
FRA ILULISSAT
Utflukter på Grønland

KAJAKKTUR formiddag eller kveld/ 
Ca 3 timer NOK 2.140,-
Turen starter med kort vandring i sentrum av Ilulissat og deretter blir 
det kajakktur.
Kajakk er et vanlig fremkomstmiddel på Grønland og på denne turen 
kommer du tett på naturen og får oppleve isfjellene som drifter fra 
Isfjorden.
Guidet tur. Mulighet for transfer t/r hotellet for kr. 240,-

BYVANDRING I ILULISSAT / 
2 timer NOK 340,-
Guiden forteller om byens historie og utvikling og tar dere til det gamle 
handelsområdet, fiskehavnen, gamle kirken og besøker museum. 
Daglige avganger.

ISFJELL I SERMEMIUT / 
3 TIMER NOK 420,-
Turen starter med buss og deretter blir det vandring med guide 
gjennom den vakre Ilulissat Isfjorden til Sermemiut dalen et område 
som sår på UNESCOS verdensarvliste. I Sermemiut finnes det spor 
etter gamle Inuit bosetninger og her kan du nyte vakker utsikt, Arktisk 
flora og fantastiske isfjell. Husk kamera! Lett forfriskning inkludert. 

MIDNATTSSOL CRUISE TIL ISFJORDEN / 
3 TIMER NOK 995,-
Midnattssolen og de varme rødfargene som reflekterer i isfjellene er 
et fantastisk syn. Båten cruiser mellom isfjellene mens du kan nyte en 
drink på «ekte» isbiter. Tur med guide og lett forfriskning inkludert. 
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HJEMMEBESØK / COFFEE MIK
1,5 TIMER NOK 420,-
Bli med på besøk til en lokal familie. Grønlenderne liker å ta imot 
gjester og byr på kaffe, kake og en god prat. Her kan du lære mer om 
det daglige livet i Ilulissat som er ganske avsidesliggende fra resten av 
verden. Mulighet for å se en nasjonaldrakt.

ISBREENE EQI & RODEBAY INKL. LUNSJ ELLER 
MIDDAG / 
7 TIMER NOK 4.130,-
Denne turen kombinerer besøk til den lille bosettingen Rodebay med 
cruise foran den 5 km brede Eqi isbreen som er meget aktiv og det blir 
mange gode fotomuligheter. Området er også kjent for hval så det kan 
bli mulighet for at de viser seg frem underveis.

BESØK GRØNLANDSHUNDER / 
INNTIL 1,5 TIMER NOK 360,-
Ilulissat er et område hvor man bruker hundeslede og hundene i byen 
blir brukt både til arbeid og lek i løpet av vinterhalvåret. Vi besøker 
hunder hos en lokal fangstmann og kan se og høre hylene fra rundt 
20 hunder. Eieren viser frem utstyret og forteller om hundenes liv på 
Grønland. Gode sko er å anbefale.

ILIMANAQ & HVALSAFARI INKL. LUNSJ / 
6 TIMER NOK 2.690,-
Båttur til den pittoreske bosetningen Ilimanaq kombinert med 
hvalsafari i Disko Bay. Knølhval kommer til Disko Bay om sommeren 
for å spise fiskeart som ligner på sild. Matpakkelunsj inkludert. Vi gjør 
oppmerksom på at det er ingen garantier for at hvalene er i nærheten 
av båten.

VANDRETUR PÅ CECILY STIEN / 
7-8 TIMER NOK 1.570,-
Dagstur langs kysten hvor du kan oppleve ulike Arktiske planter og 
vakre isfjell som flyter i Disko Bay. Guiden forteller om Cecily stien som 
er oppkalt etter et årlig løp mellom Rodebay og Ilulissat. Ruten blir 
brukt både av de lokale og turister for hundespannkjøring om vinteren 
og vandring i sommerhalvåret. Matpakkelunsj inkludert. 
Du må være i god fysisk form for å være med på denne turen!
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