
 

Erasmus+ prispevek 

Delovno mesto: oskrbovalec kampa, delo na info točki, strežba v restavraciji 
Lokacija: Islandija 
Delodajalec: resort Husafell 
Smer študija: 2. gostinstvo in turizem 
Študent/-ka: Tim Koprivc 
 

Erasmus+ praktično izobraževanje sem opravljal na Islandiji, in sicer v resortu Husafell, ki se 

nahaja v notranjosti Islandije. Islandija je najbolj severna država v Evropi, je otok z največjo 

vulkansko aktivnostjo. Zaradi velikega števila vulkanov ter ledenikov Islandiji pravijo tudi dežela 

ognja in ledu, teren je razgiban – od fjordov, gora, jezer, ravnin, rek in vse do neskončnega števila 

slapov. Islandija naj bi tudi bila dežela samorogov in čarobnih bitij. Islandci se radi pohvalijo, da 

je njihova država zelena država, saj pridobivajo tako elektriko kot toplo vodo direktno iz zemlje 

ter toplih vrelcev. 

Delal sem v Husafellu, ki je eden najbolj turističnih resortov na Islandiji, ima tudi najstarejše in 

največje kamp območje na Islandiji. Najprej sem delal kot oskrbovalec kampa ter na info točki, 

kasneje pa sem delal kot natakar v restavraciji. Delal sem tako v bistroju kot tudi v restavraciji 

hotela s  4 zvezdicami. Delo je bilo zelo razgibano in spoznal sem veliko različnih kultur. Izboljšal 

sem svoj angleški jezik prav tako tudi svoje spretnosti v strežbi in turizmu. 

Bival sem v hiškah za zaposlene, ki jih je ponudil delodajalec, bile so udobne ter moderno 

opremljene. Imel sem svojo sobo,  skupne prostore pa sem si delil s 5 ljudmi. Namestitev je bila 

zelo ugodna v primerjavi z drugimi namestitvami na Islandiji. 

Prevoz do hotela mi je ponudil delodajalec, ki me je pobral v glavnem  mestu Reykjavik. Ko sem 

bil v resortu, smo imeli en avto za osebje in smo ga lahko uporabljali le za nakupe v bližnjem 

mestu, ki je bilo oddaljeno približno eno uro od Husafella. Zaradi zelo odročne lokacije resorta – 

najbližje mesto Borganes je bilo oddaljeno 1 uro vožnje – je bil prevoz nujno potreben.  

Tipična hrana, ki so jo pripravljali, kjer sem delal, je bila islandska ovca. Okus te ovce je bil 

popolnoma drugačen od ovce v Sloveniji, verjetno zaradi načina priprave ter reje ovc. Pripravljali 

so jo na več različnih načinov, moj najljubši je bil sendvič iz tanko narezanega ovčjega stegna s 

karamelizirano čebulico, najbolj neokusna pa je zame bila ovčja glava. To je tradicionalna 

islandska jed, ki jo običajno pripravijo za božič, in sicer tako, da se polovica glave enostavno vrže 

v vrelo vodo in ko je skuhana, jo postrežejo.  

Svoj prosti čas sem preživljal v naravi, in sicer v obliki različnih izletov po prečudoviti naravi 

Islandije, preplezal sem ledenike, raziskoval jame, iskal kite, preganjal ovce, se vozil z motornimi 

sanmi na vrh ledenika in doživel še mnogo drugih neverjetnih dogodivščin. Nočnega življenja v 

klubih ni bilo, ker smo bil tako oddaljeni od civilizacije, smo pa imeli zelo pogoste zasebne zabave 

med zaposlenimi, ki so se običajno zaključile z veliko plesa, glasbe in lepih spominov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


