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. קפלה ָּפלָטינָה

. סן ג'ובאני ֶדלי ֶאֶרמיטי

. קתדרלה

פיאצה ֶדלָה ויטוריה
כיכר עצומה זו 

־גדושה עצי דקל ובו
לטים בה גם הגנים 
המטופחים שסביב 

וילה ּבֹונאנֹו 1

־פיאצה ֶדלָה ויטוריה, מול ּפָלאצֹו ֶדאי נֹור
מאני, היא אחת הכיכרות המרכזיות בעיר. 

־הכיכר היתה הלב הצבאי, הפוליטי והמ
נהלי של סיציליה החל בקסטרּום סּוֶּפריּוס 

הרומי, עבור באלקאזאר הערבי, וכלה 
בארמון הנורמאני. למקום נוספה 

יוקרה דתית במאה ה־12 בזכות 
הקתדרלה שנבנתה בקרבתו. 

17-18 נערכו בכיכר חגי־  במאות
גות פומביות, ובתחילת המאה 

העשרים הפכה הכיכר גן ציבורי 
המוקם במבנים חשובים כמו 

ּפֹורָטה נֹובָה, ּפָלאצֹו סקלאפָני 
)palazzo Sclafani( וּפָלאצֹו 

 palazzo( הארכיבישוף
.)Arcivescovile

. סן ג'ובאני ֶדלי ֶאֶרמיטי
הכנסייה, המוקפת גן 

מפואר, היא אחד המבנים 
החשובים בּפאלֶרמֹו, בין 
־השאר גם בזכות האדריכ
לות הערבית–הנורמנית 

הייחודית שלה 4

ּפָלאצֹו הארכיבישוף 
ומוזיאון הבישופות 

)museo Diocesano(

ּפֹורָטה נֹובָה נבנה 
ב־1569 לזכר ביקורו 

של קרל החמישי 
בּפאלֶרמֹו ב־1535.

מצבת פיליפו החמישי 
לבית בורבון )1662( ניצבת 

בלב פיאצה ֶדלָה ויטוריה.

ּפָלאצֹו 
סקלאפָני

וילה 
ּבֹונאנֹו

. הקתדרלה
־תולדות העיר ניכרים בסגנונות האדריכ

ליים השונים במבנה זה 5

בית החולים 
לשעבר סן 

ג'אקומו

ּפָלאצֹו ֶדאי נֹורמאני
ארמונם משכבר הימים של שליטי העיר 

־עדיין נושא סימנים לאדריכלות הערבית־נור
מאנית הקדומה שלו 2

לּונֶָטת פסיפס בסטנצה די רּוגֶ'רֹו 
)Stanza di Ruggero( שבּפָלאצֹו ֶדאי 

נֹורמאני

מפת רחובות מאוירת:
באזור פיאצה ֶדָלה ויטוריה

. קפלה 
ּפָלָטינָה
הקפלה 
נבנתה 

ב־1130 על־ידי 
המלך הנורמאני 

רּוגֶ'רֹו השני ויש 
בה מחזור מיוחד 

במינו של מעשי פסיפס 3
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10 ק"מ מצפון לּפאלֶרמֹו.

החוף החביב על בני ּפאלֶרמֹו 
)Mondello( נמצא מרחק קצר 
־מלב העיר, בין צוקי הסלע של מֹו

נֶטה ּפֶלֶגרינֹו ומֹונֶטה גאלֹו 
 .)monte Gallo(

מֹונֶדלֹו היתה פעם כפר קטן של 
דייגי טונה, שבמרכזו מגדל כיכר 
מהמאה ה־15, אך במאה השנים 
־האחרונות הפך האזור פרוור מגו

רים טובל בירק. תור הזהב של 
הכפר היה בסוף המאה ה־19, אז 

נוצרה כאן עיר גנים, ובני ּפאלֶרמֹו 
האמידים בנו לעצמם כאן וילות 

־ָאר־נּובֹו נאות. בית המרחץ קּור
סאל )Kursaal(, שנבנה על החוף, 
כמה מטרים אל תוך הים, הוא יליד 

תקופה זו. בית המרחץ תוכנן על־
ידי רודולף שטּוָאלֶקט בסגנון ָאר־
־נּובֹו, והוא מעוטר דמויות מיתולו

גיות ומפלצות ים. העיירה היא 
אתר פופולרי, במיוחד בערבי 

הקיץ, כשתושבי העיר נוהרים אל 
החוף כדי להימלט מהחום אל 

הדפס עתיק של בימת התהלוכה של סנטה 
רֹוזאליָה

נמל הדייגים שוקק הסירות מֹונדֶלֹו

רבים, כמומגרשי טניס, בריכות, 
איצטדיון ומסלול מרוצים. בקצה 

הפארק יש וילות, שנבנו במאה 
18 כמעונות קיץ לאצולת סיצי־ ־ה

ליה. המעניינות בהן הן וילה 
סופיה )villa Sofia(, שהפכה 

לבית־חולים; וילה ָקסֶטלנֹובֹו 
)villa Castelnuovo(, המשמ־

שת מכון חקלאי; ו־וילה נישֶמי 
)villa Niscemi(, המוזכרת 

ברומן הברדלס )עמ' 23( ושבה 
נערכות היום פעילויות תרבות.

 ּפארקֹו ֶדָלה 
פאבֹוריָטה 2

.Viale Diana ,Viale Ercole
פארק ציבורי גדול ומוזנח זה 
 )parco della Favorita(

3 ק"מ מעבר למֹו־  משתרע כמעט
נֶטה ּפֶלֶגרינֹו. בעבר היה הפארק 
שמורת ציד, אך המלך פרדיננדו 

הראשון )עמ' 29( יצר כאן 
ב־1799 גן, ששימש מקום מפלט 
־לו ולפמלייתו אחרי שכוחות נפו

ליאון כפו עליו גלות מנאפולי. 
בפארק שתי דרכים מרכזיות: דרך 

דיאנה )viale Diana( המגיעה 
 viale( עד מֹונֶדלֹו; ודרך הרקולס
d’Ercole( החוצה אותה, ושבק־
צה יש מזרקת שיש עם פסל של 

הרקולס ) עותק של הרקולס 
פארנֶזָה הנודע, שהמלך שאף 

להחזיק בחצרו בנאפולי(. 
בפארק אתרי פעילות ספורטיבית 

למלך הייתה יד באדריכלות 
האוריינטלית, שהייתה אז שיא 

האופנה. כאן ארח פרדיננדו 
אישים רמי מעלה כמו האדמירל 

נלסון ואשתו, הליידי המילטון. 
־קאזינָה צ'ינֶזֶה הוא הדוגמה הרא

שונה לאדריכלות האקלקטית 
בּפאלֶרמֹו, עם שילוב של מוטיבים 
עיטוריים סיניים, גותיים, מצריים 
וערביים. המראה הכללי ראוותני, 

כפי שניתן להתרשם מפרטים כמו 
שורת פעמונים בדמות פגודה על 

הגדר, הָקרניזים והגג. גם מראה 
פנימו של הארמון מצועצע, עם 

סטּוקֹו ניאו־קלאסי וציורים 
המשלבים סגנון מעין־סיני 

)שינואזרי( ברוח המאה ה־18, 
אירועים מחיי היום־יום בסין 

וציורים בסגנון ּפֹומּפֵיי. המבנה 
עובר שיפוץ מקיף, המבקש להשיב 

לו את פאר עברו.
המסורות והאמנות העממית 

בסיציליה. המוזיאון הוקם לכבודו 
של האתנוגרף בן ּפאלֶרמֹו ג'ּוזֶּפֶה 

ּפיטֶרה, שהיה הראשון לחבר 
־מילון דו־לשוני איטלקית-סיצי
ליאנית. בספרייה שוכנים יותר 
26,000 ספרים. החדרים גדו־ ־מ
־שים מלאכת רקמה וטווייה מקו

־מית, לצד אגפים המוקדשים לבג
־דים מסורתיים ולשטיחים. בתי

בות תצוגה רבות יש יצירות בחרס 
וזכוכית וכן יש כאן אוסף נאה של 

מנורות שמן. אגף אחר מתמקד 
־במרכבות סיציליאניות מסור

ּפֹוליֶטָאָמה 5

Piazza Ruggero Settimo. מפה 1 
B1. טל' 091-324-594 )קופת 

כרטיסים 091-588-001(.

 teatro( התיאטרון ההיסטורי
Politeama( ניצב בלב ּפאלֶרמֹו 

המודרנית, בפינת ויה רּוגֶ'רֹו 
 via Ruggero( השביעי

Settimo( ושדירת העצים ויאלֶה 
 viale della( ֶדלָה ליּבֶרָטה
Libertà(, שאזרחי ּפאלֶרמֹו 

אוהבים לבלות בה. המבנה הניאו־
קלאסי תוכנן בשנים 1867-74 על־

ידי ג'ּוזֶּפֶה ָדמיאני ָאלֵמייָדה. החזית 
כוללת שער ניצחון, שחלקו העליון 

מעוטר בפסל שבראשו מרכבה. 
כאשר תיאטרון מאסימֹו היה סגור, 

שימש תיאטרון ּפֹוליֶטָאָמה ליבה 
התרבותי של העיר, וגם כיום 

מתארחים בו מופעי תיאטרון 
ואופרה מסוימים )נוב'-מאי(.

מראה מן האוויר של ּפֹוליֶטָאָמה הניאו־קלאסי

הכניסה למוזיאון האתנוגרפי ּפיטֶרה, המוקדש לביגוד מסורתי 
ולאמנות מסורתית בסיציליה

רובע הדייגים העתיק, כדי לסעוד 
באחת ממסעדות הדגים הרבות 

שלאורך הכביש.

קאזינָה צ'ינֶזֶה 3

Via Duca degli Abruzzi. טל' -091
707-13-17. # בתיאום מראש 

בלבד.

'הארמון הסיני הקטן' שוכן בקצה 
 parco( ּפארקֹו ֶדלָה פאבֹוריָטה
della Favorita(, שהיה בעבר 

שמורת ציד של בני בורבון, שהיה 
בית הקיץ של פרדיננדו הראשון 

ושל אשתו, מריה קרולינה 
־מאוסטריה, בתקופת גלותם בסי
־ציליה. הארמון תוכנן על־ידי וֶנא

נציֹו מארבּוליָה ב־1799, ודומה כי 

המוזיאון האתנוגרפי 
ּפיטֶרה 4

 ¢ .Via Duca degli Abruzzi
לשיפוצים. חלק קטן מהאוסף מוצג 

 via delle Pergole ,בּפאלאצֹו טאראלֹו
 A/74 טל' 091-616-10-76, 

# 9:00-13:00 ב'-ו' )15:30-17:30 
ד'(.  

 museo Etnografico( המוזיאון
Pitré( השוכן ליד ּפאלאצינָה 

צ'ינֶזֶה מארח אוסף של כ־4000 
פריטים המתעדים את החיים, 

החזית הראוותנית של קאזינָה 
צ'ינֶזֶה

מנזר סנטה רֹוזאליָה במֹונֶטה ּפֶלֶגרינֹו
על מֹונֶטה ּפֶלֶגרינֹו )monte Pellegrino( המטיל 
־את צילו על העיר ניצב מנזר המוקדש לקדושה הפט

 .)santuario di Santa Rosalia( רונית של העיר
רֹוזאליָה, בתו של דוכס סיניּבאלדֹו, החליטה לחיות 
כנזירה מתבודדת במערה. חמש מאות שנים אחרי 
מותה ב־1166, מיד עם סיום מגפה שהכתה בעיר, 

התגלו כאן שרידיה. מאז חוגגים את נס הגילוי 
11-15 ביולי נישאת בימה עם שרי־ ־פעמיים בשנה: ב

דיה בתהלוכה ברחבי העיר, וב־4 בספטמבר יוצאת 
אותה תהלוכה אל המנזר. המנזר עצמו נבנה ב־1625 
והוא כולל מנזר נשים ואת מערת הקדֹושה, הגדושה 

מנחות שבועה.
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 198-99 ועמ' 213-14

תיות, בציור על זכוכית משלהי 
המאה ה־19, ובכרכרות ובבימות 

ניידות המוקדשות לרֹוזאליָה 
הקדושה. בחדר אופרת הבובות 

 sala del Teatrino(
dell’Opera dei Pupi( יש 
כמה בובות מוט, שהן דמויות 

־מסורתיות באופרת הבובות הסי
־ציליאנית, וכן כרזות הצגה מעוט
־רות בסצנות מעבודתם של הבוב
 sala dei( נאים. בחדר האבוס

Presepi( יש יותר מ־300 תצוגות 
של לידת האבוס של ישו, חלקן 
מעשה ידיו של האמן בן המאה 

ה־18 ג'ובאני מאֶטָרה.
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פיאצה
ֶדלָה ויטוריה

הָאטלָנטים בּפֹורָטה נֹוָבה, שער העיר שנבנה )1583( לכבוד הקיסר קרל החמישי

מערב ּפאֶלרמֹו

רבעים שמדרום לוויה רומא ה
)via Roma( שוכנים במורדות 

־הגבעה עליה נבנה היישוב הפי
־ניקי הקדום, שהורחב בתקופה הרו
בנו הערבים   11 מית. במאה ה־
טירה במקום בו ניצב היום ּפָלאצֹו 

ֶדאי נֹורמאני. המילה הערבית ָאל 
)הטירה( שימשה כשם  קאסאר 
הרובע וכשם הרחוב שהוביל אל 
הטירה — עד היום נוהגים תושבי 
ויטֹוריֹו  ּפאלֶרמֹו לקרוא לקֹורסֹו 

איָמנּוֶאלֶה בשם קאסארֹו. באזור 
־זה יש מבנים וכנסיות מרשי

מים רבים, כולל הקתדרלה של 
ּפאלֶרמֹו, וכן חנויות ומלונות 

טובים. בין ּפָלאצֹו ֶדאי נֹורמאני ו־
־ויה ָמקוֶוָדה נמצא רובע ָאלּבֶרגֶ

ריָה. בימי־הביניים היה הרובע 
ביתם של הסוחרים והאּומנים, 
והיום הוא הומה בזכות שוק 
אך  פחות  הידוע   , ּבאלָרֹו
ק  ו ש מ ר  ת ו י י  ט נ ת ו א ה
האֹוראטֹוריֹות  יריָה.  ּווצ'

־הרבות של אחוות ימי־הבי
־ניים הן דוגמה לעושר ולחרי
־צות של תושבי ּפאלֶרמֹו. במח

המאה  של  הראשונה  צית 
חלקים  נהרסו  העשרים 
מהרובע, והפצצות 1943 היו 

מהלומה נוספת לשלמותו.
אחד הפסלים 

בקתדרלה

פסלים וכיכרות
פיאצה ֶדָלה ויטוריה 1

קוואטרֹו קאנטי 8
קֹורסֹו ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה 6

כנסיות
סן ג'ובאני ֶדלי ֶאֶרמיטי 4
סן ג'ּוזֶֶּפה ֶדאי ֶטָאטיני 9

q סנט'אֹורסּוָלה
קיֶיזָה ֶדל גֶ'זּו וקאזָה ּפרֹוֶפָסה 0

w קיֶיזָה ֶדל קארמינֶה
קפלה ָּפָלטינָה 3

קתדרלה 5

מבנים היסטוריים
 המוזיאון לאמנות בת־זמננו 

ריזֹו־ֶּבלמֹונֶטה 7
ָּפלאצֹו ֶדאי נֹורמאני 2

e תיאטרון מאסימֹו

מקרא
 מפת רחובות מאוירת

עמ' 60-61
תחנת מטרו

כל האתרים

ה י ת ו ב י ב ס ו ֹו  מ ר ֶל א 5ּפ 9

0 350
מ'

שלו תוכלו למצוא את תיאור האתרים 
החשובים ביותר, בליווי מפות, תוכניות 
מבנה, תמונות ואיורים מפורטים. בחלק 
מידע שימושי תמצאו מידע על מלונות 
ועל מסעדות ואילו בחלק האחרון, חשוב 
לדעת, תלמדו את כל הדברים שחשוב 

לדעת: מנסיעות ועד שכירת גלשן.

דריך זה, הכולל מידע שימושי מ
יסייע  מומחים,  של  והמלצות 
לכם להפיק את המיטב מביקורכם 
עם  היכרות  בסיציליה. פרקו הראשון 
בהקשר  סיציליה  את  מציב  ליה,  צי סי
היסטורי, אמנותי, תרבותי וגאוגרפי. בחלק 
ּפאלֶרמֹו וסביבותיה ובארבעת פרקי המשנה 

כיצד להשתמש במדריך זה

ּפאלֶרמֹו וסביבותיה
מרכזה העתיק של העיר חולק 

לשני אזורים, מזרח ומערב, 
כשלכל אחד מהם מוקדש 

פרק נפרד. הפרק מחוץ 
למרכז העיר כולל אתרים 

הנמצאים בעיבורי העיר. כל 
־האתרים ממוספרים ומסומ

נים במפת האזור. את המידע 
על כל אתר קל לאתר, שכן 

האתרים מופיעים לפי סדרם 
מספורם במפה.

כל האתרים מונה את 
האתרים שבפרק, ממוינים 

־לקטגוריות: כנסיות וקת
דרלות, מבנים היסטוריים, 

־מוזיאונים, רחובות וכיכ
רות, פארקים וגנים.

מפת רחובות מאויירת2 
מפה זו היא מבט 

ממעוף הציפור אל אזורי 
המפתח של הפרק.

מסלול הליכה מומלץ לטיול 
באזור מסומן באדום.

הכוכבים מציין אתרים 
שאסור להחמיץ.

מידע מפורט על כל אתר3 
האתרים בּפאלֶרמֹו 
מתוארים בנפרד, עם 

כתובות, מספרי טלפונים, 
ומידע על שעות פתיחה 

ודמי כניסה. הפניות המפה 
מתייחסות למפת הרחובות 

בעמ' 78-79.

מפת איתור מציגה את מיקומו 
־של האזור ביחס לאזורים סמו

כים במרכז העיר.

מפת אזור1 
כל האתרים המרכזיים

ממוספרים ומופיעים 
במפה זו.

הלשונית האדומה מציינת את כל 
העמודים הקשורים לּפאלֶרמֹו.
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Capo Campolato

Penisola 
Magnisi

Punta
Religione

Capo Santa
Croce

אֹורטיגִ'י�ה

איזֹולָה
ֶדלֶה קֹו�נטי

קאּפֹו ֶדלֶה
קֹו�נטי

ָקסֶטלֹו
ֶאאּוריָאלֹו

Lago di
Rosalia

Lago di
Diriillo

Lago di
Disueri

Golfo di
Catania

Golfo di
Augusta

גֶ'לָה

Gornalunga 
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Tellaro 

Cassibile
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Dirill

o

    A
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ָקה
ֹודי

מ

Isola Capo
Passero

Butera

San Michele
di Ganzaria

Licodia
Eubea

Solarino

Giarratana

Acate

Diligenza

Disshiara

Cassibile

Scoglitti

Donnafugata

Donnalucata

Sampieri

Mirabella
Imbaccari

Buccheri
Ferla

Calabernardo

Punta Secca

Santo Pietro

Agnone Bagni

Ognina

Niscemi

Scordia

Canicattini
Bagni

Melilli

Carlentini

Francofonte

Buscemi

Casa Nobile

Florídia

San Cono

Grammichele

Mineo

Palagonia

Ramacca

Cómiso

סיראקּוזָה

נֹוטֹו

ּפאקינֹו

קאָבה ד'איסּפיָקה

שיקלי

�גּוזָה

מֹודיָקה

ויטוריה

גֶ'לָה קיָא�מֹונֶטה
גּולפי

ויציני

ּפָלאצֹולֹו
ָאק�איֶדה

לֶנטיני

ֶמגא�ה היּבלֵָאיָה
ַאּוגּוסָטה

ּפָנטאליָקה

ָקלָטג'ירֹונֶה

קאּפֹו ּפאֶסרֹו

אל ָקטאני�ה

אל ָקלָטניֶסָטה

אל ָאגריגֶ'נטֹו

מיליֶטלֹו

רֹוסֹוליני

ָאבֹולָה

איסּפיָקה

ּפֹורטֹוּפאלֹו די קאּפֹו ּפאֶסרֹו

מארצֶָממי
מרינה

די �גּוזָה

ּפֹוצאלֹו

נֹוטֹו העתיקה

מֹונֶטרֹוסֹו
ָאלמֹו

סֹורטינֹו

מפרץ
גֶ'לָה

מפרץ
נֹוטֹו

נקודת מוצא טובה לכל טיול בקצה הדרומי של סיציליה היא סיראקּוזָה, שלה 
מורשת אמנותית ותרבותית ייחודית. העיר שוכנת כ־60 ק"מ מנמל־התעופה 

הבינלאומי של ָקטאניָה, ושתי שעות נסיעה מֶמסינָה, לאורך כביש יפה־נוף, שהים 
היוני משמאלו והר ֶאטנָה מימינו. אתרים פופולריים אחרים באזור הן הערים 
העתיקות בפנים הארץ — הערים בואל די נֹוטֹו )Val di Noto(: ָקלָטג'ירֹונֶה, 

מֹודיָקה, נֹוטֹו, ּפָלאצֹולֹו ָאקֶראיֶדה, ָרגּוזָה ושיקלי; ולצידן מיליֶטלֹו )Militello(, ואל 
די ָקטאניָה וָקטאניָה עצמה — הוכרזו 

כולם אתרים ברשימת נכסי 
עולם. בין ההרים, בנקיקי 

ּפָנטאליָקה, מסתתרת 
עדות מרשימה לעברו 

של האזור איסּפיָקה 
ולֶנטיני.

u ַאּוגּוסָטה
גֶ'לָה 0

ויטוריה 9
w ויציני
t לֶנטיני

y ֶמגאָרה היּבלֵָאיָה

כל האתרים

היכרות עם דרום סיציליה

צלחת קרמיקה מָקלָטג'ירֹונֶה

בתוך דרום סיציליה
שתי הדרכים העיקריות לתור את פנים הארץ 

בדרום סיציליה הן בנסיעה ב-SS115 שבין 
סיראקּוזָה וגֶ'לָה )דרך איסּפיָקה, נֹוטֹו, מֹודיָקה 

וָרגּוזָה(, המאפשר לכם לסטות לאתרים מעניינים 
לאורך הדרך; או נסיעה על הכביש לָקטאניָה ומשם 

המשך בכביש A19 עד ֶאנָה, או בכביש A18 עד 
סיראקּוזָה. לסיראקּוזָה ניתן להגיע גם ברכבת.

