
 
 

 14-22/4/2022הטיול שלנו לטנריף 

 /202214/4יום חמישי 

ה עם חברת איבריה שכוללת עצירה במדריד, זמן ההמתנה במדריד היה קצת מעל שעתיים ולמרות  טיס

  – לפני הטיסה לטנריף. מחיר הטיסה לא היה זול  משהו  המעבר בין הטרמינלים היה לנו זמן לנשנש  

של   בחרנו   1,087מחיר  הטיסות  )בכל  מושב  לבחירת  מורחבת  ואפשרות  מזוודה  כולל  לאדם  דולר 

 ביציאת חרום(.  מושבים 

יורו    315של  במחיר    אוטומטי  208מסוג פיז'ו    Cicarלאחר הנחיתה לקחנו את הרכב השכור מחברת  

 לכל התקופה.

 

 בנסיעה למלון רואים את הר טיידה 

  4יורו עבור    1,135מחיר    –   Hotel Botanico y Oriental Spa Garden  חמישה כוכבים  נסיעה למלון

חיסרון של המלון בבוקינג, מלון בוטיק כולל לחם ומאפים ללא גלוטן.    9.1לילות כולל ארוחת בוקר, ציון  

 . של המים במקלחתהחלשה היה עוצמת הזרם 

   .8.5הציון שלנו למלון הוא 

  

 הכניסה למלון      הנוף מחדר המלון 

 



 
 

   Playa Jardin -איזור של טיילנו ב קצרהלאחר מנוחה 

  

 חוף הים עם האבנים השחורות

 

 הגינה שנמצאת באיזור 

 

, מסעדה מומלצת דקות הליכה מהמלון(  5)מרחק של    Tiroler Almאכלנו ארוחת ערב במסעדת  לסיום,  

 ללא גלוטן.  מעולות כולל מנות בחום ועם מנות 

 

 9.5הציון שלנו למסעדה הוא 

 



 
 

 4/2022/51יום שישי 

   , מעבר לכביש רואים את הר טיידה.Mirador La Paz -נסענו לפארק לורו ובדרך עצרנו לתצפית ב

 Mirador La Paz  -ב התצפית 

להחנות את הרכב כאשר הגענו לפארק לורו התברר שאין מקומות חניה בכל האיזור, חזרנו למלון  

 ונסענו במונית לפארק לורו. 

היינו שם  פארק לורו הינו גן חיות שיש בו גם מופעים של חיות )אריות ים, דולפינים, לוייתן אורקה(,  

 . 8הוא  פארק לורוהציון שלנו לע, אנחנו אוהבים חיות אולם מעדיפים אותם בטב .כמעט יום שלם

 

 פארק לורו פינגויינים ב     פארק לורו גורילה ב

 . Tiroler Almחזרנו למנוחה במלון ובערב שוב פעם אכלנו במסעדת 

 

 16/4/2022יום שבת 

מינים רבים של עצים, שיחים ופרחים    התחלנו את היום בביקור בגן הבוטאני שליד המלון הגן מכיל

 . 8הציון שלנו לגן הבוטאני הוא  שנה. 200כולל עץ תאנה בן , טרופיים-טרופיים וסוב

  . 



 
 

  מקום מאוד מומלץ ולא לוותר על הירידה לחוף.  Playa de los Roques  -ב  לאחר מכן נסענו לתצפית

 . 9הציון שלנו לתצפית הוא  לדעתנו התצפית הכי יפה שהיינו בה.

 

 Playa de los Roquesתצפית  

 

 ביקור מיותר.   נולדעת -  La Casa de los Balconesביקרנו בבית מרפסות 

 

 La Casa de los Balconesמרפסות  

 

כולל ביקרו בפינה ירוקה  שהינה עיירה מקסימה עם הרבה עליות ומורדות    La Orotavaטיילנו בעיירה  

 . 8.5הציון שלנו הוא  .Jardin Victoriaושווה 

 

 

  – שליד המלון    Oliveבערב טיילנו בטיילת שליד בריכות לגו מרטינס כולל קניות, ארוחת ערב במסעדת  

   .לא מומלץ בכלל מסעדה שלא הייתי חוזר אליה, סוג של מסעדת פועלים

 

 



 
 

 17/4/2022יום ראשון 

ה, ממול לגינה יש שביל בשילוב צמחי  אישה פסל של  עם    Social La Quinta Gardenביקור בגינה קטנה  

 . 7.5הציון שלנו לתצפית הוא  עם תצפית נחמדה.

   

 לגינההתצפית ממול    פסל של אישה 

 

 זוהי אחת הערים היפות בטנריף ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו.  סן קריסטובל דה לה לגונהנסיעה ל

הציון שלנו    מרבית החנויות היו סגורות ככל הנראה בגלל שמדובר ביום ראשון וגם בגלל חג הפסחא.

 . 8הוא 

 

 בל דה לה לגונה טוהקתדרלה המרשימה של סן קריס

 

, לטעמי מקום נחמד לטייל עם הרבה ירוק  אנגה בצפון האי כולל עצירות בדרך לתצפיתביקור בשמורת  

 . 8הציון שלנו הוא  שמורה.עשינו עצירות בכל מיני תחנות כולל הליכות ב ולא יותר מזה.

