Flyt konferencen til Grønland
og få en 5-stjernet oplevelse
Til dig der planlægger eller afholder konferencer, er der
en ekstra oplevelse inden for rækkevidde
- 250 km nord for polarcirklen.
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Den imponerende beliggenhed, med den spektakulære
udsigt døgnet rundt, suppleres med mindst lige så imponerende service i
konferencecentret på Hotel Arctic.
Og med mulighed for tilmed at give deltagerne oplevelser med hjem,
som de aldrig vil glemme.
Udsigt til ægte verdensarv i konstant forandring
Hotel Arctic ligger ud til Ilulissat Isfjord, der er på UNESCOs verdensarvliste. Her fås udsigten næppe bedre.

Hvilken udsigt kunne du tænke
dig fra dit konferencelokale?
Marker, træer, måske lidt vand, men ikke noget
ophidsende? I hvert fald ikke noget, du ikke har
set før! Sådan behøver det ikke at være.
Med en samlet rejsetid på ca. 7 timer fra
Kastrup ser verden helt anderledes ud. Her i
Ilulissat på den grønlandske vestkyst, ca. 250
km nord for polarcirklen, er der betagende
isbjerge, smukke fjeldlandskaber, fantastiske
solnedgange og udsigt til Diskoøen, der i den
klare grønlandske luft synes meget nærmere
end de ca. 80 km, den ligger fra byen. Her er
grønlandsk natur i overflod, og det eneste, du

kan sætte minus ved, er temperaturen. I hvert
fald fra oktober til maj, hvor frosten er tør og
giver smukke dage og knap så kolde kroppe.
Et imponerende 5-stjernet
konferencecenter
Midt i dette vidunderlige landskab, i den
charmerende by Ilulissat ligger Hotel Arctic.
Konferencecentret er beriget med 5 stjerner og
hotellet med 4, og dermed står Hotel Arctic
stærkere end nogensinde.

Hvad kunne du tænke dig at opleve
når konferencedagen er forbi?
Kaffepause på terrassen? Måske en frisk fodboldkamp med kollegerne eller et spil billard i
kælderen?
Nej, du skal tænke meget vildere. Meget voldsommere. Alt det, mange drømmer om, men
aldrig får chancen for at opleve.
Vi nævner i flæng: hundeslædeture, helikop-

terture til isbræen, sejlture mellem isfjeldene
eller til uforglemmelige bygder. Sådan er fritiden, når du holder konference på Hotel Arctic.
Det er som at vælge fra en liste med livretter.
Næsten umuligt, men uanset hvad du vælger,
bliver det en stor oplevelse. En oplevelse for
livet.

Som konferencedeltager på Hotel Arctic er fritiden mere vild
og even-tyrlig end normalt.
Oplev det, mange drømmer om, men aldrig når at prøve
Oplevelser af en helt anden verden - sætter tingene i det rette
perspektiv.

Hotel Arctic er ind-rettet med god skandinavisk smag – i pagt
med den grønlandske kultur. Her er farverig grønlandsk kunst
på væggene og smagfulde møbler. Alt afspejler den omkringliggende naturs farver og overraskelser.
Bo på et værelse, der gør oplevelsen endnu større
Her får man lyst til at stå tidligt op til en udsigt, der hele tiden
forandrer sig.

Hvordan kunne du tænke dig at
sove eller vågne op?
Gør det ikke så meget, om gardinerne trækkes
fra om morgenen? Og er du dybest set ligeglad
med værelsets indretning, fordi du primært skal
tilbringe nætterne på værelset med lukkede
øjne?
Vi vover at påstå, at dagen starter lidt mere
imponerede, når du kigger ud over den smukke
isfjord mod Isbanken, og de drivende isbjerge,
der er i konstant bevægelse ud i Diskobugten.
87 værelser og fem fantastiske iglohytter
Hotel Arctic har 87 værelser - alle med udsigt

til enten Isbanken, Diskobugten eller Ilulissat by.
Her er al den komfort, en konferencegæst vil
sætte pris på i alle værelseskategorier. Her er
handicapvenlige værelser og forhold, så ingen
skal snydes for oplevelsen. Derudover har vi
fem helt unikke toperso-ners iglohytter i aluminium, der fra maj til oktober byder på førsteparkets isfjordsudsigt. Igloerne ligger en kort
gåtur fra hotellet og på alle måder i deres helt
egen verden.

