


 

Program 
 
Dag 1: Flyrejse København til Aasiaat via Kangerlussuaq 
 
Vi mødes alle i Kastrup lufthavn hvor vi checker 
ind og gør klar til afgang. Vi flyver med Air 
Greenlands Airbus 330 fra København til Kanger-
lussuaq. Efter et kort ophold fortsætter vi til Aa-
siaat (Egedesminde) med Air Greenlands DASH 8. 
Efter ankomst til Aasiaat (Egedesminde) indkvarte-
res vi på Hotel B/B Nattoralik (14 personer) samt 
Aasiaat Gæstehus. Resten af dagen på egen hånd. 
Om aftenen har vi fællesspisning på Restaurant 
Nanoq.  
 
 
Dag 2: Aasiaat – sightseeing samt evt. sejltur 
 
Vi har en hel dag på egen hånd. Der er mulighed 
for sightseeingtur i byen, vandretur i fjeldene om-
kring byen, besøge kirken, museet eller tage på en 
sejltur for at se hvaler m.m.. 
 
 
 
Dag 3: Sejlads fra Aasiaat til Qeqertarsuaq (Diskoøen) 
 

I dag tager vi afsked med Aasiaat og sejler til 
Qeqertarsuaq (Godhavn). Vi sejler i to hold over 
Diskobugten til Qeqertarsuaq. Første hold omkring 
middagstid og andet hold senere på eftermidda-
gen. Qeqertarsuaq er smukt beliggende på sydsi-
den af Diskoøen. Undervejs under sejladsen ser vi 
Diskoøens fantastiske basaltfjelde blive tydeligere 
og tydeligere, efterhånden som vi nærmer os. På 
sejladsen er der virkelig gode muligheder for at 
opleve pukkelhvaler, så det er om at holde udkig! 



Vi overnatter på Hotel Disko Island de næ-
ste tre nætter. Hotellet består af en 
række huse, der er centralt placeret i 
byen, med få minutters gang til butikken, 
Kongebroen m.m. Efter check er det mu-
ligt for første hold at vandre en tur ud til 
"Udkiggen" syd for byen. Qaqqaliaq som er 
det grønlandske ord for ”Udkiggen”, har 
historisk været brugt som et vigtigt sted 
at spotte hvaler fra. Den dag i dag, er det 
et godt sted at se pukkelhvaler. 
 
Aftensmaden spiser vi sammen på Hotel Disko. 
 
Dag 4 og 5: Qeqertarsuaq med mulighed vandreture m.m. 
Vi har de næste to hele dage til vores rådighed i Qeqertarsuaq.  
 
Jeg har lagt op til, at man kan bruge de to dage på forskellige måder. Gennemførsel 
af vandreture m.v. er helt afhængig af vejret. Hvilken vandretur jeg guider og start-
tidspunkt vil blive besluttet dagen før. 
 
- Vandretur til Kuannit 
En ca. 6 timers vandretur ud til området 
Kuannit, der ligger ved kysten nord for 
Qeqertarsuaq. Kuannit er et helt særligt 
sted af flere årsager: dels er der nogle 
meget flotte basaltformationer og struk-
turer skabt af sprøjtende lava for millio-
ner af år siden, og dels er området me-
get frodigt og nærmest neon-grønt af 
mosser og store flotte kvanplanter. Vi nyder madpakkerne derude liggende i lyngen 
med udsigt over Diskobugten — med kæmpe isfjelde og måske en hval eller to! 
 
- Vandretur til Lyngmarksbræen 

En ca. 8 timers vandretur til Lyngmarks-
bræen det kan være, at der vil være mu-
lighed for at købe en hundeslædetur der-
oppe. Lyngmarksbræen ligger i ca. 900 
meters højde og da turen starter ved 
havoverfladen, er der selvsagt ca. 900 
meters vandring op og det samme nedad 
(op og ned samme vej). Vandreturen er 
afmærket og tager 3-4 timer for turen 

op og nogenlunde det samme ned — måske lidt hurtigere ned. Denne tur er væsentligt 
mere krævende end Kuannit turen. Når vi når Lyngmarksbræen bliver vi belønnet med 
en enestående udsigt over Diskobugten. I klart vejr kan man se Isfjordsmundingen ved 
Ilulissat mod øst ca. 100 km væk! 

 



- Sightseeing/vandretur til ”Udkiggen” 
Fik man ikke oplevet turen til ”Udkiggen”, eller øn-
sker endnu en tur er det muligt.  

 
- Byrundtur 
En sightseeing tur rundt i byen med besøg i ”Vor-
herres Blækhus” (kirken) samt museet kan anbefa-
les. 

 
 
Dag 6: Sejlads fra Qeqertarsuaq til Ilulissat 
Fra morgenstunden sejler vi i to hold fra Qeqertarsuaq og sejler østpå mod Ilulissat. 
Undervejs kan vi skue ind mod Diskoøens fantastiske basalt landskabsformationer, som 
vi har lært nærmere at kende de tre foregående dage. Igen i dag er der virkelig go-
de muligheder for at opleve pukkelhvaler — en oplevelse man aldrig kan få nok af! 
  
