
Замислете сценарио со з-Замислете сценарио со з-
дадено само за вас и за ва-дадено само за вас и за ва-
шето уживање. Замислете шето уживање. Замислете 
плажа и прекрасен остров плажа и прекрасен остров 
кој ги исполнува сите критериуми за задоволство и за одмор. Таа кој ги исполнува сите критериуми за задоволство и за одмор. Таа 
замисла во реалноста е само неколку часа оддалечена од повеќето замисла во реалноста е само неколку часа оддалечена од повеќето 
главни градови во Европа, лоцирана во средината на Атлантскиот главни градови во Европа, лоцирана во средината на Атлантскиот 
Океан, близу брегот на Африка. Тенерифе е место кое ќе ве остави Океан, близу брегот на Африка. Тенерифе е место кое ќе ве остави 
без здив и кое плени со својата убавина.без здив и кое плени со својата убавина.

Тенерифе најчесто е нарекуван Рајски Остров со добра причина. Тенерифе најчесто е нарекуван Рајски Остров со добра причина. 
Има просечна температура од 25 степени Целзиусови во текот на Има просечна температура од 25 степени Целзиусови во текот на 
целата година и нуди можност да уживате и да се релаксирате во целата година и нуди можност да уживате и да се релаксирате во 
кристално чистите води на Атлантскиот Океан или, пак, да ги ис-кристално чистите води на Атлантскиот Океан или, пак, да ги ис-
тражувате природните убавини и традицијата на островот. Имате тражувате природните убавини и традицијата на островот. Имате 
безброј опции за опуштање и за релаксација. Запознавајќи го ос-безброј опции за опуштање и за релаксација. Запознавајќи го ос-
тровот се здобивате со фасцинантни искуства, ги откривате вул кан-тровот се здобивате со фасцинантни искуства, ги откривате вул кан-
ските лунарни пејзажи, пловете долж брегот или, пак, посетете ги ските лунарни пејзажи, пловете долж брегот или, пак, посетете ги 

Тенерифе е дел од Макронезија, еден од четирите региони во Тенерифе е дел од Макронезија, еден од четирите региони во 
светот, кои нудат богата разноликост на природни убавини, кои светот, кои нудат богата разноликост на природни убавини, кои 
се реткост и на кои човековата љубопитност не им одолева. Тој се реткост и на кои човековата љубопитност не им одолева. Тој 
се протега на површина од 2.034 кмсе протега на површина од 2.034 км со 852.945 жители. со 852.945 жители.
Санта Круз де Тенерифе е втор најголем град во архипелагот Санта Круз де Тенерифе е втор најголем град во архипелагот 
и е главен град на островот. Исто така, тој е главен град на и е главен град на островот. Исто така, тој е главен град на 
автономната општина на Канарските Острови заедно со Лас автономната општина на Канарските Острови заедно со Лас 
Палмас Де Гран Канарија, со кој ги дели државните институции, Палмас Де Гран Канарија, со кој ги дели државните институции, 
како што се, Претседателството, Парламентот и министерствата.како што се, Претседателството, Парламентот и министерствата.

ЕГЗОТИЧНО ПАТУВАЊЕЕГЗОТИЧНО ПАТУВАЊЕ

градовите кои се исполнети со тра-градовите кои се исполнети со тра-
диционални архитектонски мајсторства.диционални архитектонски мајсторства.

Тенерифе е дел од Макронезија, еден Тенерифе е дел од Макронезија, еден 
од четирите региони во светот, кои нудат од четирите региони во светот, кои нудат 
богата разноликост на природни убавини, богата разноликост на природни убавини, 
кои се реткост и на кои човековата љу бо-кои се реткост и на кои човековата љу бо-
питност не им одолева. Тој се протега на питност не им одолева. Тој се протега на 
по  вршина од 2.034 кмпо  вршина од 2.034 км со 852.945 жи тели. со 852.945 жи тели.

Санта Круз де Тенерифе е втор најголем Санта Круз де Тенерифе е втор најголем 
град во архипелагот и е главен град на град во архипелагот и е главен град на 
островот. Исто така, тој е главен град на островот. Исто така, тој е главен град на 
автономната општина на Канарските Ос-автономната општина на Канарските Ос-
трови заедно со Лас Палмас Де Гран Ка на-трови заедно со Лас Палмас Де Гран Ка на-
рија, со кој ги дели државните институции, рија, со кој ги дели државните институции, 
како што се, Претседателството, Пар ла-како што се, Претседателството, Пар ла-

ментот и министерствата. Овој остров е дом за Универзитетот "Ла Лагуна", основан ментот и министерствата. Овој остров е дом за Универзитетот "Ла Лагуна", основан 
во 1792 година.во 1792 година.

