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בריכות גיאותרמיות

טבילה בבריכות הגיאותרמיות הרבות 1 
של איסלנד היא פעילות הפנאי האהובה 

 heitur( על המקומיים. את הֵהייטּור ּפֹוטּור
pottur( הללו תוכלו למצוא בכל מקום, החל 

במרכז רייקיאוויק וכלה בקצוות המבודדים של 
חצאי האיים בֶווסטפירד'יר. הטבילה מרגיעה 

להפליא ומשמשת תרופה נהדרת לכאב ראש 
אחרי לילה של שתייה. הבריכות הן גם מקום 

מפגש חברתי עם המקומיים, כמו הפאב 
המקומי או כיכר העיר במדינות אחרות. הבריכה 

הנודעת מכולן היא הלגונה הכחולה; למרבה 
הנוחות, הבריכה המהבילה, העשירה במרבצי 

סיליקה, קרובה לנמל־התעופה ֶקּפלאוויק, 
והטבילה בה היא חוויית פרידה מושלמת לפני 

הטיסה הביתה. מימין למטה: הלגונה הכחולה 

הזוהר הצפוני

כולם חולמים לחזות בזוהר הצפוני 2 
)עמ' 156(, תופעת הטבע שהופכת את 
לילות החורף הארוכים לקלידוסקופ שמיימי. 

הזוהר, המכונה גם אורורה בוראליס, נוצר 
כאשר פרוטונים ואלקטרונים טעונים זורמים 

מהשמש לכדור הארץ, נתקלים בשדה המגנטי 
של כדור הארץ ונמשכים לקטבים. כאשר הם 

מתנגשים במולקולות של חמצן וחנקן, נפלטת 
אנרגיה בצורת אורות צבעוניים. התופעה 

נראית כמו וילונות אור בצבעי ירוק, לבן, סגול 
או אדום, שרוקדים ומסתחררים בשמי הלילה, 

כמו זיקוקים חרישיים. אם יתמזל מזלכם, תוכלו 
לראות את הזוהר הצפוני בלילות בהירים 

וחשוכים בין אמצע ספטמבר לאמצע אפריל.
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ֶוסטפירד'יר 

אזור הפיורדים 3 
המערביים )עמ' 196( 

המרשים, השוכן מחוץ 
למסלול התיירים השחוק, הוא 

גולת הכותרת של הנופים 
הסוחפים של איסלנד. הוא 
מתהדר בחופים רחבי ידיים 

בשלל צבעים )בחוף הדרומי(, 
במושבות של עופות רועשים 
ובצוקי פיורדים המתנשאים 

אל על וצונחים אל תוך הים. 
רשת דרכי העפר המתפתלת 

מוסיפה אווירה הרפתקנית 
לאזור. חצי־האי העליון הוא 
האזור הנידח באיסלנד, ובו 
מצוקי ים מסוכנים, שועלי 
שלג ושבילי הליכה באזורי 
טבע בראשיתיים הנושקים 
לחוג הארקטי. למעלה מימין: 
מצוקי הים הֹורנּביארג )עמ' 216(

יֹוקּולָסאּורלֹון

כמו תהלוכה של 4 
רוחות רפאים, נסחפים 

קרחונים כחלחלים במימי 
הלגונה )עמ' 327( בדרכם 

אל הים. הלגונה המרהיבה 
והסוריאליסטית למראה, 

ששטחה 25 קמ"ר , שוכנת 
סמוך לכביש הטבעת. היא 

נראית כמו תפאורה מושלמת 
לסרט, ואכן שימשה רקע 

לכמה סצנות בסרטים 
באטמן מתחיל  ולמות ביום 
אחר, מסדרת ג'יימס בונד. 
גושי הקרח הם שברים של 
ּבֵרייד'אֶמרקּוריֹוקּוטל , קרחון 

משנה של כיפת הקרח 
העצומה ואכְטנאיֹוקּוטל. תוכלו 
לשוט בין הקרחונים או לטייל 
לשפת הלגונה, לחפש כלבי 
ים ולצלם תמונות מרהיבות.

נהיגה בכביש 
הטבעת

הדרך הטובה לטייל 5 
באיסלנד היא לשכור 
מכונית ולנסוע בכביש מס' 

1, המכונה כביש הטבעת 
)עמ' 36(. הכביש הסלול, 

שאורכו 1330 ק"מ, מקיף את 
האי כולו, ועובר דרך עמקים 

ירוקים עטורי מפלים, לשונות 
קרח שנוזלות מכיפות הקרח, 
מישורים מדבריים של חולות 
אפורים, ושדות לבה מכוסים 

טחב קטיפתי. הנסיעה 
מרהיבה, אך כדאי לצאת 

גם לטיולים צדדיים בדרכים 
המתפצלות לכיוון פנים הארץ. 

למעלה: כביש הטבעת העובר 
דרך סקאפטאֶווטל )עמ' 319(
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חצי־האי טֶרטלאסקאגי

הטיול בחצי־האי )עמ' 231( מהנה מאוד, 6 
במיוחד לאחר סלילת כביש המנהרות 

המחבר בין העיירות המרהיבות סיקלּופֶיירד'ּור 
ואֹולאפספֶיירד'ּור, שהיו בעבר יעדים נידחים. 
עם גולות הכותרת של האזור נמנות בריכת 
השחייה המושלמת לצד הפיורד בהֹופסֹוס, 

התוצרת המקומית המצוינת של לֹונקֹוט ומוזיאון 
ההרינג הנהדר בסיקלּופֶיירד'ּור. ממתינים לכם 

כאן נופים מרהיבים, טרקים מצוינים, מדרוני 
סקי )כולל ענף סקי המסוקים המתפתח(, 
ִמבשלות קטנות, שיט לצפייה בלווייתנים 

ומעבורות לאיים הסמוכים גרימֵסיי והריֵסיי. 
למטה מימין: בריכת שחייה בהֹופסֹוס )עמ' 232(

חצי־האי סָנייֶפלסֶנס 

אחד היעדים המומלצים באיסלנד לטיול-7 
יום מהבירה או לסוף שבוע ארוך ושליו, 
הוא חצי־האי סָנייֶפלסֶנס )עמ' 181( שמתהדר 
במגוון חופים פראיים, שמורות ציפורים, חוות 

סוסים ושדות לבה. האזור המכונה 'איסלנד 
בקליפת אגוז', כולל אפילו פארק לאומי עם 

הר געש שכבתי עטור קרחון. בספרו מסע 
אל בטן האדמה תיאר ז'ול ֶורן את הכיפה 

הקפואה של סָנייֶפלסיֹוקּוטל כשער קסום אל 
לב כדור הארץ. למטה משמאל: סוסים איסלנדיים

תרבות בתי־קפה וברים 
ברייקיאוויק

רייקיאוויק הזעירה מתהדרת במוקדי העניין 8 
האופייניים לכל בירה אירופית, כמו חנויות 
ומוזיאונים מצוינים, וגם מספר גבוה להפליא של 

בתי־קפה לנפש. בתי הקפה השלווים הללו, שבערב 
הופכים לברים תוססים, הם עמוד התווך של חיי 

החברה בעיר. שבו ליד ההיפסטרים הלבושים 
בלֹוּפאֵּפייסּור )סוודר צמר איסלנדי( ישנים, 

והתענגו על קפה גורמה או על בירת בוטיק.

הפארק הלאומי ואכְטנאיֹוקּוטל

הפארק הלאומי הגדול באירופה משתרע 9 
על כ־14 אחוז משטחה של איסלנד, ומגן 

על הקרחון הענקי ואכְטנאיֹוקּוטל )עמ' 326(, כיפת 
הקרח הגדולה ביותר מחוץ לאזורי הקטבים, שגודלה 

פי שלושה משטחה של לוקסמבורג. המוני קרחוני 
משנה יוצאים ממרכזו של ואכְטנאיֹוקּוטל, ומתחת 

לשמיכת הקרח הענקית מסתתרים הרי געש 
פעילים ופסגות נישאות; לא בכדי מכונה איסלנד 
ארץ האש והקרח. הפארק הענקי מתברך במגוון 

עצום של נופים, שבילי הליכה ופעילויות. בשל 
גודלו, הכניסות אליו רבות, מסקאפטאֶווטל בדרום 
ועד ָאאּוסּבירגי בצפון. למעלה: פיאלסארלֹון )עמ' 327(
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ּבֹורגארפֶיירד'ּור ֵאייסטרי 
וֵסייד'יספֶיירד'ּור

צמד הפיורדים שוכנים במזרח 10 
איסלנד. ֵסייד'יספֶיירד'ּור המרהיב, 

ההררי ועטור המפלים מתויר יותר, מפני שהוא 
מרוחק 27 ק"מ בלבד מכביש הטבעת )בכביש 

סלול(, ופעם בשבוע מפליגה אליו מעבורת 
מאירופה. לעומתו, ּבֹורגארפֶיירד'ּור ֵאייסטרי 

היפהפה )עמ' 295(, המתהדר בתוכי ים ובצוקי 
ריוליט מסולעים, מרוחק 70 ק"מ מכביש הטבעת, 

והכביש המוביל אליו משובש ולא סלול ברובו. 
בשני הפיורדים ממתינים לכם נופים מרהיבים 

ושלל טרקים. למטה: ֵסייד'יספֶיירד'ּור )עמ' 297(

פימבֹורד'ּוהָאּולס

אאם אין לכם זמן לטרק של כמה ימים, 11 
צאו לטרק היומי, שאורכו 23 ק"מ )עמ' 
144(. מהמפל הנוצץ סקֹוָאפֹוס טפסו אל שורה 

של מפלים בפנים הארץ. חצו בזהירות את שדה 
הלבה המהביל שנוצר כתוצאה מהתפרצות הר 

הגעש ֶאָיפָיאטָליֹוקּוטל, וטיילו לאורך טראסות 
אבן פורחות. הטרק מסתיים בת'ֹורסֶמרק, עמק 

שקט גדוש אתרי קמפינג ומוקף רכסי קרחונים. 
משמאל: מעבר ההרים פימבֹורד'ּוהָאּולס )עמ' 144(
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ָאסקָיה והסביבה

המכתש הענקי 12 
)עמ' 348( מוקף 

ההרים שוכן בלב מכתש 
נוסף. בתוך הלוע נוצר אגם 
שמימיו כחולים כאבן ספיר. 
האזור המרהיב נגיש במשך 
כמה חודשים בשנה, ואפשר 
להגיע אליו רק ברכב שטח, 

בטרק של כמה ימים או 
במסגרת טיול סופר ג'יפים. 

