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איך להשתמש במדריך זה
המדריך נועד לעזור למשפחות למצות את 
ביקורן באיטליה וכולל המלצות של מומחים 
מפורט.  שימושי  ומידע  ילדים  עם  לטיול 
מבוא  מובא  המדריך  של  הראשון  בחלק 
בה,  העיקריים  ולמוקדי־העניין  לאיטליה 
של  לתכנון  החיוניים  ההיבטים  של  פירוט 
תחבורה,  הגעה,  (ובהם  משפחתית  חופשה 
מדריך  ותקשורת),  כסף  ביטוח,  בריאות, 
לפסטיבלים המתאימים למשפחות וסקירה 

היסטורית קצרה. 
חלקו העיקרי של המדריך מחולק לאזורים. 
בתחילת כל פרק מופיע פירוט של 'המיטב', 
ומוקדי־ החשובים  האתרים  תיאור  ולאחריו 

שבהם  מקומות  וכן  באזור,  אחרים  עניין 
תוכלו לאכול, לשתות, לשחק ולבלות. בסוף 
המדריך יש מפות מפורטות של איטליה ושל 
בסיסיות  מילים  המפרט  שיחון  וגם  רומא 
וביטויים שימושיים לטיול עם כל המשפחה.

מגורים
המחברים המומחים שלנו ריכזו טווח רחב של 

המלצות ללינת משפחות, החל ממלונות 
ובד־אנד־ברקפסט שמתאימים לילדים וכלה 

בדירות להשכרה, בָאגריטּוריזמי ובקמפינג.

המיטב של...
סקירה תמציתית של מוקדי־העניין המומלצים
ביותר למשפחות בכל אזור, עם הצעות לפעילויות
ולאתרים: מביקור עונתי ועד גיחה קצרה, מחופשה
בדגש על תרבות ועד לטיולים בטבע.

הצעות לפי נושאים לפעילויות
ולאתרים המתאימים ביותר לילדים.

היכרות עם האזור
בתחילת כל פרק מובאת כפולת עמודים

שממפה את האזור, ובה מבוא קצר, מפת
איתור ומבחר של מוקדי־עניין עיקריים.

ממחישה היכן נמצא  מפת האיתור
האזור ביחס לאיטליה כולה.

מספק  התקציר של מוקדי־העניין
מושג כללי על מוקדי התיירות באזור.

סמלים קלים להבנה מתארים את המאפיינים 
המתאימים למשפחות: חדרים מותאמים למשפחות, 

גנים, בריכות שחייה, חופי רחצה ומטבחונים.

מפרט את טווח  מפתח המחירים
המחירים למשפחה של ארבע נפשות.
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הפינות נועדו  פינת הילדים
לעניין את הילדים באתר 

וכוללות פעילויות כמו חיפוש 
דברים, משחקים, קריקטורות 
ועובדות מעניינות. התשובות 

לחידות מופיעות בתחתית
העמוד.

המלצות על  מוקדי עניין
אתרים, בדגש על המאפיינים 
המעניינים ביותר לילדים, כולל

סיפורים מעניינים ועובדות
יוצאות־דופן.

בעמודים הבאים  אפשר גם
מופיעים אתרים נוספים 

בסביבה, שיעניינו מבוגרים 
וילדים כאחד.

מפת האזור כוללת את כל 
תת־האזורים ואת כל 

היעדים העיקריים בפרק
ומחולקת לצבעים.

מספקת את  פינת התכל'ס
כל המידע השימושי הנחוץ 

לביקור באזור.

פינת הילדים מופיעה
בכל עמודי האתרים 

(ראו להלן).

הצעות לאתרי  רוצים לדעת עוד?
אינטרנט, למשחקים, לאפליקציות או 

לסרטים, שיגרמו לילדים להתעניין 
באתר ויסייעו להם ללמוד עליו עוד.

טיול באיטליה
כל אזור מחולק לשניים עד ארבעה אזורים קטנים 

יותר, וכל אחד מהם מתואר במפת האזור 
שבתחילת הפרק. אלה כוללים יעדים מומלצים 

לטיולי 'כוכב' (ראו להלן): טיולי יום מהנים ונוחים, 
שיספקו הצצה אמיתית אל המקום גם לילדים וגם 

למבוגרים, לצד הצעות למקומות שאפשר להוציא
בהם אנרגיה, למקומות סגורים לימים גשומים, 

למקומות שבהם אפשר לאכול, לשתות ולעשות 
קניות עם ילדים, וכן רעיונות להמשך הטיול וכל
המידע החיוני על מוקדי־העניין, כולל התחבורה

אליהם.

מוציאים אנרגיה המלצות למקומות 
שבהם תוכלו לשחק לאחר הביקור 

באתרי התרבות.

