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אי האוצרות

דות
טמפרטורה שנתית ממוצעת של 23ºC עוב  •

עם קייצים חמים וחורפים נעימים.   

שטח של 2,034 קילומטרים רבועים.  •

3,000 שעות אור שמש בשנה.  •

כ-400 קילומטרים של קו חוף.  •
וכ-70 קילומטרים של חופים.  

43 שטחי טבע מוגנים  •
)48% מהאי כולו(.   

יותר מ-800 זנים מקומיים של   •
חי וצומח.  

רשת דרכים מודרנית  •
ושרות אוטובוסים מלא. חשמליות באזורים  

עירוניים.             

האירו הוא המטבע הרשמי.  •

)טנריף בדרום  האחד  תעופה,  נמלי  שני   •
דרום Tenerife Sur( והאחד בצפון )טנריף 
ליותר  טיסות  עם   ,)Tenerife Norte צפון 

מ-150 ערים בעולם.

שני נמלי שיט בינלאומיים.  •

בין 2 ל-4 שעות בטיסה מנמלי התעופה    •
הראשיים בספרד ובמדינות אירופה.  

שני אתרי מורשת עולמית של אונסק”ו.  •
הפארק הלאומי טיידה והעיר לה לגונה.  

 טנריף הינו אי וולקני באוקיינוס האטלנטי, 
בו החורף נראה כאביב תודות לטמפרטורה 
מעלות   23 של  נפלאה  ממוצעת  שנתית 
צלזיוס. מקום בו האנשים באמת ידידותיים, 
עד  מגוונים  כה  נופים  עם  אידילי  עדן  גן 
ובעונה  בעת  נמצאים  לכם שאתם  שייראה 
או  לעולם,  מסביב  מקומות  באלף  אחת 
טיידה  הירח, כשהפארק הלאומי  על  אפילו 
)שטח וולקני ענק ישר מהסרטים( יגרום לכם 

להאמין שאתם מבלים על פלנטה אחרת.

לעשות  המציע  חופשות  יעד  היא  טנריף 
שמש  אוהבי  ומפתה  המושך  דברים,  מאות 
משלווה,  ליהנות  חופיו,  אל  אירופה  מכל 
שיזוף בשמש וספורט מים, או לשקוע בנופי 

סוריאליסטים  מדבר  מנופי  קסומים,  טבע 
עד הרים עתירי ירק. והכול במרחק קצר זה 
מזה. אי המציע כה הרבה דרכים ליהנות בהן 
ומי שמכיר אותנו חוזר שנה אחר שנה לחוות 
הרגעים  ואת  המדהימה  החוויה  את  מחדש 

המאושרים.

סוף  אין  תמצאו מקומות אכסון מודרניים, 
מסורות,  מעולה,  מטבח  ורעיונות,  פעילויות 
עוד  מה  בטוחים.  ואירוח  סביבה  תרבות, 
החופשה  את  לחוות  מוכנים  בואו  צריך? 

הטובה ביותר של חייכם.

 230C טמפרטורה שנתית ממוצעת
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Playa Jardín beach, 
Puerto de la Cruz

Playa de las Arenas beach, 
Buenavista del Norte

Teide National Park

למעלה

ימין

שמאל

 אלה המכירים אותנו חוזרים שנה 
אחר שנה כדי לחוות מחדש חוויות 

שלא ייאמנו 



עד  לעשות,  הרבה  כך  כל  יש   
לא  מה  לכם  לספר  יותר  קל  שיהיה 

ניתן לעשות באי טנריף 

לחוש את חומם של השמש 
והתושבים המקומיים

סיבות טובות לבקר באי
עד  לבוא,  סיבות  הרבה  כך  כל  יש   
אז  כולן.  את  למנות  יכולים  איננו  שפשוט 
הנה כמה דוגמאות המסבירות מדוע טנריף  

הוא יעד מבוקש ביותר.  

אקלים של חיים טובים.1 

יומית  לשגרה  שלום  אמרו 
לוחצת. מזג האוויר השמשי מועיל להרמוניה 
שותף  לנו  יש  שלכם.  והרוחנית  הפיזית 
כל  במשך  הנעים  האוויר  מזג  עוצמתי: 
השנה, כך כל יום הינו הזדמנות להשתחרר 
החיים.  של  הפשוטים  מהתענוגות  וליהנות 

ברחובות  מטיול  בחוץ,  מהשהיה  תיהנו 
ולאורך טיילות החופים, תנשמו...

הכול לכול אחד.2 

כל  עבור  משהו  יש  לטנריף 
לבוא.  שתחליטו  שנה   עונת  בכל  מבקר, 
בואו, הביאו את המשפחה, את השותף, את 
החברים ואפילו את חיית המחמד )שתתקבל 

בברכה ברבים ממקומות האכסון(.

טבע יוצא דופן.3 

שחור,  ואפילו  לבן  חול  עם  חופים 
והר  השלישון,  מעידן  ששרדו  דפנה  יערות 
טיידה. המגוון הטבעי של האי מציע  נופים 
שונים ומרשימים סביב כול פינה, כפי שצפו 
דארווין  צ’רלס  או  הומבולד  פון  אלכסנדר 
הדרך  בטנריף.  שהותם  במהלך  עצמו, 
הוולקניים  במקורות  לחזות  ביותר  הטובה 
הסיורים  באחד  להשתתף  הינה  האי  של 

הרבים המוצעים בו. 

בחרו במה שאתם הכי אוהבים.4 

בחרו בין ספורט מים ופעילויות 
בחוף או בהרים. השתתפו בחיים הכפריים, 

ובדולפינים,  בלווייתנים  לצפות  צאו 
שחקו  או  הנושאיים  בפארקים  השתעשעו 
צפייה  צלילה,  רגליים,  לטיולים  צאו  גולף. 
בכוכבים ושחררו עצמכם במסיבות ליליות. 
יותר  שקל  עד  לעשות,  הרבה  כה  יש  אכן, 
לספר לכם על הדברים שלא ניתן לעשות 

באי טנריף.

הפכו קניות לאמנות.5 

בשל  רק  לבוא  יכולים  אתם 
בבילוי  שתרצו  זמן  כמה  ולבלות  הקניות 
האהוב עליכם. אין אצלנו מע”מ. גובה המס 
דבר   ,7% כלל  בדרך  הוא   IGIC  - המקומי 
שתמצאו  גם,  מה  יותר.  זול  הכול  העושה 
את הבוטיקים ובתי האופנה הטובים ביותר. 
שהנכם  המותרות  כל  את  לכך  הוסיפו 
לימוזינות  מפוארות,  וילות  בהם,  חושקים 
לכם  ותהיה  מבהיקות  ויאכטות  מפנקות  
יוריק  בבית  שנשאר  שמי  כזו,  חופשה 
מקנאה כשישמע מכם על הרפתקאותיכם.

שמים כחולים, בהירים6 

שמי טנריף הינם כה טהורים ובהירים  
עד שהם נחשבים לאחד המקומות הטובים 
ביתו  היא  טנריף  בכוכבים.  לצפייה  בעולם 
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Mesa del Mar, Tacoronte

של  המוניטין  רב  האסטרופיזי  המכון  של 
האיים הקנאריים,  עם טלסקופים ענקיים – 
כולל הטלסקופ  “גרגור סולאר” אתו מנסים 
מדענים מובילים מספרד ומהעולם, לגלות 

את מסתרי העולם.

המיזוג המושלם7 

חיים התושבים  אנחנו  בטנריף, 
על  תמיד  לנו  מרוח  וחיוך  אהבה  עם 
השפתיים. טבענו המתוק, הידידותי  משמעו  
שאנו מקבלים את אורחינו בזרועות פתוחות 
רגל  להולכי  תמיד  עוצרים  נהגים  )למשל, 
במעברי חציה ואנחנו עושים כל מאמץ לתת 
היותנו  של  התוצאה  זוהי  ברורות(.  הנחיות 
מיזוג בין אבותינו הספרדים והאירופים, יחד 
עם השפעות חזקות מאמריקה ומאפריקה. 
כאשר  כאן,  ולחיות  להישאר  החליטו  רבים 

למדו להכיר אותנו במשך חופשתם.

טעמים אוטנטיים.8 

זו תהיה התגלית הגדולה ביותר 
קומבינציה  הינו  המקומי  המטבח  שלכם. 
והים  האטלנטי  האוכל  מיטב  של  טעימה 
עשויות  מושלמות  מנות  שיצרה  תיכוני, 
ביותר  הטובים  המקומיים  מהמצרכים 

שימלאו פיכם מים...

להירגע יום ולילה9 

אירופי  ספרדי,  יעד  הינו  טנריף 
בו שולטים  ומשפחתי. אי בטוח בכול מובן, 
ליהנות   לכם  ומאפשרים  והשלווה,  השקט 
ובתוספת  דאגות  חסרת  רגועה,  מחופשה 
לרשותכם  עומדת  הצורך  שבעת  הביטחון, 

רשת בריאות מקפת.

קרוב מכפי שהנכם חושבים10

האי קרוב מאוד לספרד היבשתית 
ולאירופה,  במרחק של  4-2 שעות  טיסה. 
יום.  כל  מאירופה  ממריאות  רבות  טיסות 
מיקום האי עושה אותו נגיש לשלוש יבשות 
אירופה,  בין  ולהתפתחויות  לקשרים  ודבק 

אמריקה ואפריקה.

להיות חטוב11

האפשרות   שלנו,  האקלים  בשל 
בגבהים,  או  הים  פני  בגובה  להתאמן 
הנוחות  כל  עם  ואכסון  מודרניים  מיתקנים 
ספורטאים  ספור  אין  ויותר,  בית  של 
לאירופים,  מתכוונים  )אנחנו  מקצועיים 
אלופי עולם ואולימפיים( בוחרים בטנריף כל 
והתובעניים  שנה כמקום לאימונים הקשים 
שלהם. רכיבה על אופנים, שחיה, אתלטיקה, 

אתם  גם  יכולים  כמותם,  חוף...  כדוריד 
ליהנות מהספורט החביב עליכם באי.

האי בר הקיימא12

תודעה  בעל  אי  הינו  טנריף 
על  המעוצבים  אקולוגיים  בתים  סביבתית. 
ברת  לאנרגיה  הטכנולוגי  )המכון   ITER ידי 
ומוצעים לנופשים, מנצלים חומרים  קיימא( 
של  פליטה  אפס  ביתי.  לשימוש  טבעיים 
של  התמידית  המחויבות  או  החשמליות, 
רק  הם  הסביבה,  על  לשמירה  המלון  בתי 
כמה דוגמאות לתשומת הלב הניתנת באי 

לסביבה.

לנוע בקלות13

בין  ביותר  הגדול  האי  הוא  טנריף 
האיים הקנאריים, אבל לא גדול מכדי לטייל 
בו – מבקרים יכולים לנסוע מקצה אחד של 
האי אל השני ביום אחד. המרחקים ניתנים 
האי  סביב  לנסוע  ניתן   – בקלות  לשליטה 
מעדיפים  אתם  אם  או,  ציבורית  בתחבורה 
שכורה.  במכונית  יותר,  גדולה  גמישות 
למידותיו הקטנות יחסית יש יתרון נוסף: אי 

אפשר ללכת לאיבוד באי.
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ליהנות 
מקיץ 
בחורף

האקלים הטוב ביותר בעולם
 הנכס הגדול ביותר טנריף הוא העובדה 
השמש  ומראה  יום  כל  זורחת  שהשמש 
כל  ממלא  בוקר  כל  האופק  מעל  העולה 
השמש  לאור  שמחה.  בתחושת  באי  אחד 
יש גם הרבה יתרונות רפואיים. הוא מרגיע, 
מגמיש, מפעיל הגנות, מרגיע לחצים, מאזן 
את מערכת העצבים ומייפה את העור. בלי 
הפועל  מחדש  טיפול  מהווה  הוא  מאמץ 
הקרניים  בערבים,  בו.  שחשים  בלי  אפילו 
הצובעות  נשימה,  עוצרות  שקיעות  יוצרות 
והטוב  זהב.  וכתום  אש  אדום  השמים  את 

ביותר, כול זאת חינם אין כסף. 

תוספת  הן  הקבועות  הטרופיות  הרוחות 
נפלאה, המספקת ניגוד מושלם לשמש של 
ועוזרות  האקלים  את  משפרות  הן  טנריף. 
בקיץ  האביביות  הטמפרטורות  ליצירת 
ומרפאים  רופאים  ובחורף כאחד, המביאות 
לייעץ למטופלים שלהם  מכל רחבי ספרד 

לבלות זמן באי כמזור למחלותיהם.

האין די בכך כדי להסביר מדוע טנריף היא 
אחד ממקומות הנופש הפופולריים ביותר? 

זה וכמובן החופים.
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ליהנות 
מקיץ 
בחורף

החופים ואתם
70 קילומטרים של חופים, בהם   יש באי 
אפשר ליהנות משפע פעילויות כמו סירות 
ואפשר  מצנחים.  ושיט  סילון  סקי  פדלים, 
גם סתם לתפוס שלווה, לתת לרוחות מהים 
להיכנס  לכם,  וכשמתחשק  אתכם  לקרר 
הכול  על  לחזור  ואז  במים,  קצרה  לטבילה 
אפשר  אי  המדהימה.  השמש  שקיעת  עד 

לומר שאיננו מקלים עליכם.

הכחול”  ב”דגל  זכו  בטנריף  החופים  רוב 
השירותים  בהם,  המים  איכות  בשל 
המסופקים בהם והנגישות. חופים עם חולות 
גומאר  בין  בדרום,  בעיקר  נמצאים  זהובים 
 Las( לאס ויסטאס .)Gumar – Adeje( ואדחה
אל   ,)Las Galatas( גאלטאס  לאס   )Vistas
 )Torviscas( טורויסקאס ,)El Medano( מדאנו

ופאנאבה )Fanabe( הם כמה דוגמאות.

המפורסם  החוף  העירוני,  השטח  בסביבת 
 )Las Teresitas( טרסיטאס  לאס  הוא  ביותר 
 1.5 אורכו  האי.  בירת  קרוז,  שבסנטה 
קילומטר וחולות הזהב והקירבה לעיר החוף 
עושים   )San Andres( אנדרס  סאן  הקטנה 
מתחת  התרגעות  של  ליום  אידיאלי  אותו 
בסביבה,  )בהיותכם  הטרופיים  הדקל  לעצי 
הכפרי  בפארק  גם  לבקר  יכולים  אתם 
הירק  שופעי  והיערות   )Anaga( אנאגה 

המנוקדים בבתים לבנים.

