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PROJEKTBESKRIVELSE

Arctic Nomad Aps har de seneste fire år skabt og drevet Camp
Kiattua. Camp Kiattua adskiller sig fra andre turismeprodukter i
Grønland ved at satse målrettet på det internationale velhavende
segment. Vores kunder søger personlige luksusoplevelser i naturen,
der både er miljøvenlige og samtidig giver en større kulturforståelse
med en positiv afsmittende effekt på det lokalsamfund de befinder
sig i. Alt dette pakket ind i afslappede og venskabelige omgivelser. 

Camp Kiattua er en teltlejr placeret i Amitsuarsuk 90 km fra Nuuk.
Alligevel kan vi tilbyde gæsterne højkvalitets sovefaciliteter, eget
toilet, udendørs spabad, gourmetmad, saunagus mm. Vi har en
kapacitet på maksimalt ti personer fordelt i fem telte, samt 6-10
ansatte. Alle grupper har en personlig guide, der tager dem på
eksklusive oplevelser i den grønlandske natur. 

Camp Kiattua er åben fra medio juni til medio september. Ønsket er
dog at forlænge sæsonen med 3-5 måneder. Ved at forlænge
sæsonen stiger vores evne til at tilbyde fuldtidsbeskæftigelse for
vores personale betydeligt, og den positive indvirkning på
lokalsamfundet er langt bedre i betragtning af de ellers ringe
muligheder for indkomst i vintersæsonen. 

De udbudte aktiviteter er centreret omkring “transformationel travel”,
hvis formål er, at man lærer, vokser og engagerer sig i verden og
vores natur. Det er målsætningen, at alle kunder under deres ophold
har fået flyttet nogle personlige grænser og rejser fra Grønland med
en bedre viden om vores folks lange og unikke historie og kultur,
samt får en bedre forståelse af sammenspillet mellem mennesker og
natur. 
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Da den grønlandske kultur
er vores mest unikke
salgsargument i forhold til
den globale konkurrence,
ønsker vi at finde inspiration
i vores gamle arkitektur og
byggetraditioner. Vores
hovedhus bliver en
tørvehytte, som ikke bare
har den traditionelle form,
men også tørven som
yderbeklædning og
isolering. Her findes en
restaurant og et
loungeområde med plads
til 16 personer, med store
panoramavinduer, således
at gæsterne kan nyde
udsigten. Vores nuværende
finske tipi-telte udskiftes
med 6 specielt designede
telte, som er inspireret af
vores traditionelle
sommertelte med den
karakteristiske grønlandske
fladere form. Udenfor disse
findes en terrasse, hvor
kunder kan nyde et stille
øjeblik i den storslåede
natur. Derudover opføres
ligeledes en wellness
tørvehytte med plads til
sauna, aromaterapi og
massagerum. 

Vores mål er at imødekomme
den stigende globale
efterspørgsel på bæredygtige
overnatningsmuligheder for
et meget eksklusivt publikum.
På rigtig mange områder er vi
tæt på at opfylde kravene og
ud fra nationale forhold er
faciliteterne i Kiattua på et
højt niveau. Men der er behov
for yderligere forbedringer for
at nå det internationale
niveau, som vi og vores
kundegruppe stræber efter. 

Vi tror på, at vi med en
utraditionel fusion af
gammel grønlandsk kultur
og moderne arkitektur kan
vække international
opmærksomhed rettet
mod Nuuk; i lighed med
Isfjordscenteret i Ilulissat.

Vi er i dag i dialog med
David Zahle som er partner
i arkitektfirmaet BIG, der er
meget begejstret for
visionen i projektet og som
gerne vil tegne
bygningerne, hvis vi får
tilladelse til at bygge i
området.
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     Ved af opdele opførelsen af vores bygninger over to somre, minimerer vi
risikoen for et “byggerod” ved ankomst af kunder. Vores nuværende telte kan
umiddelbart hurtigt opsættes, hvis byggeriet ikke er klar til ibrugtagning på

ovennævnte tidspunkter, og vil dermed fungere som plan B.

