
Island je však najmä krajinou úchvatných
prírodných scenérií a kvôli nim sa na os-
trov na ďalekom severe Európy cestuje.

Vodopády na tisíc spôsobov, ľadovcová lagúna,
teplé jazierka, zasnežené vrcholky kráterov
vyhasnutých sopiek, skamenení trolovia
zhmotnení v podivných lávových útvaroch,
para syčiaca priamo zo zeme, bublajúce ba-
henné sopky, čadičové pláže, farebné hory
a gejzíry. Vnútrozemie ostrova je pokryté väč-
šinou lávovými kameňmi a aby miestnym

nebolo z tej čiernej a sivej farby smutno, ako
kontrast k nim si stavajú pestrofarebné dom-
čeky. Pomenovať všetky atrakcie by bolo veľ-
mi komplikované, islandčina je naozaj pra-
zvláštny jazyk. Spomeňte si len na krkolomný
názov sopky, ktorá na jar pred štyrmi rokmi
ochromila leteckú dopravu v Európe. Volá sa
Eyjafjallajökull a podobne „nekomplikované“
sú aj ostatné islandské názvy a slová. Okrem
toho, že Island je ostrovom prírodných krás, je
aj lokalitou ideálnou na pohyb a športy v prí-
rode. Medzi výletmi a činnosťami, ktoré tu
možno robiť, si nájde každý tú svoju – podľa
obsahu peňaženky aj fyzických schopností. Či
už ide o klasickú turistiku, prechádzky na ko-

ňoch, alebo adrenalínové jazdenie na autách
vo vnútrozemí spojené s brodením cez poto-
ky a rieky. Samozrejme, k športom patrí pa-
tričné oblečenie, málokde na svete platí tak
ako tu, že neexistuje zlé počasie, len zle oble-
čený návštevník ostrova. Napriek všetkým re-
čiam to v lete nie je s islandským počasím až
také zlé. Neprší až tak často, ale je pravda, že
počasie vie byť veľmi premenlivé – takže krát-
ke nohavice, tričko, ale aj goratexová bunda
alebo pršiplášť a teplá „flíska“, to všetko sú ve-
ci, ktoré človek, keď sa ráno vyberie z hotela,
musí mať so sebou. Lebo všetky môže potre-
bovať v priebehu jedného dňa.
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ISLAND PRE DETI

06.08. - 12.08.
• 7-dňový poznávací zájazd

• Letecky z Viedne

• Ubytovanie s raňajkami

• Sprievodca

od1 298€€

ISLAND – 7 DIVOV

30.06. - 08.07.
• 9-dňový poznávací zájazd

• Letecky z Viedne

• Ubytovanie s raňajkami

• Sprievodca

od2 198€€

ISLANDSKÝ POZDRAV

01.05. - 05.05.
• 5-dňový poznávací zájazd

• Letecky z Bratislavy

• Ubytovanie s raňajkami

• Sprievodca

od759€€

ISLAND | NÓRSKO | ŠVÉDSKO | DÁNSKO

S NÁVŠTEVOU
FAERSKÝCH OSTROVOV

04.09. - 18.09.
• 15-dňový poznávací zájazd

• Letecky z Viedne

• Ubytovanie s raňajkami

• Sprievodca

od2 148€€

Všetky uvedené ceny sú bez povinných doplatkov.

POZNÁVAME SVET2015

ISLAND
UŽ OD

Najširšia ponuka na trhu
5 €7 9

živý živlami
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Zasvätenejší odpoveď na túto otázku poznajú, pre ostatných je možno
prekvapujúca. Viete, ktorá krajina v Európe je najväčším pestovateľom
banánov? Nehľadajte na juhu Európy, je to Island. Ostrov, ktorý doslova leží

na horúcej vode, a patrične to aj využíva – napríklad na vykurovanie
skleníkov, kde pestujú ruže, zeleninu, ale aj banány.

