Mød den grønlandske
slædehund. (ca. 1 time)
Pris: kr. 240,- for voksne /
kr. 120,- for børn
Min. 4 deltagere
I Sisimiut har hundeslæden været den
primære transportform i århundreder,
dog fik den kamp til stregen i 70erne
og 80erne da snescooteren vandt
indpas. Men 60 års ingeniørarbejde
kan ikke matche over tusind års
designoptimering og dyreavl:
Hundeslæden er muligvis ikke det
hurtigste transportmiddel men den
overgår alle andre vinterkøretøjer i
pålidelighed (og nuttethed).
Oplev den grønlandske slædehund på
tæt hold, få lov til at klappe og kæle
(tag altså ikke dit bedste tøj på) og hør
om slædelivets fortræffeligheder.
Incl. transfer og guide
(hundelsædekusk)

Kontakt os
Hotel Sømandshjemmet, Sisimiut
Frederik d. IX’s plads 5, Sisimiut
Postbox 1015

+299 86 41 50
Sisimiut@soemandshjem.gl

Besøg os på internettet:
www.soemandshjem.gl

HUNDESLÆDETURE

2018
Hotel
Sømandshjemmet
Sisimiut

6 timers hundeslædetur
(heldagstur)
4 timers hundeslædetur

2 timers hundeslædetur
Turen går til Niujarfik, som er et naturligt
stop inden de store stigninger nordøst
for Sisimiut. Inden turen går tilbage, vil
der være en kort pause og mulighed for
lidt varmt at drikke.
Turen er uden de store op- og
nedkørsler men giver alligevel et
særdeles godt indtryk af at køre
hundeslæde.
Afhængig af vejrforhold mv. kan turen gå
til andre destinationer.

Turen går til udsigtspunktet
Qiterlinguaq, hvor der ligger en pudsig
hytte formet som en ufo.
Hytten har gennem tiden resulteret i en
del kommentarer og gætterier. På turen
kører man i et varieret og kuperet
terræn, hvor man virkelig oplever
slædehundens arbejdsomhed og
kuskens færdigheder.
Anbefales ikke til folk med
rygproblemer.
Incl. transfer, og noget varmt at drikke.

Priser:
1 person: kr. 1.550,2 personer: kr. 2.600,3 personer: kr. 3.900,-

Oplev at køre i kuperet terræn med stejle
skrænter og fjeldsider. Det er en smuk
og nervepirrende oplevelse, hvor
føreren, hundespandet og naturen går
op i en højere enhed.
Anbefales ikke til folk med rygproblemer.
Incl. transfer, noget varmt at drikke og
madpakke.

Priser:
1 person:
2 personer:

Incl. transfer og noget varmt at drikke.

Priser:
1 person:
2 personer:
3 personer:

Dette er en betagende tur med masser
af oplevelser af Vinter-Grønland. Man
kører først til udsigtspunktet
”Qiterlinnguaq”, hvorfra der er udsigt
over Kangerluarsuk Tulleq (Første Fjord)
samt mod syd, byen og fjeldtoppen
”Kællingehætten”. Derefter fortsætter
turen ned ad den stejle nordlige fjeldside
og ad fjordisen til bunden af
Kangerluarsuk Tulleq.

kr. 1.250,kr. 2.150,kr. 3.200,-

Børn (indtil 11 år) halvpris. Gælder alle ture.

kr. 2.650,kr. 4.300,-

