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Er Grønland også med på din liste over steder, du skal besøge, mens du kan? I bekræftende fald kan du
læse med her, for igen i år har vi en rejse til verdens største ø.
Grønland ligner ikke noget andet sted i verden. Godt 80 procent af øen er dækket af indlandsis, og den
eneste vej til hertil er med fly til en af hovedportene: Kangerlussuaq eller Narsarsuaq, begge tidligere
amerikanske luftbaser. Der er ingen veje mellem byerne på kysten, så for at komme rundt lokalt skal du
rejse med fly eller helikoptere eller ad søvejen. 
Dog er der efterhånden en del krydstogtskibe, der gennem sommeren har valgt at lægge ruten omkring
Grønland. Dette belaster nogle af de mindre byer en del, hvilket til dels ligger til grund for, at vi har valgt
at lægge rejsen i september. Det skyldes også, at der ikke er så mange irriterende myg samt flere
solskinstimer i denne måned. 

På indlandsisen
Grønland er de store kontrasters land med naturen og det vilde dyreliv, isen og det hjertevarme folk.
Landet favner bredt og tager imod dig med åbne arme og storslåede oplevelser.
Vi kommer tæt på indlandsisen i Kangerlussuaq og forsætter rejsen til Diskobugtens hjerte og isbjergenes
hovestad, Illulissat eller Jakobshavn, som den hedder på dansk. 
Til trods for beliggenheden et kvart tusinde kilometer nord for polarcirklen er det en på alle måder varm,
levende, gæstfri og farvestrålende by. 
Med OurWorld A/S som teknisk arrangør lægger vi ud med at køre med tog til København, hvor vi
overnatter på det dejlige Clarion Hotel i Kastrup Lufthavn, så vi er klar til vores tidlige afgang fra Kastrup
lufthavn. 
Flyvetiden til Kangerlussuaq (Søndre Strømjord) er cirka 4 timer og 40 minutter, og vi lander klokken
10.40 lokal tid.
Byen er kendt for sin nemme adgang til indlandsisen, så vi indleder vores besøg med i firehjulstrækker at
køre til Punkt 660, hvor man har et fænomenal udsigt over det helt specielle område. Tæt på indlandsisen
passerer vi Russell-gletsjeren og et fantastiske moræne landskab. 
På et tidspunkt går vi en tur på selve indlandsisen - en ret speciel fornemmelse. 
Under turen er der chance for at spotte rensdyr, moskusokser og flere fuglearter.
Tilbage i Kangerlussuaq mødes vi igen for at køre til Roklubben, hvor vi spiser en toretters-middag
sammen.

Discobugtens fortræffeligheder
Lørdag efter morgenmaden flyver vi mod Illulissat. Flyturen varer cirka tre kvarter, og fra luften kan vi se
de gigantiske isbjerge, der fylder Diskobugten.
Illulissat, som betyder isfjelde, blev grundlagt i 1741 og er i dag Grønlands tredjestørste by med over 4500
indbyggere. 
Vi indleder opholdet her med en byrundtur til fods. Vi har primært fokus på byens historie, den
grønlandske kultur og det moderne liv 300 kilometer nord for polarcirklen. Stop flere steder undervejs,
blandt andet ved fiskerne på havnen, sælgerne på »brættet« og Knud Rasmussens fødehjem.
Tilbage ved Hotel Arctic er det tid at blive indkvareret - alle i skønne værelser med den smukkeste udsigt,
du kan forestille dig - ud over isfjorden. 
Tid på egen hånd, inden vi mødes til en toretters-middag i hotellets restaurant.
De blå isfjelde
Søndag  skal vi opleve noget af det, der medvirker til, at man kan blive afhængig af Grønland: Vi skal ud at
sejle mellem isbjergene. 
De fantastiske isfjelde er ganske vidunderlige i al slags vejr. I solskin er det kontrasterne, og når skyerne
dækker for solen, træder de blå nuancer meget smukt frem og giver fjeldene et unikt farveskær. 
I september er der stadig nogle hvaler i området, så med lidt held får vi også oplevelsen af at se hvaler
med på dagens sejltur.

