SOUTH GREENLAND PIONEER
Trekking en multi-avontuur in de ijsfjorden rond Narsarsuaq

DATA:
07 – 23 Augustus 2018

PRIJS:
2695 EURO

OVER DEZE EXPEDITIE
In het uiterste zuiden is één van de meest spectaculaire en
gevarieerde gebieden van heel Groenland. Eindeloze fjorden
slingeren zich doorheen het gebergte tot helemaal aan de ijskap,
waar gigantische gletsjers continu met veel geweld ijs afkalven. Die
enorme waaier aan landschappen op korte afstand laat toe om
fantastische tochten te ondernemen. Wandelen op gletsjers,
zeekayakken tussen de ijsbergen en stevige trekkings doorheen
ongerepte wildernis: hier wordt het allemaal samengebald in één
meeslepend avontuur!
Ons basecamp tijdens deze reis in Narsarsuaq, een piepklein dorpje
gelegen op een smalle strook land ingesloten door gletsjers en
fjorden. Met speedboats laten we ons in de buurt afzetten in de
wildernis voor 3 exclusieve trekkings, met fenomenale uitzichten over
deze fascinerende arctische wildernis. We nemen ook de tijd voor een
gletsjerwandeling en een sessie zeekayakken op een met ijsbergen
bestrooide fjord, once-in-a-lifetime! En… vanaf half augustus hebben
we zelfs kans op noorderlicht!
Het klimaat is hier bovendien erg gunstig: in deze omgeving vind je de
enige echte bossen van Groenland, en de warme zomers nodigen
zelfs uit tot landbouw. Dat ontdekten de Vikings reeds een
millennium geleden – we aanschouwen de restanten van hun
florerende beschaving, intussen UNESCO-werelderfgoed.
Voor wie de wildernis en het ijs van Groenland vanuit alle
verschillende perspectieven wil verkennen is er maar één juiste trip:
deze!

VOOR OP JE BUCKET LIST
HOOGTEPUNTEN

✓ Drie expeditietrekkings doorheen ongerepte wildernis van
wereldklasse
✓ Spectaculaire bivakplaatsen met overzicht op gigantische
gletsjers en de ijskap
✓ Dagtocht met stijgijzers op de gletsjers, een once-in-a-lifetime
ervaring!
✓ Zeekayakken tussen de ijsbergen in de Nordre Sermilik ijsfjord
✓ UNESCO-werelderfgoed
Vikingcultuur

van

de

oude

Groenlandse

✓ Speedboat-transport op de fjorden
✓ Zwerven tussen kuddes rendieren op John Dahl Land
✓ Echt pionieren: geen paden, rivieren doorwaden, zelf een weg
zoeken door de wildernis
✓ Ideale locatie voor noorderlicht (vanaf midden augustus)

LOG
Dit programma geldt als algemene leidraad. De gids kan het programma elk moment aanpassen in functie van het weerbericht, de condities op
zee, en lokale omstandigheden (sneeuwbedekking, toestand van het terrein, ijscondities, …).

Dag 1-4: trektocht aan de rand van de ijskap

Dag 1-5: Mellemlandet, omsingeld door mega-gletsjers
Bij aankomst in Narsarsuaq klimmen we meteen de hellingen van Mellemlandet
(het ‘middenland’) op, met schitterende uitzichten op de fjorden rond het dorp.
De naam heft deze smalle strook land gekregen omdat het volledig omgord
wordt door echte mega-gletsjers. Eenmaal boven zijn de uitzichten dan ook
navenant: 4 dagen lang volgen verbluffende panorama’s op tientallen kilometers
lange ijstongen die recht van de ijskap naar beneden glijden elkaar in snel tempo
op. Boven de ijsfjord Qôroq horen we met de regelmaat van de klok ijsbergen in
het water donderden.
Het ultieme doel van deze tocht is het noordelijkste puntje van Mellemlandet.
Het vriendelijke, groene toendraterrein maakt stilaan plaats voor steenblokken
en rotspartijen, maar onze inspanningen zijn het helemaal waard: een tien
kilometer brede gletsjer (dat is bijna zoveel als de lengte van de grootste gletsjer
in de Alpen) wordt hier als het ware overlangs opengereten door de berg waarop
wij ons bevinden. Als de omstandigheden goed zijn wagen we ons hier reeds een
stukje op het ijs, en we proberen te bivakkeren op een echte once-in-a-lifetime
plekje.
Op de terugweg naar Narsarsuaq nemen we de tijd om een dagje te bivakkeren
boven de gletsjer hoog in het Blomsterdalen, waar we een hele namiddag onze
stijgijzers aanbinden en op verkenning gaan in deze surreëele wereld. We
springen over diepe spalten en wagen ons misschien zelfs aan een stukje
eenvoudig ijsklimmen. Verbluffend!

