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Illulisat után útnak indultunk észak felé a Vaigatban. A Vaigat egy hosszú szoros a szárazföld 

és a Disco Sziget között, általában sok gyönyörű  jégheggyel.  A kikötőből kihajózva két 

hajóval is találkoztunk. Kissé különböztek egymástól.  És vajon mit kereshetett itt a kanadai 

parti őrség?  

 

 



 

A Vaigat hosszú és érdekes is, így itt négy napot töltöttünk, öbölről öbölre hajózva. A 

második napi kikötőhelyünkre még kora délután megérkeztünk, így mivel már nagyon 

vágytunk egy finom kis halvacsorára elkezdtünk horgászni. Mindhárom hal Zoli érdeme, 

akinek ezen a napon igazán kedvezett a horgászszerencse. A kisebb csíkos „Cod fish” a 

nagyobb foltos „Cat fish”.  A méretarány kedvéért: a  láda belseje 77 cm hosszú. Ezek bizony  

jókora példányok, melyek még helyi a halpiacon is ritkák . 

   

 

A halakból több féle finom étel is készült, három napig minden étkezésre jutott belőle. A 

szép időt kihasználva terveztünk egy nagyobbacska kirándulást a szárazföldön, hátha 

megpillantjuk az összefüggő jégsapkát valamelyik csúcsról. Sajnos minden kisebb csúcs 

mögött egy nagyobb csúcs következett, de azért gyönyörű dolgokat láttunk. Geológiai 

szempontból például ez a hely egy paradicsom, és amint az a képen is látszik, Grönland néhol 

tényleg zöld.   

   

   



 

  

   

  

 

 



Minden öbölben akadt érdekes látnivaló. Itt például Csenge és Kristóf épp egy kőből kirakott 

vadászlesen ülnek, aminek a közeléből még néhány töltényhüvely is előkerült. Ezek azóta 

átköltöztek Kristóf kincses dobozába. 

  

 

Egy jó kis hajózós nap után ismét 

megpróbálkoztunk a horgászattal, ám a 

szerencse forgandónak bizonyult, és csak a 

vízben úszó rengeteg apró csigafélében 

gyönyörködhettünk. 

 

 

Végre valahára elérkeztünk egy településhez, ami igazán üdítően hatott a sok öböl után. 

Kangaatsiak elsőre nagyon picinek tűnt, de miután bebarangoltuk találtunk néhány izgalmas 

dolgot. A „városkában” 160-an laknak, ellátó hajó kéthetente érkezik. Nyáron. A télről nem 

szóltak a helyiek. Az itt lakók fóka vadászatból élnek. Van egy szép új iskolájuk, 20 gyerek 

tanul benne. A templom mellett Zoli talált egy vésett követ, amely azt bizonyítja, hogy 1876. 

július 20-án itt kötött ki Őfelsége egyik Hadihajója. Gondolom, azóta is történtek fontos 

események, csak azokat elmulasztották kőbe vésni. 

  

 



 

 

 

 


