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Eskimos 

"Extremeurheilua"

Jos seikkailu-urheilu kyllästyttää, mieti uudestaan. Eskimot tarjoavat niin

monipuolisia lajeja, että mielesi muuttuu. Siellä on koiravaljakkoajelua,

kajakointia, koskenlaskua, ratsastusta, lumisafareita ja muuta. Samaan

aikaan nautit luonnosta vuonoineen, jäätikköineen,

laavamuodostelmineen, geysireineen, vesiputouksineen ja laguuneineen.

 +354 414 1500  www.eskimos.is/  eskimos@eskimos.is  Skutuvogur 1b, Reykjavik

 by Yves Alarie on Unsplash   

Hallgrímskirkja 

"Islannin suurin kirkko"

Hallgrímur Pétursson on yksi Islannin rakastetuimpia henkilöitä

luterilaisen kirkon historiassa. Kirkon huomattavimmat ominaisuudet ovat

koko ja sijainti. Sen korkeuden lisäksi sen sijainti tekee sen huomattavan

lähes joka puolelta Reykjavikia. Kirkon torni on noin 75 metriä pitkä ja

panoramanäköala sen päältä on mahtava. Kirkon rakentaminen kesti

vuosikymmeniä. Se aloitettiin toisen maailmansodan jälkeen ja päättyi

vuonna 1986. Kirkossa on paljon hienoa uskonnollista taidetta. Niiden

joikossa on kaunis Kristus-patsas, joka on yhden Islannin kuuluimman

vestäjän Einar Jónssonin tekemä. Kirkko kuuluu luterilaisiin

kansankirkkoihin.

 +354 5 10 1000  www.hallgrimskirkja.is/  hallgrimskirkja@hallgrimski

rkja.is

 Hallgrímstorg 101, Reykjavik

 by Hans   

Gallerí Lana Matusa Art Ceramic

Studio 

"Kiinnostaako keramiikka?"

Kaunis ja perinteinen islantilainen keramiikka hallitsee tätä galleriaa.

Omistaja Lana Matusa on syntynyt Serbiassa, mutta asuu Reykjavikissa.

Peikkotarinat ovat hänelle inspiraation lähde. Islannin legendat kertovat

nukkuvista vartijoista ja laava-aluilla elävistä tontuista. Täten studiossa on

monia laavateoksia. Kaikkien peikoista ja tontuista kiinnostuneiden

kannattaa vierailla tässä studiossa.

 +354 551 5799  Skólavörðustíg 41, Reykjavik

 by By mikebaird   

Húni II Whale and Dolphin

watching 

"Valaat lähistöllä"

Kun islantilaiset lopettivat valaanpyynnin muutamia vuosia sitten, uusi

turismimuoto kehittyi, valojen bongaus. Húni II on 130 tonninen

tammialus, rakennettu vuonna 1963 kalastusalukseksi ja se sopii

esittelyyn. Opas on englanninkielinen. Ei ole olemassa parempaa tapaa

tutustuttaa lapsi näihin maailman suurimpiin eläimiin, kuin nähdä ne

luonnollisessa ympäristössä. Laiva seuraa säännöllistä aikataulua, lähtien
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illalla, mutta iltapäivän matkat voidaan järjestää suuremmille ryhmille.

Húni lähtee yleensä kello 10 aamulla ja matka kestää noin kolmesta

neljään tuntia.

 Hafnarfjörður quay, Hafnarfjörður

 by Diego Delso   

Dómkirkjan 

"Osa Islannin historiaa"

Dómkirkjan sijaitsee Reykjavíkin keskustassa, Alþingishúsiðn

(parlamenttitalon) ja Hótel Borgin naapurissa. Kirkon on ajateltu olevan

siinä jo kristinuskon saapumisesta lähtien. Nykyinen kirkko on tehty

kivestä, ja se rakennettiin vuosina 1788 ja 1796. Dómkirkjan on ollut

suuressa roolissa Islannin myöhäisemmässä historiassa. Islannin

kansallishymni soitettiin täällä ensikerran vuonna 1874, täysvaltaus

julistettiin täällä vuonna 1918 samoin kuin itsenäisyys vuonna 1944.

Alþingin uudistamisesta lähtien vuonna 1845 sen istunnot ovat alkaneet

messulla. Dómkirkjanissa on monia vanhoja ja arvokkaita esineitä, kuten

kasteallas, jonka teki kirkolle kuuluisa Bertel Thorvaldsen vuonna 1839.