Op de vijfde dag bereiken we opnieuw Narsarsuaq, waar we een
nachtje doorbrengen in een hostel en genieten van een welverdiende
warme douche en een heerlijk avondmaal.
Dag 6-10: Black River & Igaliku gletsjers
Na een uitgebreid ontbijt gaan we aan boord van een speedboat. We
scheuren tussen de ijsbergen richting de Ijsfjord Qôroq, waar we op
een steile rotskust aan land gaan om te beginnen aan opnieuw een 5daagse trektocht.
We wandelen langs de monding van de rivier een spactaculair slagveld
van moreneruggen in. Van ver ziet het er makkelijk uit, maar we
moeten flink werken om erosiegeulen in en uit te klimmen en zo
dieper de vallei binnen te dringen, die afgelijnd wordt door
bergtoppen van bijna 2000m hoog! We maken hier ook kennis met
“bushwhacken”: bij afwezigheid van paden kan het een hele klus zijn
om ons door het Zuid-Groenlandse struikgewas te wringen!
Op de tweede dag bereiken we het oostelijke uiteinde van de vallei en
opent zich stilaan een uitzicht over enkele grote gletsjers die van de
ijskap afdalen en uitstromen over een grote steenwoestijn. Als de
omstandigheden goed zijn klimmen we het dal uit, kamperen hoog op
de hellingen, en klimmen ‘s avonds naar een naamloze bergtop van
1330m (de eerste boven mag ‘m een naam geven!). Vanop de top zijn
de panorama’s op met ijsbergen bestrooide meren en tot boven op de
ijskap ronduit verbluffend.
We zetten onze tocht verder hoog op de valleiflanken, en steken een
hoge pas over die terug toegang tot een ruige vallei, waardoor we vaak

over stenig terrein traverseren en afdalen naar de Igaliku-fjord. In het
dorp treffen we de restanten aan van de Viking-cultuur die hier
floreerede tijdens de Middeleeuwen. We overnachten opnieuw in een
hostel en eten ‘s avonds in een restaurant met lokale specialiteiten –
wordt het rendierstoofvlees of muskusos?
Dag 11-16: John Dahl Land & de Nordre Sermilik Ijsfjord
Met een speedboat denderen we opnieuw de fjord over naar het
dorpje Brattahlid. Dit was in het Viking-tijdperk meest welvarende
boederij van Zuid-Groenland, en volgens de overlevering ook de plaats
waar Erik de Rode, de Vikingballing die Groenland ontdekte, aan land
ging. Rondom het dorp zijn meerdere runestenen en ruïnes terug te
vinden.
We wandelen over een aardewegje de heuvels door. De landschappen
zijn hier bijna bucolisch, schapen grazen door groene weilanden.
Nadat we een kleine pas oversteken doemt plots de ijsfjord Nordre
Sermilik op aan de horizon, helemaal overladen met grote ijsbergen.
Kort na de middag bereiken we de boerderij Tasiusaq. Hier neemt een
locale gids even over voor één van de hoogtepunten van de reis: een
middagje zeekayakken tussen huizenhoge ijsbergen. Regelmatig zijn
we ijsblokken openbreken of kantelen terwijl we op het ritme van onze
peddel stil door deze mystieke wereld glijden.
We wandelen noordwaarts langs de fjord, met verbluffende
bivakplaatsen in de aanschijn van het voorbijglijdende ijs. Soms is het
terrein langs de fjord te moeilijk en klimmen we hoog de bergen in.

De bron van al dat ijs in de fjord Nordre Sermilik is de gletsjer
Eqalorutsit Kangligdlit Sermiat, de meest actieve gletjser van ZuidGroenland. Al urenlang warden we reeds opgeschikt door
onheilspellende dreunen die door de bergen echoën, maar op het
einde van de derde dag krijgen we afkalvende gletjser ook echt in zicht
(foto hieronder) wanneer we opnieuw een bergpas oversteken. We
bivakkeren met dit verbluffende panorama, wereldklasse!
De volgende dag wandelen we verder langs de fjord tot vlak aan de
snuit van deze gigantische, levende ijsmassa. We klimmen tot op de
top van een heuvel die het gletjserfront overschouwt om af te sluiten
met het allermooiste bivak van de hele reis. Als we hier nu ook nog
eens noorderlicht kunnen aanschouwen!

Op de laatste dag laten we de gletsjer achter en wandelen de Qinguavallei door tot we opnieuw Narsarsuaq-fjord bereiken, waar een
speedboat ons reeds ligt op te wachten om terug naar het dorp te
gaan. We overnachten een laatste maal in de hostel en gaan ‘s avonds
een pint drinken op een meer dan geslaagd avontuur!
Dag 17
Na het ontbijt hebben we nog een rustige ochtend in Narsarsuaq,
waarbij je kan kiezen tussen rondstruinen in het dorp of nog een korte
wandeling naar “The Ridge”, een heuveltop die de omgeving
overschouwt. Na de middag vliegen we terug naar Kopenhagen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deelnemers:
minimum 7/ maximum 10

Voorgaande ervaring met gletsjerwandelen en (zee)kayakken is niet
vereist.

