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ИСЛАНД 

Исланд је острво са површином од око 103 хиљаде km², на коме живи око 322 хиљаде људи. Главни 
град је Reykjavík, где је концентрисана једна трећина укупног становништва земље (више од половине, 
са предграђима). Службени језик је исландски, а валута је исландска круна (ISK). Исланд је 
парламентарна република на чијем челу је председник који се бира на четворогодишњи мандат.  

Налази се на северном делу Атлантског океана и нема великих површина копна до Северног пола. 
Његов северни део у близини је Арктичког круга. 
Упркос својој скромној величини, то је највеће вулканско острво на свету. Рељеф острва је углавном 
планински, врхови су отвори угаслих и активних вулкана. Многи од њих се с времена на време 
оглашавају снажним ерупцијама, а највећи, Hekla, својом ерупцијом 2000. године, уплашио је 
становништво. То је једино копнено место на свету где је могуће видети додир америчке и европске 
тектонске плоче. 
 
Откриће Исланда датира још од краја 8. века од стране ирских монаха, а за њима су овамо дошли 
Нормани. Крајем 9. века, острво су почели активно да насељавају Викинзи, досељеници из Норвешке, 
који су за пола века успели да освоје скоро сву земљу погодну за живот и економски развој. 
Становници острва су храбри и поносни људи који поштују своју историјску прошлост и културну 
традицију. Посебно старе исландске легенде - саге које говоре о породичним свађама, узбудљивим 
догађајима, вилењацима, патуљцима и другим мистериозним ликовима, у чије постојање неки 
становници још верују. 

На Исланду практично нема криминала. Сада постоји само један затвор са десетак људи, полиција је 
овде без оружја, а војске уопште нема. 

Исланд је јединствен по својој разноликости природних пејзажа. Поред глечера, земљиште је на 
многим местима прекривено пољима лаве. Гејзири и термални извори су уобичајени у овим крајевима. 
На острву су распрострањене стене обрасле густом маховином и лишајевима, острва брезове шуме и 
ливаде. Водопади чине подручје у различитим деловима острва посебно живописним. На западној 
обали многи фјордови очаравају својом лепотом. 

Исланд је северна земља, али Голфска струја која га преплављује са југа не дозвољава да постане 
хладна, сурова пустиња. Зиме су овде релативно топле, са просечном месечном температуром од -1°C. 
Међутим, у појединим периодима чести су хладни ветрови, који заједно са акумулацијама плутајућег 
арктичког леда, посебно на југоистоку, изазивају нагле падове температуре до -30°C. Трајање дневне 
светлости није дуже од пет сати. Лето овде није вруће. Просечне јулске температуре су само 12°C. 
Најтоплије је на јужној обали, око 20°C, до највише 30°C. Лети је цело острво даноноћно обасјано 
сунцем, уз беле ноћи, карактеристичне за поларне крајеве. Време је веома нестабилно и може се 
променити за само неколико минута. 

Без сумње, веома је јединствен и готово нетакнуте природе. Иако скупљи и од најразвијенијих земаља 
континенталне Европе, прилику да га посетите не треба пропустити. 

 

ДАН 1 - 16. јул (субота) 

Окупљање групе на аеродрому Никола Тесла (BEG), најкасније до 16:30. Следе уобичајене формалности 

за међународни лет, а полазак је заказан за 18:35 часова. Лет је са једним преседањем и планираним 

доласком на аеродром Keflavík (KEF) у 23:20. 

Аутобуски превозник, уговорен за целокупну услугу превоза, чека групу и одвози је у Reykjavík. 

Смештај и одмор. 
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ДАН 2 - 17. јул (недеља) 

Јутро за одмор и упознавање главног града, обилазак његових знаменитости, културних и природних 

локалитета, а после подне обилазак једног од најимпресивнијих водопада острва. 

