
Preliminär resrutt Grönland 2018 

Sen 2018 finns möjlighet att följa med på en spännande resa till sydvästra Grönland i kölvattnen efter både 
Adolf Erik Nordenskiöld och Otto Nordenskjöld. Fartyget tar maximalt 24 passagerare vilket gör det familjärt 
och trivsamt ombord. Ombordstigning sker den 4 augusti i Nuuk eller Godthaab som staden tidigare hette.  

Sedan färdas vi söderut längs kusten och besöker en stor mängd intressanta platser samtidigt som chansen 
är stor att vi får se valar och sälar i havet samt myskoxar på land. De två sista dagarna tillbringas i 
Österbygden där vi besöker Hvalsey där den bäst bevarade nordbokyrkan finns, endast 2 m lägre än Nidaros 
domen. Sista dagen tillbringar vi vid Brattalid i Eriksfjord. där Erik den Röde bodde och där ruinerna efter 
Tjodhildes (Erik den Rödes fru) kyrka finns kvar. Tjodhilde vägrade följa med Erik den Röde till Grönland om 
han inte byggde henne en kyrka. 

Adolf Erik Nordenskiölds sonson son Carl Nordenskiöld kommer att vara med på resan och föreläsa om bl. a. 
Adolf Eriks och Ottos expeditioner till Grönland och mycket annat. 

Hemresan sker med chartrat flyg från Narsarsuaq, där en flygplats byggdes av amerikanarna under andra 
världskriget, till Reykjavik. 

Resan till Grönland sker med flyg från Köpenhamn till Kangerlussuaq (Söndre Strömfjord) och sedan med 
lokalt flyg från Kangerlussuaq. Möjlighet finns att åka en eller två dagar tidigare och tillbringa ett dygn i 
Kangerlussuaq och göra en halvdagsutflykt in till inlandsisen och att vara ett dygn i Nuuk före avresan ifall 
bagaget skulle komma på avvägar. Då hinner det komma ikapp innan vi går ombord på vårt fartyg. 

Den exakta resrutten kommer att anges närmare avresan och bestäms ytterst av fartygskapten, guiderna 
samt Carl Nordenskiöld. 

Pris ca 25,000 SEK/person för boende i delad hytt. Till de angivna priserna för själva kryssningen tillkommer 
kostnader för resan till och från fartyget, ev. landbaserade kostnader för olika gemensamma arrangemang 
som t.ex. sightseeingturer och måltider, skatter, kostnader för extra bagage eller förlorat bagage, privata 
samtal via satellit, drycker i baren, sedvanlig dricks till besättningen samt övriga idag icke förutsägbara 
kostnader. 