החזית הבארוקית של בזיליקה די 
סן ג'ורג'ו ב ָרגּוזָה

מקרא
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש משני

כביש צדדי

כביש בסלילה

מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת משנית

נוף אֹורטיגִ'יָה — אי שהוא 
חלק מסיראקּוזָה

מֹודיָקה 8
נֹוטֹו עמ' 144-47 2

 סיראקּוזָה 
עמ' 136-43 1

ּפאקינֹו 3
e ּפָלאצֹולֹו ָאקֶראיֶדה

i ּפָנטאליָקה
קאבָה ד'איסּפיָקה 5

קאּפֹו ּפאֶסרֹו 4
q קיָאָרמֹונֶטה גּולפי

 ָקלָטג'ירֹונֶה 
r 154-55 'עמ

ָרגּוזָה עמ' 150-51 7
שיקלי 6

ה י ל י צ י ס ם  ו ר ד ה י ל י צ י ס ל  ש ה  י ר ו ז א 1 3 41 3 5

ראו גם
• מלונות עמ' 202-03

• מסעדות עמ' 217-18
0 10

ק"מ

)corso Umberto I(, וביניהם 
מבנה המנזר הבנדיקטיני 

 monastero delle(
Benedettine(, מנזר נשים המש־

מש היום בית משפט, תיאטרון 
 )teatro Garibaldi( גריבלדי
מהמאה ה־19, ּפָלאצֹו ֶטֶדסקי 

)palazzo Tedeschi( מהמאה 
ה־18, סנטה מריה ֶדל סֹוקֹורזֹו 
 )Santa Maria del Soccorso(

 palazzo( וּפָלאצֹו מאנֶנטי
Manenti(, שהקֹורּבֶלים שלו מעו־
טרים דמויות שונות, כולל אבירים 
עם נוצות בכובעיהם, נערות נאות 

ומפלצות משונות. 

R סן ּפייטרֹו

לאורך קֹורסֹו אומברטו הראשון 
נמצא גם גרם המדרגות הגדול 

מתקופת הבארוק, שמשני עבריו 
־פסלי השליחים. בקצה גרם המדר
גות נמצאת הכניסה לכנסיית סן 
ּפייטרֹו )San Pietro(. הכנסייה 
נבנתה אחרי רעידת־האדמה של 
1693 על כנסייה מהמאה ה־14. 

בפנים יש שתי ספינות משנה ובהן 
מספר תמונות ופסלים. פסל מדונה 

 Madonna( ֶדל'ָאּוזיליֹו
dell’Ausilio( של אסכולת גאג'יני 

ויטוריה 9

 n.54,300 * .D5 מפת דרכים
.)0932-992-953( Pro Loco

העיר )Vittoria( היא מרכז חקלאי 
שהוקם על־ידי ויטוריה קֹולֹונָה 

ב־1603, בשטח המישורי שבין נהר 
איּפארי ונהר דירילֹו. בפיאצה ֶדל 
 )piazza del Popolo( ּפֹוּפֹולֹו

שבמרכז העיר נמצאים התיאטרון 
 Teatro( הקהילתי

Comunale( מ־1877 וכנסיית 
סנטה מריה ֶדלֶה גראציֶיה 

 )Santa Maria delle Grazie(
הבארוקית, שנבנתה אחרי רעידת־

האדמה של 1693.

q קיָאָרמֹונֶטה גּולפי

.8100 * .E4 מפת דרכים

 )Chiaramonte Gulfi( העיירה
הוקמה על־ידי מנפרדי 

קיָאָרמֹונֶטה, רוזן מֹודיָקה, על 
־שיפולי הגבעה התלולים, והתפש
טה לעבר העמק. במרכז העיירה 
נמצאות קיֶיזָה ֶדל סלבטורה 

 )chiesa del Salvatore(
ומאטריֶצ'ה די סנטה מריה לָה 

 Matrice Santa Maria( נֹובָה
la Nova( ואילו בעיבורי העיירה 
נמצא מנזר מדונה ֶדלֶה גראציֶיה 

.)Madonna delle Grazie(

w ויציני

מפת דרכים n .7000 * .E4 בית 
העיריה )0933-968-211(.

 )Vizzini( עיקר קסמה של העיירה
טמון ברחובות ובסמטאות של 
העיר העתיקה, בהם השתמרה 

־אווירת ימים עברו, ההולכת ומת
פוגגת בסיציליה בשל ההתפתחות 

העירונית המודרנית. כדאי גם 
להציץ בכנסיית מאדֶרה די סן 

 chiesa Madre di( גרגוריו
San Gregorio( המעניינת, שבה 

שער גותי שנלקח מּפָלאצֹו די 
צ'יטה החרב.

סן ּפייטרֹו ניצבת בקצה גרם 
מדרגות בארוקי מרשים

חורבות החומות היווניות 
בקאּפֹו סופראנו שבגֶ'לָה

מרפסת בארוקית בלב 
ּפָלאצֹולֹו ָאקֶראיֶדה

גֶ'ָלה 0

 V .72,000 * .D4 מפת דרכים
 n .)0931-464-467( מסיראקּוזָה

AAST )0931-911-423(. הביצורים 
בקאּפֹו סופראנו טל' -0933-554

964. # 9:00 עד שעה לפני 
השקיעה. המוזיאון 

לארכיאולוגיה טל' -0933-912
 .15:00-19:30 ,9:00-13:00 # .626

¢ יום ב' אחרון בחודש. & )משולב 
עם החפירות.( חפירות 

האקרופוליס # 9:00 עד שעה 
לפני השקיעה. &

ההיסטוריון היווני תוקידידס גרס 
כי גֶ'לָה )Gela( הוקמה ב־688 

לפנה"ס. במאה השישית לפנה"ס 
הקימו יושביה את ָאגריגֶ'נטֹו. העיר 
קמה לתחייה, אחרי תקופה ארוכה 
בה היתה נטושה, בתקופת פרידריך 

השני, שחידש את היישוב במורד 
גבעת האקרופוליס 

)Acropolis( ובקאּפֹו סופראנו 
)Capo Soprano(. היום גֶ'לָה 
גדושה מבנים מכוערים, מפעלי 

תעשייה ונוכחות צבאית מוגברת 
בגלל מאבק במאפיה. עם זאת, יש 

בה אתרים ארכיאולוגיים 
־מעניינים: רצועה ארוכה של ביצו

רים יווניים שהקים טימֹולֶאֹון 
־מקורינתיה בקאּפֹו סופראנו, והמ

תחם המקודש ומקדש אתנה 
העתיק באקרופוליס — שניהם 
מבוא מוצלח לביקור במוזיאון 

 museo( לארכיאולוגיה
.)Archeologico Comunale

e ָּפלאצֹולֹו ָאקֶראיֶדה

מפת דרכים n .9000 * .E4 בית 
העיריה )0931-875-841(.

 ,)Palazzolo Acreide( העיירה
ששמה הקדום היה ָאקראי, היא 

אתר ברשימת נכסי עולם ובה 
מבנים וכנסיות בארוקיים חשובים 

כמו כנסיית מאדֶרה די סן 
 chiesa Madre di San( ניקֹולֹו
 palazzo( ּפָלאצֹו זֹוקֹו ,)Nicolò
Zocco( וקיֶיזָה ֶדל'ָאנּונציָאָטה 

 )chiesa dell’Annunziata(
מהמאה ה־18. עם זאת, האתר 

המעניין ביותר הוא המישור השליו 
 .)Acrai( ובו חפירות ָאקראי

הדּואֹומֹו במֹודיָקה: דוגמה מרשימה לבארוק הסיציליאני

Giorgio( של גיאורגיוס הקדוש, 
שנבנתה על־ידי אלפונסו ֶאנריֶקז, 

רוזן ָקּבֶרָרה. באתר ניצבה קודם 
כנסייה מהמאה ה־13, שחרבה 

ברעידת־האדמה. החזית המרהיבה, 
של הקתדרלה מיוחסת, בשל 

דמיונה לכנסיות אחרות בנֹוטֹו, 
לאדריכל רוזאריו גאליָארדי. 

החזית מתנשאת מעלה בשלוש 
קומות של עמודים. בתוך הכנסייה 
יש עשרה לוחות עץ מהמאה ה־16, 
שעליהם תמונות מהברית־החדשה. 

בקֹורסֹו ֶרג'ינָה מרגריטה 
 ,)corso Regina Margherita(
רחובה הראשי של העיר העתיקה, 

יש ּפָלאצי נאים מהמאה ה־19. 

R סנטה מריה די ּבֶטלֶם

אם תטפסו במעלה וויה ָמרֶקזָה 
 via Marchesa( ֶטֶדסקי

Tedeschi(, לאורך אחת מהסתע־
פויות נהרות העמק, תראו מולכם 

את חזיתה של הכנסייה 
 Santa Maria di(

Betlem(. היא נבנתה 
במאה ה־16, ונבנתה 
מחדש אחרי רעידת־

האדמה של 1693. בקצה 
־הספינה המשנית הימי
נית נמצאת קפלה ֶדל 

 cappella( סקרמנטו
 )del Sacramento
היפה, שהיא דוגמה 
נהדרת לאדריכלות 

הגותית־מאוחרת-
רנסאנסית. הקפלה 

הוזמנה על־ידי משפחת 
ָקּבֶרָרה. 

P קֹורסֹו אומברטו הראשון

יש שפע כנסיות ומבנים מעניינים 
לאורך רחובה הראשי של העיר 

־ניצב בקפלה השנייה בספינה הימי
נית. 

E המוזיאון העירוני
Largo Mercè. טל' 0932-945-081. 

# 9:00-13:00 ב'-שבת. &

 museo( במוזיאון אתנוגרפי זה
Civico( מוצגים בעלי־מלאכה 

־וכליהם, כשבתאי מנזר האחים הֶמ
רֶסדים )מסדר הבתולה החסודה( 

שוחזרו סדנאות בעלי־מלאכה. ניתן 
לקבוע פגישה כדי לראות את 

האּומנים השונים )יצרני אוכפים, 
נפחים, אורגי סלים, סנדלרים 

וסתתים( מפגינים את 
מיומנויותיהם העתיקות.

T חפירות ָאקראי
2 ק"מ ממרכז העיירה. טל' -0931
881-499. # 9:00 עד שעה לפני 
השקיעה )נוב'-אפר': 9:00-13:00, 

.)15:30-17:00

אזור זה יושב ב־664 לפנה"ס על־ידי 
בני סיראקּוזָה. ליד הכניסה יש 

תיאטרון קטן. באקרופוליס יש 
 ,latomie( אגורה, שני לָטֹומיֶיה

מחצבת אינטאליאָטה ומחצבת 
אינטאליאֶטלָה, עמ' 136(, חורבות 

מקדש אפרודיטה והמכונים 
סאנטֹוני )Santoni( — 12 פסלים 
חצובים בסלע המייצגים את האלה 

סיּבֶלֶה.

מֹודיָקה 8

 .52,500 * .E5 מפת דרכים 
 V מסיראקּוזָה )0931-464-467(. 

  via Maccalle’,Pro Loco n 
.)0932-763-459(

העיר )Modica(, אתר ברשימת 
נכסי עולם, מיושבת מאז התקופה 

הסיקּולית. היא מרדה בשלטון 
הרומי ב־212 ובזכות מיקומה 

האסטרטגי הפכה אחת הערים 
החשובות ביותר בסיציליה של ימי־
־הביניים ושל הרנסאנס. פדרו הרא

שון מאראגון הפך את מֹודיָקה 
בירת החבל ששטחו מקביל לערך 

לזה של מחוז ָרגּוזָה של היום, 
ומאוחר יותר משלו בה משפחות 

קיָאָרמֹונֶטה וָקּבֶרָרה. העיירה בנויה 
־על צוקי הסלע שמעל מפגש הנה
רות יאני מאּורּו וּפֹוצֹו ֶדאי ּפרּוני 

וצמחה אל תוך העמק שבו נסתם 
נתיב הנהרות אחרי סדרה הרסנית 

של שיטפונות. 
 Modica( מֹודיָקה העתיקה

alta( עדיין מתנשאת מעל 
הגבעה, והיא מקושרת 

לעיר התחתית 
 )Modica bassa(

בגרמי מדרגות — כמה 
מהם עצומים, כמו 250 
המדרגות שנבנו במאה 

ה־19 בגרם היורד 
מהדּואֹומֹו. העיר שבתוך 

החומות עשויה סמטאות 
ושבילים. בשנים 844-1091 
הייתה זו עיר ערבית חשובה 

בשם מֹוהאק. 

R דּואֹומֹו )סן ג'ורג'ו(

כדאי להשקיע את המאמץ בטיפוס 
במעלה הגבעה כדי לראות את 
 duomo di San( התיאטרון בּפָלאצֹולֹו ָאקֶראיֶדה, שעברה משתרע עד תחילת המאה השביעית לפנה"סהקתדרלה

פסל בקֹורסֹו 
אומברטו 
הראשון

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 202-03 ועמ' 217-218
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גומחות שבועה
ממערב לגרֹוטֹו שליד הקֹולֹונאָדה העתיקה יש 
לאורך הקיר סדרה של גומחות רבועות שבהן, 
משערים, היו ציורי או לוחות נדר לכבוד גיבורי 

סיראקּוזָה.

הקאבֶָאה )אודיטוריום( 
הוא ברוחב של 138 מ', 
עם 67 שורות מושבים, 

המחולקים לעשרה 
גושים אנכיים. לכל גוש 

מוביל גרם מדרגות והוא 
מסומן באות מסוימת 

— מנהג ששרד 
בתיאטראות עד היום.

התיאטרון היווני הקלאסי
בשנים זוגיות מארח התיאטרון היווני בסיראקּוזָה 

תוכנית קיץ של תיאטרון קלאסי.

גרֹוָטה ֶדל מּוזֶיֹון
 )grotta del Museion( המערה
נחצבה מקיר הסלע שמעל 
לתיאטרון יש אגן רבוע, שם 

עברה אמת המים.

כרזה בעיצובו של דיּוליֹו ָקמּבֶלֹוטי 
)1921( לנושאות הנסכים של אייסכילוס

הדיָאזֹוָמה חילקה 
־את שורות המוש

בים אופקית.

על מושב התזמורת 
היתה מצבה לדיונסיוס, 

וסביבו שיחקה, רקדה 
ושרה המקהלה. 

אזור הבימה הורחב 
במידה ניכרת בתקופה 

הרומית.

שני עמודי סלע 
עצומים ניצבו משני 

עברי אזור הבמה.

המוסד הלאומי לדרמה 
עתיקה

ב־16 באפריל 1914 קמה מסורת התיאטרון 
היווני בסיראקּוזָה לתחייה, והיום מוצגים 

כאן מדי שנה )מאי־יוני( המחזות היווניים 
שהועלו בתיאטרון לפני 2500 שנה. המוסד 

 istituto( הלאומי לדרמה עתיקה
 ,Nazionale del Dramma Antico

INDA( הוקם ב־1925, ואילו בית־הספר 
 scuola Professionale di( המקצועי לתיאטרון עתיק

Teatro Antico( הצטרף אליו במפעל זה ב־1983.

סמליל המוסד 
לדרמה עתיקה 

בסיראקּוזָה

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 202-03 ועמ' 217-218

סיראקּוזָה: התיאטרון היווני
התיאטרון )teatro greco( הוא אחת הדוגמאות החשובות 

ביותר לאדריכלות התיאטרון בעת העתיקה, ושימש מרכז 
החיים בסיראקּוזָה משך מאות בשנים. מבנה התיאטרון היה 

מורכב בהרבה ממה שניתן לשער לפי החורבות ששרדו 
ממנו, שכן ב־1520-31 הורה הקיסר קרל החמישי להעביר 
רבות מהאבנים ששימשו בתיאטרון לבניית החומה סביב 
אֹורטיגִ'יָה )עמ' 142-43(. התיאטרון הוא פרי תכנונו של 
האדריכל היווני ָדָמקֹוּפֹוס )מאה חמישית לפנה"ס(, והוא 

הורחב על־ידי היירון השני במאה השלישית ובמאה השנייה 
לפנה"ס. מהמאה החמישית לפנה"ס ואילך הועלו על בימתו 

המרהיבה מחזות יווניים גדולים, כולל הצגות בכורה של 
כמה מהטרגדיות של אייסכילוס.

מידע שימושי

התיאטרון היווני והמתחם 
 Viale הארכיאולוגי נֵיַאּפֹוליס

 Paradiso. טל' 0931-662-06. 
# 9:00-18:00 מדי יום. ¢ ב'. & 

המוסד הלאומי לדרמה 
 Corso Matteotti )INDA( עתיקה

29. טל' 0931-487-200. קופת 
כרטיסים: .0931-487-248 
www.indafondazione.org

גלריות
הגלריות )הקרויות קריפטאי, criptae( נחצבו 

־מהסלע בתקופה הרומית, כדי להחליף את המע
ברים העתיקים יותר של הקאבֶָאה, שהוסרו כדי 

להוסיף מרחב למקומות ישיבה. 
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0 10
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השער הבארוקי המלכותי של הקתדרלה של יוחנן המטביל בָרגּוזָה

סירות דיג עוגנות בנמל אֹורטיגִ‹יָה שבסיראקּוזָה

דרום סיציליה, אותה 
כינו הערבים עמק נֹוטֹו, 

היא פן נוסף של סיציליה. 
חבל ארץ זו שונה מאוד 

מהחלק המערבי של האי, 
אף כי גם כאן פני השטח 

־מגוונים. במערב בולטת ּפא
לֶרמֹו בעלת השורשים הפיניקים, ואילו 
במזרח בולטת סיראקּוזָה שעברה יווני. 
אחד האתרים הבולטים בסיציליה הוא 
־התיאטרון היווני של סיראקּוזָה. המסו
רת של ביצוע מחזות יווניים עתיקים 

קמה לחיים חדשים ב־1914, ומדי 
שנתיים, בקיץ, מוצגים כאן המחזות 

הגדולים של הטרגיקונים היוונים 
בסביבתם הטבעית. בחבל ארץ זה גם 
נמצאות החורבות היווניות העתיקות 
של ֶמגאָרה היּבלֵָאיָה, החוסות היום, 
לרוע המזל, בצל מזקקות ַאּוגּוסָטה. 

בפנים הארץ, בנייתן מחדש 
של עיירות אחרי 

רעידת־האדמה של 
1693 הולידה כמה פניני 

־בארוק. הכנסיות, המב
נים והמרפסות בָרגּוזָה, 

מֹודיָקה, שיקלי, נֹוטֹו 
וקיָאָרמֹונֶטה, על 

־מדרגותיהן המלכותיות, עיטוריהן המו
רכבים והחזיתות המתקמרות שלהם 
הם אות לגאון הבארוק הסיציליאני. 

איּבלָה, הרובע העתיק של ָרגּוזָה, צריך 
להיות חלק מטיול בערי פנים הארץ: 

ָקלָטג'ירֹונֶה הסלעית היא מרכז קרמיקה 
חשוב וקיָאָרמֹונֶטה ו־ויציני מתייחדות 

בקסמים משלהן. בניגוד לכך, ניתן 
־לחוות גם את השקט והשלווה בנקרו
־פוליס החצובות בסלעי איסּפיָקה וּפָנ

טאליָקה.

ליה צי סי ם  דרו

רום סיציליה, בצל הר ֶאטנָה הנוכח בכל מקום, היא שילוב ייחודי של אדמה ד

פוריה וחקלאות, אתרים עתיקים והזנחה. עיירות ואתרים רבים שנבנו על־

ידי היוונים עדיין קיימים — במיוחד בסיראקּוזָה, עיר הולדתו של ארכימדס.
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מידע שימושי כאן מרוכז כל 
המידע השימושי הנחוץ לתכנון 

הביקור באתר.

האתרים העיקריים3 
לאתרים החשובים ביותר 

מוקדשים לפחות שני עמודים 
מלאים. מבנים חשובים מוצגים 

בתרשים חתך החושף את חללם 
הפנימי. מרכזי הערים והעיירות 
המעניינים ביותר מוצגים במבט 
ממעוף הציפור, עם תיאור של 

כמה מהאתרים החשובים ביותר.

מבוא1 
מתאר את הנוף, ההיסטוריה
ואת אופיו של כל אזור, כולל 
נתונים על התפתחותו לאורך 

השנים ומה שתוכלו למצוא 
בו היום.

אזוריה של סיציליה
־מחוץ לּפאלֶרמֹו חולקה סיצי
ליה לארבעה אזורים, שלכל 

אחד מהם מוקדש פרק נפרד. 
הערים, הכפרים והאתרים 

המעניינים ביותר ממוספרים 
ומסומנים במפת האזור.

כל אזור ניתן לזהות בקלות 
באמצעות צבעו הייחודי.

מפת האזור2 
־מציגה את רשת הכבי

שים ואת מפת האזור כולו. 
כל המקומות המעניינים 

ממוספרים, ויש גם מידע על 
הדרך להגיע אליהם ברכב או 

בתחבורה הציבורית.