Изборот на различните активности кои би го исполниле и разубавиле вашиот Изборот на различните активности кои би го исполниле и разубавиле вашиот 
престој на овој волшебен остров, е само дел од она што ова рајско место може да престој на овој волшебен остров, е само дел од она што ова рајско место може да 
го понуди. Меѓу различните активности кои можете да ги изберете се планинарење го понуди. Меѓу различните активности кои можете да ги изберете се планинарење 
или возење велосипед, отседнување во малечките селски куќички, кои се из-или возење велосипед, отседнување во малечките селски куќички, кои се из-
двојуваат по својата рурална архитектура или, пак, посета на малите градови каде двојуваат по својата рурална архитектура или, пак, посета на малите градови каде 
што се слават традиционалните празници.што се слават традиционалните празници.

Тенерифе има голем избор на хотели - со 3 ѕвездички па сè до луксузни хотели Тенерифе има голем избор на хотели - со 3 ѕвездички па сè до луксузни хотели 
со 5 ѕвездички.  Без оглед дали планирате романтичен или семеен одмор, Тене-со 5 ѕвездички.  Без оглед дали планирате романтичен или семеен одмор, Тене-

МАГИЧНИ МОМЕ  НТИ МАГИЧНИ МОМЕ 
Н А  Т Е Н Е Р И Ф ЕН А  Т Е Н Е Р И Ф Е



рифе навистина за секого нуди по нешто. Тенерифе може да се пофали и со рифе навистина за секого нуди по нешто. Тенерифе може да се пофали и со 
својата понуда за сечиј вкус и во поглед на природните убавини, затоа што е својата понуда за сечиј вкус и во поглед на природните убавини, затоа што е 
познат по контрастната природа долж територијата на целиот остров.познат по контрастната природа долж територијата на целиот остров.

Туризмот е најразвиен во Тенерифе и тоа е еден од водечките светски де-Туризмот е најразвиен во Тенерифе и тоа е еден од водечките светски де-
сти нации за одмор. Долж јужниот дел на островот, кој е топол и има сува сти нации за одмор. Долж јужниот дел на островот, кој е топол и има сува 
клима, има одлични ресорти, како што се "Playa de las Americas" и "Los Cris-клима, има одлични ресорти, како што се "Playa de las Americas" и "Los Cris-
tianos", кои се наоѓаат во Costa Adeje и можат да понудат хотели од светски tianos", кои се наоѓаат во Costa Adeje и можат да понудат хотели од светски 
ранг, со безброј содржини и спортски активности, шопинг центри и голф ранг, со безброј содржини и спортски активности, шопинг центри и голф 
терени, ресторани, aqua park и зоолошки градини.терени, ресторани, aqua park и зоолошки градини.

Во зелениот дел од островот се наоѓа еден од најстарите туристички Во зелениот дел од островот се наоѓа еден од најстарите туристички 
центри Puerto De la Cruz. Овој град сè уште го има задржано стариот шарм, центри Puerto De la Cruz. Овој град сè уште го има задржано стариот шарм, 
иако е под силни северноевропски влијанија. Во шеесеттите години ту рис-иако е под силни северноевропски влијанија. Во шеесеттите години ту рис-
тичкиот бум предизвика измени на градот, претворајќи го во космополитски, тичкиот бум предизвика измени на градот, претворајќи го во космополитски, 
така што тој стана омилено место за одмор.така што тој стана омилено место за одмор.

Места кои ги препорачуваме да се посетат: Teide Nacionalniot Park, кој се Места кои ги препорачуваме да се посетат: Teide Nacionalniot Park, кој се 
наоѓа на вулканската планина во централниот дел на Тенерифе и е заштитен наоѓа на вулканската планина во централниот дел на Тенерифе и е заштитен 
од 1954 година. Овде ќе најдете спектакуларен пејзаж, вклучувајќи го и од 1954 година. Овде ќе најдете спектакуларен пејзаж, вклучувајќи го и 
огромниот вулкански кратер со пречник од 48 км, кој воедно е и највисок огромниот вулкански кратер со пречник од 48 км, кој воедно е и највисок 

врв во Шпанија. Во контраст со врв во Шпанија. Во контраст со 
регионот, овде во текот на зи-регионот, овде во текот на зи-
мата паѓа снег и дуваат сил ни мата паѓа снег и дуваат сил ни 
ветрови. Превозот е со жичара, ветрови. Превозот е со жичара, 
но повеќето од посетителите но повеќето од посетителите 
сакаат да планинарат и да ја сакаат да планинарат и да ја 
доживеат планината со својата доживеат планината со својата 
уникатна флора и фауна.уникатна флора и фауна.

На источниот дел од Те не-На источниот дел од Те не-
рифе, јужно од Санта Круз, сто-рифе, јужно од Санта Круз, сто-
јат шест мистериозни пи ра ми-јат шест мистериозни пи ра ми-
ди, чие потекло за ар хео лозите ди, чие потекло за ар хео лозите 
сè уште е непознато. За нив се сè уште е непознато. За нив се 
мисли дека се остатоци од бетонски тераси или, пак, обични столбови останати мисли дека се остатоци од бетонски тераси или, пак, обични столбови останати 
од живеалиштата на старите Шпанци. Но, норвешкиот антрополог Thor Heyr-од живеалиштата на старите Шпанци. Но, норвешкиот антрополог Thor Heyr-
dahl докажал дека пирамидите се градени по ист принцип како и тие во Перу, dahl докажал дека пирамидите се градени по ист принцип како и тие во Перу, 
Мексико или во древната Месопотамија. Денес тие се заштитени во Ет но-Мексико или во древната Месопотамија. Денес тие се заштитени во Ет но-

графскиот парк, во кој има музеј, реплика во вистинска големина на црвениот графскиот парк, во кој има музеј, реплика во вистинска големина на црвениот 
брод "Контики", кафетерија и продавница за сувенири.брод "Контики", кафетерија и продавница за сувенири.