Behandling – Godkendelse–
Arealtildeling –
Byggetilladelse

Januar-August 2022: 

             
Ibrugtagning af tørvehytte
/ hovedhus

Primo Juni 2023: 

Ibrugtagning af de nye telte inkl.
toiletbygning.

Primo Juni 2024: 

Anlæggelse af ATW -  
kørespor

Sommer 2022: 

 
Opstart og opførelse af

tørvehytte/ hovedhus

Primo september 2022:

Opstart og opførelse af den
faste toilet-konstruktion til

sommertelte

Primo september 2023: 

Hovedhus forlænges og der
opstilles 6 yderligere telte

Efter 2025:  

Medio August 2022: 

Anlæggelse af solcellepark

Vi planlægger opførelsen og
anlæggelsen i etaper med
nedenstående tidsmål:     
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ETAPE-PLAN



Camp Kiattua blev stiftet i 2017 og er en
del af Arctic Nomad Aps, som er et 100%
grønlandsk aktieselskab med base i Nuuk.

Firmaet, der til daglig drives af Jon E.
Krogh og Kirsten Anika Krogh, har fået
følgeskab af den internationale investor
Jan Castro, som har købt en andel af
Arctic Nomad ApS. 

Anika Krogh har mere end 15 års erfaring i
Grønlands turistsektor, herunder en
årrække som salgschef for Air Greenland,
samt Country Manager for Air Iceland i
Grønland. Efter mere end et årti med
fokus på Grønlands turisme, har Anika
dannet stærke relationer med de fleste
turismeaktører over hele Grønland. Anika
har desuden over de seneste 5 år skabt og
drevet Camp Kiattua fra idé til
internationalt anerkendt turismemål. 

Jon Krogh har mange års erfaring fra den
grønlandske turismesektor med både
ansættelse i og drift af egen virksomhed.
Tidligere har han drevet egne
virksomheder i Danmark og har
international erfaring fra både ophold og
virksomhedsdrift i både Afrika og Asien.
Jon har sammen med Anika drevet og
opbygget Camp Kiattua med stor succes.

Jan Castro har blandt andet været
administrerende direktør for Pala
Investments AG, som er et
investeringsselskab med
fokusinvesteringer på tværs af
minesektoren. Inden grundlæggelsen af
Pala var Jan senior vicepræsident for
investeringer og virksomheders
anliggender for Mechel OAO, et
børsnoteret selskab i NYSE og et af
Ruslands største minedrifts- og
metalselskaber noteret på New York Stock
Exchange. I august 2021 blev Jan investor
og medejer af Arctic Nomad Aps.

Arctic Nomad er i dialog med Greenland
Business og  Vækstfonden omkring vores
turismeinitiativer. Her er der givet et første
tilsagn om et samarbejde omkring
forbedringerne i Camp Kiattua og i
forbindelse med et turisme initiativ i
Diskobugten. 

Placering
Koordinater: 64°29'41.6"N 50°35'27.4"W
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KOMPETENCERNE
BAG PROJEKTET



BYGNINGER OG
INFRASTRUKTUR:

Hovedhus:
Hovedhuset er samlingssted
for gæsterne i Kiattua, og er
dermed også vores primære
opholdssted på de dage hvor
vejrforhold forhindrer
udendørsaktiviteter. 

Ved brug af naturlige materialer
er målet, at bygningen skal falde i
et med naturen. Ovenstående og
efterfølgende illustrationer er
absolut første skitser, og det må
forventes, at udtrykket ændres,
når arkitekt David Zhele fra BIG
kommer med sine udkast. 

