nordover igennem det indenskærs 
fjordsystem. Der venter et imponerende 
skue, når vi sejler igennem smalle fjorde 
med høje og spidse fjelde på hver side. Un-
dervejs kommer vi forbi den nedlagte 
amerikanske landingsplads – Ikateq (Bluie 
East Two). Landingspladsen var operativ i 
perioden 1942 – 1947. Her vil vi blive sat i 
land og få mulighed for at se, hvordan 
dette sted blev forladt. I 2019 blev arbejde 
med oprydning af stedet påbegyndt, men 
der er fortsat en masse tønder og køretøjer at se i området. Efter besøgt fort-



sætter vi mod Sermiligaaq fjorden (den smukke gletsjer fjord), hvor bl.a. på samme 
tid kan se både Knud Rasmussen og Karale gletsjerne. Vi sejler mod Knud Rasmussen 
gletsjeren, og ved ankomst, bliver vi sat i land, og der er nu tid til at udforske stedet. 
Det er muligt til fods at komme helt tæt på gletsjeren. 
Under opholdet vil der blive serveret en frokost. Efter et par timers ophold sejler vi 
retur mod Tasiilaq. 
 
Sejlads til Johan Petersen-fjord og Hann gletsjeren (heldagstur). 
Vi afgår fra Tasiilaq tidlig formiddag og 
sejler ud i Kong Oskars fjord og sætter 
kursen mod den store Sermilik-fjord. I 
bunde af Sermilik-fjorden findes to sto-
re glestjere (Heimdal og ) de er yderst 
produktive, og allerede ved indsejlingen til 
Sermilik-fjorden møder mange isskosser 
og –fjelde i alle mulige forme og størrel-
ser. Første stop på turen er det nedlagt 
bosted Ikateq. Vi går i land og udforsker 
stedet. Herfra fortsætter vi sejladsen 
ind i fjordsystemet mod Johan Petersen-
fjorden. Jo længere ind i fjorden vi kommer jo større er koncentrationen af is, så 
der og navigeres sikkert mellem isfjelde og –skosser. Vel inde i Johan Petersen-fjorden 
stopper vi ved Hann gletsjeren og nyder udsigten. Vi sejler mod land og får nu mulig-
hed for et helt enestående syn af flere gletsjere. Mens vi nyder synet og stilheden, 
gøre klar til frokost. Efter endt frokost fortsættes sejladsen mod Icecampen, hvor 
der afsættes/hentes folk i forbindelse med ophold i Icecampen. Herfra fortsættes 
sejladsen tilbage mod Tasiilaq. 
Der er stor sandsynlighed for, at vi ser hvaler, så hold udkig! 
 
Sejlads til bygden Tiniteqilaaq  

Vi afgår fra Tasiilaq tidlig formiddag 
og sejler ud i Kong Oskars fjord og 
sætter kursen mod den store Sermilik-
fjord. I bunde af Sermilik-fjorden fin-
des to store gletsjere (Helheim og Mid-
gårdsgletsjeren) de er yderst produk-
tive, og allerede ved indsejlingen til 
Sermilik-fjorden møder mange isskos-
ser og –fjelde i alle mulige forme og 
størrelser. Efter ca. 2 timers sejltur 

ankommer vi til bygden Tiniteqilaaq (betyder ”strædet, der bliver tørt ved lavvande”). 
Der er nu tid til at opleve bygden, inden sejladsen fortsætter nordover i Sermilik-
fjorden. Når det er tid til frokost stoppes motoren. Mens vi nyder synet og den ”lar-
mende” stilhed, gøre klar til frokost. Efter endt frokost sejler vi sydover mod Ice-
campen, hvor der afsættes/hentes folk i forbindelse med ophold i Icecampen. Herfra 
fortsættes sejladsen tilbage mod Tasiilaq. 
Der er stor sandsynlighed for, at vi ser hvaler, så hold udkig! 
 



Ophold i Icecamp Greenland 
Syd for bygden Tiniteqilaaq er Icecamp 
Greenland etableret. Icecampen består af 
forskellige bygninger med plads til 10 gæster i 
5 huse. Til campen hører også 2 gummibåde, 
så nærområdet kan studeres. Tur til og op-
hold i campen finder sted i forlængelse af 
udflugterne ind i Sermilik-fjorden. I campen 
findes køkkenfaciliteter. Vi medbringer og 
tilbereder selv måltider i campen. Ved over-
natning medbringes egen sovepose. 
 
Hvalsafari 

Tag på en aftensejlads og spot hvaler. Kl. 
1900 afgår båden fra havnen og sejler ud 
på det åbne havområde syd for Tasiilaq. 
Her nyder vi udsigten og holer udkig ef-
ter hvaler. Der er store chancer for at 
se pukkelhaver, og måske også finhvaler 
og spækhuggere. 
 
 

Andre udflugter: 
Der haves også mulighed for fisketure og kajakroning. Begge af ca. 2 – 3 timers va-
righed. 
 
Dag 14: Tasiilaq – Kulusuk – Island - København 
Opholdet i Tasiilaq og Østgrønland nærmer sig sin afslutning. Tidlig morgen sejler vi fra 
Tasiilaq mod Kulusuk. Vi checker ind og gør klar til flyvning videre mod Reykjavik. Fra 
Reykjavik tager vi en taxi til Keflavik, hvorfra vi flyver til København. 
Rejsen er nu slut, og det er nu tid til at fordøje alle indtryk fra rejsen. 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 
(pr. person i dobbltværelse – 14 dage/13 nætter – priser pr. 1 jun 20) 

 
Rejse 
- Flyrejse København – Keflavik (T/R):   Kr. 2.650,- 
- Bustransport Keflavik – Reykjavik, 

inkl. stop og adgang til ”Den Blå Lagune”:     Kr.   600,- 
- Flyrejse Reykjavik – Kulusuk (T/R)   Kr. 5.600,- 
- Sejlads Kulusuk – Isbræ – Tasiilaq:    Kr.   750,- 
- Sejlads Tasiilaq – Kulusuk:    Kr.   650,- 
- Administration     Kr.   500,- 
 

Indkvartering 
- Indkvartering i Reykjavik (4 nætter inkl. morgenmad) K:r. 2.000,- 
- Hotel i Kulusuk (2 nætter):    Kr.   1.400,- 
- Indkvartering i Tasiilaq (7 nætter)   Kr.   2.100,- 
 

Udflugter 
- Udflugt ”Den Gyldne Cirkel samt lavatunnel” (heldagstur):  Kr.  1.000,- 
- Udflugt ”Sydkysten” (heldagstur):   Kr.   800,- 
- DYE-4 (Kulusuk)     Kr.   450,- 
- Igrottetur     Kr.  1.000,- 
- Sejlads til Ikateq samt Knud Rasmussen Gletsjer:  kr.  1.300,- 
- Sejlads til Sermilik samt bygden Tiniteqilaaq:  Kr.  1.300,- 
- Sejlads til Joan Ptersen fjord og Hann gletsjer  Kr.  1.300,- 
- Hyttetur (1 overnatning inkl. udflugt)   Kr.  2.150,- 
- Hyttetur (2 overnatninger inkl. udflugt)  Kr. 2.600,- 
- Hyttetur (3 overnatninger inkl. udflugt)  Kr.  3.100,- 
- Hvalsafari – Tasiilaq (3 timer)   kr.   800,- 
 

 Rejse + indkvartering: kr. 16.250,- 
 

Hertil kommer udgifter til udflugter, forplejning og personlige indkøb 
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