  

Reykjavík Reykjavík, Hallgrimskirkja 

reykjavik.is/en  

Најбројнији и главни град Reykjavík  је трговачки, индустријски и културни центар острва. То је 

главна рибарска лука и место готово половине индустрије у земљи. Налази се на полуострву Seltjarnar, 

на југоисточном углу залива Faxa, на југозападу Исланда. Према легенди, буквално преведен као 

'Залив дима', основао га је 874. Norseman Ingólfur Arnarson и све до 20. века био је мало рибарско и 

трговачко место. 

Изузетно модеран и чист, град је углавном изграђен од бетона и греје се топлом водом из оближњих 

топлих извора. Његови бројни јавни отворени базени су такође геотермални. 

  

Glymur Glymur, pogled sa vrha vdopada 

7km 350m   

Glymur са каскадом од 198 метара, други је по висини водопад на Исланду и представља савршену 

комбинацију лепоте и авантуре. Река Botnsá тече од језера Hvalvatn и након кратке удаљености вода се 

спушта дуж планине Hvalfell у стрми кањон. Повезан је са локалном фолклорном причом о митском 

киту који је допливао водопадом у језеро на врху. Неизиоставна ја тачка свих који посете Исланд. 
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ДАН 3 - 18. јул (понедељак) 

Golden Circle (Златни круг) је најпопуларнија туристичка дестинација на целом Исланду, са својим 

водопадима, гејзирима и прелепим националним парком Þingvellir (Thingvellir). 

  

Þingvellir, Öxárfoss  Þingvellir, Lögberg, илустрација  

5km 50m  www.thingvellir.is/en 

Þingvellir је прва и главна атракција златног круга. Налази се на UNESCO листи светске баштине као 

најстарији постојећи парламент на свету (Lögberg, први сазив 930. године). 

Има изузетно јединствену геологију и природну разноликост, попут кањона формираног између две 

тектонске плоче (Almannagjá), највећег природног језера Исланда (Þingvallarvatn) и водопада високог 

20 метара (Öxárfoss). 

  

Haukadalur, Strokkur Gullfoss 

1km  2km  

Haukadalur је геотермално подручје активно више од 1000 година и дом је два најпознатија гејзира. 

Оригинални и старији, Great Geysir (Велики гејзир) није више активан, након што га је пореметио 

земљотрес, но главна атракција Strokkur избија на сваких 10-ак минута и његов бели стуб кључале 

воде може досегнути у висину чак и до 40 метара. 
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Gullfoss је невероватан водопад који пада 32 метра у кањон, са различитим нивоима који стварају леп  

и препоинатљив ефекат степеница. На исландском значи златни водопад, а када га сунце погоди, у 

бучној каскади густе магле честе су дуге. Драматични пејзаж чини га једном од најпопуларнијих 

атракција Исланда.  

  

Secret Lagoon Kerið 

secretlagoon.is 1km  

Secret Lagoon (Тајна лагуна) је одлично место за оне који желе да се опусте и доживе ово природно 

врело. Власници најстаријег базена на Исланду су дали све од себе да ову аутентичну лагуну одрже 

природном и јединственом како би њихови посетиоци могли да стекну прави магични исландски 

осећај. Топла вода остаје на 38-40C током целе године. 

Kerið  је веома лепо језеро вулканског кратера, са великим контрастом боја и импресивним пејзажем. 

Кратер од црвених вулканских стена је дубок око 55 м, док је плаво језеро релативно плитко, око 7-14 

метара, у зависности од количине падавина. 
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ДАН 4 - 19. јул (уторак) 

Рани полазак и успон на Eyjafjöll планину, најпознатији вулкан Исланда. Повратак у Reykjavík. 

  

Eyjafjallajökull  Eyjafjallajökull, erupcija 2010 

17km 1650m   

Субглацијални вулкан Eyjafjallajökull лежи у источној вулканској зони земље. Његово име потиче од 

исландске фразе која значи 'острвски планински глечер', а сам вулкан лежи испод истоименог 

глечера. Кратер вулкана има пречник од 3-4 км, док глечер покрива површину од око 100 квадратних 

километара. Његова највиша тачка се уздиже на 1666 метара изнад нивоа мора. 