Princip tegninger - første grovskitse. 
NB! Det må forventes at udtrykket ændres når arkitekt

David Zhele fra BIG kommer med sit udkast. 
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Hovedhuset er designet med inspiration i det første
grønlandske  typehus tegnet af Ph. Rosendahl i 1937. 
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For at skabe mere lys end i
den traditionelle tørvehytte er
den side af bygningen, der
vender mod fjorden forsynet
med store panorama-vinduer.
Som en hyldest til perioden,
hvor dette typehus er tegnet,
vil interiør i både hovedhuset
og teltene være med stærke
referencer til interiør-designet
fra tids-lommen 1930-1950.

Materialerne består, så vidt
det er muligt, af naturlige
materialer, som træ, sten, glas
og tørv. For at beskytte
væggene fra fugt fra tørven,
ligges der et mellemstykke af
tagpap. Tørven forventes at
blive importeret fra Island,
hvor denne produceres og vi
dermed kan skåne vores egen
natur. 

Hovedhuset placeres op ad en
forhøjning, således at
bygningen falder i med resten
af landskabet og dermed
fremstår så anonym som
muligt.  

Restaurant med plads til
20 gæster og op til 6
lokale værter 
Loungeområde med
frithængende pejs
Gæstetoilet
Åbent køkken, så
kunderne kan følge med
i madlavningen og
deltage, hvis der er
interesse for dette 
Et viktualierum med
plads til industrikøle- og
frysekapacitet
Grovkøkken med
opvaskemaskine og
mulighed for partering af
rensdyr mm. 

I hovedhuset findes:

Opførelsen af hovedhuset,
sker i to etaper. I første etape
bygges der til 12 gæster og 6
lokale værter, i anden etape
udvides kapaciteten til 24
gæster og 10 lokale guider.
Anden etape forventes først
igangsat efter 2025.



BEBOELSESTELTE 

Vi har indtil i dag benyttet os af Tentipis finske
telte, men for at skabe en rød tråd igennem
vores arkitektoniske kulturarv, ønsker vi at
designe vores egne telte med inspiration i de
traditionelle grønlandske sommertelte.  
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Principtegning. 
Bad og toilet er i en fast
struktur, mens resten
er af kanvas med et
trægulv. 

NB! Det må forventes
at udtrykket ændres,
når arkitekt David
Zhele fra BIG  kommer
med sit udkast. 

09



Dobbelt-seng
Opholdsområde
Separationstoilet, hvor urin og
afføring separeres uden brug
af vand eller elektricitet
Bad med lavt vandforbrug 
Keramisk håndvask
Gulvvarme
Udtag til el-opladning
LED belysning

For at skabe en større
vildmarksoplevelse, placeres
teltene med afstand mellem
hinanden, således at udsigten fra
hver enkelt telt generes mindst
muligt. 

Bygningen vil desuden benyttes
som vinteropbevaring af senge
mm. 

Teltene har nedenstående
funktioner:

Vi ønsker mulighed for at kunne
opsætte yderligere 6 telte - samt
at udvide tørvehytten på sigt, da vi
er overbevist om at efterspørgslen  
med årene vil bliver højere.

Til trods for det kan være en nærliggende
tanke at have domes eller lodges i stedet
for telte, holder vi fast i vores koncept om,
at kunden skal have oplevelsen af at
opholde sig i den frie natur, hvor vinden,
kulden og regnen kan høres og mærkes.
Dette ønsker vi ikke at gå på kompromis
med og holder derfor fast i teltene af
kanvas. 

Vi planlægger at opstille 6 telte i første
etape med tilhørende gulv, terrasse og
vildmarksbad. For at højne kvaliteten er
ønsket at have en fast bygning til toilettet
som en integreret del af teltet. Udefra vil
konstruktionen fremstå som et telt, men
når man kommer ind, vil man erfare, at der
er tale om en fast konstruktion til toilet og
bad. Vi har i dag et toilet/badetelt pr.
sovetelt, som er placeret 5 meter fra
hinanden. Vi ønsker med fusionen af de to
telte desuden at minimere det areal
kunderne bevæger sig rundt på. Den faste
bygning opføres i lighed med hovedhuset i
naturlige materialer, beklædt med træ.

