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ÚPLNE INÁ KRAJINA
Island je najmä krajinou uchvacujúcich prírodných scenérií a kvô-
li nim sa na ostrov na ďalekom severe Európy cestuje. Vodopády 
na tisíc spôsobov, ľadovcová lagúna, teplé jazierka, zasnežené vr-
cholky kráterov vyhasnutých sopiek, skamenení trolovia zhmotne-

ní v podivných lávových útvaroch, para syčiaca priamo zo zeme, 
bublajúce bahenné sopky, čadičové pláže, farebné hory a gejzíry. 
Vnútrozemie ostrova je pokryté väčšinou lávovými kameňmi a aby 
miestnym nebolo z tej čiernej a sivej farby smutno, tak ako kontrast 
k nim si stavajú pestrofarebné domčeky. Pomenovať všetky atrak-

Hneď, ako vás po vystúpení z lietadla ova nie krištáľovo čistý vzduch 
na islandskej pôde, zistíte, že ste na veľmi zvláštnom mieste. Ostrov sa 
nachádza pod polárnym kruhom, sú tam ľadovce, horúce gejzíry, lávové 
polia aj úchvatné vodopády. Príroda je tu taká živá a silná, že miestni 
majú pred ňou ohromný rešpekt. Kto chce zažiť ešte oveľa viac, nech sa 
páči, smer Faerské ostrovy.
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cie by bolo veľmi komplikované, islandština je naozaj prazvlášt-
ny jazyk. Spomeňte si len na krkolomný názov sopky, ktorá práve 
na jar pred niekoľkými rokmi ochromila leteckú dopravu v Európe. 
Volala sa Eyjafjallajökull a podobne „nekomplikované“ sú aj ostat-
né islandské názvy a slová. Okrem toho, že Island je ostrovom prí-
rodných krás, je aj lokalitou ideálnou na pohyb a športy v prírode. 
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 koňoch, alebo adrenalínové 
jazdenie na autách vo vnútrozemí spojené s brodením cez potoky 
a rieky. Samozrejme, k športom patrí patričné oblečenie, málokde 
na svete tak ako tu platí, že neexistuje zlé počasie, len zle obleče-
ný návštevník ostrova. Napriek všetkým rečiam to v lete nie je s is-
landským počasím až také zlé. Neprší až tak často, ale je pravda, že 
počasie vie byť veľmi premenlivé – takže krátke nohavice, tričko, 
ale aj goratexová bunda alebo pršiplášť a teplá „flíska“, to všetko sú 
veci, ktoré keď sa človek ráno vyberie z hotela, musí mať so sebou. 
Lebo všetky môže potrebovať v priebehu jedného dňa.

TRHOVISKO SENZÁCIÍ
Komu sa nechce veľmi hýbať, ale radšej má vodné potešenia, ten 
sa môže na Islande cítiť ako v raji. Lebo termálna energia je nie-
len zdrojom úžitku v podobe napríklad vykurovania, ale aj zá-
bavy. Teplé pramene, jazierka a prírodné lagúny patria k živo-
tu Islanďanov a samozrejme potešia aj turistov. Kvalita každého 
mestečka sa hodností podľa kvality termálneho kúpaliska – koľko 
má kĺzačiek, bahenných jazierok, víriviek a hlavne „hot-potov“. 
Na svoje si tu tak rozhodne prídu dospelí aj deti, ktoré tu majú 
k dispozícii ešte aj úžasné ihriská. Aj jedna z top „pôžitkových“ 
atrakcií ostrova súvisí s geotermálnou vodou – je to slávna Modrá 
lagúna, mliečno-modrá voda, ktorá sa nachádza uprostred čierne-
ho lávového poľa.

Krásne islandské ženy. Sú štíhle, blondíny, jedny 
z najvyšších v Európe. Aj preto sa Island môže pochváliť 
až tromi slečnami s titulom Miss World: z roku 1985, 1988 
a 2005. Ostatná kráľovná krásy Unnur Birna Vilhjálmsdóttir 
v Číne súťažila o korunku krásy s našou Ivicou Slávikovou.

Na veľryby! Island patrí medzi najlepšie miesta sveta na 
pozorovanie veľrýb. Buď sa dajú pozorovať pred Reykja-
vikom, alebo Húsavíkom. V druhom menovanom sa dajú 
sledovať len v lete, v hlavnom meste ostrova počas celého 
roka.

Národná pochúťka je smrdutý žralok. Ako si ho 
pripraviť? Rozporcujte žraločie mäso a surové zakopte na 
niekoľko mesiacov až rok pod vrstvu piesku alebo hliny 
a nechajte fermentovať. Keď je hnilobne páchnuci žralok 
cítiť až v Grónsku, vykopte ho a v dobre vetranej miest-
nosti podávajte. Toto jedlo vám na Islande naservírujú ako 
národnú špecialitu. Medzi iné typické pokrmy patrí mari-
novaný žralok, varená ovčia hlava alebo z nej vyrobený rô-
sol naložený v srovátke, islandský losos graflax v bylinkovej 
marináde, obložený haring sild či sušená ryba hardfiskur, 
ale aj jahňacina.

Prvá demokraticky zvolená prezidentka na 
svete. V roku 1980 sa ňou stala Islanďanka Vigdís Finnbo-
gadóttir, ktorá si prezidentský post udržala dlhých 16 rokov.

