
Islandija

Program po dnevih

A. Islandija, opisni program

Trasa poti: Reykyavik - Snaefellsnes-slap Skogafoss - Lakagigar - ledenik Skaftafell - ledenik
Vatnajokull (motorne sani) - Myvatn - Dettifoss - Askja - Husavik (kiti) - Gulfoss - Geysir

Let v Reykjavik. Ogled znamenitosti mesta in kopanje v mlečno sinji vodi Blue Lagoon, kjer
geotermalno vodo črpajo 2.000 metrov pod morsko gladino.

V Reykjaviku, prevzamemo 4×4 jeepe, ki so edino prevozno sredstvo s katerim lahko doživiš
vse skrivnosti Islandije.

Obisk polotoka Snaefellsnes, potovanje po fjordih, z ogledi tjuljnjev, ptic in vulkanov. Nočitev v
Reykjaviku

Vožnja proti jugu otoka, kjer si bomo ogledali prelep slap Skogafoss, pri kraju Vik pa mogočne
formacije, ki jih je izoblikovalo morje.

Pot nadaljujemo proti Lakagigarju, prizorišču največje vulkanske eksplozije v človeški
zgodovini in se prvič dotaknemo ledenika, v nacionalnem parku Skaftafell.

Naprej do Jokulsarlona, kjer bomo z vozilom Jamesa Bonda zapluli med ledene gore, največji
evropski ledenik Vatnajokull pa si bomo ogledali na motornih saneh (doplačilo).

Po neskončnih fjordih nas bo pot naprej vodila do jezera Myvatn, področja polnega vulkanskih
polj, kraterjev in gejzirjev. Obiskali bomo Dettifoss, največji evropski slap in se odpravili do Askje
, ogromnega vulkanskega jezera, kjer so astronavti Apolla 11 vadili za pristanek na luni.

V mestecu Husavik se bomo iz oči v oči srečali s kiti, gospodarji islandskih morja, v drugem
največjem mestu Akureyriju, pa spet občutili nekaj civilizacije.

Za konec nas bo pot peljala po divji cesti po sredini otoka nazaj proti Reykjaviku. V Pingvellirju,
kraju prvega islandskega parlamenta, bomo skakali iz Amerike v Evropo in nazaj, obiskali 
mogočen slap Gullfoss ter očeta vseh izbruhov vode, mogočni Geysir.

V Reykjaviku bomo preverili še nočni utrip mesta in se od tu odpravili nazaj proti domovini.

Nočitve: v hotelih ali hostlih brez lokalne kategorizacije; v šotorih brez vključenih obrokov hrane.

Prevozi: deloma z lokalnimi rednimi avtobusi ter vožnja najetih jeepov, ki jih vozimo sami.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.
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B. Islandija, program po dnevih

12 dni

1. let v Reykyavik

2. ogled mesta, nočitev

3. obisk polotoka Snaefellsnes, potovanje po fjordih, z ogledi tjuljnjev, ptic in vulkanov. Nočitev v
Reykjaviku

4. vožnja proti jugu otoka, ogled islandskega muzeja, slapu Skogarfoss, formacij v Viku, nočitev

5. vožnja do vulkana Lakigigar, krajši treking v nacionalnem parku Skaftafell, nočitev v Hofnu

6. ogled lagune Jokulsarlon, popoldne vožnja s snežnimi sanmi (fakultativa) ali jahanje
islandskih konj (fakultativa)j, nočitev

7. vožnja po fjordih do jezera Myvatn, vmes ogled slapu Dettifos, kanjona Studlagil ter vulkana
Krafla, nočitev

8. celodnevni izlet na vulkan Askja, nočitev

9. dopoldne ogled okolice jezera Myvatn, popoldne opazovanje kitov, nočitev v Akureyriju

10. povratek proti Reykjaviku po divji cesti sredi otoka, ogled slapu Gullfoss in mogočnega
gejzirja

11. Obisk term v Blue Lagoon, prosto v Reykjaviku, nočitev

12. povratek domov

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Islandiji

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč vam podajamo listo potrebnih stvari, ki naj
se znajdejo v vašem nahrbtniku. Manj ko bo domačih stvari, več bo prostora za spominke.

Navkljub dejstvu, da na pot odhajamo v času, ko je vreme na Islandiji najbolj stanovitno, je
verjetnost slabega vremena še vedno prisotna. Temperature bodo okoli 10-20 stopinj. Ponoči
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se lahko temperatura spusti tudi pod ničlo.

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega boste dali tudi nase, ko se bomo odpravili):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma vstopa na Islandijo), maestro/cirrus
bančna kartica in keš (EUR), zdravstveno zavarovanje, vozniško dovoljenje –
priporočam v posebni torbici ob telesu (t.i. »moneybelt«)
spolna vreča
mala svetilka (npr. Petzl ali kaj cenejšega za na glavo)
lahki treking čevlji, po možnosti vodoodporni (uhodite jih, da ne bo problemov z žulji)
lahke superge ali čevlji za preobutev (npr. Teva) ali japonke za pod tuš
pohodniške hlače gore tex, anorak spodnji in zgornji del ali dežni plašč, termo velur (flis),
dolge spodnje gate
puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
bombažna majica z dolgimi rokavi, švic perilo s kratkimi rokavi ali dolgimi rokavi
majčke s kratkimi rokavi
nogavice (1 par ojačanih pohodniških nogavic, 4 pare navadnih bombažnih nogavic)
spodnje perilo (5×), kopalke in brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz
reciklirane plastike – dobiš jih v spletni trgovini www.nommos.me)
sončna očala, klobuček proti soncu, rokavice in kapa
rutka proti prahu (ali medicinska maska, če hočeš zgledat k Japonci), brisača
jedilni pribor in kakšen nož(ek)
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (20 dag), krema
za sončenje (visok faktor), krema za suhe ustnice (labello, še bolje vazelin),...
medicinski paket (razdelite na dve osebi): antibiotiki (ciprofalksicilin), aspirin, tablete proti
diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski in železovi tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin,
tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, litr žgane pijače (obvezno, za razkuževanje!)…
še kaj, na kar sem morda pozabil in brez katerega ne morete živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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