Vi følger kysten med kurs mod fjordmundingen af Ilulissat Isfjord lige nord for byen, 
hvor nogle af de helt store isfjelde grundstøder på den undersøiske moræne, uagtet 

at vanddybden er minimum 350 meter! 
Selve Indlandsisen, som jo står fadder til 
isfjeldene, ligger godt 60 km inde i bunden 
af fjorden. Derinde kælver 1.000 år gam-
mel indlandsis i kolossale mængder dagligt 
ud i Isfjorden. Jo tættere vi kommer til 
Ilulissat jo mere fornemmer vi hvor store 
disse kæmpe isfjelde reelt er. Husk, at det 
kun er ca. 20% af isfjeldet, som ligger 
over vandlinien. 
 

Efter ankomst kører vi til de to indkvarteringssteder - Nuka Hostel (15 personer) og 
”Det Gule Hus”. Nuka Hostel ligger midt i centrum og ”Det Gule Hus” ligger ude mod 
fjorden.  
 
Efter indkvartering er (afhængig af tiden) 
mulighed for en vandretur til Isfjorden. Vi 
mødes og vandre i samlet flok mod den 
gamle heliport. Her starter stien (træbro). 
Inden vi starter på turen mod Isfjorden, er 
der mulighed for en tur op til radiomater-
ne (112 m), hvorfra der er en fantastisk 
udsigt ud over byen. Nede igen fortsætter 
vi på træbroen mod Sermermiut (inuit boplads) og når udsigtspunkt ud over isfjorden. 
Et fantastisk skue åbenbarer sig. Den samlede længde er ca. 5 – 6 km.  
 
 
 



Dag 7: Ilulissat – mulighed for vandreture samt Isfjordssejlads 
Der er flere forskellige stier, der fører til 
Isfjorden. Om formiddagen tager vi den 
gule rute, som fører os langs kysten til 
Isfjorden. 
Er forholdene til det, vil vi komme helt tæt 
på vandet og isskosserne.. 
 

Senere på eftermiddagen tager vi på en 
fantastisk sejltur til Isfjorden, hvor vi 
kommer tæt på de gigantiske og maje-
stætiske isbjerge. Sejlturen foregår i en 
hurtiggående RIB og varer ca. 2 timer.. 
Der er store chancer for at se hvaler 
på denne tur. 

 
Dag 8 - 12: Ilulissat – mulighed for diverse udflugter 
Vi har de næste seks hele dage til vores rådighed i Ilulissat og omegn.  
 
Jeg har lagt op til, at man kan bruge dagene på forskellige måder. Gennemførsel af 
guidede vandreture er helt afhængig af vejret. 
 
- Sejlads til og vandretur til Paakitsoq 
En ca. 6 timers vandretur ud til området 
Kuannit, der ligger ved kysten nord for 
Qeqertarsuaq. Kuannit er et helt særligt 
sted af flere årsager: dels er der nogle 
meget flotte basaltformationer og struk-
turer skabt af sprøjtende lava for millio-
ner af år siden, og dels er området meget 
frodigt og nærmest neon-grønt af mosser 
og store flotte kvanplanter. Vi nyder mad-
pakkerne derude liggende i lyngen med ud-
sigt over Diskobugten — med kæmpe isfjel-
de og måske en hval eller to! 
 
- Sejltur til Qasigiannguit og overnatning i Ilimanaq (2-dages tur) 
Om morgenen tager vi båden til Qasigiann-
guit (Christianshåb), også kaldet "Diskobug-
tens Perle", der er smukt beliggende i det 
sydøstlige hjørne af Diskobugten. Sejlturen 
tager en time og undervejs passerer vi 
Isfjorden med de mange flotte isfjelde. I  



 
Qasigiannguit er der mulighed for vandre-
tur til Paradisdalen/Strømstedet eller ople-
ve byen og besøge museet. 
Om eftermiddagen sejler vi nordpå til Ili-
manaq (Claushavn). Her indkvarteres vi i 
nogle luksus hytter med flot udsigt ud 
over Diskobugten. Madsen indtages i nogle 
restaurerede bygninger. 
 

Dagen efter er det tid til den ultimative 
adventure tur. Vi sejler en kort tur 
sydover til en sandstrand, hvor vi går i 
land og tager terrængående køretøjer 
til den anden side. Herfra sejler vi i bå-
de frem til en gletsjer.  
Efter et passende ophold tager vi 
samme tur tilbage til Ilimanaq. 
Her møder vi dem, som ikke deltog i 
adventure turen, og sammen tager vi 
transitbåden tilbage til Ilulissat. 