מידע  פינת התכל'ס
שימושי מקיף, כולל

תחבורה, שעות
פתיחה, עלויות, 

פעילויות, טווח גילאים 
שלו מתאים האתר

ומשך הביקור באתר.

לאן ממשיכים
המלצות לאתרים 
נוספים, הקרובים 

לאתר העיקרי 
ומוקדשים לתחום 
דומה - או דווקא 

למשהו שונה לגמרי, 
לשינוי האווירה.

איפה אוכלים המלצות למסעדות 
המתאימות למשפחות, החל מאזורים 

לפיקניקים וארוחות קלות וכלה 
בארוחות מלאות ובמסעדות גורמה 

המתאימות לילדים.

המתאימים  היעדים
ביותר לטיולי 'כוכב' 

מתוארים בטקסט 
אינפורמטיבי 

ומלא־חיים, שיעניין 
ויבדר ילדים ומבוגרים 

כאחד.

הכי שווה הסברים 
מאוירים על 

המאפיינים המעניינים 
ביותר בכל אתר, בדגש

על אלה שימצאו חן
בעיני ילדים.

מתמקד  טקסט הפתיחה
במאפיינים העיקריים 

ובגיאוגרפיה של האזור 
וכולל מידע על התחבורה 

הציבורית.

?

i

€4€€

i
4

פינת התכל'ס מידע שימושי 
מקיף על כל אתר, כולל

תחבורה.
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חזרו לאחור בזמן
מאות שנים לפני שרומא הפכה לבירת העולם, 

התרחשו הרבה מאוד דברים בארץ המגף. 
במוזיאון לארכיאולוגיה שבּבֹולצאנֹו (ראו עמ' 

))94-95), תוכלו לחלוק כבוד לאיטלקי העתיק ביותר 
0שנתגלה אי־פעם, איש הקרח ֶאצי שחי לפני 5300
שנה. שרידי גופתו השמורים היטב נתגלו בקרחון 

סימיָלאּון (Similaun Glacier) ב־1991. ניתוח 
הגופה החנוטה גילה לחוקרים פרטים רבים על 

החיים בתקופת הנחושת - מה אכלו אז, מה לבשו 
ואיך חיו. 

שנה לאחר מותו המקפיא של ֶאצי, עמדה  כ־2800
סיציליה במרכזו של העולם היווני העתיק, והעיר 

היתה החזקה ביותר  (362-363(( 3(ראו עמ'  סיראקּוָזה 
באגן הים־התיכון. שרידים דרמטיים מאותם ימים 

פזורים בכל רחבי האי הדרומי - המקדשים 
(352-353(( 3(ראו עמ'  שנשמרו היטב בָאגריֶג'נטֹו 

))353); והתיאטראות היפים  3(ראו עמ'  וֶסלינּונֶטה 
ובָטאֹורמיָנה (ראו עמ'  (362(( 2(ראו עמ'  בסיראקוזה 

))360), שפעילים גם היום. 
בה בעת, הגיעה לשיא פריחתה גם התרבות 

הֶאטרּוסקית, שהתפתחה במרכז איטליה. ציורי־
קיר מרהיבים תוכלו לראות במוזיאון האטרוסקי 

ובֶנקרֹופֹוליס המצמרר בטארקוויניה (ראו עמ'
))304-5). פסלים וחפצי־אמנות נפלאים מחיי 

 ,(286(( 6(ראו עמ'  היומיום מוצגים בווילה ג'וליה  
המוזיאון האטרוסקי שברומא.

ועם זאת, איטליה מפורסמת בעיקר בעתיקות 
הרומיות שנותרו בה על תלן. הרומאים הותירו את 

חותמם בכל רחבי חצי־האי - כמה מהמבנים 
המרשימים ביותר הם האמפיתיאטרון בוורונה (ראו 

והווילה המרשימה בפיאצה ָארֶמריָנה  9עמ' 78-9)
))354) שבסיציליה - אך השרידים  4(ראו עמ' 

המרגשים ביותר הם הערים הקבורות פומפיי (ראו 
- וכמובן  (324-5(( 5(ראו עמ'  ))327) וֶהרקּוָלֵניאּום 7עמ' 

 .(261-301(( גם רומא עצמה (ראו עמ' 
ברומא היא  לילדים רבים, האטרקציה מס' 1

))266-7), הזירה שבה נלחמו  7(ראו עמ'  הקולוסיאום 
גלדיאטורים עד מוות, זה בזה ובבעלי־חיים; אבל 