Записи показују да је вулкан еруптирао 920, 1612/1613 и 1821–23. Последња ерупција се наставила са 

прекидима скоро 14 месеци. У ова три случаја ерупција вулкана се догодила истовремено или је убрзо 

праћена ерупцијом вулкана Katla, који се налази неких 25 км источно. 

Најсвежија, свима још увек позната, ерупција из 2010. године, која је трајала од јануара до маја, 

послала је облак паре и пепела скоро 11 километара у атмосферу, преко северног Атлантског океана у 

Европу. У страху од оштећења комерцијалних авиона и потенцијалног губитка живота који би могао 

да настане због летења кроз облак пепела, многе европске земље су затвориле свој национални 

ваздушни простор и приземљиле летове на неколико дана. 

Успон је целодневни, зимски, кондиционо и технички тежи, а глечер се, због пукотина, прелази у 

навези. 
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ДАН 5 - 20. јул (среда) 

Јужно од главног града, полуострво Reykjanes пролази дуж расцепа где се одвајају евроазијска и 

северноамеричка тектонска плоча. Због оваквог геолошког окружења, цело полуострво је изузетно 

вулкански активно и прекривено пољима лаве јер су у прошлости ерупције овде биле врло честе. 

  

Grindavík Fagradalsfjall 

www.grindavik.is/english 10km 300m  

Grindavík је прелеп исландски рибарски град који обезбеђује више од 40% исландске производње 

рибе, са једном од најактивнијих лука у земљи. Овде је Музеј исландске слане рибе који посетиоцима 

нуди јединствен поглед на језгро исландске културе и наслеђа. 

Предвече, 19. марта 2021, после неколико недеља и преко 50 хиљада земљотреса, почела је ерупција на 

исландском вулкану Fagradalsfjall. Иако је цело полуострво Reykjanes геолошки изузетно богато, 

свуда пуно трагова вулканске активности (UN су га прогласиле геопарком), ово је тек прва вулканска 

ерупција у последњих 800 година. 

  

Blue Lagoon Þorbjörn 

www.bluelagoon.com 6km 300m  

Blue Lagoon (Плава лагуна) је бања на отвореном у којој вода природно одржава температуру око 

39°C. Уз воду богату минералима и блато за пилинг, ова бања нуди третмане за подмлађивање у 

облицима које никада не бисте могли замислити. 
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НАПОМЕНА: Blue Lagoon је једна од најпосећенијих туристичких дестинација на острву и упркос веома 

озбиљној цени препоручује се резервисање посете. Зато, приликом пријаве, нагласите да желите да 

вам организатор унапред обезбеди место.  Могуће је остати цео дан само у лагуни. 

У лепим данима планина Þorbjörn нуди одличан панорамски поглед на већину полуострва Reykjanes. 

Североисточни део планине осликава термалну активност, а на северу и североистоку је пространо 

подручје врло високих температура. Раздвојен је пукотином званом Thjofagja, коју према легенди 

заузима 15 лопова. 

ДАН 6 - 21. јул (четвртак) 

Напуштамо главни град Reykjavík и крећемо на седмодневно кружно путовање око острва, возећи се 

чувеном Ring Road тј. Hringvegur или Þjóðvegur 1 (Правац 1). Смештај у омањем граду Ólafsvík. 

  

Esja Búðakirkja 

8km 850m  www.budakirkja.is 

Импресивна планина Esja, која драматично доминира хоризонтом и пружа задивљујућу позадину за 

подручје главног града, популарна је дестинација за једнодневне излете и прожета је добро означеним 

пешачким стазама. Једном освојен, поглед са врха ове високе планине одузима дах. 