טיולים מאורגנים לאזור הרמה 
כוללים חציית נהרות, הליכה 
בשדות לבה עצומים, צפייה 
בנופי הרים נשגבים, ביקור 

במקומות מסתור של פושעי 
עבר, ולפעמים גם רחצה 

בעירום במעיינות גיאותרמיים. 
מָאסקָיה תוכלו להמשיך לכיוון 

דרום, לביקור בשדה הלבה 
החדש הֹולּוהֶרן. למעלה: מכתש 

ויטי, ליד ָאסקָיה )עמ' 348(

ֶוסטמאָנֵאָייר

הארכיפלג העטור 13 
צוקי סלע )עמ' 

163( שוכן במרחק הפלגה 
של 30 דקות בלבד מאיסלנד, 

אך שוררת בו אווירה שונה 
לחלוטין. בשיט בין האיונים 
יתגלו לעיניכם עופות ימיים 

צווחים, צוקים נישאים ומראות 
ציוריים של בקתות ציידים 

בראש צוקי סלע מבודדים. רוב 
תושבי האיים, 4000 במספר, 

מתגוררים בֵהיימאי, עיירה 
קטנה של בקתות סחופות 
רוחות. בלב העיירה נותרה 

צלקת בדמות זרם לבה 
שהתקשה, המשמשת תזכורת 
לנופים המשתנים ללא הרף. 
למעלה משמאל: ֵהיימאי )עמ' 163(

לווייתנים 
ותוכי ים

שני יצורים 14 
כריזמטיים הם 

ממוקדי המשיכה הגדולים 
באיסלנד: תוכי ים המעופפים 

ממקום למקום, וכמה מיני 
לווייתנים המבקרים בחופי 

איסלנד, בהם הלווייתן הכחול 
העצום. בשניהם אפשר 

לצפות באתרים רבים, בים 
וביבשה. הּוסאוויק )עמ' 270( 

היא בירת הצפייה בלווייתנים, 
ושיוטי צפייה יוצאים גם 

מעיירות צפוניות נוספות 
ומרייקיאוויק. תוכלו לראות 

ולצלם מושבות עצומות של 
תוכי ים בשלל צוקים לשפת 
הים ובאיים הסמוכים לחוף, 

בהם ֵהיימאי, גרימֵסיי, דראּונֵגיי, 
ָלאּוטָראּביארג וּבֹורגארפֶיירד'ּור 

ֵאייסטרי. למטה משמאל: תוכי ים
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411

