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מאזור דמדומים
לגן עדן

 מצאנו את הריזורט המושלם לחופשת ספא מפנקת לצד סיורים מקומיים ובילויים אותנטיים:
צפון קפריסין הטורקית | דנרה וולט

מסעות על הגלובוס | קפריסין

חדשות. כעבור כשעה מגיעים לאזור המלון, דרומית לעיר 
הנמל קירניה, והתחושה היא שהגענו לנווה מדבר. מבחינים 

מיד במבנה רחב וענק כשל ארמון, בעל חזית כניסה מרשימה 
מאוד. מדובר במלון היוקרתי והמפואר ביותר בצפון קפריסין, 

ובהתאם - החזות המרשימה והלובי הגדול והמעוצב. 
כשנכסנו המתינו לנו המארחים עם משקאות מרעננים, מנהג 

שעושה את העבודה - מיד שכחנו מהבית ומהשגרה. 

הספא ושאר האטרקציות

מלון אלקסוס ממוקם על רצועת חוף ארוכה, ואף שהוא 
עצום בממדיו, הוא בנוי כך שכל חלק בו משרה אווירה 

ייחודית ונינוחה. בקו הראשון למים מצאנו בקתות מוגבהות 
)קבנות( מעל הים, ולצדן ערסלים מפנקים ומגוון בריכות 
בגדלים ובעומקים שונים, הפועלות בעיקר בעונת הקיץ 

)מארס עד אוקטובר(. בקו השני מגוון מסעדות המעניקות 
חוויה קולינרית עם טעמים אותנטיים מהמטבח הטורקי לצד 
טעמים מרחבי העולם. המסעדות מציעות חלופות לארוחות 
חדר האוכל, הכלולות באירוח, שבו מגוון עצום של מאכלים 

מימין: מלון 
אלקסוס העצום; 
החמאם הטורקי 

במלון; הבריכה 
המקורה בספא 

הבריאות

בחמש ארוחות ביום. אחד הקינוחים המושחתים יותר, 
הייחודיים למלון, הוא הבקלאווה עם השוקולד. הסכנה - 

מהרגע שטועמים אי-אפשר להפסיק.
החדרים במלון מרווחים ומאובזרים, וצמודות אליהם 
מרפסות מפנקות. דומה שחשבו שם על הכול; אפילו 

התאורה בחדר הרחצה, שהיא נקודת חולשה נפוצה בחדרי 
מלון, הייתה מדויקת ומותאמת לאיפור ולהתארגנות. עוד 
הפתיע אותנו לטובה תפריט הכריות, המאפשר לבחור את 
הכרית המועדפת עלינו. בתוך המלון קיימים מתקני בילוי 
שונים, כמו קזינו גדול ומפואר, הופעות ואירועי ערב, בית 

קולנוע, חדר כושר וחדר משחקים בתשלום הכולל באולינג, 
ביליארד ושולחנות פינג פונג. במלון גם בריכה פנימית 

מקורה מרגיעה וסלון עדכני לעיצוב השיער, בתשלום נפרד. 
 Zoya המרשים והמרגש מכולם הינו מרכז הספא והבריאות

החדשני. 
הספא מציע אין-ספור עיסויים וטיפולי פנים וגוף, לרבות 
טיפולי אסתטיקה שונים עם מכשירים מתקדמים למיצוק 
הפנים ולחיטובם וכן להצרת היקפים. המחירים משתנים 
בהתאם לסוג הטיפול ולמשכו, כך שאפשר לבנות חבילת 
טיפולים במסגרת התקציב שהגדרנו מראש ולפזר אותם 
במהלך ימי השהות במקום. האטרקציה המרכזית בספא 

הינה החמאם הטורקי, הפתוח לשימוש חופשי של אורחי 
המלון. מי שמעדיף חוויה אינטימית יותר יבחר בטיפולים 

המפנקים המתבצעים בחדר פרטי. מדובר בחלל גדול 
המחולק למספר חדרים, שבהם ג'קוזי, סאונה עם נוף לים, 

