Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Grønland

Fakta Grønland
Sprog

Grønlandsk,
dansk

Hovedstad

Indbyggere

Nuuk

Religion

58.000

Valuta

Protestantisme Dansk krone

Areal

2.166.086 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Grønland.

Midnatssol og nordlys

- Eau de toilette 250 ml.

Midnatssolen opleves nord for polarcirklen,

- Kosmetik til en samlet max. værdi af kr. 1.000,-

eksempelvis i Ittoqqortootmiit, frem til slutningen af

- Chokolade- og slikvarer 4 kg

juli. Der er selvfølgelig stadig lyse nætter i ugerne før og

- Kaffe eller the 4 kg

efter. Syd for polarcirklen er det lyst om natten i de

- Kød, kødvarer eller fjerkræ 5 kg

måneder, hvor der er midnatssol nord for polarcirklen.
Nordlys er der året rundt, men det kan selvfølgelig kun

Tidsforskel

opleves i de måneder, hvor der er mørke timer. Dette

Tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er - 4 timer

fænomen kan opleves overalt i Grønland.

(når klokken er 12 i Danmark er den 8 i Grønland). Der
skiftes mellem sommer- og vintertid i Grønland på

Slædehunde

samme tidspunkt som i Danmark.

Den grønlandske slædehund kan opleves fra Sisimiut
på Vestkysten og Ammassalik på Østkysten og

Transport i Grønland

nordpå. Den er ikke et kæledyr, men et arbejdsdyr og et

Infrastrukturen i Grønland er meget begrænset.

vigtigt redskab for fangerne. Den grønlandske hund er

Transport mellem byerne foregår normalt med skib eller

sin egen race og perfekt bygget til grønlandske forhold.

fly, da der ikke findes et vejnet, der forbinder byerne. På

Ofte vil man se en hund, der ikke lystrer eller er

udflugter i byerne foregår transporten med busser af en

aggressiv over for andre hunde, blive afstraffet af

standard, der passer til vejforholdene.

hundeslædeføreren. Dette er helt normalt og
nødvendigt for at kunne opretholde respekten mellem

Prisniveau

hunde og slædefører.

Prisniveauet i Grønland er generelt højere end i
Danmark. Friske importvarer såsom frugt, grøntsager

Toldregler

og mælk er meget dyrt, da det skal flyves ind. Cigaretter

Grønland har pr. 1. november 2012 indført nye toldregler.

og alkohol er også markant dyrere i Grønland på grund
af høje afgifter på disse varer. Et måltid mad koster ca.

Man må nu igen gerne medtage øl, vin og spiritus ved

100,- kr. på cafeterier og ca. 200,- kr. på restauranter og

indrejse til Grønland.

hoteller. Hvad angår lommepenge, er det vores erfaring
at man kan klare sig for minimum ca. 300,- kr. pr. dag.

Toldregler ved indrejse til Grønland er:

Ved køb af supplerende drikkevarer m.m. vil ekstra ca.
500,- kr. pr. dag pr. person være tilrådeligt.

- Cigaretter 200 stk. eller cigarillos 100 stk. eller cigarer
50 stk. eller røgtobak 250 gr.

Drikkepenge

- Cigaretpapir eller cigarethylstre 200 stk.

På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet

- Spiritus 1 liter (over 22 procent alkohol) eller hedvin 2

og dets skikke. Der kan være forhold, du ikke synes om

liter (15-22 procent alkohol)

eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med

- Bordvin 2,25 liter (under 15 procent alkohol)

drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet

- Øl 2 liter

mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og

- Kulsyreholdige læskedrikke 2 liter

der er en forventning om, at lokalguider og chauffører i

- Parfume 50 gr.

løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge, da
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lønnen i servicebranchen ofte er afstemt derefter. Vi

Der findes internetcaféer i de større byer, samt mulighed

angiver et beløb i vores rejseprogram, således at du

for internetadgang på bibliotekerne. De fleste hoteller

hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris

tilbyder også internetservice mod betaling.

inkluderer ikke drikkepenge, da det er et individuelt
anliggende, og drikkepengesystemet er en del af den

Drikkevand og hygiejne

kultur, man vælger at besøge, og som man derfor bør

Hoteller, restauranter og caféer har moderne/vestlige

respektere. For en god ordens skyld må vi understrege,

toiletforhold. På besøg i private hjem kan man dog

at drikkepenge naturligvis er frivillige.

komme ud for såkaldte posetoiletter. Medbring selv en
pakke intimservietter og evt. hånddesinfektions-gel

Ved krydstogter gælder andre regler, se det specifikke

(fås bl.a. på danske apoteker). Så er behovet for vand

program for din rejse.

ikke så påtrængende.

