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רכיפלג האיים הקנרים ממוקמים א
חופה  מול  באוקיינוס האטלנטי 
אך  מרוקו,  של  הדרום-מערבי 
והאוכל  שייכים לספרד. החוקים, השפה 
ברובם ספרדיים אך למרות זאת ניכרת בהם  

ההשפעה המרוקאית.
שבעת האיים המרכיבים את הארכיפלג 
המפורסם נמצאים במרחק של עד שעתיים 
טיסה מעריה הגדולות של ספרד - מדריד 
או ברצלונה - ומציעים "חופשה מהאגדות" 
לכל אורך השנה. השפע באיים בלתי נדלה 
וכולל נופים מרהיבים, חוויות תרבותיות 
ותשתית תיירות מצוינת, הנשענת על נוף 
מרתק המאופיין בהרי געש רבים, חלקם 

עפעילים, ושמורות טבע של יערות סובטר
פיים. לא בכדי הוגדרו ע"י אונסק"ו חלקים 

ערבים באיים, לנזרוטה, אל איירו ולה גומ
רה, כשמורות ביוספריות.

  לאוהבי השמש, לחובבי הטבע, הנופים המיוחדים
  והגאוגרפיה, וגם למתעניינים בארכיטקטורה ואומנות. 

  האיים הקנריים הם היעד המושלם לחופשה גדושה,
  מפתיעה ובלתי שגרתית | כתבה וצילמה: מיקי בן זאב 

מגלים את הקנריים 



כמו אותם איכרים שמכינים יינות מקומיים, יצרני 
עדבש וגבינות ביתיים, מסעדנים ואת הפרנסים המ

קומיים בכיכרות שבעיירות הקטנות והשלוות. 

המיוחדים שבאיים 
בדרכו,  מיוחד  האיים  אחד משבעת  כל 

האיים הקנריים

רב גוניות מרתקת
התושבים המקוריים של האיים, הגואנצ'וס, 

ענאלצו להתמודד עם הכיבוש הספרדי שהחל בש
נת 1402. כ-100 שנה נלחמו הגואנצ'וס בכיבוש 

עעד שאחרוני הילידים נכנעו וסופחו לממלכת קס
טיליה. יחד עם זאת השתלטה הנצרות על התרבות 
המקומית, וכיום רוב תושבי האיים הם קתולים 

ומיעוטם פרוטסטנטים.
למרות שהאיים הקנריים מוכרים כאתרי נופש 
לחופשות "בטן גב", ובמיוחד האי טנריף המפורסם 
כיעד נופש, יש לאיים הרבה מעבר להציע. בעזרת 

עמדריכי טיולים מקצועיים יכולים המטיילים לה
גיע לנופים עוצרי הנשימה שיצרו הרי הגעש 
אחרי התפרצותם, אל מערות נסתרות הטומנות 
בחובן "הפתעות" רבות, אל קלדרות ציוריות 
ושלל תופעות גאולוגיות מפעימות, או לשמוע 
את הסיפורים המרתקים העומדים מאחורי כל 

סמטה וכל אתר.
עהנוף הכללי באיים מגוון ומרתק: חופים שחו

רים, לבנים וזהובים, בקשת צבעים ססגונית, לצידם 
שדות ירוקים, כרמי שקדים וזיתים. אם מתרחקים 

עמקווי החופים לפנים האיים מגלים אתרים היס
טוריים מרתקים, גיאולוגיה מרשימה, בעלי חיים 
וצמחייה אנדמית, ובעיקר את התושבים המעניינים 

גן הקקטוסים הנטוע על טרסות בתוך מכתש וולקני באי לנזרוטה

המשך מעמ' ראשון

אך האי המרשים ביותר לדעתי הוא לנזרוטה 
)Lanzarote(, מופת עולמי לתיירות המשתמרת 

הודות להשתלבותו הנפלאה בסביבה.
עהאי נבנה עפ"י קונספט שהטביע סזאר מנרי

קה קברירה אמן, מעצב, פסל ואדריכל בן המאה 
ה-20, שהקדיש את חייו לאי שבו נולד. מנריקה, 

אשר דגל בשמירה על אוצרות הטבע והנוף באיים, 
עהאמין שאת המבנים באי יש לבנות בזיקה אדריכ

לית לתנאים שיצר הטבע, מבלי להרוס אותו אלא 
עלהשתלב בתוכו. הודות לנחישותו ולמקוריותו הח

לו תושבי האי להעריך את האדריכלות בסביבתם. 
עאת סגנונו המיוחד של מנריקה ניתן למצוא בקי

רות הלבנים, בחלונות ירוקים ובארובות מיוחדות 
הנראים במבנים רבים ברחבי האי.

תשתית בתי המלון אף היא מפותחת למדי 
ונמנעת מפגיעה מיותרת בנוף ע"י אימוץ צורות 
המשתלבות איתו באופן הרמוני. בתי המלון באי 
מפנקים במיוחד ועל בחירתם מומלץ להקפיד, 
במיוחד לאחר הטיסות הארוכות דרך אירופה 

ע)אין לאיים טיסות ישירות(. בחלק מהמלונות מת
קיימות בערבים הופעות חיות וריקודים, ובחלקם 

עהאחר אפשר רק לטייל לאורך החוף וליהנות מה
שקט ומרחש הגלים.