בזכות יסודותיו הוולקניים, יש לטנריף גם 
חולות שחורים, בעיקר בצפון האי. בחופים 
אלה, בין יתר יתרונותיהם, יספוג עורכם את 
אשר  שלהם  המפורסמים  המינרלים  מלחי 
מקטינים לחצים ומגבירים את זרימת הדם. 
 )El Bollullo( החופים המפתים של אל בולולו
שניהם  רחוקים   )Los Patos( פאטוס  ולוס 
מהדרכים המסורתיות של התיירים. החופים 
חרדין  חוף  את  כוללים  ביותר  הפופולריים 
 Puerto de la( בפוארטו דה לה קרוז )Jardin(
Cruz(, אל סוקורו )El Socorro( בלוס ריאלחוס 
 )San Marcos( מרקוס  וסאן   )Los Realejos(

.)Icod de los Vinos( באיקוד דה לוס וינוס

דרך נהדרת ליהנות מהים באי הינה ביקור 
בבריכות הטבעיות שנוצרו לפני שנים רבות 
האוקיינוס.  לתוך  שנשפכה  לבה  ידי  על 
בבחאמאר  נמצאות  ביותר  הפופולריות 
 Puerto del( הידלגו  דל  פוארטו   ,)Bajamar(
Hidelgo(, )לה לאגונה La Laguna(, סאן חואן 
 )San Juan de la Rambla( ראמבלה  לה  דה 
)צ’ארקו לה לאחה Charco la laja(, גראצ’יקו 
וסאן   )El Caleton( קלטון  אל   )Garachico(

.)San Miguel( מיגואל

ליסודותיו  תודות   
לטנריף  יש  הוולקניים, 
גם חופים שחורי חול , 

בעיקר בצפון האי 

Del Socorro
Los Realejos

Del Duque
Costa Adeje

ימין

שמאל

חוף

חוף
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)Playa del Socorro( חוף סוקורו
)Los Realejos( לוס ריאלחוס

כחול
גלישה

וחול
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רשימת החופים הזוכים ב”דגל הכחול”

www.webtenerife.com/playas-למידע על חופים נוספים בקרו ב

כחול
גלישה

וחול

שם

פאנאבה
Fañabé

פלאייה דל דוקה
Playa del Duque

I-II טרויה
Troya I-II

אל מדאנו
El Médano

לה חקיטה
La Jaquita

פלאייה סן חואן
Playa San Juan

לה ארנה
La Arena

אל סוקורו
El Socorro

פלאייה חארדין
Playa Jardín

סאן טלמו
San Telmo

ארניסקו
Arenisco

לוס גיוס  
Los Guios

בריכות בחאמאר  
Bajamar Pools

סוג החול

זהוב

זהוב

שחור

זהוב

זהוב

שחור, סלע וולקני 
וחלוקי אבן

שחור

שחור וחלוקי אבן

שחור

שחור וסלע וולקני

שחור וסלע וולקני  

שחור

_

מידע

הצלה,  שירותי  טלפון,  מסעדות,  ברים,  מקלחות, 
שמש,  מרפסת  שירותים;  האדום,  הצלב  משטרה, 
שמשיות חוף  וציוד ספורט ים להשכרה; גישה לנכים

הצלה,  שירותי  טלפון,  מסעדות,  ברים,  מקלחות, 
שמש,  מרפסת  שירותים;  האדום,  הצלב  משטרה, 
שמשיות חוף וציוד ספורט ים להשכרה; גישה לנכים

הצלה,  שירותי  טלפון,  מסעדות,  ברים,  מקלחות, 
שמש,  מרפסת  שירותים;  האדום,  הצלב  משטרה, 
שמשיות חוף וציוד ספורט ים להשכרה; גישה לנכים

שמש  מרפסת  שירותים,  מסעדות,  מכוניות,  חניון 
מצ’אדו  חוף  עם  יחד  הצלה.  שירותי  מקלחות, 
)Machado( הוא מהווה את החוף המפורסם פלאיה 

)Playa del Medano( דל מדאנו

ימי  ספורט  וציוד  שמש  מרפסת  מכוניות;  חניון 
להשכרה 

חניון מכוניות, שירותים; מרפסת שמש ושמשיות חוף 
להשכרה; טלפון, מסעדות, מקלחות

שירותים,  הלבשה,  חדרי  מקלחות,  מכוניות,  חניון 
מסעדות;  האדום,  הצלב  הצלה,  שירותי  טלפון, 
ימי  ספורט  וציוד  חוף  שמשיות  שמש,  מרפסת 

להשכרה; גישה לנכים

הצלה,  שירותי  מסעדה,  טלפון,  שירותים,  מקלחות, 
חניות למכוניות

הצלה,  שירותי  טלפון,  מסעדות,  ברים,  מקלחות, 
שמש  מרפסת  שירותים;  האדום,  הצלב  משטרה, 

ושמשיות חוף להשכרה; גישה לנכים

מקלחות, טלפון, מסעדות, משטרה, גישה לנכים

שירותי  טלפון,  למכוניות,  חניון  שירותים,  מקלחות, 
הצלה, הצלב האדום, מסעדות

שירותים,  הלבשה,  חדרי  מקלחות,  מכוניות,  חניון 
מסעדות,  האדום,  הצלב  פיקוח,  יחידת  טלפון, 

ערסלים ושמשיות, השכרת ציוד

בריכות טבעיות, חדרי הלבשה, מסעדות

מיקום

בדרום
)Adeje( אדחה

בדרום 
)Adeje( אדחה

בדרום 
)Adeje( אדחה

בדרום
גרנדילה דה אבונה 

)Granadila de Abona(

בדרום
גרנדילה דה אבונה 

)Granadila de Abona(
בדרום

 Guia( גויה דה איסורה
)de Isora

בדרום
סנטיאגו דל טיידה 

)Santiago del Teide(

בצפון
 Los( לוס ריאלחוס

)Realejos
בצפון

פוארטו דה לה קרוז 
)Puerto de la Cruz(

בצפון
פוארטו דה לה קרוז 

)Puerto de la Cruz(

בצפון
סן קריסטובל דה לה 
 San Cristobal( לגונה

)de la Laguna

סנטיאגו דל טיידה

בחאמאר סן 
קריסטובל דה לה 

לגונה

אורך

700 מ’

700 מ’

650 מ’

1150 מ’

150 מ’

500 מ’

  

125 מ’

350 מ’

700 מ’

350 מ’

50 מ’

180 מ’  

_
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יערות דפנה 
שלווה 
ושרכים

טיולים ברגל
רכיבת אופני הרים

טיפוס
גלישת מצנחים

טיולים בקניונים
סיורי מערות

צפייה בציפורים
צפייה בכוכבים

רכיבה על סוסים

ב-43  מתפארת  טנריף   
שטחי טבע מוגנים התופסים 

מחצית משטח האי 
Anaga Rural Park 

La Orotava valley
Cueva del Viento, Icod de los Vinos

ימין

שמאל
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לחוות טבע
טבע  שטחי  ב-43  מתפארת  טנריף   
מוגנים, המשתרעים על מחצית האי. אפשר 
יערות  כמו  דופן  יוצאי  נופים  בהם  לראות 
עצי דפנה, שריד קסום מהעידן השלישוני, 
)הצוקים   El Acantilado de los Gigantes או 
הענקים(, המגיעים עד גובה של 600 מטרים, 
ומעל לכול, מאות אפשרויות לפעילויות חוץ. 
הדרכים  אחת  הם  למשל,  רגליים  טיולים 
ביותר לגלות את המבחר המדהים  הטובות 
של פינות טבע יפות לאורך מאות קילומטרים 

של שבילים משולטים.

כדי לגלות את כל מה שיש לטנריף להציע 
ב-  לבקר  ממליצים  אנחנו  לערים,  מחוץ 
החושים(,  )שביל   Sendero de los Sentidos
נוף טבע אמיתי עם שלטי מידע שיעזרו לכם 
המגע  השמיעה,  הראיה,  חושי  את  לגרות 

והריח שלכם.

במהלך  לבחירתכם  החוץ  פעילויות  רשימת 
חופשתכם כוללת, בין היתר, אופני הרים )יש 
שבילים לכל דרגות קושי( וטיפוס על קירות 
טנריף.  ובדרום  במרכז  בצפון,  רבים  סלע 
תודות לאיכות האוויר והאקלים, האי הינו גם 
יש  מצנחים.  לגלישת  באירופה  מוביל  יעד 
הצובר  זה  לספורט  אתרים  מ-100  יותר  לנו 

פופולריות.

טיול  גם  לנסות  לכם  מציעים  אנחנו 
יום  כל  המושכת  באי  פעילות  בקניונים, 
הרבה  לנו  שיש  משום  חדשים,  משתתפים 
את  חוצים  מהם  )מאות  מתאימים  קניונים 
סיורי מערות תת  וכן  טנריף לאורך ולרוחב( 

קרקעיות החבויות מתחת לרגלינו.

פעילות אחת, שלא ניתן ליהנות ממנה באף 
מקום אחר, היא האפשרות לסייר בצינורות 
הרוח( )מערת   Cueva del Viento כמו  לבה 
 .)www.cuevadelviento.net(  Icod de los Vinos-ב
זו, באורך 17 קילומטרים היא הארוכה ביותר 
אל  נשכח  בלתי  טיול  ומציעה  באירופה 
לגלות  נפלאה  והזדמנות  האדמה  מעמקי 

את עברו הוולקני של האי.

באוויר  מהן  ליהנות  נהדרות  אופציות  שתי 
זאת  בציפורים,  צפייה   - האחת  הן  הצח 
משום שהאיים הקנאריים וטנריף הם המקום 
בהגירה  ציפורים  לראות  ניתן  בו  הראשון 
השנתית שלהן לאפריקה המשוונית והשנייה 
הם  טנריף  מאחר ששמי  בכוכבים  צפייה   -
מהנקיים והפחות מזוהמים בעולם. אם אתם 
מעדיפים, הרי רכיבה על סוסים ברחבי האי 

היא עוד דרך מהנה לתור את טנריף.

חוץ
ות 

ילוי
פע

ות 
ציע

המ
ות 

חבר
מת 

רשי Anaga Atrapiés 
0034 676 52 66 05  
www.anagaatrapies.com 
info@anagaatrapies.com

Bike Experience Tenerife 
0034 922 08 81 88  
www.bikeexperiencetenerife.com 
info@bikeexperiencetenerife.com

Canariasviaja.com
0034 922 24 81 61  
www.canariasviaja.com 
info@canariasviaja.com   

Canarias Cycling  
0034 652 15 49 99 
www.canariascycling.com 
info@canariascycling.com

Canarias Guru
0034 922 73 03 19   
www.canariasguru.com  
reservas@amarillagolf.es

Canarias.com-Viajes Niza
0034 922 79 29 19  
www.canarias.com
hotel@canarias.com

Diga Sports  
0034 922 79 30 09  
www.diga-sports.de  
info@diga-sports.de  
 
Discover Experience 
0034 922 34 30 38  
www.discoverexperience.com 
info@discoverexperience.com

El Cardon, Naturexperience
0034 922 12 79 38
www.elcardon.com
info@elcardon.com

Elegant Excursions
0034 922 73 46 85  
www.elegant-excursions.com  
leon@elegant-excursions.com

Encholas
0034 635 25 76 32  
www.encholas.com  
encholas@encholas.com 
 
Enminube
0034 606 977 920  
www.enminube.net  
info@enminube.net

Feel Tenerife 
 0034 649 68 48 52  
www.feeltenerife.com  
info@feeltenerife.com  
   
Formas Mágicas
0034 922 65 34 01  
www.formasmagicascanarias.com
info@formasmagicascanarias.com 

Gaiatours senderismo y excursiones
0034 922 35 52 72  
www.gaiatours.es  
info@gaiatours.es
     
Ibrafly
0034 609 54 61 92 
www.ibrafly.net  
info@ibrafly.net  

Isla Activa Sports & Nature
0034 653 52 53 99  
www.isla-activa.com  
info@wandernteneriffa.de

Mare Naturadventures
0034 646 86 77 13  
www.marenatura.es  
info@marenatura.es

Mountainbike Active  
0034 922 37 60 81
www.mtb-active.com
info@mtb-active.com

Natura Segway Tours  
0034 662 68 92 98  
www.naturasegway.com 
info@naturasegway.com

Observacion De Las Estrellas
0034 922 23 62 99  
www.astroamigos.com  
astroexcursiones@yahoo.com

One day in Tenerife
0034 670 82 29 37  
www.oditen.com  
oditen@gmail.com 
   
Teide Astro Volcanes Y Estrellas
0034 922 37 37 73  
www.teideastro.com 
info@teideastro.com

Teleferico Teide
0034 922 010 440
www.telefericoteide.com
teleferico@telefericoteide.com

Tenerife Adventure  
0034 609 36 65 74  
www.tenerife-adventure.com  
info@tenerife-adventure.com

Teno Activo  
0034 618 00 09 72  
www.tenoactivo.com 
info@tenoactivo.com 
    
Travel Puzzling
0034 651 68 48 08   
www.travelpuzzling.es  
info@travelpuzzling.com
     
XTM-Travel.com  
0034 922 09 89 68  
www.xtm-travel.com  
info@xtm-travel.com 
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Playa de Los Patos, 
La Orotava

לטבול בנופים כחולים
דיג במים עמוקים. שיוטים בסירות 

מפרש. גלישת רוח. גלישת עפיפונים. 
חתירה בקיאקים. צלילה

לצלול!
כמו  בדיוק  במים,  לעשות  דברים  הרבה  יש   
ביבשה. מי הבדולח של האוקיינוס מסביב לטנריף, 
יחד עם מגוון החיים בים, הינם אוצר אמתי לכל 
מי שנהנה מצלילה, כמו גם למי שמבקש לנסות 
רוח  גלישת  הגלים,  מעל  הראשונה.  בפעם  זאת 
היא   )El Medano( מדאנו  )אל  עפיפונים  וגלישת 
גלישה  אלה(.  ספורט  מסוגי  שנהנה  למי  עדן  גן 
או שיט קיאקים גם הם אפשרויות, שיחד עם דיג 
מהווים  מפרש,  בסירות  ושיוטים  עמוקים  במים 
למומחים  הן  הפעילויות  של  המלא  המבחר  את 

והן למתחילים.
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להתאמן. לנצח
 אין זה סוד שהצלחה בספורט מבוססת 
עדיין,  אך  קשוחה,  אימונים  תוכנית  על 
מתבצעים  הם  בה  והסביבה  התנאים 
היעד  היא  טנריף  מידה.  באותה  חשובים 
האידיאלי לאימון אתלטים מקצועיים, כמו 

גם חובבים וחסידים.

 )Santa Cruz( קרוז  בסנטה   Tincer אצטדיון 
שהמבנה יוצא הדופן שלו מוכר בכול העולם 
המתקדמים  האימון  אמצעי  את  ומספק 
דה  קלטה  בלה   T3-ה מרכז  או   ביותר, 
אדחה )La Caleta de Adeje( המתגאים בכמה 
באירופה,  ביותר  מהמודרניים  מיתקנים 

הראויות  הספורט  מתשתיות  שניים  הם 
ביותר לציון. אלה, יחד עם האקלים הנפלא 
לאורך כל השנה, מושכים לטנריף כל שנה 
מאות ספורטאים, בודדים וקבוצות, במיוחד 
מאירופה, לתוכניות אימונים קשות ומקיפות 

כהכנה לאירועים מרכזיים.

