
Viagem dos Sonhos na Baía de Disko /  
12 dias 2021 
Groenlândia 
 
Guia em inglês 
Tour Code: GT1141 
Categoria: Groenlândia e Islândia  
 

NOVO para 2021: Itinerário redesenhado! 
 
Este é o nosso tour ida e volta cada vez mais popular na Baía de Disko, onde você descobrirá os lugares 
mais bonitos como pérolas em um colar. Este tour proporciona a sensação de estar onde ninguém esteve 
antes de você. Ele o levará ao coração de pequenas e pitorescas cidades e povoados. Aqui a vida é uma 
mescla de tradições antigas, como caça e pesca, e comodidades modernas, criando um verdadeiramente 
autêntico estilo de vida ártico peculiar e cativante. 
 
O tour começa em Kangerlussuaq, onde a camada de gelo da Groenlândia cobre o solo até onde a vista 
alcança. Você tem a oportunidade de sentir o frio neste reino gelado enquanto se maravilha com as vistas 
deslumbrantes. Depois, continuação para três dias na Ilha Disko, um paraíso para caminhantes, onde 
você fica na antiga cidade baleeira de Qeqertarsuaq, cercada por íngremes montanhas de basalto e uma 
abundância de plantas e flores. 
 
Nossa aventura continua na cidade de icebergs, Ilulissat, lindamente localizada na costa da Baía de Disko 
e próxima ao Ilulissat Icefjord, Patrimônio Mundial da UNESCO. Prosseguimos então mais para o norte 
para alguns dias em uma das joias do norte da Groenlândia, as cabanas do Glacier Lodge Eqi, onde você 
fica com vista para a enorme geleira ativa. 
 
Este abrangente tour de descoberta lhe apresenta à diversidade da Groenlândia em termos de natureza, 
vida selvagem e cultura! 
Tour disponível de junho a agosto. 
Até o final de julho, a Baía de Disko se aquece sob o sol da meia-noite, que pode ser vivenciado em 
cruzeiros noturnos com icebergs como cenário por excelência. 
Ao longo do caminho nossos experientes e amigáveis guias locais asseguram que você veja tudo o que a 
Baía de Disko tem a oferecer. 
 
Destaques 
Caminhe na Calota de Gelo Interior 
Veja de perto icebergs e o Ilulissat Icefjord, Patrimônio Mundial da UNESCO 
Observe a vida selvagem do Ártico em terra e no mar 
Sinta o silêncio majestoso apenas interrompido pela geleira se partindo 
Fique com uma vista incrível de uma geleira em parto 
Caminhe pela paisagem deslumbrante 
Desfrute a autêntica vida do Ártico em cidades e vilarejos 
 
 
 



Visão Geral - Itinerário: 
Dia 01 
Copenhagen - Kangerlussuaq. Reunião de boas-vindas e tour à camada de gelo da Groenlândia (opcional). 
 
Dia 02 
Voo Kangerlussuaq - Aasiaat e de barco para a Ilha Disko - reunião de boas-vindas após a chegada. 
 
Dia 03 
Visita guiada a Qeqertarsuaq e oportunidade de explorar por conta própria. 
 
Dia 04 
Caminhada para Kuannit com vista para icebergs e espetaculares colunas de basalto. 
 
Dia 05 
De barco da Ilha Disko para Ilulissat. Reunião de boas-vindas e opcional caminhada pela cidade e uma caminhada 
até um assentamento abandonado no Icefjord. Jantar de boas-vindas no hotel. 
 
Dia 06 
Ilulissat. Explore por conta própria ou faça um opcional safári de baleias ou uma opcional experiência de caiaque. 
 
Dia 07 
Dia livre em Ilulissat, a Cidade dos Icebergs. Recomendamos uma viagem à meia-noite entre os icebergs. 
 
Dia 08 
De barco para o Glaciar Eqi e acomodação no Glacier Lodge Eqi. 
 
Dia 09 
Passe o dia no Glacier Lodge Eqi com vistas deslumbrantes. Faça caminhadas na área. 
 
Dia 10 
Manhã livre no Glacier Lodge Eqi: caminhada e à tarde passeio de barco para Ilulissat. Acomodação no Hotel 
Arctic. 
 
Dia 11 
Dia livre em Ilulissat ou uma opcional viagem de barco para o vilarejo de Ilimanaq ao sul do Icefjord. 
 
Dia 12 
Voos de Ilulissat para Kangerlussuaq e Copenhagen. 
 
 
Serviços incluídos 
• Voos Copenhagen - Kangerlussuaq b / w 
• Voo Kangerlussuaq - Aasiaat (só ida) 
• Voo Ilulissat - Kangerlussuaq (só ida) 
• Traslados do aeroporto em Ilulissat 
• 1 noite no Hotel Kangerlussuaq 
• 5 noites no Hotel Arctic 
• 3 noites no Hotel Disko 
• 2 noites no Glacier Lodge Eqi em uma cabana 
• Refeições e bebidas nos voos Copenhagen - Kangerlussuaq - Copenhagen 
• Café da manhã no Hotel Kangerlussuaq 
• Café da manhã no Hotel Arctic 



• Café da Manhã no Hotel Disko 
• Jantar de boas-vindas no Hotel Arctic, na sua primeira estadia no Hotel Arctic, Dia 05 (sem bebidas) 
• Pensão completa no Glacier Lodge Eqi (excluindo bebidas) 
• Viagem de barco para a Ilha Disko (Qeqertarsuaq) saindo de Aasiaat 
• Viagem de barco para Ilulissat saindo da Ilha Disko (Qeqertarsuaq) 
• Passeio de barco para Glacier Lodge Eqi b / w 
• Visita à cidade em Qeqertarsuaq 
• Caminhada para Kuannit de Qeqertarsuaq 
• Traslado de bagagem em Qeqertarsuaq 
• A caminhada para a lagoa e morena (em Eqi) 
• Reuniões de informação em Kangerlussuaq, Ilulissat e Qeqertarsuaq 
• Toalhas e lençóis 
• Taxa de fatura 
• Todas as taxas e impostos de voo/transporte de conhecimento da Greenland Travel no momento da publicação 
• 20 kg de bagagem despachada e 8 kg de bagagem de mão 
 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM EUROS / PESSOA a partir de: 

Junho: 21, 24, 28 
Julho: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Agosto: 02, 05 

Em apt Duplo: € 5038 
Em apt Single: € 6150 
 
Opcionais a partir de: 
Dia 05 - Caminhada pela cidade e assentamento do 
Icefjord: € 50 
Dia 11 - Barco para o vilarejo de Ilimanaq: € 200 

 


