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DAGSPROGRAM                                               ISLANDIA 

 
GRÖNLANDS HÖJDPUNKTER 
 
Dag 1 Kulusuk - Tasiilaq  
Kort efter ankomst i Kulusuk kommer du 
antingen åka båt eller helikopter till Tasiilaq - 
den största staden på Grönlands östkust med ca 
2000 invånare. Hur som helst kommer det att bli 
en vacker upplevelse, antingen flygandes ovanför 
eller seglandes mitt band spektakulära isberg. Du 
kommer att tas till ditt boende, där du kommer 
spendera de kommande 4 nätterna. Senare på 
dagen blir det informationsmöte och middag 
tillsammans med de andra deltagarna. Om vädret 
tillåter, anordnas en grillmiddag på terrassen.            
 
Dag 2 - Båtutflykt till Knud 
Rasmussen glaciären (7-8 timmar)   
Utflykten börjar vid Tasiilaqs hamn och går mot 
nordväst in i den breda Ammassalikfjorden. Efter 
ungefär en timmes segling kommer vi till smala 
och branta fjordar med fantastiska bergstoppar. 
Vi kommer stanna till vid Ikateq och se några 
rester från andra världskriget. Amerikanarna 
hade från 1942 – 1947 ett flygfält här, som i 
krigskodsnamn hette "Blue East Two". Den 
byggdes för att underlätta transatlantisk 
flygtrafik, navigeringsök- och 
räddningsoperationer. Du kan fortfarande se 
flygfältet, de rostiga bränsletrummorna, fordon 
och ruiner. Vi fortsätter vår resa och anländer till 
Sermiligaaq Fjord, vilket betyder "den vackra 
glaciärfjorden". Namnet kommer inte att göra 
dig besviken. Vid en tidpunkt kommer du kunna 
se is som lossnar från två glaciärer samtidigt, 
Karale Glaciären på vänster sida och Knud 
Rasmussen glaciären precis framför dig. Vi 
kommer att segla så nära Knud Rasmussen 
glaciären som möjligt, gå iland och njuta av 
lunch. Efter ca 1–2 timmar kommer vi tillbaka till 
Tasiilaq. Obs! Ta med dig varma kläder, om du 
ändå skulle frysa, har vi ett duntäcke som du kan 
värma dig med. Lunch, varma drycker och 
förfriskningar ingår. 
 
Dag 3 - Båttur till Tiniteqilaaq och 
Sermilik Icefjord (7–8 timmar)   

Vi startar i hamnen i Tasiilaq och seglar norrut 
längs Ammassalik Island, genom ett hisnande 
landskap bland flytande is, som ser ut som 
skulpturer. Efter 1 - 2 timmar kommer vi fram 
till en liten bosättning, som kallas Tiniteqilaaq 
(vilket betyder "sundet, som går torrt vid 
lågvatten"). Bosättningen har en spektakulär 
utsikt över Sermilikfjorden (som betyder 
isfjorden) de kolossala isbergen och det 
grönländska istäcket, som vid horisonten nuddar 
vid himmelen. 113 personer bodde under januari 
2015 permanent i Tiniteqilaaq. Du får möjlighet 
att promenera runt i bosättningen på egenhand. 
Efter det fortsätter vi till Sermilikfjorden och 
njuter av lunch med utsikt över de gigantiska 
isbergen. Därefter tar vi oss vidare söderut i 
Sermilikfjorden och seglar runt Ammassalikön, 
passerandes flera isberg, och återvänder så till 
Tasiilaq. Obs! Här gäller samma, ta med dig 
varma kläder, skulle du ändå frysa har vi ett 
varmt duntäcke, som du kan värma dig med. 
Lunch, varma drycker och förfriskningar ingår.       
 
Dag 4 – Stadspromenad och Flower 
Valley (4–5 timmar)  
Stadspromenaden kommer att ta oss till en 
verkstad, där lokala konstnärer tillverkar vackra 
hantverk. Sedan vidare mot hamnen för ett 
besök vid museet, som är en gammal kyrka byggd 
år 1903. Museet har många historiska skatter, 
vilka kan lära dig mer om Östra Grönlands 
historia. Promenaden fortsätter längs kusten till 
sjukhuset och upp till den nya kyrkan. Ovanför 
kyrkan kan man njuta av en vacker utsikt över 
staden. I det här området kan man se de äldsta 
husen i staden där den första kolonisatören 
Johann Pedersen och polarforskaren Ejnar 
Mikkelsen bodde. Innan turen går vidare till den 
så kallade Flower Valley kan du besöka 
turistbyrån Skæven, där det är möjligt att köpa 
hantverk, kartor etc. Som namnet på dalen 
indikerar kommer du kunna se många olika 
blommor såsom arktisk timjan, arktisk blåklocka, 
arktisk maskros och många fler. Vi fortsätter på 
den lilla kurviga vägen längs floden i några 
kilometer, tills vi når ett litet vattenfall. Här 
kommer vi att spendera litet tid för att njuta av 
det vackra landskapet och lugnet innan vi 
åker tillbaka till Tasiilaq. 
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Obs! Det är en lätt promenad genom staden, men 
vi rekommenderar bra skor för promenaden i 
Flower Valley. Vi rekommenderar även att du tar 
med dig lite förfriskningar.       
   
 
Dag 5 - Farväl Östra Grönland Idag 
är resdag.  
På morgonen tar du helikoptern eller båten 
tillbaka till Kulusuk där ditt flyg väntar på dig. 
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