Ісландія - це острів в Атлантичному
океані, дивовижна Крижана країна з
казковими інопланетними пейзажами,
неймовірною
красою
гір,
вулканів,
льодовиків, фіордів, овець та ісландців, які
дуже люблять малювати та створювати
музику. Водоспади і гейзери, термальні
води Блакитної лагуни і унікальний розлам
літосферних плит. Ісландія прекрасна не
тільки влітку, а й взимку і ранньою весною.
До того ж, в цей час є ймовірність побачити
Північне сяйво!
Столиця Ісландії Рейк'явік найпівнічніша столиця світу. Це досить
молоде і сучасне місто.

Тут немає жодного промислового
об'єкта, а будинки опалюються за рахунок
гарячої води термальних джерел, тому місто
славиться по-справжньому чистим і свіжим
повітрям. Серед визначних пам'яток
Рейк'явіка
найцікавіші
Альтинг
(Будинок Парламенту), будівля Уряду,
Кафедральний
Собор
Рейк'явіка,
церква
Хатльгрімскіркья,
Вільна
церква
Рейк'явіка,
Національний
музей Ісландії, Національна галерея
Ісландії, Музей мистецтва, Перлан,
Хёвді і інститут Арні Магнуссона.
Неподалік
від
Рейк'явіка
знаходиться знаменитий спа-комплекс
«Блакитна лагуна».

Унікальний
склад
води
геотермального джерела (з цілорічною
температурою + 38- + 39 ° C) і його цілющі
властивості
роблять
курорт
дуже
популярним. Однією з візитних карток
країни вважаються Гейзерні поля. В
Ісландії налічується більше 250 окремих
груп гейзерів (приблизно 7000 гарячих
джерел). Найцікавішою вважається долина
Хаукадалур.
У
долині
знаходяться
два
найвідоміших
ісландських
гейзера
Строккюр (висота виверження до 20 м) і

Гекла,
який
вважається
найбільш
активним вулканом країни і найбільшим в
Європі.
Найзнаменитіші пам'ятки Ісландіїї
це Національний парк Тінгветлір
(включений до списку спадщини ЮНЕСКО)
і Національний парк Ватнайекюдль,
який
знаходиться
біля
підніжжя
однойменного льодовика - найбільшого в
Європі. Унікальні природні ландшафти
парку створюють незабутні враження. Тут є
гори і рівнини, гігантські льодовики, лавові
поля, а також неймовірно красиві крижані
печери з гарячими джерелами.
Особливістю ісландської кухні є
різноманітні способи обробки продуктів.
М'ясо коптиться, солиться і маринується. За
традицією використовуються майже всі
частини тварин. Дуже багато страв з риби і
морепродуктів. Рибу також як і м'ясо часто
висушують, в'ялять або коптять. Одним з
національних рибних страв є хакарл - м'ясо
акули, що зберігалося в землі 2 місяці, яке
подають
маленькими
шматочками
і
запивають ісландським шнапсом. Також
дуже поширені молочні продукти.

Загальна інформація про
країну

Великий Гейсир (висота виверження до
60 м. )
Ісландія
славиться
величезною
кількістю
водоспадів. До
красивих
водоспадів відносять «водоспад Бога»
Гоудафосс і Гюдльфосс, найпотужніший
в Европі Деттіфосс, чорний водоспад
Свартіфосс,
лавові
водоспади
Хрейнфоссар, Сельяландсфосс. На
території Ісландії також знаходиться
безліч вулканів, найвідоміший з них -

Офіційна назва:
Республіка Ісландія.
Столиця - Рейк'явік
(110 тис. осіб)
Площа 103 тис. км2
Населення 268 тис.
осіб.
Головні міста: Рейк'явік, Копавогур,
Хабнарфордур - Акюрейрі
Офіційна церква - Лютеранська
Мова - ісландська.
Грошова одиниця: ісландська крона

Державний устрій: Конституційна
республіка.
Глава держави - президент, глава уряду прем'єр-міністр.
Законодавчий орган - альтинг
(найстаріший парламент у світі).
Поділена Ісландія на 23 графства і 14
незалежних міст.

Цікаві факти про Ісландію


Ісландія стабільно входить в десятку
найбільш благополучних країн світу.
 Жителі Ісландії всерйоз вірять в існування
тролів і ельфів – наприклад, до початку
проектування
нової
дороги
будівельники
радяться з фахівцями з фольклору, щоб
випадково не вторгнутися у володіння цих
фантастичних істот.



Ісландський парламент – найстаріший з
працюючих в світі,
 В Ісландії немає власних збройних сил, а
співробітникам берегової охорони і поліції не
видають вогнепальну зброю.
 Гаряче і холодне водопостачання ісландських
будинків забезпечують місцеві джерела і гейзери.
Вода в них настільки чиста, що придатна для
пиття без додаткової фільтрації.
 У жителів Ісландії є по батькові, але немає
прізвищ. Ім’я для новонародженого вибирають із
спеціального реєстру. Якщо бажаного імені там
немає – потрібно звернутися до влади і узгодити
з ними це питання.
 На території Ісландії немає залізниць.
 У ісландській мові практично немає
запозичень, завдяки чому вона вже більше тисячі
років зберігається в незмінному вигляді. Для
ісландця не складе проблеми прочитати книгу,
видану кілька століть тому.

 Поширена думка про те, що в Ісландії дуже
холодно, не відповідає дійсності – наприклад, в
січні температура повітря в середньому
становить -0,4 градуси.
 Скромна за розмірами Ісландія завдяки своїм
природним ресурсам могла б забезпечувати
енергією всю Європу.
 Ісландія має більше книг, написаних та
опублікованих, на душу населення, ніж будь-яка
інша країна світу.
 Незважаючи на досить суворий клімат,
середня тривалість життя ісландців одна з
найвищих у світі – близько 80 років.
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