Чиста црна боја и у потпуности изолована локација су права атракција и чине цркву Búðakirkja једном 

од најсликанијих места на Исланду. Прва црква подигнута је на том месту 1703. године, али је на крају 

деконструисана због недостатка парохијана. Садашња црква је реконструисана 1987. године. Има 

историјско гробље, као и реликвије попут звона и путира из времена када је подигнута. 
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ДАН 7 - 22. јул (петак) 

Обилазак северног дела полуострва Snæfellsnes и повратак на, претходниог дана, кратко напуштени 

прстен. Индивидуално поподне у регионалном центру севера, другом по величини граду на острву, те 

смештај у Dalvík.  

  

Kirkjufell Kirkjufellsfoss 

Планина Kirkjufell (463) је најистакнутија планина у Grundarfjörður и обележје рибарског града. 

Самостојећа је и назива се најлепшом планином на полуострву Snæfellsnes, a неки чак кажу и читавом 

Исланду. Без конкуренције, то је је међу туристима највише фотографисана планина на целом острву. 

Име јој значи црквена гора, а у подножју крије предиван водопад Kirkjufellsfoss. 

  

EiríksstaðIr Akureyri   

eiriksstadir.is/en visitakureyri.is/en 

EiríksstaðIr је некадашња фарма Ерика Црвеног (Eiríkr Þorvaldsson) у Haukadalur. То је родно место 

његовог сина Леифа (Leif Eiríksson), првог познатог европског откривача Америке. Сматра се да је то 

била полазна тачка првих истраживача Гренланда, а касније и обала Северне Америке. 

Akureyri  је главни центар севера и један је од најнасељенијих урбаних центара острва. Иако највише 

комерцијални и дистрибутивни центар, такође је и рибарска лука, пољопривредна пијаца и центар за 

проииводњу рибе и млечних производа. Град поседује универзитет, аеродром, ботаничке баште и 

неколико музеја. 
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ДАН 8 - 23. јул (субота) 

Целодневни обилазак северног Исланда, области језера Mývatn и чувеног вулкана Krafla. Купање у 

познатом геотермалном подручју Mývatn. Повратак у Dalvík. 

Godafoss, водопад у облику завесе на реци Skjálfandafljót, ширине 30 метара, спектакуларно пада са 

висине од 12 метара. Његово име значи  ‘водопад богова’  или водопад 'goði' (свештеник/поглавица). 

Разлог за то је његова фасцинантна историја. 

  

Godafoss Leirhnjúkur 

3km 50m  3.7km 100m  

Leirhnjúkur је део калдере Krafla. Њена последња ерупција била је од 1975. до 1984. У подножју су 

лонци од блата и фумароле на боковима, а њене вулканске стене прекривене сумпором и маховином. 

Ово је место где можете осетити снагу природе захваљујући пољу лаве које још увек пари 30 година 

након последњег вулканског догађаја.  

Viti је кружни кратер испуњен плавом водом и окружен геотермалним подручјем и шареним 

планинама. То је велики кратер пречника око 300 метара чије име означава пакао. Настао је током 

петогодишње експлозивне ерупције на западној страни вулкана Krafla 1724. године.  

  

Viti Mývatn Naturebaths 

1.5km 50m  myvatnnaturebaths.is/?lang=en 
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Лагуна Mývatn Naturebaths, у близини истоименог еутрофног језера, садржи око 3,5 милиона литара 

воде температуре од 36-40°C. Карактеристике воде су јединствене на много начина јер садржи велику 

количину минерала, алкална је и погодна за купање. Због свог хемијског састава, нежељене бактерије 

и вегетација не успевају у лагуни, чинећи хлорид или било које друго дезинфекционо средство 

сувишним. 

НАПОМЕНА: Они који се не одлуче купати у лагуни, време могу провести у шетњи пољима лаве 

необичног облика и обиласку калдере вулкана од тефра стошца старог 2500 година. 

  

Dimmuborgir Hverfjall 

 10km 300m  

Dimmuborgir је величанствен лава пејзаж са изузетним формацијама, стубовима, пећинама и 

луковима насталим током језера лаве преко мочварног подручја пре неких 2300 година. Док је врела 

лава текла преко мочваре, вода у земљи је почела да кључа, а испарења која су се подигла стварала су 

различите стубове лаве у овим областима. 