לא חסרים בבירה מוקדי־עניין נוספים, כמו 
ארמונות, מקדשים, מרחצאות, קטקומבות, שוק, 

,(302-3(( 3(ראו עמ'  וגם העיירה הסמוכה אֹוסִטָיה 
מושבים.  0שם תראו בית־שימוש ציבורי ובו 20

ציורי־קיר המקשטים חדר בֶהרקּוָלֵניאּום, ליד נאפולי למטה

המיטב של איטליה
איטליה היא אחד מיעדי הטיול העשירים והמגוונים ביותר באירופה: היא משתרעת 

מהפסגות המושלגות של האלפים ועד לפרדסים צרובי־השמש של סיציליה, ויש בה 
אתרי מורשת של אונסק"ו יותר מאשר מכל מדינה אחרת בעולם. דווקא מוזיאונים 

המוקדשים לילדים נדירים בה, פעילויות ייחודיות לילדים במוזיאונים ובגלריות נמצאות 
עדיין בחיתוליהן, ועל תפריט לילדים עדיין לא שמעו כאן, אבל מצד שני איטליה 

ידידותית מאוד לילדים, והזאטוטים יתקבלו בברכה בכל מקום בה.

הדר ימי־הביניים
איטליה עשירה במבצרים שמורים היטב, 

המקושטים בחומת־שיניות, בחרכי ירי, בחפירים 
ובגשרים מתרוממים - כך שתרגישו כמעט כמו 

אבירים בימי־הביניים, או כמו דמויות בסיפורי 
אגדה. 

בּפּולָיה, קסטלו (341(( קסטל ֶדל מֹונֶטה (ראו עמ' 
))312), קסטלו די ֶפניס  2(ראו עמ'  ָקֶאטאני בֶסרמֹוֶנָטה 
ליד ָאאֹוסָטה (ראו עמ' 130-31), והמבצר בסן ֵליאֹו 

))246) שבמרכז איטליה הם מהמבצרים 6(ראו עמ' 
המרשימים ביותר, ובלבה של מילאנו המודרנית 

5(ראו עמ' 112-15) ניצב קסטלו ספֹורֶצסקֹו  הנפלא 
5(ראו עמ' 115). אבל תושבי איטליה בימי־הביניים 

לא רק הסתתרו במבצרים מחשש להתקפה.
להצצה באורחות חייהם המפוארות של האדונים 

והגבירות מימי־הביניים, בקרו בארמונות היפהפיים 
.(47-73(( 3(ראו עמ'  של ונציה 

מורשתה של איטליה בימי־הביניים ניכרת היטב גם 
בעיירות מוקפות החומה. רבות מהן סגורות 

לתנועת כלי־רכב ומתאפיינות במוקדי־עניין רבים, 
במבוך של רחובות צרים שתוכלו לחקור

להנאתכם, במלאכות־יד מקומיות שתוכלו לקנות,
וכן במסעדות ובבתי־קפה רבים עם שולחנות 

בחוץ, כך שתוכלו לנוח קצת בזמן שילדיכם 
משחקים. כמה מהעיירות היפות ביותר הן לּוָקה 

(ראו עמ' 190-1), שבה תוכלו לטייל ברגל או 
לרכוב על אופניים גם על החומה; סן ג'ימיניַאנֹו 

))200-1), הידועה ביער המגדלים שצומח  (ראו עמ' 
5(ראו עמ' 194-5) השלווה,  מתוכה; ומֹונטאלצ'ינֹו 

עם המבצר המרהיב החולש עליה. 
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ערי תרבות
רומא, ונציה, ערי האמנות המפורסמות של איטליה -

2(ראו עמ' 192),  פירנצה (ראו עמ' 161-81), פיזה 
(228-9(( 9(ראו עמ'  ואסיזי  7(ראו עמ' 186-7) סיינה 

- מתאפיינות באדריכלות יוצאת מן הכלל, באוצרות 
נפלאים של אמנות ובסצינה תרבותית תוססת. כולן 
נפלאות לביקור עם כל המשפחה, ובמיוחד עם ילדים

גדולים יחסית. מרכזי הערים באיטליה מצומצמים 
בשטחים , כך שקל לשלב בין ביקור בכנסייה, בגלריה 

או במוזיאון לבין מנוחה קלה בפארק או בפיאצה. 
מומלץ לטייל גם בערים המוכרות פחות, והמבחר 
שעומד לרשותכם עצום. יש עיר מערות מקסימה 

ועיירות סיציליאניות  (346-7(( 7(ראו עמ'  בשם מאֶטָרה 
(364(( 4(ראו עמ'  ))364), שיקלי  4(ראו עמ'  כמו נֹוטֹו 

))365), שם יוכלו ילדיכם לחפש את  5(ראו עמ'  ומֹודיָקה 
מפלצות האבן בחזיתות של ּפאלאצי מתקופת

הבארוק, ללקק את הגלידה המשובחת ביותר בעולם, 
ולצפות בתהליך של ייצור שוקולד. ויש גם ערים 

מתוירות פחות, שעוד צפויות להפוך ליעדים 'חמים', 
5(ראו עמ' 134-5), המתהדרת במוזיאון  כמו טורינו 
מצרי נפלא ובשדרות רחבות ואלגנטיות - שריד 

לימים שבהם היתה בירתם של מלכי סאבויה.

