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Denne rejse er en eventyrrejse til Grønland og den arktiske som-
mer med dansk rejseleder  – en rejse med fokus på landets fabel-
agtige natur med dybe isfjorde, spektakulære gletsjere og knej-
sende isbjerge. Og med fokus på den enestående kultur – fra 
inuitternes maleriske bygder til det moderne Grønland.

Vi flyver til Kangerlussuaq, hvor vi bl.a. skal høre om Grønlands 
rolle under 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig – et emne, som er 
mere aktuel end nogensinde. Vi skal også besøge den impone-
rende Russellgletsjer og ud på en lille vandretur på Indlandsisen, 
som meget vel kan blive et af rejsens absolutte højdepunkter.

I Ilulissat ved Isfjorden, skal vi på en sejltur til Eqi-gletsjeren, som 
vi anser for at være et af de smukkeste steder i hele Grønland. Vi kommer tæt på, men i sikker afstand fra, gletsjerkan-
ten og oplever, hvordan kæmpestore stykker is brækker af kanten og forsvinder ned i isfjordens klare vand. 

Vi skal også stifte bekendtskab med det ultra-autentiske fangerliv i bygden Ilimanaq, mens vi på en vandretur ud i 
UNESCO-verdensarven besøger en fortidig boplads. Vi tager på sejltur mellem isbjergene i midnatssolens blide lys – en 
oplevelse, der for altid vil lagre sig på nethinden.

Vi rejser med en særdeles kompetent rejseleder, som er med hele vejen fra Danmark, og vi har dygtige lokale guider 
med på vores udflugter. Nogle af udflugterne er inkluderet i rejsens pris, mens andre kræver tilkøb af udflugtspakken. 
Som altid rejser vi i små grupper med kun 10 til 24 deltagere. 

Glæd jer til at opleve arktisk sommer i prægtige Grønland!

I midnatssolens skær
8 dage med dansk rejseleder
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UDREJSE HJEMKOMST

17. juni 2021 24. juni 2021 23.990 27.980 21.990

      

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Kangerlussuaq. Efter ankomst følger vi med 

rejselederen på tur i byen og omkring det gamle, amerikan-
ske baseområde. Vi dykker ned i historien om amerikanerne 
og Den kolde krig og besøger byens museum. 

Dag 2.    Kangerlussuaq. Vi går en tur på Fossilsletten om formid- 
 dagen og kører om eftermiddagen til Russellgletsjeren, hvor  
 vi nyder synet af de isblå isformationer, inden vi skal ud at  
 vandre på Indlandsisen – måske en af rejsens største  
 oplevelser. 

Dag 3.    Kangerlussuaq - Ilulissat ved Diskobugten.   
 Omgivet af havets flydende isfjelde udforsker vi byen  
 og det moderne liv med stop ved 'Brættet' og Knud  
 Rasmussens fødehjem. 

Dag 4.   Ilulissat. Sejltur gennem fjorden, forbi rå natur, dra- 
 matiske kyststrækninger og en lille bygd til Eqigletsjeren.  
 Skibet lægger til tæt på gletsjerkanten, hvorfra vi kan  
 mærke gletsjerens rumlen og se den kælve på nært  
 hold. 

Dag 5.    Ilulissat. Det er Grønlands nationaldag, og det skal  
 vi naturligvis være med til at fejre. Derfor sørger  
 rejselederen for, at vi får den fulde oplevelse af fest- 
 lighederne på dagen, hvor grønlænderne tropper op i  
 deres farverige nationaldragter og fejrer selvstyret med  
 kaffemik, musik i gaderne og måske en opvisning af en  
 grønlændervending i kajak. 

Dag 6.    Ilulissat. Eftermiddagen står i bygdelivets og lokalbe- 
 folkningens tegn, når vi sejler gennem et hav af isbjerge  
 til den lille bygd, Ilimanaq, der blot tæller 52 indbyg- 
 gere. Vi hører historier om livet som fanger, ser de  
 traditionelle laftehuse og stifter bekendtskab med de grøn- 
 landske traditioner. 

Dag 7.    Ilulissat. UNESCO-verdensarven venter ved  
 Sermermiut, en gammel boplads, der byder på dramatiske  
 historier om liv og død fra før europæerne kom til. Om  
 aftenen er der endnu mere verdensarv på programmet,  
 når vi skal til søs og opleve Isfjorden badet i midnats- 
 solens farveskær.

Dag 8.    Ilulissat og hjemrejse.