 



 
 

עם נוף משגע   Mirador de la Garañonaחזרה למלון משמורת אנגה עצרנו בתצפית מקסימה    בדרך

ה ארוחות קלות כולל משקאות במחירים די זולים, לדוגמא שליש בירה במחיר של  ועם מסעדה שמגיש

 . 9הציון שלנו לתצפית הוא  יורו.   1.5

 

 המסעדה שליד        התצפית

 מדובר על מסעדה יקרה ואוכל בינוני ומטה.  El Padrino San Amaroארוחת ערב במסעדת 

 

 4/2022/81 שנייום 

דרומה לפארק הפרפרים, מקום נחמד עם לא מעט פרפרים אולם לדעתי מחיר  עזבנו את המלון ונסענו  

 . 7.5הציון שלנו הוא  יורו לאדם. 8.5כניסה גבוה יחסית של 

 

 

Parque Del Drago  -    נמצא  בסמוך דרקון עתיק שגובהו  לפארק הפרפרים  נאמד   22עץ  וגילו  מטר 

הציון שלנו    העתיק אין הרבה מה לראות שם.יורו לאדם, מלבד העץ    5מחיר כניסה של    .בכאלף שנה

 . 7הוא 

 



 
 

מקום מומלץ לבקר    –   , עם בתים שגולשים לים ובריכות סלע טבעיותגרצ'יקו  Garachicoנסיעה לעיירה  

 . 8.5הציון שלנו הוא  בו.

   

יורו כולל    547מחיר    –   Adrián Hoteles Roca Nivariaהמשכנו בנסיעה דרומה למלון חמישה כוכבים  

המוני במיקום פחות טוב, רצוי  . מדובר במלון  בבוקינג  9ארוחת בוקר וארוחת ערב לשלוש לילות, ציון  

 בזכות המחיר הזול והחדרים המרווחים.  8. הציון שלנו הוא Las Americasהיה לבחור מלון באיזור 

 

 האטלנטי וברקע האוקיאנוס הבריכה של המלון      הנוף מחדר המלון 

 Welcome drink 

 בבריכה, ארוחת ערב במלון וטיול רגלי באזור המלון.המשך היום היה 



 
 

 4/2022/91 שלישייום 

. לא 11:30והגענו בשעה    12:10נסיעה של כשעה להר געש טיידה, היו לנו כרטיסים לרכבל לשעה  

דקות הגענו להר    6  - הייתה בעיה למצוא חניה במרחק די קרוב לרכבל. לאחר נסיעה ברכבל של כ 

יום בהיר עם ראות טובה,  ולמזלנו הצטיידנו בבגדים חמים,   לאחר כשעה לקחנו את הרכבל  תפסנו 

 . 8.5הציון שלנו הוא למטה. חזרה 

  

   שימו לב לעננים

 בשמורת טיידהעצירות בדרך 

 

   . הדרך לשום מקום?.. 



 
 

 Las Americasלת של המשך היום בטיי

 

 

 4/2022/20 רביעייום 

וגם  יצא לנו לראות צבי ים, דולפינ בקטמראן של כשלוש שעות,  שייט    –בנו  האטרקציה שהכי אה ים 

 . 9.5הציון שלנו  .מאוד מומלץ תניםווייל

  

 

 

  



 
 

 Las Americas -קניות בלאחר מכן טיילנו וגם עשינו 

 

 

,  Great Chinese Lantern World  ע אורות סיני )כרבע שעה נסיעה מהמלון(היינו במופ  21:00בשעה  

לבוא עם מומלץ    –שמתאימה לילדים  של כחצי שעה  מעבר למיצג של האורות הייתה גם הופעה קצרה  

 . 7.5. הציון שלנו ד חםביגו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4/2022/12 חמישייום 

 . , עם עצירות בדרךSanta Cruz -לנסיעה 

חוף  של ה הינו ניגוד לצבע ההר של בולטאדום והה הצבע Red Mountain lookout -עצירה ראשונה ב

 . 8.5הציון שלנו  .הצלול

 

 

Arco de Tajao –  8הציון שלנו  באיזור זה מתחיל להיות יותר מדברי.הנוף.   

 

 

Los Roques -  8הציון שלנו. 

 

 

 

 

 

 



 
 

במקום נבנו בעת העתיקה שש פירמידות המתנשאות לגובה של ארבעה    –  הפירמידות של גוימאר

 . 7.5הציון שלנו  .בפארק פועל גם גן בוטני ,מטרים

 

 

ל שלהש  ,Candelaria קנדלריההמשכנו  השחור.    הבתים  לחוף  מרשים  ניגוד  מהווים  בלבן  הצבועים 

נמצאים ליד הכנסייה    הכנסייה של קנדלריה נחשבת לאחת הקדושות בנצרות הקתולית של ספרד.

   .8הציון שלנו  .המלכיםהפסלים הענקיים של 

 

 

כולל ארוחת לילה בודד  מחיר    שנמצא במרכז העיר.מלון    –  Silken Atlántida Santa Cruzלמלון  נסיעה  

 . 8. הציון שלנו בבוקינג 8.5יורו, ציון   101 וחניה של בוקר

 בערב טיילנו באיזור המלון  

 

   . האודיטוריום המרשים בעיצובו של סנטיאגו קלטרווה
 

 4/2022/22 שישייום 

טיסה למדריד ומשם   10:45ובשעה    , החזרנו את הרכבשל רבע שעה לשדה התעופהבבוקר  נסיעה  

 טיסה לישראל. 


