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MEGLÁTOGATOTT HELYSZÍNEK 
 
Izland az Észak-Atlanti-óceán középső részén található. Az északi sarkkör a főszigettől kicsit 
északra lévő Grímsey-n halad át. Grönlanddal ellentétben Izlandot Európa és nem Észak-
Amerika részeként kezeljük. Kulturális, gazdasági és nyelvi szempontból is Skandináviához 
tartozik. A Föld tizennyolcadik, Európa második legnagyobb szigete. 
 
Vulkáni sziget, amely a Közép-Atlanti-hátság vízfelszín fölé emelkedő része. A lemeztektoni-
ka szerint úgy keletkezett, hogy a két távolodó kőzetlemez (az eurázsiai és az észak-amerikai) 
közötti hasadékon feltört a magma, majd megszilárdult. A vulkáni kitöréseknek köszönhetően 
a sziget területe keletkezése óta állandóan növekszik. A sziget felszínén ma is jól megfigyel-
hetők a két lemez távolodásának jelei. 
 
A szigeten 140 vulkán van, de a kráterek száma meghaladja az ezret. 26 vulkán – némelyik 
időszakosan – jelenleg is működik. Legismertebb vulkánja az 1491 m magas Hekla. Izlandon 
rengeteg gejzír található (a szó maga is izlandi eredetű), a geotermikus energia könnyen hoz-
záférhető, így a meleg víz és a fűtés rendkívül olcsó. 
 
Nagyjából a sziget felszínének 10%-át belföldi jégtakaró borítja. A 4790 km hosszú partvona-
lat sok kedves fjord teszi változatossá. Itt található Európa legnagyobb összefüggő jégmezője, 
a Vatnajökull, területe 8500 km², vastagsága helyenként az 1000 m-t is eléri. 
 
A települések szinte kizárólag a tengerparton találhatók, mivel az ország belseje nagyon nehe-
zen lakható, kopár, terméketlen vidék. A legnagyobb városok: Reykjavík (a világ legészakibb 
fővárosa), Akureyri, illetve Keflavík, ez utóbbi mellett található az ország egyetlen nemzetkö-
zi repülőtere (Izland – Wikipédia). 
 
2017. május 29. 
 
ICELANDIC SEAL CENTRE 
 
Az Izlandi Seal Center létrehozása és működésének megszervezése a Wild North-projekt ke-
retében történt meg, amelynek célja az idegenforgalom hatásának vizsgálata az észak-atlanti 
régióban vadon élő állatokra, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása az ide-
genforgalmi szereplők, a közvélemény és a kormányzati hatóságok iránymutatásainak és ta-
nácsadásának kidolgozása helyi és nemzeti szinten. 
 
Első eredményeként 2011-ben kísérleti kódexet hoztak létre a Vatnsnes-félszigeten lévő fókák 
megfigyelésével kapcsolatban.  
 
A Vatnsnes-félszigeten csodálatos a természet. Számos állatfaj megtekinthető itt. A legna-
gyobbak a borjúfókák (Phoca vitulina) és a kúpos fókák (Halichoerus grypus). Néhány közön-
séges madárfaj: a pehelyréce (Somateria mollissima), a sarki csér (Sterna paradisaea), az eurá-
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zsiai csigaforgató (Eurasian oystercatcher), a közönséges csigaforgató (Haematopus ostrale-
gus) és a fekete lumma (Cepphus grylle). 
 
A Vatnsnes-félszigeten kijelöltek olyan megfigyelő helyeket, ahol a szárazföldről lehetséges a 
fókák megfigyelése, illetve Hvammstangi település kikötőjéből fókanéző hajót is indítanak. 
 
Ahhoz, hogy a jövőben is élvezhessük a vadon élő állatokat jelenlétét, fontos, hogy 
minimalizáljuk a vadon élő állatok természetes viselkedésére gyakorolt lehetséges hatásokat. 
A korábbi kutatások azt mutatták ki, hogy az emberi tevékenységek a vadon élő állatok 
stresszválaszát idézhetik elő, ami negatívan befolyásolhatja jólétüket. Bizonyos esetekben az 
emberi zavarás miatt az állatok elhagyják élőhelyüket, egy másik élőhelyet keresnek, ahol a 
zavarás kevésbé van jelen. Ezért nagyon fontos úgy megszervezni a vadon élő állatok megfi-
gyelését – amennyire csak lehetséges –, hogy az viselkedésükre a lehető legkisebb hatást gya-
korolja. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a látszólag kicsi zavarás is nagy hatást gyakorolhat az állatokra, ha 
gyakran ismétlődik, ha a zavaró emberek száma nagy, és ha a zavar az év érzékeny időpontjá-
ban és/vagy helyszínén történik. 
 
Ezt szem előtt tartva a látogatók, a helyiek és a vállalkozók magatartási kódexét a „The Wild 
North” nemzetközi projektben az érintettek bevonásával dolgozták ki. Ez egy olyan tanul-
mányra épül, amelyben elemezték a turisták fókákra kifejtett hatását, valamint a látogatók hát-
terét és motívumait. 
 
Vatnsnes-félsziget természeti környezetébe való belépéskor a látogatókat arra ösztönzik, hogy 
tartsák be a magatartási kódexet, amely külön fejezet szán a szárazföldről megfigyelőkre, a 
hajóról megfigyelőkre, a térségben működő vállalkozásokra és a lakosságra. 
 
Mindezek fényében az alábbi célokat, küldetést fogalmazzák meg maguknak: 
• A térség turisztikai fejlődésének elősegítése, például a kutatás ösztönzése révén. 
• Tájékoztatni az emberek a Vatnsnes-félszigeten élő fókákról, ösztönözve a velük kapcso-

latos felelősségteljes viselkedést. 
• Összegyűjteni a fókavadászattal, a fókatermékekkel, a fókák életével és a velük összefüg-

gésbe hozható gazdálkodással kapcsolatos tényezőket és forrásokat. 
 
Feladatuknak tekintik: 
• Környezetvédelmi politika kidolgozását, hozzájárulva a fenntartható fókaélőhelyek fej-

lesztéséhez a Vatnsnes-félszigeten a helyi idegenforgalmi bizottsággal és a NORCE 
(Northern Costal Experience) programmal együttműködve. 

• Hozzájárulást a vadvilág-turizmus fenntartható fejlődéséhez nemzetközi szinten, például a 
Wild North irányításával és részvételével. 

• Hozzájárulást a helyi kézművesek fejlődéséhez. 
 
Cím:  Strandgata 1 & Brekkugata 2, Hvammstangi 
Telefon:  +354 451 2345 
Web:  http://selasetur.is/en  
 
  

http://selasetur.is/en
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FÓKANÉZÉS A VATNSNES-FÉLSZIGETEN 
 
Az Icelandic Seal Center – a helyi földtulajdonosokkal együttműködve – megnyitotta és fej-
lesztette a Vatnsnes-félszigeten található számos nyilvános fókafigyelő helyet. A Vatnsnes-
félszigeten a fókafigyelő helyeket kék színű jelzőtáblákkal jelölik. Ezek a helyszínek: Sval-
barð, Illugastaðir és Hvítserkur. Mindegyik terület más-más környezeti élményt és tapasztala-
tot kínál mind a fókákról, mind a csodálatos természetről.  
 
A legkedvezőbb fókafigyelés érdekében fontos, hogy a fókát tartó területekre az apálytól szá-
mított két órán belül érkezzen meg a látogató. Ettől az időtől kezdve több fókát fog látni szik-
lákon és a partokon, különösen akkor, ha nincs erős szél, eső vagy hó. Továbbá mindig figyel-
jen a fókákra (és a bálnákra) a vízben, mivel az idejük legnagyobb részét úszással töltik. A lá-
togatók kötelesek megfelelő magatartást követni, az állatok legkisebb zavarása nélkül szem-
lélhetik őket, hisz ezek is érzékeny vadállatok. 
 