Hverfjall спада међу најлепше и најправилније формације кратера тефра пронађене на Исланду и међу 

највећим је те врсте на Земљи. Кратер је необичан јер је посуда кратера дубока отприлике колико је 

висок кратер. Пречник кратера је око 1 километра. Шетња стрмим падинама пружа одличан поглед на 

подручје језера Mývatn. 
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ДАН 9 - 24. јул (недеља) 

Напуштамо северни део острва и прелазимо на исток. Обилазак неколико најпознатијих водопада на 

Исланду. Купање у бањи Vök. Смештај у Seyðisfjörður. 

  

Dettifoss Selfoss 

4.5km 50m   

Dettifoss, водопад у облику завесе широке 100 и високе 44 метра, један је од најпознатијих водопада на 

Исланду јер слови за други по величини водопад у Европи по запремини, која варира између 200 и 500 

кубних метара воде у секунди. Dettifoss је широк, величанствен и приступачан. 

Заједно са Selfoss, мање познатим водопадом у облику потковице, налази се у Jokulsargljufur, највећем 

и најупечатљивијем кањону на Исланду који је дугачак око 25 км, широк око 500 м, са висином која 

прелази и 100 метара.  

  

Vök Hengifoss 

vokbaths.is/en 5km 300m  

Vök је највећа бања на источном Исланду, која се налази на ивици језера Urriðavatn. Иако су воде 

геотермално загрејане, оне нису испуњене минералима као што су сумпор и силицијум, а то значи да 

бања нема мирис као на многим исландским базенима. У ствари, с обзиром да вода језера Urriðavatn 

излази из извора и стално тече кроз купатила, она је заправо питка. 
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Трећи највиши водопад на Исланду, Hengifoss, привлачи погледе због упечатљивих шара од црвене 

глине и црног базалта на литици који чине лепу позадину за уску врпцу воде која се спушта каскадом. 

Као и код неколико других водопада у земљи, постоји могућност пењања иза водопада, а овде постоји 

и мала пећина за истраживање. 

Стаза је сликовита и лепа, води најпре до водопада Litlanesfoss, где се могу пронаћи изузетни стубови 

од базалтног камена.  Река се улива у језеро Lagarfljot, дом светски познатог монструма змаја 

Lagarfljotsormur.  

НАПОМЕНА: Није могуће комбиновати и купање у бањи Vök и успон до водопада Hengifoss. Одлука је 

индивидуална. 
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ДАН 10 - 25. јул (понедељак) 

Завршетак источног дела и прелазак на најатрактивнији део прстена, јужну обалу Исланда, подручје 

магичног споја вулкана, мора и леда. Смештај у Höfn. 

  

Gufufoss Egilsstaðir 

Река Fjarðará има 25 водопада, а један од њих и сасвим сигунно предводник је Gufufoss. За оне који 

желе да се отргну од градске буке он ће бити прелепо уточиште. Шармантан и тих. Окружен многим 

врстама птица селица које се одмарају након дугих летова. Пешачење до врха водопада је лако јер 

водопад није превисок. 

Egilsstaðir је највећи и главни центар за услуге, транспорт и администрацију на источном Исланду. То 

је идеално место за освежење и одмор за оне који путују обилазницом земље.  Кратка посета,  јутарња 

кафа и снабдевање. 

  

Stokksnes Vestrahorn и Brunnhorn 

4-10km   

Ако међу и најватренијим фотографима постоји магично место за савршену композицију, онда је то 

дефинитивно Stokksnes. Без сумње, најсликанија тачка на целом острву и прави магнет за праве 

љубитеље фотографије.  Доминирају Vestrahorn и Brunnhorn (популарно: Batman планина), најлепши и 

најживописнији планински врхови у земљи,  заједно са прелепим плажама од црног песка и деловима 

вегетације у средини. Stokksnes је рт, што на Исланду значи многе литице које се обрушавају у море. 
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ДАН 11 - 26. јул (уторак) 

Од Höfn до Reykjavik је, по мишљењу већине, најатрактивнији део кружног прстена. Први од три дана 

уживања у лепотама овог дела острва. Смештај у Vík. 