Udvendigt ønsker vi et udtryk, hvor teltet,
ligesom hovedhuset, falder naturligt ind i
landskabet og skaber mindst mulig
“flimmer” for øjet. Inde i teltet er et
moderne rum med store
panoramavinduer.
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Personalelejren vil tage udgangspunkt i vores
nuværende telte med mulighed for plads til 2
personer i hvert telt. Derudover vil der ligeledes
være behov for toilet og badefaciliteter til de 6-9
ansatte. 

Personaleteltene har i lighed med gæsteteltene
elektricitet til lys og opladning, samt trægulv. 
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PERSONALETELTE

WELLNESS OG
SAUNA OMRÅDE

I lighed med beboelsesteltene ønsker vi, at wellnessteltet bliver en
kombination af telt og fast struktur, opført med store vinduer, således at den

storslåede natur kan nydes i forbindelse med opholdet.
 

Der vil i dette område være mulighed for at gå i sauna og få aromaterapi og
massage.



Målet er, at Camp Kiattua primært skal køres på vedvarende
energi i form af solfanger og solvandvarmere. Det er endnu uvist
hvor mange solcelleanlæg der vil være behov for, da det kræver
yderligere måling af soltimer på den udvalgte lokation. Dette vil
ske i juni-august 2022. I forbindelse med solcelleanlægget er der
behov for en batteribank, samt en back-up generator.

Et enkelt ATV-spor vil blive essentielt for projektets opførelse og
efterfølgende drift. Vi anser det ikke muligt at gennemføre
byggeprocessen uden brug af en form for køretøj. I dag
transporteres alt bagage, madvarer, reservedele, benzin til
generator mm. op med håndkraft, hvilket både er tidskrævende
og hårdt for personalet. Et markeret ATV-spor vil desuden
tydeliggøre den rute, vi færdes på, og vil dermed skåne
bevoksningen som, der i dag betrædes lidt for tilfældigt - hvilket
vi forventer kan blive et større problem under byggeprocessen. 

For at gøre landgangen mere sikker, vil der være behov for at
anlægge en mindre pontonbro. 

Til trods for at campen er forholdsvis lille og intim, er der stadig
behov for meget udstyr. For at skabe en camp der “går i et med
naturen” ønsker vi at opstille seks sammenklappelige containere
til opbevaring af udstyr. På denne måde har vi ikke ting fremme,
som forstyrrer blikket. Der er tale om udstyr som kajakker,
paddleboards, dykkerudstyr, generator, værktøj, madvarer,
rengøringsartikler, sengetøj mm. Disse containere benyttes også
til vinteropbevaring af telte og andet udstyr. Containerne vil blive
beklædt med brædder, der ikke er malet og som dermed
patinerer i grålige nuancer og falder ind i landskabet.  
For at skåne vores skrøbelige bevoksning ønsker vi at etablere
gangstier i selve campen og i nærområdet. Vi har i dag naturlige
gangstier med markeringer af rullesten, men vi ønsker en mere
tydelig løsning. Dog er det vigtigt at løsningen følger landskabets
kurver.
Vandforsyningen i campen kommer fra de to omkringliggende
elve. Herfra føres vandet til campen med vandrør på mellem 300
og 600 meter. 

INFRASTRUKTUR

12



IMATERIALEBESKRIVELSE

Målet om at være en klimavenlig camp er i vores dna,
hvorfor vi ønsker at vælge de løsninger som er bedst
for klimaet, hvilke vil sige så mange naturlige
materialer som muligt. Det vil sige meget træ, sten,
naturlig isolering, tørv, glas mm, hvortil vi vil gå efter
materialer med miljømærkninger.