Kérés, hogy kövessük az előírt magatartási kódexet, amikor kimegyünk a fókák megtekintésé-
hez. Ezt a kódexet azért fejlesztették ki, hogy az emberek biztonságos környezetben az állatok 
zavarása nélkül élvezzék a látványt. Ez egyben a fókákat is védi a felesleges stressztől és zaj-
tól. Ne feledjük, hogy ez az ő otthonuk és ingerlékeny vadállatok. A fókák közelebbi, jobb 
megfigyelési lehetőségének érdekében tilos drónokat alkalmazni.  
 
Svalbard.  Hvammstangi-tól északra, Vatnsnes-félsziget nyugati oldalán az első jelzett fóka-
figyelő helyszín. Ez a hely egy kis parkolónál található az út szélén. Itt egy lengőkapus keríté-
sen kell keresztülmenni, majd mintegy 280 méteres sétát tenni a füves réten keresztül ahhoz, 
hogy jól láthassuk a fókákat, melyek a kb. 50-100 méterre lévő sziklákon vagy fövenyen fek-
szenek. Ezen a helyen nincs WC vagy menedékház. 
 
Illugastaðir. Április 20. és június 20. között – a madarak/kacsák kelése – miatt zárt terület. Itt 
egy nagy parkolót és WC-t találunk. A megfigyelőhöz vezető út kb. 800 m hosszú, de nem 
süppedékes. A széles, kerekesszékkel is megközelíthető ösvény végén találunk egy kis nyitott 
épületet, ahonnan a látogatók megtekinthetik a fókákat. Az épületben rögzített távcsöveket he-
lyeztek el. Az Illugastaðir a Vatnsnes-félsziget egyik legnagyobb szabad területe. Az utat is 
úgy tervezték, hogy a látogatók a gyönyörű tengerparti tájon haladjanak, ahol a madárvilágot 
is érdemes figyelni. 
 
Hvítserkur. A Hvítserkur Izland híres tengeri sziklamaradványa, ami némileg hasonlít az ele-
fántra vagy a dinoszauruszra. A parkolóból a látogatók megtekinthetik a folyótorkolatban és a 
tengerben úszkáló fókákat. 
 
The Icelandic Seal Center múzeuma sok érdekességet nyújt mind a gyermekeknek, mind a 
felnőtteknek. Bemutatásra kerül az Észak-Atlanti és sarkvidéki fóka, a fóka biológiája, a fóka 
csontváza, a fóka helye az izlandi kultúrában és hagyományban, a fókavadászat fejlődése, do-
kumentumfilm az izlandi fókáról és a vadvilágról. Látható még Izland madárvilága, az izlandi 
emlősök csoportja, Észak-Izland tengeri élete, a tenger tanulmányozásnak legújabb eredmé-
nyei, a bálnák biológiája és még sok érdekesség. 
 
A turizmus egyik fellegvárának biztosítja a félsziget körülutazása. Csábítóan szép tájban gyö-
nyörködhet az utazó, arról nem is szólva, hogy közben madarakat és napozó, pihenő, hatalmas 
termetű fókákat is láthat, fényképezhet. 
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Icelandic Seal Center:  Strandgata 1 & Brekkugata 2, Hvammstangi 
Telefon:    +354 451 2345 
E-mail:    selasetur@selasetur.is, info@selasetur.is  
 
2017. május 30. 
 
HÓLAR UNIVERSITY COLLEGE 
 
A Hólar egy méretében kis település, de annál nagyobb jelentősége van az izlandiak számára. 
Egyeteme növekvő intézmény, amely minőségi graduális, posztgraduális képzést és kutatási 
programokat kínál. Az intézmény nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központ három 
kiemelkedően specializált területen: lovak tudománya, akvakultúra és vízbiológia, valamint az 
idegenforgalmi tanulmányok. 
 
A Hólari Egyetem célja a tudás és a szakmaiság fokozása az érintett gazdasági szektorokban 
és a szakterületekhez kapcsolódó kulturális tevékenységekben. Az intézmény jelentősen hoz-
zájárul a helyi és globális oktatási és szakmai közösségekhez a magas színvonalú oktatás, az 
erőteljes kutatási programok, az erős ipari kapcsolatok és az aktív transznacionális együttmű-
ködés révén. A Hólari Egyetem kiváló kutatási és tanulmányi lehetőségeket is kínál az alábbi 
tanszékekkel fémjelzett területeken: 
 
Akvakultúra és Halbiológiai Tanszék 
 
Az Akvakultúra és Halbiológiai Tanszék célja tudományos ismeretek és tudás összegyűjtése 
és terjesztése a vízbiológiában, az akvakultúrában és a halbiológiában. A tanszék nemzetközi 
kutatási, oktatási és továbbképzési központ a vízbiológiában, az akvakultúrában és a halbioló-
giában. A tanszék elősegíti az akvakultúra szakmai fejlődését a fenntartható fejlődés szelle-
mében. A tanszék kutatással és tanítással, más felsőoktatási intézményekkel való szoros 
együttműködéssel, erős ipari kapcsolatokkal és a hallgatók rugalmasságával saját tanulmánya-
ik ellenőrzésében éri el céljait. 
 
Lótudományi Tanszék 
 
A Lótudományi Tanszék célja, hogy szakképzést nyújtson a lótenyésztés, a lovasoktatás, a lo-
vaglás és a tréninglovaglás területén. Kutatási tevékenységeken keresztül a lótudomány fej-
lesztése és innovációja felé törekszik. Emellett elősegíti az ágazat jövedelmezőségének növe-
lését, a lovas tevékenységek terjesztését és a lovak jólétét. A tanszék nemzetközi oktatási és 
kutatási központ a lótenyésztés, a lovaglás és lovasoktatás területén. 
 
A Hólari Egyetem hivatalos együttműködési megállapodást kötött az Izlandi Lóversenyző 
Szövetséggel az egyetem által nyújtott oktatás programok minőségellenőrzésének továbbfej-
lesztéséről.  
 
Turisztikai Tanulmányok Tanszék 
 
A tanszék feladata, hogy a diákokat szakemberekké képezze, felkészítse őket az idegenforgal-
mi ágazat kialakítására és fejlesztésére, valamint kutatási alapú programokon való aktív rész-
vételre. A tanszék a már jól képzett szakemberek számára is biztosítja a továbbképzést, ami 
javítja az izlandi turisztikai szolgáltatások professzionalizmusát és minőségét. 
 

mailto:selasetur@selasetur.is
mailto:info@selasetur.is


5 
 

Oktatási és kutatási tevékenységük a tanulói részvételen és a kommunikációs képességek fej-
lesztésén, az analitikus gondolkodáson és a kritikus értékelésen alapuló tanítási módszerek 
hangsúlyozásával történik. A diákok elvárják, hogy professzionális módon vegyenek részt az 
online oktatási közösségben, és várhatóan aktívan részt is vesznek a minőségi intézkedések-
ben és a tanfolyamfejlesztésben. Kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás, ami gyakorlati 
foglalkoztatási lehetőségeket eredményez. Sok kurzus eleve gyakorlati komponensekkel is 
rendelkezik. A diplomás (egyetemi alapszakos) programok kiterjedt gyakorlati tevékenység-
gel rendelkeznek (15 és 30 ECTS), ahol a hallgatók a tantárgyhoz kapcsolódó, gyakorlatban 
dolgozó szakemberek, kari és a munkahelyi mentorok felügyelete alatt állnak. 
 
A programjaikban a turizmust négy alappillérén keresztül kínálják:  
• infrastruktúra és fejlesztés;  
• menedzsment, marketing és üzleti készségek;  
• turisztikai tapasztalat – igény, elvárások és tapasztalatok;  
• szolgáltatások, események és termékek beszerzése.  
A programok alapelvei a minőség, a fenntarthatóság és a szakmaiság. 
 