מועדוני  את  כוללת  הארוכה  הרשימה 
כדור הרגל של ניו קאסל, סוואנסי ואוורטון 
גם  כמו  משבדיה,  אלסבורג  או  מאנגליה, 
צרפת,  מבריטניה,  לאומיות  קבוצות שחייה 
אתלטים  וספרד.  איטליה  הולנד,  גרמניה, 
בריטה  הגרמניה  השחיינית  כמו  שם  ידועי 

סטפן שהיא השחיינית מספר אחת בארצה, 
חברה לקבוצה פאול בידרמן  שהוא אלוף 
200 מטרים בסגנון  העולם ברומא בשחיית 
גודיסון  פאול  השיט  אלוף  או  חופשי, 
  .)2008 בייג’ין  באולימפיאדת  זהב  )מדליית 
מחנה האימונים של הקבוצות  הספרדיות 
הטובות ביותר בכדוריד חוף, הררה וגווירה, 
בריידלי  כמו  אופניים  ורוכבי  כאן  מתקיים 
 2012 פראנס  דה  הטור  )מנצח  וויגינס 
לונדון(.  באולימפיאדת  השעון  נגד  והמרוץ 
אלברטו קונטדור ואלכסנדר וינוקורוב באים 
עכשיו,  טנריף.  כבישי  על  כאן  להתאמן 

אנחנו זקוקים רק לכם.

מים
רט 

ספו
ות 

חבר מרכזי צלילה

Aquamarina
Centro de Buceo   
0034 922 79 79 44  
www.aquamarinadivingtenerife.
com
info@aqua-marina.com

Blue Bottom Diving  
0034 922 71 41 85  
www.bluebottomdiving.es  
info@bluebottomdiving.es

CIDEMAT La Galera 
0034 922 59 75 25  
www.deportestenerife.net  
cidemat@idecogestion.net
 
Fly Over 
0034 922 71 62 60  
www.flyover.es  
info@flyover.es

Moana Diving
0034 922 71 40 67  
www.moana-diving.com  
info@moana-diving.com 
 
 

ספורט מים

Ar2 Surf Project
Tel.: 0034 646 112 055 
www.ar2surfproject.com
info@ar2surfproject.com

Atlantik Surf
0034 617 64 63 87  
www.atlantiksurf.com  
info@atlantiksurf.com 

Azul Kite-Surf
0034 922 17 83 14  
www.azulkiteboarding.com  
info@azulkiteboarding.comz

Canarias Multicharters
Tel.: 0034 629 23 50 56 
www.cmch.es
rent@cmch.es

CIDEMAT   
0034 922 59 75 25  
www.deportestenerife.net  
cidemat@idecogestion.net

Dream Charter 
0034 922 10 20 10  
www.dreamcharter.es  
info@dreamcharter.es 

La Marea Surf School
0034 922 10 55 34  
www.lamareasurfschool.com  
lamareasurfschool@gmail.com
 
Maritim 
Sports of Tenerife
0034 922 71 97 52
www.watersportstenerife.com
watersportstenerife@gmail.com
  
Sports Club Tenerife
Tel.: 0034 660 415 163 
info@sctenerife.es
www.sctenerife.es

Submarine Safaris
0034 922 73 66 29  
www.submarinesafaris.com  
salesteam@submarinesafaris.
com

Surf Center Playa Sur
0034 922 17 66 88
www.surfcenter.eu
mail@surfcenter.biz

מרינות

Marina de San Miguel
Urb. Amarilla Golf. 
38639 San Miguel
Tel.: 0034 922 785 464 
www.marinasanmiguel.com
reservas@marinasanmiguel.com

Marina de Santa Cruz
Muelle de Enlace. 
Dársena de los Llanos, s/n 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 0034 922 292 184 
www.puertosdetenerife.org/
MarinaSantacRuz 
reservas@marinasantacruz.com



16www.webtenerife.com תיירות טנריף #

יונקים 
ימיים, 

האוכלוסייה 
האחרת
של האי

נים
לפי

בדו
ם ו

תני
לווי

ה ב
פיי

צ

לצפייה  חשוב  יעד  הינה  היום  טנריף   
זני   79 מתוך   21 ובדולפינים.  בלווייתנים 
חיים  בעולם  הקיימים  והלווייתנים  הדולפינים 
כ-500  של  קבע  אוכלוסיית  כולל  במימינו, 
לוויתנים-נווטים ו-250 דולפינים עם אפי בקבוק. 
הדרומי  חופו  שבין  במים  לרוב  נמצאים  הם 
הם   .)La Gomera( גומרה  לה  והאי  טנריף  של 
כ-4.5  של  במרחק  לחוף,  מאוד  קרובים  גם 
קילומטרים, ואפשר לראותם כל השנה בסיורים 
לוס  מנמלי  יום  כל  היוצאות  בספינות,  מיוחדים 
 ,)Arona( בארונה   )Los Cristianos( כריסטיאנוס 

קולון )Colon( בקוסטה אדחה )Costa Adeje( ולוס 
טיידה  דל  ובסנטיאגו   )Los Gigantes( ג’יגאנטס 

.)Santiago del Teide(

ביותר  הטובים  התנאים  את  להבטיח  מנת  על 
החברות  חתמו  ובדולפינים,  בלוויתנים  לצפייה 
הם  בה  איכות,  אמנת  על  בכך  העוסקות 
על  לשמירה  חוקים  מספר  לקיים  מתחייבים 
בטחון המשתמשים ועל כבוד כל הזנים שעשו 

את מי דרום טנריף לביתם.

יונקים ימיים 365 ימים בשנה

ספינה דואר אלקטרוני   טלפון

Flipper Uno
Free Willy
Marina Princess Dos

www.flipperuno.com 
jendub56@hotmail.com

0034 607 169 886
0034 637 840 711

Bahriyeli
Jolly roger  
Le Monte Carlo

www.mardeons-tenerife.com 
info@mardeons-tenerife.com 0034 922 751 576

Nashira Uno
Gladiator U

www.maritimaacantilados.com 
reservas@maritimaacantilados.com

0034 670 889 903
0034 922 861 918

royal Delfin www.tenerifedolphin.com
info@tenerifedolphin.com

0034 922 750 085
0034 607 967 550

Lady Shelley www.ladyshelley.com 
obuscalioni@expogrupo.com 0034 922 75 75 49

QR-מידע נוסף ב
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הדולפינים  מיני   79 מתןך   21  
במים  חיים  בעולם,  והלווייתנים 

שלנו 365 ימים בשנה 

צפייה בלווייתנים ובדולפינים
במי החוף הדרומי של האי
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הר טיידה
טיול אל מרכז

כדור הארץ

מורשת  אתר  טיידה,  הלאומי  הפארק   
משלושה  יותר  עם  אונסק”ו,  של  עולמית 
הטוב  המקום  הוא  בשנה,  מבקרים  מיליון 
והמפורסם ביותר בטנריף לראות בו תופעות 
צדק  לעשות  שתוכלנה  מלים  אין  וולקניות. 
נשימה,  עוצר  מלכותי,  המקום:  עם  אמתי 

מיוחד במינו...

בתדהמה  תוכו  פשוט  בטוח:  אחד  דבר 
הממלאים  הפראי  והכוח  הצבעים  למראה 
הנשקף  הזה  הסוריאליסטי  המקום  את 
שגובהה  מהפסגה הגבוהה ביותר בספרד, 
3,718 מטרים מעל פני הים. כאן נמצאים 
רבים מהזנים המקומיים של הצומח והחי, 

כמו סיגלית טיידה, או הפרח טנריף בוגלוס 
תכשיטים”,  “מגדל  המכונה   )Bugloss(
)כן,  לאלפי  ניגוד  מהווים  הקורנים  שצבעיו 
בנוף  הנראים  האוקר  צבע  גווניו של  אלפי( 

המיוחד כל כך הזה.

מדרום  טיידה  הפארק  אל  להיכנס  ניתן 
ב”גואגוא”  או  או מצפונו ברכב שלכם,  האי 
כדי  לאוטובוס.  המקומית  המילה   ,)guagua(
יעלה  מודרני  רכבל  החווייה,  את  להשלים 
אתכם 200 מטרים מעל הלוע הוולקאני. אם 
תצטרכו  הפסגה,  אל  ממש  להגיע  תרצו 
www. הפארק  באתר  אישור  לבקש 

. reservasparquesnacionales.es

לעלות  יכולים  יותר  הרפתקנים  מבקרים 
אלטה  בהר   )Refuge( “המפלט”  אל  ברגל 
מקומות  להזמין  )חייבים   )Altavista( וויסטה 
בשביל  שעות  שלוש  לאחר  מראש(. 
מתפתל, מבלים את הלילה ב”מפלט” לפני 
למרומי  שעה  בן  טיפוס   – הסופי  האתגר 
מהזריחה  ליהנות  אפשר  משם  טיידה,  הר 
ובימים בהירים, מנופים עוצרי נשימה של 
)פשוטו  ולחוש,  הקנאריים,  מהאיים  ששה 

כמשמעו( בראש העולם.

כוחו של הר געש

זריחה ממרומי הר טיידה
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יותר  הרבה  מייצגים  האי  של  הגעש  הרי   
הלבה  לקניונים,  מחופים  טיידה.  הר  מאשר 
זורמת בוורידי האי, תוצאה מרהיבה של בריאת 
לתור  לכם  לאפשר  כדי  בטנריף.  הגעש  הרי 
וליהנות הנאה שלמה מתופעה זו של האי, סומנו 
בצורה  המראים  שטחים  חמישה  לאחרונה 
הוולקניות של  ביותר את האטרקציות  הטובה 
טנריף: מביקורים במרתפי יין המציעים תוצרת 
הסלעי  טבעו  על  מעידים  וטעמה  שצבעיה 
מנות  המגישות  למסעדות  הלאה  האי,  של 
בהתפרצויות  לחזות  צלילה  סיורי  “וולקניות”, 
תת מימיות וטיולים רגליים לצפות מקרוב בהרי 

געש, לועות וולקניים ונקבים.

חמשת השטחים, המקיפים את כל האי, הינם 
העתיקה,  הטריטוריה   –  ”Territorio Antiguo“
אגדיים,  געש  –הרי   ”Volcanes Legendarios“
 Terra de“ העמקים,  שני   –  ”Los Dos Valles“
 El Rincon de la”ו הניגודים  ארץ   -”contrastes

luz” – ארץ האור.

www.webtenerife.com -מידע נוסף ב

 רכבל מודרני נושא 
ל-200  עד  אתכם 

מטרים מהפסגה 

רכבל
על הר טיידה

Crta. Orotava Granadilla s/n
38300 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 0034 922 010 445
www.telefericoteide.com

teleferico@telefericoteide.com

הזמנות ל”מפלט”
www.telefericoteide.com/altavista

לחיות את החווייה הוולקנית שלכם

למעלה
הפארק הלאומי טיידה

ימין
רכבל הר טיידה

שמאל
שביל 100

Montana Blanca-מ
La Fortaleza אל תצפית
הפארק הלאומי טיידה

למטה
Altavista אכסניית

הפארק הלאומי טיידה

Mt. Teide
Santa Cruz 
de Tenerife

סנטה קרוז 
דה טנריף

הר טיידה
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האקלים שלנו
אינו הלוקסוס 

היחיד
כולל  אחד,  לכל  משהו  מציעה  טנריף   
הייחודית  החופשה  את  המחפשים  לאלה 
ביותר. תמצאו הרבה בתי מלון עם ארבעה 
בכמה  המתפאר  באי  כוכבים  וחמישה 
ביותר  הגבוהה  ברמה  אכסון  מקומות 
וילות לוקסוס, בדרך  יש לנו גם  באירופה. 
כלל בתוך שטחי בתי המלון, בהם פרטיות 
ושטחים אקסקלוסיביים כמו גנים ובריכות 
גבוהה,  ברמה  חדרים  שירות  וגם  שחיה, 
שיוצרים את הרקע לפסק זמן מיוחד ורגוע.

תשלימו את החוויה עם שיט בסירת מפרש, 
רכבים  או  לימוזינה  לשכור  האפשרות  עם 
אחר-צהריים  בילוי  עם  ביותר,  מהמעולים 
בבוטיקים  בקניות  שלם(  יום  אפילו  )או 
האופנה  בתי  עם  הקשורות  בחנויות  או 
האקסקלוסיביים ביותר, בהם תוכלו לקבל 

להביא  תרצו  אם  אישי.  מוכרן  של  שירות 
הביתה מזכרות, אנחנו ממליצים על פריט 
או  חרס  כלי  כמו  יד  מעבודת  מסורתי 

רקמות.

לפנק  גם  לכם  מאפשר  בטנריף  ביקור 
מומחים  בעזרת  וברוח,  בגוף  עצמכם  את 
מקצועיים ביותר מתריסר מרכזי בריאות, 
מסורתיים  בטיפולים  החל  המציעים 
סלעים  כמו  האחרונות  הטכניקות  ועד 
טיבטיים  עיסויים  ים,  עשבי  וולקניים, 
מקומות  יש  בשוקולד...  הגוף  עיטוף  או 
 ,)Thalassotherapy( המתמחים בטיפולי מים
הרבה סלוני יופי, מרכזי רפואה טבעית וכל 

סוגי הטיפול עבורכם, ליהנות מהם.

בשנים האחרונות, האי הפך גם ליעד מוביל 

ובמרכזי  במרפאות  רפואיים  לטיפולים 
בריאות אשר מצוידים במיטב הטכנולוגיות 
הטיפולים  את  המציעים  מקצוע  ובאנשי 
לכם  תהיה  הקיימים.  ביותר  המתקדמים 
גישה גם לרשת מקפת של מרכזי שיקום 

לכל המחלות.

“סלקט” בטנריף הוא המותג שנוצר על ידי 
“תיירות טנריף” והוא מקיף את האטרקציות 
התיירותיות הייחודיות ביותר באי, המציעות 
אתנחתות קצרות בכל זמן בשנה: המבחר 
עצמו  לפנק  שמבקש  למי  ביותר  הטוב 
“סלקט”  במינה.  מיוחדת  מחוויה  וליהנות 
פארקים  מסעדות,  מלון,  בתי  מאחד 
נופש  חברות  בידור,  מקומות  נושאיים, 
ואפילו רשת של מרפאות פרטיות, לסיפוק 

הדרישות הגבוהות ביותר.