אינדקס
מספר עמ׳ בתכלת מפנה

לתמונה/לאיור
מספר עמ׳ מודגש מפנה

למפה

א
64 i8 ֶא-ָאאּוָטה

 Ásbyrgi ָאאּוסּבירגי, נקיק
278-79

ָאאּוסגרימּור יֹונסֹון, אוסף 
65 Ásgrímur Jónsson

ָאאּוסמּונדּור סֵוויינסֹון, 
 Ásmundur פסלו

105 Sveinsson
98 Áfangar ָאאּופאנגאר

ָאאּורָּבייר, המוזיאון הפתוח 
66 Árbæjarsafn

ָאאּורָּביירֶלך 
67 Árbæjarlaug

 Árnarhóll ָאאּורנארהֹוטל
65

129 Árnes ָאאּורֶנס
אגמים

ֶאסקּויבאטן 348, 349  
גָריינוואטן 110-11  

ויטי )ָאסקָיה( 348, 349,   
16

ויטי )קראּפָלה( 269  
טֶיירנין 55  

לֹוגארוואן 114-16  
מיוואט 259-69, 262  

קֵלייבארוואטן 110  
ת'ינגָווטָלוואטן 113  

137 Eddas ֶאדאס
אדריכלות 23, 376

אֹוָבנֵלייטיסָהָמר 
166 Ofanleitishamar

213 Ögur אּוגּור
137 Oddi אֹודי

אוטובוסים
מחיר לילדים 392  
נגישים לנכים 398  

תחבורה 402-03, 407  
אוכלוסייה 353

188 Ólafsvík אֹולאפסוויק
אֹולאפסוויקּורקירקָיה 

188 Ólafsvíkurkirkja
 Gamla הנפחייה הישנה  
204 Smiðjan Þingeyri

אֹולאפספֶיירד'ּור 
239-40 Ólafsfjörður

אֹומנֹום, מפעל השוקולד 
 Omnom Chocolate

59
אֹונדֶוורד'ארֶנס 

194 Öndverðarnes
אֹונּונדארפֶיירד'ּור 

 Önundarfjörður
205-06

אֹוסֶבר, המוזיאון הימי 
 Ósvör Sjóminjasafn

211-12
אֹוסקּוֵלייד' )נתיב ָאסקָיה( 

346-49 Öskjuleið
 Öskjuvatn אֹוסקיּובאטן

349 ,348
אופנוע ראו גם מכונית, 

טיולי נהיגה 403-07
אופני הרים ראו גם 

אופניים
לאקאִייגאר 318  

קירקיּוָּביירקֶלסטּור314   
אופניים 44, 67, 68, 

401-02, ראו גם אופני 
הרים

112 Öxará אֹוקסאָראּו

אֹוקסאָראּורפֹוס 
112 Öxarárfoss

אֹוקסנאדאלּור 
228ֹ Öxnadalur

 aurora אורורה בוֵראליס
 ,73 ,27 ,9 borealis

 ,9 ,5 ,2 ,323 ,156-57
156-57 ,133

 Aurora אורורה רייקיאוויק
59 Reykjavík

אזורי חיוג 397
ֵאייווינדּור איש ההרים 

345 Fjalla-Eyvindur
ֶאִיילס אֹולאפסֹון, מוזיאון 

 Minjasafn Egils
200 Ólafssonar

 Egilsstaðir ֶאִיילסטאד'יר
290 ,288-92

איים
גרימֵסיי 260-61  

דראנֵגיי 230  
הריֵסיי 251  

ויגּור 211  
ויֵד'יי 98  

ֵאיינאר יֹונסֹון, מוזיאון 
65 Einar Jónsson

ָאייסלנד ֵאיירֵווייבס 
27 Iceland Airwaves

ֵאייריקסטאד'יר 
194 Eiríksstaðir

 Eyrarbakki ֵאייָררָּבכקי
123-24

 Húsið ֵאייָררָּבכקי, הבית ב
124 á Eyrarbakka

ֵאייָררָּבכקי, המוזיאון הימי 
 Sjöminjasafnið á של

124 Eyrarbakka
איכות הסביבה 353

אימג'ן, מגדל השלום 
98 Imagine

אינגֹולפסֶהפד'י 
326-27 Ingólfshöfði

אינָגלדסאנדּור 
205 Ingjaldsandur
אינטרנט אלחוטי 394
איסאפָיארד'ארדיּוּפ 

212-17 Ísafjarðardjúp
 Ísafjörður איסאפֶיירד'ּור

208 ,207-11
איסלנדיים, שמות 379, 

399
איסלנדית, שפה 408-10

ֶאָיפָיאטָליֹוקּוטל 
 ,253 Eyjafjallajökull

253 ,364 ,362
ֶאָיפָיאטָליֹוקּוטל, מרכז 

המבקרים 
142 Eyjafjallajökull

אירועים ראו פסטיבלים 
ואירועים מיוחדים
אל איסלנד וממנה 
409-10 ,400-01

139 Eldgjá ֶאלדָגאּו
 Eldheimar ֶאלדֵהיימאר

164
 Aldeyarfoss ָאלֵדָיירפֹוס

259
 Aldeyjarfoss ָאלֵדָיירפֹוס

344
167 ,166 Eldfell ֶאלדֶפטל

ֶאלדֶפטלסהֶרן 
166 Eldfellshraun

 Almannagjá ָאלָמנאָגאּו
112

ֶאלפים 380
אלקטרונית, מוסיקה 373

55 Alþingi ָאלת'ינגי
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ג'אקוזי ראו בריכות 
גיאותרמיות

גארד׳אּבאייר 92 
Garðabær

108 Garður גארד'ּור
גארד'סקאִיי, ֵּכף 

108 Garðskagi
 Goðaland גֹוד'אלאנד

152
 Goðafoss גֹוד'אפֹוס

258-59
גּוד'רּונארֶלך 

195 Guðrúnarlaug
117 Gullfoss גּוטלפֹוס

גולף 166, 245
 Gunnuhver גּונּוקֶוור

109
גיאולוגיה 279, 364-66

גיאותרמיים, אזורים
ּביָארָנרּפלאך   

268 Bjarnarflag
קֶווראֶבטליר, שמורת   

הטבע 342
קֶווראֶגרד'י 120  

269 Hverir קֶווריר  
גיאותרמיות, בריכות 9, 

ראו גם מעיינות חמים
ָאאּורָּביירֶלך 67  

ּביָארָנרפֶיירד'ּור 219  
גאמלה ֵליין 119  

 Grettislaug גֶרטיסֶלך  
230

דראנגֶסנס 219  
הלגונה הכחולה 20,   

159 ,9 ,101-05
ֶוסטּורָּביירֶלך 67  

טאלקָנפֶיירד'ּור 203  
טינדאסטֹוטל 230  

ֵלייגארוואטן 114-15  
ֵלייגארֶפטל 344  
ֵלייָגרָדלסֶלך 67  

ליסּוהֹולסֶלך 193  
מיוואט, מרחצאות   
 Mývatn טבעיים
268 Jarðböðin

נֹורת'ּורפֶיירד'ּור 220  
ֶנטהֹולסוויק, חוף   

גיאותרמי 67

סּוד'ּורֵאיירי 206  
סּונדהֹוטלין 67  
סּונדֵליין ֶהטלּו   

 Sundlaugin Hellu
136

ֶסלָיָווטלאֶלך 142  
ֶסלפֹוס 126  

פונטאנה 114  
קֶווראֶגרד'י 120  

קֶווראֶווטליר, שמורת   
הטבע 342

ֵרייקָיאדאלּור 121  
רייקיאוויק 67  

ֵרייקָיארפיָארָד'רֶלך   
 Reykjarfjarðarlaug

204
גיאותרמית, אנרגיה 

368-69
גייזרים 365-66

 ,116-17 Geysir ֵגייסיר
29

ג'יפים, טיולי 37, 69, 71
ֶאִיילסטאד'יר 289  

ָאסקָיה, נתיב 346-47  
ֵגייסיר 116  

הרמה 342, 346-47  
ואכְטנאיֹוקּוטל 329,   

330
ויק 161  

לֹונֶסָרייווי 337  
מזרח איסלנד 289  

מיוואט 261  
ּפאטֶרקספֶיירד'ּור 202  
קֶוורקפֶייטל, נתיב 349  

קיֹולּור, נתיב 339  
ת'ֹורסֶמרק 152-53    

גישת אינטרנט 394
גלּובּוָראּורּבּואי 

141 Gljúfurárbui
 Gluggafoss גלּוקאפֹוס

141
171 Glymur גלימּור

)ה(גלריה הלאומית של 
 Listasafn איסלנד

64-65 Íslands
גלריות לאמנות ראו 
מוזיאונים וגלריות

גלריות ראו מוזיאונים 
וגלריות

גנאלוגיה 380-81
גנטי, מחקר 380-81

גנים ראו פארקים וגנים
ֶגרד'ארסאפן, מוזיאון 

 Gerðarsafn לאמנות
98-99

 Gerðuberg ֶגרד'ּוֶּברג
193

265 Grjótagjá גרֹוטאָגאּו
גרּונדארפֶיירד'ּור 

 Grundarfjörður
186-88

 Grænavatn גָריינוואטן
110-11

 Grímsvötn גרימסוואטן
322

 Grímsey גרימֵסיי
260-61

 Grindavík גרינדאוויק
109-10

73 Greenland גרינלנד
גשר בין שתי יבשות 

 Brúin milli
109 heimsálfa

ד
240-41 Dalvík דאלוויק

193-95 Dalir דאליר
דאליר, מוזיאון המורשת 

195 Dalir
דואר 395

 Dómkirkja דֹומקירקָיה
56

105 Duushús דּוסהּוס
 ,280 Dettifoss ֶדטיפֹוס

32
דיג

ּבֵרייד'דאלּור 307  
ֵסייד'יספֶיירד'ּור 299  

פלאֶטֶרה 206  
רייקיאוויק 70  

דיּוּפאלֹון, חוף 190 
Djúpalónssandur

 Djúpivogur דיּוּפיבֹוּר
309-10 ,289

דימּוּבֹורגיר 
266 Dimmuborgir

 Dynjandi דינָיאנדי
22 ,204

דיראפֶיירד'ּור 
205 Dýrafjörður

 Dyrhólaey דירהֹוָלֵאיי
154-55

294 Dyrfjöll דירפֶייטל
דלק, תחנות 404, 407
דלק, תחנות 404, 407

230 Drangey דראּונֵגיי
 Drangsnes דראּונגְסֶנס

218-19
דרום מיוואט 266-67

דרום־מזרח איסלנד 50, 
312-13 ,311-37
מגורים 311, 315  