Az idegenforgalom igen változatos ágazat, számos lehetőséget kínál saját szakterületén. Az 
oktatási programok célja, hogy széles körű áttekintést adjanak a diákoknak a szektorról, és a 
releváns témákba is betekintést biztosítsanak.  
 
FLUGUMYRI – ICELANDIC HORSE SHOW 
 
Flugumyri egy régi lovastanya, amely Skagafjörður közepén helyezkedik el, ami egy tradicio-
nális lótenyésztési terület. A farmot mare Fluga lóról nevezték el, amelyről azt gondolták min-
den idők leggyorsabb lova lehetett. 
 
A lovas bemutató és a farmlátogatás 1-2 órás program az érdeklődő turisták számára, az adott 
program ütemezésétől függően. A farmot üzemeltető család bemutatja az izlandi lovat, annak 
sokoldalúságát. Legjellemzőbb különbség a más típusú versenylovakhoz képest, hogy öt já-
rásmódot tudnak részben ösztönösen, részben tanulást követően. 
 
A bemutatón túlmenően lovagoltatnak is. A lovaglás és a lovas bemutató így szorosan össze-
kapcsolódik, hangsúlyt fektetnek az izlandi ló sokoldalúságára, röviden bemutatva annak tör-
ténetét és eredetét. Az ezt követő rövid felkészítés után a turistának lehetősége nyílik arra, 
hogy elmenjen egy rövid lovas útra, és még jobban megismerje az izlandi lovat. 
 
Web:  http://www.flugumyri.is/english 
Cím:  Eyrun Anna Sigurdardottir /Páll Bjarki Pálsson 

Flugumyri, Skagafjordur 
560 Varmahlid, Iceland 

Telefon:  +354 453 8814, Mobile: +354 895 8814  
 
SÖLVANES: JUHTENYÉSZTÉS, -TARTÁS 
 
Sölvanes egy hagyományos juhgazdaság, amely Észak-Izland gyönyörű völgyében, a 752-es 
úton található. A gazdaságot a férj és a feleség vezeti. Két gyermekük is fontos szerepet ját-
szik a vállalkozásban. A farmgazdálkodást vendégfogadás és tíz főre elegendő szálláslehető-
ség is kiegészíti 
 

http://www.flugumyri.is/english
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Cím:  Sölvanes, 560 Varmahlid 
Telefon:  +354 453 8068 
E-mail:  solvanes1@gmail.com 
 
A tulajdonosok először tanárként dolgoztak Húsavíkban, Észak-Izlandon. Sokáig gondolkod-
tak azon, hogy szép környezetben szeretnének gazdálkodni. Ezért 1976-ban megvásárolták 
Sölvanes-t, és odaköltöztek.  Sok munkával és kitartással hozták létre a ma már nyereséggel, 
működő gazdaságot. A Sölvanes Farm több fajta állattal rendelkezik, a juhok a legfontosab-
bak, létszámuk: 300 anya és a hozzá tartozó kospark. 
 
Mióta a gazdaságot működtetik, azóta pihentető tartózkodást biztosítanak vendégeiknek. Sze-
retik megosztani az izlandi juhok iránti szenvedélyüket és ismereteiket azzal, hogy a látogató-
kat az istállón vezetik át, ahol mindenki megközelítheti a juhokat és más állatokat. A bárányo-
zási szezon kedvence a vendégeknek! 
 
A farm a Hamraheiði-hegy lábánál helyezkedik el, ami a fjord nyugati oldalán fekszik. A 
Hamraheiði felett található a Járnhryggur (900 m), és egy kicsit nyugatra emelkedik a Mæli-
fellshnjukur, Skagafjörður egyik legszebb hegye, amely több mint 1100 méter. A Mælifells-
dalur a hegy csúcspontja.  
 
Sölvanes 45 kilométerre fekszik Sauðárkrókurtól, mintegy 300 km-re Reykjavíktól és 110 
km-re Akureyritől, Észak-Izland fővárosától. A farm kényelmes szobákat és mellékhelyisége-
ket (konyha, fürdőszoba) kínál a pihenni vágyóknak, illetve a gazdaságot és gazdálkodást 
megismerni szándékozóknak. Egyéb szolgáltatások közé tartozik a tv-szoba, a grillezős terasz 
és az épület ingyenes wifi-csatlakozása. Kérésre babaágyat is biztosítanak. A vendégek regge-
lizhetnek vagy vacsorázhatnak a házigazdákkal, örömmel tájékoztatják őket „titkos” receptje-
ikről.  
 
A látogatási lehetőségek csak júliustól nyílnak meg, az izlandi útviszonyok ettől az időszaktól 
válnak biztonságossá. 
 
A Skagafjörður csodálatos tájakkal rendelkezik, melynek legjobb felfedezési módja a lovag-
lás. A bátrabb látogatók folyami raftingon is részt vehetnek. A Skagafjordur számos úszóme-
dencét és geotermikus fürdőt is kínál. Kedvencek közé tartozik a varmahlidi és a hofsósi für-
dő, valamint a hottub Grettislaug, ami egy népszerű izlandi saga után kapta nevét. Nem mesz-
sze a Sölvanestól, több múzeum is található, melyek egy régi város történelmébe vezetnek. 
Közülük a Skagafjörður Heritage Museum (Glaumbær-farm), Minjahúsið Sauðárkrókur-ban, 
illetve a Skagafjörður Transportation Museum és a Hofsós Emigration Center. 
 
Ha a vendéget érdekli az építészet és a történelem, akkor feltétlenül meg kell látogatnia a leg-
régebbi izlandi keresztény templomot, a Grafarkirkja-t (17. század), valamint a Viðimýrar-
kirkja tőzegtemplomot (1834). 
 
A túrázás szerelmesei minden bizonnyal élvezik Skagafjörðurt, mivel a régió sokféle sétautat 
kínál a festői tájakon. Például a Svarta folyópartjain és a farm feletti dombokon. A Gloppa-
patakon például sok kis vízesés található. Nagy kihívást jelent feljutni a maelifelli csúcsra, 
amely több mint 1100 m magas. Az északi oldalon a séta 3-4 órát vesz igénybe, és a távolság 
4-5 km. A kilátás hihetetlen szép, jó időben! 
 

mailto:solvanes1@gmail.com
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Az Austurdalur a Skagafjörður (758-as út) gyönyörű völgye, amelyet az Eystri-Jökulsá-folyó 
keresztez. A völgyben fekszik a Merkigil-gazdaság. A gleccserfolyó felett a Skatastadir elha-
gyatott farmja és az apró Abaer-templom található. A völgy számos kirándulási lehetőségeket 
kínál. A kirándulások nagy része csak megfelelő méretű dzsipen lehetséges.  
 
A Drangey egy sziget Skagafjörðurban, ami a jól ismert izlandi sagákból, a madár- és termé-
szetbarátok paradicsoma. A nyári időszakban hajó megy rendszeresen a szigetre. Az utazás 
körülbelül fél órát vesz igénybe, de 3-4 órát számítson az egész útra. 
 
Thordarhofdi és Malmey a másik két ikonikus sziget szemben a Skagafjörður horizonttal. Au-
gusztus elejétől végéig lehet vitorlázni, és egyedülálló megközelítéssel megfigyelni a madár-
világot. Kipróbálhatja a tengeri horgászkodást is a fedélzeten. 
 
A látogatás során olyan farmot ismer meg a turista, amihez – a dombos, hegyes táj mellett – a 
lótenyésztéshez és lovagoltatáshoz elkötelezett emberek társulnak. A farm bemutatásához 
olyan programok tartoznak tehát, melyek a turistáknak hosszú ideig maradandó élményt biz-
tosítanak.  
 