חיק הטבע
איטליה בורכה במגוון עצום של נופים. יש בה 

קק

אגמים גדולים ועמוקים; רשתות נרחבות של
מערות; ערוצי נהרות דרמטיים; גבעות משתפלות
והרים משוננים. בפארקים הלאומיים ובשמורות 

הטבע עוברים שבילים המסומנים בבירור,
שמתאימים להליכה, לרכיבה על סוסים ועל אופני

הרים - הזדמנות נפלאה לצפות בחיות הבר, מעיט 
הסלעים ועד הפלמינגו, מהדוב החום ועד הזאב. 

עבור רוב הילדים, הר־געש הוא פלא הטבע 
 ,(361(( (ראו עמ'  האולטימטיבי, וזה שבאי סטרֹומּבֹולי

לא רחוק מחופי סיציליה, הוא הר־הגעש הפעיל 
ביותר באירופה. ניתן לצפות בהתפרצויות מפסגת 

ההר, וגם הצפייה במחזה מתוך ספינה בשעת לילה 
היא חוויה בלתי־נשכחת. הפעילות הגעשית יצרה גם 

תצורות נוף יוצאות דופן - כמו שדות הגופרית 
))326), ליד נאפולי.  6(ראו עמ' הספוגיים של ּפֹוצּואֹולי 

לחובבי הטבע והטרקים אסור לוותר על ּפארקֹו 
 ,(337(( 7(ראו עמ'  נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו היפהפה 

המתהדר ברשת נרחבת של שבילי הליכה, בדיוק 
כמו ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו (ראו עמ' 

132), פיסת טבע מרהיבה, שבה יוכלו הילדים
להתרוצץ בחופשיות. 

צפון המדינה מפורסם באגמים היפהפיים שבו,
וכמה מהאהובים ביותר על משפחות הם קֹומֹו 
(ראו עמ' 118-21), אֹורָטה (ראו עמ' 138-141),

))82); האחרון הוא גן־עדן לאוהבי 2(ראו עמ'  וגארָדה 
ספורט־מים, וגם פארקי השעשועים הרבים יבדרו 

ויעסיקו את הילדים.

מגדל פילאֶרֶטה בקסטלו ספֹורֶצסקֹו שבמילאנו   למעלה
וילות פזורות על צלעות ההרים סביב אגם קֹומֹו במרכז

בזיליקה די סן מרקו המרהיבה בוונציה למטה
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לשפת הים
קו החוף של איטליה מגוון מאוד: ממפרצונים 

סלעיים ועד דיונות סחופות־רוח, מחופים דרמטיים 
של חלוקי־אבן געשיים ועד לרצועות ארוכות של 

חול זהוב לשפת הים האדריאטי. 
האיטלקים אוהבים נוחות גם בחופשה: בחודשי 
הקיץ מוצבות לאורך חופים רבים שורות על־גבי 
שורות של כיסאות נוח ושמשיות. הביקור בחוף 

הים הוא אירוע חברתי, ולילדים זו הזדמנות 
מצוינת לרכוש חברים חדשים. כמובן שהנוחות 

והצל אידיאליים למשפחות עם ילדים קטנים.
שתי אפשרויות מוצלחות במיוחד הן עיירת הנופש 

))221), המותאמת לילדים, וגם  רימיני (ראו עמ' 
))90), בזכות שמורת הטבע  0(ראו עמ'  גראדֹו 

הביצתית. יעדים נוספים למשפחות הם קאמֹולי 
(ראו עמ' 151); העיירות של צ'ינקֶווה ֶטֶרה (ראו 

8עמ' 148), בריביירה של ליגּורָיה; וגם מֹונֶטה 
ָארֶג'נטאריֹו, חצי־אי בחוף של טוסקנה, לא רחוק 

 .(210-11(( מּפיטיליָאנֹו (ראו עמ' 
))361), ארכיפלג של  האיים הֶאאֹוליים (ראו עמ' 

איים געשיים לא רחוק מחופי סיציליה, מצוינים גם 
הם לטיול משפחתי, ומתאפיינים בנופים מוזרים 

של אבן ספוג ולבה. האי סרדיניה (ראו עמ' 
))369-77) בורך בחופים היפים ביותר באירופה, וכן 

