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a kde buráca vodopád
Krajina, kde voda vrie

ISLAND 2020
5 - dňová exkurzia do
jednej

z najzaujímavejších,

a kde síra syčí

najfascinujúcejších

Krajina, kde vybuchujú sopky a

sveta . Za pár dní

kde sa lámu ľadovce
Krajina, kde fúka silný vietor a

a najdivokejších častí
spoznáte ukážkovú
vzorku toho, čo táto
tajuplná krajina ponúka
svojim návštevníkom.

kde sa leje dážď
Krajina, kde piesok je čierny a

Navštívime vodopády,
lávové polia, národné

kde je more búrlivé

parky, horúce pramene,

Krajina, kde žijú ovce a kone a

s búrlivými vlnami.

kde sa trol skrýva na lúkach
Krajina, kde sága vznikla a
kde obloha v polárnej noci žiari
Táto krajina vás navždy očarí
Včielka Majadótir
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Krajina, kde sa láva valí

sopky, a útesoch
Pozrieme sa aj na
kultúrne a historické
miesta, kde sa tvorili
dejiny tohto malého
národa. Veríme, že na
jasnej nočnej oblohe
uvidíme aj prekrásnu
tancujúcu polárnu žiaru.
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PROGRAM 5–DŇOVEJ EXKURZIE
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1.DEŇ: Exkurziu začíname v hlavnom meste Reykjavík, jednom z najmenších
hlavných miest na svete. V porovnaní s ostatnými sídlami na Islande je to však
hotové veľkomesto. Zoznámime sa s jeho najpútavejšími časťami a prvkami, ktoré
ho robia príťažlivým – dominanta mesta katedrála Hallgrímskirkja, radnica mesta
Raðhúið s najväčšou maketou Islandu, jazero Tjörnin v centre mesta, plastika
vikingskej lode Sólfar na nábreží, vŕšok Arnahóll so sochou prvého reykjavíckeho
osadníka s neďalekým vládnym palácom Stjórnarráðshúsið, moderná budova
filharmónie v prístave, sídlo parlamentu AlÞingishúsið a najobľúbenejšie miesta
obyvateľov - okolie Lækjatorgu, pešia zóna Austurstræti a hlavná obchodná tepna
Laugavegur s množstvom obchodíkov a kaviarní. Návštevu Reykjavíku doslova
zavŕšime na vrchu Öskjuhlíð s panoramatickým výhľadom na mesto a okolie.
Možnosť kúpania v termálnych kúpeľoch a súčasne v zálive Atlantického oceána –
geotermálna lagúna Nauthólsvík. Ubytovanie v hlavnom meste, možnosť
prechádzky po večernom Reykjavíku a objavovanie obľúbených barov Islanďanov.

2.DEŇ: Cesta do Akureyri cez najveternejšie planiny krajiny Borgarnes – Blönduós
– Glaumbær – Akureyri. Borgarnes (skalnatý polostrov) leží na brehu fjordu
Borgarfjörður, ktorý prekonáme druhým najdlhším islandským mostom. Je
súčasťou municipality Borgarbyggð. K mestu sa viažu osudy Vikinga Egilla
Skallagrimssona, poéta a hlavnú postavu Egilovej ságy. Mesto je zaujímavým
príkladom architektúry malých islandských miest s lokálnou plážou a výborne
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vybudovanou infraštruktúrou (plavárne, parky, múzeá). Blönduós je mestečko
pomenované po rieke Blanda, ktorá ho rozdeľuje na dve časti. Má pozoruhodný
kostol, ktorý pripomína vulkán. Navštívime Glaumbær - múzeum osídlenia Islandu
z 11. storočia s trávnatými strechami, kde žila rodina Guðríður Þorbjarnardóttir a
jej syna Snorri Þorfinnssona - prvého Európana, ktorý sa narodil v Amerike a po
návrate z Vinlandu žili práve tu.