STÓRHÓL: AZ IZLANDI KECSKE BEMUTATÁSA ÉS KÉZMŰVESSÉG 
 
A Rúnalist Galleri & Workshop Stórhól Észak-Izlandon található, ahol: 
• vásárolhatunk egyedi ajándéktárgyakat, amelyeket a helyi anyagból terveztek és kézzel 

készítettek; 
• láthatjuk azokat az izlandi kecskéket, amelyeket – mint izlandi fajt – a kihalás veszélyétől 

mentettek meg; 
• vásárolhatunk a gazdaságból származó fagyasztott kecske- és bárányhúst, valamint tojást; 
• más gazdaságokból származó fagylaltok, gyógynövények, lekvárok és szirupok eladásával 

is foglalkoznak.  
 
A farmon különféle termékeket állítanak elő a farmon képződő nyersanyagokból. Ilyen az ir-
ha, a gyapjú és a különféle állatok szarvai, hal-, róka- stb. bőrök. A termékeket a gazdaságban 
állítják elő, és árulják a hazai, külföldi turistáknak. 
 
A gazdaságban láthatunk kecskéket, lovakat, juhokat, baromfikat (pl. tyúkot, kacsát), de nyu-
lat is. A fő „attrakció” azonban a kecske, esetükben lehetséges a simogatás, dédelgetés mind a 
gidáknál, mind az anyáknál és a bakoknál. Tavasztól a szabadtartásos juhok közül csak a kü-
lön gondozásra szorultak tartózkodnak a farmudvaron. A lovak a farmhoz közeli legelőn van-
nak, így a látogatók közelről nézhetik, fényképezhetik őket. Az állatbemutató igen állatszerető 
módon történik. Minden állathoz külön történet tartozik, így annak megfelelően történik a be-
mutatásuk. 
 
A farmhoz tartozik kézműves műhely is. A műhelyben a látogatóknak bemutatják a gyapjú 
kártolását, fonaleresztését, fonását és a késztermék előállítását. Hagyományos és modern min-
tázatú kesztyűk, pulóverek, ruhák egyaránt megvásárolhatók a boltban. Gyapjúból a táj szép-
ségét bemutató keretes képek is készülnek. A téli meleg viseletet biztosító ruházaton kívül a 
legváltozatosabb mintájú női táskák előállításával is foglalkoznak. Érdekességképpen marha-, 
ló-, róka- és halbőrökből szintén készítenek kézműves termékeket. 
 
A bemutató farm nagyon sok turistát vonz, kevesen távoznak vásárlás nélkül. A látogatással 
kapcsolatos elégedettség az interneten és a facebookon nagy számban olvasható. 
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A fogadótulajdonos a látogatókat elbűvöli állatszeretetével, egyedi állat- és szakmai ismereté-
vel. A tulajdonában lévő állatfajok termékfeldolgozásának kézműves ismerete kihalóban van. 
A tulajdonos ezt a tudományt gyakorolja, a turizmus, a hasznos ruhaelőállítás és a divat szol-
gálatába állítja. A vendég magával viszi az állatszeretet és a vásárolt modern mintás kézitás-
kát. 
 
Kapcsolat:  Stórhól, Skagafjörður 
Web:  https://www.facebook.com/RunalistGalleri/ 
Telefon: +354 823 2441 
 
LYTINGSSTADIR: LÓTENYÉSZTÉS, -TARTÁS, LOVAGOLTATÁS 
 
A tulajdonosok izlandi-német eredetűek. Szeretik a lovakat, és az irántuk érzett szeretetüket 
megosztják a turistákkal. A férj itt született, és hosszú ideje lótenyésztő szakember. Tudja, 
hogy a ló a turisták kedvence. A lovak mellett a juhtenyésztésben is szakértő. A feleség Né-
metországban született és nőtt fel. Ő is képzett lovas, idegenvezető, és az aszezonális turistai-
dőben egyetemi tanárként tudományos munkát végez. 
 
Lýtingsstaðir Észak-Izlandon helyezkedik el, közel a Maelifellshnjúkur-hegyhez. Távolságok: 
Varmahlíð 20 km, Akureyri 100 km, Reykjavik 300 km. 
 
A farmhoz 400 ha legelő és termőföld tartozik, ahol 100 lovat és 80 juhot, illetve baromfiként 
izlandi színes tyúkokat tartanak. A munkák végzéséhez és az elméleti tanulmányok gyakorla-
tához minden évben fiatal hölgyek jönnek dolgozni. A tulajdonosok családtagként fogadják 
őket, ezért nagy népszerűségnek örvendenek. Rövidebb vagy hosszabb kiránduláshoz szállást 
tudnak biztosítani. Szállásként három faház áll rendelkezésre, ahonnan panorámás kilátás nyí-
lik a vidékre. A bérelt szállás önellátó rendszerű. A faházak 20 és 40 m2 alapterületűek, min-
degyikhez fürdőszoba és tusoló, valamint tv, DVD-lejátszó, bútorzat és a grillezéshez faszén 
tartozik. Minden szállás ideális 5-6 ember kényelmes elhelyezéséhez. A három faház egész 
évben rövidebb, hosszabb időre a turisták rendelkezésére áll. 
 
A farm lovai 2000 óta bérelhetők, vagy kérésre alkalmasak rövidebb, hosszabb túralovaglásra. 
A túralovaglás engedéllyel, jó hangulatban, kiváló felszereléssel történik minden esetben. Ál-
talában kis létszámú csoportok kérik az izlandi lovakat. A legszebb és maradandó emlékű lo-
vaglás Szent Iván éjjelén történik, amikor lélegzet elállítóan szép a táj. Külön élmény a ma-
gaslatokon a juhok között lovagolni, vagy egy városnéző túrán részt venni. A szállást kérők 
általában egy-két órás lovaglást szoktak kérni. A téli időszakban is örömet szerez 1-2 órás lo-
vas poroszkálás. 
 
A farmhoz tartozik még három tőzegépület, amilyenekben a korábbi évszázadokban tartották 
azokat a lovakat, amelyeket lovaglásra vagy más célra használtak. A többi ló télen-nyáron a 
legelőn élt. Az épület három oldala tőzegből készült, elülső részén faajtó található. A téli idő-
járásban kellő védelmet nyújtott embernek, állatnak egyaránt. Egy épület félig elkészült álla-
potban látható, hogy a vendég lássa a tőzegfalakat. A kellemes hőmérsékletű, de sötét máso-
dik épületben két ló tartózkodik szerszámaival együtt. A harmadik épületben kaptak helyet a 
távoli és közelmúlt használati tárgyai. Különösen fontos bemutatni a turistának, hogyan éltek 
és mivel dolgoztak az izlandi emberek 50-100 évvel ezelőtt, milyen eszközöket vettek igény-
be a lovak fékezésére, patkolásához, munkára szoktatásához stb. Természetesen megszemlél-
hetők a napjainkban használatos eszközök, berendezések is, pl. a villanypásztor. 

https://www.facebook.com/RunalistGalleri/
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A turista már az érkezéskor érzi, hogy igazi szakemberekhez érkezett. A lovakról, a tartásról, 
turizmusba történő be vonásukról olyan előadást hallhat, ami maradásra készteti. A bemutatott 
eszközök képesek a lovasélet szépségét és nehézségét megeleveníteni. A látogató megígéri, 
hogy újra visszatér. 
 
Cím:  Lýtingsstaðir Horse Farm: Sveinn Guðmundsson & Evelyn Ýr Kuhne  

560 Varmahlið, Iceland  
Telefon:  +354 453 8064  
Mobil:  +354-893 3817  
E-mail:  lythorse@gmail.com  
 
2017. május 31. 
 
ICELANDIC HORSE HISTORY CENTRE 
 
Hólar helységben található egy püspökség templommal és régi (múzeum), valamint új püspö-
ki rezidenciával.  
 
A helység másik nevezetessége az agráregyetem (lóval és lovaglással kapcsolatos tudomá-
nyos műhely). Hólarban található  az Izlandi Lovaglási Központ. Az izlandi ló történelméről 
nemrég kiállítás nyílt. 
 