בכמה איונים שתוכלו לתור, כגון ָאזינאָרה 
))374). בחזרה  4(ראו עמ'  ואיי מדלנה   (371(( (ראו עמ' 

ביבשת, תוכלו לבקר בחופים היפים של ּפּולָיה, 
(ראו  ))344) ובאֹוטראנטֹו 4(ראו עמ'  במיוחד באֹוסטּוני 

.(344(( 4עמ' 
משפחות שאוהבות חופים בתוליים ופראיים ייהנו 

בוודאי משמורות הטבע שלאורך החוף. היפות 
שבהן הן ּפארקֹו ֶדל'אּוֶצ'ליָנה, שליד ּפיטיליָאנֹו (ראו 
))210-211), בטוסקנה - ריֶזרָבה נאטּוראֶלה ֶדלֹו  עמ' 
))356), ריֶזרָבה נאטּוראֶלה ל'אֹוַאזי 6(ראו עמ'  צינגארֹו 
))364) בסיציליה, וגם ּפארקֹו  4(ראו עמ'  די ֶונדיקארי 

.(310-11(( נאציֹונאֶלה ֶדל צ'ירֶצ'אֹו (ראו עמ' 

החוף היפהפה ָלה סֶּפראנָצה, בסרדיניה למטה

טיול בעיר
רבות מהערים ומהעיירות באיטליה אידיאליות

לחופשה משפחתית קצרה. בילוי של סופ"ש ארוך 
או כמה ימים מחוץ למסלול התיירים השחוק 

יעניק לילדים ולמבוגרים כאחד תחושה אמיתית 
של גילוי והרפתקה. כמה מהערים הראויות לציון 

6(ראו עמ' 116) מימי־הביניים; בירת  הן ֶּברגאמֹו 
;(218-19(( 9(ראו עמ'  הגורמה של איטליה, בולוניה 

7(ראו עמ' 144-7), עם האקוואריום הנפלא  ג'נובה 
))342-3), המקושטת בבניינים  3(ראו עמ'  שלה; ֶלֶצ'ה 
מרשימים בסגנון הבארוק; ורונה (ראו עמ' 78-81), 
 ,(88-9(( 9(ראו עמ' עירם של רומיאו ויוליה; טִרֶייסֶטה 

מקום המפגש בין אירופה לאגן הים־התיכון; וגם 
))94-5) בדרום הטירול וכן ָקליארי  5(ראו עמ'  ּבֹולצאנֹו 

))374-5) שבסרדיניה.  5(ראו עמ' 
אם זמנכם קצר ותספיקו לראות רק אחת הערים 
(47-73(( 3(ראו עמ'  החשובות ביותר במדינה, ונציה 

היא בחירה טובה: זו עיר נינוחה ויפה, שכיף לטייל
בה ברגל, יש בה הרבה מה לראות ולעשות, וילדים 

אוהבים את השיט בסירות־האוטובוס. רומא (ראו 
))261-301) היא אפשרות טובה לא פחות,  עמ' 

במיוחד לילדים שמתעניינים בגלדיאטורים. 
פירנצה (ראו עמ' 161-81) אמנם קטנה ונוחה יותר 

להליכה, אבל מצד שני היא גם פחות מדברת 
לילדים קטנים, שכן אוצרותיה העיקריים הם אוספי 

האמנות הנפלאים שחבויים בארמונות ובשלל 
מוזיאונים. שלושה עד חמישה ימים בכל אחת

משלוש הערים הגדולות מושלמים לחופשה
משפחתית קסומה ויספקו לילדים ריגושים בדיוק 

במידה הנכונה.

איטליה בשבוע
אם יש לכם שבוע שלם, וילדים גדולים יותר, בחרו 
אחת או יותר מ'ערי האמנות' הגדולות של איטליה. 
בוונציה, בפירנצה וברומא (ראו לעיל) יש די והותר
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כדי להעסיק אתכם שבוע שלם. ועם זאת, רשת 
הרכבות המצוינת של איטליה מאפשרת לשלב בין 
שתיים משלוש הערים. אם תיצמדו למוקדי־העניין 
העיקריים, תוכלו אפילו להספיק ולבקר בשלושתן.
באיטליה פזורים גם נמלי תעופה קטנים, ובתכנון 
מראש ניתן לתפור חופשה בהתאמה אישית. כדי 

לבקר באתרים הרומיים העתיקים פומפיי (ראו עמ' 
))324-5), טוסו לנאפולי  5(ראו עמ'  ))327) וֶהרקּוָלֵניאּום 

))326), אבל בחרו ללון באי איסִקָיה (ראו  6(ראו עמ' 
))328-9), שממנו תוכלו לשוט לשניהם לטיול  9עמ' 

