Obsah

8

Krajina obrovskej energie a golfu

ISLAND

SURFOVANIE
V EURÓPE

8

22

40

50

14

26

44

52

Európa je na surfovanie stvorená

Dobrodružná plavba loďou

18

Čaro štyroch riek

20

Ako prežiť na bicykli v meste?

Dovolenkové tipy na cestovanie

Praktický manuál
pre dovolenku v Chorvátsku

31

Chcete vidieť veľryby?

34

Golf na Islande

Raj pre všetkých knihomoľov

Keď vám už dlhé ruky nestačia,
poobzerajte sa po inom riešení

48

Hotel Daro***

36

Výlety a kúpanie v tajchoch

Aká je súčasná situácia v Thajsku?

54

Letná linka do Rakúska

Snowboard bez snehu:

42 Zajazdite si na piesočných
V našom časopise nájdete takéto
tzv. QR kódy. Pomocou aplikácie
na čítanie takýchto kódov vo

24

dunách

svojom smartfóne či tablete ich
nasnímajte a nájdete rozšírený
obsah k danému článku.

Ako z rozprávky:
Amalfské
pobrežie
6

Lines | 2017

7

Cestovanie

GOLF NA
ISLANDE
Na Islande je až 70 golfových ihrísk, 16 18-jamkových a 54
9-jamkových. V oblasti Reykjavíku je 11 ihrísk, šesť 18-jamkových
a päť 9-jamkových. Okrem turistov, ktorí navštevujú dôležité miesta
na ostrove, aj golfisti radi hrajú v tomto nezvyčajnom prostredí.
Golf sa stal veľmi rýchlo populárnym športom a taký veľký počet
golfových ihrísk bol postavený pre menej ako 340 000 obyvateľov!
Rozhodli sme sa pre hru na viacerých ihriskách, nie príliš
vzdialených od hlavného mesta.
KEILIR
Prvé, jedno z najlepších Keilir v Hafnarfjodure je len
10 km juhozápadne od Reykjavíku. Prvú deviatku
otvorili v roku 1967, rozšírili na 12 jamiek v roku 1972
a na 18 v roku 1994, dizajn Hannes Þorsteinsson.
Počas hry na prvej deviatke medzi lávovými poľami “Kapelluhran” loptičku len veľmi ťažko nájdeme
a ešte ťažšie sa bude dať vrátiť späť do hry. Druhá
deviatka na bývalých poliach je v tesnej blízkosti
duniaceho oceánu a ponúka nevšedné výhľady.
Klubový dom postavili v roku 1993 a tiež ponúka
zaujímavé pohľady na Atlantický oceán. Par 71,
dĺžka 5 876 m, poplatok za hru 64 €. http://english.
keilir.is/

GRAFARHOLT
Druhé ihrisko Grafarholt, 10km východne od
Reykjavíku a najstarší klub na Islande, založili
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v roku 1934 a ihrisko otvorili v roku 1963, dizajn N.
Skjold. Par 71, dĺžka 6 057 m, poplatok za hru 70 €.
Prvú deviatku sme hrali s dvomi dámami z hlavného mesta. Dozvedeli sme sa, že miestni všeobecne
radi hrajú golf na ihrisku, ktoré nie je ďalej ako 15
minút jazdy autom z domu a radšej deviatku predtým ako pôjdu do práce alebo na ceste domov
z práce. http://www.grgolf.is/english/

BRAUTARHOLT
Tretie golfové ihrisko Brautarholt nájdeme v nádhernej prírode priamo pri mori s výhľadom na
hlavné mesto Reykjavík a vyhľadávané vtákmi.
Lialo ako z krhle a nikde nikoho. Po krátkom čase
klubový dom otvorili, ponúkli nám kávu a vozíky
a požiadali, aby sme ich po hre vrátili do zastrešeného priestoru pri klubovom dome a nechali nás
úplne samých na ihrisku. Už počas hry na prvom

ihrisku nás informovali, že niektoré vtáky veľmi agresívne chránia svoje hniezda a najlepšie sa vyhnete úrazu, ak budete mať golfovú palicu stále v ruke
a chrániť si najmä tvár. Na tretej jamke môj odpal
pristál v hniezde na okraji ferveje presne v strede
medzi štyrmi vajíčkami, o niečo väčšími ako slepačie. Vták sa okamžite pokúsil zaútočiť na votrelca.
Aby som sa vyhla akémukoľvek konfliktu s brániacim vtákom, loptičku som v hniezde nechala - ak
by som ju chcela vybrať, nepodarilo by sa to bez
dotyku ostatných vajíčok. Tešíme sa na opätovnú
hru na tomto nádhernom ihrisku po jeho rozšírení na 18 jamiek v blízkej budúcnosti. Par 35, dĺžka
2 647 m, (5 292 m), poplatok za hru 42 €. http://
www.gbr.is/