מוקדי־עניין עיקריים   
312-13

מסעדות 311  
מרחקי נסיעה 311  

דרום־מערב איסלנד 48, 
102-03 ,101 ,100-69

מגורים 100  
מוקדי־עניין עיקריים   

102-03
מסעדות 100  

מרחקי נסיעה 100  
דרכונים 398-99, 400

דֶרכקינגארהילּור 
112 Drekkingarhylur

348 Drekagil דֶרקאִייל
דת 353, 379-80

ה
134 Háifoss ָהאּויפֹוס
האטְלגרימסקירקָיה 

2 ,59 Hallgrímskirkja
האטלֹורמסָטָד'סקֹוגּור 

 Hallormsstaðas
292-93 kógur

האטלמּונדארהֶרן 
 Hallmundarhraun

180
328 Hali האֶלה

 Hafnaberg האּפנאֶּברג
109

האּפנארהֹולמי 
295 Hafnarhólmi

האּפנארפיאטל 
178 Hafnarfjall

 Alþingi ָאלת'ינגי, אתר
112-13

 Listasafn אמנות, מוזיאון
121 Árnesinga

אנרגיה 368-70
ֶאסטּורֶווטלּור 

55 Austurvöllur
 Austfirðir ֶאסטפירד'יר

295-307
 ASÍ ָאסי, מוזיאון לאמנות

64
171 Esja ֶאסָיה

 ,348 ,16 Askja ָאסקָיה
16 ,349

 Askja ָאסקָיה, נתיב
346-49

ֶאסקיפֶיירד'ּור 
303-04 Eskifjörður

 Akureyri ָאקּוֵריירי
234 ,244 ,242-57

אתרים 243  
בידור 251  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 251

הגעה ועזיבה 256-57  
טיולים מודרכים   

245-47
לשכות מידע לתיירים   

256
מגורים 247-49  
מזג אוויר 392  

מסעדות 249-50  
פסטיבלים ואירועים   

מיוחדים 247
פעילויות 243-45  

קניות 256   
תחבורה 257  

ָאקּוֵריירי, מוזיאון 
 Minjasafnið á

243 Akureyri
ָאקּוֵריירי, מוזיאון לאמנות 

 Listasafnið á
243 Akureyri

אקלים 18, 24-27, 392
171 Akranes ָאקראֶנס
 Akrafjall ָאקראפיאטל

171
ָארָנרוואטְנסֵהייד'י 

180 Arnarvatnsheiði

 Arnarstapi ָארָנרסטאּפי
31 ,191-92

 Erpsstaðir ֶארּפסטאדי'ר
195

אשרות 398-99
אתרי אינטרנט מועילים 

59
לשכות מידע לתיירים   

398
מטיילים נכים 398  

תחבורה 401  
אתרי צילום 375

ב
 Baðstofa ּבאד'סטֹוָבה

191
ּבאּורד'ארּבּונָגה 

350 Bárðarbunga
ּבאּורד'ארֶלך 

191 Bárðarlaug
בובי פישר, מרכז 

 Fischersetur Selfossi
126

 Búðahraun ּבּוד'אהֶרן
192-93

ּבּוד'ארדאלּור 
194-95 Búðardalur

ּבּוד'יר )סָנייֶפלסֶנס( 
34 ,192 Búðir

ּבּוד'יר 
)ָפאּוסקרּוד'ספֶיירד'ּור( 

306 Búðir
ּבּוד'יר )ת'ינגֶווטליר( 

113 Búðir
139 Búland ּבּולאנד

ּבּולאנדסטינדּור 
308 Búlandstindur

ּבֹולּונגארוויק 
211-12 Bolungarvík

 Borg á ּבֹורג ָאאּו מירּום
177-78 Mýrum

ּבֹורגארּביגד' 
171-81 Borgarbyggð

 Borgarnes ּבֹורגארֶנס
174 ,171-77

ּבֹורגארפֶיירד'ּור ֵאייסטרי 
 Borgarfjörður Eystri

295-97 ,14
ּבֹורגארפֶיירד'ּור, מוזיאון 

175 Borgarfjördur

129-34 Búrfell ּבּורֶפטל
בטיחות 162, 396-97

היפותרמיה 393  
טרקים 404  

טרקים וטיולים ברגל   
396-97

כוויות קור 393  
מכונית 396, 401, 404,   

406
סכנות גיאולוגיות   

396-97
ּביארנארֶהרּפ, מוזיאון 

 Bjarnarhöfn הכרישים
185-86

ּביָארָנרָהּפָנרפיאטל 
 Bjarnarhafnarfjall

186
ּביָארָנרפֶיירד'ּור 

219 Bjarnarfjörður
ביטוח

בריאות 393-94  
רכב 405-06  

 Bíldudalur ּבילדּודאלּור
203-04

בירה 88, 332, 385
ִמבשלות קטנות 82,   

242 ,88 ,86
פסטיבלים 24  

בית האריזה, מוזיאון 
)אֹולאפסוויק( 

188 Pakkhúsið
בית האריזה, מוזיאון 
)האּפנארפֶיירד'ּור( 

99 Pakkhúsið
בית התרבות )הּוסאוויק( 

271 Safnahúsið
בית התרבות )רייקיאוויק( 

 Þjóðmenningar
64 húsið

 Bakkagerði ָּבכקאֶגרד'י
295-97

226 Blönduós ּבֶלנדֹוס
בעלי־חיים 21, 131, 

366-68, ראו גם תחת 
שמות בעלי־חיים

בקתת המכשף 
 Sorcerer’s Cottage

219
175 Brákin ּבָראּוקין

ֶּברּופֶיירד'ּור 
308-09 Berufjörður

ּברָיאּונסָלייקּור 
200 Brjánslækur

בריאות 393
161 Brydebúð 'ּבריֶדּבּוד
ּבֵרייד'אוויק )ֶוסטפירד'יר( 

200 Breiðavík
ּבֵרייד'אוויק )סָנייֶפלסֶנס( 

192 Breiðavík
ּבֵרייד'אֶמרקּורסאנדּור 

 Breiðamerkur
327 sandur

ּבֵרייד'אֶמרקּורפיאטל 
 Breiðamerkurfjall

327
ּבֵרייד'אפֶיירד'ּור 

181 Breiðafjörður
 Breiðdalur ּבֵרייד'דאלּור

307-08
ּבֵרייד'דאלסוויק 

308 Breiðdalsvík
 Bræðslan ּבָרייד'סלאן

296 ,26
בריכות שחייה 21-22, 

ראו גם בריכות 
גיאותרמיות

ָאקּוֵריירי 243  
הֹופסֹוס 232  

בריכות תרמיות ראו 
בריכות גיאותרמיות

166 Brimurð 'ּברימּורד
112 Brennugjá ּבֶרנּוָגאּו

ּבֶרניסֵטיינסאלָדה 
 Brennisteinsalda

146
ֶּברֶסרִקיהֶרן 

185 Berserkjahraun
בתי־חווה, מגורים 

389-90
בתי־קפה 13

בתי־שימוש 398

ג
134 Gjáin ָגאּואין

 Gallerí גאטֶלרי פֹולד
64 Fold

 Gamla גאמלה ֵליין
119 Laugin
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ויזות ראו אשרות
 ,348 Víti )ויטי )ָאסקָיה

16 ,349
269 Víti )ויטי )קראּפָלה

 Veiðivötn וייֵדיֶווטן
345-46

392 ,160-63 Vík ויק
 Víkurkirkja ויקּורקירקָיה

161
ויקין, המוזיאון הימי 

 Víkin Sjóminjasafnið
59

ויקינגים 353, 356
ֶוסטּורָּביירֶלך 

67 Vesturbæjarlaug
ֶוסטּורדאלּור 

279-80 Vesturdalur
ֶוסטמאָנֵאָייר 

 ,16 Vestmannaeyjar
17 ,163-69

 Vestfirðir ֶוסטפירד'יר
 ,196-220 ,49 ,11

198-99
מגורים 196  

מוקדי־עניין עיקריים   
198-99

מסעדות 196  
מרחקי נסיעה 196  
ֶוסטפירד'יר, מוזיאון 

 Vestfirðir המורשת
207

ז
זבובים 265

)ה(זוהר הצפוני 9, 27, 73, 
 ,9 ,5 ,2 ,323 ,156-57

156-57 ,133

ח
חגים לאומיים 395-96

חופים
אינָגלדסאנדּור 205  

ּבֵרייד'אוויק 200  
דיּוּפאלֹון 190  

ֶנטהֹולסוויק, חוף   
גיאותרמי 67

סֹולֵהייָמסאנדּור 154  
סקארד'סוויק 194  

קוואטָלאּוטּור 200  
ֶרד'אסאנדּור 200  

ֵרייניספיָאכָרה 155  
חופשות בתי הספר 396

חוק ומשפט 391, 394
חורף, תיירות 240, 235

חיוג, כרטיסים 397
 Stercorarius חמסן גדול

319 skua
חקר מערות 72

חשמל 393

ט
טאלקָנפֶיירד'ּור 

203 Tálknafjörður
טבעונים, מטיילים 386

טּונגּוסטאּפי 
195 Tungustapi

טיולי אוטובוסים 
מאורגנים

מיוואט 262  
רייקיאוויק 70-71  

טיולי נהיגה 289
אֹונדֶוורד'ארֶנס 194  
כביש הטבעת 11,   
11 ,307-10 ,36-37

מעגל הזהב 112   
טיולי שיט

ָאקּוֵריירי 247  
הֹופסֹוס 232  

167 Heimay ֵהיימאי  
סטיכקיסהֹולמּור 183  

סיקלּופֶיירד'ּור 233  
רייקיאוויק 68-70  

טיולים ברגל ראו טרקים 
וטיולים ברגל

טיולים מודרכים 44-47, 
ראו גם טיולי שיט, 

טיסות נוף, טיולי 
ג'יפים, מסלולי הליכה

דרום־מזרח איסלנד   
330

הרמה 339, 346-47,   
350

ואכְטנאיֹוקּוטל 328,   
329

חקר מערות 72  
טיולי אוכל 383  

לאקאִייגאר 318  
לנכים 398  

מחיר לילדים 392  
סקאפטאֶווטל 321-23  
קָווָנָדלסנּוקּור 325-27  
קרחונים, טרק 42, 72  

