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MANS ERASMUS+ PIEREDZES STĀSTS

Spānijas darba apmaiņas programma ir lielākais Starptautiskās Kosmetoloģijas
koledžas prakses devējs Spānijā, nodrošinot mūsu praktikantēm darbu
pieczvaigžņu viesnīcu SPA centros. Vispopulārākā ir Spānijai piederošās Kanāriju
salu Tenerifes sala, kurā mūsu praktikantes ir pieprasītas. Līdz šim sadarbība ir
norisinājusies attālināti, esam aģentūrai nosūtījuši visus dokumentus kā studiju
kursu aprakstus un informāciju par koledžu, bet šogad nolēmu kopā ar darba
kolēģi apmeklēt organizāciju, lai iepazītos personīgi ar tās īpašnieci, kā arī
novērtētu viesnīcas, kurās praktizē mūsu studentes. Personīgi kontakti vienmēr
sadarbībās ir bijuši vissvarīgākie, nekāda elektroniska sarakste nespēj tās aizstāt.

Erasmus+ personāla mobilitāte nav tikai profesionālo kontaktu un sadarbības
veicināšana, bet arī iespēja iepazīties ar dažādām kultūrām un tās iedzīvotājiem.
Pievienotā vērtība ir tad, ja izdodas apmeklēt arī pilsētas, valsts skaistākās vietas.
Man tas izdevās.
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Foto ar Conny Lassen no Spanish Work Exchange Programme  



Tenerife ir ļoti skaista sala, kur faktiski katra tās debespuse ir atšķirīga. Tenerife ir lielākā no
septiņām Spānijas Kanāriju salām, kas atrodas Atlantijas okeānā pie Rietumāfrikas. Tajā ir
Teides kalns — snaudošs vulkāns, kas ir Spānijas augstākā virsotne, 3718 m augstumā.
Tenerifē vidējā temperatūra ziemā ir +22 un vasarā 26-28 grādi pēc Celsija. Tenerifes
teritorija aptver 2034 kvadrātkilometrus un tajā dzīvo nepilns miljons iedzīvotāju. Es teiktu,
ka sala ir Karību, Bali un Havaju salu tāds kā sajaukums. Ļoti vējaina. Tās tuvums Āfrikas
krastiem bieži liek ciest arī no dzeltenīgiem smilšu mākoņiem, kurus īpaši var redzēt,
nolaižoties ar lidmašīnu.

Tenerifē nekad nebiju bijusi, līdz ar to īsti pat nebija pat priekšstats, ko sagaidīt. Plānoju, ka
vajadzētu būt salīdzinoši siltam klimatam, bet vēja dēļ pat nesanāca pabūt pludmalē. Tāpēc
nolēmu katru brīvo brīdi izmantot, lai iepazītu tuvāk šo salu. Par cik sala ir vulkāniskas
izcelsmes, ludmalēs galvenokārt ir melnas smiltis, bet dažas no tām ir mākslīgi radītas un
speciāli savestas dzeltenās, mums tik pierastās, smiltis. 

Pirms braucu uz kādu vietu, kur nekad neesmu bijusi, parasti izpētu Instagram un Pinterest
bildes un tad nolemju, gribu vai negribu tās vietas redzēt. Protams, ir arī Must Have jeb
katras valsts obligātās vietas, kuras jāredz. Tenerifē tas ir Teides vulkāns un lielākais
zooparks salā. Nolēmu apkopot dažas savas favorītes - vietas, kuras ir vērts apskatīt
Tenerifē. Ak, un jā, bez mašīnas te neiztikt, un ar jaudīgu motoru.

 



#1 Los Gigantes 
Visās pasaules malās mani vienmēr ir saistījuši kalni un nelielas pludmales. Vienmēr.
Un Tenerife nebija izņēmums. Pie milzīgajām klintīm okeāna krastā dziļajā dzelmē
dzīvojās delfīnu bari un vaļi. Cerēju tos no krasta ieraudzīt. Piebraucot pie šīs
pludmales, nepameta sajūta, cik daba ir varena un mēs - cilvēki, tik maziņi. Noteikti
vēlējos redzēt arī vaļus un delfīnus un mazās kuģu un laivu aģentūras šādu iespēju
nodrošina pie divu stundu izbrauciena par 20 EUR. Vaļus gan neredzēju, bet delfīnu
barus pa gabalu varēja redzēt spēlējoties, jo virs tiem rinķoja kaijas, lai atņemtu tiem
zivis, kas šad tad arī izdevās. Izrādās, ka delfīni tikai ēd un spēlējās ūdenī.



#Masca
Par šo vietu biju dzirdējusi, ka vajadzētu apmeklēt un tūlīt aiz pirmās apmeklējuma vietas nolēmu
doties uz Masca. Lai tur nokļūtu, braukšana uz to ir daudz sarežģītāka kā nokļūšana pie vulkāna,
vajadzēja braukt pa šauriem, līkumotiem serpentīna ceļiem, liekot vietām aizrauties elpai dēļ
adrenalīna un dabasskatiem. Masca ir mazs kalnu ciematiņš 650 m augstumā Macizo de Teno kalnos,
kurā šobrīd dzīvo nepilni simts iedzīvotāji. Tā vēsturiski esot bijusi guanču apmetne pirms spāņu
iekarošanas 1486. gadā. Šī vieta ir arī slavena ar savu pārgājienu maršrutu, kurš katrā virzienā aizņem
apmēram 3 stundas līdz Atlantijas okeāna pludmalei. Man bija tā iespēja ar kuģi piebraukt pie
pludmales no otras puses un jāsaka, ka cepuri nost tiem, kuri tiešām nolemj mērot nogurdinošo ceļu
pa aizu lejup līdz pludmalei un atpakaļ. Skats ir varens. 