של יום. בין לבין, בלו כמה ימים נינוחים בגנים של 
ָלה מֹורֶטָלה, בשנירקול בין הסלעים בסנט'אנג'לו 
ובבישול ארוחת צהריים על החול הגעשי והחם 

של חוף מארֹונטי.
2(ראו עמ' 192) כדי לטייל בטוסקנה, טוסו לפיזה 

אבל בחרו ללון בלּוָקה התרבותית (ראו עמ' 
190-91); לחלופין, שכרו וילה או בית־חווה שישמשו 

בסיס לטיולי כוכב, כך שתוכלו לטייל בין הערים 
7(ראו עמ' 186-7) הנפלאות של האזור, כגון סיינה 

או בעיירות הרריות  (204-5(( 5(ראו עמ'  וָאֶרצֹו, 
.(200-201(( קסומות כמו סן ג'ימיניַאנֹו (ראו עמ' 
האביב והסתיו מושלמים לטיול בארץ המגף.

גם אּומּבִרָיה וֶלה מארֶקה הם מחוזות מצוינים 
לטיול כוכב מבסיס קבוע, כמו בית כפרי עם

בריכה. משם תוכלו לצאת לטיולי־יום בפנינים כמו 
))244-5), אֹורבֶייטֹו (ראו עמ'  5(ראו עמ'  אּורּבינֹו 

 ,(248-9(( 9(ראו עמ'  וָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו  (240-41((
.(246(( 6(ראו עמ'  ובכפרים כמו סן ֵליאֹו 

החוף המערבי של סיציליה אידיאלי לטיול בסוף 
הסתיו או בתחילת האביב. טוסו לטראּפאני (ראו

))356), ומבסיס לחוף הים תוכלו לתור את  6עמ' 
החופים ואת שבילי ההליכה של ריֶזרָבה

))356); לבקר 6(ראו עמ'  נאטּוראֶלה ֶדלֹו צינגארֹו 
(ראו עמ'  במקדשים יווניים עתיקים בָאגריֶג'נטֹו

))352-3); לנסוע ברכבל מטראּפאני לכפר ההררי 
))356); ולשוט 6(ראו עמ'  מימי־הביניים ֶאריֶצ'ה 

 .(357(( 7(ראו עמ'  ברחפת אל האיים הֶאגאדיים 
לשבוע בצפון איטליה, טוסו לֶּברגאמֹו (ראו עמ' 
116), ומצאו מקום לינה בעיר העילית ומלאת 

האווירה. שוטו במעבורת באגם קֹומֹו (ראו עמ' 
וצאו לטיול של יום במילאנו הסמוכה  (118-21

5(ראו עמ' 112-15); הילדים ישמחו לטפס במדרגות 
אל רחבת הגג של הדּואֹומֹו, ולראות את הסעודה

האחרונה מאת ליאונרדו דה וינצ'י. ילדים בני־
עשרה במיוחד קורבנות האופנה שביניהם, ישמחו

עוד יותר לדלג בין הבוטיקים המסוגננים. לחוויה
כפרית יותר בצפון איטליה, טוסו לוורונה (ראו עמ' 

78-81) ושכרו בית־חווה אי־שם בהרים, מחוץ
(ראו עמ'  או לֶמראנֹו (94-5(( 5(ראו עמ'  לּבֹולצאנֹו 

))98-9). בקרו את ֶאצי, איש הקרח מתקופת
))94), סעו ברכבל־כיסאות אל 4(ראו עמ'  הנחושת 

הפסגות המסחררות של צ'ינקֶווה טֹורי (ראו עמ' 
והשתכשכו במים החמימים של הספא  (97((

.(98(( 8(ראו עמ'  בֶמראנֹו 

גשר הריָאלטֹו, שנמתח מעל קאנאֶלה גראנֶדה בוונציה למטה
מזרקת נפטון בפיאצה נאבֹוָנה שברומא בתחתית

מזרקה בגן ּבֹוּבֹולי שבפירנצה למעלה



מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע עיקרי.  