Voorlopig vluchtschema:
Heen (07/08/2018):
Kopenhagen (11:20) → Narsarsuaq (12:10)

Klimaat:
In de zomermaanden kent deze regio een erg gunstig klimaat. Het is
gelegen in de regenschaduw van het kustgebergte, waardoor het
weer vaak zonnig en droog is. Overdag liggen de temperaturen
meestal tussen 12-20°C.

Terug (23/08/2018):
Narsarsuaq (15:20) -> Kopenhagen (23:50)
Ter info: het tijdsverschil tussen Kopenhagen (GMT +1) en Groenland
(GMT-3) bedraagt 4 uur.
Niveau:
Gemiddeld wandelen we 4-6 uur per dag. Het specifieke aan
wandelen in Groenland is het totaal gebrek aan paden. Soms is het
terrein vrij zwaar (struikgewas, steenblokken, rivierdoorwadingen).
Een goede fysieke conditie (10km vlot kunnen lopen) is vereist en
enige ervaring met rugzaktrekkings is aangewezen.

Persoonlijke uitrusting:
Puffins voorziet tenten en kookvuurtjes. Deelnemers ontvangen een
gedetailleerde bagage checklist en biedt mogelijkheid tot huur
slaapzakken en slaapmatjes. Heb je nog buitensportartikelen nodig,
dan geniet je als klant van Puffins van significante kortingen in de
Mounteqshop (Waregem, België; ook online-winkel).
Maaltijden:
Alle maaltijden worden voorzien door Puffins: ontbijt, snacks, lunch
en een gevriesdroogde expeditiemaaltijd voor ’s avonds.

Prijs is inclusief:

Niet inbegrepen in de prijs:

•

BTW & administratiekosten

•

Vluchten van/naar Kopenhagen

•

Gedetailleerde reisinformatie

•

Eventueel extra verblijf in Kopenhagen

•

Internationale vluchten Kopenhagen - Kangerlussuaq –
Kopenhagen

•

Eventuele huur van expeditieslaapzakken en slaapmatjes

•

Vereiste reisdocumenten (internationaal paspoort)

•

Lokale transits per speedboat
•

Reisbijstandsverzekering en optionele
annuleringsverzekering

•

Toeslag voor extra bagage (Air Greenland laat 20kg checkin baggage toe)

•

Alcoholische dranken in Narsarsuaq en Igaliku

•

•

Gebruik van hoge-kwaliteits trekkingtenten en
kookvuurtjes
Alle maaltijden vanaf aankomst in Groenland tot vertrek in
Groenland

•

Alle activiteiten zoals vermeld in het dag-aan-dag schema

•

Persoonlijke professionele begeleiding door tweetalige gids
(NL/EN)

•

Lokale vergunningen

REISDOCUMENTEN
Belgische en Nederlandse reizigers dienen sinds september 2016 in het bezit te zijn van een Internationaal paspoort.

REISVERZEKERING
Een reisbijstandsverzekering is verplicht, maar is geen standaard onderdeel van ons reispakket omdat frequente reizigers vaak al over een goede
verzekering beschikken en het onnodig is om je dubbel te verzekeren. We bieden wel optioneel de bijstandsverzekering Golden Travel Insurance aan (4
euro/ reisdag) van Mapfre Assistance voor alle inwoners van de EU.
Indien u hiervan geen gebruik maakt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om een verzekering te voorzien die het beschermingsniveau van onze polis
minstens evenaart. Aandachtspunten daarbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekking Groenland (wereldwijd)
Dekking van de volgende activiteiten : hiken op ongebaand terrein, packraften, gletsjerwandelen.
Onbeperkte opsporings- en reddingskosten (helikopterreddingen in Groenland)
Onbeperkte repatriëringskosten
Medische kosten tot 2.000.000 euro/persoon
Medische nabehandelingskosten: 6200 euro
Nieuw vliegticket bij onmogelijke terugkeer (vb. vulkaanuitbarsting…)
Hotelovernachtingen bij gedwongen verlengd verblijf wegens sluiting luchtruim

Een geldige polis is een voorwaarde voor deelname en bij inschrijving verzoeken we u dan ook om uw polisnummer, naam verzekeringsmaatschappij, en
contactnummer van de noodcentrale te bezorgen.
Een annuleringsverzekering is niet verplicht, doch sterk aangeraden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

OVER JE GIDS
Debbie Sanders (35) heeft eindeloos veel ervaring met trektochten en gidsen zowel in zomer
en winter, in alle windstreken van Europa. Ze doorliep een opleiding tot professioneel gids
(International Mountain Leader).
Debbie is in België en Nederland een echte referentie op vlak van bergwandelen. Ze schreef
ook samen met Geert van Speybroeck het boek “Hoe word ik bergwandelaar”, heeft een eigen
blog (www.debbiesanders.be) en is voorzitster van Hiking Advisor vzw, een levendige
community van hikers. Ze houdt ervan om haar passie voor het buitenleven over te brengen en
leert je veel bij over alle aspecten van het hiken. Hier ben je in veilige en deskundige handen!

INSCHRIJVEN?
Meld je aan per mail op info@puffins.travel .

PUFFINS
A new style of Arctic pioneering