Desuden vil bygninger bliver indpasset i terrænet og
placeret i forhold til områdets topografi, så vi
efterlader så lille et visuelt indtryk i landskabet.
Derudover er det nødvendigt at bruge slidstærke
løsninger, som kan klare vores hårde klima og
samtidig så lidt vedligeholdelseskrævende som
muligt.
Nedenfor er vores udgangspunkt i valg af materialer,
men det endelige udtryk afhænger af BIG’s design:   
 
Fundament: 
Træsøjler funderet i løsjord, eller GroundPlugs. 
 
Yderste lag består af tørv, herefter tagpap og
træbeklædning, naturlig isolering som f.eks. hamp
og derefter indvendig bræddebeklædning.    
   
Tag: 
Græs på toppen, herefter tagpap, træ, naturlig
isolering  som f.eks. hamp, spær og derefter
indvendig bræddebeklædning.      

Gulv:
Europæiske gulvbrædder af egetræ, træbjælker,
naturlig isolering og træ. Vi ønsker at undgå at
benytte beton.  

Vinduer:
Glasruder med rammer af træ.

Spildevand:
Vi benytter separationstoiletter i campen, hvilket
betyder, at urin og afføring separeres, dermed
undgås sort spildevand til udledning. Dette betyder
ligeledes at der ikke er lugtgener. Afføring destrueres
i et specielt afbrændingsanlæg.
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ENERGI OG
BÆREDYGTIGHED:

En del af det som driver og motiverer os i Camp Kiattua er at give
virksomhedsledere fra hele den vestlige verden et nyt og mere ydmygt billede af
dem selv i forhold til den storslåede natur, vi bør leve i pagt med. Derfor glædes
vi, når vi hører historier om, hvordan gæster af Camp Kiattua rejser hjem og gør
en forskel i deres eget lokalmiljø, som f.eks da den Europæiske administrerende
direktør af Deloitte i Sydeuropa rejste hjem og udskiftede 4000 firmabiler fra at
køre på fossile brændstoffer til el, og dermed sparer verden for 8.000 T CO2 per
16.000 kørte kilometer/bil.

Det er i vores kerne at være så CO2-neutrale som forholdende tillader. 
Vi ønsker derfor at udskifte vores dieselgenerator med solenergi, som skal kunne
forsyne hele campen med energi. Ligeledes vil opstillingen af solvandvarmere
kunne reducere brugen af vores nuværende gasvandvarmere med 90%.

Vi har allerede i dag minimeret klimaaftrykket ved at benytte toiletter, som ikke
udleder sort spildevand eller har afbrændingstoiletter som benytter elektricitet. 

Madvarerne i restauranten er allerede baseret på så mange lokale råvarer som
muligt, hvilket ikke kun giver et positiv klimaaftryk, men også recirkulation af
penge til yderdistrikterne/lokalområdet. 
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BEVARINGSVÆRDIGE
OMRÅDER:

I Kiattua dalen findes nordboruiner, som i http://nunniffiit.natmus.gl/
er optegnet med nummeret NKAH 1470. I Nationalmuseets online
arkiv fremgår der ingen oplysninger om ruinen. I følge Sagamaps, er
der tale om “anden bygning”, hvilket ikke fortæller andet end, at det
udelukker en gård. Denne ruin ligger på første plateau i dalen og ville
være et oplagt sted at gå i land og anlægge en bro. Vi har dog valgt
kun at have meget begrænset ophold i dette område og bevæger os
kun ned på dette niveau i forbindelse med foredrag om Nordboernes
liv på Grønland. 
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SAMFUNDSEFFEKTEN AF
CAMP KIATTUA

Baseret på feedback fra vores
samarbejdspartnere, agenter
og journalister har vi et helt
unikt produkt på globalt plan.
Camp Kiattua er et eksklusivt
produkt, der henvender sig til
et voksende nichemarked, og
på nuværende tidspunkt ser
vi ingen konkurrenter i landet.
Der findes virksomheder i
landet, som tilbyder ekstrem
overnatning, men ingen
leverer et tilsvarende højt og
personificeret serviceniveau.
Konkurrencen skal derfor
findes internationalt blandt
tilsvarende eksklusive ophold
på atypiske lokationer.