מיטות טיפול ליחיד/לזוג, מקלחת ושירותים, וחמאם פרטי 
מדהים. הוצמדה אליי מטפלת אינדונזית, שהייתה נפלאה 
וקשובה לאורך כל הטיפול. היא ליוותה אותי בתוך החלל 
בהתאם לטיפולים שהוזמנו ובין הטיפולים נחתי על ספה 

שלצדה קערת פירות אקזוטיים חתוכים לצד מים צוננים ותה 
טורקי שהשלימו את החוויה. טיפול ה'פילינג גוף' בחמאם 

היה מהטובים שהתנסיתי בהם; מפלי מים חמימים שטפו את 
סבון שמן הזית הטבעי שנמרח על העור קודם לכן וקורצף 

בכפפה מיוחדת להסרת תאים מתים. בהמשך, עיסוי הראש 
והקרקפת היה לא רק פינוק אלא גם תרם רבות לרגיעה 

ולמיקוד. תחושת הפסיביות, כשמישהו אחר עושה את כל 
מטלת הניקוי, הייתה כל כך מרגיעה, שאמרתי למטפלת 

שאני מרגישה ממש כמו קליאופטרה. הבנתי עד כמה העור 
נקי וחלק כשהמשכתי לעיסוי הגוף בשמנים טבעיים, שהיה 

בעוצמה מדויקת לשחרור השרירים התפוסים. לא ממש 
רציתי שהחוויה תסתיים אז נכנסתי לג'קוזי הפרטי שבו 

חשתי נינוחה מתמיד, בגוף מחודש, רענן ואנרגטי. 

הטרוגניות היסטורית

ההיסטוריה המקומית של הרפובליקה הטורקית של צפון 
קפריסין רצופת משטרים שונים, ביניהם שלטונות יווני, 

רומי, צרפתי, בריטי ועות'מני. הדבר הוביל לתמהיל 
תושבים מעורב ומגוון מאוד. מדובר באוכלוסייה המונה 

מעל 300 אלף תושבים באופן רשמי, אך ההערכות הן 
שבפועל מדובר בהרבה יותר, אם כי לא כולם תושבים 

רשמיים. כמעט כל התושבים דוברי טורקית ,אך גם 
אנגלית, ולכן מאוד קל לתקשר ולהתמצא שם. זו גם הסיבה 

לכך שלכל עיר יש מספר שמות; לדוגמה, שם הבירה 
באנגלית הוא ניקוסיה, בטורקית - לפקוסה וביוונית - 

לחקוסיה. ערים מרכזיות נוספות הן קירניה, פמגוסטה, 
מורפו ואיסקלה, וגם להן שמות שונים בכל אחת מהשפות.

בניקוסיה, למשל, אפשר להבחין בבתים מיושנים הרוסים 
ומוזנחים, ובמקביל - בווילות מפוארות מתקופות שונות, 
בנויות טלאי על טלאי. הערבוב מבלבל מאוד וממחיש את 

התהפוכות הבלתי פוסקות שעברו היסטורית על האזור הקטן 
עם המשטרים השונים שהזכרנו. לכל מבנה בעיר יש ייעוד 

נוכחי וייעוד קודם, כשכל שלטון ביקש למחוק את מבני 
השלטון שקדם לו.

סיורים אותנטיים

אפשר לשבץ בנופש המרגיע גם גיחות לאתרים באזור. 
בעיר העתיקה שזורים סיפורים רבים. מי שרוצה להעמיק 

יכול להזמין מהמלון סיור מודרך פרטי או בקבוצה )-50

כולנו מחפשים לעתים פסק זמן ממרוץ החיים, התנתקות 
מהשגרה היומיומית למטרת ניקוי ראש, גוף ונפש. חופשת 

ספא בארץ או בחו"ל היא פתרון נפלא לניתוק שכזה, רק 
שאז מתחילים להתלבט בין היעדים ונדמה שהתקציב הולך 

ומאבד כיוון. בתוך אין-ספור היעדים קצת נדחקה אחת 
מפינות החמד היותר אטרקטיביות, והיא אפילו במרחק של 

פחות משעה מישראל – צפון קפריסין הטורקית. 

