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ZAHODNA GRENLANDIJA 5 dni 
 

INDIVIDUALNA PONUDBA! 
 
Grenlandija veličastna lepota ledene pokrajine, samota in tišina, povsem čist zrak, hladna voda ter čarobni odsevi 

svetlobe od ledu puščajo vtis... Otok Disko ob zahodni obali Grenlandije je največji izmed tisočerih otokov ob 

razčlenjeni grenlandski obali. Posebnost pokrajine so visoki hribi in prisotnost vegetacije. Potovanje do slikovitega 
kraja Ilulissat zopet na "celini" ob osrednjem ledeniku predstavlja neverjetno doživetje. Ilulissat leži ob ustju 

ledenih fjordov na 40-kilometrski površini z ogromnimi ledenimi gorami, ki jih tvorijo ledeniki na severni polobli - 
Sermeq Kujalleq. To je eden od redkih ledenikov grenlandskim ledenim pokrovčkom, ki doseže morje. Ilulissat se 

nahaja na zahodni obali Grenlandije, 250 km severno od polarnega kroga. Najboljši čas za obisk je poleti, ko noči 

skoraj ni in je vreme prijaznejše. Obiščite svetovne dediščine Unesca. Pojdite na izlet na Arktiko - neokrnjeno 
divjino in zanimive tradicionalne Inuit kulture. 

 

 
 

Odhodi v 2017: po dogovoru    
 

POTOVANJE SE ZAČNE V HELSINKIH IN KONČA V REYKJAVIK-u.  
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 6 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

1. dan HELSINKI. Prevoz do vaše nastanitve. Nočitev. Predviden hotel:  Pilotti (H)  

 
2. dan HELSINKI - KEFLAVIK - ILULISSAT. Zajtrk. V lastni režiji transfer do letališča Helsinki od koder sledi let 

naprej v Keflavik - Islandija. Od tam nadaljevanje notranjega poleta v Ilulissat, Grenlandija (pribl. 3 ure). Slavni 
Ilulissat Icefiord je napolnjen z ledenimi gorami iz "Sermeq Kujalleq", ki je tudi najbolj poznana proizvodnja 

ledenika na severni polobli. Ilulissat mesto je razburljiva mešanica Eskime kulture, sodobnega življenja in na tisoče 
psov za vleko sani pulzirajočih pod magično nočjo polnočnega sonca. Po uvodnem sestanku z lokalnim vodičem 

http://www.airporthotelpilotti.fi/
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uživajte v vodenem mestnem sprehodu skozi Ilulissat, nato imate nekaj časa za spoznavanje mesta, obiščete 

mestni muzej in opazujete Grenland življenje na vedno zasedenem pristanišču. Okoli 22.00 se odpravite za 
polnočno jadranje v znameniti Ilulissata Icefiord, ki je tudi največji svetovni park ledenih skulptur. Izkušnja je 

nepozabna, luči in barve se nenehno spreminjajo kjer užijete še pozni martini. Trajanje približno 3 ure. Oblecite se 

toplo. Nočitev. Predviden hotel: Arctic (notranji let, H, ZK) 
 

 
 

3. dan ILULISSAT – izlet v Sermermiut. Zajtrk. Odpravite se na pohodniški izlet v Sermermiut, ki se nahaja 
0,5 km južno od Ilulissata. Že 4000 let prej so v naselju živele različne Inuitske kulture, danes pa še vedno lahko 

vidite relikvije, ki pričajo o prisotnosti dedičev. Vsako leto 13. januarja, ljudje Ilulissata naredijo pohod za "Holms 

Bakke" pozdrav soncu po dolgi temni zimi. Po nekaj urah pohodništva, kjer ste obiskali Sermermiut površine in 
stare Inuit grobove, počivate za kosilo na "Holms Bakke". Pohod se nadaljuje vzdolž fjorda kjer bo vodič bo 

povedal še nekaj o flori, favni in geologiji, in seveda o ledu. Nočitev. (H, ZK) 
 

4. dan ILULISSAT – izlet v Oqaatsut. Zajtrk. Z ladjo se boste odpravili do majhnega naselja Oqaatsut / 
Rodebay z lokalnim prebivalstvom pribl. 40 oseb, popolnoma odvisnih od ribištva in lova - precej drugačen svet v 

primerjavi z bližnjega mesta Ilulissat. Voden sprehod skozi vas, preden boste uživali kosilo v stari trgovski postaji. 

Za sto let, je bila Oqaatsut (Rodebay) postanek za nizozemske ''whalers'', ki so vlekli ogromne kite tu v stari vasi. 
Vas, ki leži v prelepem naravnem okolju le 15 km severno od Ilulissata, ima svojo šolo, cerkev, trgovino in eno 

restavracijo "H8", ki služi za odlično kosilo v stari kolonialni zgradbi. Zahtevnost: lahka. Nočitev. (H, ZK) 
 

5. dan ILULISSAT – REYKJAVIK. Zajtrk. Po zajtrku sledi odhod na letališče od koder zapuščate Grenlandijo in 

imate notranji polet naprej na Reykjavik. V lastni režiji in po želji prevoz do mesta. Prosto za samostojno 
raziskovanje mesta. Proti večeru odhod nazaj na letališče Keflavik za nadaljevanje vašega poleta nazaj proti domu. 

(notranji let, Z) 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                                 2.994 EUR 
            
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji leti z letališkimi pristojbinami, prevoz letališče-hotel-

letališče, 4 nočitve v hotelih po programu v dvoposteljnih sobah, 4 zajtrke in 3 kosila, prevoze in oglede z lokalnim 

vodnikom po programu na Grenlandiji, stroške organizacije in priprave programa. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 

- CORIS zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: ni potrebna. Potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list ali osebno izkaznico. 
 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 
 

http://hotelarctic.com/
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PREDVIDENI DODATNI STROŠKI: hrana je na Islandiji in Grenlandiji draga in na podeželju večinoma nič 

cenejša kot v mestih. Za suho prehrano, če jo kupite v trgovini, lahko računate strošek 20 - 25 EUR dnevno. 
Najcenejši topel obrok v restavracijah je od 30 EUR dalje.  

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 24. april 2017. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:     
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 