  

Jökulsárlón Diamond Beach 

3km   

Jökulsárlón је најпознатија глечерска лагуна Исланда. То је језеро које је испуњено отопљеном водом 

из излазног глечера Breiðamerkurjökull, језика највеће ледене капе у Европи, Vatnajökull.  

Међутим, истиче се и чињеницом да је испуњен сантама леда који се ломе из глечера, од којих су неке 

високе неколико спратова.  

У наставку лагуне, где се вода улива у море, је Diamond Beach, црна вулканска пешчана плажа на којој 

санте леда из лагуне таласи разбијају о обалу. То је једно од најфотографисанијих места на острву.  

  

Svartifoss Fjaðrárgljúfur 

8km 350m  3km 150m  

Водопад Svartifoss је јединствени водопад на југоистоку Исланда. Налази се у природном резервату 

Skaftafell који од 2008. године припада националном парку Vatnajökull. 

То је веома елегантан водопад, висок 20 метара, а црне стубасте базалтне формације лепо уоквирују 

водопад и дају му име, Black Fall (Црни водопад). Из далека изгледа као велико срце. 

Svartifoss је веома романтичан водопад.. 
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Fjaðrárgljúfur је запањујући и магични кањон на југоистоку Исланда, који је славу стекао као локација 

за видео спот 'I will show you' - Justin Bieber. Дубок је око 100 метара и дугачак 2 километара, са стрмим 

зидовима прошараним многим водопадима. Локација је популарна међу фотографима због контраста 

између тамних стена, водене пене и зелене маховине. 

На крају кањона, као посластица, очарава прелеп водопад Mögárfoss. 

ДАН 12 - 27. јул (среда) 

Целодневно уживање у реци Skógá и трекинг посластици - Fimmvörðuháls, вероватно најдинамичнијој 

међу најлепшим трекинг стазама на Исланду. Смештај у Vík. 

  

Skógafoss Kvernufoss 

18km 650m   

Skógafoss је најпознатији од многих водопада на реци Skógá и један од највећих и најлепших водопада 

на Исланду са запањујућом ширином од 25 и падом од 60 метара. Због количине водене магле коју 

водопад константно производи, једнострука или двострука дуга је обично видљива током сунчаних 

дана. Према легенди, први досељеник Викинга у ту област закопао је благо у пећини иза водопада.. 

Kvernufoss водопад, скривени драгуљ јужног Исланда, често се занемарује због свог гламурознијег 

суседа Skógafoss. Поштеђен хорде туриста, нуди право уживање, а за разлику од многих исландских 

водопада, иза овог заправо можете и ходати.  

НАПОМЕНА: Могуће је индивидуално скратити трек (повратак истим путем до почетне позиције) или 

чак само обићи водопаде. 
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ДАН 13 - 28. јул (четвртак) 

Последњи дан велике  осмодневне авантуре обиласка Исланда. Затварање целог Ring Road изазова и 

повратак у Reykjavík. 

  

Dyrhólaey Tupik (Puffin, Fratercula arctica) 

5km 250m   

Dyrhólaey је 120 метара висок рт, настао у подводној вулканској ерупцији касно у глацијалном 

раздобљу. Место је добило име по масивном луку који је море еродирало са ртова и дословно значи 

'врата-рупа'. Кад је море мирно, њиме могу пловити велики бродови. Природни резерват је од 1978. 

године.  

Поред атрактивности и невероватних погледа, његове литице су једно од неколико копнених места 

где се може посматрати птица Tупик, арктички морски папагај, који ту има многобројну колонију.  

Чак две трећине светске популације ове ретке врсте живи на Исланду. 