א
 ,122 Isole Aeoli ֶאאֹוליים, האיים

366 ,361
142 ,130–1 Aosta ָאאֹוסָטה
ָאּבאדָיה סן סלבאטֹוֶרה 198

Abbadia San Salvatore
347 Eboli ֶאּבֹולי

Aventino, (רומא) ָאֶבנטינֹו, גבעת
300 ,292 colle

334–7 ,319 ,317 Abruzzo ָאּברּוצֹו
 ,13 Isole Egadi ֶאגאדיים, האיים

366 ,357 ,318
 ,17 ,13 ,10 Agrigento ָאגריֶג'נטֹו

366 ,352–3 ,319 ,317
27 ,26 agriturismi ָאגריטּוריזמיi

מגורים ראו גם
ָאדאֶמלֹו ּבֶרנָטה, ּפארקֹו נאטּוראֶלה 

Adamello Brenta Natural Park
43 ,42

 ,276 Adriano אדריאנוס, הקיסר
302 ,297

Augustus, Cesare אוגוסטוס קיסר
342 ,331 ,288–9 ,130 ,79 ,34

92 ,91 Udine אּודיֶנה
אוטובוס 21

 ,333 ,319 ,12 Otranto אֹוטראנטֹו
344–5

אוכל ומשקאות 28-29
אֹוליֶבה ָאל'ַאסקֹולאָנה (ָאסקֹולי 

249 olive all’ascolana (ּפיֶצ'נֹו
בּפאֶלרמֹו 355

בצל אדום (טרֹוֵּפיָאה) 348, 349
בצפון־מערב איטליה 107

בֶרג'ֹו ֶאמיליה 225
גבינת ֶּפקֹורינֹו (ּפיֶאנָצה) 196, 

197 pecorino
גלידה 29, 365

זעפרן 201
חומץ בלסמי 224, 225

ֶטֶלה ַאָלה ּבֹולֹוֶנֶזה  ָטליאַַ
tagliatelle alla bolognese

219
ירך חזיר וגבינה מּפארָמה 223

מתוקים (קֶרמֹוָנה) 125
85 Torronicio (דֹולֹו) נוגאט

Scaldaferro
135 Nutella נוטלה

361 seltz (קאטאנָיה) ֶסלץ
135 ,117 polenta ּפֹוֶלנָטה

פטריות כמהין 16
פסטה 37

91 frico (אּודיֶנה) פריקֹו
צלפים (סיציליה) 15, 361

קניות 31
רוטב ֶּפסטֹו 141

risotto alla ריזֹוטֹו ַאָלה מילאֶנֶזה
113 milanese

שוקולד (טורינו) 135
Baci (ֶּפרּוָג'ה) שוקולד ּבאצ'י

231 ,230
שמן זית 237

שקדים מסוכרים (סּולמֹוָנה) 336, 
337

תותים (ֶנמי) 312, 313
תפוזים אדומים (סיציליה) 359

322 Olbia אֹולִּבָיה
 ,158 ,155 Umbria אּומּבִרָיה

252–3 ,227–43
344 ,318 ,12 Ostuni אֹוסטּוני

 ,10 Ostia Antica אֹוסִטָיה אנטיקה
302–3 ,256

Uffizi (פירנצה)  אּופיצי, גלריה
175 ,170–3 ,170 ,163 ,162

אופניים 21
אופרה 32, 79

 ,227 ,157 ,13 Orvieto אֹורבֶייטֹו
253 ,240–1

 ,227 ,156 ,13 Urbino אּורּבינֹו
253 ,244–5

Orta San Giulio אֹורָטה סן ג'וליו
142 ,138–9 ,109 ,106

Isola di (סיראקוזה) אֹורטיָג'ה, האי
363 ,362 Ortigia

371 ,12 Asinara ָאזינאָרה
 ,360 ,358–9 ,319 Etna ֶאטָנה, הר

367
332 Atrani ָאטראני

131 Etroubles ֶאטרּוְּבל
 ,202 ,198 ,34 Etruschi אטרוסקים

 ,231 ,224 ,210–11 ,206 ,203
304–5 ,287 ,286 ,242 ,241

350 ,336 ,335 Atri ָאטרי
14 Ivrea איבֵריָאה

Isola Bella (סיציליה) איזֹוָלה ֶּבָלה
316–17

Isola di איזֹוָלה די צאנֹוֶנה
310 Zannone

Isola (טראזיֶמנֹו) איזֹוָלה מאג'ֹוֶרה
233 Maggiore

Isola Maddalena איזֹוָלה מדלנה
373 ,372

Isola San (אֹורָטה) איזֹוָלה סן ג'ּוליֹו
139 ,138 ,106 Giulio

Isola (טראזיֶמנֹו) איזֹוָלה ּפֹולֶבֶזה
233 Polvese

Isola Comacina איזֹוָלה קֹומאצ'יָנה
119

אימייל 24
אינטרנט 24

 ,319 ,317 ,13 Ischia איסִקָיה
332 ,328–9

16 Alba ָאלָּבה
,339 ,318 Alberobello ָאלֶּברֹוֶּבלֹו

341 ,340
