פינוק חו"ל

חשיפה לצפון
זה הזמן להכיר גם הצד הצפוני של קפריסין שמציע חוויה אותנטית
לצד ריזורטים בתנאי בוטיק .קפצנו לביקור וחזרנו עם טעם של עוד
לחלומי ,חלבה וחמאם טורקי
| שירי ברוק־שגיא

א
תוכלו לשכור ביתן
אירוח פרטי מעל
הים ,ומלצר יביא
לכם את הפינה
קולדה עד קו
המים ,אבל גולת
הכותרת היא ללא
ספק הערסל
התלוי מעל המים

ת קפריסין הדרומית אין ממש צורך להציג.
מדובר ביעד מוכר ואהוד על הקהל הישראלי,
שמדקלם בעל פה את הדילים לאיה נאפה
ופאפוס .עם זאת ,באותו מרחק מכאן יש קפריסין אחרת
שרובנו לא ממש מכירים .הסיבה לכך נטועה בהיסטוריה
של האי ,שמלחמת האזרחים שפרצה בו ב־ 1974הותירה
אותו חצוי לשניים .חלקו הדרומי (קפריסין היוונית) הוא
זה שנחשב למדינת קפריסין הרשמית ומשתייך לאיחוד
האירופי ,ואילו הצפוני ,שמכונה "הרפובליקה הטורקית
של צפון קפריסין" ,מוכר רשמית על ידי טורקיה בלבד.
הזמנה להתוודע לצד הפחות מתויר של האי הביאה
אותנו לממלכת הצפון בתקופת החגים ,כשלמשימה
הצטרפה גם בת ה־.13
 45דקות טיסה בלבד ואתם בלרנקה ,ועוד שעה
ורבע בשאטל או במונית ,כולל הצגת דרכונים זריזה
במעבר הגבול ,ואתם בצד הטורקי .את הקיו שלנו
לשינוי המוד ל"מצב חופשה" קיבלנו ברגע שבו הנוף
האורבני המשמים התחלף בהרים מוריקים וברצועת
חוף טורקיזית יפהפייה .רצועת הנופש עתירת
המלונות והריזורטים ממוקמת מדרום לעיר הנמל
העתיקה קירניה (גירנה) ,ולריזורט שלנו עוד נגיע ,אבל
קודם כדאי להכיר את הסביבה .קירניה הקטנטונת,
שפסל של דייג יקבל בה את פניכם ,שווה ביקור בפני
עצמה ,וכדאי לבוא בשעת השקיעה לארוחה מול
הים ,לשיטוט פוטוגני על המרינה או לשופינג קליל
של מזכרות לתיירים או גרסאות פייק של מותגי
יוקרה .עוד שכיית חמדה באזור (כ־ 40דקות נסיעה
מהריזורט) ששווה יום סיור שלם היא ניקוסיה ,בירת
הצפון שנקראת בפי המקומיים לפקושה .אל תפספסו
בה את בתי האבן הלבנים נוסח נווה צדק עם הבאר
המקורית במרכז העיר או את מסגד  Selimyiשהיה
פעם כנסייה ,ושרידיו הגותיים מעידים על חילופי
הידיים שעברו על האי .במתחם החאן העתיק
 Buyuk Hanתוכלו לשתות קפה טורקי ולנשנש מנטי
— כיסונים שנעשים על שולחן במקום מול עיניכם.
לקינוח ,כדאי לקפוץ לאחד הדוכנים בשוק ולארוז
הביתה קפה ,חלומי וחלבה ,שישרדו במצב מצוין כמו
כנסייה את שיני הזמן.