רייקיאוויק 68-74  
 Teigarhorn טייגארהֹורן

308
55 Tjörnin טֶיירנין

 Tjörnes טֶיירֶנס, חצי־האי
276

 Tindastóll טינדאסטֹוטל
230

141 Tindfjöll טינדפֶייטל
טינדפֶייטל, מעגל 

152 Tindfjöll
טיסה ראו גם טיסות נוף
אל איסלנד וממנה 400  

בתוך איסלנד 401  
מחיר לילדים 391-92  

טיסות נוף 73-74
ֶאָיפָיאטָליֹוקּוטל 142  

ָאקּוֵריירי 247  
הרמה 339  

ֶמד'רּודאלּור 270  
מיוואט 262  

סקאפטאֶווטל 321  
רייקיאוויק 73-74  

טיפים 395
טלוויזיה 375-76, 379
טלוויזיה 375-76, 379

טלפון 397, 399
טקטוניים, לוחות 112

טרֹוסטהֹולטסהֹולמי, האי 
הפרטי 

 Traustholtshólmi
129

טֶרטלאסקאגי 
 ,12 Tröllaskagi

231-42
טֶרטלאקירקָיה 

152 Tröllakirkja
טרמפים 407

טרקטורונים 72-73, 109, 
141

טרקים וטיולים ברגל 21, 
39

ֶאִיילסטאד'יר 289  
איסאפֶיירד'ּור 207  
ֶאסקיפֶיירד'ּור 304  

ָאקּוֵריירי 245  
בטיחות 396-97, 404  

דירפֶייטל 294  
הֹורנסטראנדיר 216  

הרמה 346  
ואכְטנאיֹוקּוטל, הפארק   

הלאומי 331
ֵלייגאֶווגּורין 148-49,   

150 ,151
ָלנדָמָנֵלייגאר 146  

מּבֹורגארפֶיירד'ּור אל   
ֵסייד'יספֶיירד'ּור 296

מֶדטיפֹוס אל   
ָאאּוסּבירגי 278

מזרח מיוואט 266  
מערב מיוואט 268  

ֵסייד'יספֶיירד'ּור 299  
סיקלּופֶיירד'ּור 233  

סָנייֶפטל 295  
סקאפטאֶווטל 320-21  
פימבֹורד'ּוהָאּולס 14,   

15 ,144
צפון מיוואט 268  

קָווָנָדלסנּוקּור 325-27  
קיֹולּור 344  

ת'ֹורסֶמרק 152  
טרקים ראו טרקים 

וטיולים ברגל

י
יֹון סיגּורד'סֹון, מוזיאון 

204 Jón Sigurðsson
 Jónsson, יֹונסֹון, ֵאיינאר

65 Einar
 Jökuldalur יֹוקּולדאלּור

139
יֹוקּולָסאּורלֹון 

 ,11 Jökulsárlón
41 ,10 ,5 ,2 ,327-29

יֹוקּולָסאּורקלּובּור )צפון 
הפארק הלאומי 
ואכְטנאיֹוקּוטל( 

 Jökulsárgljúfur
276-80

האּפנארפֶיירד'ּור 
99 Hafnarfjörður

 ,59-64 Harpa הארָּפה
255

הגירה 231-32, 398-99, 
400

 Hólaskjól הֹולאסקיֹול
139

הֹולאר ִאי כיאלָטדאלּור 
 Hólar í Hjaltadalur

231
 huldufólk הּולדּופֹולק

380
 ,20 Holuhraun הֹולּוהֶרן

348-49
 Hólmavík הֹולמאוויק

218
224 Húnaflói הּונאפלֹוי

 Húsafell הּוסאֶווטל
179-80

 Húsavík הּוסאוויק
272 ,270-76

הּוסאוויק, מוזיאון 
הלווייתנים 

270-71 Hvalasafnið
300 Húsey הּוֵסיי

326 Hof הֹוף
הֹוֶפלסיֹוקּוטל 

 ,330 Hoffellsjökull
331

 ,231-32 Hofsós הֹופסֹוס
12

הֹורנסטראנדיר, חצי־האי 
 ,214-17 Hornstrandir

215
החי והצומח 21, 131, 

366-68, ראו גם תחת 
שמות בעלי־חיים 

וציפורים
החלקה על הקרח 67-68

136-38 Hella ֶהטָלה
ֶהטליסאנדּור 

189 Hellissandur
 Hellisgerði ֶהטליסֶגרד'י

99
ֶהטליסֵהייד'י, תחנת 

הכוח הגיאותרמית 
121 Hellisheiði

191 Hellnar ֶהטלנאר
ֶהטלָנֶהטליר 

134 Hellnahellir

 Hellnahraun ֶהטלָנֶהרן
191

הידרו־חשמלי, כוח 
368-69

ֵהייד'ֶמרק, שמורת הטבע 
66-67 Heiðmörk

ֵהייטּור ּפֹוטּור ראו גם 
בריכות גיאותרמיות 

9 heitur pottur
 Heimaey ֵהיימאי

16 ,165 ,163-69
ֵהיימאקֶלטּור 

164 Heimaklettur
ֵהיינאֶּברגסיֹוקּוטל 

 Heinabergsjökull
331 ,330

היסטוריה 22, 354-63
האסיפה הלאומית   
הראשונה 355-57
השלטון הדני 358  

השפעה נורווגית 358  
ויקינגים 354-55, 356  

מלחמת־העולם   
השנייה 360

משבר כלכלי 361-63  
נוכחות צבא ארה"ב   

360
נזירים איריים 354  

עידן הסאגות 357-58  
עידן סטּורלּונָגה   

357-58
עצמאות 359-60  

היפותרמיה 393
ֶהלגאֶפטל )ֵהיימאי( 

 166 Helgafell
ֶהלגאֶפטל 

)סטיכקיסהֹולמּור( 
188 ,185 Helgafell

 Hlíðarendi ְהליד'אֶרנֶדה
141

ְהְליֹומְסקאּוָלָגרדֹור, פארק 
 Hljómskálagarður

57-58
הליכה בשלג 235

המחאות נוסעים 395
293 Hengifoss ֶהנגיפֹוס

213 Hesteyri ֶהסֵטיירי
ֶהסקּולדסטאד'יר 

195 Höskuldsstaðir

266 Höfði ֶהפד'י
ָהפָרקָווָמקלּובּור, נקיק 

 Hafrahvamma
294 gljúfur

 Haukadalur ֶהקאדאלּור
116

 ,253 ,135 Hekla ֶהקָלה
252

134 Hekla ֶהקָלה, מרכז
 Herðubreið 'ֶהרד'ּוּבֵרייד

348
ֶהרד'ּוּבֵרייד, תצפית 
139 Hörðubreið
ֶהרד'ּוּבֵרייד'אלינדיר 

 Herðubreiðarlindir
347-48

ְהרּוטאפֶיירד'ּור 
224 Hrútafjörður

הרי געש  364-65
ֶאלדֶפטל 166, 167  

ָאסקָיה 16, 348, 349,   
16

ּבאּורד'ארּבּונָגה 350  
גרימסוואטן 322  
ֶהלגאֶפטל 166  

ֶהקָלה 135, 253, 252  
ואכְטנסּבֹורג 194  

לאקי 317-18  
סאקסהֹוטל, מכתש   

190
קאטָלה 160  
ֵקייריד' 119  

 Volcano הרי הגעש, בית
55 House

הרי הגעש, מוזיאון 
181 Eldfjallasafn

ֶהריֹולפסדאלּור 
166 Herjólfsdalur

251 Hrísey הריֵסיי
316 Hrífunes הריפּוֶנס
 ,50 Hálendinu הרמה

340-41 ,338-50
  טיולים מודרכים 339, 

346-47
הגעה ועזיבה 342  

היסטוריה 345, 349  
מוקדי־עניין עיקריים   

340-41 ,338
תחבורה 338, 342  

תכנון מראש 338, 342  

הרמה, הפארק הלאומי 
347 Hálendinu של
 Hrauneyjar הֶרֵנייָאר

344-45
 Hraunfossar הֶרנפֹוסאר

179
334 ,333-36 Höfn ֶהרּפ

התיישבות, מוזיאון 
 Landnámssýningin

54-55
התיישבות, מרכז 

 Landnámssetur
171-75 Íslands

התנדבות 213, 399

ו
ואכְטנאיֹוקּוטל 

252 ,253 Vatnajökull
ואכְטנאיֹוקּוטל, בירה 

332 Vatnajökull
ואכְטנאיֹוקּוטל, הפארק 

הלאומי 
 Þjóðgarðurinn
 ,13 Vatnajökull

 ,319-24 ,293 ,276-80
13 ,320 ,331 ,326

 Vatnsborg ואכְטנסּבֹורג
194

ואכטסֶהטליר 
190 Vatnshellir

ואכטסֶנס, חצי־האי 
225 Vatnsnes

ואלאהנּוקּור 
109 Valahnúkur
ואלאהנּוקּור, מעגל 
152 Valahnúkur

 Varmahlíð 'וארמאליד
226-28

)ה(וויקינגים, עולם 
105 Víkingaheimar

וֹוּפנאפֶיירד'ּור 
 Vopnafjörður

283-84
211 Vigur ויגּור

ויד'ֶגלמיר, מערה 
180 Viðgelmir

98 Viðey ויֵד'יי
ויֵד'ייארסטֹוָבה 

98 Viðeyarstofa
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מוזיאונים וגלריות ראו גם 
מרכזי תרבות
ֶא-ָאאּוָטה 64  