לעבור מאזור הדמדומים לגן עדן

הדרך משדה התעופה בלרנקה למלון דומה למעבר 
במנהרת הזמן. בתחילת הנסיעה בשאטל המרווח שהוזמן 
ממלון אלקסוס שבו שהינו, עברנו דרך אזור מיושן נידח, 

שהציוויליזציה והקדמה כאילו פסחו עליו. בנקודת הבידוק 
שבה עוברים מהצד היווני לטורקי התבקשנו להציג דרכונים 

והמשכנו הלאה בלי עיכובים מיותרים; הנהג טיפל בעניין 
מבלי שיצאנו מהרכב. 

בהמשך הנסיעה האזור הופך להררי עם נופים מיוערים 
נפלאים, ולאט-לאט מתחילים להבחין בשכונות מגורים 
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 מימין: הנמל
 העתיק של קירניה;

מסעדת  
 .Serdirhan

המאכלים 
 המקומיים

נעשים במקום. 

מסעות על הגלובוס | הודו

30 אירו לאדם( לערים המרכזיות, וקיים גם סיור יקבים 
וטעימות יין. עם זאת, ניתן בהחלט לסייר גם ללא הדרכה. 

בניקוסיה פשוט צועדים בעקבות הקו הכחול הצבוע על 
הקרקע, המוביל לכל המקומות המרכזיים לתיירים כך 
שלא ילכו לאיבוד. מסלול הליכה מומלץ בעיר מתחיל 

בשכונת Samanbahce הקסומה, שנבנתה בסוף המאה 
 Polis sk ה-19 עבור פועלים ועניים. כשמטיילים ברחוב
מבחינים בבתי אבן נמוכים המקושטים בפרחים צבעוניים 
ושומעים ציפורי שיר מזמרות מתוך הבתים, מנהג מקומי 
 Girne cd להכנסת שמחה לבית. משם ממשיכים לרחוב
שבו נמצאת Rüstem’s, חנות ספרים עתיקה שהתרחבה 
לגלריה מודרנית הכוללת תערוכות צילומים והיסטוריה, 

ומשלבת בית קפה פסטורלי בחצר האחורית. מול הגלריה 
ניצב בניין הוואקף המהודר, של הממשל הצפון-קפריסאי 

 הטורקי, ממש מנקר עיניים על רקע האזור החרוך
והמיושן שסביבו. 

משם ממשיכים למדרחוב ארסטה )Arasta( הנמצא 
לאורך הגבול עם קפריסין היוונית. בקצהו תבחינו בתורים 

ארוכים. מדובר בנקודת הבידוק Ledra. רבים מגיעים לצד 
הטורקי, שנחשב לאטרקטיבי ולזול יותר לקניות ולבילוי, 

ולו כדי לבקר במספרה ולמלא דלק. בארסטה מגוון חנויות 
מקומיות זולות לצד בתי קפה. לאורך המדרחוב גם לא 
מעט גלידריות, ביניהן גלידריית Mardo שבה גלידה 

צפון-קפריסאית מקורית. מומלצת מאוד היא מעדניית 
Marmarabirlik המוכרת את הגבינה המקומית 

המקורית חלומי )Hellim( שהוכנה בייצור ביתי ולא 
תעשייתי, מחלב פרה או עזים, או מחלב כבשים הנחשב 

למשובח ביותר. מומלץ לא להחמיץ את החלווה המצוינת. 
המחירים זולים, רק אל תשכחו לבקש אריזת ואקום כדי 

שתוכלו לקחת את המוצרים הביתה.
מגוון אתרים היסטוריים תמצאו בעיר העתיקה בקצה 

מדרחוב ארסטה: במרכז התרבותי Bedestan יש הופעות 
של ריקודים מסורתיים. המבנה היה בעבר כנסייה בשם

Saint Nicolas, ובפתחו תמצאו תבליט שיש המתאר את 
 ,Salimiye Camii לידת ישו. המרכז הזה צמוד למסגד
שהיה בעבר הקתדרלה הגותית Saint Sophia וצריחיו 

התמירים בולטים ביותר בקו הרקיע של העיר. ממול תמצאו 

את הבזאר Bandabuliya. השוק המקורה הישן מציע 
מאכלים, תבלינים, בדים ומוצרים מסורתיים. לסיום מומלץ 

לבקר בחצר העתיקה The Buyuk Han  מהמאה ה-16, 
ששימשה בעבר כבית מלון וכיום יש בה חנויות לעבודות 

יד, לעתיקות ולספרים, לצד מסעדות ובתי קפה. המסעדה 
המומלצת היא Serdirhan, המציעה בין היתר גם מנה 
קפריסאית המשלבת מגוון מאכלים מסורתיים, ביניהם 
כיסוני מנטי טריים, מאפים ממולאים בבשר או בגבינה 

מתוקה, שתוכלו לצפות בהכנתם.