A múzeum bemutatja az izlandi ló eredetét, használatát, emberi kapcsolatát. Az izlandi ló az 
éghajlathoz és a környezethez alkalmazkodva alacsonyabb marmagasságú, mint az európai 
fajták. A képeken láthatjuk, hogyan alkalmazkodott az északi zord téli időjáráshoz, a folyama-
tos szabadban történő tartózkodáshoz. Az épületben csak azokat az állatokat tartották, amelye-
ket valamilyen emberi használatra tanítottak be.  
 
A lovak tartásához, fékezéséhez, patkolásához, takarmányozáshoz stb. szükséges eszközök 
fejlődése, változása jól nyomon követhető a bemutatott tárgyakkal. Külön érdeklődésre ér-
demleges a patkógyűjtemény, amely kronológikusan bemutatja, hogy korábban és manapság 
hogyan védték és védik a lovak végtagját. Gyógyászati szempontból kiemelkedő a gyógypat-
kó-gyűjtemény. Hasznos történelmi tény, hogy Izlandon minden lovat tartó, tenyésztő tulajdo-
nosnak kötelessége volt megtanulni a patakezelést és a patkolást, beleértve a gyógypatkolást 
is. Eltérően az európaitól, az izlandi lovak alapjárása és gyorsított járásformái eltérőek. Ennek 
megfelelően a lovaglás is másabb ütemet kíván. Izland a lovaglás és a lóversenyzés hazája! 
Ennek érdekében gyakoriak a lószemlék, tenyészállat-szemlék és a gyorsasági/ügyességi ver-
senyek.  
 
A tenyész- és versenylovak fogadásához, elhelyezéséhez az Izlandi Lovaglási Központ bo-
xokkal beépített istállókat hozott létre. A boxok (egyedi lóférőhelyek) minden állati igényt ki-
elégítőek, alomként – szalma helyett – lávaport használnak. Egy-egy épületben több száz álla-
tot tudnak elhelyezni. Az időjárástól függően lovarda használata is lehetséges, ugyanis a két 
istállóhoz két fedett lovarda tartozik. A zárt tartás helyett – jó időben – karámos tartásmódot 
használnak. A telepen tartott lovak legelő nélküliek, ezért jó minőségű gyepszénát és préselt 
abraktakarmányt kapnak. Az optimális takarmányozási rendszert bizonyítja a lovak kedvező 
kondíciója. A lovarda biztosítja a patkolási lehetőséget és a lovagláshoz szükséges felszerelé-
seket is. A farmerek kiváló tenyészértékű fiatal állataikat és a versenyzésre alkalmas állatokat 
a központban bértartják, majd a szemlék, illetve a versenybírálatot követően viszik vissza 

mailto:lythorse@gmail.com
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farmjukra. Ezt követően ők gondoskodnak a tenyésztés minőségének javulásáról vagy a ver-
senyzésre való felkészítésről, részvételről.  
 
Izlandra 1000 éve tilos állatot, így lovat importálni. A nagy számú lóállomány a rokonte-
nyésztés nélkül magas fokú tenyészértéket ért el, mellette kitűnő versenylovakat sikerült trení-
rozni. Ezért az európai államok egyre több izlandi versenylovat importálnak. 
 
Ez a központ a lótenyésztés és a lovas tudomány fellegvára mind elméletben, mind gyakorlat-
ban. Az itt képzésben részesülők bárhol a világon elsőrendű szakembernek számítanak. A 
kedvező eredménnyel tesztelt állatok az ország legjobbjainak számítanak. Ezt a helyet minden 
európai lószakértőnek meg kell látogatnia. 
 
Nyitva tartás 
Hétköznapokon:  
• június 1 – szeptember 15.: 13:00 – 19:00 
• szeptember 16 – május 31.: 13:00 – 16:00  
Szombaton:  
• június 1 – szeptember 15.: 13:00 – 19:00 
• szeptember 16 – május 31.: zárva  
Vasárnap:  
• június 1 – szeptember 15.: 13:00 – 19:00 
• szeptember 16 – május 31.: zárva 
Télen, a központ pénteken is zárva tart. Kérésre eltérő időben is kinyit. 
 
Cím:  Icelandic Horse History Centre 

Hólar, Hjaltadalur 
GPS:  N65° 43’ 57.866” W19° 6’ 45.596” 
Telefon:  +354 455 6345, +354 455 6313, +354 896 2339 
E-mail:  sogusetur@sogusetur.is  
Web:   www.sogusetur.is  
 
SIGLUFJÖRÐUR: HERRING MUSEUM 
 
A Hering Múzeum kiállításai öt épületben találhatók, összesen 2500 m2-en (ez az ország leg-
nagyobb ilyen jellegű gyűjteménye. A múzeum kezdetben (az 1990-években) a heringipar kü-
lönböző aspektusait mutatta be: a hering halászatának és feldolgozásának eszközeit, szerszá-
mait (hajók, gépek, motorok, horgonyok, különböző kéziszerszámok).  
 
Az épületek kiállításainak bemutatása: 
 
Róaldsbrakki (egykori norvég sózó épület, 1907-ben épült) 
 
A földszinti kiállítás a halászati és sózási folyamatokat mutatja be. Műtermek, fényképek, 
szöveges információk alapján ismerhető meg a hering halászatának, feldolgozásának folyama-
ta. A kiállítás az első emeleten folytatódik, ahol a heringtermékek exportját, a termelési folya-
mat adminisztrációs tevékenységén van a hangsúly. Két kisebb kiállítás is található még itt: az 
egyik a heringhalászat európai történetét, a másik a norvég befolyást mutatja be az izlandi he-
ringiparra. Számos történelmi film és több száz fotó látható ezek illusztrálására. 
 

mailto:sogusetur@sogusetur.is
http://www.sogusetur.is/
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Az épület harmadik emeletén a hering feldolgozással foglalkozó nők szálláshelyét lehet meg-
tekinteni. Megtekinthetők még az igazgatóság irodái is. Az épület előtti móló volt a sózási fo-
lyamat helyszíne, ahol ma rendszeresen tartanak bemutatókat arról, hogy miként folyt ez a 
munka annak idején.  
 
Grana 
 
Ez az épület a halliszt- és halolaj-előállítás folyamatát mutatja be. Az 1930-as és ’50-es évek 
gyárában bemutatják az itt dolgozó munkások tevékenységét. Ez a tevékenység a 20. század 
elején kezdődött Izlandon, és ország húzóágazatává vált. Sok gyárat építettek a 
heringlelőhelyek közelében, és igen nagy problémát okozott, amikor a ’60 években eltűntek a 
heringek, és megszűnt a termelés. A gyártelepek elnéptelenedtek, az épületeket le kellett 
bontani, más ipari tevékenység után kellett nézni. 
 
Bár Siglufjörður a heringhalászat és -feldolgozás központja volt, mégis kevés gyári berende-
zés, gép, szerszám marad fenn a hetvenes évekre. Ezért más, távoli üzemekből szállították ide 
a berendezéseket, hogy bemutassák az érdeklődő közönségnek. Ez a munka 2003-ban fejező-
dött be. 
 
Boathouse (hajókiállítás) 
 
2003-2004-ben épült, és 2004. június 29-én avatta fel a norvég Håkon herceg. A kiállítás az 
1938 és 1954 közötti halászat hajóit mutatja be. Tizenegy különböző típusú és méretű hajó ta-
lálható a dokkban. Emellett filmeken tekinthető meg a heringhalászat folyamata (1938-tól 
vannak audióvizuális anyagok). A kiállítás előcsarnokában egy izlandi halászbolt berendezése 
látható. 
 
