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הגעתם דדונדון ויש
לכם קצת דמן פנוי? קחו
רכבת וסעו למחוז דבון
יניב חלילי ,ענל 8
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עיירת ריבריירה
עם מסעדות טובות
ברים,חנויות
מזכרות ועולל
אטרקציות
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השף
סיימון
הלסטון.
יבשל גם
לנו
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מנה של
אלפנט.
זכתה בכוכב
 Jמישלו .

בטיילת

כמו בתחרות מים יוניברס ,גם בקרב
 (CgJמדינות ,לעיתים דווקא הסגנית הרא-
י*‘*''

שונה או השנייה היא היפה ביותר.

והדבר מתברר כנכון גם במקרה של אנגליה.
כולם נוהרים ללונדון ,אבל שוכחים שאנגליה
טומנת בחובה אוצרות מרשימים רבים ,שה
תייר הממוצע לא מגיע אליהם.
כזה הוא מחוז דבון ,המחוז השני בגודלו
באנגליה .דבון נמצאת בדרוכדמערב אנג
ליה ,צמוד לים ,ומשתרעת על פני שטה של
כ־ 6,700קמ״ר )כשליש משטח ישראל( .אבל
זה לא רק הגודל ,אלא גם התוכן :דבון מכונה
הריביירה הבריטית ולמרות שבריטניה היא
מקום מאותגר אקלימית ,דבון ממלאת היטב
את תפקידה בריביירה לכל דבר.
בחודשי הקיץ ,או בימים שבהם הקיץ אכן
מפציע ,החוף של דבון הוא אחד האתרים
היפים שתראו בחייכם .ממש כמו גלויה :חול
זהב ,שיטות מפרש באופק ,מים יפים)גם אם
קרים(  -והכל כלוא בין צוקים גדולים ומר
ריקים ,המשווים לכל העסק תפאורה עוצרת
נשימה .ויש גם מסעדה קטנה" ,אלפנט" ,שה
פכה אתר עלייה לרגל לאנשים מכל העולם.

אז איר מגיעים?
סעו ברכבת מלונדון לטורקיי ,היהלום
שבכתר של דבון .הרכבת תיקח אתכם לנסי
עה בנופיה המוריקים והמהממים של אנגליה.
שעה לפני ההגעה לטורקיי ,תדעו שאתם מת
קרבים לגן עדן ,כשהרכבת תיסע לאורף חוף
התעלה האנגלית המפרידה בין בריטניה וצר
פת .שדות מוריקים עם פרות מצד אחד ,הופי
ים תכול מצד שני.
טורקיי מגשימה את מה שמצופה ממנה
כעיירת ריביירה טיפוסית :היא רועשת במי
דה ומלאה במסעדות טובות ,בברים חביבים,

חוץ מלונדון יש עוד מקומות מעניינים באנגליה,
למשל מחוז דבון • ואם לא ייצא לכם להגיע
לשם תוכלו להכיר את השף הכי מפורסם של
האזור  -פה בירושלים | יניב חלילי ,טו־רקיי
בחנויות מזכרות ובשלל אטרקציות.
טורקיי התפרסמה בכל העולם בשנות
ה־ ,70אחרי ששימשה השראה לסדרה "המלון
של פולטי" .הסדרה הייתה מבוססת על מלון
גלנגום המקומי ,למרות שאף אחד מפרקי הס
דרה לא באמת צולם כאן .אחרי הצלחת הסדרה
המיתולוגית ,הגיעו לכאן אלפי תיירים מדי
שנה ,כדי לראות מקרוב את מקור ההשראה.
בשנה שעברה ,למרבה הצער ,נהרס המלון
המיתולוגי ופינה את מקומו לטובת בניית קו
מפלקס מגורים חדש.

ונזה ענשים בדבנן?
ראשית ,לוקחים את הרכבל בטורקיי ,שי
עלה אתכם אל ראש אחד הצוקים הגבוהים
ביותר בעיירה .מכאן תוכלו לקבל תצפית
מרהיבה על הריביירה כולה ולעשות סלפי
עם הטבע .אפשר גם להתהלך בטיילת הנעי
מה לאורך המצוקים ,במיוחד כשיש מזג אויר
טוב .אפשר לרדת עם הרכבל עד החוף למטה.
בחודשי הקיץ אפשר לא רק לרחוץ במים ,אלא
גם להשכיר סירה ,ג׳ט סקי או קיאק ולשוט
על מימיה הנעימים והשקטים של התעלה .אם
אתם לא בעניין של הירטבות ,או נתקעתם
במזג אויר גשום ,סורו ^ ,Fleet Walkשדרת
הקניות המרכזית של העיירה .כאן תמצאו ,על
פני שטה של קילומטר וקצת ,את כל החנויות