בילויים וקניות מקומיות

המקומיים אוהבים קניות ובתי קפה במקומות פתוחים, 
ופחות במרכזים סגורים, בזכות מזג האוויר הנוח. המטבע 

המקומי הוא לירה טורקית אך גם האירו והדולר מתקבלים. 
קפריסין הטורקית אמנם אינה המקום למסע שופינג 

קלאסי, אבל כשקניות הן חלק מהחוויה בנסיעות לחו"ל מי 
שרוצה ימצא את מבוקשו. 

בניקוסיה )מרחק כ-45 דקות נסיעה ממלון אלקסוס, כ-35 
אירו במונית( - ברחוב החנויות שבעבר כונה שייקספיר 

ושמו כיום בטורקית Mehmet Akif Caddesi ובטורקית 
מדוברת Dere Boyu Caddesi - תמצאו מותגים 

בינלאומיים כמו אדידס ומנגו לצד מותגים קפריסאיים 
מקומיים וטורקיים. במרחק של כעשר דקות נסיעה משם 

 Metropol כחמישה אירו במונית( - רחוב קניות נוסף בשם(
Yolu. בעיר העתיקה של ניקוסיה, במדרחוב ארסטה שכבר 

הזכרנו, תמצאו בעיקר בגדים, תיקים, מזכרות ואין-סוף 
רפליקות, לצד מוצרים בעבודת יד.

מרכז העיר העתיקה של קירניה הוא יעד פופולרי שכן הוא 
שוכן לאורך החוף הצפוני, במרחק של כחצי שעת נסיעה 

מאלקסוס. תוכלו להגיע אליו באמצעות השאטל של המלון 
או במונית )כעשרים אירו( ולהסתובב באזור המסחר בנמל 
העתיר בחנויות שונות, ברבות מהן רפליקות של מותגים. 
כדאי גם לרדת לאזור המרינה, שבו תמצאו מסעדות בשר, 
דגים ופירות ים, כשברקע מוזיקה מקומית. מה שנותר זה 

רק להיכנס לאווירה ולהתמסר לכל החופש הזה.
הכותבת היתה אורחת של מלון אלקסוס, קפריסין

מסעות על הגלובוס | קפריסין

ישראלי מעבר לגדר
 אוהד חמו* כתב השטחים של "החדשות" בהרצאתו

יפענח את המזרח התיכון המשתנה ומקומה של ישראל 
במציאות החדשה תוך שימת דגש על הזירה הפלסטינית

ההרצאה בליווי אנקדוטות על "מאחורי הקלעים" של סיקור 
הזירה הפלסטינית, דוגמאות מניסיונו של עיתונאי ישראלי 

שנמצא בשטח עוין, חוויות ממפגשים יוצאי דופן שלא סופרו, 
בין היתר עם מחבלים, בכירי הזרוע הצבאית, משלחי מתאבדים 

בשטחים ובבתי הכלא ועוד

המשכן לאומניות הבמה, הפלמ"ח 2, רעננה

*אוהד חמו מסקר כבר 14 שנה את הזירה הפלסטינית והערבית. הוא יצר מארג
קשרים ברשות הפלסטינית ונפגש דרך קבע עם מנהיגי חמאס ופתח,

עם מבוקשים, חמושים ופעילי טרור מכלל הארגונים הפלסטינים

www.club50.co.il
מבלים ביחד לפרטים נוספים והזמנות: 073-7828693

יום שלישי 21.1.20 בשעה 19:00

מבלים ביחד
קלאב 50 בשיתוף המכללה העירונית רעננה

רעננה, המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות רח׳ הפלחמ״ח 2 א׳
מחיר לחברי קלאב: 55 שקל, לאורחים 70 שקל


