Kommer snart - Lej din helt egen luksus hytte
ved Qoornoq med plads optil 6 personer

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

Nuuk Bay Adventures

Tag plads i båden og oplev én af verdens største
fjordsystemer. Nuup Kangerlua, som er fantastisk
flot, har en særlig historie, i og med at det formodes at
være verdens ældste sten og kendte fossiler!
I forskerkredse ligefrem betegnes disse som værende
verdens vugge. Selvom den arktiske metropol Nuuk har
en ret storbyagtig atmosfære, er man under 1 times
sejltur væk fra naturens stilhed og skønhed!
Der er flere ikoniske fjelde som omkranser Nuuk –
heriblandt Sermitsiaq med et smukt vandfald, her kan
man sejle helt ind, og hente den reneste og kolde vand.
Om vinteren er vandfaldet frossent, dette giver et
imponerende syn med forskellige hvide og blålige
farvenuancer.
I bunden af fjorden er der isbræer, de er aktive forskelligt
efter årstiden, og det er utroligt betagende hvor godt
isfjeldene pynter landskabet med deres hvide og blå
nuancer. Ikke mindst sort is, de er glasklare is som har
været under så højt tryk i tusinde år at luftboblerne er
trykket ud.
Kaptajnen og guiden vil altid være på udkig efter hvaler,
andre dyr og fugle, så vær klar til at tage billeder!
Kaptajnen og guiden byder dig velkommen og giver dig
under turen en god oplevelse med spændende historiske
fortællinger som du med glæde vil huske i din erindringer,
så hvis du er til adventure, er her en god mulighed med
professionel betjening!

Du kan booke og betale din tur på
www.nuukbayadventures.gl
INFO
Se andre udflugter og charterture på
www.nuukbayadventures.gl
Her kan du også finde vilkår og betingelser.
Vi tager forbehold for eventuelle
trykfejl og prisændringer

Velkommen til
Nuuk Bay Adventures
Bådcharter
Fjordsejlads
Fisketur
Vadring

Nuuk Bay Adventures

Hytte udlejning

Boat Charter

Foto / Film hold

PO box 1207
3900 Nuuk
Greenland

Bygdetur

www.nuukbayadventures.gl
(+299) 23 15 60
info@nuukbayadventures.gl

og meget mere

Sermitsiaq vandfald
Turen byder på Sermitsiaq vandfald og øerne
omkring Sermitsiaq og nordlandet.
Mulighed for at se sæler og isfjelde.
Nyd turen og oplev naturen.
Skipper fortæller om Sermitsiaq øen og området.
1-6 personer

(min. 4 personer)

2 timer DKK 900,- pr. person
Periode: April-Oktober

Safari - Hyttetur til Qoornoq

Rundt om Sermitsiaq – Safari
Tag på Safari rundt om Sermitsiaq øen med vandfald
og bjerglandskab og isfjeld. Mulighed for at se sæler
og Isfjelde. Der er mulighed for at se hvaler i
perioden maj – sept.
Skipper fortæller om områdets historie.
1-6 personer

(min. 4 personer)

Tag med til Qoornoq på hyttetur og nyd kaffe og Grønlandsk
snacks i terasse med flot udsigt. Tid til at gå rundt på den forladte
tidligere bygd og udforsk øen. Turen byder på isbjerge og
mulighed for at se sæler. Der er desuden mulighed for at se
hvaler i perioden maj – sept. Sejlturen fortsætter rundt om
Qoornup Qeqertarsua/Bjørne øen.

3 timer DKK 1.200,- pr. person

1-6 personer

(min. 5 personer)

5 timer DKK 1.600,- per person

Periode: April-Oktober

Periode: April-Oktober

Privat Charter
Du kan charter båden med plads til 1- 6 personer +
skipper og guide.
Der er gummibåd og påhængsmotor som giver mange
muligheder.

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

1-6 personer Pris: DKK 1.750,- pr. time

(min. 4 timer)

Periode: Marts-December

Kapisillit – Fiske
Tag til Kapisillit og fang din fisk og spis din fisk i
naturen på traditionel grønlandsk.
Se elven og bygden.
Skipper guider og fortæller.

Kapisillit – Vandre til Isfjord
Oplev den sidste beboende Kapisillit og udsigt til
Isfjorden. Mulighed for lille vandretur med udsigt til
Isfjord. Nyd kaffen og madpakken i naturen.
Skipper guider jer og fortæller om området.
Sværhedsgrad: Let / Moderat
1-6 personer 7-8 timer DKK 9.500,Periode: April-Oktober

Se mere på www.nuukbayadventures.gl

1-6 personer 5 timer DKK 7.900,Periode: April-Oktober
Bemærk: Fiskelicens købes før turen
Se mere på www.nuukbayadventures.gl

Qooqqut tur
Oplev den tidligere fåreholderfarm Qooqqut og
den fantastiske natur i området. Der er mulighed
for at fiske, vandre eller besøge restaurant
Qooqqut Nuan, et meget populært restaurant,
ude midt i næsten ingenting. Stærkt anbefalingsværdig
1-6 personer 5 timer Pris: DKK 5.900,Periode: April-Oktober

Se mere på www.nuukbayadventures.gl