לנזרוטה ידוע גם כאי שופע מוקדי תרבות, עם  
6 מרכזי תיירות, 15 מוזיאונים, גלריות אומנות, 12 

שמורות טבע ועוד. 
גראן קנריה )Gran Canaria( האי השלישי 
בגודלו מבין שבעת האיים, הוא בהחלט דוגמה 
מייצגת נפלאה להיצע הנוף הקנרי. הוא משלב גן 
עדן בוטני, פסגות הרים בגובה של אתרי סקי, חופי 

המשך בעמ' 8

אחת מהשבשבות, בעיצוב האמן סזאר מנריקה, המפוזרות באי לנזרוטה
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למגורים, סוג של נכסים שעברו בירושה מאב 
לבן... 

עמראה שכיח בכל האיים הוא הדקל הקנרי הצ
נום שאינו מניב תמרים, ועצי הבננה הקנרית, זן 
אותו התחילו לטפח כבר במאה ה-19 ואחד מתוך 
כ-100 זנים. היא גדולה, צבעה זהוב-חום והיא 

עמשתלבת נפלא עם קינוחי-מוס, קרם ברולה גלי
דה ואפילו כתוספת לסלטים, לבשר ואורז.

ל  הגדו האי  א  הו  –  )Tenerife ( טנריף 

האיים הקנריים

ים בתוליים, מכתשים עם לוע שחור של הרי געש 
רדומים ועוד והכל בשטח קטן - מיקרו יבשת.

עהארכיטקטורה באי משלבת סגנון קולו
ניאליסטי אנגלי עם חזיתות בתים מאבן וולקנית 
וחצרות עם פטיו בנוסח ספרדי-אנדלוסי. באי ניתן 

עלגלות עשרות מערות, חלקן פרהיסטוריות, הת
לויות על קירות מצוקים, כשחלקן אף משמשות 

המשך מעמ' 6

המטבח הקנרי 
 דגים טריים, חזירים ועיזים )במרינדה( ירקות מצוינים ופירות טרופיים, על אלה מבוסס 

המטבח הקנרי המתאפיין בפשטותו המשביחה את איכות המרכיבים המקומיים.
למנה הראשונה יוגש לרוב מרק עשיר של גרגיר הנחלים, דלעת או לקט ירקות.

מנה מפורסמת הינה ה"וייגה" או הדג האלמן. התוספות כוללות מוג'ו אדום וירוק )רוטב 
פפריקה, כמון, צ'ילי, שמן וחומץ(, כשלמוג'ו הירוק משתמשים בכוסברה טרייה.

מנה נוספת היא פאפאס ארוגדס - תפוחי אדמה טריים מורתחים במי ים שלאחר מכן נאפים 
ומוגשים עם רוטב מוג'ו.

עוהמאוכלס ביותר באיים הקנרים. אוכלוסייתו מו
נה כ-900,000 נפש ושטחו 2,034 קמ"ר. 

במרכז האי נמצא הפארק הלאומי של טיידה 
ע- הפסגה הגבוהה ביותר בספרד והר הגעש השלי

שי בגובהו בכדור הארץ. הפארק הגעשי מתאפיין 
בנוף סלעי בזלת שחורים וצבעוניים המזדקרים 
מתחתית לוע הר הגעש שגובהו 3,718 מטר. פארק 

עמסקרן נוסף הוא הפירמידות של גוימאר הנמ
צאות בכפר גוימאר בחופו המזרחי של האי.

העיר המרכזית, הגדולה ובירת האי, היא סנטה 
קרוז דה טנריפה בה חיים היום כרבע מיליון איש. 
העיר, בה התיישבו הגאונצו'ס לפני כ- 2000 שנה, 
הפכה לנמל העיקרי של האיים הקנריים ולאחד 
הנמלים החשובים באוקיינוס האטלנטי. את תואר 
הבירה קיבלה ממלך ספרד פרדיננד השביעי, ובין 
1833 ועד שנת 1927 נחשבה לבירה הבלעע  השנים
1927 ועד היום היא חוע  דית של האיים, אך משנת
לקת את התואר עם לאס פאלמס דה גראן קנריה. 

לה גומרה )אי השורקים( – הוא האי הקטן והכי 
פחות מתויר וממוסחר מבין האיים. נופי לה גומרה 
כוללים הרים מיוערים, עמקים ירוקים וקניונים 
עמוקים. אטרקציה מרכזית באי הוא הפארק 
הלאומי גאראחונאי שהוכרז ע"י אונסק"ו כאתר 
מורשת עולמית. הפארק מכוסה ביער עבות של 
עצי דפנה ונושבות בו רוחות תמידיות שיוצרות 
מעליו ערפולים. האי זכה לעיקר פרסומו בשל 

עמסורת עתיקה שנשתמרה בו, הסילבו, שפה שמו
עברת באמצעות שריקות, שפה שגם היא הוכרזה 

ע"י אונסק"ו כמסורת ראויה לשימור.

לטיול התרבות הקרוב באיים הקנריים צרו קשר עם קשרי 
sales@k-tarbut.co.il ,073-3742283  'תרבות תבל: טל 

www.k-tarbut.co.il אדום, שחור וטורקיז משתלבים בנוף האיים 

נהנות מהנוף המרהיב של האוקיאנוס האטלנטי 

ארוחת מיקס פירות ים אופיינית לאיים 
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