מקומות מעניינים4 
כל העיירות והאתרים 

החשובים מתוארים בנפרד. 
־הם מופיעים לפי סדר מספו
רם במפת האזור. לגבי כל 

עיר או עיירה יש פרטים על 
המבנים והאחרים החשובים 
בה. ההפניות למפת הדרכים 

הן למפה בקפל הכריכה 
האחורית.
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המגףה שבקצה השמש שטוף אי
למבקרים מזמן האיטלקי

הרי נפלאות הפתעות בו
את באדום צובעים פעילים געש
סחופי הרמה ואזורי הלילה שמי
צבעוניים כתמים זרועים הרוחות

לכפרי בניגוד העומדים בר פרחי של
והציוריים הים־תיכוניים הדייגים
נישאות ומצודות עתיקים מקדשים

האי של הרבים כובשיו אחריהם שהותירו

עם התיירים של לבם תשומת על מתחרים
הקט־ שבאיים הנפלאים החופים
הומות ערים כמה בסיציליה נים
מוזיאונים ססגוניים שוקים עם
ולוח ערך יקרות עתיקות גדושים
עולצים פסטיבלים מנומר השנה
מבחוץ המבקרים בלב המותירים
העמודים בשני נשכחת בלתי חוויה
מהאטרקציות כמה מתוארות הבאים

סיציליה מאזורי אחד בכל הבולטות

רומי פסיפס

המו־ הֶאגאדיים לאיים להפלגה
בני־האי (עמ' 108) פלאים

בסירות המבקרים את משיטים
והחופים השלווים המפרצים בין

המבודדים
הגב־ על לטפס כדאי הראשי באי
העיירה את תמצאו שבראשה עה

על (עמ' 01�100) ה ֶאריֶצ
מאפי האבן מרוצפי רחובותיה

המרהיבים והנופים השקדים
לאורך מביקור ייהנו הטבע אוהבי
של והבתוליים התלולים החופים

(עמ'  זינגָרֹו הטבע שמורת
מזמינים מפרצונים שביניהם (97

ים־תיכונית צמחיה ושפע
מּפאלֶרמֹו ברחפת תצאו אם

הגעשי האי אל תגיעו צפון בכיוון
(עמ' 109) אּוסטיָקה הסלעי
ומערותיו שלו הטורקיז שמימי

לצוללים עדן גן הן התת־מימיות
פָלּו ֶצ את להחמיץ אסור כמובן

שרחובותיה (עמ' 91�88)
שלה הסיד אבן טיילת הצרים
מדיפים שלה היפה והקתדרלה
ימי־הבי־ של קסומים ניחוחות

ניים

ּפאלֶרמֹו

ויטוריה ֶדלָה פיאצה אזור
ססגוניים שוקים

מֹונֵריַאלֶה קתדרלת
ינים הקפוצ קריפטת

מסק־ שילוב היא סיציליה בירת
נור־ ערבית אדריכלות של רן
בליל בתוך ובארוקית מאנית

לטייל כדאי מסחרר תחבורתי
התח־ באמצעות או ברגל בעיר
לפיאצה סמוך הציבורית בורה

(עמ' 61�60) ויטוריה ֶדלָה
קפלה מתנשאת השלווים וגניה
נקודת (עמ' 63�62) ּפָלָטינָה

בטיול השראה מעוררת מוצא
החושים חגיגת אל הממשיך
הפתוחים השוקים שמזמנים
(עמ' 56) יריָה ּווצ התוססים

הגלריות בין (עמ' 69) וּבאלָרֹו
מוצלים פארקים יש המשובחות

(עמ' 75) הבוטאני הגן כמו
הסיציליאני שהאקלים הנפלא
הטרו־ הצמחים עם בו מיטיב

נמצאת לעיר סמוך הנאים פיים
של הנהדרת הקתדרלה

שהיא (עמ' 77�76) מֹונֵריַאלֶה

אמנות של מופת יצירת
פסיפסים עם ביזאנטית

צוננת וחצר נוצצים
שונה חוויה מּורי בסגנון
הגופות מזמנות לחלוטין
בקטקומבות החנוטות
(עמ' 74) ינים הקפוצ

מומלץ אינו הביקור
שכן שביניכם למעודנים

תחזו בקטקומבות
גופות של רב במספר

ושלדים יריָה ּווצ ֶדלָה בֶמרקאטֹו זיתים דוכן
שבּפאלֶרמֹו

סיציליה צפון־מערב

בֶסלינּונֶטה הארכיאולוגי האתר
המרהיבים הֶאגאדיים האיים

הגבעה שבראש ה ֶאריֶצ העיר
הימי־ביניימית פָלּו ֶצ

סיצי־ של הנאה המערבי לחופה
של הארכיאולוגי האתר שוכן ליה

(עמ' 07�104) ֶסלינּונֶטה
בזכות במדינה למשובח הנחשב
המר־ ההלניים המקדשים מקבץ
(עמ'  טראּפָני נמל שבו שים

המוצא נקודת הוא הסמוך (102

זינגָרֹו הטבע שמורת חופי
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לגלות את סיציליה

שבסיציליה הססגוניים מן הוא יֶרָאלֶה בָאצ הקרנבל

סיציליה דרום־מערב

בפיאצה הרומי הפסיפס
ָארֶמרינָה

נטֹו ֶ ָאגריג של המקדשים עמק
הגעשיים ה ּפֶלאגֶ איי

שבדרום־ זה פראי באזור ביקור
להתחיל צריך סיציליה מערב

החרבה הרומית בווילה
(עמ'  ָארֶמרינָה שבפיאצה

פסיפס כאן תמצאו (129�31
עם להפליא משומר מרשים
רומא עשירי וחיי ציד סצינות

היווניים המקדשים מתחם את גם
(עמ' 15�114) נטֹו ֶ בָאגריג
קרבתו כי אף לפספס אסור

משהו גורעת עמוסים לכבישים
זאת לעומת הביקור מהנאת

של הארכיאולוגי האתר
שוכן (עמ' 128) מֹורגָנטינָה

הרחק ונאה כפרי גבעות באזור
בעיירה המודרנית מהציביליזציה

כדאי (עמ' 19�118) שאָקה
ועל הספא על להתענג כדי לבקר

סן מֹונֶטה של המרהיבים נופיו
באמת להתרחק כדי רֹו קאלֹוגֶ
כדאי ואחת העשרים מהמאה
הגע־ לאיים במעבורת להפליג
ּפאנטנֶלֶריָה המבודדים שיים

(עמ'  ולאמּפֶדּוזָה (עמ' 124)
(125

האי של בדרומו עיירות של רה
(עמ' 47�144) נֹוטֹו העיירה

שרעידת־ אחרי היסוד מן נבנתה
המאה בסוף אותה החריבה אדמה

האבן וכנסיות השבע־עשרה
(עמ'  ָרגּוזָה של אלו כמו שלה

בלתי־נשכחת חוויה הן (150�51
ממסורת מרהיבים חרס חפצי
הערבית בתקופה שראשיתה

ההררית לעיר מבקרים מושכים
(עמ' 55�154) ירֹונֶה ָקלָטג
עם ייחודי מדרגות גרם שבה

בעיר ססגוניים מיוליקה אריחי
הנאה הנמל

(עמ'  סיראקּוזָה
תמצאו (136�43

במיקום כמו רב עניין
בראש שלה המרשים
המזנק סלעי חצי־אי
ומבוך הים מימי אל
רובע של הרחובות

האתר גם יָה אֹורטיגִ
העיר של הארכיאולוגי

ובמיוחד מעניין
היווני התיאטרון

הגב־ צלע אל החצוב
מתארחים בו עה
תיאטרון מופעי
היום גם בקיץ

יוכלו הרפתקאות חובבי מבקרים
רכס בגבעות בטיול עניין למצוא
של התלולים ובנקיקים איּבלֶאי

אליהם (עמ' 157) ּפָנטאליָקה
סוס גב על או ברגל להגיע ניתן

סיציליה צפון־מזרח

המרשים ֶאטנָה הר
הקסומה ָטאֹורמינָה
הליּפאריים האיים

הרי בולטים בסיציליה זה באזור
(עמ'  ֶאטנָה הר הרבים הגעש
מרשים לגובה מתנשא (170�73
הניתזים הרותחת והלבה והעשן
הכבי־ למרחוק נראים ממכתשיו

המטפס והרכבל הטובים שים

הידועה ָרגּוזָה הנאה העיירה
שלה הבארוק באדריכלות

עם בָטאֹורמינָה היווני התיאטרון חורבות
ברקע המאיים ֶאטנָה הר

לאמּפֶדּו־ של הסלעיים חופיו
ה ּפֶלאגֶ מאיי אחד זָה

סיציליה דרום

וָרגּוזָה נֹוטֹו הבארוקיות הערים
של המיוליקה אריחי

ירֹונֶה ָקלָטג
בסיראקּוזָה היווני התיאטרון

אדריכלות של הראוותני הסגנון
בשו־ ניכר הסיציליאנית הבארוק

באתר לבקר מאפשרים למרומים
חוץ השנה עונות בכל זה פופולרי
או האוויר מזג תנאי בהם מהימים

גרועים הגיאולוגיים התנאים
ָקטאניָה שוכנת ההר למרגלות

המרופטת (עמ' 65�162)
בזכות בה לבקר שכדאי וההומה

הדגים ושוק הבארוקית הקתדרלה
התוסס

ָטאֹורמינָה את גם לפספס אסור
המשתר־ הנאה (עמ' 80�176)
והפור־ התלולות הגבעות על עת

היוני הים לחופי שמעל חות
מרשים יווני תיאטרון בעיירה

הר אל מושלמת תצפית ונקודת
ֶאטנָה

(עמ'  הליּפאריים האיים
שטח על משתרעים (188�91
לאין־ תענוגות ומזמנים נרחב

המבלים הרבים למבקרים ספור
בארכיפ־ הגדול האי קיץ מדי בה

הזה והמרהיב הרוחות סחוף לג
לשמש יכול האי ליּפארי הוא

המרוח־ באיים לטיול טוב בסיס
הר שבו מסטרֹומּבֹולי יותר קים
להתפעל ניתן מאוד פעיל געש
בפיליקּודי ואילו ממרחק מסירה

כפר חורבות למצוא ניתן
פרהיסטורי
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אינדקס

מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי. 

א
37 Avola ָאבֹולָה

Abatellis סקו פרנצ ָאָּבֶטליס
53 Francesco

38 בסיציליה אביב
22 Ibn Hamdis ָאמדיס אבן

167 Agira יָרה ָאג
10 Isole Egadi האיים ֶאגאדיים ה

195 108
237 לתיירים מידע לשכת

241 מעבורות
108 מפה

סיראקוסאי טיראן ָאגאתֹוקלֶס
28 Agatocle di Siracusa

111 11 Agrigento נטֹו ָאגריגֶ
114-17

235 לתיירים מידע לשכת
114-15 מפה

37 מפולת
Valle dei Templi המקדשים עמק

116-17
41 39 38 פסטיבלים

הנצרות מתקופת קטקומבות
117 הקדומה

126 Adelasia ָאֶדלָזיָה
Adelasia del ואסטֹו ֶדל ָאֶדלָזיָה

187 Vasto
167 160 Adrano ָאדראנֹו

20-21 אדריכלות
בנֹוטֹו הבארוק ואמנות אדריכלות

146
157 156 Augusta ַאּוגּוסָטה

186 Augustus קיסר אוגוסטוס
31 28 Odoacer אֹודֹוָאֶקר

Odierna באטיסטה ובאן ג אֹודיֶירנָה
122 Giovan Battista

168 30 אודיסאוס
30 אודיסיאה

243 Avis אוויס
Orecchio di דיוניסיוס של אוזנו

136 Dioniso
243 242 אוטובוסים

זאפֶראנָה Ottobrata אֹוטֹוּבראָטה
40 ֶאטנֶָאה

Utrecht Trattato di הסכם אוטרכט
35 1713

ומשקאות אוכל
222 וקונדיטוריות גלידריות
210-11 המקומי מטבח ה

39 38 פסטיבלים
118 Ribera ריֶּבָרה תפוזי

מסעדות גם ראו
Oliveri Laguna די לאגונה אֹוליֶברי

186 di
Oneto משפחת סּפֶרלינגָה די אֹונֶטֹו

57 di Sperlinga
ֶמסינָה Università אוניברסיטה

183

109 10 Ustica אּוסטיָקה
241 מעבורות

231 Ustica הנמל משרדי אּוסטיָקה
31 Austrogothi אוסטרוגותים

אוסטרליה
איטלקיות וקונסוליות שגרירויות

237
ארכיבישוף גּוָאלטיֶירֹו אֹופאמיליֹו

Offamilio Gualtiero ּפאלֶרמֹו
75 arcivescovo di Palermo

242 אופנועים
243 הרים אופני

243 אופניים
243 רכיבה אופניים

227 224 אופרה
25 Opera dei Pupi בובות אופרת

51 41
Oratorio del ּכרמינֶלֹו ֶדל אֹוראטֹוריֹו

69 ּפאלֶרמֹו Carminello
דומניקו סן די רֹוזאריֹו ֶדל אֹוראטֹוריֹו

Oratorio del Rosario di San
57 ּפאלֶרמֹו Domenico

יָטה צ סנטה די רֹוזאריֹו ֶדל אֹוראטֹוריֹו
Oratorio del Rosario di Santa

56-57 44 ּפאלֶרמֹו Cita
138 135 133 Ortigia יָה אֹורטיגִ

142-43
Orione Fontana di מזרקת אוריון

183 ֶמסינָה
140 25 Orsi Paolo פאולו אֹורסי

156
הקדושה אֹורסּולָה אחוות

68 Compagnia di Sant'Orsola
התפילה מחרוזת של המדונה אחוות

Compagnia della Madonna del
57 Rosario

166 159 133 11 Etna הר אטנה
170-73

169 Acireale יֶרָאלֶה ָאצ
Giardino Lavico לאביקֹו ארדינֹו ג

168 יָה ָמסָקלּוצִ
172-73 170 37 36 התפרצויות

Zafferana ֶאטנֶָאה זאפֶראנָה
169 Etnea

172 Etna אטנה בהר טבע
175 Linguaglossa לינגּוָאלֹוָסה

30 ואגדות מיתוסים
172-73 מפה

118 תפוזים פרדסי
רכבת קווי ירקּוֶמטנֶָאה צ

242 166 Circumetnea Linea
195 אתרי קמפינג

174 Randazzo ָרנדאצֹו
34 1693 של האדמה רעידת

231 11 Monti Iblei רכס איּבלֶאי
150-51 Ibla איּבלָה

151 מפה
ה ראו Isole Egadi ֶאגאדי איזֹולֶה

האיים ֶאגאדיים
ָטאֹורמינָה Isola Bella ֶּבלָה איזֹולָה

180

Isole dei יקלֹוּפי צ ֶדאי איזֹולֶה
168 Ciclopi

Isola delle קֹוֶרנטי ֶדלֶה ֶדלֶה איזֹולָה
148 Correnti

181 Itala איטאלָה
165 Ittar Stefano סטפאנו איטאר

Italia איטליה
35 Risorgimento איטליה איחוד
Regno d'Italia איטליה ממלכת

35 34
237 וקונסוליות שגרירויות איטלקיות

112 Aidone ָאיידֹונֶה
139 138 31 25 Eschilo אייסכילוס

197 Il Limoneto לימֹונֶטֹו איל
Il Cristo Morto מֹורטֹו קריסטֹו איל

38 טראּפָני
Imera נהר ֶמרידיֹונאלֶה איֶמָרה

123 meridionale
50 אינקוויזיציה

133 Ispica איסּפיָקה
Ipogeo di מיֶקלֶה סן די אֹו איּפֹוגֶ

איסּפיָקה ד קאָבה San Michele
149

238 Euro אירו
197 196 אכסניות

197 196 נוער אכסניות
Eleonora מאראגון ֶאלֶאֹונֹוָרה

127 d'Aragona
busto di Eleonora חזה פסל

52 45 d'Aragona
Albergheria רובע ָאלֶּברגֶריָה

69 ּפאלֶרמֹו
Albertazzi ו ורג ג ָאלֶּברטאצי

25 Giorgio
Halaesa חורבות ָארקֹוניֶדָאה ָאלֶזָה

91 Arconidea
142 Alì Luciano אנֹו לּוצ ָאלי

184 Elliot Frances פֶרנֶסס אליוט
241 Alitalia אליטליה

98 31 Elimi ֶאלימי ה
בגלישת הבינלאומית אליפות ה

International Windsurfing רוח
38 מֹונֶדלֹו Championship

191 188 Alicudi ָאליקּודי
Almeyda ָדמיאני ּוזֶּפֶה ג ָאלֵמייָדה

74 73 Giuseppe Damiani
127 פאדל אבן אל־עבאס

Alfonso מאראגון החמישי אלפונסו
187 34 V de Aragón

Alcantara fiume נהר ָאלקאנָטָרה
160

Alcantara ravina עמק ָאלקאנָטָרה
181

30 Alkibiades אלקיביאדס
96 Alcamo ָאלָקמֹו

Alcamo די ָקנינֹו גאסּפֶָרה ָאלָקמֹו
51 Gaspare Canino di

Amato Antonino אנטונינו ָאמאטֹו
162

50 Amato Paolo פאולו ָאמאטֹו
236 אמבולנס

ס ק ד נ י 2א 4 5

אמנות
בנֹוטֹו הבארוק ואמנות אדריכלות

146
28 23 אמנים

164 Amenano fiume נהר ָאֶמנָנֹו
115 106 Empedocles ֶאמּפֶדֹוֶקלֶס

127 126 111 82 Enna ֶאנָה
237 לתיירים מידע לשכת

38 פסטיבלים
Plantagenêt שושלת וֶן ֶ ָאנז

93 32 29 28 27 dynastie
Antonio di מּפאדֹוָבה אנטוניוס

187 Padova
Antonello da ֶמסינָה ָדה אנטונלו

52 23 22 17 Messina
143 52 Annunziata בשורה ה

91 90 Ritratto d'uomo גבר דיוקן
49 San Girolamo הקדוש הירונימוס

San Sebastiano הקדוש סבסטיאן
23

 Polittico גרגוריו סן של פוליפטיך ה
184 di San Gregorio

157 Anapo fiume נהר ָאנָּפֹו
Scuola הסיציליאנית אסכולה ה

22 משוררים siciliana
Efebo הבינלאומי הפרס אֹורֹו ד ֶאפֶבֹו

40 נטֹו ָאגריגֶ d'Oro
54 Aprile Carlo קרלו ָאּפרילֶה
168 30 Aci Trezza טֶרצָה י ָאצ
168 Aci Castello ָקסֶטלֹו י ָאצ

169 Acireale יֶרָאלֶה ָאצ
227 41 פסטיבלים

École Française פראנֶסז ֶאקֹול
156 רומא

161 Acis ָאקיס
153 Akrai חפירות ָאקראי

ֶסלינּונֶטה Acropolis אקרופוליס
106-07

Curona d'Aragona שושלת אראגון
34 32 29 28 27

Argento נצֹו וינצֶ נטֹו ָארגֶ
223 Vincenzo
Aragona ָאָרגֹונָה

40 פסטיבלים
208 קלות ארוחות
208 בוקר ארוחת

Artigianato סֹולֶה ֶדל נאטֹו ָארטיגָ
223 ָקטאניָה del Sole

85 82 33 10 Erice ה ֶאריצֶ
100-01

100 מפה
39 פסטיבלים

133 28 27 Archimedes ארכימדס
Tomba di ארכימדס קבר

137 סיראקּוזָה Archimede
ארצות־הברית

איטלקיות וקונסוליות שגרירויות
235

Arco ֶאלֶפאנֶטה ֶדל ָארקֹו
124 ּפאנטנֶלֶריָה dell'Elefante

238 237 בטיחות אש
235 אשרות

ו אונסק של עולם נכסי אתרי
152 Modica מֹודיָקה

146 144 Noto נֹוטֹו
Palazzolo ָאקֶראיֶדה ּפָלאצֹולֹו

153 Acreide
162 Catania ָקטאניָה

154 Caltagirone ירֹונֶה ָקלָטג
150 Ragusa ָרגּוזָה

149 Scicli שיקלי
ארכאולוגיים אתרים

Giardini-Naxos ארדיני־נאקסֹוס ג
180

Villa del Casale ָקזאלָה ֶדל וילָה
130-31 ָארֶמרינָה פיאצה

128-29 Morgantina מֹורגָנטינָה
הארכיאולוגי המתחם נֵיַאּפֹוליס
Neapolis Area archeologica