פנקו את עצמכם
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 תארו לכם שהיום הגדול ביותר בחייכם 
אנחנו  בהתגשמותה.  רומנטית  אגדה  יהיה 
את  בטנריף  לחגוג  אתכם  מזמינים 
נוף  דבש.  ירח  או  חתונה,  יום  נישואיכם, 
מושלמות.  לתמונות  אידילי  ורקע  קסום 
צורך  כל  שיספקו  חברות  של  גדול  מבחר 
שלכם, יטפלו בכל קפריזה שלכם ויאפשרו 

לכם להיסחף על ידי רומנטיקה ואהבה.

www.webtenerife.com/exclusivity

בו  במקום  לוקסוס  וילות   
וייחודיים  פרטיים  מקומות 
מעניקים לכם מיקום אידיאלי 

לחופשה רגועה 

פעמוני חתונה
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פא
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שימ
 Abama SPAר

Abama Golf & Spa Resort. 
Ctra. Gral TF-47 km-9 
ADEJE 38687 
00 34 922 126 006  
www.abamahotelresort.com 
 
Aequor SPA 
Hotel Jardines de Nivaria. 
C/ París, s/n. 
Urb. Playa Fañabé. 
ADEJE, 38660 
0034 922 713 333 
www.nivaria.es  
 
Aqua Club Termal
C/ Galicia, s/n. Torviscas Alto
ADEJE, 38660
0034 922 716 555
www.aquaclubtermal.com 
  
Bahia del Duque SPA 
Gran Hotel Bahía del Duque. 
Avda. Bruselas , s/n. 
Costa Adeje, ADEJE, 38660 
0034 922 746 933  
www.bahia-duque.com

BP San Felipe 
Hotel BP San Felipe. 
Avda. Colón, 22 
PUERTO DE LA CRUZ 38400 
0034 922 38 33 11  
www.bahia-principe.com 

Centro Wellness 
del Hotel Jardín Tropical 
Hotel Jardín Tropical. 
C/Gran Bretaña s/n. 
Costa Adeje, ADEJE, 38660 
0034 922 746 000  
www.jardin-tropical.com

Mare Nostrum SPA 
Termas Marinas
Mare Nostrum Resort. 
Pirámide de Arona. Avda. 
de las Américas, ARONA, 38660 
0034 922 757 500 
www.expogrupo.com  
 
Natural Wellness SPA 
Hotel La Siesta. Avda. Rafael
Puig, 21. Playa de Las Américas 
ADEJE 38660 
0034 922 792 300  
www.lasiesta-hotel.com
   
Océano Medical SPA
Océano Hotel Health 
Spa-Tenerife 
C/ Océano Pacífico nº 1. 
Punta Hidalgo
LA LAGUNA, 38240 
0034 922 156 000  
www.oceano.de

riu Palace Body Love 
Hotel Riu Palace. Urb. La Herradura. 
La Caleta. Costa Adeje, 
ADEJE, 38670 
0034 922 714 191  
www.riu.com  
    
Sheraton la Caleta 
Spa Eutonos
Sheraton La Caleta Resort & Spa. 
C/ La Enramada, 9, ADEJE, 38670
0034 922 162 000  
www.sheraton.com/lacaleta 

SPA Hotel 
Europe Villa Cortes
Hotel Europe Villa Cortés. 
Avda. Rafael Puig, s/n. 
Playa de las Américas. 

ARONA 38660 
0034 922 757 700 
www.europe-hotels.org/es/
villacortes/apartados/servicios/spa

SPA Hotel H10 
Costa Adeje Palace 
Playa La Entramada, s/n 
ADEJE 38670 
0034 922 714 171 
www.h10hotels.com 
   
SPA Hotel Paradise Park 
Urb. Oasis del Sur. Los Cristianos 
ARONA, 38650 
0034 922 789 555   
www.sparadise.es

SPA MAGEK 
San Blas Reserva Ambiental. 
Plan Parcial Los Abrigos 
SAN MIGUEL, 38639 
0034 922 749 010 
www.sandos.com  

SPA NAMMU 
Hotel Vincci La Plantación del Sur. 
Calle Roque Nublo,1  
ADEJE, 38660 
0034 922 717 773  
www.laplantaciondelsur.com 

SPA royal Garden Villas 
Hotel Royal Garden Villas & Spa. 
Campo de Golf Costa Adeje. 
Finca Los Olivos. ADEJE, 38660 
0034 922 711 294  
www.royalgardenvillas.com 

SPA Villalba 
Hotel Spa Villalba. 
Ctra. San Roque, s/n. 
VILAFLOR, 38613 
0034 922 709 931  
www.hotelvillalba.com  
   

SPACIO 10 
Tenerife Wellness Center
Hotel Marylanza Suites & Spa 
Calle Arenales 20b 
ARONA, 38650 
0034 922 787 849 
www.spacio10.es

THAI ZEN SPACE 
Hotel Iberostar Grand Anthelia. 
C/ Londres, 15 . Playa Fañabé 
Costa Adeje , ADEJE 38660 
0034 922 713 335

Thalasso H10 Conquistador
Hotel H10 Conquistador. 
Avda. Rafael Puig, 22. 
Playa de las Américas 
ARONA, 38660 
0034 922 795 781
www.h10.es
   
The Oriental SPA Garden 
Hotel Botánico. C/ Richard Yeoward, 1.
PUERTO DE LA CRUZ - 38400 
0034 922 381 400 
www.hotelbotanico.com 
    
Vitanova Spa & Wellness  
Gran Hotel Tacande. 
C/ Alcalde Paetzman, s/n. 
Costa Adeje, ADEJE, 38650 
0034 902 210 902 
www.vitanovatenerife.com 
    
YHI SPA Gran 
Hotel Palacio de Isora
Avda. Los Océanos, s/n - 
Urb. La Jaquita 
GUIA DE ISORA - 38686 
0034 922 869 000  
www.melia.com 

 לא רק שנכסיה הטבעיים של טנריף יוסיפו 
לכם אנרגיה וחיות, אלא שביקור באחד מאתרי 
יעניק לכם  הספא, הנמצאים בכול רחבי האי, 
מאפשר  בספא  ביקור  ולשחרור.  לרגיעה  זמן 
ולחוש  היומית  השגרה  את  לשכוח  להתנתק, 

התחדשות בגוף ובנפש.

המלון  בבתי  נמצאים  אלה  מאתרים  כמה 
הטובים ובמקומות הנופש והם מציעים מבחר 
ממתחים,  להירגע  כדי  טיפולים.  של  רחב 
מסורתי  טיפול  בין  לבחור  יכולים  האורחים 
ארומטי,  טיפול  לוהטות,  אבנים  עם  מזרחי 
 )exfoliation therapies( יבש  עור  הסרת  טיפולי 
ואחרים., אוהבי ספא יכולים לצעוד צעד נוסף 
תאי  חמצן,  טיפולי  פירות,  ממסכות  וליהנות 

....)Photon capsule( שלג, תאי שיזוף רפואיים

אתרי ספא מבורכים
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אית
רפו

ות 
תייר

ת ל
ברו

ח Arte Dental
Vía de Servicio Las Arenas, s/n - 
Edif. Piedra Redonda
PUERTO DE LA CRUZ,  38400
0034 922 97 06 30  
www.arte-dental.com  
info@arte-dental.com  

Centros de Calidad Dental
C/ Jesús y María, 25 - 2º
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 38004 
0034 922 28 32 53  
www.ccdcanarias.com  
ccdcanarias@ccdcanarias.com  

Clinica Dental El Cedro
Tinerfe El Grande Edif. Jardín del 
Cedro Local 1-2
ADEJE, 38670 
0034 922 78 16 25  
www.smilepartner.co.uk   
info@smilepartner.com  

Clínica Estética ICA
Avda. Melchor Luz, 9
PUERTO DE LA CRUZ, 38400 0034 
0034 922 38 88 13  
www.clinicaestetica-tenerife.com  
icaservisalud@gmail.com  

Clínica Parque   
C/ Méndez Núñez, 40 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 38002 
0034 922 27 44 00  
www.clinicaparque.es  
gerente@clinicaparque.es  
  
Hospital Hospiten Be-
llevue y Tamaragua 
C/ Alemania, 6 
Urb. San Fernando. 
PUERTO DE LA CRUZ, 38400
0034 922 38 35 51  
www.hospiten.com  
bellevue@hospiten.com  

Hospital Hospiten rambla
Rambla General Franco, 115 SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE, 38001 
0034 922 29 16 00  
www.hospiten.com 
rambla@hospiten.com  

Hospital Hospiten Sur 
C/ Siete Islas - Playa de las 
Américas
ADEJE, 38660
0034 922 75 00 22  
www.hospiten.com  
sur@hospiten.com  

Hospital Quiron 
Costa Adeje 
Urb. San Eugenio. 
Edf. Garajonay, s/n
ADEJE, 38660 
0034 922 75 26 26  
www.quiron.es  
nuria.diaz@quiron.es  

Hospital Quiron Tenerife  
C/ Poeta Rodríguez Herrera, nº 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 38006  
0034 922 27 07 00  
www.quiron.es  
nuria.diaz@quiron.es  

Medical Implant: Turis-
mo Dental Tenerife
Avda. Los Abrigos, 21 - Los Abrigos
GRANADILLA DE ABONA, 38618
0034 922 74 97 42  
www.turismodental.es  
marketing@turismodental.es  

Tenerife Health International 
Services (THIS) 
C/ Pi y Margall, 31 
SANTA CRUZ DE TENERIFE
38004 
0034 922 24 15 98
www.this.org.es  
info@this.org.es  

 החופים, הטבע ומזג האוויר של טנריף עושים את האי יעד אטרקטיבי 
למיליוני מבקרים כול שנה – והם עושים את האי גם מקום מושלם לטיפול 

רפואי.

בתחומם,  מובילים  מקצוע  בעלי  עם  חולים  בתי  ברשת  מתגאה  טנריף 
קירון  הוספיטן,  החולים  בתי  מתקדמת:  וכירורגיה  עכשוויות  טכנולוגיות 
ודיס )Hospiten, Quiron Y This(. הטיפולים והניתוחים בהם הינם מהטובים 
והסניטריים  הרפואיים  בסטנדרטים  עומדים  הללו  המרכזים  בעולם. 
אירופה  רוב ארצות  ניכר לעומת  יתרון כלכלי  ועם  אירופה,  של ארצות 

ואמריקה.

מסור  לקוחות  שירות  צוות  זו  לרשת  יש  חוץ  מארצות  מטופלים  עבור 
דרכו  לארגן  ניתן  צורך  בעת  ובנוסף,  שונות.  שפות  שמונה  המדבר 

העברות, אכסון לפני ואחרי הטיפול וכן פעילויות נופש.

תיירות רפואית בטנריף
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המסלול 
מסתיים 

באוקיינוס 
האטלנטי

עוד  באי  לשהותכם  להוסיף  מצוינת  דרך   
פעילות ראויה, היא ליהנות מגולף, בין אם אתם 

חובבים או מומחים.

לשחק  מאפשר  טנריף  של  האביבי  האקלים 
יש  למועדונים  כאשר  בקיץ,  גם  השנה,  כול 
הצעות מיוחדות. עם מזג האוויר הנוח והנעים, 
יותר. תשעת  עוד  נעשה מהנה  הגולף  משחק 
 )El Tecina( טסינה  אל  כולל  שבאי,  המגרשים  
תוכננו   –  )La Gumera( גומרה  לה  השכן  שבאי 
על ידי המומחים הטובים ביותר ועם 18 עד 27 
אמתי   עדן  לגן  טנריף  את  עושים  הם  חורים  
האטרקציות  את  לכך  הוסיפו  גולף.  לשחקני 
הנלוות, עם מועדוני הגולף המצוינים והמבחר 
לכם  ומובטחת  נופש  פעילויות  של  הגדול 
שהייה בלתי נשכחת על הדשאים ומחוץ להם.
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40 min. en ferry

Buenavista Golf
Golf La Rosaleda

Golf Las Américas
Amarilla Golf

Golf Costa Adeje

Centro de Golf Los Palos

Golf del Sur

Real Club de Golf de Tenerife

Tecina Golf

Abama Golf

צפון

Buenavista Golf
Buenavista del norte, s/n 38480
Tel.: 0034 922 129 034
www.buenavistagolf.es

real Club de Golf de Tenerife
C/ Campo de golf,1 El Peñón
38350 Tacoronte
Tel.: 0034 922 636 607
www.rcgt.es

Golf La rosaleda
Camino Carrasco, 11
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 0034 922 373 000
www.golflarosaleda.es

דרום
Golf del Sur
Urb. Golf del sur, 
Avda. Galván Bello, s/n 
38639 San Miguel
Tel.: 0034 922 738 170
www.golfdelsur.es

Amarilla Golf 
Urb. Amarilla Golf, s/n
38639 San Miguel
Tel.: 0034 922 730 319
www.amarillagolf.es

Golf Las Américas 
Calle Landa Golf Nº22, 
Playa de las Américas.
38660 Arona
Tel.: 0034 922 752 005
www.golflasamericas.com

Centro de Golf Los Palos 
Ctra. Guaza-Las Galletas. Km7 
38636 Arona
Tel.: 0034 922 169 080
www.golflospalos.com

Golf Costa Adeje 
Finca de Los Olivos, s/n
38670 Adeje
Tel.: 0034 922 710 000
www.golfcostaadeje.com

Abama Golf 
Ctra. Gral TF-47 Km9.
Playa San Juan 38687 Guía de Isora
Tel.: 0034 922 126 000
www.abamahotelresort.com

לה גומרה
Tecina Golf 
Lomada del Tecina, s/n
Playa de Santiago.
La Gomera, 38811
Tel.: 0034 922 145 950
www.tecinagolf.com

ולף
שי ג

מגר

טנריף

לה גומרה
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חופשה
שלא

תישכח

המתאימים  אכסון  מקומות  תמצאו   
לצרכי  מושלם  באופן  עצמם  את 
חופשתכם. קבוצות בתי המלון הספרדיות 
והבינלאומיות המובילות, מציעות כולן באי 
אכסון המבטיח איכות, יוקרה ומקצוענות, 
מלון  בתי  של  רחב  מגוון  באמצעות 
ברמת ארבעה וחמישה כוכבים ומספקים 
כושר  חדרי  ספא,  כמו  ושירותים  ייחודיות 

וג’קוזי.

של  העירוניים  באזורים  או  בצפון  בדרום, 
מלון  בתי  ממאה  למעלה  תמצאו  האי, 

וחמישים מקבצי דירות לבחור מתוכם.

או  לזוגות  אידיאלי  למשפחות,  מתאים 
ליד  גולף;  מגרשי  עם  עסקיים;  לנוסעים 
מעל  שוקקים;  קניות  באזורי  או  החוף 
בננה;  ועצי  כרמים  בין  או  גבוהים  צוקים 
באזורי תיירות פופולאריים או בעיר; מודרני 
או מסורתי... יש גם מקומות קטנים יותר אך 
אכסניות  כמו  מידה,  באותה  פנים  מסבירי 

ובתי אירוח.

בחרו היכן לשהות
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להשקיע  הוא  מחפשים  שהנכם  מה  אם 
לשהות  תוכלו  הטבע,  בלב  עצמכם 
הכפריים  באזורים  הנמצאים  בלודג’ים 
אידיאלית  דרך  זוהי  טנריף.  הנהדרים של 
לגלות את המסורת של כל אחד מהעיירות 
של  הפנים  מסביר  האופי  את  והכפרים, 
השורשים  בעלת  תרבותם  ואת  התושבים 
הזדמנויות  לנצל  יותר  קל  שם  העמוקים. 
לטיולי רגל, טיפוס וגלישת מצנחים, לביקור 
בסדנאות למלאכת יד, אצל מגבני גבינות, 

או בשווקי איכרים.

מוסד אחד בטנריף תאהבו בשל מיקומו 
 El Parador del Teide יוצא הדופן: מלון
באחד  לשהות  הזדמנות  זוהי   .Hotel
המקומות היפים בעולם, בלב פארק לאומי. 
נקודת התחלה נהדרת לסיורים מאורגנים, 

צפייה בכוכבים, או טיולים באור הירח.

דרך אחרת, מיוחדת ביותר, לתור את האי 
 Cruise &( ושהיה  שיט  הנקראת  זו  היא 

 .)Stay

אוניית  סיפון  על  לכאן  המגיעים  תיירים 
מנצלים  טנריף,  בנמל  העוגנת  קרוזים 
את ההזדמנות להישאר כמה ימים וליהנות 

מכל מה שהאי מציע.