פינה קולדה עד קו החוף
ועכשיו לעיקר ,או במילים פשוטות :איפה ישנים
ומתפנקים? וולקאם ל־,Elexus Hotel & Resort & Spa
ריזורט שנפתח לפני כארבע שנים ברצועת החוף ,כ־12
ק"מ מקירניה .הוא משתרע על שטח עצום  -מתוכו רק
 650מטר הם חוף פרטי של חול לבן עם פינות ישיבה
מוצלות ,מיטות שיזוף ומקטע חוף מבודד למבוגרים
לבד  -אז תדמיינו את הספייס .מול המלון ,ממש בתוך
המים ,תמצאו מזח ענק ( 3,250מ"ר) עם מיטות שיזוף.
בנוסף תוכלו לשכור ביתן אירוח פרטי על כלונסאות מעל
הים (שנקרא קבנה) והוא מצויד לעילא ,ממיני בר ועד
ג'אפר ,כלומר מלצר צמוד שיביא לכם את הפינה קולדה
עד קו המים .אבל ללא ספק גולת הכותרת היא הערסל
התלוי מעל המים שהוא לבדו מצדיק את החוויה .במלון,
 822חדרים שמצוידים בנוף לים ובכל הפסיליטיס והשיק
 הסבונים הם מחווה אוריינטלית משובחת לאיסטנבול,והשיא  -תפריט כריות לבחירתכם .אמנם המתחם בנוי
לאכלס עד  5,000איש בשיא העונה ,אבל לא תרגישו
ברעש ,בצפיפות או בילדים צועקים בבופה הודות לפיזור
המבנים על שטח נרחב ולשפע המסעדות שבו.
על קצה המזלג ממש ,והמזלג שם עובד שעות נוספות,
נזכיר שחבילת האירוח כוללת חמש ארוחות בופה
עשירות מדי יום (טיפ :אל תפספסו את שעת התה
המתוקה) .בנוסף תוכלו להתלבט בין שלוש מסעדות
שף נוספות ומוצלחות מאוד בתשלום :טורקית (חוויה
אותנטית מומלצת שכוללת גם מוזיקה בלייב) ,אסייתית
(שתסדר לכם סושי בחופשה) ו־( Deep Barביסטרו
עם טאץ' איטלקי שגם הילדים יאהבו) .גם הרום סרוויס
שנבדק על ידי הילדה היה מוצלח קולינרית.
ואיך מעבירים את הזמן בין ארוחה לארוחה? בעונת
הקיץ כמובן כדאי לעשות בטן־גב באחת משפע
הבריכות ,בקבנות או בחוף או להירטב יחד עם הילדים
בפארק המים הפרטי .את הארוחות תוכלו לשרוף בחדר
הכושר הענק והמצויד להפליא ,ואת הכסף בחנויות
המלון או בקזינו עתיר הנברשות והבלינג של המלון .אבל
אנחנו באנו בשביל לבדוק את חוויית הוולנס של המקום,
ולשמחתנו מדובר בקטגוריה מושקעת במיוחד שגם
העניקה למלון את שמו ,אלקסוס  -ריזורט אנד ספא.

ביוטי מתקדם וחמאם אותנטי
כדי לספר לכם ,הפקדתי את הילדה באייפד (ילדים
קטנים יותר תוכלו לשלוח לפעילויות במתחם הילדים
המושקע שמציע פעילויות ושירותי בייביסיטר) וירדתי
לקומת הקרקע של המלון למרכז הספא והבריאות
 .Zoya SPA & Wellnessהמתחם עצמו ענק ומצטיין
בעיצוב מודרני ,טבעי ויפהפה עם קריצות לצד הטורקי
ולמסורת העשירה של האזור .לצד חדרי טיפולים
מרווחים ומעוצבים (חלקם עם מרפסת פלוס ג'קוזי
חיצוני הפונה לים) ,גם שני חדרי חמאם טורקי עם שיש
מפואר וטאץ' אוריינטלי ושתי סאונות מרווחות .מגוון
הטיפולים במקום עצום ,החל בעיסויים ובטיפולי יופי
וקוסמטיקה ועד טיפולים מתמחים כמו הקפאת שומן
(שכדאי לבוא אליהם במיוחד כי המחירים נגישים) .אנחנו
התמקדנו בצד של הפינוק ,ומבין ההמלצות בחרתי
בעיסוי בשמן קוויאר .לפניו זכיתי לכעשר דקות טבילה
פרטית בג'קוזי שיש נקי למשעי ונשנשתי מגש פירות

ממש לא קטן לבדי .הטיפול עצמו ארך  50דקות והיה
לא רק מהזן המפנק אלא גם האפקטיבי ,כולל המלצות
מועילות של המעסה להמשך טיפול בגב .ללא ספק
מהמקצועיים ברמת הטיפול ומהמשובחים באיכות
החומרים שיצא לי להתנסות בהם .אחריו נשלחתי
בהמלצת הצוות לטיפול ביוטי לחידוש העור  80 -דקות
של שרייה בחומרים קוסמטיים מטהרים ,מקררים
ומלחלחים שממנו יצאתי זוהרת ומבהיקה עם אפקט
וואו היישר למקלחת ולטורניר באולינג כיפי במתחם
המשחקים של המלון ,יחד עם הילדה ושאר החבורה.
אגב ,בזמן שתרמתי את גופי ואת פניי למדע ,אחת
מחברותיי לנסיעה הספיקה לעשות פן במספרה של
המלון  -עוד יתרון ביוטי של המקום .הבטחתי לעצמי
לעקוב אחר הרצאות של אורחי וולנס מפורסמים
שמתוכננות בריזורט ולשוב לחמאם ,ללא ספק הטורקיש
דילייט האמיתי של החורף ,וגם לקפה וחלבה בסביבה,
עכשיו כשגיליתי את הצד הטורקי של האי.

חמאם טורקי
שכדאי להזמין
בשבילו טיסה
במיוחד בחורף

הכותבת הייתה אורחת
של מלון אלקסוס
( & Elexus Hotel
)Resort & Spa

החל מ־ 240דולר לחדר זוגי ללילה
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