136 סיראקּוזָה
98 Segesta סָטה ֶסגֶ

והפרהיסטורית העתיקה סיציליה
30-31

104-07 Selinunte ֶסלינּונֶטה
Valle dei Templi המקדשים עמק

116-17 נטֹו ָאגריגֶ
157 Pantalica ּפָנטאליָקה

234 פתיחה שעות

ב
Bagheria ּבאגֶריָה

95 ווילות
Baia dei Conigli קֹונילי ֶדאי ּבאיָה

125 לאמּפֶדּוזָה
Baia delle Sirene סיֶרנֶה ֶדלֶה ּבאיָה

180
Ballo dei Diavoli דיָאבֹולי ֶדאי ּבאלֹו

38 ּפריצי
Baglio di Scopello סקֹוּפֶלֹו די ּבאליֹו

97
Mercato Ballarò שוק ּבאלָרֹו

10 ּפאלֶרמֹו
Bagno dell'Acqua ָאקוָוה ֶדל ּבאניֹו

124 ּפאנטנֶלֶריָה
35 21 ואדריכלות אמנות בארוק

146 Noto נֹוטֹו
Bevilacqua סקו פרנצ ֶּבבילָאקוָוה

90 Francesco
197 196 ברקפסט אנד בד

Badia di ָאגאָטה סנט די ָּבדיָה
163 ָקטאניָה Sant'Agata

23 גּוטּוזֹו Boogie-woogie בוגי־ווגי
Bottiglieria fiume נהר ּבֹוטילֶריָה

157
122 Bonanno משפחת ּבֹונאנֹו

77 Bonanno da Pisa ּפיזאנֹו ּבֹונאנֹו
Bonaiuto Natale נָטאלֶה ּבֹונָיּוטֹו

155
Bufalino זּוָאלדֹו גֶ ּבּופאלינֹו

23 17 Gesualdo
Boccaccio ובאני ג ֹו ּבֹוקאצ

91 74 Giovanni
Maison de Bourbon בית בורבון

35 34 29 28 27
183 Borzi Luigi י לואיג ּבֹורזי

Burri Alberto אלברטו ּבּורי
99 Cretto di Burri ּבּורי די קֶרטֹו

Borsellino Paolo פאולו ּבֹורֶסלינֹו
37

Buscetta טֹומאזֹו ּבּוֶשָטה
37 Tommaso

123 Basile Ernesto ֶארנֶסטֹו ָּבזילֶה
50 Basile Giovanni ובאני ג ָּבזילֶה

154 114 69
Basile Francesco סקו פרנצ ָּבזילֶה

122
Battaglia סקו פרנצ ָּבטאליָה

164 Francesco
236-37 בטחון

236-37 בטיחות
Biviere di Cesarò אגם ּביביֶיֶרה

186 lago
224-27 בידור

קלאסית ומוסיקה תיאטרון אופרה
227 224-5

227 224 כרטיסים הזמנת
226 ופופולרית מסורתית מוסיקה

227
227 225 קולנוע

עממיים ופסטיבלים קרנבלים
225-6

28-29 27 שלטון ביזנטיון
34 Bixio Nino נינו ּביקסיֹו

ובאני ג I Malavoglia מאלאווליה בית
169 וֶרגָה

עתיק לתיאטרון המקצועי בית־הספר
Scuola Professionale di Teatro

139 Antico
Balata dei Turchi טּורקי ֶדאי ָּבלאָטה

124 ּפאנטנֶלֶריָה
Blanca I המלכה מנאווארה בלאנקה

178 de Navarra
Bellini Vincenzo נצֹו וינצֶ ֶּבליני

35 17
163 הולדתו מקום

163 קברו
Bellini Festival פסטיבל ֶּבליני

40 ָקטאניָה
המסדר ספר את מגיש בנדיקטוס

27 נֹוֶבלי
בנקים

238 פתיחה שעות
122 Bassani Giorgio ו ורג ג ָּבסאני

ֶאטֹוֶרה הנסיך יפֹורטי ּבראנצ
95 Branciforti principe Ettore

Bergler Ettore מריה ֶאטֹוֶרה ֶּברגלֶר
69 Maria

לאמּפֶדּוזָה Il Gattopardo ברדלס ה
122 72

174 Bronte ּברֹונֶטה
223 קניית חשיל ברזל

Burton Richard ארד ריצ ברטון
178

236-37 בריאות
Barisano da טראני ֶדה ָּבריזאנֹו

76 Trani
British Airways איירווייז בריטיש

241
הגדולה בריטניה

איטלקיות וקונסוליות שגרירויות
235
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24 Brando Marlon מרלון ברנדו
ָדה אנטונלו Annunziata בשורה ה

143 52 ֶמסינָה
חולים בתי

231 לחץ תאי
196 מגורים פרטיים בתים

ג
Gagini Antonello אנטונלו יני גאג

179 51
174 101 Annunziata בשורה ה

 Ritratto di צעיר איש דיוקן
53 giovanetto

183 San Giovanni המטביל יוחנן
107 Madonna מדונה

 Madonna הרימון של מדונה ה
114 della Melagrana

דתית לאמנות העירוני מוזיאון ה
Museo Civico d'Arte Sacra

99 ָסלֶמי
 San Nicola מבארי הקדוש ניקולאוס

174 di Bari
San Domenico דומניקו סן

57 ּפאלֶרמֹו
Santa Caterina קטרינה סנטה

54 ּפאלֶרמֹו
103 ָמרָסלָה קתדרלה

Cattedrale di Palermo קתדרלה
67 ּפאלֶרמֹו

Chiesa di San Nicolò קתדרלה
92 ניקֹוזיָה

Gagini Gian דומניקו אן ג יני גאג
76 Domenico

Gagini Domenico דומניקו יני גאג
103 94 93

 Madonna con il וישו מריה
52 Bambino

76 Gagini Fazio פאציֹו יני גאג
18-19 גאולוגיה

Giorgio מאנטיוכיה גאורגיוס
75 d'Antiochia

Gassman Vittorio ויטוריו גאזמאן
25

31 28 Geiserich גאיזריק
Gagliardi רוזאריו גאליָארדי

146 144 Rosario
152 151 נֹוטֹו Duomo דּואֹומֹו
נֹוטֹו San Giuseppe ּוזֶּפֶה ג סן

151
נֹוטֹו San Domenico דומניקו סן

147
נֹוטֹו Santa Chiara קיָאָרה סנטה

145
Gambara אנטוניו גאמָּבָרה

66 Antonio
93 Gangi י גאנג
39 פסטיבלים

185 Ganzirri גאנזירי
Giardino Ibleo איּבלֶאֹו ארדינו ג

151 איּבלָה
Giardino Garibaldi גריבלדי ארדינֹו ג

50 ּפאלֶרמֹו
Giardino della וילה ֶדלה ארדינֹו ג

154 ירֹונֶה ָקלָטג Villa

Giardino Lavico לאביקֹו ארדינֹו ג
168 יָה ָמסָקלּוצִ

Giardini-Naxos ארדיני־נאקסֹוס ג
180

175 Giarre אֶרה ג
Guevara ָאבאלֹוס וליה ג גּוֶאבאָרה

74 Giulia Avalos
Giovanna המלכה ּו מאנז ֹובאנָה ג

169 d'Angiò
Giovanni II מאראגון השני ובאני ג

96 d'Aragona
Gubbio ָדה סילבסטרו פרא גּוביֹו

74 Fra' Silvestro da
Giuliano סלבטורה וליאנו ג

36 Salvatore
22 Guttuso Renato ֶרנאטֹו גּוטּוזֹו

99 73 56 23
23 Boogie-woogie בוגי־ווגי

 Case e tetti di ּבאגֶריָה נוף
17 Bagheria

מסיציליה הראשון גּוליֶימֹו
95 29 Guglielmo I di Sicilia

76 קברו
Guglielmo II מסיציליה השני גּוליֶימֹו

76 74 29 di Sicilia
Giuffrè Antonio אנטוניו ּופֶרה ג

179 23
23 Guccione Piero פייטרו ֹונֶה גּוצ

99 Gibellina יֶּבלינָה ג
191 Ginostra ינֹוסטָרה ג
153 116 28 Gela לָה גֶ

142 28 Gelon גֶלֹון
222 גלידריות

231 228 רוח גלישת
סיציליה של האזורית גלריה ה

Galleria Regionale di Sicilia
52 ּפאלֶרמֹו

49 רחובות מפת
ֶּבלֹומֹו ּפָלאצֹו של האזורית גלריה ה
Galleria Regionale di Palazzo

143 יָה אֹורטיגִ Bellomo
Orto Botanico הבוטאני גן ה

75 10 ּפאלֶרמֹו
238 גניבה

וגנים פארקים ראו גנים
מכרות גפרית

Estrazione dello ָקלָטניֶסָטה
127 126 zolfo

95 Gravina משפחת גראבינָה
געש הר Gran Cratere לוע גראן

190
176 159 Grand Tour טּור גראנד

50 Grano Antonio אנטוניו גראנֹו
25 Grasso Giovanni ובאני ג גראסֹו

25 Grasso משפחת גראסֹו
Gargallo טֹומאזֹו מריו גָרגאלֹו

25 Mario Tommaso
האפיפיור הראשון גרגוריוס
64 Gregorius Magnus

Giardinelli Principe נסיכי רדינֶלי גָ
148 di

185 Grotta גרֹוָטה
Grotta Azzurra ָאזּוָרה גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה

Grotta Azzurra ָאזּוָרה גרֹוָטה
180 ָטאֹורמינָה

Grotta Blasi ּבלאזי גרֹוָטה
109 אּוסטיָקה

Grotta dei קֹורדארי ֶדאי גרֹוָטה
137 סיראקּוזָה Cordari

Grotta del מרינו ּבּוֶאה ֶדל גרֹוָטה
191 פיליקּודי Bue Marino

Grotta del נֹוֶבזֶה גֶ ֶדל גרֹוָטה
108 לֶָבנצֹו Genovese

Grotta del מּוזֶיֹון ֶדל גרֹוָטה
היווני תיאטרון ה Museion

138 סיראקּוזָה
Grotta del Sughero סּוגֶרֹו ֶדל גרֹוָטה

97 זינגָרֹו הטבע שמורת
Grotta dell'Uzzo אּוצֹו ֶדל גרֹוָטה

97 זינגָרֹו הטבע שמורת
Grotta dell'Oro אֹורֹו ֶדל גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה
Grotta delle ּבארֶקה ֶדלֶה גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה Barche
Grotta delle קֹולֹונֶה ֶדלֶה גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה Colonne
Garibaldi ּוזֶּפֶה ג גריבלדי

174 99 29 27 25 Giuseppe
50 מצבה

35 34 לסיציליה פלישה
165 Grita Michele מיֶקלֶה גריָטה

114 Gerlando San סן רלאנדֹו גֶ
24 Germi Pietro פייטרו רמי גֶ

25 בובנאי Greco גֶרקֹו
73 Greco Emilio אמיליו גֶרקֹו

ד
121 D'Asaro Pietro פייטרו ָאזארֹו ד

55 D'Aiello Matteo מתאו ָאיֶילֹו ד
D'Aquino רינאלדֹו ָאקווינֹו ד

22 Rinaldo
156 82 Daedalus דדלוס

De Lisi Benedetto ֶּבנֶֶדטֹו ליזי ֶדה
50

De Matta חּוָאנֶס מאָטה ֶדה
90 Johannes

De Seta Vittorio ויטוריו ֶסָטה ֶדה
24

Des Puches משפחת ּפּוֶקס ֶדה
179 51

122 De Caro משפחת קארֹו ֶדה
De Roberto פדריקו רוברטו ֶדה

23 22 Federico
239 סניפים דואר

36 Bivona Duca di ּביבֹונָה דוכס
Dostoevsky פיודור דוסטויבסקי

165 Fyodor
28 Ducetius דּוֶקטיּוס

30 דֹורים
Diodoros Siculus סיקּולּוס דיֹודֹורֹוס

167 119 99 90 22
מסיראקוסאי הראשון דיוניסיוס

103 28 Dionisio I di Siracusa
180 167 143 136-37

מסיראקוסאי השני דיוניסיוס
28 Dionisio II di Siracusa

ס ק ד נ י 2א 4 7

Diocletianus הקיסר דיֹוקלֶטיָאנּוס
31 28

 Ritratto di צעיר איש דיוקן
53 יני גאג giovanetto

אנטונלו Ritratto d'uomo גבר דיוקן
91 90 ֶמסינָה ָדה

191 Ditella דיֶטלָה
della Vigna פייטרו ויניָה ֶדלָה

22 Pietro
delle Colonne גּואידֹו קֹולֹונֶה ֶדלֶה

22 Guido
Dalla אלברטו קרלו קיֶיזָה ָדלָה

37 24 Chiesa Carlo Alberto
24 Delon Alain אלן דלון

107 Delia ֶדליָה
Damiani Damiano דמיאנו ָדמיָאני

24
138 Damacopos ָדָמקֹוּפֹוס

191 Drauto דראּוטֹו
133-57 11 סיציליה דרום
211 המקומי מטבח ה

202-03 מלונות
217-18 מסעדות

134-35 מפה
111-31 11 סיציליה דרום־מערב

210-11 המקומי מטבח ה
201-02 מלונות

216-17 מסעדות
112-13 מפה

234 דרכונים
דת

126 38 פסחא

ה
Acquario העירוני האקוואריום

184 ֶמסינָה Comunale
Casa d'Asburgo בית הבסבורג

35 29
234 ומכס הגירה

33 28 Staufer בית הֹוֶהנשטאּופֶן
127 Enna ֶאנָה

143 Siracusa סיראקּוזָה
165 Catania ָקטאניָה

190 168 30 הומרוס
20 Hygeia היגיאה

Henry VI הקיסר השישי היינריך
183 33 32 29 Hohenstaufen

סיראקוסאי טיראן השני היירון
138 28 Gerone II

149 Ilarione di Gaza הילריון
111 התיכון הים

ס לפנה 480 קרב היֶמָרה
30 Battaglia di Imera

27-37 היסטוריה
28 Hippocrates לָה מגֶ היפוקרטס

San Girolamo הקדוש הירונימוס
49 ֶמסינָה ָדה אנטונלו

 Madonna התפילה מחרוזת של המדונה
57 דייק ואן del rosario

73 Hamilton Lady ליידי המילטון
ֶאטֹוֶרה המדע לתרבות המרכז

Centro di Cultura מאיֹוראנָה
101 Scientifica Ettore Majorana

30 Hephaestos הפייסטוס

אטנה ראו Etna אטנה הר
190 189 Vulcano געש הר

Heraclea Minoa מינֹוָאה ֶהראקלֵיָאה
118

געש הרי
109 Ustica אּוסטיָקה
170-73 Etna אטנה

Isole Eolie האיים ליפאריים ה
188-91

243 Hertz הרץ
242-43 מכוניות השכרת

ו
Vazano Gaspare גאסּפֶָרה ואזאנֹו

93
Val di Chiesa קיֶיזָה די ואל

191 188 פיליקּודי
Valguarnera משפחת ואלגּוָארנֶָרה

95
Valle del Bove ּבֹוֶבה ֶדל ואלֶה

171 170
99 Valle del Belice ה ֶּבליצֶ ֶדל ואלֶה
סארטֹוריּוס וולפגאנג ואלֶטרסהאּוזֶן
Waltershausen Wolfgang פון

165 Sartorius von
Vallelunga ואלֶלּונגָה

40 פסטיבלים
Anthonis van אנטוני דייק ואן

102 Dyck
התפילה מחרוזת של המדונה

 Madonna del Rosario con San
 Domenico e Santa Caterina da

57 Siena
169 Vasta Pietro פייטרו ואסָטה

באטיסטה ובאני ג ואקאריני
21 Vaccarini Giovanni Battista

164 163 162
Whitaker Joseph וזף ג וויטאקר

103
95 בּבאגֶריָה ווילות

30 Vulcano וולקאנו
Vulcanetti מאקאלּוֶּבה די ּוולקאנֶטי

115 di Macalube
190 געש הר Vulcanello ּוולקאנֶלֹו
165 ָקטאניָה Via Etnea ֶאטנֶָאה ויה

טראּפָני Via Garibaldi גריבלדי ויה
102

Via General סאלֶרנֹו הגנרל ויה
101 ה ֶאריצֶ Salerno

Via Vittorio איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו ויה
91 פָלּו צֶ Emanuele

Via Cruciferi יפֶרי קרּוצ ויה
164 ָקטאניָה

235 ויזות
153 Vittoria ויטוריה

Vittorio הראשון איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו
25 Emanuele I di Savoia

Vittorio השני איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו
99 29 Emanuele II di Savoia

Vittorio מסאבוי ָאמאֶדאֹו ויטֹוריֹו
35 29 Amedeo II di Savoia

36 Vittorini Elio ֶאליֹו ויטֹוריני
Villadorata משפחת וילאדֹוָרָטה

148

Villalba וילאלָּבה
39 פסטיבלים

Villa Bonanno ּבֹונאנֹו וילה
64 61 ּפאלֶרמֹו

ָקטאניָה Villa Bellini ֶּבליני וילה
165

74 ּפאלֶרמֹו Villa Giulia וליה ג וילה
Villa del Casale ָקזאלָה ֶדל וילָה

130-31 111 ָארֶמרינָה פיאצה
ֶמסינָה Villa Mazzini מאציני וילה

184
Villa Palagonia ּפאלאגֹוניָה וילה

95 ּבאגֶריָה
Villa Comunale קֹומּונאלֶה וילה

178 ָטאֹורמינָה
176 רחובות מפת

Wilhelm II קייזר השני וילהלם
176 Kaiser

מילֹו Vini dell'Etna ֶאטנָה ֶדל ויני
40 Milo sull'Etna ֶאטנָה סּול

Visconti Luchino לּוקינֹו ויסקונטי
169 168 122 24

153 133 Vizzini ויציני
38 פסטיבלים

143 Virgilius וירגיליוס
Velasco Giuseppe ּוזֶּפֶה ג וֶלאסקֹו

51
31 Vandali ונדלים

100 Venus Erycina ינָה ֶאריצ וֶנּוס
90 Ventimiglia משפחת וֶנטימיליָה

Veneziano אנטוניו ונציאנו
22 Antonio

Verga Giovanni ובאני ג וֶרגָה
35 34 22-23

168 Aci Trezza טֶרצָה י ָאצ
Casa Museo ומוזיאון בית

165 ָקטאניָה Giovanni Verga
24 I Malavoglia מאלאווליה בית

169
174 Bronte ּברֹונֶטה

34 Libertà החירות
36 מותו

91 28 Verres וֶֶרס

ז
23 Zeuxis זאאוקיס

Zafferana Etnea ֶאטנֶָאה זאפֶראנָה
169

40 פסטיבלים
22 Zola Emile אמיל זולא

ח
41 המולד חג

Festa מדינאמאֶרה המדונה חגיגת
della madonna di dinnammare

181
40 לאומיים חגים

196 מטבחון עם חדרים
Juan de Austria מאוסטריה חואן

183 ֶמסינָה לזכרו אנדרטה
197 196 חופשות חווה

Camicie האדומות חולצות ה
35 rosse
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חופים
180 Taormina ָטאֹורמינָה

125 Lampedusa לאמּפֶדּוזָה
72 Mondello מֹונֶדלֹו

124 Pantelleria ּפאנטנֶלֶריָה
228-31 נושא חופשות

41 בסיציליה חורף
227 226 לילה חיי

Jaime II de מאראגון השני חיימה
29 Aragón

237 לשעת מספרים חירום
242 חניה

223 קנייה חפצי־ברזל

ט
32 16 11 Taormina ָטאֹורמינָה

176-80 159
235 לתיירים מידע לשכת

176-77 רחובות מפת
227 41 39 פסטיבלים

Taormina Arte ָארֶטה ָטאֹורמינָה
227 39

Taormina Arte ָארֶטה ָטאֹורמינָה
39 ָטאֹורמינָה Musica & Danza

הסרטים פסטיבל ָטאֹורמינָה
227 Taormina FilmFest

18-19 טבע
109 Ustica אּוסטיָקה

172 Etna אטנה
186 Monti Nebrodi נֶּברֹודי מֹונטי

103 מלחות
191 Salina ָסלינָה

Riserva זינגָרֹו הטבע שמורת
97 dello Zingaro

91 Tusa fiume נהר טּוזָה
לאמּפֶדּוזָה נסיך קרלו טֹומאזי
Tomasi Carlo principe di

122 Lampedusa
148 דיג טונה

Torre dell'Orologio אֹורֹו ֶדל טֹוֶרה
179 ֶמסינָה

185 Torre Faro פארֹו טֹוֶרה
Tornatore ּוזֶּפֶה ג טֹורנאטֹוֶרה

120 24 Giuseppe
ֶטניס די אינֶטרנציֹונאלֶה טֹורנֵיאֹו

Torneo Internazionale ר לנגג צ
di Tennis Challenger

39 ָקלטאניֶסָטה
לנשים לטניס הבינלאומי טורניר ה

Internazionali Femminili di
40 ּפאלֶרמֹו Tennis di Palermo

Taylor Elizabeth אליזבת טיילור
178

Timoleon מקורינתיה טימֹולֶאֹון
153 28

186 Tyndaris טינדאריס
241 240 טיסה

תשר ראו טיפ
טירות

33 ימי־הביניים
187 Milazzo מילאצֹו

92 Castello di Nicosia ניקֹוזיָה
99 Castello di Salemi ָסלֶמי

Castello di Sperlinga סּפֶרלינגָה
93

גֹולפֹו ֶדל קאסֶטלָמאֶרה
96 Castellammare del Golfo

94 Castello di Caccamo קאָקמֹו
95

Castello Eurialo ֶאאּוריָאלֹו ָקסֶטלֹו
143 יָה אֹורטיגִ

Castello Ursino אּורסינֹו ָקסֶטלֹו
164-65 ָקטאניָה

Castello di וֶנֶֶרה די ָקסֶטלֹו
100 ה ֶאריצֶ Venere

Castello di וֶנֶֶרה די ָקסֶטלֹו
33 ה ֶאריצֶ Venere

Castello di לומברדיה די ָקסֶטלֹו
127 82 ֶאנָה Lombardia

Castello di מֹונֶטקיָארֹו די ָקסֶטלֹו
123 Montechiaro

Castello di ה ָמניָאצֶ די ָקסֶטלֹו
174 ּברֹונֶטה Maniace

Castello della זיזָה ֶדלָה ָקסֶטלֹו
74 ּפאלֶרמֹו Zisa

Castello ה ָמניָאצֶ ָקסֶטלֹו
143 יָה אֹורטיגִ Maniace

239 טלפונים
41 טמפרטורות

32 29 Tancredi di Sicilia ָטנקֶרדי
Terrasini ֶטראזיני

39 פסטיבלים
Tramontana ים לשון טראמֹונָטנָה

124 ּפאנטנֶלֶריָה
102-03 10 Trapani טראּפָני

נמל־התעופה י טראּפָני־ּבירג
241 Aeroporto di Trapani-Birgi

235 לתיירים מידע לשכת
102 מלחות

38 פסטיבלים
Trevelyan פלורנס טֶרֶבליָאן

178 Florence
Trifoglietto I מכתש 1 טריפֹוליֶיטֹו

170 אטנה
 Trionfo della מֹורֶטה ֶדלָה טריפֹונֹו

ּפאלֶרמֹו ָאָּבֶטליס ּפָלאצֹו morte
52 33 30-31 23

 Trittico מאלבאניָה טריפטיך
53 מאּבּוזֶה Malvagna

230-31 229 טרקים

י
Janni Mauru נהר מאּורּו יאני

152 fiume
34 יהודים

15 Magna Graecia הגדולה יוון
30 17

30 28 יוונים
104-05 Selinunte ֶסלינּונֶטה

Teatro greco היווני תיאטרון ה
138-39 סיראקּוזָה

Iustinianus הראשון יוסטיניאנוס
31 28

יינות
209 במסעדות

מילֹו Vini dell'Etna ֶאטנָה ֶדל ויני
40 Milo sull'Etna ֶאטנָה סּול

211 לשתות מה
ילדים

209 במסעדות
237 שריפות יער

Cristo Pantocratore פנטוקרטור ישו
63 פסיפס

68 Compagnia di Gesù ישועים
147 126

כ
237 חירום מקרי כבישים

28-29 סיציליה כובשי
Stella del Belice יּבֶלינָה ג כוכב

99 קֹונָסגָרה
180 156 Calcide כלקיס

כנסיות
21 אדריכלות

234 פתיחה שעות
השונות והעיירות הערים תחת גם ראו

בּפאלֶרמֹו כנסיות
די סטימאֶטה ֶדלֶה והמנזר הכנסייה
Chiesa e Convento סקו פרנצ סן

delle Stimmate di San
69 Francesco

סנטה La Gancia ה גאנצָ לָה
Santa Maria לי ָאנגֶ ֶדלי מריה

50 49 degli Angeli
55 La Magione ֹונֶה ָמג לָה

La Martorana ָמרטֹוראנָה לָה
Santa ָאמיראליֹו ֶדל מריה סנטה

47 Maria dell'Ammiraglio
54-55

San נאּפֹולֶטאני ֶדאי ובאני ג סן
50 Giovanni dei Napoletani

San ֶאֶרמיטי ֶדלי ובאני ג סן
60 Giovanni degli Eremiti

64-65
San Giovanni לֶּברֹוזי ֶדאי ובני ג סן

75 dei Lebbrosi
San ֶטָאטיני ֶדאי ּוזֶּפֶה ג סן

68 65 Giuseppe dei Teatini
45 San Domenico דומניקו סן

57
65 San Salvatore סלבטורה סן

San ָאסיזי ד סקו פרנצ סן
51 Francesco d'Assisi
San ָסֶבריֹו סקו פרנצ סן
69 Francesco Saverio