ָאאּוסגרימּור יֹונסֹון,   
אוסף 65

ָאאּורָּבייר, המוזיאון   
הפתוח 66

אֹוסֶבר, )ה(מוזיאון הימי   
211-12

ֶאִיילס אֹולאפסֹון,   
מוזיאון 200

ֵאיינאר יֹונסֹון, מוזיאון   
65

ֵאייָררָּבכקי, הבית ב   
124

ֵאייָררָּבכקי, המוזיאון   
הימי של 124

ֶאלדֵהיימאר 164  
אמנות, מוזיאון 121  

ָאסי, מוזיאון לאמנות   
64

ָאקּוֵריירי, מוזיאון 243  
ָאקּוֵריירי, מוזיאון   

לאמנות 243
ּבֹורגארפֶיירד'ּור, מוזיאון   

175
ּביארנארֶהרּפ, מוזיאון   

הכרישים 185-86
בית האריזה   

)אֹולאפסוויק( 188
בית האריזה   

)האּפנארפֶיירד'ּור( 99
בית התרבות   

)הּוסאוויק( 271
בית התרבות   

)רייקיאוויק( 64
בקתת המכשף 219  

ּבריֶדּבּוד' 161  
גאטֶלרי פֹולד 64  

גארד'ּור, המוזיאון   
לפולקלור 

108 Byggdasafn
)ה(גלריה הלאומית של   

איסלנד 64-65
ֶגרד'ארסאפן, מוזיאון   

לאמנות 98-99
דאליר, מוזיאון   
המורשת 195
דּוסהּוס 105  

האּפנארפֶיירד'ּור,   
מוזיאון 99

)ה(הבלים, מוזיאון   
 Nonsense Museum

206
הּוסאוויק, מוזיאון   

הלווייתנים 270-71
המרכז האיסלנדי   

לכלבי ים 224
הרי הגעש, מוזיאון 181  

התיישבות, מוזיאון   
54-55

התיישבות, מרכז   
171-75

)ה(וויקינגים, עולם 105  
ויקין, המוזיאון הימי 59  

ֶוסטפירד'יר, מוזיאון   
המורשת 207

יֹון סיגּורד'סֹון, מוזיאון   
204

)ה(ימי, המוזיאון 189  
לאנדליסט 164  

לווייתני איסלנד, מוזיאון   
59

ֵלייפסּבּוד'194   
מאגמה 109  

)ה(מוזיאון האיסלנדי   
לכישוף ולקסמים 

218 Strandagaldur
)ה(מוזיאון האיסלנדי   

לרוקנרול 105
מוזיאון ההגירה   

האיסלנדי 231-32
)ה(מוזיאון הלאומי 65  

מוזיאון המוסיקה   
העממית האיסלנדית 

233
מוזיאון המלחמה   

 Íslenska האיסלנדי
302 Stríðsárasafnið

מוזיאון הפאלוסים של   
איסלנד 64

)ה(מוזיאון לטבע 212  
)ה(מוזיאון לעידן   

ההרינג 233
)ה(מוזיאון לפולקלור   

ולאמנות זרה 258
מרכז אזור הטבע   

הבראשיתי 293

)ה(מרכז לתולדות   
הסוסים האיסלנדיים 

231
נֹונאהאּוס 243  

)ה(נורווגי, הבית 181  
נילֹו 64  

)ה(נפחייה הישנה 204  
)ה(סאגות, מוזיאון 59  
)ה(סאגות, מרכז 186  

סאגות, מרכז 138  
סּוד'ּורֶנס, מרכז מדעי   

וחינוכי 108
סֵטייטנהאּוס 214  

סֵטייָּפה 188  
סיגּורֵגייר, מוזיאון   

העופות 268
סיגּוריֹון אֹולאפסֹון,   

מוזיאון 66
סנֹוראסטֹוָבה 178   

ספריית המים 181-83  
סקֹוָאר, המוזיאון   

לפולקלור 143
סקריד'ּוקלֹוסטּור 293  

סקרימסלאֶסטּור,   
מוזיאון למפלצות 

ימיות איסלנדיות 203
פולקלור, מוזיאון 164  
פולקלור, מוזיאון 240  

פולקלור, מוזיאון   
283-84

פטרה, אוסף הסלעים   
 Steinasafn Petru

306-07
פלאֶטֶרה, חנות   
הספרים הישנה 

 Gamla Bókabúðin
206 Flateyri

ציד, מוזיאון 124  
צרפתים באיסלנד   

 Frakkar á
306 Íslandsmiðum
קֶווראֶגרד'י, מוזיאון   

לאבנים ולגיאולוגיה 
121

קֶוורפיסגאטֶלרי 64  
קֹוּפאבֹוגּור, מוזיאון   

לטבע 99
קלינג אנד באנג 64  

רייקיאוויק, מוזיאון   
לאמנות - 

ָאאּוסמּונדארסאפן 66
רייקיאוויק, מוזיאון   

לאמנות - 
האּפנארהאּוס 55

רייקיאוויק, מוזיאון   
לאמנות - 

קיארוואְלסטאד'יר 64
רייקיאוויק, מוזיאון   

לצילום 55
)ה(תגליות, מוזיאון 271  

ת'ֹורֶּברגֶסטּור   
 Þórbergssetur

329-30
מוניות 407

מוסיקה 373-74
מוסיקה חיה 374

מוסיקה מסורתית 233, 
374

מוסיקה, פסטיבלים
ֵאייסטנאפלּוג   
26 Eistnaflug

ָאייסלנד ֵאיירֵווייבס 27  
ּבָרייד'סלאן 26  

מוסיקה עממית,   
פסטיבל 26

סיקֶרט סֹולסטיס   
 Secret Solstice

25-26
סָקאּולהֹולט, קונצרטי   
26 Skálholt הקיץ של

רייקיאוויק, פסטיבל   
27 Reykjavík הג'אז

מזג אוויר 18, 24-27, 392
בטיחות 393, 396  

מזחלות רתומות לכלבים 
234 ,262 ,235

מזרח איסלנד 50, 
286-87 ,285-310
הגעה ועזיבה 288  

ימי החושך, פסטיבל   
289 Dagar Myrkurs

מגורים 285  
מוקדי־עניין עיקריים   

286-87
מסעדות 285  

מרחקי נסיעה 285  
תחבורה 288  

 Ytri-Tunga ִייטרי-טּונָגה
193

ילדים, טיול עם 391-92
)ה(ימי, המוזיאון 

 Sjómannagarður
189

כ
כארד'ארהֹולט 

195 Hjarðarholt
כביסה 397

כביש 917 284
כביש הטבעת 11, 36-37, 

11 ,307-10
כבישי הרים 406

כוויות קור 393
כיָאּולּפארפֹוס 

129 Hjálparfoss
241 Hjalteyri כיאלֵטיירי

כיפות קרח ראו קרחונים 
וכיפות קרח

כלבי ים 41-45, 224, 41, 
131

כלכלה 362
כנסיות וקתדרלות

אֹולאפסוויקּורקירקָיה   
188

ָאקּוֵריירארקירקָיה 243  
דֹומקירקָיה 56  

האטְלגרימסקירקָיה 59  
הּוסאוויקּורקירקָיה 271  

ויקּורקירקָיה 161  
לאנדסקירקָיה 166  
סטאפקירקיאן 164  

סטיכקיסהֹולמסקירקָיה   
183

ֶסרָּבייָארקירקָיה 171  
קתדרלה )הֹולאר( 231   

ֵרייקהֹולט, הכנסייה   
הישנה 179

ת'ינגָווטָלקירקָיה 113  
ת'ינֶגראר 226  
כספומטים 394

כרטיסי אשראי 394, 395
כרטיסי הנחה 397

כתבי עת 397

ל
 Lagarfljót לאגארּפלּוט

292-94
לאגארּפלּוטסֹורמּור 

 Lagarfljótsormur
292

ָלאּוטָראּביארג, חצי־האי 
200-01 Látrabjarg

283 Langanes לאנגאֶנס
 Langjökull לאנגיֹוקּוטל

31 ,180-81
139 Langisjór לאנגישֹור

לאנדליסט, מוזיאון 
164 Landlyst
לאנדסקירקָיה 

166 Landskirkja
 Lakagígar לאקאִייגאר

317-18
317-18 Laki לאקי

לבה - המרכז האיסלנדי 
להרי געש ורעידות 

138 LAVA אדמה
לבה, מערות ראו מערות

לבה, צינורות 72
ואכטסֶהטליר 190  

ויד'ֶגלמיר 180  
סָנייֶפלסיֹוקּוטל,   
הפארק הלאומי 

189-90
לבה, שדות

ּבאּורד'ארּבּונָגה 350  
ֶּברֶסרִקיהֶרן 185  
דימּוּבֹורגיר 266  

הֹולּוהֶרן 348-49  
לאקאִייגאר 317-18  

ֵליירניּוקּור   
269 Leirhnjúkur
צפון מיוואט 268  

 Bláa ה(לגונה הכחולה(
 ,9 ,101-05 ,20 Lónið

159
לגונות 21-22

להט"בים, מטיילים 90, 
394

112-13 Lögberg לֹוגֶּברג
לווייתנים 16, 41-42, 59, 

275, 130, ראו גם 
צפייה בלווייתנים

לווייתנים, ציד 369
לווייתנים, צפייה ב 131, 

133 ,194
אֹונדֶוורד'ארֶנס 194  

ָאקּוֵריירי 247  
דאלוויק 240  

 Hauganes הֹוגאֶנס  
241

הּוסאוויק 271-73  
רייקיאוויק 68  

)ה(לווייתנים של איסלנד, 
 Whales of מוזיאון

59 Iceland
 Ljótipollur לֹוטיּפֹוטלּור

146
לֹומאגנּוּפּור 

318-19 Lómagnúpur
לֹונדראנגאר 

190 Lóndrangar
 Lónsöræfi לֹונֶסָרייווי

337
לֹוסאפֹוס, תחנת הכוח 

113 Ljósafoss
 lopapeysur לֹוּפאֵּפייסּור

255 ,94
 Lofthellir לֹופטֶהטליר

266
ֵלייגאֶווגּורין, טרק 

 Laugavegurinn
38 ,150 ,151 ,148-49

344 Laugafell ֵלייגאֶווטל
195 Laugar ֵלייגאר

 Laugar ֵלייגאר ספא
67 Spa

ֵלייגארדאלּור 
66 Laugardalur

ֵלייגארדאלסֶלך 
67 Laugardalslaug

 Laugarvatn ֵלייגארוואטן
114-16

ֵלייפסּבּוד', מוזיאון 
194 Leifsbúð

193 Lýsuhóll ליסּוהֹוטל
ליסּוהֹולסֶלך 

193 Lýsuhólslaug
ָלנדָמָנֵלייגאר 

 Landmannalaugar
38 ,146-48

 Laxness, לקסֶנס, הלדֹור
373 ,111 Halldór

לשכות מידע לתיירים 
398

מ
 Kvíkan מאגמה, מוזיאון

109
253 ,253 Magni מאגני
מאה המכתשים, פארק 

 109
מאלאריף, מגדלור 

190 Malarrif
ִמבשלות קטנות 82, 86, 
88, 242, ראו גם בירה

מגדלורים
מאלאריף 190  

ֵרייקָיאֶנסוויטי 109  
מגורים 23, 388-91, 392, 

ראו גם תחת שמות 
היישובים

ֶמד'רּודאלּור 
270 Möðrudalur

253 Móði מֹוד'י
)ה(מוזיאון האיסלנדי 

 Rokksafn לרוקנרול
105 Íslands

מוזיאון ההגירה 
האיסלנדי 

 Vesturfarasetrið
231-32

)ה(מוזיאון הלאומי 
 Þjóðminjasafn

65 Íslands
מוזיאון המוסיקה 

העממית האיסלנדית 
233 Þjóðlagasetur
מוזיאון הפאלוסים של 

 Hið Íslenzka איסלנד
64 Reðasafn

)ה(מוזיאון לטבע 212
)ה(מוזיאון לעידן ההרינג 

 Síldarminjasafnið
233

)ה(מוזיאון לפולקלור 
