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Bláa Lónio – kozmetika 
priamo vo vode

Asi najznámejšie kúpalisko na 
svete s geotermálnou vodou je Bláa 
Lónio (Modrá lagúna) v blízkosti 
medzinárodného letiska v hlavnom 
meste Islandu, Reykjavíku. Keď 
sme ho pri našom prvom pobyte 
na Islande navštívili, lagúna sa 
nachádzala priamo v elektrárni 
a z každého miesta v nej sme videli 
priamo zariadenie elektrárne. Pri 
druhej návšteve už Modrú lagúnu 
ukrývali lávové polia, cez ktoré sme 
sa úzkou cestou – veľmi pripomí-
najúcou scény z filmov vo vesmíre 
– dostali k hlavnému vchodu. Počas 

pobytu v horúcej vode si môžete 
kozmeticky ošetriť pleť, naniesť 
masku a pri odchode použiť hyd-
ratačné mlieko, ktoré je súčasťou 
vstupenky. Na báze tejto mimoriad-
ne liečivej vody, kombinácie mor-
skej a geotermálnej vody, v Lagúne 
predávajú vlastný rad kozmetických 
prípravkov.

Gejzír, vodopád a najstarší 
parlament

Ak sa rozhodnete len pre krátku 
návštevu tejto krásnej krajiny, mali 
by ste určite navštíviť tri miesta. 
A to Stórl Geysir, Veľký gejzír, 
v údolí horúcich prameňov Hauka-
dalur, podľa ktorého dostali meno 
všetky gejzíry na svete. Pri našej 
druhej návšteve sme s radosťou 
konštatovali, že tak ako sa všetko 
na Islande rozvíja veľmi rýchlo, ani 
pri gejzíre z pôvodných stánkov 
so suvenírmi toho veľa neostalo 
a teraz je k dispozícii celý komplex 
služieb, najmä reštaurácií.

Krajina s obrovskou 
energiou

Táto krajina sa v poslednom 
období pre svoju úžasnú 
a jedinečnú krásu, aktívne 
aj vyhasnuté sopky, horúce 
pramene, lávové polia, 
vysoké hory a totálne 
využívanie geotermálnej 
energie stala mimoriadne 
obľúbenou turistickou 
destináciou. Geotermálna 
energia sa využíva na výrobu 
elektrickej energie, diaľkové 
vykurovanie miest a obcí, 
ale aj chatových oblastí. 
A odpadová geotermálna voda 
už s nižšou teplotou sa používa 
na ohrievanie kúpalísk či 
skleníkov.

Reykjavík
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Druhým úžasným miestom je 

gigantický vodopád Gullfoss, naj-
väčší v Európe. Voda z ľadovcov tu 
s hukotom padá do tridsať metrov 
hlbokého úzkeho kaňona. Vodopád 
často označujú prívlastkom Zlatý, 
a to pre dúhu, ktorá vzniká najmä 
v popoludňajších hodinách. V zime 
môže vodopád zamrznúť až do 
hrúbky jedného metra.

A nakoniec, je tu Ţingvellir, 
sídlo najstaršieho parlamentu na 
svete. Od roku 930 sa tu schádzalo 
najvyššie zákonodarné a výkonné 
zhromaždenie vikingského obdobia. 
Jeho členovia sa stretávali v Prie-
pasti všetkých mužov, Almannagjá, 
ktorá je zaujímavá aj z geologického 
hľadiska – je dlhá sedem kilomet-
rov a spolu s Hrafnagjá dokumen-
tuje pohyb kontinentálnych dosiek, 
ktoré sa každý rok od seba vzdialia 
až o jeden centimeter. Zasadania 
parlamentu sa zúčastňovali celé 
rodiny, muži rokovali a ženy sa v ich 
tesnej blízkosti starali o deti a jedlo. 
Údajne nikdy nerokovali dlhšie ako 
tri týždne v roku a všetko vybavili.

Návštevu týchto troch naj-
významnejších miest možno poho-
dlne absolvovať v priebehu jedného 
dňa, sú v blízkosti hlavného mesta 
Reykjavíku.

Kedy navštíviť Island?
Návštevníkom, ktorí sa viac za-

ujímajú aj o geotermálnu energiu, 
možno odporučiť návštevu elek-
trárne, ktorá vyrába z geotermálnej 
energie elektrickú. Jej návštevu 
možno absolvovať aj s výkladom 
a sprievodcom.

Kedy navštíviť Island? Najvhod-
nejším obdobím je mesiac jún, sko-
ro po celý deň je svetlo a slnko, sln-
ko zapadne za obzor len na krátku 
chvíľku. V zime je skoro celé dni 
tma. Obyvatelia sa však prispôsobili 
prírode a napríklad v lyžiarskych 
strediskách majú zjazdovky umelé 
osvetlenie. 

Počasie sa na Islande vyznačuje 
mimoriadne prudkými zmenami. 
V jeden deň si možno užiť dážď, 
ktorý väčšinou prší vodorovne 
a dáždnik sa stane bezcenným, 
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prudké slnko, oblačno a to všetko sa niekoľkokrát vystrieda.
Keď sa už rozhodnete pre termín návštevy, potom odporúčam čo 

najskôr si rezervovať letenky a ubytovanie. Pre mimoriadne veľký záujem 
turistov a malý počet hotelov v samotnom hlavnom meste, ale aj mimo 
neho môže ubytovanie predstavovať problém.

Rybolov i golf
Hlavným odvetvím islandského hospodárstva je rybolov. Reštaurácie 

ponúkajú skutočne veľký výber rýb a morských špecialít vynikajúcej kva-
lity. K tradičným islandským jedlám patrí i jahňacie mäso pripravené ako 
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Krajina s obrovskou 
energiou

steak alebo ostro vyúdené, ako aj 
morské vtáky.

Okrem turistov vyhľadávajúcich 
významné prírodné úkazy a historic-
ké miesta začali Island navštevovať 
aj golfisti. Golf sa tu neuveriteľne 
rýchlo stal mimoriadne populárnym 
športom, za krátke obdobie vybu-
dovali viac ako šesťdesiat golfo-
vých ihrísk pre menej ako 300 000 
obyvateľov.

Islanďania sú národ, ktorý napriek 
nie najľahším prírodným podmien-
kam dokázal vybudovať skutočne 
výborné podmienky pre svoju 
existenciu. Islanďania sú hrdí na 
to, čo dokázali. K turistom sú veľmi 
priateľskí a radi poradia. Dohovoríte 
sa bez problémov po anglicky.

Táto krajina je ako učebnica 
geológie. Svojou jedinečnou krásou 
si vás získa. Navštívila som ju zatiaľ 
dvakrát a už sa teším na ďalšiu 
návštevu. �


