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 خودمختار منطقه ۷۱ از یکی و مراکش ساحل به نزدیک اطلس، اقیانوس در جزیره هفت از مرکب است الجزایریمجمع

 از اریبسی مقصد شود،می شناخته هم «اروپا بهشت» نام به که قناری جزایر .است پالماس الس آن پایتخت. است اسپانیا

 یحت و دیدنی هایمکان برای شکوه،با هایجنگل و زیبا سواحل بر عالوه جزایر این. است دنیا سراسر در گردشگران

 که «کاناریا گراند» و است شده گرفته سگ معنی به التین یریشه از کاناری یا قناری .دارند شهرت نیز خود تاریخی

 هاجزیره این نام از قناری یپرنده نام.دهدمی معنی بزرگ هایسگ است، قناری جزایر بین در بزرگ جزیره سومین

 که شده گرفته Insularia Canaria آن التین نام از منطقه نام. است منطقه این بومی پرنده این چراکه است؛ شده گرفته

 .اندداده آن به جزایر، این در پراکنده وحشی هایسگ خاطر به رومیان را نام این. است «هاسگ یجزیره» معنی به

 دین قناری الجزایر مجمع فتح زمان از کاتولیک، مذهب. هستند کاتولیک اول یدرجه در جزایر، این مسیحیان از بسیاری

 از ینویرج کلیسای مکان این در است؛ الجزایرمجمع این در کاتولیک زیارتی مرکز کندالریا. است بوده مردم اکثریت

 .است قناری جزایر در مقدس حامی مکان که دارد قرار کندالریا

 جزیره دیدنی هایمکان برخی

 تیده ملی پارک

 چشم و آتشفشانی غریب و عجیب هایسنگ. است تیده ملی پارک ترانگیزشگفت همه از قناری، جزایر هایدیدنی بین

 است دهتی آتشفشانی کوه پارک، دیدنی ترینجذاب. داردمی نگه کوهستانی یمنطقه این در هاساعت را شما نظیر،بی انداز

 .است رسیده تثب به نیز یونسکو جهانی میراث در و است دنیا بزرگ و فعال آتشفشان سومین و اسپانیا یقله ترینبلند که

 قناری جزایردیدنی های  

 لورو پارک

 دلیلیب پارک این شهرت. هستند حیوانات عاشق که است کسانی برای قناری جزایر دیدنی ترینانگیزهیجان لورو پارک

 جهان، هایطوطی یمجموعه بزرگترین برعالوه. دید نخواهید یکجا را طوطی گونه ۰۵۳ دنیا دیگر جای هیچ. نیست

 .شوندمی نگهداری پارک این در هم شامپانزه و گوریل ببر، انواع

 سینیورا نوئسترا دو ایگلسیا کلیسای

 یاولیه بنای. است داده جا خود در هم را قناری جزایر هایدیدنی ترینتاریخی نظیرش،بی طبیعت وجود با ریف یتنه

 خصوص به و کلیسا طراحی در. است ۷۱ و ۷۱ قرون به متعلق فعلی کلیسای اما است شده ساخته پانزدهم قرن در کلیسا،

 پیروزی مقدس صلیب کلیسا اینقره محراب وسط درست. شودمی دیده نیز اسالمی معماری از هاییرگه آن، سقف در

 در کروز سانتا. است گرفته جاهمین از را نامش هم کروز سانتا شهر و گرددبرمی ۷۱۹۱ سال به قدمتش که دارد قرار

 .است مقدس صلیب معنای به اسپانیایی زبان

 کانتراس الس ساحل

 دو ساحل. است قناری جزایر هایجاذبه تریندلچسب از یکی ساحل آفتابی، بلند هایروز و بهشتی وهوایآب وجود با

 لچسب،د آفتاب و درخشان آب طالیی، هایماسه با که است قناری جزایر سواحل بهترین از یکی کانتراس الس کیلومتری

 یآب هایورزش اما هستند؛ کانتراس الس هایباید از آفتاب حمام و شنا. کندمی جذب منطقه این به را زیادی گردشگران

 .نکنید فراموش هم را

 ماسکا یدهکده

 ینا برای مکان بهترین ماسکا. است قناری جزایر هایجاذبه از یکی و است نشدنیفراموش لذتی طبیعت در رویپیاده

 و است شده واقع دریا سطح از متری ۰۵۳ ارتفاع روی که است کوچک بسیار و کوهستانی ایدهکده ماسکا. است کار

. است خم و پیچ پر و دارشیب و باریک رساند،می دهکده به را شما که ایجاده. است نفر ۷۳۳ از ترکم حتی جمعیتش

 است ریف یتنه در قناری جزایر دیدنی ترینمحبوب تیده، کوه از بعد ماسکا که دارند عقیده بسیاری

 .است اسپانیا خودمختار یمنطقه ۷۱ از یکی و مراکش ساحل به نزدیک اطلس، اقیانوس در جزیره هفت این