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Alt dette er inkluderet i prisen: 
 
Små grupper: 12-24 deltagere 
Rejsen garanteres ved 10 deltagere

 5 Fly fra København - Kangerlussuaq - Ilulissat // Kangerlussuaq - 
København med Air Greenland på økonomiklasse

 5 Lufthavnsskatter og afgifter
 5 Dansk rejseleder og dansktalende lokalguider
 5 7 nætter på trestjernede hoteller
 5 Alle transporter som nævnt i programmet
 5 7 x morgenmad og 1 x velkomstmidddag 
 5 Modtagelse i Kangerlussuaq og informationsmøde om turen
 5 Byrundtur i Kangerlussuaq til de vigtigste seværdigheder 
 5 Museumsbesøg i Kangerlussuaq med lokal guide og dansk rejseleder
 5 Byrundtur i Ilulissat til de vigtigste seværdigheder med lokal guide 
og dansk rejseleder

 5 2-3 timers vandretur til Sermermiut med dansk rejseleder
 5 Alle entréer
 5 Informationsmateriale
 5 Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

 5 Rejsen er ikke egnet for bevægelseshæmmede gæster og forud-
sætter et godt, normalt helbred samt normal bevægelighed

Pris pr. person

  

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Udflugtspakke med 4 udflugter til 5.995 kr. per person og en 
måltidspakke med 4 måltider til 1.995 kr. per person.
Provinstilslutning
Ekspeditionsgebyr kr. 200 pr. ordre



4

Indlandsis, kælvende gletsjere, bygdeliv og flydende isfjelde. 
Tag med på et arktisk eventyr spækket med overvældende 
natur og autentiske øjeblikke. På denne rejse får vi indlandsis 
under sålerne, og vi mærker naturens kræfter helt tæt på, når 
en gletsjer kælver for øjnene af os. Vi sejler gennem et hav af 
flydende isfjelde og kringlede fjordlandskaber, og vi går i land 
og fornemmer det autentiske liv i bygderne.

I Kangerlussuaq skal vi opleve bygdeliv, verdenshistorie og 
på tur til gletsjerlandskaber og selveste Indlandsisen. Herfra 
går rejsen videre til Ilulissat, der mest af alt er kendt for den 
smukke UNESCO Ilulissat Icefjord. Her kan vi se frem til intense 
naturoplevelser ved den kælvende Eqigletsjer, der kaster gigan-
tiske isblokke af sig flere gange dagligt, og så skal vi naturligvis 
også udforske det traditionelle liv både før og nu. 

Efter nogle dage i Ilulissat sejler vi ned langs Grønlands kring-
lede kyst med skærgårde, rå klippesider, flydende isfjelde og et viltert dyreliv foroven og forneden. Undervejs skal vi 
opleve byen Sisimiut, Grønlands næststørste by, inden vi er fremme i Nuuk, hvor vi afslutter med en god blanding af 
byliv og naturoplevelser.

Vi rejser i små grupper af kun 10-24 deltagere i selskab med en dygtig, dansk rejseleder med et helt særligt kendskab 
til Grønlands historie, inuitkulturen og den vilde natur. For at sikre jer den ultimative oplevelse har vi inkluderet alle i pro-
grammet nævnte udflugter samt en række måltider. Vi bor godt, spiser godt og får en række oplevelser, vi aldrig glemmer.

Glæd jer til en fortryllende rejse gennem det vestlige Grønland, der giver jer chancen for at komme tæt på inuitkulturen 
og viser jer det smukkeste af den arktiske natur.

Et arktisk eventyr til lands og til vands
11 dage med dansk rejseleder
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Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Kangerlussuaq. Guidet tur i bygden og 

omkring det gamle baseområde, hvor vi dykker ned i histo-
rien om amerikanerne og Den kolde krig. Vi afslutter dagen 
med fællesmiddag på hotellets restaurant. 

Dag 2.    Kangerlussuaq. Vi kører gennem vekslende landskaber og  
 forbi Russellgletsjeren til kanten af Indlandsisen. Vi går en tur  
 ind på den mægtige iskappe, hvor der venter et syn af is så  
 langt øjet rækker. 

Dag 3.    Kangerlussuaq - Ilulissat. Allerede ved indflyvningen til  
 Ilulissat ser vi de gigantiske isbjerge, der fylder fjorden og  
 Diskobugten. Efter ankomst skal vi på byrundtur til bl.a.  
 "Brættet", Knud Rasmussens fødehjem og Zionskirken.  

Dag 4.   Ilulissat. Vi mærker naturens kræfter på nært hold, når  
 vi sejler gennem Diskobugten, forbi barske kyststrækninger  
 og en bygd til Eqigletsjeren. Skibet lægger til 100-200 meter 
 fra kanten, hvorfra vi nyder synet af de gigantiske isblokke,  
 der vælter ud i havet, når gletsjeren kælver. 

Dag 5.    Ilulissat. Der er kulturhistorie på programmet, når vi  
 besøger den gamle boplads, Sermermiut, hvor vi hører  
 dramatiske historier fra tiden før europæerne kom til.  
 Resten af dagen er til fri disposition. Måske en helikoptertur  
 eller vandretur kunne friste. 

Dag 6.    Ilulissat. Vi sejler gennem et hav af isblokke til den lille bygd,  
 Oqaatsut. Her skal vi med rejselederen ud på en gåtur, der  
 tager os omkring kirke, skole, posthus, mv. Vi møder nogle af  
 de lokale og hører historien om fangerlivet og hverdagen i de  
 små bygder.  