  

Seljalandsfoss Gljúfrafoss 

2km 50m   

Водопад Seljalandsfoss, део реке Seljalandsá, извире испод глечера Eyjafjallajökull. Каскада водопада је 

релативно уска, али пада са високе литице која је некада означавала обалу земље. Најистакнутија 

карактеристика водопада је стаза која се протеже око њега. Литице иза водопада имају широку 

пећину, а стене и стазе омогућавају гостима да га у потпуности окруже током лета.  
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У близини, Gljúfrafoss, висок 40 метара, скривен је иза литице која гледа према Атлантском океану. 

Због свог ефикасног 'скровишта' занемарен је од стране већине. Са отвореним небом изнад, зидовима 

обраслим маховином, сребрном маглом и црном лавом, то је један од најдивнијих драгуља Исланда. 

Ово је посебно случај у сунчаним данима, када се дуге кривудају кроз водену маглу. 

  

Reykjadalur купање у речици од 40°C 

9km 550m   

Reykjadalur, у преводу ‘парна долина’, изузетно је лепо геотермално подручје са много топлих извора 

и блатних базена. Река која тече низ долину је на неким местима заправо топла па је могуће уронити, 

опустити се и уживати у задивљујућој природи. Све то овој трекинг стази даје ретко поновљиву 

јединственост. 

ДАН 14 - 29. јул (петак) 

Слободан дан за индивидуалне активности у главном граду или организацију факултативних излета. 

Смештај Reykjavík. 

НАПОМЕНА: Ако се због лошег времена у првих неколико дана нешто откаже, може се надокнадити 

овог дана. 
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ДАН 15 - 30. јул (субота) 

Последњи дан на Исланду. Током дана слободно време за завршне ужитке у главном граду, а предвече 

трансфер до аеродрома и успутни обилазак полуострва Reykjanes. 

  

Reykjavík, Harpa Reykjavík, Sun Voyager 

www.harpa.is/en sunvoyager.is 

Miðlina је 18м дугачак пешачки мост на једином делу Средњеатлантског гребена који није под морем, 

између две тектонске плоче које се раздвајају 2,5цм годишње. 

Стари светионик Garðskagaviti, изграђен 1897. године, други је најстарији светионик на острву и 

уједно друга најстарија бетонска зграда. Служио је поморцима скоро 50 година, када је изграђен нови 

који је тренутно и највиши на  Исланду. 

  

Miðlina Garðskagaviti 

 www.gardskagi.com 

Долазак на аеродром до 22:00.
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ДАН 16 - 31. јул (недеља) 

Планирано време поласка са аеродрома Keflavík (KEF) је у 00:10. И повратни лет је, такође, са једним 

преседањем, а очекивани долазак на аеродром Никола Тесла (BEG) је у 10:20. 

Индивидуални превоз. 

  



20 
 

СМЕШТАЈ и ИСХРАНА 

Током боравка на Исланду група ће бити смештена у објектима HI Iceland (Hostelling International). 

Једини изузетак је Við Hafið Guesthouse, у месту Ólafsvík. Структура и квалитет смештаја варирају у 

зависности од објекта и локације.  

Reykjavík www.hostel.is/hostels/reykjavik-loft-hostel 

Ólafsvík www.booking.com/hotel/is/vid-hafid-guesthouse.hr.html 

Dalvík  www.hostel.is/hostels/dalvik-hi-hostel 

Seyðisfjörður www.hostel.is/hostels/seydisfjordur---hafaldan-old-hospital-hi-hostel 

Höfn  www.hostel.is/hostels/hofn-hi-hostel 

Vík  www.hostel.is/hostels/vik-hi-hostel 

Кућни ред објекта је неопходно поштивати. 

Сви имају адекватан простор за припрему хране и ручавање. Иако храна није предвиђена ни укључена, 

вреди напоменути да неки од њих нуде ограничене услуге доручка/вечере те се, услед интересовања 

групе, могу договорити на лицу места.  

Организација планинарског пута ће омогућити  довољно чест и квалитетан избор објеката за набавку 

и благовремено вас обавестити. 

