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Islandia Przewodnik turystyczny Handl Gabriele pobierz PDF Islandia to kierunek podróży, o którym marzy
większość turystów. Pragnienie to podsycają dodatkowo filmowe jej ujęcia, np. z popularnego serialu "Gra o

tron" czy produkcji Ridleya Scotta "Prometeusz". Mówi się o niej kraina lodu i ognia. I nie ma w tym
określeniu nic z przesady, bo spotykają się tutaj aktywne wulkany i wypalone lawą skały z wieczną zmarzliną

lodowca, ogromne wodospady z malowniczymi gejzerami, pola z wulkanicznym błotem i wyziewami
siarkowymi oraz dzikie klify spadające do zimnego oceanu. Na łąkach pasą się niezliczone stada owiec i
kucyki, na niebie jarzy się zorza polarna, na horyzoncie rysują się niewielkie osady liczące po kilka

kolorowych domów. Islandia to mekka każdego miłośnika natury. Jednak wszyscy, którzy chcą zobaczyć
samodzielnie coś więcej niż tylko Rejkiavík, szczególnie jeśli preferują piesze wędrówki, muszą wyposażyć
się w dobry przewodnik. Nie ma tu bowiem - tak jak w Alpach - mnóstwa dobrze oznaczonych szlaków. W
poznaniu cudów Islandii pomoże polskie wydanie przewodnika marki Rother zawierające 55 najciekawszych
tras po wyspie dla piechurów zaawansowanych i początkujących. Opracowane przez autorów przewodnika

turystycznego po Islandii - Gabriele i Christian Handlów - trasy mają różny stopień trudności i różną długość.
Są wśród nich zarówno krótkie wypady, jak i jedno- oraz kilkudniowe wędrówki wiodące w najpiękniejsze

miejsca tej magicznej wyspy: wokół wybrzeża do odległych fiordów na zachodzie i wschodzie, przez
?órsmörk, Landmannalaugar, Skaftafell, w Ásbyrgi i nad Mývatn. Autorzy proponują trasy dostępne

wyłącznie dla piechurów, ale zawsze bezpieczne. Opisują je niemal krok po kroku i wskazują największe
atrakcje przyrodnicze na szlaku. Opisy uzupełniają mapy poglądowe i dokładne mapy tras, zawierające

informacje o przewyższeniach, zdjęcia, jak też dane GPS, które można pobrać na urządzenie elektroniczne -
55 dokładnie opisanych tras
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