#Teides vulkāns
Teides Nacionālajā parkā, salas vidū, augstāko Spānijas kalnu, Teides vulkānu, jau redz pa gabalu. Tās 3718 m
augsto virsotni pārklāj sniegs, kamēr piekrastē ir vasara un saule spīd kā parasti. Teide savu izvirduma vareno
spēku esot demonstrējusi četras reizes - divas reizes 1700. gada sākumā, trešais - 1798. gadā un ceturto 1909.
gadā. Saka, ka bijis bez upuriem. Uz Teides virsotni dodas trošu vagoniņš, kuru šobrīd pandēmijas laikā, ir
jārezervē iepriekš. Eksperti iesaka apmeklēt vulkānu saullēkta laikā, jo Teide metot pasaulē lielāko ēnu pāri
Atlantijas okeānam. Teides vulkāns ir viens no populārākajiem pārgājienu maršrutiem Tenerifē, tur ir dažas
viesnīcas kā Las Cañadas del Teide Parador Hotel and Altavista Refuge 3,260m augstumā, kurās var apmesties
pirms rīta vai vakara pārgājiena. Milzīgās pāakmeņojušās lavas upes un minerāli, akmeņu dažādie izmēri veido
iespaidīgu formu un krāsu klāstu. Viss Teides kalna nacionālais parks ir unikāls ģeoloģisks dārgums. Tur noteikti
vienreiz ir jāaizbrauc. 

https://www.volcanoteide.com/en/volcano_teide/hiking/altavista_mountain_refuge


#Garachico
Šī mazā, ikoniskā pilsētiņa patiešām ir atdzimusi no pelniem, kad 1706. gadā to burtiski apraka
Montana Negro vulkāna izvirdums. Šobrīd tā lepojas ar vairākiem dabiskajiem baseiniem, kas
pludmalei piedod savu šarmu kā vēsturiskas atmiņas par dabas vareno spēku, kā arī milzīgu
doku makšķerniekiem, jo izskaās, ka zivis mīl šo piekrasti. Pati pilsētiņa ir ļoti maza, to izstaigāt
var nepilnās 30 minūtēs. Mazas saldējuma kafejnīcas, mīlīgi suvenīru veikaliņi un krāsainas
mājiņas, tādas man atmiņas par šo pilsētiņu.



#Charco De La Laja
Šo dabas spa vietu es vispirms redzēju kādas populāras ceļošanas blogeres Instagram
bildītē un sapratu, ka tā būs tā vieta, kur varētu nopeldēties. Un devos turp. Bet okeāna
spēks bija tik liels un varens un manu tirkīzzilā ūdens ieceri pārņēma tik milzīgi viļņi, kuri
triecās pret klintīm, ka sapratu, ka tā nav laba ideja. Arī dabīgā baseina krāsa bija vairāk
pelēka kā tirkīzzila. Baseins atrodas nelielas pilsētiņas pašā okeāna malā. Šī Kanāriju salu
dārgakmens atrodas vienā no Tenerifes pievilcīgākajiem ciematiem San Juan de la Rambla,
vēsturiskā kvartāla centrā. La Laja baseins tiešām ļauj izbaudīt lavas un Atlantijas okeāna
partnerību, jo pie tā var viegli piekļūt, apkārt ir arī vairāki restorāni.

#Loro park
Pilnīgi visi paziņas, kuri ir bijuši Tenerifē, ieteica apmeklēt šo botānisko zooparku 13
hektāru platībā. Tiešām nevaru izskaidrot, bet 5 stundas pagāja nemanot, noskatoties gan
vaļu un delfīnu šovu, gan izbaudot pašu lielāko papagaiļu kolekciju pasaulē un izstaigājot
visu parku. Starp citu, “Loro” spāņu valodā nozīmē papagailis, tāpēc droši vien arī parka
nosaukums ir par godu šiem putniem. Lai gan sākotnēji domāju, ka parks ir piemērots tikai
bērniem, bet maldījos. Man visiespaidīgākie likās medūzu akvāriji, tik daudz dažādas
medūzas nekad nebiju redzējusi.

#Punta Brava
Tieši pretī Loro parkam ir neliela pilsētiņa Punta Brava. Gar pašu piekrasti vijas gājēju
ieliņa, pa kuru dodoties var redzēt gleznaino akmeņaino piekrastes atsegumu, un augstās
daudzkrāsaināss ēkas augstu stāvās klintīs. No vienas puses Atlantijas okeāna viļņu spēks
izraisa apbrīnu, bet no otras puses tas izskalo lielos akmeņus, tieši ietekmējot arī
piekrastes izveidoto ceļu. Visiespaidīgākais ir 20 metru caurums klintīs, kurā no okeāna
laiku pa laikam tiek izšauta iespaidīga viļņu buķete. Šis mazais ciemats kļuva par tūristu
piesaisti tikai pēdējās trīs desmitgadēs. Tas notika pēc Playa Jardin pārveidošanas, ko veica
ainavu arhitekts Sezars Manriks. Arī Loro parka tūristi sāka atklāt ciematu pāri ceļam, kur
varēja nobaudīt garšīgas zivis. 