ולאמנות זרה 

258 Safnasafnið
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מזרח מיוואט 265-66
מטבע 395

מטיילים הומואים 
ומטיילות לסביות 394

מידות ומשקלות 397
מיֹואיפֶיירד'ּור 

302 ,213 Mjóifjörður
 ,259-69 Mývatn מיוואט

262
מיוואט, מערב 267-68

163 Mælifell ָמייליֶווטל
מים 393

מירדאלסאנדּור 
163 Mýrdalssandur

מירדאלסיֹוקּוטל 
154 Mýrdalsjökull

מכונית 403-07, ראו גם 
טיולי נהיגה

אתרי אינטרנט   
מועילים 401

בטיחות 396, 401, 404,   
406

ביטוח 405-06  
דלק 404, 407  

הבאת מכונית   
לאיסלנד 403-04

השכרה 405  
חוקי תנועה 394,   

406-07
חלקי חילוף 404-05  

כבישי הרים 406  
מפות 394  

רישיון נהיגה 404  
תנאי כבישים 406  

מכס 392
מכתשים מדומים 267
מלאכית )אנג'ליקה( 

368 angelica
 Melrakkaey ֶמלראָקאי

187
מסים 395

מסלולי הליכה
מזרח איסלנד 289, 291  

רייקיאוויק 68  
מסלולים מומלצים 

 ,30 ,28 ,237 ,28-35
34 ,33

מסעדות 23, 80, 382-86
טיולים מודרכים 383  

שפה 409  
מעגל האבנים הארקטי 

281 Arctic Henge
 Gullni מעגל הזהב

 ,100 ,48 hringurinn
102-03 ,111-20

מעיינות חמים 365-66, 
237, ראו גם בריכות 

גיאותרמיות
גּונּוקֶוור 109  

ָלנדָמָנֵלייגאר 146  
ֶסלטּון 110  
קֶרָמה 178  

ֵרייקהֹולאר, המרחצאות   
הימיים 197

מערב איסלנד 49, 
172-73 ,170-95

מגורים 170  
מוקדי־עניין עיקריים   

172-73
מסעדות 170  

מרחקי נסיעה 170  
מערות קרח 235, 235, 

252
סקאפטאֶווטל 321-22,   

323
קֶוורקפֶייטל 349-50  

מערות ראו גם מערות 
קרח

ָארָנרסטאּפי 192, 193  
גרֹוטאָגאּו 265  

האטלמּונדארהֶרן 180  
ֶהטלנאר 191, 192  

ְהְליֹוד'אקֶלטאר   
279 Hljóðaklettar

ֶהפד'י 266  
ואכְטנאיֹוקּוטל, הפארק   

הלאומי 276-77
ויד'ֶגלמיר 180  

טינדאסטֹוטל 230  
לֹופטֶהטליר 266  

ֶסנגֶהטליר 193  
מפות 370, 394

מפלים 23
אֹוקסאָראּורפֹוס 112  
ָאלֵדָיירפֹוס 259, 344  

גֹוד'אפֹוס 258-59  
גּוטלפֹוס 117  

גלימּור 171  
ֶדטיפֹוס 280, 32  
דינָיאנדי 204, 22  

ָהאּויפֹוס 134  
ֶהנגיפֹוס 293  

הֶרנפֹוסאר 179  
כיָאּולּפארפֹוס 129  

סווארטיפֹוס 320-21  
סיסטראפֹוס   

וסיסטראוואטן 314
ֶסלָילאנדספֹוס 141,   

159
סקֹוָאפֹוס 143, 234  

פאגריפֹוס 318  
פֶלגּופֹוס 307  

קלּובּוָראּורּבּואי 141  
מרכז אזור הטבע 

הבראשיתי 
 Óbyggðasetur

293 Íslands
מרכז המבקרים של 

דרום איסלנד 
 Upplýsingamiðstöð

123 Suðurlands
מרכז העזים האיסלנדי 

 Icelandic Goat
179 Centre

מרכז כלבי הים 
 Selasetur האיסלנדי

224 Íslands
)ה(מרכז לתולדות 

הסוסים האיסלנדיים 
 Sögusetur Íslenska

231 Hestsins
מרכזי תרבות

דּוסהּוס 105  
הארָּפה 59  

הנורדי, הבית 65  
ֶקּפוואנגּור 283  

משקאות 88, 384-85, 
ראו גם בירה

מים 393  
שפה 409  

משקלות 397

נ
 Námafjall ָנאּומאפיאטל

269
נהיגה ראו מכונית

 Nonnahús נֹונאהאּוס
243

נּוּפסטאד'ּור 
319 Núpsstaður

נֹורד'ּורנאמּור 
146 Norðurnámur

נֹורד'ּורפֶיירד'ּור 
220 Norðurfjörður

)ה(נורדי, הבית 
65 Norræna Húsið

נֹורד'פֶיירד'ּור 
 Norðufjörður

304-06
 Norska ה(נורווגי, הבית(

181 Húsið
ֶנטהֹולסוויק, חוף 

גיאותרמי 
67 Nauthólsvík

 Njarðvík ניארד'וויק
106 ,105-08

344 Nýidalur ִנִיידאלּור
64 NÝLO נילֹו

ניקּוָלאּוסָארָגאּו 
112 Nikulásargjá

נכים, מטיילים 398
)ה(נמל הישן 58

נסיעה משותפת 407
ֶנסֶקּפסטאד'ּור 

 Neskaupstaður
304-06

נשים באיסלנד 378

ס
 Egil’s ה(סאגה של ֶאִגיל(

176 Saga
 Njál’s ה(סאגה של ניאל(

140 Saga
סאגות 371, 372

הסאגה של ֶאגיל 176  
הסאגה של ניאל 140  

)ה(סאגות, הפארק 
 Saga הגיאולוגי

171 Geopark

)ה(סאגות, מוזיאון 
59 Sögusafnið
)ה(סאגות, מרכז 

138 Sögusetrið
)ה(סאגות, מרכז 

186 Sögusetrið
99 Salurinn סאלּורין
 Sandar ה(סאנדאר(

318-19
 Sandgerði סאנדֶגרֶד'ה

108-09
סאנדֶפטלסֵהייד'י 

325 Sandfellsheiði
סאקסהֹוטל, מכתש 

190 Saxhöll
ֶסדאּורקרֹוקּור 

 Sauðárkrókur
228-30

סדנת העוגבים 
125 Orgelsmiðjan

 Súgandisey סּוגאנדיֵסיי
181

212 Súðavík סּוד'אוויק
 Suðureyri סּוד'ּורֵאיירי

206-07
סּוד'ּורֶנס, מרכז מדעי 

108 Sudurnes וחינוכי
 Svartifoss סווארטיפֹוס

320-21
סֵוויינסֹון, ָאאּוסמּונדּור 

 Sveinsson,
 ,66 ,55 Ásmundur

105
 Svínafell סווינאֶווטל

324-25
סווינאֶוולסיֹוקּוטל 

324 Svínafellsjökull
סוֹורטּולֹופט, צוקי 

 Svörtuloft הציפורים
194

סֹולֵהייָמיֹוקּוטל 
154 Sólheimajökull

סֹולֵהייָמסאנדּור 
154 Sólheimasandur
 Sundhöllin סּונדהֹוטלין

67
סוסים איסלנדיים 123, 

 ,12 ,367 ,227 ,231
159, ראו גם רכיבה 

על סוסים

סוסים ראו סוסים 
איסלנדיים

סוסים, רכיבה על 42, 72, 
43

ָאאּורֶנס 129  
איסאפֶיירד'ּור 208  

ֶאָיפָיאטָליֹוקּוטל 142  
ָאקּוֵריירי 246  

ּבֹורגארֶנס 175  
ּבֵרייד'אוויק 192  

ּבֵרייד'דאלּור 307  
ֵגייסיר 116  

 Gauksmýri ֶגקסמירי  
226

גרינדאוויק 109  
הֹולמאוויק 218  
הּוסאוויק 273  

ֵהיימאי 167  
וארמאליד' 227  
ליסּוהֹוטל 193  

ֶנסֶקּפסטאד'ּור 305  
קֶווראֶגרד'י 122  

רייקיאוויק 72  
ת'יֹורָסאּורדאלּור   

134-35
ת'ינגֶווטליר, הפארק   

הלאומי 113
סופר־ג'יפים, טיולים ראו 

טיולי ג'יפים
סּורטסֶהטליר 

180 Surtshellir
168 Surtsey סּורטֵסיי
 Stafafell סטאבאֶווטל

337
 Stakkabót סטאכקאּבֹוט

166
סטאכקהֹולטסָגאּו, נקיק 

152 Stakkholtsgjá
 Stapafell סטאּפאוֶוטל

193
 Stafnsnes סטאּפנסֶנס

166
סטאפקירקיאן 

164 Stafkirkjan
סטֹוד'ווארפֶיירד'ּור 
 Stöðvarfjörður

306-07
 Stokkseyri סטֹוכקֵסיירי

124-25

 Stokksnes סטֹוכקֶסנס
337

134 Stöng סטֹונג
 Stóraklif סטֹוראקליף

164
 Stórihver סטֹוריקֶוור

146
סֵטייטנהאּוס, מוזיאון 

214 Steinshús
 Steinarr,  סֵטיינאר, סֵטיין

214 Steinn
188 Steypa סֵטייָּפה

סטיכקיסהֹולמּור 
 Stykkishólmur
32 ,184 ,181-85

סטיכקיסהֹולמסקירקָיה 
 Stykkishólmskirkja

183
סֶטכקָיארקֹוט 

105 Stekkjarkot
 Strandir סטראנדיר

217-20
116 Strokkur סטרֹוכקּור

סיגּורֵגייר, מוזיאון העופות 
 Fuglasafn Sigurgeirs

268
סיגּוריֹון אֹולאפסֹון, 

 Listasafn מוזיאון
 Sigurjóns

66 Ólafssonar
ֵסייד'יספֶיירד'ּור 

 ,14 Seyðisfjörður
14 ,298 ,297-301

 Sæheimar ָסייֵהיימאר
164

45 ,113 Silfra סילפָרה
סיסטראפֹוס 

וסיסטראוואטן 
 Systrafoss &

314 Systravatn
סיקלּופֶיירד'ּור 

233-39 Siglufjörður
סכנות הסביבה 396-97

סכנות ראו בטיחות
סלולרי, טלפון19, 394-95 

סלולרי, טלפון 397
סלולרי, טלפון 397
110 Seltún ֶסלטּון

ֶסלטָירנארֶנס 
66 Seltjarnarnes

ֶסלָיָווטלאֶלך 
142 Seljavallalaug

ֶסלָילאנדספֹוס 
 ,141 Seljalandsfoss

159
סליּפּוגיל, עמק 

152 Slyppugil
 ,126-28 Selfoss ֶסלפֹוס

127
 Sönghellir ֶסנגֶהטליר

.193
 Snorralaug סנֹוראֶלך

178
סנֹוראסטֹוָבה 

178 Snorrastofa
 Snæfell סָנייֶפטל

294-95
סָנייפיאטְלסטרֹונד 

 Snæfjallaströnd
213-14

סָנייֶפלסיֹוקּוטל 
 ,190 Snæfellsjökull

253
סָנייֶפלסיֹוקּוטל, הפארק 

הלאומי 
 Þjóðgarðurinn
 Snæfellsjökull

189-91
סָנייֶפלסֶנס, חצי־האי 
 ,12 Snæfellsnes

 ,35 ,12 ,182 ,181-93
43

ספא, מרכז הבריאות 
 Heilsustofnun

 Náttúrulæ
 kningafélags Íslands

122
65 Sólfar ספינת השמש

ספרות 137, 371
ספריית המים, מוזיאון 
181-83 Vatnasafn
ספרים 352, 372-73

אוכל 382, 384  
בעלי־חיים 368  
גיאולוגיה 365  

תרבות 377, 381  
סּפֶרנגיסאנדּור, נתיב 917 

 Sprengisandur
344-46
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מסלולים מומלצים   
246