ניתן  באי  המלון  בתי  כל  על  מפורט  מידע 
למצוא:

www.webtenerife.com/alojamiento 

 מגוון רחב של בתי מלון 
וחמישה  ארבעה  ברמת 
ייחודיות  מספקים  כוכבים 
חדרי  ספא,  כמו  ושירותים 

כושר וג’קוזי 
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טנריף:
יעד 
נגיש

גם  ונוחה  בטוחה  חופשה  מציע  האי   
בעיות  או  מוגבלת  תנועה  בעלי  לאנשים 
בשפה. רבים מחופי טנריף, כיכרות מרכזי 
כדי  מצוידים  החופשה  ומתקני  הערים 
באוויר  הנאה  המשפחה  לכול  להבטיח 

הצח.

12 חופים  בצפונו וגם בדרומו של האי, יש 
עם מיתקנים להנאת מטיילים בעלי תנועה 
לאס  חוף  את  להדגיש  כדאי  מוגבלת. 
 ,)Arona( שבארונה   )Las Vistas( ויסטאס 
אספקת  כולל  תמיכה,  שירות  צוות  יש  בו 
קביים וכסאות אמפיביים לשחייה בים, כמו 

גם שטחי מנוחה מסומנים. 

הטבע  מוזיאון  היא  באי  אחרת  אטרקציה 
)Santa Cruz(, המאיר  קרוז  והאדם בסנטה 
תקופת  היספנית,  הפרה-  התקופה  את 
הגואנצ’ים )Guanches( שחיו בו פעם. לחוויה 
משעולים  כמה  מציע  טנריף  יותר,  פעילה 
יופיו  את  לגלות  אפשר  בהם  נגישים, 
נמצאים  מהם  אחדים   – האי  של  הטבעי 
ובפארק   )Teide( טיידה  הלאומי  בפארק 

.)Anaga( הכפרי אנאגה

אפשר   www.tenerife-accesible.org באתר 
לבחון  כדי  כול המידע הדרוש  למצוא את 
אטרקציות  כול  של  הנגישות  רמת  את 

התיירות בטנריף.
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Centro De Formacion Sothis  
C/ Aceviño, s/n. Edf. Tagor 
Botánico. Loc. 29. Urb. La Paz  
Puerto de La Cruz, 38400 
0034 922 38 67 26  
www.sothis.es  
info@sothis.es   
 
Escuela de español para 
extranjeros Desilena  
Avda. de Colón, 5. 
C.C. Aguamarina, local 15. 
Puerto Colón, Adeje, 38660 
0034 922 70 21 65  
www.escueladeidiomastenerife.com 
info@escueladeidiomastenerife.com

Escuela de español para 
extranjeros Don Quijote  
C/ Colón, 14. 1º. Edf. Bélgica  
Puerto de La Cruz, 38400 
0034 922 36 88 07  
www.donquijote.org  
am6@donquijote.org  
 
Fu International Academy Tene-
rife Norte  
C.C. Cúpula. Loc. 69  3
PUERTO DE LA CRUZ, 8400 
0034 922 38 93 03  
www.fu-tenerife.com  
info@fu-ia.com
  
Fu International Academy 
Tenerife Sur
Avda. Eugenio Domingo Afonso. 
C.C. Pueblo Canario, 
local 404-405, Adeje, 38660
0034 922 79 49 32  
www.fu-tenerife.com  
info@fu-ia.com  
 
Spanish Code Languaje School 
Avda. de Suecia, 36 
Entreplanta - Los Cristianos  
 Arona, 38650
0034 922 78 88 24  
www.spanishcode.com  
Info@spanishcode.com  

Tenerife Job Training  
C/ Las Jarcias, 9, Adeje, 38670 
0034 922 77 55 61  
www.tenerifejobtraining.com  
info@tenerifejobtraining.com  

פות
לש

פר 
י ס

בת

לשיגעון  נחשב  אינו  כבר  לימוד שפות   
לשפר  להזדמנות  אלא  לתחביב,  או 
האפשרות  את  ולהגדיל  יכולותינו  את 
תודות  ומקצועית.  אישית  להתפתחות 
טנריף  הנופש,  ולאפשרויות  לאקלים 
תיירים   – שפות  ללימוד  כיעד  מתקדמת 
הספרדית  בשיפור  או  בלימוד  המעוניינים 
לכול  ספר  בתי  למצוא  יכולים  שלהם, 

כיתות  מציעים  אלה  מרכזים  הרמות. 
לקבוצות או ליחידים, קורסים אינטנסיביים 
כך  השפה,  ללימודי  משלימות  ופעילויות 
ריצה  רק  ולא  ובילוי  שעשועים  גם  שיש 

אקדמית.

לימוד שפות
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מסורת 
מפרידה

בינינו

יים
יקר

ם ע
ועי

איר ינואר 
רומריה של סאן סבסטיאן באדחה 
פסטיבל המוסיקה של האיים 
הקנאריים

פברואר
קרנבל

מרץ
חג הפסחא בלה לגונה

אפריל
רומריה של סאן מארקוס 
בטקווסטה

מאי
חגיגות סנטה קרוז עם ריקודים 
מסורתיים
פסטיבל מואקה )Mueca( בפוארטו 
דה לה קרוז
3/05 חגיגות הצלב הקדוש בלוס 
ריאלחוס ומופע זיקוקי דינור
30/05 יום האיים הקנאריים 

יוני
פסטיבל יום יוחנן הקדוש
קורפוס כריסטי - שטיחי חול 
ופרחים בלה אורוטבה
רומריה של סאן אנטוניו 
בגראנדילה

יולי 
פסטיבל אל כרמן
רומריה של סאן בניטו בלה לגונה
Fimucite. פסטיבל בינלאומי 
לסרטים מוסיקליים 

אוגוסט
)Tejina( פסטיבל הלבבות בטחינה
פסטיבל הבתולה מקאנדלריה
רומריה של סאן רוק בגאראצ’יקו
רומריה של סאן אגוסטין באראפו 
)Arafo(

ספטמבר
פסטיבל אל כריסטו בלה לגונה
רומריה של סוקורו בגווימאר
רומריה של סאן מיגל

אוקטובר
שחזור הקרב הימי של לפנטו 
)Lepanto( בעמק גוארה

נובמבר
פסטיבל סאן אנדרה 

דצמבר 
קונצרט חג המולד בביצוע 
התזמורת הסימפונית של טנריף
פסטיבל בינלאומי של סיפורים 
בלוס סילוס
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חגיגות פופולאריות

האותנטיות  במסורות  גאה  טנריף     
שלה, בפיאסטות, בגסטרונומיה ובתושביה 

הידידותיים.

פסטיבלים דתיים ותהלוכות הינם הדוגמא 
עד  ממרץ  המקומית.  לתרבות  העיקרית 
אוכל  לשוורים,  רתומות  עגלות  אוקטובר, 
תופסים  ובשרים,  מקומיים  יינות  מסורתי, 
מקום מרכזי בעיירות ובכפרים בכול רחבי 
 ”Mago“ חליפות  לובשים  התושבים  האי. 
מלווים  צבעוניות,  מסורתי(  מקומי  )בגד 
מסורתיות(  עממיות  )להקות   ”Parrandas“
המנגנות נעימות עם של האיים הקנאריים 
והם כוכבי ההצגה בפסטיבלים בטקווסטה 
 San( לגונה(  )לה  בניטו  בסאן   ,)Tequeste(
Benito, La Laguna( וסאן רוקה )גראצ’יקו( 
שלושה   ,)San Roque, Garachico(

מהפסטיבלים האהובים ביותר.

נערכות כל השנה,  פיאסטות פופולאריות 
השבוע  דתי.  אופי  בעלות  מהן  רבות 
הקדוש, בעיקר בלה לגונה )La Laguna(, או 
 )Corpus Christi( כריסטי  קורפוס  חגיגות 
שם   ,)La Orotava( אורוטבה  בלה  בעיקר 
תוכלו ליהנות משטיחים “ארוגים” מפרחים 

ומחול מהר טיידה. מומלץ ביותר.

לכבוד  החגיגות  אחרות,  עיקריות  חגיגות 
 ,)Candelaria( מקנדלאריה  הבתולה 
האיים  פטרונית  של  מושלם  דתי  פסל 
היין לטעימת  ופתיחת מרתפי  הקנאריים; 
 Icod( וינוס  לוס  דה  באיקוד  יינות חדשים 
הצעירים  את  המפתים   ,)de los Vinos
לוחות  על  ההר  במורד  לגלוש  המקומיים 

קרש, גלישה מסמרת שיער.

קרנבלים

יש עוד  יותר מכול החגיגות האחרות באי, 
את  המשנה  הקרנבלים,  מיוחדת,  אחת, 
טנריף ותושביה במשך כול חודש פברואר. 
זה של סנטה קרוז )Santa Cruz(, פסטיבל 
הגדול  הוא  בינלאומי,  תיירותי  עניין  בעל 
ממלאים  שבועות  כמה  ובמשך  באירופה 
בעיר  ומבקרים  מקומיים  תושבים  אלפי 
ושעשועים  מוזיקה  נוצות,  נצנצים,  עם 
אחד  לחגוג  ולילה,  יום  פוסקים,  בלתי 
שאפשר  ביותר  הבטוחים  מהפסטיבלים 
ליהנות מהם. הדרך הטובה ביותר להצטרף 
את  ולהבטיח  הזאת  הגדולה  החגיגה  אל 
לפחות  או  להתחפש,  היא  חייכם,  הנאת 
לחבוש פיאה צבעונית על שערכם ולאפר 

את פניכם.

פעילויות תרבות

התרבות משחקת גם היא תפקיד חיוני באי 
ומהאטרקציות  מהאירועים  רבים  טנריף. 
התרבותיות מחכים לכם, כמו התיאטראות 
 Guimera de–ו  Leal de la Laguna
 Adan Martin אודיטוריום   ,Santa Cruz
הארכיטקט  ידי  על  )עוצב   Tenerife

 TEA-ה מרכז  או  קלאטראווה(,  סנטיאגו 
)עוצב   )Tenerife Espacio de las Artes(
ודה  הידועים הרצוג  ידי הארכיטקטים  על 
ערכם  בזכות  ולו  לביקור  הראויים  מיירון(, 

הארכיטקטוני.

המדעים  מוזיאון  והאדם,  הטבע  מוזיאון 
או  אישיות(,  התנסויות  )מציעים  והיקום 
המוזיאון הצבאי )אוצרותיו כוללים בין היתר 
ניסיונותיו  את התותח “טייגר”, שסיכל את 
של האדמירל הבריטי, לורד נלסון, לכבוש 
את טנריף( מבטיחים יום של הנאה ולימוד 

לכל המשפחה.

מפסטיבלי  מחלק  ליהנות  השתדלו 
פסטיבל  באי:  הנערכים  הרבים  התרבות 
פסטיבל  הקנאריים,  האיים  של  המוזיקה 
האופרה, פסטיבל טנריף לריקוד, פסטיבל 
לג’ז, פסטיבל המוזיקה של האי  אטלנטי 
 Los Caprichos Musicales de( באחה 
Isla Baja(, הפסטיבל למוזיקה ברזילאית, 
האיים  של  הבובות  תיאטרוני  פסטיבל 
או  והשורשים  העם  פסטיבל  הקנאריים, 
פסטיבל מואקה )Mueca( לאמנויות רחוב 
 Puerto de( הנערך בפוארטו דה לה קרוז

.)la Cruz

כדי להבטיח שאינכם מחמיצים דבר, ניתן 
למצוא מידע על כל המוזיאונים והאירועים 

המתוכננים ב:
www.webtenerife.com/agenda

אנחנו אותנטים

ימין
פסטיבל דתי

שמאל
מלכת הקרנבל,
סנטה קרוז דה טנריף
)Santa Cruz de Tenerife(

למטה ימין
Corpus de la Orotava

למטה שמאל
מוזיאון היסטורי,
סאן כריסטובל דה לה לגונה 
)San Cristobal de la Laguna(

גאה  טנריף   
במסורות האותנטיות 

שלה 
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צבעים מפתים
טעמים מדיחים

נוספת  דוגמא  הינו  המקומי  האוכל   
הטעימה  ולבטח  טנריף  של  לאותנטיות 
מקומית  מתוצרת  העשויות  מנות  ביותר. 
מסורת  בין  הנפלא  החיבור  את  יוצרות 
“מוחוס”  רטבי  אדמה,  תפוחי  ואוונגארד. 
תירס- ארוחת   –  Gofio( “גופיו”   ,)Mojos(

האי  אהבת  דבש...  דגים,  גבינה,  טוסט(, 
המקומי  המטבח  את  הובילה  מצוין  לאוכל 
בשם  הידוע  היוקרתי  במועדון  להיכלל 
 Saborea Espana( אספניה”  “סבוריאה 
מיטב  בו  שחברים  ספרד(  את  לטעום   -

היעדים הגסטרונומיים של ספרד.

דרך נהדרת לדגום את המטבח של טנריף 
היא לנסות אחד מהמעדנים המקומיים של 
אדמה  )“תפוחי  ארוגאדס”  “פאפאס  האי. 
מקומטים”( עם “מוחוס” )Mojos( אדום וירוק 
אך  “חובה”.  הם  וכוסברה(  פפריקה  )רוטבי 
יש הרבה תבשילים אחרים, כמו למשל צלי 
סרדינים  או  ובשר(  ירקות  )תערובת  קנארי 
בגריל, שמרגשים את אוהבי האוכל. בטנריף 
נהנים מאוד מקינוחים, ואלה מבטיחים ממש 
ליקוק אצבעות. מרכיב פופולארי לקינוחים 
הוא הדבש, והטעמים המיוחדים ביותר שלו 
כמו  אנדמיים,  מקומיים  מתבלינים  מושגים 
טיידה”  “מטאטא  מהצמח  המופקים  אלה 

.)Teide Broom(

בעיירות  רחוב  ושווקי  מסורתיים  שווקים 
תוצרת  מציעים  האי,  רחבי  בכול  ובכפרים 
בחוות  לרוב  הגדלה  נהדרת,  טרייה, 
מפגש  מקום  משמשים  גם  והם  אורגניות, 
האי,  תושבי  עם  חוויות  לחלוק  אפשר  בו 

המומחים בסביבה.

היא  טנריף  טובים,  מיינות  נהנים  הנכם  אם 
של  רחב  מבחר  לנסות  האידיאלי  היעד 

המקומיים,  היינות  במינם.  מיוחדים  סוגים 
האדומים והלבנים, מציעים טעמים וארומה 
והטבע  האקלים  תנאי  את  המבטאים 
הוולקניים.  מקורותיו  את  במיוחד  האי,  של 
שלהם  גדול  מעריץ  היה  עצמו  שייקספיר 

ושתה כוסות רבות בהנאה ובעונג.

