Magična Islandija
Nadrealistična dežela s pridihom geoloških fenomenov ali Izložba vulkanizma ponuja:
črna vulkanska polja in stožci; črni možgani (vulkanske kamnine) porasli z lišaji; parni in
blatni brbotajoči vrelci; kocke mogočnega, več tisoč let starega ledu (250 m globoko jezero)
in plovba z amfibijskim vozilom po tej ledeni laguni; veličasnti pogledi na fumarole, ki
spominjajo na radovedne oči; gejzire, aktivne vsake 4 do 8 minut;
bučni in mistični
slapovi, med temi največji in najmogočnejši slap v Evropi - Dettifoss, šikok 100 m, globok
44 m in se ga sliši več km daleč; skrbno pokošeni zeleni travniki , redke črne ptice s pisanim
kljunom – paffin, ki jih težko ujameš v teleobjektiv; opazovanje agresivne krie (ptica), ki
gnezdi v travi; spektakularni pogledi na kite, ki so nam zaželeti dobrodošlico v deželi
naravnih čudes, kjer je življenje umirjeno, kljub prestižnemu, za arhitekturno oblikovavanje
nagrajenemu kulturnemu centru (Harpa); ogled interaktivnega centra Lava (odprli so ga v
juliju 2017) itd…. so tisto, kar prevzame avaturistično popotnico, željno po ustvarjanju lepih
spominov in odličnih fotografij, seveda v družbi pozitivnega vodiča in ostalih sopotnic in
sopotnikov. Ta majhen tako zelo nadrealističen košček Zemlje, za mene in moje radovedne
oči izredno Velik me je očaral in prevzel. In želja, da ga obiščem je postala zelo močna v letu
2010, ko se je pognal pepel (drobna steklena zrna) v zrak in ohromel 6 dni ves letalski
promet. Otoka sem se dotaklnila, pravzaprav se je on mene najbolj takrat, ko sem se spustila
v globino 140 m – na dno kraterja.
Char – ponuja 13 dnevno avanturistično Islandijo (z avtomobili in treking), kar je z mojega
vidika izredno pohvalno, in če bi se še kdaj odločila za obisk Islandije bi jo znova želela
doživeti na ta način. Ničesar ne bi spreminjala, ker ni potrebno (vsak pri sebi ve koliko in kaj
zmore). Zasluge in izredne pohvale, da je bil program tako dobro izveden gredo
energičnemu in ves čas pozitivno naravnanemu vodniku Maticu. Zelo dovzeten je bil tudi
za naše predloge (ogled komaj odprtega centra Lava). Moj predlog je, da se ogled tega centra
ponudi potnikom. Center Lava ponuja zgodovinski prikaza vulkanov od leta 1900 dalje.
Vodnik Matic si zasluži oceno + 5 (več kot odlično), in osebno se mu prisrčno zahvaljujem za
njegov trd, organizacijo, akcije, ekonomično nakupovanje v Bonusu in tudi način kako je
potnikom razložil, da se najdražja država na svetu iz leta v leto draža in temu primerno
povedal, da je naš prispevek nekoliko višji od vplačane kvote.

Ker sem že po naravi radovedna, rada fotografiram in vsrkavam vse lepote te Zemlje in
matere Narave in ker sem obiskala kar nekaj različnih dežel (plemena v Južno Etiopijo,
treking po Zanskarkem pogorju in iskanje plavega maka, treking med riževimi polji v
Vietnamu, raziskovanje raja na Zemlji in endemnih vrst rastlin na Sokotri, zelena Kolumbija
– džungla in redko pleme Kogi…. itd…) me je prešinila ideja, da bi v prihodnjem letu šla
raziskovati posebna drevesa, ki rastejo baje le na Madagaskarju.
Char – iskrena hvala za prelepe trenutke na Islandiji v vaši družbi. Vseh zaslug ne morem
pripisati le Izložbi vulkanizma, te gredo tudi vodniku Maticu in vsem ostalim sopotnicam in
sopotnikom in seveda organizatorju potovanja. Nives …