Camp Kiattua har til dato
allerede haft en positiv
afsmitning på vores samfund,
ikke bare i Nuuk og Kapisillit,
men også på nationalt plan.
Vores ønske for fremtiden er
dog at involvere endnu flere
personer med rødder i
Grønland, efterhånden som
virksomheden vækster. Men
for at kunne det og samtidig
udbygge den internationale
anerkendelse vi forventer
med vores projekt, har vi
behov for en hjælpende hånd
- så vi kan få skubbet
grænserne for, hvad vi i
Grønland kan løfte. 
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NATIONALT:

#1 Adventure Camp i verden af Tatler
1 af de 20 bedste steder at besøge i verden National Geographic
Artiklen som vandt prisen som året bedste rejseartikel Financial
Times
Otte sider i farve i den trykte avis Le Figaro

Medie-opmærksomhed: 
Gennem de seneste 4 år, har Arctic Nomad været med til at sætte
Grønland og Nuuk på verdenskortet gennem artikler i store
internationale medier. Disse historier er skabt på baggrund af vores
utraditionelle koncept; en teltlejr i den vilde og barske grønlandske natur
kombineret med høj komfort og en intim og venskabelig stemning. 
 
Listen er lang, men her er de historier, der har krævet en særlig indsats: 

Messer:
Som det første firma i Grønland er Arctic Nomad blevet inviteret til at
deltage i den prestigefyldte messe: Pure Live Experience. Visit Greenland
har igennem længere tid forsøgt at deltage på denne messe, men uden
held. Igennem messen, har vi et talerør til det eksklusive adventure
rejsemarked, som sætter luksus og eksklusive oplevelser i højsædet.

Grønlandske produkter:
Vi er en grønlandsk virksomhed, og det er vi er stolte af, hvilket vore
gæster ikke skal være i tvivl om! Derfor ser vi det som et vigtigt element,
at vores produkt “oser” af Grønland. Dette sker blandt andet ved, at alle
hovedretter består af lokale produkter; såsom fisk, skaldyr, rensdyr, lam
og moskusokse. Vi forsøger at købe så direkte som muligt, gerne fra
fiskere og fangere. Udover hovedretter serverer vi honning fra
Sydgrønland, benytter grønlandsk salt, hjemmelavede marmelader,
rensdyrpølser m.m. produceret i nærområdet.

Udover madvarer vil vi have så mange grønlandske produkter ind i vores
koncept som muligt. F.eks. sæbe produceret hos Ulu Care; tallerkener,
skåle og kopper lavet af lokal keramiker, lokalt-producerede møbler;
lammeskindene i teltene fra Great Greenland m.m. 
I vores souvenirshop ønsker vi at sælge både mindre og mere
prisbevidste lokale brugs- og kunstgenstande, samt kunst rettet mod
det mere købestærke publikum. Dermed kan vi igennem vores
kundekreds skabe rammerne for afsætning af dyr kunst, som under
normale forhold kun har begrænsede afsætningsmuligheder. 
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LOKALT (KAPISILLIT):

Fremfor at vores egen kok laver hjemmelavet
marmelade, er det vores hensigt, at indbyggerne i
Kapisillit kan inddrages og varetage denne opgave.
Produktet skal pakkes således, at det kan sælges som
en spiselig souvenir. 
I stedet for at vores kok tørrer svampe, timian og andre
krydderurter, er vores tanke at få lokale til at stå for
denne proces. 
Den te der tilbydes i campen er blandet op med
grønlandske tørrede planter og urter for at give denne
et grønlandsk islæt. Denne proces kan ligeledes
udføres af lokale.
Juice kan ligeledes fremstilles af blåbær og sortebær i
Kapisillit. Igen vil vi hjælpe med indkøb af
pasteuriseringsmaskiner, design og indpakning m.m.