55 San Cataldo ָקטאלדֹו סן
Santa מיראקֹולי ֶדאי מריה סנטה

50 Maria dei Miracoli
Santa ָקֶטנָה ֶדלָה מריה סנטה

48 Maria della Catena
Santa ספאזימֹו ֶדלֹו מריה סנטה

55 Maria dello Spasimo
Santa Maria ָמָדלֶנָה מריה סנטה

64 Maddalena
54 Santa Caterina קטרינה סנטה
75 Santo Spirito ספיריטו סנטו
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ּפרֹופֶָסה קאזָה זּו גֶ ֶדל קיֶיזָה
Chiesa del Gesù Casa Professa

68
Maria ָסנטיסיָמה מריה כנסיית

187 Santissima
ָאנּונציָאָטה ָסנטיסיָמה מריה כנסיית
Santuario di Maria Santissima
102-03 טראּפָני Annunziata

238 כסף
238 כסף

238 כספומט
236 אשראי כרטיסי

222 בחנויות
209 במסעדות

כרטיסים
224 בידור ארועי

243 נסיעות
Carmelitano המסדר כרמליתי ה

102

ל
נֹוטֹו L'Infiorata אינפיֹוראָטה ל

227 38
40 חגים לאומיים

Leonforte לֶאֹונפֹורֶטה
40 פסטיבלים

Laurana דומניקו לָאּוראנָה
99 Domenico

Laurana סקו פרנצ לָאּוראנָה
185 147 53 52 51 Francesco

 Madonna con il וישו מריה
184 Bambino

מאראגון ֶאלֶאֹונֹוָרה של חזה פסל
52 45

125 17 11 Lampedusa לאמּפֶדּוזָה
241 נמל־תעופה

די טֹומאזי ּוזֶּפֶה ג לאמּפֶדּוזָה
Lampedusa Giuseppe Tomasi

111 37 24 23 16 di
72 23 Il Gattopardo ברדלס ה

122
74 קברו

Larderia נקרופוליס לארֶדריָה
149 Necropoli

Levante ים לשון לֶבאנֶטה
124 ּפאנטנֶלֶריָה

146 Labisi Paolo פאולו לָּביזי
108 Levanzo לֶָבנצֹו

Laguna di Oliveri אֹוליֶברי לגונת
186

227 ָטאֹורמינָה La Giara אָרה ג לָה
50 ּפאלֶרמֹו La Gancia ה גאנצָ לָה

49 רחובות מפת
La Targia פיפינו ה טארגָ לָה

69 Pippino
37 La Torre Pio ּפיֹו טֹוֶרה לָה

ּפאלֶרמֹו La Magione ֹונֶה ָמג לָה
55

La Martorana ָמרטֹוראנָה לָה
54-55 47 ּפאלֶרמֹו

ָקטאניָה La Pescheria ּפֶסֶקריָה לָה
164

74 ּפאלֶרמֹו La Cuba קּוָּבה לָה
91 פָלּו צֶ La Rocca רֹוָקה לָה

של הגדולה הדרמטית להקה ה
Grande Compagnia סיציליה

25 Drammatica Siciliana
Lo Monaco סבסטיאנו מֹונאקֹו לֹו

151 Sebastiano
ּפאלֶרמֹו Lo Spasimo ספאזימֹו לֹו

227
145 Lo Forte פֹורֶטה לֹו

Ludovico מאראגון לּודֹוביקֹו
29 d'Aragona

Lojacono סקו פרנצ לֹויאקֹונֹו
23 Francesco

Lungomare לֶבאנֶטה די לּונגֹומאֶרה
142 יָה אֹורטיגִ di Levante

180 Letojanni לֶטֹויאני
סיראקּוזָה Latomie לָטֹומיֶיה

136-37
Lido di Spisone סּפיזֹונֶה די לידֹו

180 ָטאֹורמינָה
ָטאֹורמינָה Lido Silemi סילֶמי לידֹו

180
175 Linguaglossa לינגּוָאלֹוָסה

125 Linosa לינֹוזָה
190 188 Lipari ליּפארי

231 Lipari הנמל משרדי ליּפארי
11 Isole Eolie האיים ליּפאריים ה

195 188-91 187 159
241 מעבורות
188-89 מפה

123 Licata ליקאָטה
Isola di די איזֹולָה למּפיֹונֶה

125 Lampione
156 Lentini לֶנטיני

Lentini Jacopo ָדה יאקֹוּפֹו לֶנטיני
22 da

69 Lentini Rocco רֹוקֹו לֶנטיני
Lentini Riccardo ָדה ריקרדו לֶנטיני

164 da
190 Leni לֶני

24 Lancaster Burt ברט לנקסטר
Lepanto Battaglia di קרב לֶּפאנטֹו

183 35 34 1571

מ
Mabuse Jan חֹוסארט יאן מאּבּוזֶה

52 Gossaert
 Trittico מאלבאניָה טריפטיך

53 Malvagna
94 Madonie הרי מאדֹוניֶיה

107 Mazarò fiume נהר מאזָרֹו
Matera Giovanni ובאני ג מאֶטָרה

73
55 Maione di Bari ּבארי די מאיֹונֶה

Majorana ֶאטֹוֶרה מאיֹוראנָה
101 Ettore

Maletto sull'Etna ֶאטנָה סּול מאלֶטֹו
39 פסטיבלים

190 Malfa מאלפָה
Georgios גאורגיוס מאניאֶקס

174 143 Maniaces
Masseria לֹומּבארדֹו מאֶסריָה
174 ּברֹונֶטה Lombardo
36 27 16-17 Mafia מאפיה

24 והמאפיה קולנוע

37 משפטים
Mazza Antonio אנטוניו מאצָה

146 145 144
180 Mazzarò מאצָרֹו

Marvuglia וֶנאנציֹו מארבּוליָה
73 Venanzio

Martoglio Nino נינו מארטֹוליֹו
25 24

108 Marettimo מאֶרטימֹו
Marie Louise מאורלאן לואיז מארי

48 d'Orléans
184 ֶמסינָה Marina מארינה

Marzullo ּוזֶּפֶה ג מארצּולֹו
179 Giuseppe

148 Marzamemi מארצֶָממי
Megara Hyblaea היּבלֵָאיָה ֶמגאָרה

156 140 133 104
148 טונה מדגה

Madonna della רֹוָקה ֶדלָה מדונה
40 ָטאֹורמינָה Rocca

28 מדענים
242 מגבלת מהירות

152 36 Modica מֹודיָקה
149 Modica fiume נהר מֹודיָקה

כללי וגלריות מוזיאונים
234 כניסה דמי

234 פתיחה שעות
פרטני וגלריות מוזיאונים

Casa וֶרגָה ובאני ג ומוזיאון ביתו
Museo Giovanni Verga

165 ָקטאניָה
סיציליה של האזורית גלריה ה
Galleria Regionale di Sicilia

52 49 ּפאלֶרמֹו
ּפָלאצֹו של האזורית גלריה ה

Galleria Regionale di ֶּבלֹומֹו
יָה אֹורטיגִ Palazzo Bellomo

143
מודרנית לאמנות גלריה ה
Galleria d'Arte Moderna

73 ּפאלֶרמֹו
Masseria לֹומּבארדֹו מאֶסריָה

174 ּברֹונֶטה Lombardo
לארכיאולוגיה האזורי מוזיאון ה

Museo ָאנֶסלמי ּבאליֹו
Archeologico Regionale Baglio

103 ָמרָסלָה Anselmi
Museo האטנה אזור אנשי מוזיאון

degli Usi e dei Costumi delle
175 אֶרה ג Genti dell'Etna

Museo delle האטנה אנשי מוזיאון
175 לינגּוָאלֹוָסה Genti dell'Etna

Museo פיאמינגי ָאראצי מוזיאון
degli Arazzi Fiamminghi

103 ָמרָסלָה
Museo Civico ֶּבליני מוזיאון
163 ָקטאניָה Belliniano

מודרנית לאמנות האזורי מוזיאון ה
Museo ּבלמֹונֶטר־ריזּו ובת־זמננו
Regionale d'Arte Moderna E
Contemporanea Belmonte-

65 ּפאלֶרמֹו Riso
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המשך וגלריות מוזיאונים
לקרמיקה האזורי מוזיאון ה

Museo Regionale della
154 ירֹונֶה ָקלָטג Ceramica

לארכאולוגיה האיאֹולי מוזיאון ה
Museo Archeologico Eoliano

190 188 ליּפארי
לארכיאולוגיה האיּבלֶאי מוזיאון ה

Museo Archeologico Ibleo
150 ָרגּוזָה

Museo האיזורי מוזיאון ה
184-85 ֶמסינָה Regionale

לארכיאולוגיה האיזורי מוזיאון ה
Museo Archeologico Regionale

115 נטֹו ָאגריגֶ
לארכיאולוגיה האיזורי מוזיאון ה

Museo Archeologico Regionale
140-41 137 סיראקּוזָה

א לארכיאולוגיה האיזורי מוזיאון ה
Museo Archeologico סאלינאס
ּפאלֶרמֹו Regionale A Salinas

56
אתנולוגי האנתרופולוגי מוזיאון ה

Museo Antropologico-
99 יֶּבלינָה ג Etnologico

ּפיטֶרה האתנוגרפי מוזיאון ה
73 Museo Etnografico Pitré

Museo delle הבובות מוזיאון
229 ּפאלֶרמֹו Marionette

לבובות הבינלאומי מוזיאון ה
Museo Internazionale delle

50-51 49 ּפאלֶרמֹו Marionette
227

Museo הבישופות מוזיאון
114 נטֹו ָאגריגֶ Diocesano

Museo הבישופות מוזיאון
ָארֶמרינָה פיאצה Diocesano

129
קמבריה של הזואולוגי מוזיאון ה

Museo Zoologico Cambria
183 ֶמסינָה

Museo del Sale המלח מוזיאון
103 טראּפָני

Museo delle המלחה מוזיאון
102 נּוּביָה Saline

Museo Civico העירוני מוזיאון ה
168 ָקסֶטלֹו י ָאצ

Museo Civico העירוני מוזיאון ה
146 נֹוטֹו

Museo Civico העירוני מוזיאון ה
165 ָקטאניָה

Museo Civico העירוני מוזיאון ה
154 ירֹונֶה ָקלָטג

Museo ֹורנֹו ֶּבלג העירוני מוזיאון ה
152 מֹודיָקה Civico Belgiorno
בת־ לאמנות העירוני מוזיאון ה

Museo Civico d'Arte זמננו
99 יֶּבלינָה ג Contemporanea
דתית לאמנות העירוני מוזיאון ה

Museo Civico d'Arte Sacra
99 ָסלֶמי

סּפיריטֹו סנטֹו העירוני מוזיאון ה
Museo Civico Santo Spirito

114 נטֹו ָאגריגֶ

Museo המרקד הסאטיר מוזיאון
מאזאָרה del Satiro Danzante

107 ואלֹו ֶדל
Museo del הפפירוס מוזיאון

137 סיראקּוזָה Papiro
לארכיאולוגיה ואליָאזינדי מוזיאון

Museo Archeologico
175 ָרנדאצֹו Vagliasindi

מוסיקלית לאמנות מוזיאון ה
ֶאנָה 3M Museo Musical Art

127
Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה
117 נטֹו ָאגריגֶ Archeologico

Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה
167 ָאדראנֹו Archeologico

Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה
127 ֶאנָה Archeologico

Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה
153 לָה גֶ Archeologico

Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה
Tindari טינדארי Archeologico

186
Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה

123 ליקאָטה Archeologico
Museo לארכיאולוגיה מוזיאון ה

126 ָקלָטניֶסָטה Archeologico
ומאובנים למחצבים מוזיאון ה

Museo Mineralogico
Paleontologico e della Zolfara

126 ָקלָטניֶסָטה
Museo לפרהיסטוריה מוזיאון ה

103 טראּפָני di Preistoria
Museo ָמנדָרליסָקה מוזיאון

90-91 89 פָלּו צֶ Mandralisca
Museo Pepoli ּפֶּפֹולי מוזיאון

102 טראּפָני
זֶלאנֶטָאה אקדמיה ֶדל ּפינאקֹוֶטָקה

Pinacoteca dell'Accademia
169 יֶרָאלֶה ָאצ Zelantea

מוזיקה
224-25 קלאסית ומוזיקה אופרה

227
226 ופופולרית מסורתית מוסיקה

227
40 39 פסטיבלים

Motta אנסטזיה סנט מֹוָטה
166 Sant'Anastasia
72 Mondello מֹונֶדלֹו

38 פסטיבלים
געש הר Monte Aria ָאריָה מֹונֶטה

190
Monte Barbaro ּבארָּברֹו מֹונֶטה

98 87
Monte dei Porri ּפֹורי ֶדאי מֹונֶטה

191 ָסלינָה
176 Monte Tauro ָטאּורֹו מֹונֶטה

93 Monte Marone מארֹונֶה מֹונֶטה
186 Monte Soro סֹורֹו מֹונֶטה
Monte San וליאנו ג סן מֹונֶטה

102 101 100 Giuliano
Monte San רֹו קאלֹוגֶ סן מֹונֶטה

119 118 Calogero
Monte Saraceno נֹו ָסראצֶ מֹונֶטה

190 געש הר

Monte Poverello ּפֹוֶבֶרלֹו מֹונֶטה
181

Monte י פֶלצ ֶדלֶה פֹוָסה מֹונֶטה
190 ָסלינָה Fossa delle Felci

Monte Pellegrino ּפֶלֶגרינֹו מֹונֶטה
Santuario di מנזר רֹוזאליָה סנטה

72 Santa Rosalia
108 Monte Falcone פָלקֹונֶה מֹונֶטה

85 Monte Cofano קֹופאנֹו מֹונֶטה
Monte ָקטאלפאנֹו מֹונֶטה

95 Catalfano
190 Monte Chirica קיריָקה מֹונֶטה

לו אנג ובאני ג מֹונטֹורסֹולי
Montorsoli Giovanni Angelo

184
Monti Pelitorani ּפֶליטֹוראני מֹונטי

181
Monterosso Almo ָאלמֹו מֹונֶטרֹוסֹו

40 פסטיבלים
Monforte San ו ורג ג סן מֹונפֹורֶטה

181 Giorgio
Monreale מֹונֵריַאלֶה

Duomo di Monreale קתדרלה
76-77 71 21 10

40 פסטיבלים
עתיקה לדרמה הלאומי מוסד ה

Istituto Nazionale del Dramma
142 139 25 Antico INDA

Mussolini Benito בניטו מוסוליני
36

121 Mussomeli מּוסֹוֶמלי
38 פסטיבלים

227 226 עממית מוסיקה
36 Musco Angelo לו אנג מּוסקֹו

103 Mozia מֹוציָה
Morales Luis ֶדה לואיס מֹוראלֶס

165 de
113 11 Morgantina מֹורגָנטינָה

128-29
36 Mori Cesare זאֶרה צֶ מֹורי
הארכיאולוגי הפארק מורסיה

Parco archeologico Mursia
124 ּפאנטנֶלֶריָה

Ara di Ierone השני היירון מזבח
137 סיראקּוזָה

38-41 אוויר מזג
38-41 מזג־האוויר

Mazara del Vallo ואלֹו ֶדל ָמזָָרה
107

מזרקות
Fontana del נפטון מזרקת
184 15 ֶמסינָה Nettuno
ָמרמֹוֶראֹו תיאטרון מזרקת

Fontana del Teatro Marmoreo
64 ּפאלֶרמֹו

Fontana del גָראפֹו ֶדל פֹונטאנָה
50 ּפאלֶרמֹו Garraffo

Fontana ּפֶרטֹוריָה פֹונטאנָה
54 ּפאלֶרמֹו Pretoria

197 195 מחנאות
238 דרכים מחסומי

196 עם דירות מטבחון
237 ימי ניווט על מידע
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ּבּואֹונָרֹוטי לו מיכלאנג
93 Michelangelo Buonarroti

187 Milazzo מילאצֹו
185 Mili San Marco מרקו סן מילי

Mili San Pietro ּפייטרֹו סן מילי
185 181

Milena מילֶנָה
40 פסטיבלים

Mistretta מיסטֶרָטה
40 פסטיבלים

30 ואלים מיתוסים
מכוניות

236 בטיחות
242-43 רכב השכרת
242 בסיציליה נהיגה

222 מלאכת־יד
194-207 מלונות

194 ומתקנים דירוג
202-03 סיציליה דרום

201-02 סיציליה דרום־מערב
195 הזמנה

194-95 מחירים
198-99 Palermo ּפאלֶרמֹו

203-07 סיציליה צפון־מזרח
199-201 סיציליה צפון־מערב

197 194 רשתות
234 195 עונת תיירות

סלע מכרות מלח
126 Caltanissetta ָקלָטניֶסָטה

מכרות מלח
126 Caltanissetta ָקלָטניֶסָטה

103 102 מלחות
36 השנייה מלחמת־העולם

123 Licata ליקאָטה
148 Capo Passero ּפאֶסרֹו קאּפֹו

Santuario di דינאמאֶרה מנזר
181 dinnammare

Santuario מקריסּפינֹו המדונה מנזר
della Madonna del Crispino

181
Manfredi di מסיציליה מנפרדי

29 22 Sicilia
102 קברו

Ordine הקדוש הקבר אבירי מסדר
equestre del Santo Sepolcro di

129 55 Gerusalemme
Deutscher הטבטוני מסדר ה

55 Orden
Mastroianni לו מרצ מסטרויאני

24 Marcello
159 34 15 Messina ֶמסינָה

182-85
182 מפה

39 פסטיבלים
183 36 1908 של האדמה רעידת

מיצרי ֶמסינָה
184 לגשר הצעות

35 1848 מרד ֶמסינָה
230-31 229 הליכה מסלולי

Riserva זינגָרֹו הטבע שמורת
97 dello Zingaro

208-21 מסעדות
208 קלות וארוחות ארוחות־בוקר

217-18 סיציליה דרום

216-17 סיציליה דרום־מערב
209 הזמנות

209 במסעדות יין
209 ילדים

209 ותשלום מחירים
208 מסעדות סוגי

209 עישון
212-14 Palermo ּפאלֶרמֹו

218-21 סיציליה צפון־מזרח
214-16 סיציליה צפון־מערב

236 209 פתיחה שעות
208-09 תפריט

209 קבוע במחיר תפריט
ומשקאות אוכל גם ראו

32 מסעי־הצלב
168 Mascalucia יָה ָמסָקלּוצִ

240-41 מעבורות
מערות

Orecchio di דיוניסיוס של אוזנו
136 Dioniso

Grotta Azzurra ָאזּוָרה גרֹוָטה
109 אּוסטיָקה

Grotta Azzurra ָאזּוָרה גרֹוָטה
180 ָטאֹורמינָה

Grotta Blasi ּבלאזי גרֹוָטה
109 אּוסטיָקה

Grotta dei קֹורדארי ֶדאי גרֹוָטה
137 סיראקּוזָה Cordari

Grotta del מרינו ּבּוֶאה ֶדל גרֹוָטה
191 פיליקּודי Bue Marino

Grotta del נֹוֶבזֶה גֶ ֶדל גרֹוָטה
108 לֶָבנצֹו Genovese

Grotta del מּוזֶיֹון ֶדל גרֹוָטה
138 סיראקּוזָה Museion

Grotta del סּוגֶרֹו ֶדל גרֹוָטה
זינגָרֹו הטבע שמורת Sughero

97
Grotta dell'Uzzo אּוצֹו ֶדל גרֹוָטה

97 זינגָרֹו הטבע שמורת
Grotta dell'Oro אֹורֹו ֶדל גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה
Grotta delle ּבארֶקה ֶדלֶה גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה Barche
Grotta delle קֹולֹונֶה ֶדלֶה גרֹוָטה