SUDURNESJA
Štvrté golfové ihrisko Sudurnesja, neďaleko od
medzinárodného letiska v Reykjavíku, otvorili v roku 1964 a rozšírili na 18 jamiek v roku 1986,
dizajn N. Skjold. Hrali sa tu majstrovstvá Islandu
v roku 2005. Par 72, dĺžka 5 983 m, poplatok za hru
57 €. http://gs.is/

PORLÁKSVÖLLUR
Piate golfové ihrisko Porláksvöllur sme hrali namiesto plánovaného ihriska Vestmannaeyja z jednoduchého dôvodu, že už nebolo možné rezervovať miesto na lodi ani letenku na ostrov až počas
nášho pobytu na Islande. Preto veľmi odporúčam
nezabudnúť si rezervovať lodný lístok alebo letenku dostatočne včas! Na ihrisko Porláksvöllur prichádzame po približne 30 minútovej jazde z hlavného
mesta, leží mimo turistami vyhľadávaných cieľov.
Ponúka však pekné výhľady na vždy zaujímavé
okolité hory a počujeme aj oceán duniaci len pár
metrov za dunami. Par 71, dĺžka 5 854 m. Neďaleko
od tohto ihriska odporúčam navštíviť reštauráciu
priamo na morskom brehu s nádhernými výhľadmi na všetky strany. www.golfthor.is

PRIATEĽSKÍ ISLANĎANIA
Národ, ktorý napriek nie veľmi priaznivým prírodným podmienkam, vybudoval skutočne dokonalé
podmienky pre svoju existenciu a je hrdý na to,
ako to dokázal. Sú veľmi priateľskí k turistom a pripravení pomôcť, bez problémov sa dohovoríte po
anglicky. Veľmi často namiesto tradičného “Ako sa
máš?” sa hneď spýtajú “A aký máš hendikep”?!
Island je krajina ako učebnica geológie. Nevídaná
krása vás tak zaujme, že si okamžite túto krajinu
obľúbite. Navštívila som ju už trikrát a už sa teším
na ďalšiu návštevu.
Text a fotografie: Miroslava Dulova
www.mdgolfphoto.com

URRIDAVÖLLUR
Posledné ihrisko, ktoré sme navštívili počas nášho
pobytu, Urridavöllur obklopené lávovými poľami,
otvorili v roku 1997 a v súčasnosti patrí k tým najlepším na Islande. Cesta trvá menej ako 20 minút
z centra Reykjavíku. Par 71, dĺžka 5 979 m, poplatok
za hru 78 €. http://www.oddur.is/en/
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Island sa stal mimoriadne populárnou turistickou
destináciou najmä pre úžasnú a jedinečnú
krásu, aktívne sopky, horúce pramene, lávové
polia, vysokánske pohoria a totálne využívanie
geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie,
vykurovanie miest a obcí ako aj na vykurovanie
plavární a skleníkov.

ISLAND
Krajina obrovskej energie a golfu

ČO TREBA ZARADIŤ DO
PROGRAMU NÁVŠTEVY
Bláa Lónio – kozmetické ošetrenie priamo
vo vode. Asi najlepšie plávanie na celom svete v geotermálnej vode ponúka Bláa Lónio
(Modrá lagúna), neďaleko od medzinárodného letiska pri hlavnom meste – Reykjavíku.
Počas našej prvej návštevy Islandu Modrú lagúnu sme našli priamo v elektrárni, počas našej druhej návšteve už bola ukrytá v lávových
poliach a prístupová cesta sa po nich kľukatila a pripomínala návštevníkom scény z filmov
o mimozemšťanoch. Kombinácia morskej a geotermálnej vody je základom pre veľmi úspešný rad kozmetických produktov. Ak plánujete
lagúnu navštíviť individuálne, odporúčam lístky si rezervovať dlhší čas vopred.

ZLATÝ OKRUH
Gejzír, vodopád a najstarší parlament na
svete sú tri najčastejšie obdivované miesta,
ktoré môžete navštíviť počas organizovaného
zájazdu Zlatý okruh.
Stórl Geysir (Veľký gejzír) nájdeme v údolí horúcich prameňov Haudakulur a podľa neho sú
pomenované všetky gejzíry na svete.

Vodopád Gullfoss sa rúti nadol s hukotom
z viac ako tridsať metrov a pretože často vzniká dúha, tiež ho volajú zlatý vodopád. Počas
zimy ľad môže byť hrubší ako jeden meter. Aj
tu nastali zmeny k lepšiemu od našej poslednej
návštevy. Pribudla vyhliadková plošina nad vodopádom a sprístupnená je aj skalnatá plošina
v jeho tesnej blízkosti.
V Tingvellir, sídle najstaršieho parlamentu na
svete, rokovali od roku 930 najvyšší predstavitelia Vikingského obdobia. Prišli spolu s celými rodinami aj dobytkom a vyriešili všetko
do troch týždňov! Na tomto mieste sa stretávajú dve kontinentálne platne a každoročne
sa od seba vzďaľujú o niekoľko centimetrov.
Návštevu týchto troch najdôležitejších miest
možno pohodlne zvládnuť zájazdovým autobusom z hlavného mesta počas poldňa.