- Sejltur og evt. overnatning i Eqi 
En tur til Eqi er en fascinerende tur. Der 
haves mulighed for en heldags sejltur, hvor 
man sejler forholdsvis tæt på Eqi gletsje-
ren. Her tilbringer båden et par timer med 
slukkede motorer, så man både hører og 
ser gletsjeren arbejde. Ofte falder der 
stykker af gletsjeren i vandet efterfulgt 
af et højt brag. Efter nogen tid sejler ski-
bet til Port Victor, hvor gæster til Glacier  
Eqi Lodge står af eller hentes.  

Tager man til Eqi, anbefales det at tage 
en eller to overnatninger. Her oplever man 
den fantastiske natur og stilheden kun 
afbrudt af ”larmen” fra gletsjeren.. Som 
mange andre steder i Grønland, har glet-
sjeren trukket sig tilbage, og afstanden 
fra hytterne er blevet større.   
 
 
 



- Sejlads til Oqaatsut og vandretur til Ilulissat 
Heldagstur. Vi sejler fra Ilulissat langs 
kysten til Oqaatsut (Rodebay). Sejl-
turen tager ca. 30 minutter. Områ-
det har været beboet siden 1700-
tallet, hvor hollandske hvalfangere 
døbte det “Rodebay”, som oversat 
betyder “Rødebugt”. Navnet refere-
rer til blodet, der løb igennem hav-
vandet, efter at de fangede hvaler 
var blevet trukket op på land.. Efter 
en tur rundt i byen er vi klar til 
vandreturen retur til Ilulissat (ca. 22 km). Vi vandrer ad den gamle postrute, som by-
der på vandring gennem områder med søer, hytter, åer og udsigt ud over Diskobug-
ten.. 

 
- Sightseeing/vandreture/værkstedbesøg i Ilulissat 
En sightseeing tur rundt i byen er et must. 
Besøg havnen, Zion kirken, Knud Rasmussen 
museet, brættet og besøg en af de mange 
hyggelige cafeer. Det er muligt at købe en 
guided tur, hvor du får historien om Ilulissat 
fra begyndelse til nutiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøg også et værksted, hvor du kan se, 
fremstillingen af grønlandsk husflid, herun-
der isbjørnehoveder m.m. 
 

- Kanosejlads 
En anden måde at opleve Isfjorden er på 
en kajaktur. Her er der mulighed for at 
sejle stille og roligt forbi skosser og 
kommetæt på de enorme isfjelde (i sik-
ker afstand). Det kræver ikke tidligere 
erfaring for at tage på denne tur. Tu-
ren foregår udelukkende i dobbeltkano-
er.    
 
 



- Flyvetur/helikopter tur til Indlandsisen 
Med en produktion af 43 millioner tons is 
og en fart på 50 meter om dagen er 
Ilulissat Isbræ den mest producerende 
gletsjer – ikke kun i Grønland, men på den 
nordlige halvkugle. Bræen er syv kilome-
ter bred og over en kilometer tyk. Det 
er et fantastisk syn at se disse uendeli-
ge ismasser og enorme naturkræfter. 
 
Helikopteren letter fra Ilulissat Lufthavn og flyver så lavt som sikkerheden og fred-
nings bestemmelserne tillader over fjelde, søer, elve og Kangia Isfjord. Vi lander på 
fjeldet ved kanten af indlandsisen – midt i det fredede UNESCO-område. 

 
Her har vi ca. en halv time til at forstå 
den storhed, vi lander i, og nyde udsigten. 
Samtidig vil der være tid til at stå på selve 
indlandsisen. På turen tilbage flyver vi 
over gletsjerfronten og følger de 70 km 
ud igennem isfjorden. Kort før byen 
strander de største isfjelde på den under-
søiske morænekant og danner en flot fi-
nale på denne tur. 
 

Det er også muligt, at tage turen med et mindre fastvinget fly.  
 
Dag 13: Ilulissat – Kangerlussuaq 
Opholdet i Diskobugten er slut, og vi fly-
ver fra Ilulissat til Kangerlussuaq. Hvis 
vejret er med os, kan vi nyde den flotte 
udsigt over isfjorden og Diskobugten 
for sidste gang — i denne omgang.. I Kan-
gerlussuaq indkvarteres vi på ”Old Camp”, 
inden vi tager på en endnu fascinerede 
udflugt ind i landet. Vi kører ad en godt 
25. km lang grusvej, og kommer forbi 
flere gletsjere. Vi ender i Punkt. 660, 
hvor Indlandsisen ses strække sig i det 
uendelige. Turen varer ca. 5 timer. 
 
Om aftenen har vi fællesspisning i Roklubben, hvor vi nyder en skøn middag. 

 
Dag 14: Kangerlussuaq – København 
Så er rejsen ved at være slut. Vi checker ud af ”Old Camp”og får os indchecket i 
lufthavnsbygningen. Inden længe sidder i i Air Greenlands Airbus på vej til København. 
Der er nu tid til, at lade de mange oplevelser bundfælde sig. 
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