109 אּוסטיָקה Colonne
סיראקּוזָה Latomie לָטֹומיֶיה

136-37
Cava d'Ispica איסּפיָקה ד קאָבה

149
קטקומבות ראו קבורה מערות

מפות
Egadi Isole האיים ֶאגאדיים ה

108
114-15 Agrigento נטֹו ָאגריגֶ

172-73 Etna אטנה
100 Erice ה ֶאריצֶ

134-35 סיציליה דרום
112-13 סיציליה דרום־מערב

12 סיציליה באזור האיים
176-77 Taormina ָטאֹורמינָה

Isole Eolie האיים ליּפאריים ה
188-89

182 Messina ֶמסינָה
144-45 Noto נֹוטֹו

82-83 12-13 סיציליה
136 Siracusa סיראקּוזָה
44-45 Palermo ּפאלֶרמֹו

47 ּפאלֶרמֹו מזרח ּפאלֶרמֹו
71 העיר למרכז מחוץ ּפאלֶרמֹו

59 ּפאלֶרמֹו מערב ּפאלֶרמֹו
ויטוריה ֶדלָה פיאצה ּפאלֶרמֹו
60-61 Piazza della Vittoria

Piazza מארינה פיאצה ּפאלֶרמֹו
48-49 Marina

124 Pantelleria ּפאנטנֶלֶריָה
Ferrovia ירקּוֶמטנֶָאה צ פֶרֹוביָה

166 Circumetnea
88-89 Cefalù פָלּו צֶ

160-61 סיציליה צפון־מזרח
86-87 סיציליה צפון־מערב
162-63 Catania ָקטאניָה

155 Caltagirone ירֹונֶה ָקלָטג
151 Ragusa Ibla ואיּבלָה ָרגּוזָה

Riserva זינגָרֹו הטבע שמורת
97 dello Zingaro

Partito העממית מפלגה ה
36 Popolare Italiano

180 ָטאֹורמינָה Mazzeo ָמצֶאֹו
Osservatorio הגעש הרי מצפה
191 סטרֹומּבֹולי Vesuviano

Santuario הכתוניים האלים מקדש
עמק delle Divinità Ctonie

116 נטֹו ָאגריגֶ המקדשים
Santuario della מאלֹופֹורֹוס מקדש

107 ֶסלינּונֶטה Malophoros
מקדשים

20 אדריכלות
Tempio di Apollo אפולו מקדש

142 יָה אֹורטיגִ
Tempio della קֹונקֹורדיָה מקדש

111 נטֹו ָאגריגֶ Concordia
98 Segesta סָטה ֶסגֶ

104-07 Selinunte ֶסלינּונֶטה
Valle dei Templi המקדשים עמק

116-17 נטֹו ָאגריגֶ
57 Maratta Carlo קרלו ָמראָטה
Margherita di מנווארה מרגריטה

174 Navarra e di Sicilia
ֶדלָה אלֹואיזָה ָמרטֹוראנָה

54 Martorana Eloisa della
Martino I di מאראגון מרטינו

129 Aragona
 Madonna con il וישו מריה

52 יני גאג Bambino
 Madonna con il וישו מריה

184 לָאּוראנָה Bambino
33 Maria di Sicilia מסיציליה מריה

184 ישו אם מרים מריה
Maria מאוסטריה קרולינה מריה
72 Karolina von Österreich

בובות תיאטרון ראו מריונטות
187 Marina di Patti ּפאטי די מרינה

Marinetti טֹומאזֹו פיליפו ָמרינֶטי
165 Filippo Tommaso

103 Marsala ָמרָסלָה
38 פסטיבלים

Mercato יריָה ּווצ ֶדלָה ֶמרקאטֹו
56 10 ּפאלֶרמֹו della Vucciria
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237 236 משטרה
שלטון בסיציליה למלך משנה ה

34 Sicilia viceream
לאמּפֶדּוזָה די טֹומאזי משפחת

122 Tomasi di Lampedusa
טֹומאזי ּוזֶּפֶה ג לאמּפֶדּוזָה גם ראו

די
יינות ומשקאות אוכל ראו משקאות

40 משקעים

נ
Regno di Napoli ממלכת נאפולי

35 34
180 159 Naxos נאקסֹוס

121 Naro נארֹו
186 Monti Nebrodi רכס נֶּברֹודי

187
102 Nubia נּוּביָה

57 23 Novelli Pietro פייטרו נֹוֶבלי
151 165 69 68

27 המסדר ספר את מגיש בנדיקטוס
144-47 17 11 Noto נֹוטֹו

בנֹוטֹו ואדריכלות אמנות בארוק
146

144-45 רחובות מפת
38 פסטיבלים

18-19 נוף
Case e tetti di Bagheria ּבאגֶריָה נוף

17 גּוטּוזֹו
נטֹו ָאגריגֶ קבורה מערות נוצריות

117
33 32 29 נורמאנים

Natale a ָטאֹורמינָה ָא נָטאלֶה
41 Taormina

הארכיאולוגי המתחם נֵיַאּפֹוליס
Neapolis Area archeologica

136 סיראקּוזָה
92 Nicosia ניקֹוזיָה

30 Nikias ניקיאס
235 גישת נכים

Nelson הורשיו האדמירל נלסון
174 142 73 Admiral Horatio
Napoleon קיסר הראשון נפוליאון

72 Buonaparte
Trionfo della morte המוות נצחון

23 ּפאלֶרמֹו ָאָּבֶטליס ּפָלאצֹו
52 33 30-31

ס
29 Savoia Casa בית סאבוי

126-27 Sabucina ינָה סאּבּוצ
181 Savoca סאבֹוָקה

197 חווה חופשות Savoca סאבֹוָקה
223 ָקטאניָה Savia סאביָה

Sagra del Grano גראנֹו ֶדל סאגָרה
39 ָקלטאניֶסָטה

Sagra del Miele מיֶאלֶה ֶדל סאגָרה
40 סֹורטינֹו

Sagra del Pane ּפאנֶה ֶדל סאגָרה
39 ָאלמֹו מֹונֶטרֹוסֹו

Sagra ֶסקאניֹו ּפֹומֹודֹורֹו ֶדל סאגָרה
del Pomodoro Seccagno

39 וילאלָּבה

Sagra del ּפֶּפֶרֹונֶה ֶדל סאגָרה
40 סּוֶטָרה Peperone

Sagra del ֹופֹו קארצ ֶדל סאגָרה
38 Carciofo

40 Sagra dell'Uva אּוָבה ֶדל סאגָרה
Sagra della מֹוסטראָדה ֶדלָה סאגָרה

39 ֶרגאלּבּוטֹו Mostarda
ה דֹולצֶ ֶדל ה סאלסיצָ ֶדלָה סאגָרה

Sagra della טרֹוָטה ֶדלָה ֶא
Salsiccia del Dolce e della

41 ָאקֶראיֶדה ּפָלאצֹולֹו Trota
Sagra della ּפֶסָקה ֶדלָה סאגָרה

40 לֶאֹונפֹורֶטה Pesca
פרּוטי ֶדאי ֶא פראגֹולֶה ֶדלֶה סאגָרה

Sagra delle Fragole ּבֹוסקֹו די
מאלֶטֹו e dei Frutti di Bosco

39 ֶאטנָה סּול
Sagra della ריקֹוָטה ֶדלָה סאגָרה

38 מּוסֹוֶמלי Ricotta
ֹו פֹורמאג ֶדל ֶא ריקֹוָטה ֶדלָה סאגָרה

Sagra della Ricotta e del
38 ויציני Formaggio

Saliba Antonello אנטונלו סאליָּבה
179 165

Salerno Giuseppe ּוזֶּפֶה ג סאלֶרנֹו
93

San Sebastiano הקדוש סבסטיאן
23 ֶמסינָה ָדה אנטונלו
98 87 Segesta סָטה ֶסגֶ

38 פסטיבלים
Sutera סּוֶטָרה

39 פסטיבלים
95 Solunto סֹולּונטֹו

231 230 על רכיבה סוסים
22-23 סופרים

55 Sozzi Olivio אֹוליביֹו סֹוצי
Sortino סֹורטינֹו
40 פסטיבלים

102 Stagno saline מלחת סטאניֹו
Sturzo Don י לואיג דון סטּורצֹו

36 Luigi
Settimana ֶאגאדי ֶדלֶה ֶסטימאנָה

38 delle Egadi
Settimana Santa סנטה ֶסטימאנָה

38 ָקלטאניֶסָטה
22 Stesichoros סטסיכורוס

191 189 Stromboli סטרֹומּבֹולי
167 Simeto fiume נהר סיֶמטֹו

Sinatra Vincenzo נצו וינצ סינטרה
146 144

36-37 המודרנית סיציליה
והעתיקה הפרהיסטורית סיציליה

30-31
32-33 ימי־הביניים של סיציליה

31 Sicani סיקאני ה
150 31 30 Siculi סיקּולי ה
118 Siculiana סיקּוליָאנָה

133 21 15 11 Siracusa סיראקּוזָה
136-43

142-43 Ortigia יָה אֹורטיגִ
30 היסטוריה

237 לתיירים מידע לשכת

לארכיאולוגיה האיזורי מוזיאון ה
Museo Archeologico Regionale

140-41
136 מפה

41 38 פסטיבלים
Teatro greco היווני תיאטרון ה

138-39
מיסֶטרי ֶדאי ֶסלֶּבָרציֹונֶה

Celebrazione dei Misteri
38 ֶאנָה

190-91 189 Salina ָסלינָה
30 10 Selinunte ֶסלינּונֶטה

104-07
99 Salemi ָסלֶמי

San Biagio ּפלאטאני ֶדאי ֹו ּביָאג סן
dei Platani

38 פסטיבלים
Valle San עמק ברטולומאו סן

149 Bartolomeo
ּפאלֶרמֹו San Giacomo אקומו ג סן

64
San Giovanni באטיסטה ובאני ג סן

101 ה ֶאריצֶ Battista
San נאּפֹולֶטאני ֶדאי ובאני ג סן
Giovanni dei Napoletani

50 ּפאלֶרמֹו
San Giovanni ֶאֶרמיטי ֶדלי ובאני ג סן

64-65 ּפאלֶרמֹו degli Eremiti
60 רחובות מפת

San Giovanni לֶּברֹוזי ֶדאי ובני ג סן
75 ּפאלֶרמֹו dei Lebbrosi

איּבלָה San Giuseppe ּוזֶּפֶה ג סן
151

San Giuseppe ֶטָאטיני ֶדאי ּוזֶּפֶה ג סן
68 65 ּפאלֶרמֹו dei Teatini

נֹוטֹו San Domenico דומניקו סן
147

San Domenico דומניקו סן
57 45 ּפאלֶרמֹו

San Vito Lo Capo קאּפֹו לֹו ויטו סן
97

San Vincenzo נצו וינצ סן
191 סטרֹומּבֹולי

נטֹו ָאגריגֶ San Lorenzo לורנצו סן
114-15

San Nicolò ָאֶרנָה ל ניקולו סן
165 ָקטאניָה l'Arena

San Salvatore סלבטורה סן
65 ּפאלֶרמֹו

101 ה ֶאריצֶ San Pietro ּפייטרֹו סן
152 מֹודיָקה San Pietro ּפייטרֹו סן

ּפאנאֵריָאה San Pietro ּפייטרֹו סן
191

San Filippo ָאּפֹוסטֹולֹו פיליפו סן
143 יָה אֹורטיגִ Apostolo

נֹוטֹו San Francesco סקו פרנצ סן
146

145 רחובות מפת
San Francesco ָאסיזי ד סקו פרנצ סן

51 ּפאלֶרמֹו d'Assisi
San Francesco ָאסיזי ד סקו פרנצ סן

154 ירֹונֶה ָקלָטג d'Assisi
San Francesco ָסֶבריֹו סקו פרנצ סן

69 ּפאלֶרמֹו Saverio
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ּפאלֶרמֹו San Cataldo ָקטאלדֹו סן
55

147 נֹוטֹו San Carlo קרלו סן
144 רחובות מפת

Sandrelli Stefania סטפניה סנדֶרלי
24

ּפאלֶרמֹו Sant'Orsola אֹורסּולָה סנט
68

לבית המרקיזים ָאלפאנֹו סנט
147 Sant'Alfano marchese di

169 Sant'Alfio ָאלפיֹו סנט
Santa מיראקֹולי ֶדאי מריה סנטה

50 ּפאלֶרמֹו Maria dei Miracoli
Santa Maria ֶּבטלֶם די מריה סנטה

152 מֹודיָקה di Betlem
Santuario מנזר מילי די מריה סנטה

185 di Santa Maria di Mili
Santa Maria ָסלינָה די מריה סנטה

190 di Salina
Santa Maria מֹונֶטה ֶדל מריה סנטה

155 ירֹונֶה ָקלָטג del Monte
מדרגות מֹונֶטה ֶדל מריה סנטה

Scala di Santa Maria del Monte
154-55 ירֹונֶה ָקלָטג

Santa סקאלֶה ֶדלֶה מריה סנטה
ָרגּוזָה Maria delle Scale

150-51
Santa Maria ָקֶטנָה ֶדלָה מריה סנטה

ּפאלֶרמֹו della Catena
48 רחובות מפת

Santa ספאזימֹו ֶדלֹו מריה סנטה
ּפאלֶרמֹו Maria dello Spasimo

55
Santa עמק נֹוָבה לָה מריה סנטה

149 Maria La Nova valle
Santa Maria ָמָדלֶנָה מריה סנטה

64 ּפאלֶרמֹו Maddalena
Santa Caterina קטרינה סנטה

ָטאֹורמינָה
177 רחובות מפת

Santa אלסנדריה ד קטרינה סנטה
Caterina d'Alessandria

54 ּפאלֶרמֹו
נֹוטֹו Santa Chiara קיָאָרה סנטה

145 רחובות מפת
Sanctuario di מנזר רֹוזאליָה סנטה

ּפֶלֶגרינֹו מֹונֶטה Santa Rosalia
72

Santo ָקמאסטָרה די סטפאנו סנטו
92 Stefano di Camastra
Santo Spirito ספיריטו סנטו

75 ּפאלֶרמֹו
ֶדאי ָאנּונציָאָטה ָסנטיסיָמה
Santissima קאטאלאני

Annunziata dei Catalani
182 ֶמסינָה

Sanfilippo אנטוניו סנפיליפו
99 Antonio
228-31 ספורט

Spiaggia degli זימארי ֶדלי ה סּפיָאגָ
191 ּפאנאֵריָאה Zimmari

ספינות
228 הפלגה

240-41 מעבורות

30-31 יוונית תלת־חתרית
22-23 ואמנות ספרות

93 Sperlinga סּפֶרלינגָה
124 ּפאנטנֶלֶריָה Scauri סקאּורי

Scaglione פייטרו סקאליֹונֶה
37 Pietro

223 Scalisi Piero פיירו סקאליזי
191 Scari סקארי

53 Scarpa Carlo קרלו סקארּפָה
231 230 סקי

172 Etna אטנה
99 Schifano Mario מריו סקיפאנֹו

Sclafani סקו פרנצ סקלאפָני
50 Francesco

Gjergj קסטריוטי גיירגי סקנדרבג
96 Kastrioti

Cervantes דה מיגואל סרוונטס
183 Miguel de
קולנוע ראו סרטים

Serpotta אקומו ג ֶסרּפֹוָטה
Giacomo

סנטה די רֹוזאריֹו ֶדל אֹוראטֹוריֹו
Oratorio del Rosario di יָטה צ

56-57 ּפאלֶרמֹו Santa Cita
ּפאלֶרמֹו La Gancia ה גאנצָ לָה

50
San Lorenzo לורנצו סן

114 נטֹו ָאגריגֶ
San ָאסיזי ד סקו פרנצ סן

51 ּפאלֶרמֹו Francesco d'Assisi
Chiesa del Gesù זּו גֶ ֶדל קיֶיזָה

68 ּפאלֶרמֹו
Chiesa del קארמינֶה ֶדל קיֶיזָה

69 ּפאלֶרמֹו Carmine
Chiesa Madre מאדֶרה קיֶיזָה

94 סֹוּפראנָה ּפֶטראליָה
Chiesa Madre מאדֶרה קיֶיזָה

107 ָקסֶטלֶבטראנֹו
Battaglia di Lepanto לֶּפאנטֹו קרב

57 35
Serpotta ּוזֶּפֶה ג ֶסרּפֹוָטה
114 94 69 Giuseppe

40 בסיציליה סתו

ע
222 עבודות־יד

209 במסעדות עישון
239 עיתונים

183 Alì Pasha פאשה עלי
Valle dei Templi המקדשים עמק

116-17 נטֹו ָאגריגֶ
29 27 15 ערב ותרבות ערבים

32-33
127 Enna ֶאנָה

Mazara del Vallo ואלֹו ֶדל ָמזָָרה
107

103 85 Marsala ָמרָסלָה
124 Pantelleria ּפאנטנֶלֶריָה

118 Sciacca שאָקה
Vespri הסיציליאנית עְרבית ה

100 93 33 siciliani

פ
108 Favignana פאביניאנָה

38 פסטיבלים
Pasolini Pier פאולו פייר ּפאזֹוליני

25 Paolo
187 Patti ּפאטי

Patricolo ובאני ג ּפאטריקֹולֹו
64 Giovanni

Patricolo סלבטורה ּפאטריקֹולֹו
64 Salvatore

Palazzina Cinese ינֶזֶה צ ּפאלאצינָה
72-73 ּפאלֶרמֹו

Palio dei נֹורמאני ֶדאי ּפאליֹו
ָארֶמרינָה פיאצה Normanni

227 39
Palma Andrea אנדראה ּפאלָמה

142
Palma di מֹונֶטקיָארֹו די ּפאלָמה

122-23 Montechiaro
74 Palma Nicolò ניקולו ּפאלָמה

ֶמסינָה ארכיבישוף ּפאלמיֶירי
Palmieri Arcivescovo di

183 Messina
Palmieri משפחת נארֹו די ּפאלמיֶירי

122 di Naro
43-77 10 Palermo ּפאלֶרמֹו

30 היסטוריה
237 לתיירים מידע לשכת

47-57 ּפאלֶרמֹו מזרח
71-77 העיר למרכז מחוץ

198-99 מלונות
212-14 מסעדות

59-69 ּפאלֶרמֹו מערב
44-45 מפה

Aeroporto di Punta ָראזי ּפּונָטה
241 Raisi

Piazza della ויטוריה ֶדלָה פיאצה
60-61 רחובות מפת Vittoria

Piazza Marina מארינה פיאצה
48-49 רחובות מפת

41 40 39 38 פסטיבלים
Cappella Palatina ּפָלָטינָה קפלה

62-63
Cattedrale di Palermo קתדרלה

45
191 189 Panarea ּפאנאֵריָאה

Pantano Grande גראנֶדה ּפאנטאנֹו
185

Pantano Piccolo ּפיקֹולֹו ּפאנטאנֹו
185

124 11 Pantelleria ּפאנטנֶלֶריָה
124 מפה

241 נמל־תעופה
24 Pacino Al אל ינו פאצ

148 Pachino ּפאקינֹו
אּוסטיָקה Faraglioni פאראליֹוני

109
Partanna ּפארטאנָה

38 פסטיבלים
וגנים פארקים

Giardino Ibleo איּבלֶאֹו ארדינֹו ג
151 איּבלָה
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Giardino גריבלדי ארדינֹו ג
50 ּפאלֶרמֹו Garibaldi