Produktudvikling:
Frem for at ansætte personer fra Kapisillit til at lave vores
produkter, fortrækker vi et samarbejde omkring udvikling,
som de efterfølgende selv kan tage ansvar for og føre
videre. 
I forbindelse med salgsvarer er det vores mål i samarbejde
med befolkningen i Kapisillit at udvikle diverse
salgsprodukter. Vi ønsker at tage en aktiv del i design af
emballage, indkøb af maskiner til produktion m.m. For os
er det vigtigt, at disse produkter også kan sælges til andre,
således at der skabes et fremtidigt økonomisk incitament
for producenten.  

Eksempler:
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Hikes i området omkring Kapisillit - hvor lokale folk fortæller
om livet i bygden
Fisketure med en lokal fisker
Røgning af fisk som vores gæster har fanget. (Disse
vakuumpakkes, så gæsterne kan tage en kulinarisk souvenir
med hjem)
Afholdelse af besøg hos lokale beboere med en snak om livet
i yderdistrikterne

Lam og kartofler købes fra Neriunaq
Fisk og rensdyr købes når det er muligt af de lokale beboere i
Kapisillit
Benzin bliver ofte købt hos Pilersuisoq
Flere dagligvarer købes i den lokale Pilersuisoq
Petrolium købes i Pilersuisoq  

Ture:
Turister, der vælger at rejse til Grønland, er ofte tiltrukket af vild
natur og Inuit kultur. Derfor har vi et ønske om at inkludere
lokalbefolkningen i vores udbudte ture, for derigennem at højne
produktet med disse interaktioner. Vi har allerede et godt
samarbejde med den lokale kvindeforening, hvoraf de lokale
kvinder allerede indgår på nogle af vores ture.

Eksempler er:

Besøg på skolen, hvor eleverne fortæller om undervisningen,
særligt med fokus på den virtuelle del af undervisningen.

Serviceydelser:
Al tøjvask fra Camp Kiattua bliver varetaget i Kapisillit af de
lokale kvinder som vasker dette i servicehuset.

Indkøb:
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REGIONALT:

Personale:
Vores høje serviceniveau adskiller os fra andre turismeudbydere i
landet. For at kunne opretholde dette niveau, har vi til tider én ansat
pr. gæst. Da vores stærke grønlandske rødder er vores unikke
salgsargument, vægter vi det højt, at vores værter er født eller
opvokset i Grønland. De skal kunne fortælle historier om livet i
Grønland og om vores kultur; dette er for os vigtigere, end at de
kender de latinske navne på planter og kan huske alle årstal. 

Inspirationskilde:
Vi arbejder efter mottoet “We push the boundaries.”
Vores mål er at være spydspidsen for udvikling og at inspirere andre.
Hvilket allerede kan ses i initiativer af andre udbydere, som begynder
at sejle i åbne RIB både, starte glamping teltlejre og hytte-koncepter
i Nuup Kangerlua m.m. 
Vi ønsker at vise, hvordan simple dagligdagsoplevelser kan laves om
til oplevelser for turister, i særdeleshed overfor lokalbefolkningen i
Kapisillit. 

Spreder turismen i fjorden:
Flere turismeaktiviteter, er koncentreret omkring Nuuk. Med vores
placering dybt inde i Nuup Kangerlua spreder vi turismen ud til
områder, der normalt ikke bliver så besøgt. Herunder kommer vi
jævnligt ved Herrnhut kirken på Uumannaq-øen og holder dermed
opsyn med bygningen. Vi bringer jævnligt vores kunder til Qooqqut
Nuan, også udenfor de gængse besøgstider.

Handler lokalt:
Vi handler, så vidt det er muligt, lokalt. Dette i form af alt fra
byggematerialer, møbler, teltudstyr, brændstof, vin til madvarer m.m.
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