היינות  בהם  באי,  היקבים  באחד  בקרו 
רבים   – ובגאווה  אמיתי  בלהט  מיוצרים 
בעוד  חדישות,  בטכנולוגיות  משתמשים 
אחרים שומרים על שיטות ישנות ומסורתיות. 
הינו   )El Sauzal  - סאוזל  )אל  היין  מוזיאון 
מקום מצוין לטעימה )ולקנייה( של מגוון יינות 
טנריף, בלוויית המטעמים הטובים ביותר של 

האי.
יש באי חמישה סוגיי יינות בהתאם למקורם: 
טרוקונטה- איאודן-דאוטה-איסורה,  אבונה, 
לה  דה  וואל  גווימאר  דה  וואל  אסנטחו, 
 Abona, Idoden-Daute-Isora,( אורוטבה 
 Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar

.)and Valle de La Orotava

גואצ’ינצ’ה  המכונים  עסקים  גם  באי  יש 
אלה,  קטנים  אוכל  מקומות   .)guachinche(
מנוהלים על ידי משפחות וממוקמים לעתים 
בתים  של  במוסכים  או  במרפסות  קרובות 
מסוימות  בעונות  רק  פתוחים  הם  כפריים. 
מהבציר  יין  מציעים  הבעלים  בהן  בשנה, 
הפרטי שלהם, בלוויית שתיים, שלוש מנות 
ביותר. לעסקים  נוחים  מסורתיות, במחירים 
ותושבים  באי,  עמוקים  שורשים  אלה 
כיצד  מבקרים  להדריך  ישמחו  מקומיים 
עשו  שלנו:  האחת  ההמלצה  אותם.  למצוא 

הכול כדי לבקר בהם. 

מסעדות ויקבים

לטעום מהמיטב שבאי

יים
נומ

טרו
 גס

דים
האי באחה )Isla Baja(ירי

מרץ • תבלינים, “פאפא אנטיקווה” 
)תפוחי אדמה קנאריים(, גבינה

)Icod de los Vinos( איקוד דה לוס וינוס
אפריל • צלי ארנבות

)Granadilla( גרנאדילה
יוני-יולי • )21-6/6-7(.  דגים בשמן

)realejos( ריאלחוס
יולי-אוגוסט • )11-7/3-8(

“פאפא בוניטה”  )מבחר מקומי
של תפוחי אדמה(.

)Vilaflor( וילהפלור
אוגוסט • תפוחי אדמה לבנים

)Adeje( אדחה
ספטמבר • דבש, גבינה, “גופיו”

)קמח העשוי מדגנים קלויים(

)Santa Cruz( סנטה קרוז
ספטמבר-אוקטובר • )25-9/15-10(

תפוחי אדמה ותפוחי אדמה מתוקים מאנאגה 
)Anaga(

)Pto. De la Cruz( פוארטו דה לה קרוז
אוקטובר • דגים ובננות

)Acentejo( אסנטחו
 אוקטובר • תפוחים חומים זהבהבים

)Arico( אריקו
נובמבר • ערמונים

)Guimar( גווימאר
נובמבר. תפוחי אדמה מתוקים, גבינות ואבוקדו

)Acentejo( אסנטחו
נובמבר • דבש

)Candelaria( קנדלאריה
נובמבר • תפוחי אדמה מתוקים

)Arafo( אראפו
נובמבר-דצמבר • )24-11/14-12(
/www.webtenerife.co.uk/activities/eat-drinkתפוחי אדמה מתוקים וערמונים
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Puerto de la Cruz
La Caleta, Costa Adeje

La Orotava

ימין למעלה

ימין למטה



חיוכים
גדולים וקטנים

Aqualand
Jungle Park
Forestal Park

Loro Parque

Siam Park

Pueblo Chico
Karting Club Tenerife
Güímar Pyramids

ימין

שמאל
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Siam Park 
www.siampark.net
Avda. Siam Park s/n. 
Costa Adeje 38660 Adeje 
Tel.: 0034 822 070 000

Loro Parque 
www.loroparque.com
Avda. Loro Parque s/n. 38400 
Puerto de la Cruz 
Tel.: 0034 922 373 841

Pueblo Chico 
www.pueblochico.com
Autopista del Norte motorway. Exit 35. 
Camino Cruz de los Martillos, 62 
38300 La Orotava 
Tel.: 0034 922 334 060

Güímar Pyramids 
www.piramidesdeguimar.es
C/Chacona, s/n 38500 Güimar 
Tel.: 0034 922 514 510

Jungle Park 
www.aguilasjunglepark.com
Urb. Las Águilas del Teide 
38640 Arona 
Tel.: 0034 922 729 010

Karting Club Tenerife 
Carretera del Chó s/n, between 
Parque de la Reina )Queen’s Park( 
and Las Chafiras 
38640 Arona
Tel.: 0034 922 730 703
www.kartingtenerife.com

Aqualand 
Av. de Austria, 15 
San Eugenio Alto 
38660 Adeje 
Tel.: 0034 922 715 266
www.aqualand.es/tenerife/

Forestal Park Tenerife
Carretera de La Esperanza, km 16 
Las Lagunetas - 38001 
El Rosario 
Tel.: 0034 902 091 471 
www.forestalpark.com/tenerife/

בה  יש  בטנריף.  להשתעמם  זמן  אין   
הרבה פארקים נושאיים בהם אפשר ליהנות 
מחוויות בלתי נשכחות. הם פתוחים כל השנה 
והמקומות  הפעילויות  כל  את  ומשלימים 

שתוכלו לגלות במהלך חופשתכם.

 Siam Park( אדחה  בקוסטה  סיאם  פארק 
הגדול  המים  פארק  הינו   )Costa Adeje  -
באירופה וגודלו 185,000 מ”ר. מבוסס כולו על 
אטרקציות  בכמה  גאה  הוא  סיאם,  מלכות 
מדהימות: חוף מלאכותי לבן -חול עם גלים 
בגובה שלושה מטרים, מגדל כוח )מגלשת 
בגובהה בעולם(  “קמיקאזה” השנייה  המים 
ורבות אחרות, המבטיחות יום שעשועים עם 

המשפחה או החברים.

 Loro( קרוז  לה  דה  בפוארטו  לורו  פארק 
Parque- Puerto de la Cruz( הינו פארק חיות 
אנשים  שמיליוני  ואקווריום  ייאמן  שלא  בר 
הכוכבת  האטרקציה  שנה.  כל  בו  מבקרים 
 ,)Orca( היא הצגה של הלוויתן הרוצח אורקה
בסביבה  בפארק  החיים  כשהפינגווינים, 
קפואה - חיקוי מושלם לסביבתם הטבעית, 
שהן  קטנדרה  צמרות  אחריו;  שני  במקום 
מעין כלוב עם מאות ציפורים מכול העולם; 
השעשוע  כל  וכמובן  דולפינים  בנגל,  נמרי 
)בספרדית:  לורו  תוכים. בפארק  שבהצגות 

הגדול  האוסף  את  תמצאו  תוכים(  פארק 
אינטליגנטיות  ציפורים  של  בעולם  ביותר 

וידידותיות אלה.

 Pueblo( ב”פואבלו צ’יקו שבלה אורוטאבה
הניצב  כענק  תחושו   )La Orotava  -  Chico
המבנים  של  מיניאטורית  גירסה  ליד 
המסמלים יותר מכול את האיים הקנאריים, 
בצורה  ממוקמים  הפירמידות,  מבני  בעוד 
מושלמת ופונים אסטרונומית בהתאם לזמני 
אתכם  ייקחו  ובקיץ,  בחורף  השמש  היפוך 

לעולם אחר.

הג’ונגל  בפארק  לבקר  תוכלו  האי  בדרום 
)Jungle Park(, עם הרבה חיות בר וגם תצוגת 
ציפורי טרף , כולל נשרים המעופפים חופשי. 
 Karting Club( טנריף  הקארטינג  במועדון 
המירוצים  נהג  את  לחקות  תוכלו   )Tenerife
 )AquaLand( לנד  ובאקווה  עליכם  החביב 
המים;  במגלשות  והגלישה  מהריגוש  תיהנו 
במהלך  לעשות  דברים  הרבה  כך  כל 
חופשתכם ומה טוב יותר מאשר לסכם הכול 
 )Park Forestal( בפארק פורסטאל  בביקור 
שב-100 האטרקציות במרומי העצים, אפילו 

טרזן היה מרגיש ממש בבית.

ליהנות בימים ובלילות

יים
שא

ם נו
רקי

פא



36www.webtenerife.com תיירות טנריף #



37 www.webtenerife.com תיירות טנריף #

הימים 
נפלאים
הלילות

עוד יותר
מתעוררת  טנריף  יורדת,  כשהשמש   
מאפשר  שלנו  המצוין  האקלים  לחיים. 
הפתוחות  במרפסות–בר  ממשקה  ליהנות 
ים,  נוף  עם  מהן  כמה  בשנה.  זמן  בכול 
ברחובות  בפארקים,  נמצאות  אחרות 

מסחריים הומים, במרינות...

תוכלו לנסות את מזלכם בבלק ג’ק, פוקר 
או רולטה בשלושה בתי הקזינו המהודרים 
 )Las Americas( אמריקאס  לאס  באי: 
גראן  היוקרתי  המלון  של  הקרקע  )בקומת 
)מלון   )Santa Cruz( קרוז  סנטה  טנריף(, 
לה  דה  ופוארטו   )Hotel Mencey  – מנסי 
בריכת  בשטחי   )Puerto de la Cruz( קרוז 
 .)Lago Martianez( השחיה לאגו מרטיאנז

www/casinostenerife.com

מוזיקה קלאסית וקונצרטי ג’אז או הופעות 
של הכוכבים הגדולים הלוהטים ביותר הם 
רק חלק קטן מכול מה שיעשה את שהותכם 
התוכנית  נשכחת.  בלתי  יותר  אף  באי 

אחרים  ואירועים  פסטיבלים  של  השנתית 
מוצעת בכול סגנון שיעלה על הדעת, כדי 
תוכלו  יום  כל  ועוד.  טעם.  לכול  להתאים 
שונים  במקומות  חיים  במופעים  לצפות 
ובמועדוני לילה בצפון האי ובדרומו. מקומות 
פיאסטה  קרנבל   ,)Abaco( אבאקו  כמו 
 ,)Carnaval Fiesta Canaria( קנאריה 
כרמן  של  מחזמר   – ארונה  של  הפירמידה 
 Piramide de Arona – Musical de( מוטה
 ,)Blanco Bar( בלאנקו בר ,)Carmen Mota
 Terraza Isla del( לאגו  דל  איסלה  טרזה 

.)El Dinamico( או אל דינמיקו )Lago

האולמות מרהיבי העין של “מאגמה ארטה 
)Magma Arte & Congresos( וקונגרסים” 
מארחים   ,)Costa Adeje( אדחה  בקוסטה 
)קונצרטים,  תרבות  אירועי  של  רחב  מגוון 
מחזות זמר, תערוכות( שאנו ממליצים לכם 

בחום לראות במשך שהותכם עמנו.

כול  מוצעים  חייהם,  הן  שהמסיבות  לאלה 

סגנון ואווירה בפאבים ובמועדונים, הפתוחים 
לילות השבוע; אפשר גם לרקוד עד  בכול 
מוזיקת  לצלילי  בדיסקוטקים  השחר  עלות 

רוק, פופ, האוז, טכנו או סאלסה. 

אתם  ורק  נפסקת  אינה  המסיבה  בטנריף, 
אתם  מסתיים.  שלכם  הלילה  מתי  תחליטו 
מפורסמים,   Dj עם  לבלות  לבחור  יכולים 
בפסטיבלים  ובינלאומיים,  ספרדים 
בברים  או  האי,  רחבי  בכול  ובמועדונים 
ובמקומות אחרים שם אוהבי טכנו וצ’ילאאוט 
רגועה  אפשרות  האקסטזה.  לשיא  יגיעו 
יותר היא מסיבות חוף לאור הירח, המציעות 

מוזיקה נהדרת וחברה מצוינת.

ברוכים הבאים למסיבה

מחוויות  תיהנו   
בלתי נשכחות 
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טנריף 
ללא 

גבולות
38www.webtenerife.com תיירות טנריף #
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כול  את  להשקיע  מוכנים  אתם  אם   
כולכם ולעולם לא לוותר, טנריף הוא המקום 
שחופשתם  אנשים  יש  עבורכם.  האידיאלי 
אינה חופשה ללא הספורט האהוב עליהם.  
על  שלכם  המושג  אם  לכם  יתאים  טנריף 
על  האופק  אל  לרכב  פירושו  התרגעות 
לצאת  בהרים,  אופניים  על  לדווש  או  כביש 
לנעול  גלשן,  על  רוחות  סחופי  חופים  אל 
נעלי ריצה ולרוץ על הרים, או ללבוש חליפת 
האטלנטי.  האוקיינוס  אל  ולצאת  צלילה 
רוצים  שאתם  מה  הינה  שלכם  ההתרגעות 
הדבר  זה   – זמן  ובכול  מקום  בכול  לעשות, 

הקרוב ביותר עבורכם לאושר.

רק כאשר תצליחו לבצע את פעלול גלישת 
כאשר  אפשרי;  בלתי  שנראה  העפיפונים 
בעודכם  המים  פני  על  יותר  מהר  תנועו 
משייטים  או  גלשן  על  בעמידה  מדוושים 
סלע  למרומי  תטפסו  כאשר  בקיאקים; 
שנדמה היה שלא ניתן לטיפוס; כאשר שביל 
לרגליכם  ויותר  יותר  קשה  נעשה  ההליכה 
וכאשר  לוותר...  בלי  לצעוד  תמשיכו  ואתם 
מסוגלים  שאתם  למה  גבול  שאין  תבינו 
הפסקת  לעצמכם  תרשו  אז  רק  להשיג, 

מנוחה.

הוא  האי,  של  המצוינים  לתנאים  תודות 
מוערך על ידי ספורטאים מקצוענים הבאים 
להתאמן בו ולהתכונן לתחרויות עלית. רוכבי 
וינוקור,  ואלכסנדר  פרום  כריס  האופניים 
השחיינית בריטה סטפן, שחקני הטניס אנה 
כדורגל,  קבוצות  ברדיץ’;  וטומס  איוונוביץ 
קבוצות שחיינים מארצות שונות... אלה הם 

כמה מהספורטאים המתאמנים בטנריף.

אתם קובעים 
את הגבול
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אודיטוריום טנריף
Avda. La Constitución, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife 
0034 922 568 600
www.auditoriodetenerife.com

מרכז הכנסים
פוארטו דה לה קרוז
Parque Taoro, 22
38400 Puerto de la Cruz 
0034 922 386 143
www.congresostenerife.com

מרכז בינלאומי
 לירידים ולוועידות 
 Avda. Constitución, 12
Cabo Llanos
38005 Santa Cruz de Tenerife 
0034 922 238 400
www.feriatenerife.com

מגמה ארטה וקונגרסים
Avda. de los Pueblos, s/n.
38660 Adeje 
0034 902 109 974
www.magmatenerife.es

מרכז הכנסים
לה פירמיד דה ארונה
Pirámide de Arona. 
Avda. de las Américas, s/n
38660 Arona 
0034 922 757 500
www.expogrupo.com

לשלב הנאה 
בעסקים

לכנסים,  אידיאלי  יעד  גם  הינו  טנריף   
רשת  תמריץ.  ולסיורי  לאירועים  לוועידות, 
מקפת של מרכזי כנסים אולטרה מודרניים 
ולענות  כנס  כל  לשרת  מאפשרים  ואכסון, 
קבוצות  לעניין  לנו  ומאפשרים  צורך  לכול 
גדולות, אפילו בנות 5,000 איש. המגוון הרחב 
של שירותים נלווים, כולל כל סוגי פעילויות 
אירוע  לכול  הצלחה  מבטיחים  הנופש, 

הנערך באי. 