Giardino della וילה ֶדלה ארדינֹו ג
154 ירֹונֶה ָקלָטג Villa

Giardino Lavico לאביקֹו ארדינֹו ג
168 יָה ָמסָקלּוצִ

Giardini del ּבאליֹו ֶדל ארדיני ג
100 ה ֶאריצֶ Balio

Orto Botanico הבוטאני גן ה
183 ֶמסינָה

Orto Botanico הבוטאני גן ה
75 10 ּפאלֶרמֹו

Villa Bonanno ּבֹונאנֹו וילה
64 ּפאלֶרמֹו

ָקטאניָה Villa Bellini ֶּבליני וילה
165

ּפאלֶרמֹו Villa Giulia וליה ג וילה
74

ֶמסינָה Villa Mazzini מאציני וילה
184

Villa Comunale קֹומּונאלֶה וילה
178 ָטאֹורמינָה

Parco פאבֹוריָטה ֶדלָה ּפארקֹו
72 ּפאלֶרמֹו della Favorita

Pedro I de מאראגון הראשון פדרו
152 Aragón

Federico קיָאָרמֹונֶטה הרביעי פדריקו
123 IV di Aragona

Federico מאראגון השלישי פדריקו
152 29 III di Aragona

Federico סיציליה מלך השני פדריקו
29 II Re di Sicilia

119 Caltabellotta ָקלָטֶּבלֹוָטה
Fuga Ferdinando פרדיננדו פּוגָה

67
167 Pozzillo Lago אגם ּפֹוזילֹו
Lago Pozzillo אגם סכר ּפֹוזילֹו

167 diga
Polo י קֹורדיצ א מּוזֵיָאלֶה ּפֹולֹו

ה ֶאריצֶ Museale A Cordici
101

 Polittico גרגוריו סן של פוליפטיך ה
ָדה אנטונלו di San Gregorio

184 ֶמסינָה
168 30 Polyphemos ּפֹוליפֶמֹוס

94 Polizzi Generosa נֶרֹוזָה גֶ ּפֹוליצי
Fonte Aretusa ָאֶרטּוזָה פֹונֶטה

143 יָה אֹורטיגִ
Punta Gavazzi גאבאצי ּפּונָטה

109 אּוסטיָקה
Ponte dei ני סאראצֶ ֶדאי ּפֹונֶטה

167 ָאדראנֹו Saraceni
Punta del אטֹו ּפֶרצ ֶדל ּפּונָטה

91 פיליקּודי Perciato
Ponte ָאמיראליֹו ֶדל ּפֹונֶטה

75 ּפאלֶרמֹו dell'Ammiraglio
Punta Tracino ינֹו טראצ ּפּונָטה

124 ּפאנטנֶלֶריָה
Punta Tre ּפיאטֶרה טֶרה ּפּונָטה

124 ּפאנטנֶלֶריָה Pietre
Punta Sottile סֹוטילֶה ּפּונָטה

108 פאביניאנָה
Punta Fanfalo פָנפאלֹו ּפּונָטה

108 פאביניאנָה

Punta Faraglione פָראליֹונֶה ּפּונָטה
108 פאביניאנָה

Punta Fram פראם ּפּונָטה
124 ּפאנטנֶלֶריָה

פאביניאנָה Punta Ferro פֶרֹו ּפּונָטה
108

Punta Calarossa קאלארֹוָסה ּפּונָטה
108 פאביניאנָה

Fossa delle Felci י פֶלצ ֶדלֶה פֹוָסה
191 ָסלינָה

Pozzo dei נהר ּפרּוני ֶדאי ּפֹוצֹו
152 Pruni fiume

185 Forra di Mili מילי די פֹוָרה
Porta Marina מארינָה ּפֹורָטה

פָלּו צֶ
88 רחובות מפת

ּפאלֶרמֹו Porta Nuova נֹוָבה ּפֹורָטה
65 59

60 רחובות מפת
Forte San סלבטורה סן פֹורֶטה

184 ֶמסינָה Salvatore
Porta Felice ה פֶליצֶ ּפֹורָטה

65 ּפאלֶרמֹו
191 פיליקּודי Porto ּפֹורטֹו

Porto ֶאמּפֶדֹוקלֶה ּפֹורטֹו
115 Empedocle

Porto di Levante לֶבאנֶטה די ּפֹורטֹו
190 געש הר

ּפאֶסרֹו קאּפֹו די ּפֹורטֹוּפאלֹו
148 Portopalo di Capo Passero

Portella נֹוָבה מאנדָרה ּפֹורֶטלָה
97 Mandra Nuova

Purificato דומניקו ּפּוריפיקאטֹו
73 Domenico

181 Forza d'Angrò ָאנגרֹו ד פֹורצָה
Petralia Sottana סֹוטאנָה ּפֶטראליָה

93
Petralia סֹוּפראנָה ּפֶטראליָה

94 Soprana
Petralia ֶדה אּומילֶה פרא ּפֶטראליָה

167 92 Fra' Umile de
24 Petri Elio ֶאליֹו ּפֶטרי

166 Paternò ּפֶָטרנֹו
Paternò הנסיך קאסֶטלֹו ּפֶָטרנֹו

162 Castello Principi di Biscari
Piana degli ָאלָּבנֶזי ֶדלי ּפיָאנָה

96 Albanesi
94 Piano Battaglia ָּבטאליָה ּפיאנֹו
Piazza Armerina ָארֶמרינָה פיאצה

129-31 11
Villa del Casale ָקזאלָה ֶדל וילָה

130-31
Piazza Bologna בולוניה פיאצה

65 ּפאלֶרמֹו
Piazza Duomo דּואֹומֹו פיאצה

90 פָלּו צֶ
Piazza Duomo דּואֹומֹו פיאצה

162-63 ָקטאניָה
Piazza del דּואֹומֹו ֶדל פיאצה

ָטאֹורמינָה Duomo
176 רחובות מפת

Piazza della ויטוריה ֶדלָה פיאצה
64 10 ּפאלֶרמֹו Vittoria

Piazza IX באפריל התשיעי פיאצה
ָטאֹורמינָה Aprile
176 רחובות מפת

Piazza איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו פיאצה
נטֹו ָאגריגֶ Vittorio Emanuele

115
Piazza Marina מארינה פיאצה

50 ּפאלֶרמֹו
48-49 רחובות מפת

Piazza Municipio יּפיֹו מּוניצ פיאצה
154 ירֹונֶה ָקלָטג

103 Pisano Nino נינו ּפיזאנֹו
Pietro III di מאראגון השלישי פייטרו

29 Aragona
Pietro II di מאראגון השני פייטרו

29 Aragona
51 Filangieri משפחת רי פילאנגֶ

Filangieri ֶסֶברינֹו רי פילאנגֶ
29 Severino

Filippo בורבון לבית החמישי פיליפו
V di Borbone

60 La statua di Filippo V פסלו
64

191 188 Filicudi פיליקּודי
188 Filicudi Porto ּפֹורטֹו פיליקּודי
זֶלאנֶטָאה אקדמיה ֶדל ּפינאקֹוֶטָקה

Pinacoteca dell'Accademia
169 יֶרָאלֶה ָאצ Zelantea

143 116 22 Pindaros ּפינדארֹוס
36 Finocchiaro ארֹו פינֹוצ

Pintorno אּומילֶה פרא ּפינטֹורנֹו
94 Fra' Umile

123 Phintias פינטיָאס
181 Pizzo di Vernà וֶרנָה די ּפיצֹו

Pizzo di Corvo קֹורבֹו די ּפיצֹו
187 ָסלינָה

191 Ficogrande פיקֹוגראנֶדה
Piraino Enrico אנריקו ּפיראינֹו

90 89
Pirandello Luigi י לואיג ּפיראנֶדלֹו

25 24 23 22
115 111 הולדתו מקום

36 נובל פרס
ּפיראנֶדליָאני סטּודי די ראֶסניָה

Rassegna di Studi Pirandelliani
41 נטֹו ָאגריגֶ

ּפיראנֶדליָאנֶה ראּפֶרזֶנטאציֹוני
Rappresentazioni Pirandelliane

39 נטֹו ָאגריגֶ
 Sei מחבר מחפשות נפשות שש

36 personaggi in cerca d'autore
Teatro ּפיראנֶדלֹו תיאטרון

114 נטֹו ָאגריגֶ Pirandello
Pirandello פאוסטו ּפיראנֶדלֹו

99 73 Fausto
28 Pyrrhus פירוס

Pisciotta גאסּפֶָרה ּפישֹוָטה
36 Gaspare

191 Piscità ּפישיָטה
125 Isole Pelagie איי ה ּפֶלאגֶ

Palazzo Abatellis ָאָּבֶטליס ּפָלאצֹו
52-53 45 ּפאלֶרמֹו

49 רחובות מפת
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Palazzo Adriano ָאדריָאנֹו ּפָלאצֹו
120

Palazzo Astuto ָאסטּוטֹו ּפָלאצֹו
נֹוטֹו

144 רחובות מפת
Palazzo Biscari ּביסקארי ּפָלאצֹו

162 ָקטאניָה
Palazzo Bellomo ֶּבלֹומֹו ּפָלאצֹו

143 יָה אֹורטיגִ
Palazzo ּבֹוסקֹו ֶדל ֶּבנֶֶבנטאנֹו ּפָלאצֹו

Beneventano del Bosco
142 יָה אֹורטיגִ

Palazzo Geraci י ראצ גֶ ּפָלאצֹו
65 ּפאלֶרמֹו

Palazzo Greco גֶרקֹו ּפָלאצֹו
142 יָה אֹורטיגִ

סטפאנו סנטו די דּוּכי ֶדאי ּפָלאצֹו
Palazzo dei Duchi di Santo

179 ָטאֹורמינָה Stefano
Palazzo dei נֹורמאני ֶדאי ּפָלאצֹו
64 44 ּפאלֶרמֹו Normanni

60 רחובות מפת
Palazzo Ducezio ציֹו דּוצֶ ּפָלאצֹו

146 נֹוטֹו
144 רחובות מפת

Palazzo delle ָאקווילֶה ֶדלֶה ּפָלאצֹו
54 ּפאלֶרמֹו Aquile

מיראליָה ֶדלָה טאראלֹו ּפָלאצֹו
Palazzo Tarallo della Miraglia

65 ּפאלֶרמֹו
Palazzo Trigona טריגֹונָה ּפָלאצֹו

146 נֹוטֹו
145 רחובות מפת

Palazzo ָאלפאנֹו לאנדֹולינָה ּפָלאצֹו
147 נֹוטֹו Landolina Alfano

מארגּולֶנזי־מֹונטָאלטֹו ּפָלאצֹו
Palazzo Margulensi-Montalto

143 יָה אֹורטיגִ
Palazzo Mirto מירטֹו ּפָלאצֹו

51 ּפאלֶרמֹו
וילאדֹוראָטה י ניקֹולאצ ּפָלאצֹו

Palazzo Nicolaci Villadorata
147 נֹוטֹו

Palazzo סֶטרי־קיָאָרמֹונֶטה ּפָלאצֹו
50 ּפאלֶרמֹו Steri-Chiaramonte

Palazzo Corvaja קֹורבאיָה ּפָלאצֹו
178 ָטאֹורמינָה

177 רחובות מפת
Palazzolo ָאקֶראיֶדה ּפָלאצֹולֹו

153 Acreide
41 פסטיבלים

431-404 המלחמות פלופונסיות
28 BC

Monti Peloritani רכס ּפֶלֹוריטאני
181

196 פליטים
Felipe II de ספרד מלך השני פליפה

103 España
אּוסטיָקה Falconara פָלקֹונאָרה

109
Falconara די ָקסֶטלֹו פָלקֹונאָרה

123 Castello di
Falcone Giovanni ובאני ג פָלקֹונֶה

37

157 133 11 Pantalica ּפָנטאליָקה
Giovanni רוזן ובאני ג ּפניאפֶל
33 29 conte di Pegnafiel

85 30 פניקים
103 Mozia מֹוציָה

100 ה ֶאריצֶ קיקלופיים קירות
126 38 פסחא

Festa di San אקומו ג סן די פסטה
227 39 ירֹונֶה ָקלָטג Giacomo

Festa di San ּוזֶּפֶה ג סן די פסטה
39 ֶטראזיני Giuseppe

Festa di San נצֹו וינצֶ סן די פסטה
40 ָאָרגֹונָה Vincenzo

Festa di San סבסטיאנו סן די פסטה
41 יֶרָאלֶה ָאצ Sebastiano

Festa di אגאָטה סנט די פסטה
227 41 ָקטאניָה Sant'Agata

Festa di יה לוצ סנטה די פסטה
41 סיראקּוזָה Santa Lucia

Festa di רֹוזאליָה סנטה די פסטה
227 39 ּפאלֶרמֹו Santa Rosalia

פיֹוֶרה אין מנדֹורלֹו ֶדל פסטה
Festa del Mandorlo in Fiore

229 42 נטֹו ָאגריגֶ
38 Festa del Pane ּפאנֶה ֶדל פֶסָטה

Festa della יזי ּבּורג ֶדלָה פסטה
39 Burgisi

Festa סֹוקֹורסֹו ֶדל מדונה ֶדלָה פסטה
della Madonna del Soccorso

41 שאָקה
Festa ה לּוצֶ ֶדלָה מדונה ֶדלָה פסטה

della Madonna della Luce
40 מיסטֶרָטה

Festa della ספיגָה ֶדלָה פסטה
39 קאָקמֹו Spiga

Festa יפיסיֹונֶה קרֹוצ ֶדלָה פסטה
קאלָָטפימי della Crocifissione

38
Festival סאקָרה מּוזיקה די פסטיבל

di Musica Sacra Montreale
41 מֹונטֵריאלֶה

Festival di מורגאנה די פסטיבל
40 ּפאלֶרמֹו Morgana

לאמנות הבינלאומי פסטיבל ה
ומחול תיאטרון מוסיקה

Taormina Arte Musica & Danza
39 ָטאֹורמינָה

הבינלאומי הפולקלור פסטיבל
Festival Internazionale del
227 41 נטֹו ָאגריגֶ Folklore

קלאסי לתיאטרון פסטיבל ה
Festival Internazionale del

38 Teatro Classico
Festival sul נטֹו נֹוֶבצֶ סּול פסטיבל

40 ּפאלֶרמֹו Novecento
World החוף על עולמי פסטיבל

ּפאלֶרמֹו Festival on the Beach
227

38-41 פסטיבלים
126 פסחא

23 פסיפס
237 פספורטים

228-31 חוץ פעילות

Pepe Guglielmo גּוליֶילמֹו ּפֶּפֶה
108

Pepoli Conte ָאגֹוסטינֹו הרוזן ּפֶּפֹולי
102 Agostino

פפירוס
Museo del הפפירוס מוזיאון

137 סיראקּוזָה Papiro
188 Pecorini ּפֶקֹוריני

Pecorini a Mare מאֶרה ָא ּפֶקֹוריני
191 פיליקּודי

165 Angelico Beato ליקו אנג פרא
Faraglione קאנָה ֶדלָה פָראליֹונֶה

191 פיליקּודי della Canna
Ferrara Giuseppe ּוזֶּפֶה ג פֶראָרה

24
107 Ferraro פֶרארֹו

מאראגון הראשון פרדיננדו
35 33 Ferdinando I di Aragona

שתי מלך הראשון פרדיננדו
Ferdinando I delle הסיציליות

142 72-73 29 Due Sicilie
174 164

הסיציליות שתי מלך השני פרדיננדו
Ferdinando II delle Due Sicilie

125 35 29
Ferrovia ירקּוֶמטנֶָאה צ פֶרֹוביָה

242 166 Circumetnea
Provenzano ברנרדו ּפרֹוֶבנצאנֹו

37 Bernardo
Protonaro סטפאנו ּפרֹוטֹונארֹו

22 Stefano
Processione מיסֶטרי ֶדאי סיֹונֶה ּפרֹוצֶ

טראּפָני dei Misteri di Trapani
38

Processione ואָרה ֶדלָה סיֹונֶה ּפרֹוצֶ
39 ֶמסינָה della Vara

Presepe Vivente ויֶבנֶטה ּפֶרזֶּפֶה
227 יָרה ָאג

Presepe Vivente ויֶבנֶטה ּפֶרזֶּפֶה
227 י קּוסטֹונאצ

Federico II הקיסר השני פרידריך
27 del Sacro Romano Impero

102 29
22 17 הסיציליאנית ספרות וה

157 Augusta ַאּוגּוסָטה
168 Aci Castello ָקסֶטלֹו י ָאצ

153 Gela לָה גֶ
123 Licata ליקאָטה

33 מותו
187 Milazzo מילאצֹו

121 Naro נארֹו
99 Salemi ָסלֶמי

San ָאסיזי ד סקו פרנצ סן
51 ּפאלֶרמֹו Francesco d'Assisi

93 Sperlinga סּפֶרלינגָה
Palazzo dei נֹורמאני ֶדאי ּפָלאצֹו

64 ּפאלֶרמֹו Normanni
167 Centuripe נטּוריּפֶה צֶ

164 Catania ָקטאניָה
119 Caltabellotta ָקלָטֶּבלֹוָטה

Castello ה ָמניָאצֶ ָקסֶטלֹו
143 יָה אֹורטיגִ Maniace

120 Prizzi ּפריצי
38 פסטיבלים
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64 Parlamento פרלמנט
Prefoglio Contessa רוזנת ּפֶרפֹוליֹו

115 di
238 פשע

צ
ציפורים

Riserva זינגָרֹו הטבע שמורת
97 dello Zingaro

טבע גם ראו
Ciclopi Isole ֶדאי איזֹולֶה יקלֹוּפי צ

168 dei
Cirincione אנדראה ֹונֶה ירינצ צ

57 Andrea
Circolo di קֹונֶברסאציֹונֶה די ירקֹולֹו צ

151 איּבלָה Conversazione
רכבת קווי ירקּוֶמטנֶָאה צ

242 166 Circumetnea Linea
231 228 צלילה

109 Ustica אּוסטיָקה
18-19 בסיציליה צמחיה

166-67 Centuripe נטּוריּפֶה צֶ
37 Ciancimino Vito ויטו ימינֹו נצ צָ

159-87 11 סיציליה צפון־מזרח
211 המקומי מטבח ה

203-07 מלונות
218-21 מסעדות

160-61 מפה
85-133 10 סיציליה צפון־מערב

210 המקומי מטבח ה
199-201 מלונות
214-16 מסעדות

86-87 מפה
88-91 83 21 10 Cefalù פָלּו צֶ

237 לתיירים מידע לשכת
88-89 רחובות מפת

Cerda רָדה צֶ
38 פסטיבלים

ק
יגאנטי ג ֶדאי קאבאלָקאָטה

ֶמסינָה Cavalcata dei Giganti
39

Cavour רוזן ֶּבנסֹו קאמילֹו קאבּור
34 Camillo Benso conte di

Casalvecchio סיקּולֹו קאזָאלֶבקיֹו
181 Siculo

Casa del Pesce ּפֶֶשה ֶדל קאזָה
223 סיראקּוזָה

Casa Professa ּפרֹופֶָסה קאזָה
68 ּפאלֶרמֹו

Casorati Felice ה פֶליצֶ קאזֹוראטי
73

Cala Galera גָלֶָרה קאלָה
125 לאמּפֶדּוזָה

Cala Greca גֶרָקה קאלָה
125 לאמּפֶדּוזָה

108 Cala Dogana דֹוגאנָה קאלָה
Cala dell'Altura ָאלטּוָרה ֶדל קאלָה

124 ּפאנטנֶלֶריָה
ּפאנאֵריָאה Cala Junco יּונקֹו קאלָה

191
Cala Maluk מאלּוק קאלָה

125 לאמּפֶדּוזָה

Cala ים לשון ֶדנטי ינקוֶוה צ קאלָה
124 ּפאנטנֶלֶריָה Cinque Denti

Cala Croce ה קרֹוצֶ קאלָה
125 לאמּפֶדּוזָה

Cala Rotonda רֹוטֹונָדה קאלָה
124 ּפאנטנֶלֶריָה

119 Calogero San סן רֹו קאלֹוגֶ
Calatafimi קאלָָטפימי

38 פסטיבלים
Cambio Cavalli ָקבאלי קאמּביֹו

227 ּפאלֶרמֹו
122 Canicattì קאניָקטי

Capo Graziano גראציָאנֹו קאּפֹו
191 188 פיליקּודי

Capo d'Orlando אֹורלָנדֹו ד קאּפֹו
187

Maria כנסיית ָסנטיסיָמה מריה
187 Santissima

Capo delle קֹוֶרנטי ֶדלֶה קאּפֹו
148 Correnti

Capo Taormina ָטאֹורמינָה קאּפֹו
180

187 Capo Milazzo מילאצֹו קאּפֹו
Capo Milazzese מילאצֶזֶה קאּפֹו

191 ּפאנאֵריָאה
Capo אנדראה סנט קאּפֹו

180 ָטאֹורמינָה Sant'Andrea
148 Capo Passero ּפאֶסרֹו קאּפֹו

197
185 Capo Peloro ּפֶלֹורֹו קאּפֹו

Capo Falconara פָלקֹונאָרה קאּפֹו
109 אּוסטיָקה

ּפאטי Capo Calavà ָקלָָבה קאּפֹו
187

94-95 86 Caccamo קאָקמֹו
39 פסטיבלים

Caravaggio ו קאראווג
185 Michelangelo Merisi da

קטקומבות ראו מערות קבורה
Tomba di ארכימדס קבר

137 סיראקּוזָה Archimede
רוזן ֶאנריֶקז אלפונסו ָקּבֶרָרה

Cabrera Giovanni Alfonso
152 Enriquez de

152 Cabrera משפחת ָקּבֶרָרה
Quasimodo סלבטורה קוואזימֹודֹו

186 37 25 23 Salvatore
Quattro Canti קאנטי קוואטרֹו

65 ּפאלֶרמֹו
23 Quartarano קווארָטראנֹו

רכבות ראו רכבת קווי
105 Cotone fiume נהר קֹוטֹונֶה

106
Cuticchio בובות תיאטרון ֹו קּוטיצ
227 ּפאלֶרמֹו Teatro dei Pupi

Collegio זּואיטי גֶ ֶדאי מאסימֹו ֹו קֹולֶג
ּפאלֶרמֹו Massimo dei Gesuiti

65
Giovanni הדוכס זארֹו צֶ די קֹולֹונָה

Antonio Colonna di Cesarò
178 Duca

Colonna Vittoria ויטוריה קֹולֹונָה
153

229 227 24 קולנוע
168 La terra trema רעדה האדמה

169
Cinema Paradiso פרדיסו סינמה

120
24 והמאפיה קולנוע

Convento ספיריטו סנטו די קֹונֶבנטֹו
115 נטֹו ָאגריגֶ di Santo Spirito

ּפיראנֶדליָאני סטּודי די קֹונֶבניֹו
Convegno di Studi

41 נטֹו ָאגריגֶ Pirandelliani
223 קונדיטוריות

Contrada ָקּפֶרריָה קֹונטראָדה
97 Capreria

Consagra Pietro פייטרו קֹונָסגָרה
91

99 Stella del Belice יּבֶלינָה ג כוכב
235 קונסוליות

Constanza de מאראגון קונסטנצה
66 33 Aragón y Castilla

Coppa degli Assi ָאסי ֶדלי קֹוּפָה
40 ּפאלֶרמֹו

Coppola פורד פרנסיס קופולה
24 Francis Ford

Corso הראשון אומברטו קֹורסֹו
178 ָטאֹורמינָה Umberto I
Corso הראשון אומברטו קֹורסֹו
152 מֹודיָקה Umberto I