Njarðarskemma (1930-ban épült raktárépület) 
 
A heringipar technológiai és elektronikai eszközeit mutatják itt be. Látható egy laboratórium, 
ahol naponta ellenőrizték a termékek minőségét, kémiai tartalmát. Az elektromos áram rend-
kívül fontos volt a heringipar számára, a helyi vízierőművek energiáját használtak fel a gépek 
meghajtására. Ezért erőművi berendezések is láthatók a kiállításon (turbinák, vezérlő berende-
zések, generárorok stb.). 
 
A villamos berendezések mellett két régi műhely berendezései is megtekinthetők az épület-
ben. Két helyi iparos (Óskar Berg Elefsen és Andrés Þorsteinsson, illetve annak fia Jóhann 
Andrésson) tulajdonában voltak ezek az eszközök. Olyan iparosok voltak ők, akik a halászok 
és a herinfeldolgozó üzemek szolgálatában álltak. 
 
A kiállítás 2015 júniusában nyílt meg. 
 
A régi kikötő 
 
Fjallabyggð (Siglufjörðurt és magába foglaló) önkormányzata 2011-ben megvásárolta a hajó-
gyárat, és a múzeumnak ajándékozta. Az itt található kiállítás bemutatja a város 200 éves ha-
jóépítésének történetét. Különböző gépek és berendezések láthatók itt (némelyik közel 100 
éves). A hajógyár igen sok munkát kapott működésének idején (1990-ig legalább 50 hajót vit-
tek be évente javításra szervizelésre). Emellett kisebb hajókat is építettek. 
 



12 
 

A sózás bemutatása 
 
Több mint húsz éve minden júliusban bemutatókat szerveznek a turisták és az érdeklődők szá-
mára, melyek során bemutatják a sózás műveletét. Ezek a műsorok igen népszerűek a látoga-
tók körében. Az elmúlt években kb. huszonöt ilyen előadás volt minden nyáron. 
 
Cím:  Snorragata 10, IS-580 Siglufjörður, Iceland 
Telefon:  +354 467 1604 
Web:  http://www.sild.is/en  
 
ÓLAFSFJÖRÐUR: NATURAL HISTORY MUSEUM 
 
A múzeum elsősorban az izlandi madarakat mutatja be. Ezenkívül van tojás- és növénygyűjte-
ménye is. Itt van az a jegesmedve, melyet a Grímseyjarsund-csatornában lőttek le. Emellett 
rókák, egy bakkecske, rákok stb. láthatók még. 
 
Web:  https://beiceland.is/natural-history-museum-in-olafsfjordur 
Cím:  Ólafsfjörður, Aðalgata 14 
GPS:   N 66° 4’ 23.199” W 18° 38’ 47.637” 
Telefon:  +354 466-2651 
 
KROSSANESBORGIR: MADÁRLES 
 
Akureyri északi területén fekszik mintegy 1 km2 területen. A mocsaras terület kiváló élőhelyet 
nyújt a madaraknak. Kb. harminc fajta madár él itt, összesen mintegy 5-600 pár. Ezek közé 
tartozik egy nagy sirály kolónia és nagy számú havasi hófajd (Lagopus mutus vagy Lagopus 
muta). De gázlómadarak, vízi- és énekes madarak számos faja is található a területen. Néhány 
közülük: sarki csér (Sterna paradisaea), dankasirály (Larus ridibundus), ezüstsirály (Larus ar-
gentatus), heringsirály (Larus fuscus), viharsirály (Larus canus), nagy goda (Limosa limosa), 
számos kacsa- és lúdfajta mint pl. a nyílfarkú réce (Anas acuta) vagy a nyári lúd (Anser an-
ser). 
 
Web:  http://www.visitakureyri.is/en/moya/news/bird-watching) 
 
2017. június 1. 
 
ICELANDIC TOURISM RESEARCH CENTRE 
 
Az Izlandi Turisztikai Kutató Központ (ITRC: Icelandic Tourism Research Centre) az Izlandi 
Egyetem, az Akureyri Egyetem, a Hólari Egyetem, az Izlandi Idegenforgalmi Közösség és az 
Izlandi Utazási Iparszövetség közötti együttműködésre építve végzi tevékenységét. 
 
Ennek az együttműködésnek a célja az izlandi idegenforgalmi kutatások fejlesztése és népsze-
rűsítése, valamint – hazai és nemzetközi együttműködési projektek révén – a kutatás és az ipar 
kötődésének erősítése. Az ITRC célja, hogy ösztönözze ezt a fajta kutatást, és ezzel megértse, 
milyen hatást gyakorol a turizmus az izlandi gazdaságra, a társadalomra és a környezetre. Az 
ITRC együttműködik hazai és külföldi egyetemekkel, az üzleti szférával, emellett tudomá-
nyos folyóiratok kiadásával és terjesztésével, szemináriumok szervezésével, konferenciák 
szervezésével foglalkozik. 
 

http://www.sild.is/en
https://beiceland.is/natural-history-museum-in-olafsfjordur
http://www.visitakureyri.is/en/moya/news/bird-watching
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Cím:  Borgir v/Norðurslóð (4th. floor), 600 Akureyri 
Telefon:  +354 460-8930 
Web:  http://www.rmf.is/en  
 
SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE  
UNIVERSITY OF AKUREYRI 
 
A Bölcsészettudományi, Társadalomtudományi és Jogi Kar az Akureyri Egyetem legnagyobb 
egységei, melyek széles körű oktatási kínálattal rendelkeznek. Az Iskolai Fejlesztési Közpon-
tot a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar együttesen működteti, ami tervezett 
pályázatunk módszertana szempontjából érdekes lehet. A tanítási módszerek változatosak, és 
a hallgatók tanulmányaikat az egyetemen belül, az országszerte működő kutató központokban 
vagy egyszerűen otthon is folytathatják. Az oktató személyzet személyes segítséget nyújt, és 
mindig könnyen elérhető. Az oktatás ezen módszertana nem ismeretlen számunkra, azonban 
turisztikai adaptációja nagyon hasznos lehet számunkra is.  
 
A Társadalomtudományi és Jogi Karon a hallgatók szokatlanul sok időt kapnak arra, hogy el-
döntsék, melyik pályavonalon szeretnének további tanulmányokat folytatni (ne feledjük, hogy 
kis létszámú ország kevés hallgatójáról van szó), mivel az első tanulmányi rész nagyrészt az 
általános tudományos alapok biztosítására irányul. Ezt követően a diákok specializációkat vá-
laszthatnak a társadalomtudományok, a médiatanulmányok, a modern tanulmányok vagy a 
pszichológia területén, amelyek mindegyike különböző lehetőségeket kínál a karrierjük után a 
diploma megszerzése után. A jogi tanulmányok során arra helyezik a hangsúlyt, hogy a kép-
zést több mint puszta olvasási és oktatási tanulásra alapozzák, mind a társadalmi környezet-
ben, mind a humán tudományterületen belül. A Társadalomtudományi és Jogi Kar legfrissebb 
tanulmányi rendszere oktatja a rendfenntartást, amely a bűnüldözést széleskörűen kezeli, és 
megfelelő alapot biztosít a hallgatóknak a bűncselekmények megelőzésére és tájékoztatásra, 
és ezáltal a civilek biztonságának biztosítására. A turisztikai tanulmányok is több képzésbe in-
tegrálhatók. 
 
Az elmúlt évek során az egyetem oktatásban meghatározó szerepe volt a közösségi és környe-
zetvédelmi nevelésnek. Felkészítik az óvodákban, az általános iskolákban és a középiskolák-
ban dolgozó tanárokat, és más diplomásokat a szakterület alapvető tudnivalóiból. 
 
Web:  http://english.unak.is/humanities-and-social-sciences 
Cím:  Norðurslóð, 600 Akureyri 
 
SCHOOL OF BUSINESS AND SCIENCE  
UNIVERSITY OF AKUREYRI 
 
Az Üzleti és Tudományos Iskola tevékenységét az üzleti szféra és az ipar, a kutatási és oktatá-
si tevékenységek szoros kapcsolata jellemzi. Ez gyakorlati dimenziót ad a hallgatói feladatok-
nak, tanulmányoknak. A kar tagjai aktívan részt vesznek nemzetközi kutatási projektekben, és 
szorosan együttműködnek hazai és külföldi kutatóintézetekkel. Ez jelentősen erősíti a kutatási 
alapú mesterképzési programokat mindkét karon.  
 