 Downtown Reyjavik, Reykjavik

 by Vera de Kok   

Hitt Húsið 

"Nuorta taidetta näytillä"

Unglist on festivaali, jossa nuoret taiteilijat juhlivat nuoruuttaan ja

taidettaan. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1992 ja se kestää yleensä

kymmenen syyspäivää, esittäen erilaisia taideteoksia. Musiikki, design,

valokuvaus, tanssi, muoti, elokuvat ja paljon muuta ovat esillä, ja

osallistujien määrä on tasaisesti nuossut vuosi vuodelta. Tämä on

mahtava tapa nähdä paikallisen taiteen nousevan.

 +354 411 5500  www.hitthusid.is/  hitthusid@hitthusid.is  Pósthússtræti 3-5, Reykjavik

 by sillygwailo   

The Reykjavik Maritime Museum of

Vikin 

"Pysähdy tähän vanhaan kalatehtaaseen"

Reykjavikin Viikinkimerimuseo ei voisi sijaita paremmalla paikalla kuin

vanhassa kalatehtaassa sataman vieressä. Sen nykyinen näyttely

keskittyy Islantiin muuttaneisiin kansoihin ja erityisesti Cootiin, Islannin

ensimmäiseen. Pääsymaksu on aikuisilta viisisaataa kruunua, alle

18-vuotiailta kaksisataa viisikymmentä ja ryhmämaksutkin ovat

mahdollisia.

 +354 411 6300  borgarsogusafn.is/en/reyk

javik-maritime-museum/

 maritimemuseum@reykjavi

k.is

 Grandagarður 8, Reykjavik

 by Christian Bickel   

Viðey island 

"Saari kaupungissa"

Viðey on 1,7 neliökilometrinen saari lähellä Reykjavikia. Saaren korkein

pisten on 32 metriä meren pinnan yläpuolella. Saaren arvellaan olevan

noin kaksi miljoonaa vuotta vanha, entinen tulivuori meren pohjassa. Se

nousi meren pinnan päälle vain noin 9000-10000 vuotta sitten. Päivä

Viðeyssä on ideaali ulkoiluun perheen kanssa. Kävelyn lisäksi voi vuokrata

hevosen ja nähdä saari sen selästä. Saari on monipuolinen ja siellä on

kaikenlaisia lintuja. Ainakin 30 lajia munii saarelle. Siellä on myös kauniita,

historiallisia rakennuksia. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset elivät täällä

900-luvulla ja rakensivat kirkon 1100-luvulla. Luostari perustettiin vuonna

1225 ja se seisoi täällä vuoteen 1539 asti, kunnes se ryöstettiin. Islannin

vanhin rakennus on Viðeyssä ja se on säilyttänyt vanhan viehätyksensä.

Yksi Islannin vanhimmista kirkoista, vuodelta 1774, sijaitsee Viðeyssä.
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 videyjarstofa@videyjarstofa.is  Viðey, Reykjavik

 by Lydur Skulason from

Iceland   

Arbaer Museum 

"Olipa kerran..."

Arbaer Museum tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia vanhasta

islantilaisesta kulttuurista. Smithin talo on vanhin paikalla olevista

rakennuksista, se rakennettiin vuonna 1820. Dillonissa sinulle tarjoillaan

herkullisia tuotteita. Muihin museon kohteisiin kuuluu ateljeet, paino ja

kultasepän paja. Tunnelmaa lisää perinteisesti pukeutuneet naiset ja

lapset. Voit ostaa matkaeväiksi keksejä vanhanaikaisesta herkkukaupasta.

Heinänteko- ka käsityöläispäiviä järjestetään myös. Pääsymaksu on

kolmesataa kruunua henkilöltä.

 +354 4 11 6300  borgarsogusafn.is/arbaeja

rsafn

 minjasafn@reykjavik.is  Kistuhyl, Reykjavik

 by k2karwan   

Árbæjarsafn 

"Elävä menneisyys"

Árbæjarsafn perustettiin vuonna 1957. Se sijaitsee Árbærilla, vanhalla

farmilla Reykjavikin ulkopuolella, mutta kaupunki on kasvanut niin, että se

on nyt kaupungin sisällä. Kun museo perustettiin vain farmi oli siellä,

mutta vuosien jälkeen Reykjavikin vanhoja rakennuksia vietiin sinne ja ne

jälleenrakennettiin. Yksi museon rakennuksista on kirkko, rakennettu

vuonna 1843, ja sitä käytetään vieläkin uskonnollisiin menoihin.