Corso איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו קֹורסֹו
101 ה ֶאריצֶ Vittorio Emanuele

Corso איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו קֹורסֹו
טראּפָני Vittorio Emanuele

102
Corso איָמנּוֶאלֶה ויטֹוריֹו קֹורסֹו

65 ּפאלֶרמֹו Vittorio Emanuele
Corso Ruggero רֹו רּוגֶ קֹורסֹו

90 פָלּו צֶ
159 15 11 Catania ָקטאניָה

162-65
30 היסטוריה
162-63 מפה

ָקטאניָה ל הבינ נמל־התעופה
Aeroporto Internazionale

241 Catania Fontanarossa
41 40 פסטיבלים

Cattedrale di קתדרלה
83 Sant'Agata

קטקומבות
117 Agrigento נטֹו ָאגריגֶ

ליסָטה ֶאבאנגֶ ובאני ג סן
San Giovanni Evangelista

137 סיראקּוזָה
Cripta dei ינים הקפוצ קריפטת
74 10 ּפאלֶרמֹו Cappuccini
133 Chiaramonte קיָאָרמֹונֶטה

Chiaramonte אנדראה קיָאָרמֹונֶטה
50 Andrea

Chiaramonte גּולפי קיָאָרמֹונֶטה
153 Gulfi

40 פסטיבלים
Chiaramonte מנפרדו קיָאָרמֹונֶטה

50 Manfredo
Chiaramonte מנפרדי קיָאָרמֹונֶטה

153 Manfredi

ס ק ד נ י 2א 5 7

השלישי מנפרדי קיָאָרמֹונֶטה
121 Manfredi III Chiaramonte

Chiaramonte משפחת קיָאָרמֹונֶטה
152 118 115

Chiaramonte פדריקו קיָאָרמֹונֶטה
121 Federico

Chiesa ּפרֹופֶָסה קאזָה זּו גֶ ֶדל קיֶיזָה
del Gesù Casa Professa

68 ּפאלֶרמֹו
Chiesa del ּפּורגאטֹוריֹו ֶדל קיֶיזָה

103 טראּפָני Purgatorio
Chiesa del ּפּורגאטֹוריֹו ֶדל קיֶיזָה

פָלּו צֶ Purgatorio
89 רחובות מפת

Chiesa del קארמינֶה ֶדל קיֶיזָה
69 Carmine

Chiesa del פיסֹו קרֹוצֶ ֶדל קיֶיזָה
147 נֹוטֹו Crocefisso

Chiesa Matrice ה מאטריצֶ קיֶיזָה
101 100 ה ֶאריצֶ

39 בסיציליה קיץ
Cicero טוליוס מרקוס קיקרו

22 Marcus Tullius
100 ה ֶאריצֶ קיקלופיים קירות

Calamech אנדראה ָקלאֶמק
183 Andrea

Cleandro di לָה מגֶ קלֶָאנדרֹוס
28 Gela

אטנה Calanna מכתש ָקלאנָה
170

20 אדריכלות קלאסית
119 Caltabellotta ָקלָטֶּבלֹוָטה

Pace di שלום ָקלָטֶּבלֹוָטה
33 Caltabellotta 1302

134 11 Caltagirone ירֹונֶה ָקלָטג
154-55

155 מפה
39 פסטיבלים

111 Caltanissetta ָקלָטניֶסָטה
126-27

38 פסטיבלים
183 Camaro fiume נהר ָקמארֹו

Cambellotti דיּוליֹו ָקמֶּבלֹוטי
139 Duilio

Camilliani סקו פרנצ ָקמיליָאני
54 Francesco

197 195 קמפינג
120 Cammarata ָקָמראָטה

Kandinsky Florio פלֹוריֹו ָקנדינסקי
227 ּפאלֶרמֹו
222-23 קניות

223 וקונדיטוריות גלידריות
222 מלאכת־יד

223 אזוריות מנות
223 קרמיקה

222-23 פתוחים שוקים
234 222 פתיחה שעות

222 אמצעי תשלום
Canino ָאלָקמֹו די גאסּפֶָרה ָקנינֹו

51 Gaspare di Alcamo
197 ראגּוזָה Kastalia ָקסטאליָה
יֶרָאלֶה ָאצ Castorina ָקסטֹורינָה

223
91 Castel di Tusa טּוזָה די ָקסֶטל
107 Castelvetrano ָקסֶטלֶבטראנֹו

Castello di פָלקֹונאָרה די ָקסֶטלֹו
123 Falconara

Castiglione יליָה סיצ די ָקסֶטליֹונָה
181 di Sicilia

גֹולפֹו ֶדל ָקסֶטלָמאֶרה
Castellammare del Golfo

98 96
179 Castelmola ָקסֶטלמֹולָה

121 Castellar משפחת ָקסֶטלָר
23 Capuana Luigi י לואיג ָקּפּוָאנָה

Cappella di רֹוזאליָה סנטה די קפלה
67 ּפאלֶרמֹו Santa Rosalia

Cappella della סֹולידאד ֶדלָה קפלה
64 ּפאלֶרמֹו Soledad

Cappella Palatina ּפָלָטינָה קפלה
62-63 60 44 10 ּפאלֶרמֹו

Battaglia di Lepanto לֶּפאנטֹו קרב
35 ֶסרּפֹוָטה אקומו ג

Cardinale קלאודיה קרדינָלֶה
24 Claudia

73 Carrà Carlo קרלו ָקָרה
Crispi סקו פרנצ קריסּפי

118 Francesco
Cripta dei ינים הקפוצ קריפטת

74 10 Cappuccini
25 Charlemagne הגדול קרל

Carlos I de הקיסר החמישי קרל
34 España

174 Bronte ּברֹונֶטה
92 Nicosia ניקֹוזיָה

Porta Nuova נֹוָבה ּפֹורָטה
60 59 ּפאלֶרמֹו

Teatro greco היווני תיאטרון ה
138 סיראקּוזָה

Carlos III ספרד מלך השלישי קרלוס
29 de España

Carlos II de ספרד מלך השני קרלוס
48 España

קרמיקה
154 Caltagirone ירֹונֶה ָקלָטג

223 קניה
227 225 קרנבל

227 41 Acireale יֶרָאלֶה ָאצ
227 41 Sciacca שאָקה

Carnalivari מתאו ָקרנָליבארי
53 Matteo

104 103 102 30 Cartagine קרתגו
קתדרלות

Cattedrale di San נטֹו ָאגריגֶ
114 Gerlando

Basilica di San Giorgio איּבלָה
151

127 Duomo di Enna ֶאנָה
Cattedrale di Acireale יֶרָאלֶה ָאצ

169
179 Taormina ָטאֹורמינָה

102 Trapani טראּפָני
190 Lipari ליּפארי

Duomo di San Giorgio מֹודיָקה
152

Motta אנסטזיה סנט מֹוָטה
166 Sant'Anastasia

71 21 10 Monreale מֹונֵריַאלֶה
76-77

Mazara del Vallo ואלֹו ֶדל ָמזָָרה
107

187 Milazzo מילאצֹו
183 Messina ֶמסינָה

103 Duomo di Marsala ָמרָסלָה
144 Cattedrale di Noto נֹוטֹו

146
92 Chiesa di San Nicolò ניקֹוזיָה

Duomo di Siracusa סיראקּוזָה
142-43 21

187 Patti ּפאטי
66-67 61 45 Palermo ּפאלֶרמֹו

166 Paternò ּפֶָטרנֹו
Piana degli ָאלָּבנֶזי ֶדלי ּפיָאנָה

96 Albanesi
Duomo di ָארֶמרינָה פיאצה

129 Piazza Armerina
83 21 Duomo di Cefalù פָלּו צֶ

90 88
86 Caccamo קאָקמֹו

Cattedrale di ָקטאניָה
163 83 Sant'Agata

Duomo di San ירֹונֶה ָקלָטג
155 154 Giuliano

Duomo di Santa ָקלָטניֶסָטה
126 Maria la Nova

Cattedrale di San ָרגּוזָה
150 133 Giovanni Battista

119 Sciacca שאָקה
149 Scicli שיקלי

ר
167 Regalbuto ֶרגאלּבּוטֹו

40 פסטיבלים
150-51 133 83 11 Ragusa ָרגּוזָה

151 מפה
Ruggiero di Lauria לָאּוריָה די רֹו רּוגֶ

181 168
Ruggero I מסיציליה הראשון רֹו רּוגֶ

33 29 di Sicilia
101 Erice ה ֶאריצֶ

107 Mazara ָמזָָרה
San Giovanni לֶּברֹוזי ֶדאי ובני ג סן

75 ּפאלֶרמֹו dei Lebbrosi
מנזר מילי די מריה סנטה

Santuario di Santa Maria di
185 Mili

187 Patti ּפאטי
Palio dei נֹורמאני ֶדאי ּפאליֹו

39 ָארֶמרינָה פיאצה Normanni
124 Pantelleria ּפאנטנֶלֶריָה

166 Paternò ּפֶָטרנֹו
120 Prizzi ּפריצי

164 Catania ָקטאניָה
119 Caltabellotta ָקלָטֶּבלֹוָטה
126 Cantanissetta ָקנָטניֶסָטה

Ruggero II di מסיציליה השני רֹו רּוגֶ
75 33 29 Sicilia

181 Itala איטאלָה
Mili San Pietro ּפייטרֹו סן מילי

181
San ֶאֶרמיטי ֶדלי ובאני ג סן

Giovanni degli Eremiti
64 ּפאלֶרמֹו
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המשך מסיציליה השני רֹו רּוגֶ
Palazzo dei נֹורמאני ֶדאי ּפָלאצֹו

64 ּפאלֶרמֹו Normanni
90 88 Cefalù פָלּו צֶ

Cappella Palatina ּפָלָטינָה קפלה
63 62 60 ּפאלֶרמֹו

Ruggero III מּפּוליָה השלישי רֹו רּוגֶ
32 di Puglia

Rodriguez Alonso אלונסו רודריגז
185

Rosalia Santa הקדושה רֹוזאליָה
72 67

24 Rosi Francesco סקו פרנצ רֹוזי
Famille משפחת רוטשילד

176 Rothschild
31 30 28 רומים

Villa del Casale ָקזאלָה ֶדל וילָה
130-31 ָארֶמרינָה פיאצה

Villa Romana רומאנה וילה
187 ּפאטי די מרינה

Teatro romano הרומי תיאטרון ה
164 ָקטאניָה

Rupe del ֶסמאפֹורֹו ֶדל רּוּפֶה
187 אֹורלָנדֹו ד קאּפֹו Semaforo

Ruzzolone פייטרו רּוצֹולֹונֶה
52 Pietro

53 Croce dipinta צליבה
Roccazzo רֹוקאצֹו

40 פסטיבלים
Riviera dei יקלֹוּפי צ ֶדאי ריביירה

168 ָקסֶטלֹו י ָאצ Ciclopi
118 Ribera תפוזים ריֶּבָרה

37 Riina Totò טוטו רינָה
Rifugio Sapienza ָסּפיֶנצָה ֹו ריפּוג

233 173
Rizzotto Giuseppe ּוזֶּפֶה ג ריצֹוטֹו

25
242 241 240 רכבות

רכבת קווי ירקּוֶמטנֶָאה צ
242 166 Circumetnea Linea
174-75 16 Randazzo ָרנדאצֹו

אדמה רעידות
162 157 151 150 35 34 1693

182 1783
183 182 36 1908

99 85 37 1968
55 Raffaello Sanzio רפאל רפאלו

121 Racalmuto ָרקאלמּוטֹו

ש
118-19 82 11 Sciacca שאָקה

227 41 פסטיבלים
Sciara del Fuoco פּואֹוקֹו ֶדל שאָרה

191 189 סטרֹומּבֹולי
Carlo I מסיציליה הראשון שארל

33 29 d'Angiò
Charles II נאפולי מלך השני שארל

29 d'Anjou
Charles de Valois ולואה רוזן שארל

119
Sciascia Dionisio דיֹוניזיֹו שאָשה

121 114
Sciascia Leonardo לאונרדו שאָשה

170 121 24 23

237 שגרירויות
222-23 שוקים

Mercato יריָה ּווצ ֶדלָה ֶמרקאטֹו
56 ּפאלֶרמֹו della Vucciria
Mercato Ballarò ּבאלָרֹו שוק

69 ּפאלֶרמֹו
Stualket רודולף שטּוָאלֶקט

72 Rudolph
231 228 שיט

149 Scicli שיקלי
Riserva הימית הטבע שמורת

naturale marina Isola di Ustica
109 אּוסטיָקה

Riserva dello זינגָרֹו הטבע שמורת
231 97 10 Zingaro

Parco נֶּברֹודי מֹונטי הטבע שמורת
Regionale dei Monti Nebrodi

231 186
39 זריחה שעות שמש

234 פתיחה שעות
234 222 חנויות

234 209 מסעדות
Due Sicilie ממלכת הסיציליות שתי

35 34 Regno delle

ת
28 Theodoricus הגדול תאודוריק

180 Theocles תאֹוקלֶס
טראּפָני של המיסֶטרי תהלוכת

Processione dei Misteri di
227 טראּפָני Trapani

Giovedì הקדוש חמישי יום תהלוכת
Santo processione dei

38 ָמרָסלָה Personaggi viventi
153 95 Thucydides תוקידידס

180 162
240-43 תחבורה

243 242 אוטובוס
243 אופניים

243 בערים
135 סיציליה דרום

161 סיציליה דרום־מזרח
112 סיציליה דרום־מערב

241 240 טיסה
242-43 מכונית

240-41 מעבורות
87 סיציליה צפון־מערב

244 241 240 רכבת
22 Theocritos תיאוקריטוס

227 224-25 25 תיאטרון
25 Opera dei Pupi בובות אופרת

51 41
98 Segesta סָטה ֶסגֶ

קלאסי לתיאטרון פסטיבל ה
Festival Internazionale del

38 Teatro Classico
Teatro greco היווני תיאטרון ה

178 177 ָטאֹורמינָה
Teatro greco היווני תיאטרון ה

138-39 סיראקּוזָה
בובות תיאטרון

25 Opera dei Pupi בובות אופרת
51 41

לבובות הבינלאומי מוזיאון ה
Museo Internazionale delle
50-51 ּפאלֶרמֹו Marionette

223 קניה
Teatro Biondo ּביֹונדֹו תיאטרון

227 ּפאלֶרמֹו
Teatro Bellini ֶּבליני תיאטרון

163 ָקטאניָה
Teatro delle הבובות תיאטרון

227 ָטאֹורמינָה Marionette
Teatro delle הבובות תיאטרון

227 סיראקּוזָה Marionette
Teatro delle הבובות תיאטרון
227 ּפאלֶרמֹו Marionette

Teatro greco היווני תיאטרון ה
178 ָטאֹורמינָה

177 רחובות מפת
Teatro Greco היווני תיאטרון ה

227 סיראקּוזָה
Teatro Massimo מאסימֹו תיאטרון

227 69 ּפאלֶרמֹו
Teatro ֶּבליני מאסימֹו תיאטרון

227 ָקטאניָה Massimo Bellini
Teatro מאריטימֹו תיאטרון

184 ֶמסינָה Marittimo
Fontana מזרקת ָמרמֹוֶראֹו תיאטרון
ּפאלֶרמֹו del Teatro Marmoreo

64
Teatro Stabile סטאּבילֶה תיאטרון

227 ָקטאניָה
Teatro Sangiorgi י ורג ָסנג תיאטרון

227 ָקטאניָה
Teatro גריבלדי ּפֹוליֶטָאָמה תיאטרון
ּפאלֶרמֹו Politeama Garibaldi

227 73
Teatro ּפיראנֶדלֹו תיאטרון

114 נטֹו ָאגריגֶ Pirandello
197 195 כפרי תיירים

197 מידע לשכות תיירים
118 Ribera ריֶּבָרה תפוזים

237 מכס תקנות
239 תקשורת

28 Theron מָאקראגאס ֶתרֹון
תשר

209 במסעדות

שמותמסחריים
227 ּפאלֶרמֹו Agricantus

197 Agriturismo com
241 Air One

197 Al Yag
223 ּפאלֶרמֹו קונדיטוריה Alba

231 Albaria Windsurfing Club
69 Albergheria Viaggi

197 Alcalà
181 Ali

241 Alitalia
241 Alpieagles

243 AMAT
241 American Airlines

ָרגּוזָה Antica Dolceria Bonaiuto
223

Antica Pasticceria del Convento
223 טראּפָני

ס ק ד נ י 2א 5 9

227 ּפאלֶרמֹו Anticlea Pub
Assessorato al Turismo Regione

235 Sicilia
Assessorato Regionale al

197 ּפאלֶרמֹו Turismo
Associazione Italiana Alberghi

197 della Gioventù
Associazione Nazionale Turismo

231 Equestre
229 ּפאלֶרמֹו Au Domino

243 Avis
223 ָקטאניָה Azienda Alcalà
223 ָקטאניָה Azienda Trinità

197 Baglio Vajarassa
197 Baia dei Coralli

197 Baia del Sole
197 Baia di Guidaloca

197 Baia Macauda
197 Baia Unci

227 ָקסֶטלֹו י ָאצ Banacher
227 ָטאֹורמינָה Bar Morgana

231 Barracuda
197 Bazia

197 Bed & Breakfast Italia
227 ּפאלֶרמֹו Biergarten

197 Borgo degli Olivi
241 British Airways

223 יֶרָאלֶה ָאצ Caffè del Corso
223 סיראקּוזָה Caffè Sicilia

223 ּפאלֶרמֹו Caflisch
197 Calanovella

241 Caronte & Tourist
197 Casa dello Scirocco

197 Casa Migliaca
Centro Guide Equestri

231 Ambientali Sanconese
Centro Ippico Amico del Cavallo

231
Centro Nazionale Studi

227 נטֹו ָאגריגֶ Pirandelliani
242 166 Circumetnea Linea

241 Citalia
231 Club Alpino Italiano

197 Club Mediterranée
197 Club Vacanze

197 Codavolpe
223 טראּפָני Colicchia

241 תעופה חברת Continental
197 Costa Ponente

227 ּפאלֶרמֹו Country Club
241 Delta Airlines

231 Diving Cala Levante
197 El Bahira

231 Etna Guides
231 Etnasail

197 Eurocamping Due Rocche
197 Eurocamping Marmaruca

243 Europcar
231 Explore Worldwide

197 Feudo Tudia
231 Filicudi Ricarica ARA

197 Fontane Bianche
197 Framon Hotels

233 Funivia dell’Etna
223 ָקלָטניֶסָטה Geraci

243ֿ Hertz
227 ּפאלֶרמֹו I Candelai

227 סיראקּוזָה Il Bagatto
197 Il Daino

229 ּפאלֶרמֹו Kursaal Kalesa Club
197 L’Antica Vigna

227 ָקטאניָה La Chiave
229 ּפאלֶרמֹו La Conchiglia

197 La Roccia
ָקטאניָה Laboratorio Branciforti

223
223 ֶמסינָה Laboratorio Patanè
Lampedusa Centro Immersioni

233 Lo Verde
231 Lampedusa Centro Vela

Lipari Diving Center Manta
231 Sub

231 Lipari Diving Centre
231 Lipari Nauta
231 Magma Trek

227 ּפאלֶרמֹו Malox
227 ָטאֹורמינָה Marabù

197 Mareneve
190 ליּפארי Marina Corta

241 תעופה חברת Meridiana
197 Miramare

223 ֶמסינָה Niny Bar
231 Onda Eoliana

197 Ostello Amodeo
197 Ostello delle Aquile

197 Ostello Etna
197 Ostello Lipari

231 Pantalica Ranch

Pantelleria Dibex Centro
231 Subacqueo

231 Pantelleria Sopravvento
231 Parco dell’Etna

231 Parco delle Madonie
231 Parco Fluviale dell’Alcantara

197 Piccolo
231 Profondo Blu

223 טראּפָני Quartana
197 Rais Gerbi

243 ֹוֶרה מאג Rent a Car
231 Ricarica ARA

231 Ricarica ARA di Rosalia Ailara
Rifugio Ostello della Gioventù

231
231 Rifugio Villa Miraglia

229 ּפאלֶרמֹו Royal Hawaiian
241 Ryanair

223 ָקטאניָה Saint Moritz
231 Salina Diving

231 Salina Nautica Levante
231 Salina Ricarica ARA

223 ָקטאניָה Scivoli
231 Scubaland

241 Siremar
241 SNAV

231 Sotto l’Acqua del Vulcano
מרכז Stromboli La Sirenetta

231 צלילה
223 נטֹו ָאגריגֶ Studio Navarra

231 Syracuse Sailing Team
197 Tenuta di Roccadia

197 Terranostra
231 Terrasini Dive Center

231 The Sicilian Experience
227 ּפאלֶרמֹו Tonnara Florio

235 Trenitalia
231 Trinacria Sailing

197 Trinità
227 ליּפארי Un Mare di Cinema

231 Ustica Alta Marea
241 Ustica Lines

197 Valentina
197 Valtur

241 Volare Air Europe
Vulcano Centro Nautico Baia

231 Levante
231 Vulcano Consult

227 ָטאֹורמינָה WOMAD
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