Dag 7.    Ilulissat. Vi går ombord på M/S Sarfaq Ittuk, som skal sejle  
 os ned langs den grønlandske vestkyst til Nuuk. Dagens  
 sejlads tager os forbi de mange isfjelde uden for Ilulissat,  
 videre forbi småøer i skærgården og ned langs kysten, som  
 oplyses af den lavthængende sol fra vest. 

Dag 8.    På havet og i land i Sisimiut. Vi lægger til kaj i Sisimiut,  
 hvor vi har to timer til at se nærmere på Grønlands næst- 
 største by. 

Dag 9.  Ankomst til Nuuk. Ankomst til Nuuk om morgenen hvor- 
 efter vi skal på nationalmuseet, omkring den gamle bydel,  
 forbi havnen og til kulturhuset Katuaq, hvor frokosten venter. 

Dag 10.  Nuuk. I dag venter en smuk sejltur på fjorden uden for  
 Nuuk, hvor vi ser havfugle og sæler - og måske endda puk- 
 kelhvaler, når vi kommer længere ud på havet. 

Dag 11.  Nuuk - Danmark. 

Alt dette er inkluderet i prisen: 
 
Små grupper: 12-24 deltagere 
Rejsen garanteres ved 10 deltagere

 5 Fly fra København - Kangerlussuaq - Ilulissat // Nuuk - Køben-
havn med Air Greenland på økonomiklasse

 5 Lufthavnsskatter og afgifter

 5 Dansk rejseleder med indgående kendskab til Grønland på hele 
rejsen

 5 10 nætter på trestjernede hoteller

 5 Alle transporter som nævnt i programmet

 5 10 x morgenmad

 5 3 x frokost

 5 7 x middage

 5 Modtagelse i Kangerlussuaq og informationsmøde om turen

 5 Alle entréer

 5 Informationsmateriale

 5 Dansktalende lokalguider

 5 Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

 5 Rejsen er ikke egnet for bevægelseshæmmede gæster og for-
udsætter et godt, normalt helbred samt normal bevægelighed

Pris pr. person

UDREJSE HJEMKOMST

06. september 2021 16. september 2021 37.495 43.235

 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Provinstilslutning
Ekspeditionsgebyr kr. 200 pr. ordre
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GRØNLAND TIL 
DIT TEMPERAMENT
Rejs på egen hånd - som du vil
Drømmer du om at opleve Grønland i dit eget tempo? Med Stjernegaards 
individuelle rejser får du chancen for at opleve Grønland på din måde med 
den helt rette dosis af slædekørsel, bygdebesøg og fjordsejlads. Uanset 
hvad du vælger at opleve og hvor luksuriøst du vælger at bo, tør vi godt 
love dig et uforglemmeligt eventyr på dine præmisser. 

Læs meget mere på stjernegaard.dk
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VINTER I KANGERLUSSUAQ OG 
SISIMIUT
Oplev Indlandsisen og kør med hundeslæde 
i Grønlands smukke vinterlandskab. Inkl. 4 
udflugter med lokale, dansktalende guider.

SOMMER I KANGERLUSSUAQ OG 
ILULISSAT
Oplev Grønlands højdepunkter med Ilulis-
sat Isfjord, Eqi-gletsjeren, Indlandsisen og et 
besøg i en traditionel bygd.

VINTEREVENTYR I KANGERLUSSUAQ
Oplev Indlandsisen og tag med på hunde-
slædekørsel på en intens rejse til bygden 
Kangerlussuaq. Inkl. 3 udflugter med dansk-
talende guide. Grønland kort og godt.

SOMMER I KANGERLUSSUAQ, 
ILULISSAT OG NUUK
Tag med til Indlandsisen, oplev midnatssol og 
sejl på Isfjorden i den smukke arktiske som-
mer. Inkl. 2 udflugter og 2 døgn på skib.

SOMMER I KANGERLUSSUAQ, 
ILULISSAT OG SISIMIUT
En rejse til UNESCO-vedensarv ved Indlands-
isen og Isfjorden. Autentiske bygder og 
sejlads til Sisimiut med overnatning ombord.

SOMMER I UUMMANNAQ, 
ILULISSAT OG KANGERLUSSUAQ
Oplev Grønlands øde egne, se UNESCO-
verdensarv og gå på Indlandsisen. Inkl. 5 
udflugter med lokale, dansktalende guider.

VINTER I KANGERLUSSUAQ OG 
ILULISSAT
Oplev Indlandsisen, hundeslædekørsel og 
UNESCO-arv i Isfjorden. Inkl. 5 udflugter med 
lokale, dansktalende guider.

SOMMER I ILULISSAT, 
QEQERTARSUAQ OG ILIMANAQ
Den ultimative rejse til Diskobugten med bl.a. 
sejlads på Isfjorden og en tur med hunde-
slæde. Mange udflugter inkluderet.

Alle priser er frapriser

5 dage fra 
11.395 kr.

7 dage fra 
22.485 kr.

7 dage fra 
17.935 kr.

8 dage fra 
26.135 kr.

11 dage fra 
25.810 kr.

9 dage fra 
25.180 kr.

11 dage fra 
32.580 kr.

9 dage fra 
31.315 kr.
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