
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *
 

1 

 

 

 

 טנריף
 

 

 , קנדלריה, פירמידות גוימארטנריף .1יום 

לביקור בעיירה קנדלריה, נבקר בכנסייה , הגדול והמאוכלס בקבוצת האיים הקנריים. עם הנחיתה ניסע )עצירה לתדלוק ביעד ביניים( נטוס לאי טנריף

ימאר, ומ' כל אחד. נמשיך לאתר פירמידות המדרגות בג 4-של כהחשובה באי ונראה את פסלי גיבורי גואנצ'ס המיתולוגיים הקדומים המתנשאים לגובה 

ללינה בעיר השנייה הממוקמת על צלע הר ושימשה, לפי עדויות רבות, כבירת מלכיהם של הגואנצ'ס. נבקר ב"פירמידות" המפורסמות של טנריף ונמשיך 

 בגודלה בטנריף, פוארטו דה לה קרוז.

 

  ס לה לגונה,  הרי אנאגה, סן אנדר .2יום 
וריכוז מרשים של אדריכלות  18 -וה 17 -הבוקר ניסע לביקור בלה לגונה, העיר ההיסטורית והאוניברסיטאית הראשונה של האיים ובה בתי פאר מהמאות ה

ו. נבקר בעיר "אשר בזכותם הוכרז המקום כמרכז למורשת עולמית ע"י אונסק  (La Concepción) קונספסיון-הנראה את הקתדרלה וכנסיית ל דתית.

נשוטט במדרחוב המרכזי ונהנה מהחנויות הקטנות והייחודיות לאזור. נמשיך לביקור בבירת האי סנטה קרוז דה טנריפה,  העתיקה, נשוטט בין סמטאותיה

יוותר לנו זמן פנוי לקניות. נמשיך בנסיעה לצדם המזרחי של  בו , "מרידיאנו"מרכז הקניות הגדול של טנריף ומשם ל כר המרכזית "אספניה"ישבקצהו הכ

משם אל עיירת הדייגים סן אנדרס, עיירה ציורית ובה מגוון מסעדות, בתי   .נחלוף על פני חוף הים המפורסם ולו חול לבן, "לאס טרסיטאס", הרי אנאגה

בזכות רצועת החוף המרתקת שלה. נשוב לפוארטו דה לה קרוז דרך יער מרסדס, בו פרוס שדה עצי דפנה ושרכים המפורסם לאיים  קפה וידועה בעיקר

 הקנריים.

 

 פארק לורו. 3יום 

ם של תוכים דונם ובו נמצא האוסף הגדול ביותר בעול 135 , גן עדן המשתרע על שטח שלפארק לורוהיום נצא לביקור באטרקציה מהמרשימות בטנריף, 

נבקר באקווריום הענק ונתהלך במנהרה ובה המבקרים חולפים בין כרישים אימתניים, נראה  .תוכים ממאות מינים שונים 3,000 -כ מכל היבשות,

קים ונחלוף על פני פינגווינים מכל המינים, אריות וכלבי ים, דולפינים, גורילות, קופי שימפנזה, טיגריסים ויגוארים, תנינים ועוד. נהנה ממופעים מרת

  הביתנים הציוריים. בתום הביקור נשוב למלון.

 

 לה אספרנזה, לה אורוטבה, הפארק הלאומי אל טיידה .4יום 
לה לאורך מטעי הבננות לעבר החוף הצפוני המיוער עד הגיענו לעיר ההיסטורית העתיקה  לה אספרנזהניסע דרך יער האורנים  לפנינו. יום ביקור מרתק

, שמורה לוס קנדאס דל טיידהנמשיך לשמורת הר הגעש  .נראה את כיפות הכנסיות ובתי העץ המלכותיים הנמצאים תחת הגנת שימור מבנים .אורוטבה

מובילה לתצפיות נוף יפהפיות  מוקפת צמחייה ייחודית והדרך ממנה ק"מ. השמורה 60-"ו ולה קניון באורך של כשהוכרזה כאתר מורשת עולמי ע"י אונסק

. לה אספרנזהנשוב למלון דרך שמורת המים הגדולה בטנריף,  .מ' במרכז האי 3,718 מ' ממכתש הר הגעש טיידה, המתרומם לגובה 2100עד לגובה של 

 נמשיך לביקור ביקב טיפוסי לאי ונהנה מטעימות יין בלווי טאפאס קאנאריים מקומיים.

 

 ט לחופי דרום האי לאס אמריקאס, שי .5יום 

 ,נטייל לאורכה של הטיילת"לאס וגאס של הקנריים". -הידועה כשל טנריף  , עיירת הנופש המפורסמתלאס אמריקאסניסע לדרום האי ונבקר ב

גים הססגוניים בסירה רבת סיפונים כשהתחתון שבהם מתחת למים ולו חלונות זכוכית המאפשרים צפייה בדשיט לעיירה פוארטו קולון ממנה נצא ל נמשיך

 ולעיתים אף בדולפינים ולווייתנים. אחה"צ נשוב למלוננו. 

 

 איקוד דה לוס וינוס, גרצ'יקו, מסקה, לוס חיגנטס  .6יום 

 . נראה את "עץ הדרקון" שגילו מוערך באלפי שנים. נסייר בעיירה ונשוטט ברחובותיהאיקוד דה לוס וינוסצרי נשימה ונבקר בכפר והיום ניסע בנופים ע

לכפר חנויות המוכרות את הליקרים, היינות ותבליני האי המפורסמים שהידוע בהם הוא הזעפרן. נמשיך מנתרשם מהסגנון הספרדי הקולוניאלי,  .המרתקים

קומות )במידת האפשר, תלוי בתנאי הכביש( ששוכן באחד המ מסקהממנו נשקפת התצפית היפה באיים הקנריים. נמשיך לכפר הקטנטן  הדייגים גרצ'יקו

, צוקי ענק הנופלים "הענקיים" – המדהימים בטנריף, ונוף הטרסות שנשקף ממנו עוצר נשימה. נשוב למלון כשבדרכינו נחלוף על פני העיירה "לוס חיגנטס"

 מ' המאופיין בחול טבעי בצבע שחור. 100-דרמטית בצורה אנכית לתוך האוקיינוס, וחוף באורך כ

 

 יום חופשי .7יום 

 .נופשיום חופשי ל

 

 תל אביבטנריף,  .8יום 

אם )במידה ויתאפשר(. בשעות בדרכינו נעצור במרכז הקניות סי .בטנריףאל נמל התעופה ניסע  בשעות הצהריים .בוקר פנוי לקניות וסידורים אחרונים

  )עצירה לתדלוק ביעד ביניים(. אביב-חזרה לתל ממנו נמריאהתעופה אחה"צ העברה לשדה 

 