 Tenerife( בטנריף  הכנסים  לשכת 
מחלקת  הינה   )Convention Bureau
התיירות של טנריף הממונה על עידוד האי 

כיעד לוועידות, לאירועים ולסיורי תמריץ.

www.webtenerife.com/tenerifecb

יעד לכנסים ולאירועים
)TCB( לשכת הכנסים בטנריף

סים
 כנ

כזי
 ,Magma Congresosמר

Costa Adeje

 
Playa del Duque  
beach, 
Costa Adeje

Adán Martín 
Tenerife  
Auditorium, 
S/C de Tenerife

ימין

שמאל

למטה
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סוף

הטיטאנים  התנגשות   
האחרון   הטיטאנים”,  ו”זעם 
בסדרת סרטי “מהיר ועצבני“ 
והסרט   )Fast and Furious(
לפני  שנים  “מיליון  הקלאסי 

הספירה”, כולם צולמו פה  

של  הרבועים  הקילומטרים  ב-2,034   
נופים  מגוון  יש  בטנריף  הקרקע  שטחי 
עצום המתאים כרקע ייחודי לצילום והפקת 
דמויית-מיני-יבשת,  טבעית  במה  סרטים. 
בה כמעט כל נוף אפשרי: חופים אידיליים, 
סביבות כמו מכוכב מאדים, יערות מראשית 
הזמן... עובדה מעניינת: 3,000 שעות השמש 
על  להיבחר  לאי שלנו  עוזרות  שלנו בשנה 
חברות  מיני  וכל  מדיה  סרטים,  מפיקי  ידי 
בנופים  דווקא  עסקיהם  לניהול  כמקום 
הללו. למטרה זו הוקמה באי מועצת סרטים 
TFC( Tenerife Film Commission(, מחלקה 
טנריף שתפקידה  התיירות של  לשכת  של 

לקדם את האי כיעד להפקת סרטים.

ו”זעם הטיטאנים”,  “התנגשות הטיטאנים” 
הסרט האחרון בסדרה של “מהיר ועצבני”, 
הסרט הקלאסי “מיליון שנים לפני הספירה” 
)בכיכובה של רקל וולש( או הסרט הספרדי 
 Una hora mas en( אהבה”  בלי  או  “עם 
שהאי  מהסרטים  כמה  רק  הם   )Canarias

שלנו שימש רקע מושלם לסיפוריהם.
 www.webtenerife.com/tenerifefilm

טנריף היא קולנוע
)TFC( מועצת הסרטים של טנריף

Playa de Benijo beach
 Santa Cruz de Tenrife
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Punta Teno, 
Buenavista del Norte

Ancient Dragon Tree, 
Icod de los Vinos

Bajamar natural pools, 
San Cristóbal 
de La Laguna

מימין למעלה

מימין למטה

יהיו לכם כל 
כך הרבה 
סיפורים

מראות שחייבים לראות

הפארק הלאומי של טיידה )Teide(. כל אלה 
שביקרו באי וגם אלה שלא ביקרו בו, יידעו על 
טנריף באמצעות הפארק הלאומי של טיידה, 
הסמל הכי מפורסם של האי, הניצב בלב נוף 
 3,718 של  לגובה  מזדקר  כשהוא  וזר  חריג 
מטרים מעל פני הים. הר טיידה הוא הר הגעש 
השלישי בגובהו בעולם והמקום הפחות דומה 

לכדור הארץ שעל כדור הארץ.

בן  מישהו  ייראה  איך  העתיק.  הדרקון  עץ 
800 שנה? בטנריף, זהו גילו המוערך של עץ 
 Icod( וינוס  לוס  דה  באיקוד  העתיק  הדרקון 
de los Vinos(; זוהי הזדמנות מיוחדת במינה 
)למעשה  עץ  זקן.  כה  ב”יצור”  ולנגוע  לראות 
זהו שיח( שגודלו קולוסאלי: קוטרו 20 מטרים 

וגובהו 16 מטרים.

 .)Anaga Rural Park( הפארק הכפרי אנאגה
שטח בצפון-מערב האי, במקום בו הזמן כאילו 
עצר מלכת בעידן השלישון. טיול ביערות עצי 
הדפנה השופעים הינו כמו חזרה בזמן מיליוני 
התגוררו  ופיות  שמכשפות  לדמיין  וקל  שנים 

כאן פעם.

 1,300 .)Teno Rural Park( הפארק הכפרי טנו
התושבים ברי המזל של הפארק הכפרי טנו, 
בעיירות  חיים  מדהים,  טבעי  יופי  של  מקום 
הקטנות אל פאלמאר )El Palmar(, טנו אלטו 
 ,)Los Carrizales( לוס קריזאלס )Teno Alto(
ומסקה   )Las Portelas( פורטלאס  לאס 
חיים  בעלי  מגידול  מתפרנסים  הם   .)Masca(
והשלווה השוררים במקום  והשקט  וחקלאות, 
זהו  החיים.  על  הפילוסופי  מבטם  את  עיצבו 
חוץ,  מקום מצוין לסוגים שונים של פעילויות 

כולל טיולים רגליים.
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Anaga Rural Park

 Bacilica de( קנדלריה  של  הבסיליקה 
הינם  והבז’  הלבן  צבעיה   .)Candelaria
הלוס  של  הברונזה  לפסלי  חד  קונטרסט 
התקופה  מלפני  קדמונים  )מלכים  מנסייס 
לצד  העומדים   )Los Menceyes( הספרדית 
השחורים  הוולקניים  והחולות  הבסיליקה 
המבנה  של  הדתית  החשיבות  החוף.  של 
הנמצא  הרוחני  האוצר  ידי  על  מתעצמת 
הבתולה  של  הנפלא  הפסל  בתוכו: 
הקנאריים,  האיים  פטרונית  מקנדלריה, 

המוערך ביותר על תושבי האי.

 .)Los Gigantes Cliff( הענקים  הצוקים 
לו  הוענק  )הענקים(,  “ג’יגנטס”  השם 
מסיבות מובנות. הצוק בסנטיאגו דל טיידה 
מהפארק  חלק  הינו   )Santiago del Teide(
הוא  נקודות  ובכמה   )Teno( טנו  הכפרי 
פני  מעל  מטרים   600 של  לגובה  מתרומם 
פחד  הגורמות  תלולות  חומות  עם  הים, 

גבהים גם כשהן נצפות מלמטה.

 Adan( טנריף  מרטין  אדאן  אודיטוריום 
קלאטראווה  סנטיאגו   .)Martin Tenerife
הזאת.  האמנות  עבודת  את  תיכנן 
את  יצר  העולמי  השם  בעל  הארכיטקט 
המבנה הנראה בלתי אפשרי. חלק מהמבנה 
תלוי באוויר כאילו בעזרת קסם והצד החיצון 
זהו  בו.  הנשקף  היופי  את  משקף  הזוהר 
והאזנה  באי  המבקרים  לכל  חובה  ביקור 
לאחד הקונצרטים, אופרות או מחזות זמר 

המועלים בו היא חוויה אולטימטיבית.

אינכם  ובדולפינים.  בלוויתנים  צפייה 
לראות  כדי  עולם  חצי  להקיף  צריכים 
כל  במשך  חיים  הם  ודולפינים.  לוויתנים 
השנה במרחק של כ-4.5 קילומטרים מחופי 
טנריף. סירות יוצאות כול יום מנמלים שונים 
בדולפינים  צפייה  ומאפשרות  האי  בדרום 
החיים  ובלוויתנים-נווטים,  בקבוק  אפי  עם 

במימינו במושבות קבועות .

הנופש  מקום  טנריף,  היסטוריים.  שטחים 
שלו,  להיסטוריה  הרבה  חייב  האידילי, 
ההיסטוריים  השטחים  ולתרבות.  לאמנות 
)La Laguna( – אתר מורשת  של לה לגונה 
עולמי, גרצ’יקו )Garachico( או לה אורוטבה 
)La Orotava( עטורי הפרסים עבור שימורם 
מהאוצרות  דוגמאות  שלוש  הם  המצוין, 
שלנו,  מהעיירות  ברבות  לגלות  שאפשר 
ברחובותיהן  לשוטט  מבקרים  המושכות 
יותר  הרבה  כך  כל  יופיין.  את  ולהעריץ 

משמש וחופים.
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San Cristóbal de La Laguna

לחיות
את העבר

היום
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La Orotava

San Cristóbal de La Laguna

Garachico

ימין למעלה

שמאל למעלה

למטה

לשלה.  מהאי  חלק  הפכה  טבע  אמא   
היא יצרה ארץ וולקנית מרהיבה בעלת ערך 
השמש,  את  לנו  העניקה  היא  ישוער.  שלא 
את הר טיידה, את יערות עצי הדפנה, את 
החופים... ואז, בני האדם טיפלו בכול היתר. 
שוות  התרבותית  במורשתה  גאה  טנריף 
את  יוצרות  שיחד  הטבעי,  ליופייה  הערך 

היעד המושלם לחופשה.

ליהנות  שאפשר  באי  תרבותיות  תופעות 
הן האזורים ההיסטוריים בערים  מהן ברגל, 
ובעיירות. לה לגונה )La Laguna( ההיסטורית 
אונסק”ו;  של  עולמית  מורשת  אתר  הינה 
במדליית  זכתה   )Garachico( גראצ’יקו 
 La( זהב עבור אומנויות יפות; לה אורוטבה
Orotava( היא אתר היסטורי-אמנותי מוכר 
 )Icod de los Vinos( וינוס  לוס  דה  ואיקוד 
מעניין.  תרבות  אתר  היא  ההיסטורית 
מושלמות  דוגמאות  הן  אחרות,  ורבות  אלה 
העשירות  הארכיטקטוניות  המסורות  של 
העץ  מרפסות  בהן  הקנאריים,  האיים  של 
של  מסוג  לרוב  העשויות   – הטיפוסיות 
בחיטובים  בולטות   -  )Pitch Pine( אורן  עצי 
היפהפיים שלהן. אין אף פעם די זמן להעריך 

יופיים של הכנסיות, המנזרים,  במלואם את 
המבנים ההיסטוריים, הכיכרות, המזרקות או 

הארמונות שבכול עיירה. 

הינם  מהם  שכמה  הללו,  למבנים  נוסף 
גם  ידועה  טנריף  שנים,  מ-400  יותר  בני 
בארכיטקטורה האוונגארדית שלה. סנטיאגו 
קלאטראווה השאיר את חותמו בבניינים כמו 
האודיטוריום “אדאן מרטין טנריף“ והמרכז 
הקווים  ולוועידות.  לירידים  בינלאומיים 
המעוגלים והשטחים הפתוחים של מרכז זה 
של  בעבודותיו  ביותר  מהמפורסמים  הינם 

האיש הבינלאומי הזה מוולנסיה.

המוניטין  בעלי  השוויצרים  הארכיטקטים 
חותם  הם  גם  השאירו  ומיירון,  הרצוג  הרב, 
אספסיו  “טנריף  התרבות  במרכז  יצירתי 
ספרד  ובכיכר   )TEA( ארטס”  לאס  דה 
סנטה  במרכז  הממוקמת  המשופצת, 
והמנורות העדינות  קרוז, עם גניה האנכיים 

המעוצבות כדמעות.

אכן, כל האי הינו בבואה של תרבות ומורשת 
בלתי נשכחות, שתהפוך את שהותכם עמנו 

לבלתי נשכחת.

מוזיאונים
לגלות יותר

תערוכות  מארחים  טנריף  של  המוזיאונים 
לימים  חוויות  המוסיפים  נפלאים,  ואוספים 
מרכזים  של  ציבורית  רשת  באי.  מושלמים 
מציעה דרכים רבות להעמקת ידע בשילוב  

הנאות ובילויים נהדרים.

המוזיאונים בכול טנריף מבטיחים להרחיב 
את ידיעותיכם בנושאי הטבע וידיעת הטבע 
בדרך משעשעת ומלאת מידע והם מקומות 

מצוינים להתחיל או לסיים בהם יום באי.

 Nature and( ואדם  לטבע  המוזיאון 
וליקום  למדע  המוזיאון   ;)Mankind
המוזיאון   ;)Science and the Cosmos(
 History and( להיסטוריה ולאנתרופולוגיה
האיים  לתיעוד  המרכז   ;)Anthropology
Canarian-( הלטינית  הקנאריים-אמריקה 
Latin American Documentation(, בכולם 

כדאי לבקר.

www.museosdetenerife.org

www/webteneri fe.co.uk/act iv i t ies/
culture/museums/ 

מורשת עולמית 
ותרבות
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אסור 
להחמיץ

ינואר
תהלוכת “שלושת החכמים”  •

PIT )פארק הילדים טנריף בחג המולד(  •
ירידי אומנים במהלך חופשת ה”רייאס”    •
)Reyes( )המקביל הספרדי לחג המולד(  