Сигурни сме дека Лоро паркот ќе ве освои без разлика на годините. Прошетката Сигурни сме дека Лоро паркот ќе ве освои без разлика на годините. Прошетката 
низ овој парк може да трае и цел ден, затоа оставете време за таму. Овој парк им е низ овој парк може да трае и цел ден, затоа оставете време за таму. Овој парк им е 
посветен на папагалите, тој е втор по посетеност, по планината Теиде, и е дом на посветен на папагалите, тој е втор по посетеност, по планината Теиде, и е дом на 
светска колекција на папагали, со повеќе од 300 видови. Некои од нив се и од светска колекција на папагали, со повеќе од 300 видови. Некои од нив се и од 
загрозен вид и веќе се пред исчезнување. Овој парк, исто така, организира и шоу загрозен вид и веќе се пред исчезнување. Овој парк, исто така, организира и шоу 
со фоки, делфини, китови, аквариум - тунел со ајкули, шимпанза... Овде се наоѓа и со фоки, делфини, китови, аквариум - тунел со ајкули, шимпанза... Овде се наоѓа и 
најголемиот пингвинариум на светот, со репродукција на антарктичката клима најголемиот пингвинариум на светот, со репродукција на антарктичката клима 
каде дневно паѓаат 12 тони снег.каде дневно паѓаат 12 тони снег.

Тенерифе нуди уникатно искуство за сончање и за капење на прекрасна плажа Тенерифе нуди уникатно искуство за сончање и за капење на прекрасна плажа 
додека, пак, на само неколку минути од вас блеска снег на планината Теиде. додека, пак, на само неколку минути од вас блеска снег на планината Теиде. 
Планината која се наоѓа во центарот на островот е највисоката планина во Шпа-Планината која се наоѓа во центарот на островот е највисоката планина во Шпа-
нија, до која се доаѓа со жичара, а глетката на месечевиот пејзаж и на страните на нија, до која се доаѓа со жичара, а глетката на месечевиот пејзаж и на страните на 
вулканот ќе ве остават без здив.вулканот ќе ве остават без здив.

Верувајте, нема да останете само на плажа со коктел в рака, слушајќи пре красна Верувајте, нема да останете само на плажа со коктел в рака, слушајќи пре красна 
музика за релаксирање, иако плажите со песок од Африка ќе ве мамат да ос танете музика за релаксирање, иако плажите со песок од Африка ќе ве мамат да ос танете 
и да денгубите. Секој дел од островот има своја приказна, која ќе сакате да ја и да денгубите. Секој дел од островот има своја приказна, која ќе сакате да ја 
откриете на свој единствен начин...откриете на свој единствен начин...

Ова е само дел од богатата егзотична понуда која Тенерифе ја има. Желбата и Ова е само дел од богатата егзотична понуда која Тенерифе ја има. Желбата и 
волјата се сè што треба да вложите за да почувствувате нешто поинакво и да волјата се сè што треба да вложите за да почувствувате нешто поинакво и да 
останете без коментар. Ќе сфатите дека постојат делови од светот и од природата останете без коментар. Ќе сфатите дека постојат делови од светот и од природата 
кои човековата фантазија можела да ги замисли, а овој остров е тој кој ги ос т-кои човековата фантазија можела да ги замисли, а овој остров е тој кој ги ос т-

варува и може да понуди и повеќе од варува и може да понуди и повеќе од 
тоа. Планирано или не, аван ту ристички тоа. Планирано или не, аван ту ристички 
или, пак, семејно, на Тенерифе има или, пак, семејно, на Тенерифе има 
место за секого, каде што можете да го место за секого, каде што можете да го 
реализирате на најубав начин времето реализирате на најубав начин времето 
кое сте го одделиле за патување.кое сте го одделиле за патување.

Завршете ја замислата за совр ше но Завршете ја замислата за совр ше но 
сценарио за едно егзотично па тување сценарио за едно егзотично па тување 
со уште едно искуство за па метење, со уште едно искуство за па метење, 
кое ќе им го раскажете на вашите кое ќе им го раскажете на вашите 
пријатели, на роднините. Во вашите пријатели, на роднините. Во вашите 
албуми додадете уште еден при ви-албуми додадете уште еден при ви-
легиран дел  со фотографии, кои ќе ве легиран дел  со фотографии, кои ќе ве 
потсетуваат на волшебните моменти потсетуваат на волшебните моменти 
кои Тенерифе несебично ви ги по-кои Тенерифе несебично ви ги по-
дарува.дарува.

ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС
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