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På Hotels.com kan du boka boende på ett hotell som kanske är världens mest avsides
liggande hotell. Perfekt för resenärer som vill fly undan civilisationen ett tag.

JOMO är trendigast just nu: Om du inte har koll på de senaste trenderna så är det ”Joy
of missing out”, eller att känna glädje över att inte hålla sig ständigt uppdaterad om allt
som sker på sociala medier, som är inne just nu. Hotels.com ser en ökning på 18 %** för
sökningar på avlägsna destinationer i år jämfört med förra året, en tydlig indikation att
många resenärer är sugna på att koppla bort från internet ett litet tag.
Ta dig ut i vildmarken: com står för merparten av rumskostnaderna när du bokar rum
på världens kanske mest avlägsna hotell, för vistelser under mars månad 2019*
Itto-vadå? Det här blir inte en vanlig weekendresa. Den lilla ön har cirka 450 innevånare
och här kan du bland annat åka hundsläde, paddla förbi isberg som är lika stora som
hotellet och, om du har tur, kanske även se norrsken. Kolla in den här videon för att få lite
Itto-inspiration

STOCKHOLM, 27 november 2018: Förbered dig inför att lämna internetuppkopplingen hemma
när Hotels.com® sätter världens kanske mest avlägset belägna hotell på kartan.
Hotellet ligger på en av världens mest fantastiska platser: Ittoqqotoormiit på östra Grönland. Du
kanske inte kan uttala det, men visst vill du besöka det ändå? Och Hotels.com står för merparten
av kostnaderna för vistelser under mars månad 2019*. Det här är på riktigt!

Hotels.com vet att dagens resenärer söker efter unika och ovanliga reseupplevelser långt ifrån
civilisationen eftersom sökningar på den här typen av resor ökat med 18 %** det här året.
Sökningar på Grönland har också ökat med 37 %*** i år jämfört med förra året, så en av 2019
års hetaste destinationer kommer att vara en av världens kallaste platser.

Adam Jay, som nyligen blivit VD för Hotels.com, är en erfaren äventyrare som har följande
att säga om det här resmålet: ”Det kanske är svårt att uttala ”Ittoqqortoormiit” rätt, men lita på
mig när jag säger att du inte vill missa ett äventyr här. Grönland är ett resmål som är riktigt hett
just nu (trots att temperaturen för det mesta ligger på -20°!) eftersom dagens resenärer söker
äventyrliga och unika upplevelser. Den här fantastiska ön är ett riktigt drömresemål där du
bland annat kan åka släde med vargar, paddla kajak i Arktis och kanske till och med se norrsken
direkt från rummet. Det är verkligen en spektakulär upplevelse och det bästa är att vi betalar
merparten av kostnaderna för rummet!”*
Hur långt är du beredd att gå för din insta? Hotels.com sätter den avlägsna staden
Ittoqqortoormiit på kartan för äventyrslystna resenärer. Fem anledningar till varför du bör koppla
ned från internet och resa till Ittoqqortoormiit:

1. Klättra högt eller stanna hemma: Du får inte vara rädd för höjder när Arktis högsta
berg, Gunnbjørn fjeld (ca: 3 694 m ö.h.), ligger precis vid Ittoqqortoormiit.
2. Perfekta vyer: Mellan september och april är det möjligt att se norrskenets dansande

gröna ljus på den grönländska himlen och det är ett fenomen som är särskilt spektakulärt i
den här lilla staden. YEEESSS
3. Dags att bli lite vild: Nationalparken i nordöstra Grönland är världens största
nationalpark (inte för att vi försöker skryta eller så…) som har många fantastiska djur och
vidsträckta vildmarker. Ittoqqortoormiit är ingångsporten till nationalparken
4. Mängder med vacker utsikt: Staden ligger i närheten av Scoresby sund, en av världens
största och djupaste fjordsystem. Härifrån kan du gå på seriös sightseeing genom att
hoppa ombord på ett segelskepp och segla förbi isberg, glaciärer och kanske till och med
se sälar och valar.
5. Ta bilder för att bevisa att du har varit där : Öva på att fota norrsken med lång
exponering eller att fota fantastiska djur med teleobjektiv.

