Ittoqqortoormiit: 2 Kvartal Rapport 2018
Indledning
Den andel kvartal har været travlt med at for kontakt med turister der er her i
Ittoqqortoormiit, hvad der er muligt her i Ittoqqortoormiit, hvilket ture vi kan tilbyde for vores
gæster ved hjælp af lokale hundeslæde ejere samt snescooter ejere.
Befolkningen her i Ittoqqortoormiit tjener penge ved at guide ture med hundeslæde og
køre ture med snescooter. Denne sæson har vi haft 40 hundeslæde ture, hvor turene
variere fra 3 timer til 12 dage.
Snescooter transport med lokale ejere af snescooterne er udført 18 gange denne sæson
hvor turene er Kap Tobin, eller længere til som transport.
Som turistinformation har vi kontakt med alle kommende turister herudover at udarbejde
deres kommende ophold her i Ittoqqortoormiit.
De er vigtigt at informere kommende turister hvilket forhold de ville komme til og hvilket
private ejendele der skal tages med for at opleve vores arktiske forhold her i
Ittoqqortoormiit.
Igen i år har det været svært at får pladser i flyet mellem Akureyri til Nerlerit Inaat for
gæsterne. Derfor har jeg været nødsaget til at holde møde med Norlandair i Akureyri den
16 maj 2018. For at forbedre vores turisternes transport til Ittoqqortoormiit. Jeg har
vedhæftet bilaget af vores møde som bilag 1.

Produktudvikling
Denne vinter har vi haft isbjørn safari med snescooter ture med vores lokale guide her i
Ittoqqortoormiit. Turen indeholder overnatning i hytter i området hvor der er mulighed for at
se isbjørn. Denne ture har været succesfuld da vi har mange isbjørne i området.
Gæsterne har taget imod den med åbne arme da denne oplevelse er enestående.
Turistinformation
Give general informationen turisme i form af post, e-mail og personligt med hensyn til det
nordøstlige Grønland.
I første kvartal repræsenterede turistinformationen arbejde kun potentielle turister og
hovedsagelig turister, der planlægger uafhængige rejser for sommeren 2018.
Denne periode bruges til at planlægge hvilket datoer vi har for vores kommende
krydstogtskibe, så vi kan lave aftale med vores guide for krydstogtskibene.
Fra Marts til juni måned er de der, der er mest gæster om vinteren. Hvor de er vigtigt at
der skal koordineres for alle ture for fangere med hundeslæde samt med snescooter.
Her er de altid vigtigt at man har god kontakt til at guide her i området, og planlægge og
aftale med fangere hvilket tidspunkt der passer til dem, og hvem der kan tage opgaver
med turister. Så der er de vigtigt at koordinere alle ture for at vise at vi er professionelle
indenfor at planlægge deres ture.
Hele året rundt er de vigtigt at påminde alle gæster som kommer hertil Ittoqqortoormiit at
huske at der er fare for isbjørn i området at der skal tages en riffel hver gang med kommer
lidt væk fra Ittoqqortoormiit. Dette tages ikke alvorligt i starten, de tager de alvorligt først

hvis de selv har set en isbjørn i området, men de er en lokal sikkerhed med at have en
riffel hvis man skal ud af byen.
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