Ulkoilmamuseon lisäksi siellä järjestetään näyttelyitä, jotka pohjautuvan

menneisiin teemoihin. Suosittu on näyttely joka esittelee vanhoja autoja ja

työkaluja. Ajatellaan, että ensimmäiset asukkaat rakensivat talonsa

Reykjavikiin vuonna 874. Museo on omistettu kaupungin historialle,

esittäen jokapäiväistä elämää. Ne, jotka haluavat oppia Reykjavikin

historiaa, Árbæjarsafn on oikea paikka.

 +354 411 6300  borgarsogusafn.is/arbaeja

rsafn

 minjasafn@reykjavik.is  Kistuhyl 4, Reykjavik

 by axelkr   

Elliðavatn 

"Suurin järvi pääkaupunkialueella"

Elliðavatnista löydät todella mukavan polun, joka kulkee ympäri järven.

Samalla kun kävelet, tapaat ratsastajia, arktisia kasveja ja historiallisia

raunioita. Rauniot sijoittuvat viikinkiaikaan, ja niiden uskotaan olevan

maan ensimmäisiä rakennuksia. Kierros Elliðavatnin ympäri kestää noin

kolme tuntia.

 +354 562 3045  Kópavogur, Reykjavik

 by chuttersnap on Unsplash   

Sundhöll Hafnarfjarðar 

"Astu höyryyn Islannissa"

Kuvittele tämä: tylsä päivä, jäiset tuulet vasten kasvoja, ja aika kuluu

hitaasti. Minne menisit? Voit valita yhden monista, turisteja ja paikallisia

hoitavista lämpöaltaista kaupungissa tai sen ympäriltä. Sudholl tarjoaa

saunoja, solariaa, sisä- ja ulkoaltaita ja kuumia kylpyjä. Tiistaisin ja

torstaisin on naisten ilta 20.00 – 21.00.

 +354 555 0088  www.hafnarfjordur.is/ibua

r/ithrottir-og-utivera/sundla

ugar/sundhollin/sundlauga

r

 sundstadir@hafnarfjordur.i

s

 Herjólfsgata 10, Reykjavik

https://www.flickr.com/photos/26523768@N00/119519028/
https://www.flickr.com/photos/26523768@N00/119519028/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330820-arbaer-museum
https://pixabay.com/photos/nature-closeup-old-sculpture-3348408/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/245594-árbæjarsafn
https://www.flickr.com/photos/axelkr/5765818419
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/252442-elliðavatn
https://unsplash.com/@chuttersnap?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330941-sundhöll-hafnarfjarðar


 by Krumma   

Heiðmörk 

"Keidas lähellä kaupunkia"

Heiðmörk on todella suosittu virkistysalue. Olipa kyseessä sitten mukava

kävely ulkoilmassa perheen kanssa, hölkkä tai romanttinen piknik, tämä

on oikea paikka. Vuonna 1949 Reykjavikin metsäasema aloitti istutuksen

Heiðmörkiin.ja joka kesä istutetaan lisää puita. Jos olet kiinnostunut

kasveista ja linnuista, löydät niitä valtavasti Heiðmörkistä.

 Heiðmörk, Reykjavik

 by axelkr   

Mount Esja 

"Mahtava paikka patikointiin"

Esja-vuori on loistava haaste kaikille. Jokainen henkilö voi valita polkunsa

fyysisen suorituskykynsä mukaan, koska siellä on erilaisia vaihtehtoja.

Kannattaa aloittaa Mógilsálta, josta reitti on hyvin merkattu. Esja-vuoren

voi nähdä Reykjavikista, ja siltä etäisyydeltä voi nähdä sen värien

vaihtelevan, joidenkin mielestä sen mielialan mukaan. Värinvaihdoksille

on olemassa rationaalisempikin selitys: valo heijastuu sen

pohjasuolakivistä ja palagoniitti mineraaleista. Vuori on 909 metriä

merenpinnan yläpuolella ja sen uskotaan olevan yli 3 miljoona vuotta

vanha! Se huipulle patikointi on todella suosittua.

 +354 5 25 6700  mos@mos.is  Þverholti 2, Mosfellsbær
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