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Indledning
Den tredje kvartal er starten på en travl periode, med krydstogtskibe, individuelle (selvstændige)
rejser og sejlture med både.
I forhold til 2019 har det været meget skuffende periode hvor vi på ingen måde kan gøre noget eller
lave noget. En mærkelig sommer med masser af fritid som er ikke normalt for os som arbejder med
turister.
Covid-19 startede tidligt i denne her år, hvilket betyder at vi fik kun 1 booking af krydstogtsskib,
som blev aflyst, men jeg har været i kontakt med ekspedition ledere angående hvornår det ville
være muligt at sejle ind til Grønland, men de havde ikke booket.
Jeg lagde også mærke til at vi i en lang periode havde is hvor vi ikke kunne sejle nogen steder, og
det ville ikke være muligt at sejle ind i et krydstogtskib, så hvis selvom Covid-19 findes ikke tydede
jeg på også aflysninger af krydstogtskibe og sejlads pga. is
I det tidspunkt med masser af is måtte vi udskyde datoen med at transportere kasserne til forskere
fra Kap Høegh.
I denne her år har vi mistet omkring 29 krydstogtskibe og 4 faste sejlbåde. (tal fra 2019)
7 dages vandretur med 2 gange båd transport og 11 båd transport/ture blev aflyst.
2 heldige turister kom hertil da flyvning åbnede igen mellem Akureyri og Constable Pynt og de var
selvstændige.
En tidligere elev hos Majoriaq Batseba Arqe holdt sin jobtræning fra Juni til August her i Nanu
Travel, alt hendes indkomst var fra Majoriaq.
Igen i samarbejde med kommunen (Sund og fritid) i Juli måned har vi haft 8 guider til at passe på
kajak-ture med børn samt 2 guider til at passe børn i hvalrosbugten mod isbjørne sammen med
børnehaven Paarsisor, til sidst tog eleverne fra Ejner Mikkelsen Aluarpia til bærplukning der
inkluderede sejltur.De gav stor glæde i den svære tid.

Tidligt i Juli måned blev 3 både brugt til at transportere kasser til Kap Høegh og senere hen i
August blev også 3 både brugt til at transportere kasser fra Kap Høegh og aflevere en ny dør.
Kasserne var til de franske forskere som altid kommer hvert år og den anden af de 2 selvstændige
turister betalte ekstra for at tage med i de en af de både.
3 fotografere kom også med en særlig dispensation fra naalakkersuisut til at rejse fra Island til
Nerlerit Inaat, hvor der blev brugt 2 både til at transportere dem til Hjørnedal og tilbage til
Constable Pynt.

Produktudvikling
Vores hjemmeside trænger til en ny moderne og tiltrækkende hjemmeside, som også indeholder
booking side hvor selv har mulighed for at booke de ture man selv ønsker.
Nanu Travels udstyr er også omkring 10-20 år gammel, som er f.eks. sovepose, liggeunderlag, telte,
grej til at lave ma, flydedragt, termodragt, veste, vinterstøvler osv. De trænger til ny udskiftning,
dette er for vores gæste, så de føler sig trygt og det ville være meget frustrerende for turisterne hvis
nogen af de udstyr/grej ødelægges pga. at de er blevet for gammel at de bliver let ødelagt.
Jeg tænkte meget på at gøre Nanu Travel mere tryg og bæredygtig turisme hvor man føler sig
velkommen og har alt det man har brug for at kunne have den trygt og bæredygtigt tur i vores
smukke natur, men det har ikke være muligt i denne her år uden indtægter fra turisme.
Men på den anden side havde jeg være hos Kommunen, Skolen og børnehaven for at reklamere
vores ture, og de har været meget glade for at have sådan ture med børn eller deres medarbejdere at
de igen booker til næste år, og jeg håber for at kunne nå mere virksomheder til at bruge Nanu Travel
til deres ture med deres medarbejdere.
E-mail bliver brugt hele til at kommunikere med turisterne angående vores produkter.

