Zuid-Groenland
5-daagse ontdekking van Zuid-Groenland. Een rondreis voor iedereen
met een fascinatie voor de natuur in het noorden. Geniet van de vele ijsbergen en fjorden van
Groenland en laat u betoveren door de geschiedenis van de Vikingen.

Dag 1 : Reykjavik - Narsarsuaq (dinsdag)
Vertrek te Reykjavik met een middagvlucht van Air Iceland naar Narsarsuaq. U wordt ontvangen door
uw gids bij aankomst in Narsarsuaq in de kleine luchthaven. Transfer naar uw hotel voor de check-in,
gevolgd door een informatiebijeenkomst, waar de gids u meer uitleg geeft over de mogelijke
excursies. U krijgt een begeleide wandeling door de stad aangeboden door de gids, hiermee kunt u
zich dan beter oriënteren. Narsarsuaq en de onmiddellijke omgeving in het Tunulliarfik fjord zijn van
onschatbaar belang voor de geschiedenis van Groenland. Het deel waar Narsarsuaq vandaag gelegen
is, heeft immers de naam van het land bepaald. De Noorse Vikingen settelden zich in deze omgeving,
vele eeuwen terug en gaven Narsarsuaq haar naam, die zou verwijzen naar een bos dat hier een
groot deel van de landoppervlakte zou bedekt hebben. De verhalen over deze groene natuur in een
deep fjord, weg van het Noorse moederland, geven de Vikingen de inspiratie om dit land Groenland
te noemen. Geen enkel bezoek aan Groenland is compleet zonder een gletsjer van dichtbij
bewonderd te hebben en uitgerekend dit kunt u zeker doen in Narsarsuaq. Vaar langs de ijsbergen in
het fjord van Qooroq, waar u de gletsjer met dezelfde naam vindt. Het schip vaart zo dicht als
mogelijk (veiligheid is belangrijk) en laat u genieten van de geluiden van het ijs en de ijsbergen. U
verblijft in hotel Narsarsuaq.

Dag 2 : Narsarsuaq - Qaqortoq (woensdag)
Ontbijt in uw hotel. Transfer naar de pier en een boottocht, door het met ijsbergen gevulde Fjord van
Erik, tot in Qaqortoq, waar uw gids u opwacht aan de pier. Transfer naar uw hotel en check-in
gevolgd door een informatiebijeenkomst. Korte stadstour door Qaqortoq, één van de mooiste steden
van Groenland, heel pittoresk tussen de Qaqortoq fjord en het meer van Tasersuaq. U verblijft in
hotel Qaqortoq met avondmaal.

Dag 3 : Qaqortoq (donderdag)
Ontbijt in uw hotel. U kunt indien gewenst intekenen op excursies of u kan de omgeving ontdekken.
U verblijft in hotel Qaqortoq.

Dag 4 : Qaqortoq - Narsarsuaq (vrijdag)
Ontbijt in uw hotel en vrije tijd in Qaqortoq. Later op de dag transfer per helikopter, op lage hoogte,
naar Narsarsuaq, indien er geen helikopter voorhanden is, kan de transfer Narsaq-Narsarsuaq per
boot worden uitgevoerd. Dit wijzigt uw prijs niet. U verblijft in hotel Narsarsuaq.

Dag 5 : Narsarsuaq - Reykjavik (zaterdag)
Ontbijt in uw hotel. Transfer naar de luchthaven voor uw midadgvlucht naar Reykjavik met Air
Iceland.