Web:  http://english.unak.is/business-and-science) 
Cím:  Norðurslóð, 600 Akureyri 
 
  

http://www.rmf.is/en
http://english.unak.is/humanities-and-social-sciences
http://english.unak.is/business-and-science
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KAFFI KÚ – COW CAFÉ 
 
A különleges étterem 2011 szeptemberében nyílt: két egymástól igen távol álló létesítmény 
kombinációjaként (egy teljesen automatizált szarvasmarhatelep és egy kávézó, édes sütemé-
nyek stb. fogyasztására alkalmas vendéglátóhely). 
 
A vendégek az istálló padlásterében kialakított, az istálló légterébe benyúló, hermetikusan szi-
getelt üvegfalú helyiségben fogyasztják kávéjukat, süteményüket, különböző tejből és marha-
húsból előállított termékeket, miközben az istállóban folyik a tehenek mindennapi élete (auto-
matikus takarmánykiosztás, takarítás, trágyaeltávolítás, fejés stb.). 
 
Az érdeklődő turisták számára a fiatal tulajdonos szívesen elmagyarázza a tehenészeti telep 
működését, a kávézó ötletének megszületését, a megvalósítás lépéseit, az üzemeltetés tapasz-
talatait. 
 
Cím:  Kaffi Kú, Úlakdóþan, Izland 
Telefon: Tel.: +354 867 3826 
Web:  http://kaffiku.is/  
 
LAMB INN ÖNGULSSTAÐIR-BAN 
 
A vendéglátóhely családi vállalkozás: Jóhannes Geir Sigurgeirsson és felesége Ragnheiður 
Ólafsdóttir, valamint lányuk és vejük (Guðný Jóhannesdóttir és Karl Jónsson) alapították. 
 
A vendégház 1996-ban nyílt meg, 2004 és 2012 között bérbe adták, majd 2012-től ismét ők 
üzemeltetik. Fő profiljuk: étterem és szálloda működtetése. Az étterem specialitása (mint 
ahogy a nevéből is következik) az izlandi bárány. 
 
A szállodában 38 vendéget tudnak elhelyezni. Minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik. 
A szobák mérete változó, 2-4-6 személy elszállásolására alkalmasak. Két háromágyas szobá-
juk van mozgássérültek számára, a nagyobb szobák pótágyazhatók. 
 
A régi farmház (mely a szálloda mellett található) építési szempontból is érdekes épület, mert 
egyedülálló példa a 19. századi izlandi házakra, amikor a lakosság kezdte elhagyni a hagyo-
mányos tőzegházakat, és különböző anyagokból új stílusú házakat épített. Az épület egy ré-
szét 1830 körül építették. A ház nagy szobáját közösségi helyiségként használták, ahol ünnepi 
alkalmakkor gyűltek össze a helyi lakosok. 
 
A régi farmházban rendszeresen rendeznek fogadásokat, programokat. Pl. fogadják a Eyja-
fjörður Gourmet Tours résztvevőit, amit a Saga Travel szervez. A teremben 15 fő számára 
tudnak vacsorát felszolgálni. Nyáron a régi farmház kötött nyitvatartási idővel rendelkezik, 
szezonon kívül be kell jelentkezni. 
 
A Lamb Inn rendezvények, szemináriumok, workshopok, rövid tanfolyamok helyszínéül is 
szolgálhat. A tárgyaló 20-30 személy befogadására alkalmas, az étkező átalakításával 50 fős 
konferenciaterem is létrehozható.  
 
2014-ben a Lamb Inn tulajdonosai egy utazási irodát alapítottak, így különböző kirándulások, 
túrák, madárlesek vagy vadászatok szervezésében is a vendégek rendelkezésére állnak. 
 

http://kaffiku.is/
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Cím:  Öngulsstadir III 601, Akureyri, Izland 
Telefon:  +354 463 1500 
Web:  https://www.heyiceland.is/accommodation/detail/714/lamb-inn-ongulsstadir) 
 
DYNGJAN EXHIBITIONS, CRAFTS & DESIGN 
 
Művésztelep, mely csodálatos természeti környezetben, varázslatos helyen fekszik. Ligetek, 
bokros területek, kis tó, hidak, különleges házikók, épületek találhatók itt. A műteremben 
minden fajta kézműves tevékenységre található nyersanyag, eszköz (szövés, fonás, gyertyák 
készítése, kézműves termékek előállítása, festmények, képek stb. létrehozása lehetséges cso-
portok, egyének számára). Kurzusokat, foglalkozásokat, képzéseket, kiállításokat szerveznek 
iskolák, művészek, érdeklődők számára. A létrehozott műalkotások megtekinthetők a műte-
remben, az udvaron. 
 
Cím:  Dyngjan – Listhús, Fíflbrekka 
GPS:   N65° 31’ 35.175” W18° 8’ 48.511” 
Telefon:  +354 899 8770 
Web:  https://www.northiceland.is/localfoodfestival/moya/toy/index/service/dyngjan-
  listhus 
 
HOLTSEL FARM PRODUCTION 
 
Holtsel egy tejtermelő gazdaság 19 km-re Akureyritől. A gazdálkodás mellett egy kis vegyes 
boltot és kávézót is üzemeltetnek, melyet 2007-ben nyitottak meg, és ahol sok helyi készítésű 
élelmiszert lehet vásárolni (pl. fagylaltot a saját termelésű tejből). 
 
A tehenészeti telep 290 000 l tejet termel évente, az istállókat 1975-ben építették, és 2006-ban 
átalakították, felújították. Az istálló automatizált, a fejést fejőrobot végzi. 
 
Cím:  Finnastaðavegur, 601 Akureyri, Izland 
Telefon:  +354 861 2859 
Web:  http://www.holtsel.is/  
 
2017. június 2. 
 
HEY ICELAND 
 
A Hey Iceland az ország minden részén hálózatot alkot. Segítségével a szigetre látogató felfe-
dezheti a vulkanikus eredetű őstermészet minden eredeti szépségét, vadságát és romantikussá-
gát. Tanúja lehet a mezőgazdálkodás vulkanikus talajra adaptált módszerének, a növényter-
mesztés (ősgyep, vetett gyep, gabona stb.), a fóliás kertészet és az állattenyésztés magas szín-
vonalú művelésének. A Hey Iceland segítségével a sziget minden látnivalója – ami az európai 
ember számára érdekes, egyedi ritkaságnak tűnő természeti jelenség, a magas életszínvonal, a 
humanitásban megnyilvánuló egymás iránti bizalom, a fejlett mezőgazdaság és állattenyésztés 
– feltárul. 
 
Izland 103 000 km2 területtel és kb. 340 000 lakossal rendelkezik. Az évenkénti turisták szá-
ma újabban meghaladja az egymillió főt. A fő turistaidény júniustól szeptemberig tart, de ezt 
megelőzően és utólag is egyre több látogató érkezik. Ez nagy feladatot ró a lakosságra. Az iz-
landiak ezért egyre jobban felkészülnek, és fogadják a turistákat. Mindez láthatóan érzékelhe-

https://www.heyiceland.is/accommodation/detail/714/lamb-inn-ongulsstadir
https://www.northiceland.is/localfoodfestival/moya/toy/index/service/dyngjan-%09%09listhus
https://www.northiceland.is/localfoodfestival/moya/toy/index/service/dyngjan-%09%09listhus
http://www.holtsel.is/
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tő a lakott és gyéren lakott területek úthálózatának bővülésével, az élelmiszer-ellátás hálózatá-
nak, a szálláshelyek bővülésének, komfortjának javulásával. A szigetországban számolni kell 
a hazánknál lényegesen magasabb árakkal. A fő turistaidényben (július-augusztus) az árak 
még magasabbra emelkednek. A szálláshelyeket – a biztonságos megszerzés érdekében – leg-
alább fél vagy háromnegyed évvel az utazás előtt célszerű lefoglalni.  
 