מסעדות 221  
מרחקי נסיעה 221  
צפון מיוואט 268-69

צפייה בחיות בר 39-42, 
131

גרּונדארפֶיירד'ּור 187  
דירהֹוֵליי 154-55  
ִייטרי-טּונָגה 193  

קוואמסטאנגי 224  
צפרות

ּבֹורגארפֶיירד'ּור   
ֵאייסטרי 295

ָלאּוטָראּביארג, צוקי   
הציפורים 201
לאנגאֶנס 283  

מערב מיוואט 267-68  
 Stórhöfði סטֹורֶהפד'י  

166
ת'ּופּוּביארג, צוקי   

הציפורים 190

ק
ָקאּוראניּוקאר, סכר 

294 Kárahnjúkar
253 Katla קאטָלה
קאטָלה, הפארק 

 160 Katla הגיאולוגי
קאלדידאלּור, מעבר 

180-81 Kaldidalur
קבֹולסֶווטלּור 

138-40 Hvolsvöllur
 Hvallátur קוואטָלאּוטּור

200
קוואלפֶיירד'ּור 

171 Hvalfjörður
קוואמסטאנגי 

 ,180 Hvammstangi
224-25

118 Hvítá קוויָטאּו, נהר
קוויָטאּורוואטן 

342 Hvítárvatn
 Hvítserkur קוויטֶסרקּור

225
קָווָנָדלסנּוקּור 

 Hvannadalshnúkur
325-26

 Hveragerði קֶווראֶגרד'י
121 ,120-23

קֶווראֶגרד'י, מוזיאון 
לאבנים ולגיאולוגיה 

121 Hveragerði
 Hveradalir קֶווראדאליר

343
קֶווראֶווטליר, שמורת 

 Hveravellir הטבע
342-43

 Hverfjall קֶוורפיאטל
265

קֶוורפיסגאטֶלרי 
64 Hverfisgallerí

 Kverkfjöll קֶוורקפֶייטל
349-50

קֶוורקפֶייטל, נתיב 
349-50 Kverkfjöll

 Kolugljúfur קֹולּוקלּובּור
226

קונסוליות 392
 Kópavogur קֹוּפאבֹוגּור

98-99
קֹוּפאבֹוגּור, מוזיאון לטבע 

 Náttúrufræðistofa
99 Kópavogs

281 Kópasker קֹוּפאסֶקר
קיאקים 42-44

ֵסייד'יספֶיירד'ּור 299  
פלאֶטֶרה 206  

ת'ֹורשֶהרּפ 282  
 ,339 Kjölur קיֹולּור, נתיב

342-43
119 Kerið 'ֵקייריד

 Kirkjufell קירקיּוֶבטל
133 ,186 ,139

קירקיּוָּביירקֶלסטּור 
 Kirkjubæjarklaustur

314-17
 Kelduhverfi ֶקלדּוקֶוורפי

276
138 Keldur ֶקלדּור

קֵלייבארוואטן 
110 Kleifarvatn

 Kling & קלינג אנד באנג
64 Bang

קמפינג 20, 391, 389, 
392

קניות 409

קפה 83
 Keflavík ֶקּפלאוויק

106 ,105-08
 ,269-70 Krafla קראּפָלה

262
ֶקרוויקּורפיאטל 

166 Kervíkurfjall
קרח, טיפוס על 72

קרחונים וכיפות קרח 
366

הֹוֶפלסיֹוקּוטל 330, 331  
ֵהיינאֶּברגסיֹוקּוטל 330,   

331
ואכְטנאיֹוקּוטל 329  

לאנגיֹוקּוטל 180  
מירדאלסיֹוקּוטל 154  

סווינאֶוולסיֹוקּוטל 324  
סֹולֵהייָמיֹוקּוטל 154  
סָנייֶפלסיֹוקּוטל 190  

סקאפטאֶווטלסֶייקּוטל   
321

פלָאּוָאיֹוקּוטל 330, 331   
ְקוויאריֹוקּוטל   

327 Kvíárjökull
קֶוורקיֹוקּוטל   

349-50 Kverkjökull
קרחונים, טרק 42, 72

ֶקרטלינגארפֶייטל 
343 Kerlingarfjöll

99 Krýsuvík קריסּוביק
178 Krauma קֶרָמה

קתדרלות ראו כנסיות 
וקתדרלות

ר
55 Ráðhús ראד'הּוס

282 Rauðanes ֶרד'אֶנס
ֶרד'אסאנדּור 

200 Rauðasandur
רדיו 397

ֶרד'ֶפלדסָגאּו 
192 Rauðfeldsgjá

ֶרווארהֹולסֶהטליר 
121 Raufarhólshellir
 Raufarhöfn ֶרווארֶהרּפ

281-82
רוחות רפאים 380

רוחות רפאים, מרכז 
124-25 Draugasetrið

רוק, מוסיקה 373-74
98 Réttin ֶרטין

ֵרייד'ארפֶיירד'ּור 
 Reyðarfjörður

302-03
ֵרייניסדראנגּור 

161 Reynisdrangur
ֵרייניספיָאָרה 

155 Reynisfjara
 Reykhólar ֵרייקהֹולאר

197
ֵרייקהֹולט 

)ּבֹורגארפֶיירד'ּור עילי( 
178-79 Reykholt

ֵרייקהֹולט )מעגל הזהב( 
117-18 Reykholt

ֵרייקָיאדאלּור 
121 Reykjadalur

 Reykjahlíð 'ֵרייקָיאהליד
263-65

 ,48 Reykjavík רייקיאוויק
 ,56-57 ,53 ,52-99

8 ,60-61
אתרי אינטרנט   

מועילים 59
אתרים 54-67  
בידור 89-90  

ברים ומועדונים 13,   
86-89

הגעה ועזיבה 95-96  
היסטוריה 54  
התמצאות 94  

חיי־לילה 13, 86-89  
טיולי-יום 69  

טיולים מודרכים 68-74  
כרטיסי הנחה 65  

לימודים 68  
מגורים 52, 74-79  

מוקדי־עניין עיקריים 53  
מזג אוויר 392  
מידע 94-95  

מסלולים מומלצים 54  
מסעדות 13, 52, 79-86  

מרחקי נסיעה 52  
פעילויות 67  
קניות 90-94  

תחבורה 96-97  

סקאגאפֶיירד'ּור 
226-31 Skagafjörður

 Skálanes סָקאּולאֶנס
301-02

 Skálholt סָקאּולהֹולט
118-19

סקאלאגרימסגארד'ּור 
 Skallagrímsgarður

175
164 Skansinn סקאנסין

 Skaftafell סקאפטאֶווטל
320 ,319-24

  טיולים מודרכים 
321-23

הגעה ועזיבה 324  
לשכות מידע לתיירים   

324
מגורים 323  

מזג אוויר 323  
מסעדות 323-24  
פעילויות 320-21  

סקאפטאֶווטלסֵהייד'י 
 Skaftafellsheiði

321-24
סקאפטאֶווטלסיֹוקּוטל 

321 Skaftafellsjökull
 Skarðsvík סקארד'סוויק

194
 Skógafoss סקֹוָאפֹוס

234 ,143
143-46 Skógar סקֹוָאר

סקֹוָאר, המוזיאון 
 Skógasafn לפולקלור

143
סקֹוטּופֶיירד'ּור 

212 Skötufjörður
סקי 235

אֹולאפספֶיירד'ּור 239  
ֶאסקיפֶיירד'ּור 304  
ָאקּוֵריירי 243-45  

ֵסייד'יספֶיירד'ּור 299  
סקארד'סדאלּור   

233 Skarðsdalur
סֵקייד'אָראּורסאנדּור 

319 Skeiðarársandur
255 ,383 skyr סקיר

סקריד'ּוקלֹוסטּור 
 Skriðuklaustur

293-94

סקרימסלאֶסטּור, מוזיאון 
למפלצות ימיות 

איסלנדיות 
203 Skrímslasetur

ֶסרָּבייָארקירקָיה 
171 Saurbæjarkirkja
סרטים 352, 370, 375-76

ע
עבודה 399

עונות התיירות 396
עיטם לבן זנב 

 haliaeetus albicilla
197

עיצוב 23, 376
עישון 397

עיתונים 397
ענקית )פסל( 105

פ
318 Fagrifoss פאגריפֹוס

194 Fálkí פאּולקי
ָפאּוסקרּוד'ספֶיירד'ּור 

306 Fáskrúðsfjörður
פאּוקאֶסל - פארק 

הסוסים האיסלנדיים 
123 Fákasel

ּפאטֶרקספֶיירד'ּור 
 Patreksfjörður

201-02
310 Papey ּפאֵּפיי
ּפאראדיסֶהטליר 

98 Paradíshellir
70 Faroe פארֹו, איי

פארקים וגנים
ֶאסטּורֶווטלּור 55  

ֵהייד'ֶמרק, שמורת   
הטבע 66-67

ֶהפד'י 266  
ליסטיגארד'ּורין   

243 Lystigarðurinn
סקרּוד'גארד'ּור   

271 Skrúðgarður
 Skrúður סקרּוד'ּור  

205
קלֹומסקאּוָלָגרדֹור   

57-58

רייקיאוויק, הגן   
 Grasagarður הבוטאני

66
פארקים לאומיים 

ושמורות 368
ואכְטנאיֹוקּוטל 13,   

 ,319-24 ,293 ,276-80
13 ,320 ,331 ,326

סָנייֶפלסיֹוקּוטל,   
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