UDFLUGTER I KANGERLUSSUAQ
Moskussafari
Intet andet sted i Grønland er moskusokserne så talrige som i Kangerlussuaq. Moskusbestanden stammer
oprindeligt fra en bestand i Nordøstgrønland, hvorfra 27 ungdyr blev sat ud i 1962. Da vækstbetingelserne
er særdeles gode i Kangerlussuaq findes der i dag mere end 10.000 moskusokser. For at holde bestanden
på et rimeligt niveau gives hvert år tilladelse til at skyde et vist antal okser. På turen køres i bus eller
minibusser.
Periode Året rundt
Varighed 1½ time
Pris Voksen DKK 250,- / Barn DKK 195,Indlandsisen
I Kangerlussuaq findes der - som det eneste sted i Grønland - en vej, så der i terrængående køretøjer kan
køres helt ind til Indlandsisen, hvor man kan få den fantastiske oplevelse det er at komme ud og gå på selve
iskappen ved punkt 660. Turen kan også gå off-road til den imponerende Russell Gletsjer, der majestætisk
rejser sig som en lodret væg på 50 meter.
Periode Året rundt
Pris Voksen DKK 595,- / Barn DKK 350,Varighed 4-5 timer
Grill Udflugten til punkt 660 kan maj - sept. udvides med et grill-arrangement til prisen DKK 925,- / 550,Det er endvidere muligt at udvide opholdet på isen til 3-4 timer og med steigeisen og vandrestave komme
længere ind og opleve et imponerende landskab med krystalblå åer, smeltevandssøer og vandfald - alt
sammen dannet af smeltevand fra isen. Pris Voksen DKK 995,- / Barn 650,- (Inkl. frokost)
Sightseeing
Hør den spændende historie om luftbasen Sondre Stromfjord fra starten af 1941 til 1992, hvor den blev
overdraget til det daværende grønlandske hjemmestyre til civil lufthaven. Du får fortalt historien om
koldkrigsaktiviteterne på Indlandsisen hvor et net af radarstationer skulle forhindre et overraskelsesangreb
fra Sovjet. Vi kører i bus og besøger blandt andet havnen og forskningsstationen Kelly Ville, hvor nordlyset
studeres.
Periode Året rundt
Varighed 2 timer
Pris Voksen DKK 325,- / Barn DKK 245,Kajaktur
Grønland er kajakkens hjemland og her er de helt rette omgivelser til en guidet kajaktur. Efter en grundig
instruktion ror vi i roligt tempo langs Tasersuatsiaqs (Lake Fergusons) bredder. Fra kajakkerne har vi godt
udsyn til de omkringliggende fjeldsider, hvor moskusokser ofte går og græsser roligt. I bunden af søen
holder den smukke fugl islommen til og er vi heldige ser vi ørreder i det krystalklare vand under os, eller en
grønlandsk havørn på den store himmel over os. Vi går i land på turen og får strukket benene, går efter et
rigtigt godt billede af moskusokser eller finder en lille overraskelse i fjeldet. Der sluttes af med en lille
demonstration af grønlandske rul i kajak.
Periode Medio juni - medio juli
Varighed 5 timer
Pris DKK 800,- (Eksl. transport til søen - kan evt. gøres i taxa)
(Maksimum 6 deltagere)
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Vandretur rundt om Tasersuatsiaq (Lake Ferguson)
En smuk tur langs søens bredder, med udsigt til de fjelde og dale der omkranser søen. Moskusokserne er
ofte talrige her og der er et rigt fugleliv med mange spurve, gæs, islom og vi kan være heldige at se
vandrefalken eller den grønlandske havørn. Under turen vil jeres guide fortælle om landskabet og naturen
omkring os, samt om områdets historie der strækker sig godt 4.000 år tilbage da de første mennesker fra
Saqqaq kulturen kom til dette sted. Vi ser spor fra både gammel og nyere tids brug af området på vores tur
rundt om søen og der bliver tid til at få en god snak om det der bliver så nærværende for os herude.
Periode Medio maj til medio juli
Varighed 5 timer
Pris DKK 600,- (Eksl. transport til søen - kan evt. gøres i taxa)
(Maksimum 10 deltagere)
Vandretur til Sugar Loaf og Vandfaldet
Denne korte tur kræver ikke den store fysiske udfoldelse, men er alligevel en flot tur, hvor du ser
vandfaldet, som smeltevandet fra Indlandsisen laver, samt den gode udsigt fra Sugar Loaf - et fjeld der
ligner en gammeldags sukkertop. Vandreturen er ca. 6 km.
Periode maj - sept
Varighed 4 timer
Pris Voksen DKK 435,- / Barn DKK 250,Vandretur til Granatfjeldet
På denne heldagstur går vi på jagt efter glitrende røde granater og ofte møder vi moskusokser på vejen.
Desuden kan vi se vandrefalken, som yngler på de lodrette klippesider på Granatfjeldet. Turen er ca 15 km.
Periode maj - sept
Varighed Ca 8 timer
Pris Voksen DKK 595,- / Barn DKK 350,- inkl. madpakke
Mountain Bike - på egen hånd
Der er mange gode muligheder for cykelture, da der er adskillige kilometer veje, både asfalterede og
grusbelagte, i området omkring Kangerlussuaq. Lej en mountain bike og tag på oplevelse på egen hånd.
Periode 1. maj - 15. sept.
Varighed 1 dag
Pris DKK 125,- (DKK 600,- for en uge)
Helikoptertur
Helt enestående oplevelse, hvor vi flyver over gletsjere og vandfald og lander på en ø i Indlandsisen. Efter
vores stop på den øde ø skal vi på opdagelse gennem uberørte dale med moskus-flokke.
Periode Juni - August
Varighed 1 time
Pris DKK 1995,Turen gennemføres med minimum 4 deltagere - og når helikopteren er til rådighed!
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