Slædehundens hverdag
Mandag skal vi se, røre og ikke mindst høre slædehunde - dette gamle transportmiddel, der stadig
benyttes flittigt til både fritid og erhverv. Hundeejeren vil demonstrere slæden, selerne og pisken og
fortælle om livet som slædehund. 
Herefter fortætter vi til det nybyggede Ilulissat Isfjordscenter, der åbnede i 2021. Bygningens form er
inspireret af sneuglens vingefang, når den er på flugt gennem landskabet. 
Gennem udstillingen kan man blive klogere på is, kulturen på og omkring isfjorden og
klimaforandringerne. 

Program:



Informationsmøde i god tid inden afrejsen
Tog fra din by til København 
Bus tilbage fra København
Rejseleder på hele turen
1 nat i København på Clarion Hotel
1 nat i Kangerlussuaq
6 nt. i Illulissat på superior værelse med udsigt
Morgenmad dagligt
2 x frokost
2 x middag
5 timers tur til indlandsisen i specialbus
Guidet vandretur i Illulissat
Sejltur mellem isbjergene
Besøg ved slædehunde
Besøg i Isjordcenteret
Besøg ved Sermermiut
Heldagstur til Eqi gletsjeren
Dagstur til Oqaatsut
Vandretur med rejselederen
Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg pr. jan 23

Så går turen til Sermermiut, hvor der ligger en tidligere boplads, som faktisk var beboet indtil midten af
1800-tallet. Herfra er der en utrolig smuk udsigt over isfjorden. 

Isbræen kælver
Tirsdag venter en af de helt store naturoplevelser, nemlig en heldagstur med skib. 
Få steder i Grønland er så smukke som Eqi-bræen, der løber ud i fjorden 80 kilometer nord for Illulissat.
Med båd er det muligt at komme helt ind til kanten af bræen og opleve den kælve store stykker af is.
Bragene er enorme, og synet af isfjelde, der brager ud i vandet, er betagende. Vores issikre skib ligger
cirka to timer foran bræen og venter på kælvinger, og mens vi kigger, kan vi nyde en god frokost. 
Turen går nordpå langs kysten forbi Bredebugt, bygden Oqaatsut og det store flodsystem Pakitsoq, hvor
hvaler og sæler ofte boltrer sig.

Bygd med 50 indbyggere
Onsdag går turen til det, som hollænderne i hvalfangertiden kaldte »Roo Baj« 
- den røde bugt. Det grønlandske navn for stedet i dag er Oqaatsut, som betyder »skarvene« og skyldes
de mange skarvefjelde i området. 
Det er en lille bygd beliggende på en halvø med udsigt til Discobugten. Der er omkring 50 mennesker i
bygden, og vi tager på opdagelse her og kan blandt andet se både skole, kirke og fiskefabrik.
Rundturen slutter ved en lille restaurant, hvor der serveres frokost lavet af lækre lokale råvarer. 
Efter frokosten rådes du til at sidde stille og nyde magien i de uforglemmelige omgivelser.
Torsdagen er på egen hånd. Hvis du har lyst til at prøve noget specielt - for eksempel en fisketur eller en
flyvetur - vil det eventuelt være muligt i dag.
Midt på formiddagen tager rejse lederen interesserede med på en gåtur i fjeldene og langs isfjorden.
Turen tager fire-fem timer.
Fredag 29. september forlader vi atter Grønland med helt uforglemmelige oplevelser i bagagen. 
Flyet lander i København ved 21-tiden, og her venter bussen os for at køre tilbage til Jylland. 
Prisen for denne rejse er 34.995 kroner for avisens abonnenter i dobbeltværelse. Ikke-abonnenter er
velkomne for 35.395 kroner. 
Eneværelsestillæg på 3800 kroner. 
Se det samlede program for Grøn lands rejsen på hjemme siden www.læser klubben.dk
Prisen inkluderer:

 

mail@laeserklubben.dk eller 87228469-96263756/57


