
16  

Omdat IJsland met geen enkel 

ander land ter wereld is te 

vergelijken moet u dit unieke 

land minimaal één maal in uw leven bezoeken. 

Grote kans dat u na uw bezoek IJsland in 

uw hart sluit vanwege de onvergetelijke 

indrukken die u er opdoet. Ook voor golf & 

wellness liefhebbers is IJsland een ‘must do’ 

bestemming. Zo telt IJsland maar liefst 65 (!) 

golfbanen waarvan 15 unieke volwaardige 18 

hole courses. De meeste banden liggen in een 

unieke setting midden in de indrukwekkende 

natuur die zo kenmerkend is voor IJsland.

i s  ‘ V e r r a s s e n d  a n d e r s ”

IJsland kent ook een lange traditie van wellness. Wanneer het 
buiten koud is, zoeken de bewoners de warmte op in een van 
de natuurlijke bronnen. De Blue Lagoon en de Mývatn Nature 
Baths, de twee bekendste warmwaterbaden en wellnesscentra 
van IJsland zijn een bezoek dan ook meer dan waard.
Het bad, of eigenlijk een kunstmatig meer, ligt in een oud 
met mossen begroeid lava veld. Het water heeft een tempera-
tuur van 39 graden Celsius en bevat ongeveer 2,5% zout. Het 
warme water is eigenlijk een bijproduct van de geothermische 
elektriciteitscentrale van Svartsengi. Het water is rijk aan mi-
neralen, silicaten en blauwwieren die het een unieke lichtblau-
we kleur geven. Het bad trekt veel mensen met de huidziekte 
psoriasis omdat het water een helende werking zou hebben. 

Een van de grootste toeristische trekpleisters van IJsland is 
de Blue Lagoon. Deze ‘blauwe lagune’ ligt in de buurt van 
Grindavík, op twintig minuten rijden van de luchthaven 
Keflavík en op veertig minuten van Reykjavik.
Door de gunstige ligging is het een ideale plek om een reis 
door IJsland te beginnen of te eindigen. Een bezoek aan het 
bad begint al met de locatie; middenin een veld met zwarte 
lavarotsen. Hier ligt de geothermische centrale van Svartsengi. 
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weld waarmee het water naar beneden stort van uit de ontelbare 
imposante watervallen, het hoog opspuitende hete water van de 
geisers, pruttelende modderpoelen en de indrukwekkende  glet-
sjers, lavavelden,  en vulkaankraters: onvergetelijk!
Vanuit de hoofdstad Reykjavik kunt op eenvoudige wijze alle 
bezienswaardigheden van IJsland bezoeken. Twee derde van 
de bevolking van IJsland woont in de hoofdstad wat dus in-
houdt dat de rest van het land enorm dun bevolkt is.  Hoewel 
de naam natuurlijk anders doet vermoeden is IJsland  lang 
zo koud niet als de meeste mensen denken. Vooral in de zo-
mermaanden is het klimaat mild en aangenaam ( gemiddelde 
temperatuur: 14 graden).In de zomer kan men genieten van 
de lange dagen waarbij het op sommige plekken op het eiland 
zelfs helemaal niet donker wordt.

Of u nu voor een weekend kiest of voor een langere periode: 
IJsland is uw bezoek meer dan waard. IJsland is verrassend 
anders. Overtuigt u zelf van de werkelijke unieke natuur, 
vriendelijke bevolking, schitterende golfbanen en wellness 
faciliteiten. En ook nog eens lekker dichtbij: IJsland ligt op 
nog geen 3 uur vliegen! Gewoon doen dus.
www.icelandair.nl

.

Hoewel de naam natuurlijk 
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Deze centrale levert een groot deel van de elektriciteit voor 
Keflavík en Reykjavík. Het water in de Blue Lagoon is eigen-
lijk het afvalwater van deze centrale. Zodra werd ontdekt dat 
dit water een gunstig effect op de huid heeft, werd vlakbij de 
centrale een kunstmatig meer aangelegd.
Het water van de Blue Lagoon bevat mineralen, silicaten en 
blauwwieren. Deze wieren geven het water een lichtblauwe, 
bijna witte kleur. Hieraan dankt de Blue Lagoon haar naam. 
Het water is met een temperatuur van 39 graden Celsius zeer 
aangenaam. Op de plek waar vers water de lagune in stroomt, 
is de temperatuur zelfs nog hoger. Het is dan ook heerlijk ont-
spannend om in het water rond te dobberen. Naast het zwem-
bad zijn er stoombaden en een sauna. Een deel van het bad 
is afgezet voor wellness behandelingen. Hier kun je een mas-
sage of gezichtsbehandeling krijgen terwijl je op een bed in het 
water drijft. Langs de randen van het bad staan ook bakken 
met Silicaklei. Met deze dikke, witte modder kun je je lichaam 
en gezicht een masker geven. Je ziet dan ook veel mensen met 
witte lichamen of gezichten rondlopen of drijven.

Indrukken die bezoekers opdoen tijdens hun bezoek aan IJsland 
zullen nooit meer uit hun geheugen worden gewist. Het enorme ge-
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