HLAVNÉ MESTO
Do hlavného mesta Islandu, Reykjavíku, podľa
legendy, prišli prví obyvatelia v roku 874. Dnes,
traja zo štyroch Islanďanov, žijú v hlavnom
meste. Ak si potrpíte na presné čísla, počítadlo
obyvateľov zobrazuje ich počet v reálnom čase
v populárnej reštaurácii v mestskom centre.

Tingvellir, sídlo najstaršieho parlamentu
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Loď na pešej zóne v hlavnom meste

Maják pri Reykjanes

Lákavá večera

Hofdi – veľký summit v malom domčeku

Reykjanes – najodvážnejší môžu navštíviť medzeru
medzi platňami aj vo veľkej hĺbke

Dúhový vodopád Gullfoss

Hlavné mesto z Perlanu

Nádherný výhľad na mesto z vtáčej perspektívy ponúka 73 m veža luteránskeho kostola Hallgrímskirkja, najväčšieho kostola na
Islande, ktorý patrí aj k najvyšším stavbám na
ostrove.
Pútavý úvod k návšteve Islandu ponúka prezentácia v novej modernej budove Harpa na brehu
mora. Nájdete ju presne na mieste, na ktorom
pravdepodobne polovica miestnej populácie
ako aj zahraniční návštevníci oslavovali prekvapujúci výsledok futbalového zápasu počas majstrovstiev Európy vo futbale. A skutočne všetci!
V neďalekom domčeku Hofdi sa konal
Reykjavícky summit medzi americkým prezidentom Ronald Reaganom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu Michail Gorbačovom v októbri 1986.
Pekný pohľad na mesto ponúka aj Perlan, sústava skladovacích nádrží na geotermálnu vodu na
vyvýšenine nad mestom.

REYKJANES
Možno len odporučiť ďalší veľmi zaujímavý zájazd do Reykjanes - most medzi kontinentmi
38

Modrá lagúna - kozmetické ošetrenie priamo vo vode

- severoamerickou a euroázijskou tektonickou
platňou, jediné miesto na svete, kde medzera medzi platňami je dobre viditeľná. Ďalej
navštívite horúce bahenné jazerá, známe ako
Gunnuhver a najstarší maják na ostrove. Pri majáku sa krátko prejdete medzi úžasnými útesmi
a skoro sa dotknete oceánu. (Poldenný autobusový zájazd).

KEDY JE NAJVHODNEJŠÍ ČAS
NAVŠTÍVIŤ ISLAND?
Určite v júni – počas celého dňa slnečné počasie, a západ slnka je taký krátky, že si ho možno ani nestihnete všimnúť. V zime je skoro celý
deň tma. Ľudia si však zvykli na tieto podmienky a napríklad lyžiarske strediská majú počas
celého dňa zapnuté umelé osvetlenie. Island je
skutočne veľká krajina. Počas mojich troch návštev som vždy navštívila hlavné mesto a dôležité
a zaujímavé miesta v blízkosti hlavného mesta,
ako sú tie opísané v článku.

SEVER ISLANDU
Ak si želáte navštíviť aj vzdialenejšie miesta,
odporúčam naplánovať o niečo dlhšiu cestu.
Pekné golfové ihriská sú aj na severe, ako napríklad Akureri, kde sa hrá Arctic Open.

Čo bolo skôr - loď či maják

POČASIE
Na Islande sa môže zmeniť skutočne veľmi rýchlo. Počas jediného dňa môže pršať aj horizontálne a dáždnik tak nepomôže, svietiť slnko, alebo
sa zatiahnuť obloha a to všetko veľmi rýchlo
a náhle. Dažďové oblečenie na golf si určite nezabudnite zobrať so sebou!

LET
Ak sa už raz rozhodnete pre návštevu tejto nádhernej krajiny, možno len odporučiť rezervovať
si let a ubytovanie podľa možností čo najskôr,
pretože Island je každým rokom čoraz populárnejšou destináciou a počet návštevníkov neustále rastie. Priame lety ponúka aj letisko neďaleko Bratislavy.

Čo bolo skôr - loď či maják

DOPRAVA NA OSTROVE
Ak si požičiate auto, navigačný systém síce bude
v anglickom jazyku, používa však miestne názvy
v islandčine. Treba byť pozorný a napísať všetky
názvy vrátane diakritiky a po islandsky, inak ich
systém nenájde.

RYBOLOV
Rybolov patrí k najdôležitejším odvetviam.
Všetky reštaurácie ponúkajú skutočne veľký výber rýb a rybacích špecialít vo vysokej kvalite.
K tradičným miestnym jedlám patrí aj jahňací
steak a údené jahňa, v jedálnom lístku však nájdete aj morské vtáky.
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