АКТИВНОСТ 

Сваки локалитет у овом плану, а чија се неопходна физичка активност не може класификовати као 

шетња, садржи визуелне информације о дужини пута (5km), укупној висинској разлици (50m) и 

ознаку тежине која може бити лака (), средња () или захтевна (), уз још неке додатне 

информације уколико је потребно.  

ТРОШКОВИ и ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

Калкулација трошка планинарског пута износи 1750±50€. За све додатне информације контактирати 

водича/организатора. Обавезно путно осигурање (групно) износи по особи 3000 динара. 

Рок за пријаву је 15. март. Број особа је ограничен и није проширив. 

У износ је урачуната повратна авионска карта и укупни трошкови планираног аутобуског превоза и 

смештаја на Исланду, као и целокупна организација и вођење планинарског пута. 

У износ није укључена храна (сво време), трошкови уласка и боравка на локалитетима наведеним у 

плану (листа познатих у прилогу A), факултатативни излети као и било који непредвиђени трошкови. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Вођа планинарског пута је Владислав Матковић (063-329450, v.matkovic@itnms.ac.rs), а организација 

и помоћ: Бранка Матковић (063-1081102), Дамир Арула. 

У случају непредвиђених околности организатор задржава право измене или одустајања од дела 

плана. 
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АУТОРСКА ПРАВА 

У овом плану, искључиво  у информативне сврхе, преузете су фотографије и информације које или 

нису предмет ауторског права или су у власништву: 

Guide to Iceland (guidetoiceland.is) • Harpa (www.harpa.is/en) • Hit Iceland (hiticeland.com) • Iceland Travel 

(www.icelandtravel.is) • Портал профессионального электрика (eltctricon.ru) • Reykjanes Geopark 

(reykjanesgeopark.is) • Sun Voyager (sunvoyager.is) • Vatnajökull NP (www.vatnajokulsthjodgardur.is) • Visit 

Austurland (www.east.is) • Visit Iceland (www.visiticeland.com) • Visit North Iceland (www.northiceland.is) • 

Visit Reykjanes (www.visitreykjanes.is) • Visit Reykjavik (visitreykjavik.is) • Visit South Iceland (www.south.is) • 

Visit West Iceland (www.west.is) • ZigZagoneEarth (www.zigzagonearth.com). 
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ПРИЛОГ A) - Трошкови уласка и боравка на локалитетима 

Листа садржи познате накнаде у време израде овог плана. Износи у стварности могу варирати (бити 

већи). Такође, ако локалитет није наведен, то не значи да неће имати накнаду, по доласку. 

Blue Lagoon 8490 ISK Kerið 400 ISK Stokksnes 1000 ISK 

EiríksstaðIr 2500 ISK Mývatn Naturebaths 5700 ISK  Þingvellir Visitor centre 1000 ISK  

Garðskagi 1000 ISK Secret Lagoon 3000 ISK Vök 5990 ISK 

 1€ ~ 141 ISK 

ПРИЛОГ Б) - Важније интернет адресе 

Government of Iceland (www.government.is) - званична страница владе Исланда 

ICE-SAR (www.landsbjorg.is/icelandic-association-for-search-and-rescue) - удружење спасилачких јединица 

covid.is (www.covid.is/english) - званичне информације о COVID-19 на Исланду 

Veðurstofa Ísland (en.vedur.is) - временска прогноза, земљотреси, хидрологија, лавине 

Safetravel Island (safetravel.is) - информације о безбедности на путевима 

Visit Iceland (visiticeland.com) - званична туристичка веб страница за Исланд 

Vatnajökull National Park (vatnajokulsthjodgardur.is/en) – веб страница Националног парка Vatnajökull 

Guide to Iceland (guidetoiceland.is) - најпопуларнији водич о Исланду 

ПРИЛОГ В) - Листа UNESCO културне баштине у плану  

Þingvellir National Park whc.unesco.org/en/list/1152 

Vatnajökull National Park - Dynamic Nature of Fire and Ice whc.unesco.org/en/list/1604 

 