A beszerezhető élelmiszerek között szerepel a nagyszámú halféleség, a juh-, a kecske-, a ló-, a 
baromfi-, a sertés-, a bálna- és a cápahús sokféleképpen elkészített változata. A tej és termékei 
hasonlóak az általunk megszokottakhoz. Az európai szokással megegyezően az utóbbi évek-
ben jelentősen megemelkedett a baromfi- és sertéshús, a paprika, paradicsom, uborka éves 
egy főre eső fogyasztása. 
 
A szigetre látogatás általában légi úton valósul meg. A csoportos/egyéni belföldi utazás min-
denképpen bérelt járművel történik. A jármű teljesítménye, kerekének mérete befolyásolja, 
hogy a sziget lakott területére vagy az őslávás területre kívánunk utazni.  
 
A turista és a szakember látogatók egyaránt megtalálják céljukat. Így a vízesések sokasága, a 
gleccserek, a gejzírek, a vulkánok, a geotermikus területek stb. nemcsak a turisták által, ha-
nem a szakemberek által is kedvelt látogatott helyek. Mezőgazdasági, agrárturisztikai szakem-
berek számára javasolt a juh- és kecske-, a ló-, a sertés-, a baromfi-, a szarvasmarha-tenyész-
tés és -tartás tanulmányozása. A feldolgozó ipar hasonlóképpen figyelemre méltó.  
 
A juh-, kecske- és lótenyésztés, illetve a lóversenyzés 1000 éves múlttal rendelkezik, ezért le-
hetséges, hogy a juhok 98%-a ikerellő, a lovak kiválóan lovagolhatók, versenyzésre alkalma-
sak. A sertést csak intenzív, zárt technológiában tartják. A baromfi a turisták számára a bemu-
tató helyeken szabad, ketreces tartásban, helyi fajtákban megtalálható. Egyébként zárt tartás-
ban biztosítják a tojás és hússzükségletet. A szarvasmarhák legelőre alapozott és a legfejlet-
tebb technológiával felszerelt épültekben élnek. A tejnyerés emberi segítség nélkül automati-
zált módon történik.  
 
Az agroturizmus fejlettségére utal az is, hogy a Hey Iceland az egész szigetre kiterjedő min-
den igényt kielégítő ajánlattal és lehetőséggel rendelkezik mind a legelő- és takarmánygazdál-
kodás, mind az állattenyésztés és növénytermesztés, kertészet területén.  
 
Az agroturizmus részeként az állattartók a nyírt gyapjút, szőröket és bőröket hagyományos 
módon feldolgozzák, éghajlatukhoz igazodóan készáruvá alakítják. Így nemcsak kellően me-
legítő ruházatot vásárolhatunk, hanem halbőrből készült cipőket is találunk.  
 
Az agroturizmusban – függetlenül az óceánparttól vagy a hegyek közé zártságtól – a farm ké-
pes biztosítani a nyugodt, zavarmentes életet az év bármely időszakában. Javasolható, hogy 
pihenjen egy hangulatos panzióban, élvezze a vidéki hotel rusztikus luxusát vagy egy önellátó 
vendégház szabadságát, illetve egy működő farmot. Biztos, hogy megtalálja, amit keres azt az 
izlandi sajátosságot, ami felüdíti, és örök emléket biztosít. 
 
Iroda:   Hey Iceland, Síðumúli 2, 108 Reykjavík  
Telefon:  +354 570 2700 
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REYKJAVÍKI ÁLLATKERT 
 
A reykjavíki állatkertet egy jól tervezett, több oldalról tavakkal, sziklákkal és füves területek-
kel rendelkező park határolja. A szigetre és Európára jellemző növények, virágok, fák itt a 
parkban virágzó és fejlődő stádiumban egyaránt megtalálhatók. A parkban sétálva padok, ká-
vézó áll a pihenő, kikapcsolódást keresők számára. A park szépsége, nyíló virágai folyamatos 
sétára, állandó megnyugtató figyelemre késztetik az ott tartózkodót. 
 
Az állatkert létrehozásának célja volt, hogy a közönségnek bemutassák az Izlandon élő álla-
tokat, illetve erősítsék az emberek és az állatok közötti kapcsolatokat. Az oktatási program te-
hát aktív az állatkert alapítása óta. Az óvodákban és az általános iskolákban kurzusok állnak 
rendelkezésre, hogy a természetről és az állatvilágról alkotott ismeretek bővülhessenek. 
 
Az állatkert építését – 1986 áprilisában – a reykjavíki városi tanács határozta el. Az alapítás 
célja az volt, hogy a nagyközönség számára bemutassák az izlandi állatokat, részletesen meg-
ismertessék az izlandi gazdálkodási gyakorlatot, és megerősítsék az emberek és állatok közöt-
ti kapcsolat. Az állatkert építése 1989-ben kezdődött. Egy év alatt hat állattenyésztési rész 
épült meg, speciális területet alakítottak ki a rókák és a füves területek részére. Majd rénszar-
vas- és kecskeblokkot hoztak létre. 20 izlandi fajt tartanak fenn. Kevés állat van minden típus-
ban. Céljuk, hogy bemutassák variációikat, színeiket, mindkét nemét és utódját. Az állatkertet 
1990. május 19-én nyitották meg. 
 
Az állatkertben megtalálhatók az Izlandon honos állatok (emlősök madarak stb.), sőt az egzo-
tikus állatoknak (hüllők, kétéltűek és rovarok) is van gyűjteménye. Az állatkert gyermeknek 
és felnőttnek egyaránt nyújt hasznos ismereteket, kellemes időtöltést. A fővárosi parkot és az 
állatkertet évente kb. 200 000-en látogatják.  
 
A játszóterek – az időjárástól függően – nyáron folyamatosan, télen csak hétvégeken nyitot-
tak. Az étterem egész évben felszolgál ételeket. Az elektromos grillezési lehetőség nagy nép-
szerűségnek örvend. Az állatkert felnőttnek és gyermeknek egész napos ismeretbővítő, szóra-
koztató (vidám park) és pihentető élményt biztosít.  
 
Kedvező időjárás esetén az állatkert az alábbi programot biztosítja: 
 
10:00   Nyitás 
10:30   Rénszarvasok bemutatása 
11:00   Fókák bemutatása 
11.30    Rókák és macskafélék bemutatása 
13:00    Egzotikus állatok bemutatása 
14:00 és 15:00  Szarvasmarhák bemutatása 
15:30    Rénszarvasok bemutató 
15:45    Baromfik bemutatása 
16:00    Fókák bemutatása 
16:15    Juhok bemutatása 
16:30    Sertések bemutatása 
17:00    Tehenek fejése 
18:00    Zárás 
 
A gyermekek számára nyáron naponta, télen – kedvező időjárás esetén – lovaglási lehetőséget 
biztosítanak. 



18 
 

 
A park és az állatkert mind a gyermekek, mind a felnőttek részére a tudományos ismeretter-
jesztés mellett relaxációt is képes biztosítani. A külföldi látogatók szórakozva megismerik a 
sziget faunáját és állatvilágát.  
 
Cím:   Hafrafell v/ Engjaveg, Laugarnesvegur, Reykjavík 
Telefon:  +354 411 5900 
 


	A Skagafjörður csodálatos tájakkal rendelkezik, melynek legjobb felfedezési módja a lovaglás. A bátrabb látogatók folyami raftingon is részt vehetnek. A Skagafjordur számos úszómedencét és geotermikus fürdőt is kínál. Kedvencek közé tartozik a var...