Varning! Det här resmålet är inte för räddhågade eftersom du kan stöta på isbjörnar och andra
vilda djur på ön. Det är endast för riktiga äventyrare!

Kupongkoden för Ittoqqortoormiit Guesthouse är exklusiv för Hotels.com och tillgänglig för
bokningar från och med nu till 31 december 2018 (mycket begränsad tillgänglighet). Den gäller
endast för boende under mars 2019. Ange kupongkoden REMOTE vid betalning.*

Få en inblick i det här unika resmålet med Hotels.comhär och om du känner att du inte kan
motstå detta unika äventyr kan du gå till Hotels.com eller ladda ned Hotels.coms mobilapp.

Så här tar du dig till Ittoqqortoormiit
1. Resenärerna måste först flyga till Reykjavik, Islands vackra huvudstad.
2. Flyget från Reykjavik till Akureyri med Air Island Connect tar ungefär en timme
3. Stanna i Akureyri i en dag och unna dig en trevlig valskådningsupplevelse bland fjordarna
4. Det tar 1 timme och 30 minuter att flyga från Akureyri till Konstabel Pynt (CNP), men
flygen går endast på tisdagar och torsdagar.
5. Att åka från Konstabel Pynt till Ittoqqortoormiit tar sedan 15 minuter med helikopter.
Helikopterturen anordnas av Air Greenland.
Gästhuset samt alla aktiviteter och utflykter i Ittoqqortoormiit anordnas av den lokala resebyrån
Nanu Travel – http://www.nanutravel.dk/

Itto-vad sade du?
Den här lilla staden grundandes av inuitiska bosättare 1925 och har i dag cirka 450 invånare.
Det är inte bara en av de mest isolerade städerna på Grönland och en av Grönlands bäst
bevarade hemligheter utan även en av de mest avlägsna bosättningarna i världen.
Ittoqqotoormiits närmaste grannar är myskoxarna, isbjörnarna och valrossarna i nordöstra
Grönlands nationalpark och den danska Siriuspatrullen som är stationerad 428 km bort.

Siriuspatrullen är en dansk militär hundslädeenhet, en av de mest respekterade militärenheterna
i världen. Inget ovanligt.

Våren är den perfekta tiden på året att besöka Ittoqqotoormiit. Under nio månader per år är
vädret på ön mycket kyligt, men i början av våren ligger temperaturen mellan -20 till 0 grader
och när sommarsolen skiner kan temperaturen nå så galet högt som 9°C. Du kommer dock
fortfarande att behöva ta med dig de där underställen, halsdukarna och mössorna.

Förbered dig inför att skryta ordentligt på Instagram och ta dig till den här lilla staden som ligger
belägen norr om norra polcirkeln bland höga berg, det isiga norra ishavet, tornande isberg och
världens längsta fjordsystem. Det vidsträckta landskapet är ett arktiskt paradis som har allt från
snötäckta berg till frusna sjöar med isar som är mer än tjocka nog att glida fram över. Besökare
kan ägna sina dagar åt att paddla kajak, vandra i berg eller segla runt halvön. De som är extra
tursamma kanske även får möjlighet att se fräcka sälar och simmande narvalar. Den lilla staden
har även ett litet museum och till och med en fotbollsplan!

Om detta inte räcker för att väcka ditt intresse för äventyr kan du även ta detta i beaktande: För
att komma till det här resmålet på östra Grönland måste du ta två flyg, åka helikopter och ta en
skumpig tur i en terrängbil, vilket gör att både resan dit och hem blir ett äventyr i sig. Den här
unika drömresan kostar bara runt 10 300 kr från Island och ger dig rätt att skryta livet ut. Flygen
går två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar, från Akureyri som är Islands näst största stad
och som också är väl värd ett besök.