�

Islandský pozdrav

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
�� Na veľryby! Island patrí medzi najlep-
šie miesta sveta na pozorovanie veľrýb.
Buď sa dajú pozorovať pred Reykjavíkom,
alebo Húsavíkom. V druhom menova-
nom ich zazriete len v lete, v hlavnom
meste ostrova počas celého roka.
��  Na boso. Iný kraj, iný mrav – a platí to
aj na Islande. Na Islande je samozrej-
mosťou, že kdekoľvek prídete dovnútra,
vyzujete sa. Nezáleží na tom, či prídete
niekde na návštevu, do hostela alebo tu-
ristickej chaty – topánky zostávajú pred
dverami, aby sa dovnútra nenosili nečis-
toty. 
��  Národná pochúťka je smradľavý
žralok. Ako si ho pripraviť? Rozporciuj-
te žraločie mäso a surové zakopte na nie-
koľko mesiacov až rok pod vrstvu piesku
alebo hliny a nechajte fermentovať. Keď
hnilobne páchnuceho žraloka cítiť až
v Grónsku, vykopte ho a v dobre vetranej
miestnosti podávajte. Toto jedlo vám na
Islande naservírujú ako národnú špeciali-
tu. Medzi iné typické pokrmy patrí mari-
novaný žralok, varená ovčia hlava alebo
z nej vyrobený rôsol, naložený v syrovát-
ke, islandský losos graflax v bylinkovej
marináde, obložený haring sild či sušená
ryba hardfiskur, ale aj jahňacina. 
��  Prvá demokraticky zvolená prezi-
dentka na svete. V roku 1980 sa ňou sta-
la Islanďanka Vigdís Finnbogadóttir, kto-
rá si prezidentský post udržala dlhých
16 rokov.
��  Záhada islandských mien. Iba málo
Islanďanov má vo svojom mene zakom-
ponované priezvisko. Vo väčšine rodín de-
ti získavajú priezvisko podľa otcovho
krstného mena s pridaním koncovky
„son“ (pre synov) alebo „dóttir“ (pre dcé-
ry).

RAJ PRE DETI
Komu sa nechce veľmi hýbať a má radšej vod-
né potešenia, ten sa môže na Islande cítiť ako
v raji. Lebo termálna energia je nielen zdro-
jom úžitku, napríklad v podobe vykurovania,
ale aj zábavy. Teplé pramene, jazierka a prí-
rodné lagúny patria k životu Islanďanov a po-
tešia, samozrejme, aj turistov. Kvalita každého
mestečka sa hodnotí podľa kvality termálne-
ho kúpaliska – koľko má kĺzačiek, bahenných
jazierok, víriviek a hlavne „hot-potov“. Na svo-
je si tak rozhodne prídu dospelí aj deti, ktoré
tu majú k dispozícii ešte aj úžasné ihriská. Aj
jedna z top pôžitkových atrakcií ostrova súvi-
sí s geotermálnou vodou – je to slávna Modrá
lagúna, mliečnomodrá voda, ktorá sa nachá-
dza uprostred čierneho lávového
poľa. 

ISLANDSKÉ NAJ 
�� Najstarší parlament na svete – v roku

930 sa v oblasti Thingvelir zišli náčelníci de-

dín a vytvorili parlament, po islandsky Althing.

S malými prestávkami funguje až do dneš-

ných dní. 

��  Najväčší ľadovec mimo arktickej oblasti

– Tnajökull je väčší ako všetky ostatné eu-

rópske ľadovce spolu, meria 8300 km²

Najsevernejšie hlavné mesto na svete

– Reykjavík (v preklade Dymiaca zá-

toka) sa nachádza takmer pri Sever-

nom polárnom kruhu a žije v ňom

takmer polovica obyvateľov Islandu.

��  Najmladší ostrov na svete –

Islandský ostrov Surtsey (Ostrov oh-

ňového obra) je najmladšou novo-

vzniknutou pevninou na svete.

satur:Layout 1  4/24/15  9:58 AM  Stránka 36


