UDFLUGTER I ILULISSAT
Sejlads til Isfjorden - dag eller aften
Klassikeren blandt Ilulissats udflugter. Vi går på jagt efter de flotteste isbjerge i denne verdens største
skulpturpark. Oplevelsen er overvældende, lys og farver skifter konstant. Vi sejler oftest med de gode
gamle trækuttere som julemandens kutter LUFFE, (kendt fra DR´s Julekalender) eller Clane eller Esle,
Grønlandstogternes veteraner.
Periode Hele året
Varighed 2½ time
Pris Dag DKK 500,- / Aften DKK 600,Bådtur til den kælvende bræ - Eqi Sermia
Bræen der kælver skal opleves fra vandsiden! Efter en fantastisk 3 timers sejlads har vi den imponerende
Eqi Sermia gletsjer foran os. Vi går ikke i land, men krydser foran den 5 km brede front. Frokosten nydes
enten ombord foran brækanten eller i den lille nedlagte bygd Ataa. En uforglemmelig tur med fantastiske
fotomotiver. Det er også muligt at blive sat af ved Eqi og overnatte i Ice Camp Eqi, hvor komfortable hytter
giver dig en uforglemmelig oplevelse.
Periode juni - september
Varighed Ca 10 timer (kan forlænges med overnatning)
Pris dagstur DKK 1785,- inkl. grønlandsk frokost
Pris med overnatning DKK 3170,- (Overnatning i comfort-hytte DKK 3570,-)
Bådtur til bygden Oqaatsut - Rodebay
Oplev en dag i den lille fisker- og fangerbygd Oqaatsut / Rodebay, som har en lang og traditionsrig fortid.
Nyd et lækkert måltid i den hyggelige Restaurant H8 i KGH´s gamle pakhus. Her er udsigt til hav og fjord og i
godt vejr serveres på terrassen lige ud til vandet.
Periode maj - okt
Varighed 5 timer
Pris DKK 900,- (Eksl. frokost på H8 - kan købes for DKK 195,-)
Vandretur til den gamle boplads ved Sermermiut, Isfjorden
Vi går gennem byen til den fhv. heliport, gennem den brede Sermermiutdal til den verdensberømte Isfjord.
Her har der levet eskimoer fra alle indvandrede kulturer fra ca. 2500 f.Kr. til 1850 e. Kr. De græsovergroede
fundamenter af de sidste beboeres tørvehytter ses tydeligt. Ilulissat Isfjord er på UNESCOs liste over
Verdensarvsområder.
Periode feb - okt
Varighed 2 timer
Pris DKK 325,- (min. 8 personer)
Byrundtur
Spændende og informativ gåtur, hvor vi fortæller om byens historie, kultur- og erhvervsliv og meget mere.
Vi går bl.a. forbi Zionskirken, egnsmuseet i Knud Rasmussens fødehjem og havnen.
Periode Hele året
Varighed 2 timer
Pris DKK 325,- (min. 8 personer)
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Hvalsafari
Hvalerne svømmer rundt i hele Diskobugten sommeren igennem, sommetider tæt på byen, andre gange i
isfjorden eller helt oppe nordpå. Konstant radiokontakt til byens fiskere og fangere er kilden til information
om bugtens hvaler, så der er hvaler på 95% af turene. Pukkelhvalen med den karakteristiske hale er den
mest sete.
Periode medio juni - ultimo sept
Varighed 5 timer
Pris DKK 900,- (Frokostpakke kan tilkøbes for DKK 145,-)
Helikoptertur til indlandsisen
Med 20 millioner tons is om dagen er Ilulissat Isbræ er den mest producerende isbræ på den nordlige
halvkugle. Den er syv kilometer bred, over en kilometer tyk og bevæger sig med en fart af næsten en meter
i timen! Det er at fantastisk syn at se disse uendelige ismasser og enorme naturkræfter. På helikopterturen
flyver vi lavt over isfjeldene i isfjorden og langs med brækanten. Vi lander på fjeldet ved Kangia – midt i det
fredede område, der er optaget på UNESCOs verdens naturarvsliste. Her holder vi ½ times pause hvor du
kan nyde sceneriet. Flyvetid ca. 50 minutter.
Varighed 2 timer
Pris DKK 2895,-
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