“שלושת החכמים” – הצגה ותהלוכה  •
)Tejina( בטחינה  

סאן אנטוניו אבאד, פסטיבל חיות המשק  •
בכמה עיירות. התהלוכה השמינית של    

צאן ובקר  
פסטיבל המוזיקה של האיים הקנאריים  •

חגיגות העם של האיים הקנאריים    •
בארונה  

פסטיבל הרומריה של סאן סבסטיאן    •
באדחה  

פברואר
שבוע המסורת והתרבות באדחה  •

פסטיבל המוזיקה הבינלאומי בארונה  •
תערוכת לחמים מהעולם באריקו  •

קרנבלים  •
פסטיבל מוזיקה של האיים הקנאריים  •

חגיגות העם של האיים הקנאריים    •
בארונה  

לאס בוראס, פסטיבל החמורים   •
בגווימאר  

פסטיבל “מאטאר לה קולברה” בפוארטו  •
דה לה קרוז  

פסטיבל הנרות בקנדלאריה  •
שביל “עץ השקד הפורח” בסנטיאגו דל   •

טיידה  

מרץ
פסטיבל המוזיקה האלטרנטיבית של   •

האיים הקנאריים  
פסטיבל הגיטרה בלה לגונה  •

פסטיבל המוזיקה הדתית של האיים    •
הקנאריים  

מרוץ אתלטי ללה לגונה  •
חגיגות עם של האיים הקנאריים בארונה  •

פסטיבל “אל פאסו דה לה קומברה”    •
בסנטיאגו דל טיידה  

פסטיבל של מוזיקה ובארוק בפוארטו    •
דה לה קרוז  

פסקוואה פלורידה בגיה דה איסורה    •
)Guia de Isora(  

אפריל
)Teguesta( חודש היין בטגווסטה  •

בטרנזיטוס  בינלאומית  מוזיקה  פסטיבל   •
)Transitos(

חצי מרתון בלאס גלטאס  •
פסטיבל רומריה דה סן מרקוס בטגווסטה  •

פסחא בלה לגונה  •
פסטיבל “אני אוהב מוזיקה”  •

פסטיבל האי בחה, “קפריצ’וס מוזיקאלס”  •
פסטיבל מוזיקה בלה אורוטבה   •

פסטיבל עממי  “7 האיים”  •
)Pinolere( יריד גבינות בפינולרה  •

גולף “פרו אם” באבאמה  •

מאי
חגיגות יום האיים הקנאריים  •

יריד אומנויות, אדחה  •
מרוץ סובב טנריף  •

רומריה גואנצ’ה )קדמוני האיים הקנאריים(,   •
בנאסמאן פסטיבל בסן חואן דה לה ראמבלה  

רומריה דה סן איסידרו לאבראדור    •
פסטיבל דתי בעיירות שונות  

יום הצלב. זיקוקי די נור בלוס ריאלחוס  •
פסטיבל שירי זרזואלה  •

פסטיבל “קפריצ’וס מוזיקלס באי באחה   •

פסטיבל ג’אז, ארונה  •
חגיגות הצלב הקדוש בסנטה קרוז    •

ובפוארטו דה לה קרוז  
פסטיבל מואקה )MUECA( בפוארטו דה    •

לה קרוז  

יוני
סנטה בלוז בסנטה קרוז  •
פסטיבל קסמים בארונה  •

אלפומבראס דל קורפוס קריסטי,    •
פסטיבל מרבדי פרחים בלה אורוטבה  

רומריה דה סן איסידרו לבראדור,    •
פסטיבל דתי בעיירות שונות  

“לוס הצ’יטוס”, פסטיבל אש באיקוד דה    •
לוס וינוס  

פסטיבל “אנראמה דה לוס צ’ורוס”,    •
חגיגות יום יוחנן הקדוש בפוארטו דה לה    

קרוז  
“באנו דה לאס קאבראס”, פסטיבל    •
“רחצת עזים” בפוארטו דה לה קרוז  

פסטיבל יום יוחנן הקדוש  •
פסטיבלי יום פיטר הקדוש באל סאוזל    •

ובגווימאר  
)Salmes Cup( גביע סאלמס  •

יולי
פסטיבל יין בארונה  •

פסטיבל פולקלור בינלאומי באראוטאפאלה  •
פסטיבל פולקלור בלאס גלטאס  •

פסטיבל מוזיקה קאמרית בלה אורוטבה  •
צילום תת ימי   •

“לאן פארטי”, מסיבת מחשבים לצעירים  •
פסטיבל סלסה אטלנטית  •

פסטיבל אל כרמן  •
חגיגות “לוסטראלס דל קריסטו”    •

בגראצ’יקו, תהלוכת מכוניות וזיקוקי דינור  

Teno Rural Park, Buenavista del Norte לוח אירועים

התכנים של לוח האירועים הזה כפופים לשינויים
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פסטיבל ריקודים “דאנצה דה לאס    •
ווראס” בלאס ווגאס, גרנדילה  

“גסטה דל 25 ביולי” אירוע היסטורי  •
פסטיבל קרבונראס  •

צ’ירצ’ה – יום של מסורות  •
רומריה דה סן בניטו, פסטיבל דתי בלה    •

לגונה  
יום דיש באל טאנקווה   •

פסטיבל עולמי של מספרי סיפורים   •
בלוס כריסטיאנוס  

פימוצ’יטה, פסטיבל בינלאומי של  •
מוזיקת סרטים  

הייניקן. ג’אז קנארי   •
מרוץ “אינפיניטי אקסטרים” של האיים    •

הקנאריים  

אוגוסט
שבוע בוואריה בפוארטו דה לה קרוז  •
”ווראנו דה קואנטו”, פסטיבל מספרי    •

סיפורים באל סאוזל  
פסטיבל סן איזידרו “ואראס אי סינטאס”  •

”לה באחאדה דה לאס האייאס” בלה    •
גואנצ’ה  

)Tejina( פסטיבל הלבבות בטחינה  •
פסטיבל קנדלאריה  •

”סלים ועוגות” באיקוד דה לוס וינוס דה    •
סנטה ברברה  

פסטיבל מסורות  •
פסטיבל הקציר   •

רומריה דל פוליאו,  •
פסטיבל דתי באל אמפארו  

רומריה דה סאן רוק,  •
פסטיבל דתי באל גרצ’יקו  

רומריה דה סאן אגוסטין  •
פסטיבל דתי באראפו  

רומריה דה לה אספרנצה  •

פסטיבל סלסה אטלנטית    •
פסטיבל קיץ בארונה  •

אליפות גלשנים עולמית באל מדאנו  •

ספטמבר
חגיגות יום התיירות העולמי  •

לה ליבראה בטגווסטה )כול שלוש שנים(  •
פסטיבל מוזיקה בסבאנדנו  •

פסטיבל האופרה של טנריף  •
העברת פסל הבתולה של גויה  •

מגרצ’יקו לגויה  
יריד אומנויות בפינולרה  •

פסטיבל הדיש בבואנהויסטה  •
חגיגות קריסטו, פסטיבל דתי בלה לגונה  •

  El Baile del Diablo y la פסטיבל ריקודים  •
 Diabla  

רומריה דל סוקורו, פסטיבל דתי  •
פסטיבל בוריאל  •

קטיף שקדים  •
פיאסטה דה לה לוז בלוס סילוס  •

חגיגות קריסטו  דה לוס דולורס בטקורונטה  •
רומריה מיגל הקדוש  •

אוקטובר 
יריד אומנויות של שלוש יבשות  •

מרוץ סירות אינפאנטה )יורשת העצר(    •
כריסטינה  

חגיגות פולקלור של האיים הקנאריים    •
בארונה  

פסטיבל האופרה של טנריף  •
מרוץ סירות “לוס בארקוס אי קרראס  •

דה בארקוס” בטגווסטה  
רומריה דה לה וירג’ין דה לה אנקרנסיון”,    •

פסטיבל דתי באדחה  
פסטיבל שקדים )לה גראן מאחדה(    •

באריפה גויה דה איזורה  

השחרור של עמק גוארה  •
השביל הכחול של טנריף  •

נובמבר
חודש הערמונים  •

פסטיבל היין של טנריף בסנטה קרוז  •
יריד ארופריה ליין מקומי ולגבינות  •

בארונה  
פסטיבל סאן אנדרס )לה טאבלאס(  •

באיקוד דה לוס וינוס  
פסטיבל פולקלור של האיים הקנאריים    •

בארונה  
פסטיבל האופרה של טנריף  •

תערוכת צילום פוטו נוביאמברה, כול    •
שנתיים  

לילות לבנים בלה לגונה  •
פסטיבל פופ “40” של טנריף  •
מירוץ מכוניות של האי טנריף  •

פסטיבל סנטה ססיליה בלוס סילוס  •
גביע האלופות של טנריף  •

מיראדאס דוק. פסטיבל סרטים    •
דוקומנטריים  

פסטיבל קורטוס וילה בלה אורוטאבה  •

דצמבר 
יריד אומנויות לאס גלטאס  •

שווקי חג המולד ובזארים בעיירות שונות  •
קונצרט חג המולד בבצוע התזמורת    •

הסימפונית טנריף בסנטה קרוז דה טנריף  
חגיגת פולקלור של האיים הקנאריים    •

בארונה  
פסטיבל שירי גוספל של האיים הקנאריים  •

סן סילבסטרה בעיירות שונות  •
פסטיבל סיפורים בינלאומי בלוס סילוס  •

PIT )פארק הילדים של טנריף(  •
בסנטה קרוז דה טנריף  

Romería de Tegueste Festival
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ראו
במו עיניכם

מידע שימושי
הכתובות הבאות הן לשימוש תיירים המחפשים מידע מפורט על האי

מידע שימושי

Tourist Information Centres
Santa Cruz de Tenerife
Tenerife Island Council
Plaza de España, s/n
0034 922 281 287 
amonteverde@tenerife.es

Puerto de la Cruz
Casa de la Aduana. C/ Las Lonjas, s/n
0034 922 386 000
manuelp@tenerife.es

Tenerife Sur 
Reina Sofía Airport
Granadilla de Abona
0034 922 392 037
huete@tenerife.es

Tenerife Norte 
Airport
Los Rodeos )La Laguna(
0034 922 635 192
info@webtenerife.com

Costa Adeje
Avda. Rafael Puig, 1. Adeje
0034 922 750 633
turismo@adeje.es

Playa de Las Vistas
Paseo Las Vistas, s/n
Los Cristianos. Arona
0034 922 787 011
info-vistas@arona.travel

La Laguna Information Point
Casa Alvarado Bracamonte
)Capitanes Generales(
C/ La Carrera, 7 bajo
0034 922 631 194
turismo.laguna@cabtfe.es

Santiago del Teide
Avda. Marítima
Centro comercial Seguro de Sol,
local 34 Playa La Arena. 
Puerto Santiago
0034 922 860 348
santiagodelteide@yahoo.es

We have over 50
Tourist Information Centres.

www.webtenerife.com/oficinas

ביטחון

Emergencies
112

National Police
091

Local Police
092

Guardia Civil police
062

Guardia Civil traffic police
0034 922 662 441

Civil Defence
0034 922 606 060

שירותי בריאות

Quirón Tenerife Hospital
0034 922 270 700 

Quirón Costa Adeje Hospital,
0034 922 752 626

Canarias
University Hospital, 
in La Laguna.
0034 922 678 000

Nuestra Sra.
de Candelaria Hospital, 
in Santa Cruz
de Tenerife.
0034 922 602 000

Hospiten Bellevue
Puerto de la Cruz.
0034 922 383 551

Hospiten Sur, in Arona.
0034 922 750 022

Hospiten Rambla,
Santa Cruz de Tenerife.
0034 922 291 600

Hospiten Tamaragua,
Puerto de la Cruz.
0034 922 380 512
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Sunrise from the top of Mt. TeideBuenavista del Norte

שדות תעופה
Tenerife Sur Reina Sofía
0034 922 759 000
Tenerife Norte
0034 922 635 998

נמלים
Santa Cruz de Tenerife
0034 922 605 400
Los Cristianos, in Arona
0034 922 790 827

“גואגואה”תחנות אוטובוס 
TITSA )buses(
0034 922 531 300
Santa Cruz de Tenerife
0034 922 219 399
La Laguna
0034 922 259 412
Puerto de la Cruz
0034 922 381 807
Playa de las Américas
0034 922 795 427
www.titsa.com

חברות תעופה אזוריות
Binter Canarias
0034 902 391 392
www.binternet.com

תעבורה ימית אזורית
Fred Olsen
0034 902 100 107
www.fredolsen.es
Naviera Armas 
00 34 902 456 500 
www.navieraarmas.com

רדיו טקסי

Adeje: 0034 922 714 462
Arona: 0034 922 790 352
Arona, Guía de Isora and San 
Miguel de Abona )Servitaxitenesur(: 
0034 922 747 511
La Laguna: 0034 922 255 555
Güimar: 0034 922 510 811
Puerto de la Cruz: 0034 902 205 
002 / 0034 650 77 09 94
La Orotava: 0034 922 323 077
Los Realejos: 0034 922 346 096
Granadilla: 0034 922 397 475
Buenavista: 0034 616804942 / 
0034 696568775 / 0034 630639869
Vilaflor: 0034 922 709 047 
/ 0034 649487387
Candelaria: 
0034 922 503 880 / 0034 608038113
Tenerife North Airport: 
0034 922 635 114
Tenerife South Airport: 
0034 922 392 119
Eurotaxis in Santa Cruz de 
Tenerife, 0034 609 867 581; 
0034 607 612 816; 0034 629 132 269.
Eurotaxis in La Laguna: 
0034 922 253 677; 0034 922 255 555; 
0034 635 819 087; 0034 609 680 244
Eurotaxis in La Orotava: 
0034 646 369 214.
Eurotaxis in Santiago del 
Teide: 0034 922 86 08 40

אבידות ומציאות
Contact the local police of the corres-
ponding town council.

מה לארוז במזוודתכם
מעלות   20 של  ממוצעת  טמפרטורה  עם 
ימי  ו-300  בקיץ  מעלות   25 בחורף,  צלזיוס 
שמש בשנה, הדברים שהכי טוב  להביא הם 
נוחים,  כותנה  בגדי  שיזוף,  קרם  חוף,  בגדי 
אפודה או שתיים ובחורף - ג’קט. הכול תלוי 
בקו הרוחב של האזור בו תשהו. כדאי לזכור, 
יוצרים  טרופיות  ורוחות  שונים  רוחב  שקווי 
עשויות  שלעתים  כך  אקלימיים,  שינויים 
טווחים  בתוך  שונות  להיות  הטמפרטורות 

קצרים.  

חשמל
220 וולט

מטבע
€ Euro אנחנו משתמשים באירו

תעודות מסע
דרכון או תעודת זהות תקפה

מידע נוסף
בבית המלון שלכם

בקשו בדוכן הקבלה לוח אירועים

הטלפון הנישא שלכם
לתוך  טנריף  של  האפליקציה  את  הורידו 
מאגר היישומים שלכם כדי להגיע באמצעות 
הטלפון הסללורי לחומר אודיו-ויזואלי: מדריך, 

מדריכי שמע  וכו’.

www.webtenerife.mobi-מידע נוסף ב

ברשת
www.webtenerife.com
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לשכת מידע לתיירים

)Refuge( ”אכסניית “המפלט

נמל תעופה

נמל

אתר מורשת

צפייה בלווייתנים

מרינה

מסלולי גולף

פארק לאומי טיידה

עץ הדרקון

רכבל

אטרקציית תיירות

אודיטוריום
קאזה דל וינו

פירמידות גווימאר
מערת הרוחות 

פארק יערות
פארק ג’ונגל

פארק לורו )תוכים(
בית המרפסות

מוזיאון הארכיאולוגי בפוארטו דה לה קרוז
מוזיאון ההיסטוריה

המוזיאון האנטרופולוגי של טנריף
מוזיאון המדע והיקום
מוזיאון הטבע והאדם

מוזיאון אטנוגרפי בפינולרה
פואבלו צ’יקו
מוזיאון בובות
פארק סיאם

TEA  - מרכז האמנויות  טנריף

מוזיאון אדוארדו ווסטרדהאל לאמנות עכשווית
מוזיאון  טנריף לעבודות יד מאמריקה הלטינית 

מוזיאון שטיחים
הפארק הכפרי של טנו

הפארק הכפרי של אנאגה
קסריו מאסקה

הצוקים הענקיים
הקתדרלה של קנדלאריה

אבאקו
מרכז התרגום בטירת סן כריסטובל

פאלמטום
גן בוטני

הגן הבוטני סיטיו ליטרה

שבילים ראשיים   
מונטנה בלאנקה – העלייה לטיידה

סלע גרסיה
פראדור – וילה פלור

וילה פלור-פייסאחה-וילה פלור
מאמיו-פינולארה

מאלפייס דה גווימאר
לוס סילוס-אל פאלמאר

גראצ’יקו-מונטאנה צ’יניירו
אפור-טאגאננה

קרוז דל כרמן-פונטה דל הידאלגו

כביש  

דרך  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

סימונים טנריף
סנסציות

קילומטר אחר קילומטר