Záhada islandských mien. Iba málo Islanďanov má 
vo svojom mene zakomponované priezvisko. Vo väčšine 
rodín deti získavajú priezvisko podľa otcovho krstného 
mena s pridaním koncovky „son“ (pre synov) alebo „dóttir“ 
(pre dcéry).

Krásne islandské ženy. Sú štíhle, blondíny, jedny 
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FAERSKÉ OSTROVY
Nestačia vám krásy Islandu? Odskočte si na Faerské ostrovy. Ten-
to názov niečo hovorí asi len milovníkom futbalu. Futbalisti tohto 
štátika (v skutočnosti je to ale autonómne územie Dánska) s nece-
lými 50 tisíc obyvateľmi pravidelne hrávajú o postup na maj-
strovstvá sveta a Európy vo futbale. To je ale asi tak všetko, čo 
sa o ostrovoch, ktoré sa nachádzajú v podstate na polceste medzi 
Britskými ostrovmi a Islandom, vie.

Z PALUBY LODE
Kto je na Faerské ostrovy zvedavý a chcel by ich zažiť na vlast-
nej koži, najlepší spôsob je plavba loďou z Islan du. A čo robiť pár 
dní na ďalekom severozápade? Okrem hlavného mesta možno 
navštíviť napríklad stredoveké centrum Kirkjubour na ostro-
ve Streymoy. Zážitkom je určite plavba okolo útesov 
Vestmanna, ktoré sú podľa názoru mnohých, najkraj-
šími na našej planéte. Lode plávajú do hlbokých jas-
kýň, úzkymi prielivmi a popri útesoch, ktoré dosa-
hujú výšku až 700 metrov. Tie sú domovom tisícok 
vtákov, ako sú alky biele, rybáriky a čajky. O čom 
sa veľa nevie a nehovorí – vajcia týchto vtákov sú 
na Faerských ostrovoch obľúbenou delikatesou, 
miestni ich chodia na útesy zbierať. Za návštevu 
stojí aj malebná dedinka Gjógv, ktorá je známa pre 
svoju pokojnú atmosféru, žije je v nej totiž len 50 
obyvateľov. Ponúka sa tu úžasný výhľad na okolité 
hory, ktoré ju obklopujú, a na neďalekú lagúnu.

FAERSKÉ NAJ
Patrí k nim najvyšší vrchol 
Faerských ostrovov Slaetta-
ratindur, ktorý má 880 met-
rov a vidno z neho všetky 
ostatné ostrovy. Faerča-
nia majú tradíciu, vystúpiť 
sem v najdlhší deň v roku 

– 21. júna. Keďže, ako sme 
už spomínali, mimoriadne 

populárny je na ostrovoch fut-
bal, ostrovy majú nielen mužskú, 

ale aj ženskú futbalovú reprezentá-
ciu, A tak k „must“ pre každého turis-

tu patrí aj návšteva národného futbalového 
štadióna v Toftire, ktorý je súčasne vyhliadko-
vou plošinou a dominantou ostrova Eysturoy. 
Faerské ostrovy majú síce málo obyvateľov, 
ale o čo je tu menej ľudí, o to viac je tu vtáčich 
„obyvateľov“. Napríklad na najmalebnejšom 
a najzápadnejšom ostrove Mykines sídli naj-
väčšia vtáčia kolónia na svete a tak pozorova-
nie vtáctva patrí medzi populárne turistické ak-
tivity. Na ostrovoch sídli totiž až 300 druhov 
vtákov. Populárne sú ale aj plavby okolo ostro-
vov, napríklad na tradičných drevených pla-
chetniciach. Pokiaľ nemáte chuť na plachet-
nicu, alebo neprídete na ostrovy, keď sa tieto 
plavby konajú, treba nasadnúť na väčšiu loď – 
a pokračovať smerom na Island.  
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NÁŠ TIP
ISLANDSKÝ POZDRAV
5-dňový poznávací zájazd

4x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, vstup do múzea Skógar, 
sprievodca

Termín: 11. 09. – 15. 09.
Cena od: 898 EUR

DÁNSKO – FAERSKÉ 
OSTROVY – ISLAND
13-dňový poznávací zájazd

Ubytovanie s raňajkami, doprava, plavba 
trajektom vrátane nocľahu, prelet Keflavík 
– Viedeň, plavba v ľadovcovej lagúne, 
sprievodca

Termín: 12. 08. – 24. 08.
Cena od: 2�098 EUR

ISLAND – 7 DIVOV
9-dňový poznávací zájazd

7x ubytovanie s raňajkami, 3x večera, 
letenky, transfery, plavba za veľryba-
mi a v ľadovcovej lagúne, sprievodca

Termín: 25. 08. – 02. 09.
Cena od: 1 998 EUR

Čo na seba? Faerské ostrovy sú síce pomerne vysoko 
na severe, ale keďže počasie tu ovplyvňuje teplý Golf-
ský prúd, podnebie je pomerne príjemné. Zároveň sú ale 
ostrovy známe svojim premenlivým počasím, hovorí sa, že 
za jeden deň tu môžete zažiť všetky ročné obdobia.

Dôležitá hudba. Dôležitú úlohu v živote obyvateľov 
hrala vždy hudba a hudobná scéna je tu aj v súčasnos-
ti celkom pestrá. Každoročne sa tu koná aj niekoľko 
hudobných festivalov a koncerty bývajú počas celého 

leta. Hosťovali tu napríklad také hviezdy 
ako Scorpions a Westlife, tento rok tu 

bude vystupovať Roxette.
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