שאתם יכולים להעלות על הדעת ,כולל כל
רשתות הבגדים הגדולות .אם אתם מחפשים
משהו קצת יותר מיוחד ואופייני לאנגליה,
בקרו בחנויות יד שנייה הפזורות כאן למכביר.
תוכלו למצוא בהן לא רק בגדי וינטאג׳ נהד
רים מהסבנטיז והאייטיז ,אלא גם שלל מזכ
רות וחפצים בעלי פז״ם .אחרי חיטוט לא מאוד
ממושר ,למשל ,מצאתי ספל תה רשמי משנת
ה־ 25למלוכתה של אליזבת .המחיר 2 :ליש״ט.
הייחום :לא ניתן לאומדן.
בקצה המערבי של העיירה נמצא גם הסמל
הבריטי האולטימטיבי לחופש  -גלגל ענק.
אפשר לטפס עליו ולראות את הריביירה במ
לוא תפארתה .אפשר גם לעלות על רכבת
קטנה וירוקה ,שתיקח אתכם לטיול בעיירה
ובעיירות הצמודה לה ,פיינטון ובאבאקו־
מב .ואחרי כל הפעילויות הללו ,ודאי תרצו
להשביע את הרעב באחת המסעדות הטובות
בעיירה .בעיקרון ,דבון ידועה בזכות המאפים
המצוינים שלה ובזכות הפיש אנד צ׳יפם .אלה
וגם אלה נמצאים כאן בשפע ,כשכל מסעדה
נשבעת בשמן הרותח שלה שהיא־היא מגישה
את הפיש אנד צ׳יפס הכי טוב בבריטניה .דרך
אחת לבדוק מי המנצחת היא לאכול אצל כולן.
דרך אחרת לצמצם את רשימת המועמדות היא
לבדוק אם מדובר בדג טרי או בדג מופשר .על
המופשרים אתם מוזמנים לדלג .כמה המלצות
שלנו :סולטווטר בטורקיי היא מסעדה מצוינת

שמתמחה בכמה סוגי דגים ובצ׳יפס בשרני
גדול ,ריצ׳ארדם פיש אנד צ׳יפם ,שנמצאת
בפיינטון נחשבת לטובה ביותר באזור וגם
מיירס פיש אנד צ׳יפס בפיינטון ,שזכתה בעבר
בפרסים על המנות הטובות שלה.
אבל רבוץ היא לא רק אטרקציה קיצית
תלוית מזג אוויר .מדובר בריביירה שוקקת
חיים גם בחודשי החורף .מבחר קצר ולא ממצה:
מערות קנט  -מערות פרה־היסטריות שהתגלו
מתחת לאדמה ,בהן ניתן לערוך סיור מודרך
ומאלף ולראות סלעים בני  400מיליון שנה:
באבאקומב מודל וילאג' ,הכולל עשרות דגמים
מיניאטורים של אתרים ובעלי חיים :המרינה
של טורקיי ,הכוללת את עולם המים וגן החיות
הימי המרהיב ,עם בעלי חיים ימיים האופי-
ניים לאזור זה; עולם הדינוזאורים ,האטרקציה
הפופולארית ביותר באזור לילדים ,עם דגמים
של דינוזאורים בגודל אמיתי ,ממצאים הקשו
רים לדינוזאורים והסברים מאלפים על החיה
שנכחדה מן העולם.
חובבי הסדרה "אחוזת דאון טאון" וחסידי
טירות גדולות לא ירצו לפסוח גם על הביקור
באולדווי מנשן ,טירת הענק המפוארת של
יצחק זינגר ,המייסד של אימפריית מכונות
התפירה "זינגר" ,שבנה את הטירה הגדולה
אך נפטר בטרם היא הושלמה .בנו ,יוג׳ין ,הש
לים את בניית הטירה על פי המודל של ארמון
ורסאי והיום היא מהווה אטרקציה תיירותית
גדולה ומרהיבה.

נזישלן־ בגנבה העיניים
אולם ,ללא ספק ,היהלום של דבון ושל
טורקיי היא המסעדה ״אלפנט״  -המסעדה
הראשונה שזכתה כאן לכוכב מישלן .השף
סיימון הלסטון ,שנחשב לאחד מבכירי הש
פים בבריטניה ,הקים כאן ממלכה קולינרית
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