Også når vi er vær-ter for konferencer, er både restauranten
og brasseriet i høje-ste beredskab. For vi ved godt, at det med
maden altid er en afgøren de faktor – og det er vi parate til at
leve op til.
For os er alle måltider af højeste prioritet
Mange konferencer huskes på maden – og på Hotel Arctic er
den i sig selv en oplevelse.

Hvor afgørende er det med
maden for dig?
Er du klar til endnu en af de utallige buf-feter
eller pastaretter du har prøvet tusind gange
før? Eller vil du overraskes af noget meget mere
eksotisk? På Hotel Arctic ved vi, at en konference først er rigtig god, hvis forplejningen også
er det. Derfor gør vi alt for, at vores gæster rejser tilfredse hjem med masser af gode minder
om den kulinariske del af opholdet. Hotellets to
restauranter byder på både grønlandske og internationale retter – og her mangler ikke noget.

Restaurant og brasserie –
også med udsigt
Restaurant Ulos gourmetkøkken er aner-kendt
som et af landets bedste med visio-nære kokke,
der kræser om de fineste både internationale
og lokale råvarer. Brasserie & Bar Takanna
kombinerer cafe, bar og a la carte-restaurant
med alt fra kaffe og kage til lækre middagsretter og drinks. Selv her har vi sørget for en
fanta-stisk udsigt.

Kort om Hotel Arctic og mulighederne:
4-stjernet hotel i Ilulissat ved Ilulissat Isfjord på den grønlandske vestkyst, 250 km nord for polarcirklen
180 senge fordelt på 87 værelser og fem helt unikke iglohytter
5-stjernet konferencecenter med plads til 130 deltagere (åbner januar 2009)
To spisesteder – Restaurant Ulo (gourmetrestaurant) og Brasserie & Bar Takanna
Servicecenter med check-in service for Air Greenland og shuttlebus med timedrift direkte fra hotellets reception Fitness- og wellnessafdeling (åbner i løbet af 2009)
Hotellet er tildelt “Den grønne nøgle” for miljøbevidst hoteldrift
Aktiviteter

Jan

Feb

Mar Apr Maj

Jun

Jul

Aug

Sep Okt Nov Dec

Kultur (museer, sang)
Vintermørke (kun måne, stjerner, nordlys)

Oplev isfjorden, mens den
forandrer sig

Sol (husk højfaktor-solcreme)

Medio

Lange lyse dage (i forhold til Danmark)

Midnatssol

Midnatssol

fra 24/5 til 22/7

Hundeslædeture

Diskoøen

Sejlads til isbanken og bygder
Havis- og fjordfiskeri

Isfjorden, som Hotel Arctic ligger på allerførste
parket til, blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste på det 28. møde i The World Heritage
Committee i sommeren 2004. Og ikke uden
grund.
Isfjorden rummer en af de største og mest aktive gletsjere i verden, hvis 3000 km2 bevæger
sig fremad med ca. 20 meter i døgnet. Gletsjeren kælver ca. 10 % af den indlandsis, der

presses ud i havet fra Grøn-land, og findes ikke
lige i hele verden.
Alt dette betyder, at Isfjorden – ud for Ilulissat
– er som en skulpturpark i konstant forandring.
Former, farver og lyde fra isbjergene er svære
at glemme,
når man er øjenvidne til et så betagende
naturfænomen. Verden er så stor derude, og
på Hotel Arctic kan du komme så tæt på i imødekommende og varme omgivelser.

Vandreture over fjeldet
Helikopterture til isbræen
Skiture (langrend)
Mulighed for at se hvaler
Sommerski

Diskoøen

Årest første og sidste forsyningsskib
Fly til/fra Danmark (ugentlige)
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Isbjerge
Myg
Temperaturer
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Adresse:
Postboks 1501
DK-3952 Ilulissat
Grønland
Telefon:
+299 94 41 53
Mail:
conference@hotel-arctic.gl

H OTE LA RC T I C .C OM

