Pris per person i delt dbl-værelse:

DKK 33.970,-

Prisen inkluderer:
- Fly København-Kangerlussuaq-Ilulissat t/r inkl. skatter
- Sejladser: Ilulissat-Qeqertarsuaq-Ilulissat & Ilulissat-Eqi-Ilulissat
- 2 nætter på Hotel Icefiord i Deluxe Værelse, inkl. helpension ogtransfer ved ankomst/afrejse
- 4 nætter på Hotel Disko Island i delt dbl-værelse, inkl. helpension og transfer ved ankomst/afrejse
- 2 nætter på Hotel Hvide Falk i delt dbl-værelse, inkl. helpension og transfer ved ankomst/afrejse
- Helpension består af
Morgenmad på hotellet
Frokost – typisk madpakke, da man er ude ved frokosttid
Aftensmad: 2-retters menu (forret og hovedret) på hotellets restaurant
- Foredrag af lokal kunstner i Qeqertarsuaq
- Egen guide i Qeqertarsuaq – 2 hele dage
- Rundvisning på Arktisk Station (Københavns Universitets forskningsafdeling)
- Egen guide til byrundtur og Sermermeriutvandring i Ilulissat
- Dagstur til Eqi Gletsjer, inkl. guide, kaffe/te, frokost og kage
- Informationsaften/eftermiddag – afholdes af Tina Ravn Lauritsen på Ryslinge H
- 2 deltagere fra Ryslinge Højskole (i delt dbl-værelse)
Prisen inkluderer ikke:
- Topas turleder – rejsen er delvis på egen hånd. Vi skal nok klæde jer på til det
- Drikkevarer eller dessert
- Sygdomsafbestillingsforsikring – anbefales (den skal senest tegnes samme dag som køb af rejsen)
- Ferieforsikring – til under rejsen (denne kan typisk købes indtil afrejsetidspunkt)
Hotel Icefiord - Ilulissat
Hotellet ligger placeret i vandkanten til Diskobugten ganske tæt
på isfjordsmundingen - og med havudsigt fra samtlige 30
værelser, giver navnet næsten sig selv.
Restaurant har særlig høj status og serverer så vidt muligt lokale
råvarer, på en kreativ og smagfuld måde.
Alle værelser har eget bad & toilet.
Hotel Disko Island, Qeqertarsuaq – Diskoøen
Hotel Disko Island ligger placeret i byens hyggelige centrum i 5 forskellige
bygninger tæt på hinanden.
Restauranten har en fin udsigt ned over havnen og bjergene i baggrunden.
Værelser er med eget bad og toilet.
Hotel Hvide Falk - Ilulissat
Et ældre, men fint hotel, centralt beliggende. Der er
kun få hundrede meter fra forretning og caféer.
Hotellets restaurant har fin udsigt til vandet.
Alle værelser har eget bad og toilet.