Akureyri najväčšie a najrozvinutejšie mesto severného Islandu, ktoré leží takmer
na severnom polárnom kruhu. Je vychýrené krásnymi polárnymi žiarami a
rybárstvom. Je to štvrté najväčšie mesto krajiny s jedinečnou architektúrou. Leží
na hlavnej okružnej trase okolo Islandu, ktorá je v zimnom polroku neprejazdná.
Vo večerných a nočných hodinách tu budeme mať výborné podmienky na
pozorovanie polárnej žiary.
3.DEŇ: Vodopád Goðafoss, jazero Myvatn a sopečný Reykjahlíd. Z Akureyri
vyrážame k vodopádu Goðafoss (Vodopád bohov), je 12 m vysoký a 30 metrov
široký. Vznikol na rieke Skjálfandafljót pritekajúcej z vysočiny Sprengisandur.
Podľa mýtov do tohto vodopádu hodil Þorgeir Ljósvetningagoði po stretnutí v
Alpingi (kde prijali Islanďania kresťanstvo) sošky nórskych bôžikov.
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Spoznáme viacero atraktívnych lokalít okolo jazera Myvatn - „mladé“ jazero, ktoré
vzniklo približne okolo roku 300 p. n. l. po sopečnej erupcii sopky Krafla na severe
Islandu. Je plytké a zaberá plochu 37 km štvorcových. Jazero je pomenované po
komároch, ktorých sú pri jazere v letnom období milióny. Jazero má bohatú flóru a
faunu. Na juhu jazera sú zaujímavé sopečné útvary - lávové podušky
a pseudokrátery Skútustaðagígar. Prejdeme sa zákutiami lávového poľa
Dimmuborgir, kde žije rodinka islandských škriatkov Na východnej strane jazera
Myvatn, je vidiecke sídlo Reykjahlíd, neďaleko sopky Krafla, ktorá bola naposledy
aktívna v roku 1984. V okolí sa nachádzajú geotermálne aktívne miesta – jedným
z nich je Hverir, kde zo zeme sičí síra a bahno bublá v bahenných jazierkach.
Neďaleko sa nachádzajú aj jedny z najkrajších prírodných kúpeľov Islandu –
Jarðböðin, kde bude možnosť sa okúpať.* Večer strávime v Akureyri a
pozorovaním polárnej žiary mimo mesta.
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4.DEŇ: Cesta do Reykholtu. Odchod z Akureyri do centrálnej časti Islandu.
Geologická a hydrogeografická charakteristika vodopádov Hranfossar, ktorý tečie
akoby spod zeme a neďalekého vodopádu Barnafoss opradeného ľudovými
bájami a povesťami.
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Návšteva mesta Reykholt, kde žil významný bojovník za práva a slobodu Islandu
poét a politik Snorri Sturluson. Sídlo sa nachádza neďaleko ľadovcov Eiríksjokull a
Langjokull. Prezrieme si najväčšie horúce pramene Deildartunguhver a spoznáme
ich efektívne ekonomické využitie.
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Ubytovaní budeme v hoteli priamo v nespútanej islandskej prírode. Vo večerných
hodinách nesmie chýbať pozorovanie nočnej oblohy. V malebnej, takmer
neobývanej, okolitej krajine bez svetelného smogu máme výborné podmienky na
pozorovanie polárnej žiary.

5.DEŇ: Posledný deň sa vraciame do Reykjaviku. V Keflaviku sa vyberieme na
návštevu k najväčšej Trolici na Islande. Odlet z letiska v Keflavíku.
Foto: Tolmáči

PODMIENKY ÚČASTI
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii TAJOMNÝ
SEVERNÝ ISLAND 2020.
Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie
a pokyny k platbám.
Po zakúpení letenky nie je možná zmena pasažiera.
Študenti po absolvovaní exkurzie a splnení zadaní získajú kredity.
Počet účastníkov: max. 18 osôb

CENA: 770 EUR/ OSOBA (podľa aktuálnych cien leteniek. V prípade zvýšenia cien
leteniek max. 820 EUR/OSOBA)
Cena zahŕňa: letenka so všetkými poplatkami, 4 x ubytovanie s raňajkami, doprava
po Islande, vstupy a aktivity zaradené v programe (mimo vstupov do termálnych
kúpeľov).
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie, stravovanie, vstupy do termálnych kúpeľov.
*kúpanie v geotermálnych kúpeľoch Jarðböðin – fakultatívna aktivita, v prípade dostatočného
počtu záujemcov o kúpanie, zaradíme do programu a na návštevu vyhradíme viac času. Vstup
musíme vopred zarezervovať a zaplatiť. Cena pre dospelého je 33 Eur/osoba; pre študenta 23
Eur/osoba (pozri https://myvatnnaturebaths.is/lagoon/
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FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU

Kontakt na organizátora a odborného garanta:
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
e-mail: rg.exkurzia@gmail.com
mobil: +421 905 211 017

Informácie o všetkých exkurziách a expedíciach nájdete na:
WEB: www.regionalnageografia.sk
Geografické exkurzie a expedície
GeografickeExkurzie&Expedicie
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