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Dag 1: Rejse København - Keflavik - Reykjavik 
 

Vi mødes alle i Kastrup lufthavn hvor vi 
checker ind og gør klar til afgang. Vi flyver 
med Iceland Air/SAS fra København til Kefla-
vik. Herfra tager vi transitbussen til ”Den Blå 
Lagune”. 
 
I ”Den Blå Lagune” nyder vi det varme vand 
inden vi fortsætter med transitbussen til Rey-
kjavik centrum. 
 
Vi indkvarteres på ”Guesthouse Sunna”, der 
ligger meget tæt på Hallgriskirken, der er Reykjaviks varetegn. Her vil vi ha’ 
tre overnatninger 
 

 

Dag 2 - 3: Reykjavik 
 

Vi har de næste to hele dage til vores rådighed i Reykjavik.  
 
Jeg har lagt op til, at man kan bruge de to 
dage på forskellige ture. 
 
”Den Gyldne Cirkel” 
Den gyldne cirkel er en fællesbetegnelse 
for de tre meget kendte seværdigheder – 
Geysir, Gulfoss og Tingvallier 
 
Sydkysten 
Er du til vandflad og smuk natur, er denne tur for dig. 
Vi kører fra Reykjavik og besøger bl.a. Seljalandsfoss og Skógafoss. Der bliver 
også tid til at opleve den sorte stenstand Reynissfjara. 
 
 
 



Dag 4: Rejse fra Reykjavik til Kulusuk 
 

Vi tager en taxi til Reykjavik lufthavn. Her checker vi ind og flyver med Iceland 
Airt til Kulusuk. Flyvetid 1t 40m. 
Efter ankomst bliver vi transporteret til Hotel Kulusuk, hvor vi har to overnat-
ninger. 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 ameri-
kanerne i 60’erne. I 1991 blev 
stationen lukket og i dag står 
kun fundamenter tilbage. Radar-
stationen er bygget på toppen af 
fjeldet ved Kulusuk. En 8 km. 
lang vej fører fra lufthavnsområ-
det 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 5: Kulusuk 
 

Hele dagen på egen disposition. 
Der arrangeres en vandretur til Kulusuk til 
bygden Kulusuk (ca. 2 km). Her haves 
mulighed for at stifte nærmere bekendt-
skab med bygden. Der bor ca. 250 perso-
ner i Kulusuk. 
Om aftenen er der fællesspisning på hotel-
let. 

 
 
Dag 6: Sejlads fra Kulusuk til Tasiilaq 

 
Efter morgenmad og udcheckning, går vi 
fra hotellet og begiver os ned til havnen. 
Her venter to både, som bringer os til Ta-
siilaq. 
Vi sejler først til Aputsiajik gletsjeren, hvor 
vi nyder den storslåede udsigt til gletsje-
ren. 
Det er også ved denne gletsjer, hvor tu-
ren/udflugten til isgrotten finder sted. 



Den ene båd sejler til land og bringer 
tilmeldte deltagere i land. Herfra starter 
en 3 timers 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, fælles-
rum, køkkenfaciliteter og toilet/bad. 
 

Bemærk: Det vil være op til de indkvarterede i de respektive huse at foretage 
indkøb og stå for madlavningen. 
Resten af dagen til fri disposition 
 

Dag 7 - 12: 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 tilbyde. 
 
Vandretur til Blomsterdalen 
Ved havnen starter en sti mod Blomster-
dalen. 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 fort-
sætter ad stien, og efter et par kilometer 
er vi fremme ved et flot vandfald. Under 
hele turen går vi igennem et frodigt land-
skab og med skøn udsigt til de flotte fjel-
de, 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 histori-
ske effekter og en meget interessant bag-
grund. Mange af de udstillede genstande 
stammer fra hele Østkysten. Musset var op-
rindelig 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. Besøg den nye 
kirke 



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. 
Undervejs 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 arbej-
de med oprydning af stedet påbegyndt, 
men der er fortsat en masse tønder og køretøjer at se i området. Efter besøgt 
fortsætter 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 gletsje-
ren. 
Under opholdet vil der blive serveret en frokost. Efter et par timers ophold sej-
ler vi retur mod Tasiilaq. 
 
Sejlads til Johan Petersen-fjord og Hann gletsjeren 

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 store 
glestjere, og de er yderst produktive, og 
allerede ved indsejlingen til Sermilik-
fjorden møder mange isskosser og –
fjelde i alle mulige forme og størrelser. 
Første stop på turen er det nedlagt bo-
sted 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 kom-
mer jo større er koncentrationen af is, så der og navigeres sikkert mellem is-
fjelde og –skosser. Vel inde i Johan Petersen-fjorden stopper vi ved Hann glet-
sjeren og nyder udsigten. Vi sejler mod land og får nu mulighed for et helt 
enestående syn af flere gletsjere. Mens vi nyder synet og stilheden, gøre klar 
til frokost. Efter endt frokost sejler vi retur til Tasiilaq. 
 
Der er stor sandsynlighed for, at vi ser hvaler, så hold udkig! 
Pris: Kr. 1.300,- 
 
 

 



Dag 13: Tasiilaq 
Opholdet i Tasiilaq og Østgrønland nærmer sig sin afslut-
ning. Tidlig morgen sejler vi fra Tasiilaq mod Kulusuk. Vi 
checker ind og gør klar til flyvning videre mod Reykjavik. 
I Reykjavik indkvarteres vi atter på ”Guesthouse Sunna”. 
 

Dag 14: Reykjavik 
Så haves en dag til at udforske alt det, som vi ikke nåede 
under første ophold. 
 

 
Dag 15: Flyvetur Keflavik - København 

Så er rejsen ved at være slut. Vi checker ud og tager 
lufthavnsbussen til Keflavik. Herfra flyver vi retur til København. 
Der er nu tid til, at lade de mange oplevelser bundfælde sig. 


