
Відпочинок на Тенеріфе

Обителлю блаженних, садом Геспериди називали Тенеріфе Гомер і Гесіод. І мандрівник,
дивлячись на острів з літака, непомітно налаштовується на спокійну і заспокійливу
хвилю. І починає вірити, що філософи античності були не такі вже й далекі від істини … 

У пошуках Атлантиди
У Середні століття вчені були впевнені, що Канарські острови – частина Атлантиди,
таємниця якої до цих пір не дає дослідникам спокою. Конкістадори шукали тут золото, а
виявили дивно м’який клімат і високих світловолосих людей, які говорили на невідомій
мові. Саме з легкої руки джентльменів удачі у Тенеріфе з’явилося ще одне ім’я – Острів
вічної весни. Варто спуститись по трапу літака, і ви занурюєтеся в стан непоясненої
ейфорії. Ошатні будиночки здаються акуратно склеєними макетами з історичного музею.
Густі екзотичні ліси – розрослися ботанічним садом. Теплий океан нагадує картинку з
глянцю, куди дизайнер не поскупився додати ультрамарину. Навіть звичайний
вулканічний пісок тут має цілющі властивості. Ну чим не вціліла частина Атлантиди?
Менеджери готелів в один голос запевняють, що Тенеріфе показаний для будь-якого
відпочинку: ліниво-пляжного, статично-сімейного, кулінарного, романтичного і навіть
екстремального. Острів має два, причому абсолютно різних види: волога зелена північ і
сонячний курортний південь. З одного боку – пляжі, упорядковані готелі, парки розваг, з
іншого – тропічні сади, міста конкістадорів, таємничі піраміди.

Будні іспанської знаті
Гранд-готель Bahia del Duque Resort & SPA на березі океану я спочатку прийняла за
старовинне колоніальне містечко. Очевидно десь на віллах, що потонули в буйних
тропічних садах, захована портативна машина часу. Кожен місток, кожна арка, кожна
тераса для прийняття сонячних ванн ненав’язливо занурюють в золоту епоху Колумба, і
персонал ставиться до вас, як до знатної іспанської сеньйори. Один готує
ароматерапевтичні ванни, інший робить масаж, третій сервірує сніданки в саду і підливає
вино. Це викликає щирий порив дати чайові. А кухарів і зовсім озолотити. Я оцінила
Канарських кухню – салат з сиру-гриль із заправкою з горіхів і малини, філе доради в
конфітюр, яловичу вирізку з гірчичним соусом, картоплею і овочами. У зірки острівної
гастрономії Брауліо Сіманкаса є навіть свій блог, де можна знайти рецепти і спробувати
втілити їх у життя. Він робить ставку на місцеві продукти, як і кухарі інших восьми
ресторанів.

Острівний Натурпродукт – головна дійова особа для spa-процедур: без вулканічних
каменів, дарів морів і унікальною канарської флори не обходиться жоден ритуал краси.
Щоправда, з цього “патріотичного” набору трохи вибивається “Тайська кімната” … Втім,
для миттєвого релаксу я поки не знайшла нічого краще тайського масажу з його
акробатичними па. Якщо ж ваша мета влаштувати собі повний “тюнінг”, доведеться
записатися до володаря “чорного поясу з оздоровлення” Міхалу Новотни, автору
програми “Баланс”, до якого спортивна еліта на чолі з Марією Шараповою ходить, як на
роботу. Його детокс-коктейлі за пару днів ставлять на ноги навіть запеклих порушниць
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заповідей здорового способу життя. (Але хто з нас не грішив?) Ось один з чудотворних
рецептів: змішайте 1 авокадо, 4 ківі, 1 склянка кокосового соку, листя м’яти, 1 ч. л. соку
лайма і пийте замість аперитиву. І ось коли ви звільнитеся від токсинів, відлежиться в
spa, виспитеся на рік вперед, вас охопить жага змін, активності та адреналіну. Ці
“вітаміни” так само необхідні людині, як блаженство і спокій. Гірські велосипеди, дайвінг,
віндсерфінг, уроки тенісу і танців – всі ці, безумовно, корисні заняття заміне одна
прогулянка до вулкану Тейде.

Пісок на Тенеріфе має сіруватий відтінок і вулканічне походження. Він вважається
цілющим і частіше зустрічається на півночі. А ось на півдні більше пляжів, покритих
золотистим піском, піднятим з морського дна або завезеним з Африки.

Пригода на вулкані
Небо забарвилося в ніжно-апельсиновий колір, коли водій мікроавтобуса розсаджував
по місцях сонних пасажирів. Дорога до вулкану компенсувала ранній підйом, ставши
продовженням недодивлених сновидінь. Спочатку повз нас пропливли нескінченні
бананові плантації, потім незвичайний ліс, що росте прямо з піску. А потім ми і зовсім
перенеслися на іншу планету. Уявіть марсіанський ландшафт, і ви зрозумієте, чому тут
знімали “Зоряні війни”. Ближче до основи кольдери (кратер розміром 16 на 9 кілометрів),
немов примара, виникла химерна скеля Лос Роке де Гарсія. Останній форпост на шляху
до головної мети.
Взагалі вулкан Тейде встиг стати для мене частиною звичного пейзажу, який я
спостерігала кожен день з вікон свого номера. Поблизу гігантська “піраміда” заввишки
три з половиною тисячі метрів вселяла трепет, так само як і бажання її підкорити.
Колись підйом на вершину займав 29 годин, зараз близько години на фунікулері. Останні
пару сотень метрів – тільки пішки. Правда, пускають туди вельми неохоче – за кілька
років висота вулкана зменшилася на метр. Влада у всьому звинувачує туристів, які
розтягнули каміння на сувеніри.

Зробивши своє перше в житті сходження, я відчувала себе відкриваючим Америку
Колумбом. Я була переповнена драйвом, він шмагав з мене через край, волаючи до
підкорення все нових і нових вершин. І початковий план пляжно-ледачого відпочинку
змінився бажанням доторкнутися до пірамід загадкових гуанчей в Гуімарі. Поїздити по
долині Оротава, відзначившись по шляху у винному погребі старовинного монастиря.
Побачити шоу фламенко і зарядитися потужною енергетикою пристрасті. А
повернувшись в готель, заглянути в обсерваторію: дивитися на підкорений мною Тейде в
місячному світлі. Дочекатися падаючої зірки і подумати над тим, чого б мені ще хотілося.
Думки на Тенеріфе схильні швидко матеріалізуватися.
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