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Mitt hotell

Lyxa
i lavaland
ISLAND Vid foten av berget Hengill, i ett landskap av

mossiga lavafält, kristallklara vattenfall och varma
källor, står hotell Ions strama byggnad som ett ufo
från en annan värld.
Text Malin Ståhl Hefvelin
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rån hotell Ion ser man bara en annan bygg
nad; en anläggning i korrugerad plåt ur
vars två skorstenar det bolmar ut grå rök.
– Många frågar varför vi byggde vårt
hotell bredvid den där fula fabriken, säger
Sigislaug Sverrisdottir. Men det är ett geotermiskt
värmeverk som tar hand om energin från den heta
källan som kommer upp ur marken just här. Vi är
stolta över vår miljövänliga energikälla så för oss är
det vackert.
Sigislaug Sverrisdottir äger och driver hotellet till
sammans med sin man. De jobbar med innovativa
lösningar för att minimera miljöpåverkan, varje
detalj är genomtänkt. Naturliga material som driv
ved, lava och isländsk sten används genomgående
i hotellets möbler. All uppvärmning kommer från
den geotermiska källan.
En annan grundläggande inställning man har
i sitt arbete är att försöka involvera närbelägna går
dar i hotellets verksamhet.
– Vi beställer så mycket vi kan från dem. Det är
viktigt att hålla sig väl med sina grannar när man
befinner sig ute i ödemarken, förklarar Sigislaug.
Ion kan ordna besök på gårdarna i trakten.
När Yoko Ono bodde på Ion besökte hon en bonde
i närheten och stannade i flera timmar, drack te och
pratade. En annan välbesökt gård i grannskapet är
Efstidalur, som har både stugby och krog. Här till
verkar man egen glass och genom en glasvägg i res

”
Värmeverket brukar
signalera till oss när det
är norrsken på gång,
sedan släcker de ner så
att vi kan se skådespelet
i totalt mörker
taurangen ser man rakt in till korna som står för
råvaran.
I hotellets norrskensbar finns stora panorama
fönster ut mot natthimlen.
– Värmeverket brukar signalera till oss när det är
norrsken på gång, sedan släcker de ner så att vi kan
se skådespelet i totalt mörker, säger Sigislaug.
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Hotellet är en perfekt bas för att utforska den geolo
giska nöjespark som Island utgör. Nedanför hotellet
rinner en flod med geotermiskt vatten där gäster
kan ta ett varmt morgondopp och i närbelägna na
tionalparken Þingvellir kan man snorkla i smält
vatten från glaciärerna. 

resor@svd.se
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5 spektakulära
utflykter
1. Silfrasprickan är den vattenfyllda glipan mellan den europeiska
och den nordamerikanska kontinentalplattan. Iförd torrdräkt
snorklar man i kristallklart vatten
med över hundra meters sikt. Det
finns inga fiskar i det tvågradiga
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glaciärvattnet, men väl magiska
vyer med böljande sjögräs klädda
med pärlband av luftbubblor.
2. Vattenfallet Gullfoss är en uppvisning i naturens kraft och skönhet. Vattnet rasar ner i en 70
meter djup dalgång på sydvästra
Island. Gullfoss direktsänds på
www.livefromiceland.is

3. Islands näst största gejser
Geysir har fått ge namn åt fenomenet. Den kastar upp kokande
vatten drygt 70 meter upp i luften
men kan vara inaktiv månader
i streck. I samma område finns
gejsern Strokkur som till blåser
ånga och vatten ungefär var
fjärde minut.
www.geysircenter.com

4. Klättra ner för spiraltrappan
under lavafältet och vandra i den
200 meter långa grottan Vatnshellir där lava flödade fram för
8 000 år sedan. Guidade turer under maj–september.
www.vatnshellir.is

Naturnära och
miljövänligt

5. Avsluta med hummerfest. Den
kalla Atlanten gör de isländska
humrarna små och smakrika. På
restaurang Fjórubordid i fiskebyn
Stokkseyri serveras enbart hummerstjärtarna, på stora fat med
vitlök och smör.
www.fjorubordid.is
Sigislaug Sverrisdottir.

Ion Luxury adventure hotel är
byggt av de isländska arkitekterna
Minarc som verkar i USA. Här
finns 46 dubbelrum, restaurang,
bar, pool och spa. Pris: Dubbelrum
från 2 300 kr/natt.
www.ioniceland.is

Resa: Iceland Air flyger Stockholm-Reykjavik från 1 900 kr t/r.
Hyrbil är att rekommendera.
www.europcar.se