Valuta og kreditkort

Man kan godt drikke vandet på Grønland.

Der benyttes danske kroner i Grønland. I de større byer
kan man betale med Dankort, Visa og andre kreditkort

Takt og tone

på hoteller, restauranter og i de fleste forretninger. Der

Grønlændere er venlige og imødekommende. Det ligger

findes ligeledes hæveautomater i de fleste større byer.

ikke til grønlændere at rette på folk, og de går ud fra, at
man som gæst selv har sat sig ind, hvordan man

Elektricitet

opfører sig ved ankomsten til landet. Som besøgende i

Grønland har ligesom Danmark 220 volt, og der bruges

Grønland er det vigtigt at vide, at man ikke kalder

de samme slags stik.

lokalbefolkningen for eskimoer, men inuitter.

Telefon og internet

Rygning

Den internationale landekode for Grønland er + 299. Det

Under al flyvning og transport er der rygeforbud. Der

er forholdsvis dyrt at ringe hjem fra Grønland, tjek evt.

må ikke ryges indendørs på offentlige steder,

med dit eget mobilselskab om dækning og priser for

medmindre det foregår i særligt indrettede rygerum.

opkald fra Grønland, samt modtagelse af opkald.
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Pas og visum Grønland
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Grønland herunder.
Dit pas skal være gyldigt under hele rejsen i Grønland. Der kræves ikke visum til Grønland for danske
statsborgere.Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at
sørge for, at du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
I tiden inden din rejse vil vi naturligvis informere dig om, hvilke indrejseregler, der gælder for dit rejsemål, dog kan
der helt frem til afrejse ske ændringer i disse indrejseregler, hvorfor det er vigtigt, at du selv holder dig opdateret
både på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ og på de involverede flyselskabers
hjemmesider, da disse kan stille yderligere krav til eksempelvis brug af typer masker eller test end indrejselandet
gør. Vær desuden opmærksom på eventuelle transitlande og deres mulige indrejsekrav eksempelvis test og
registrering.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være dit eget ansvar at sikre dig, at du kan indfri de krav til
indrejse, der måtte være gældende på afrejsetidspunktet, og skulle du ikke være i stand til dette, så vil rejsen som
udgangspunkt være tabt.
Ovenstående gælder for alle, uanset, om man er vaccineret, ikke-vaccineret eller tidligere smittet.

Indrejsekrav til Grønland
Hvis du er færdigvaccineret og har et gyldigt coronapas, behøver du blot at medbringe dette. Vi anbefaler at du
henter og printer dit EU coronapas på engelsk via https://www.sundhed.dk og medbringer det på hele rejsen.
Hvis du ikke er færdigvaccineret, kan du finde de indrejserestriktioner, der gælder for dig via Udenrigsministeriet.
Vær opmærksom på, at test og dokumentationskrav kan ændre sig løbende og med kort frist.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet og Visit Greenland.
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Vaccinationer Grønland
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Grønland.
Vaccinationsanbefalinger opdateret november 2022.
I forbindelse med rejser til Grønland er det altid en gode idé at sørge for, at vaccinen mod difteri/stivkrampe er i
orden. Man bør vaccineres hvert 10. år.
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Klima og Vejr Grønland
Herunder kan du læse om Grønlands klima, samt se gennemsnitstemperaturer for Nuuk,
Kanqerlussuaq og Ilulisat.
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Kanqerlussuaq

Ilulissat

Aasiaat

Kilde: DMI
Hele Grønland - på enorme 2.175.600 km² - ligger i den polare klimazone. Grundet Grønlands store størrelse, er der
lokale klimatiske forskelle, men fælles er, at sommertemperaturer sjældent kommer over 10 grader. Det er blandt
andet fordi, reflektionen af midnatssolens stråler i indlandsisen gør, at der fra østkysten til vestkysten kun er
temperaturforskelle på nogle få grader.
Nedbørsforholdene på Grønland varierer også ganske kraftigt. Mens der i de sydlige egne falder mellem 800 og
1400 mm nedbør årligt, er luften i Nordgrønland så tør, at der tilnærmelsesvis er tale om arktisk ørken.
Læs mer om vejret på Grønland her: www.dmi.dk
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