378 ,370–1 ,322 Alghero ָאלֶגרֹו

102 Aldino ָאלדינֹו
361 Alicudi ָאליקּודי

Alpe (ַסייֶזר ָאלם) ָאלֶּפה די סיּוזי
96 di Siusi

330 ,15 Amal ָאמאלפי
Costiera ָאמאלפי, חוף

 ,323 ,321 ,320 ,319 Amaltana
330

251 Amandola ָאמאנדֹוָלה
Emilia-Romagna אמיליה־רומאניה

217–26 ,158 ,155
243 ,242 Amelia ָאֶמלָיה

301 אמפורות (כדים עתיקים)
331 Anacapri ָאנאקּפרי

303 Anguillara ָאנגווילאָרה
ָאנגוויסֹוָלה, סֹופֹוניסָּבה 

282 Anguissola, Sofonisba
209 ,208 Anghiari ָאנגיַארי

350 Andria ָאנדִרָיה
Andersen, אנדרסן, הנס כריסטאן

151 ,150 Hans Christian
Antichi ָאנטיקי מֹוליני די דֹולֹו

84 Molini di Dolo
Estate Romana  ֶאסטאֶטה רֹומאָנה

257 ,15
252 ,228–9 ,227 ,11 Assisi אסיזי

Aspromonte ָאסּפרֹומֹונֶטה, הרי
349 mountains

,3 Ascoli Piceno ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו
252 ,248–9 ,227

140 Approdo ָאּפרֹודֹו
 ,93 ,41 ,10 Ötzi ֶאצי, איש הקרח

101 ,100 ,95 ,94
14 Acireale ָאצ'יֵריַאֶלה

Ponte del (ונציה) אקדמיה, גשר
65 Accademia Bridge

16 Acqualagna ָאקוואלאנָיה
348 Acquafredda ָאקוואפֶרָדה
92 ,91 ,90 Aquileia ָאקוויֵליָאה
Ara Pacis (רומא)  ַאָרה ּפאצ'יס

288–9
29 ארוחת בוקר

377 Aruttas ָארּוטאס
239 Arrone ָארֹוֶנה

אינדקס
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Borgo San ּבֹורגֹו סן מרטינו
15 Martino

Borromini, ּבֹורֹומיני, פרנצ'סקו
 ,282 ,275 ,274 ,262 Francesco

291
burichelli (ספינות נהר)i ּבּוריֶקלי

85 ,84
Basilica (רומא)  בזיליקה יוליה

269 ,268 Julia
350 ,346–8 Basilicata בזיליקטה

בטיחות 23
ּביּבליֹוֶטָקה ֶאסֶטנֶסה (מֹוֶדָנה) 

224 Biblioteca Estense
145 Bigo (ג'נובה) ּביגֹו

בידור 3–32
ביטוח 22

 ,236 ,73 Byron, Lord ביירון, הלורד
289 ,288

Battistero (ּפארָמה)  בית הטבילה
223 ,222

בית הטבילה  (פירנצה) 
 ,164 ,162 ,156 Battistero

166–7
בית־הולדתו של רפאל  (אּורּבינֹו) 
245 Casa Natale di Raffaello

בית־הטבילה (פיזה) ,192
193 Battistero

126 ,118 Bellagio ֶּבלאג'ֹו
בנקים 23

275 ,17 Befana  ֶּבפאָנה
ּבראמאנֶטה, דֹונאטֹו ד'אנג'לו 

Bramante, Donato d’Angello
296 ,242 ,35

303 Bracciano ּבראצ'אנֹו
91 Barbana ָּברּבאָנה

 ,106 ,13 ,12 Bergamo ֶּברגאמֹו
126 ,117 ,116 ,110

121 Broletto (קֹומֹו) ּברֹוֶלטֹו
121 Brunate ּברּונאֶטה

Bruno, Giordano ברונו, ג'ֹורדאנֹו
281 ,280 ,278

ּברּוֶנלֹו די מֹונטאלצ'ינֹו, יין 
,194 Brunello di Montalcino

195
Brunelleschi, ּברּוֶנֶלסקי, פיליפו

 ,167 ,166 ,164 ,162 ,35 Filippo
181 ,168

בריאות 22-3
348 Briatico ּבריַאטיקֹו

322 Brindisi ּברינדיזי
Berlusconi, ברלוסקוני, סילביו

37 Silvio
Brenta, il Canale ּבֶרנָטה, תעלת

84–5 ,43 di
Bernini, ֶּברניני, ג'אן לורנצו

 ,277 ,276 ,224 Gianlorenzo
297 ,291 ,288

366 ,356 ,13 Erice ֶאריֶצ'ה
ָארֵּכיאֹופארק (ואל ֶסנאֶלס) 

101 ,100 ArcheoParc
ארמונות ראו ּפאלאצי

 ,158 Arno, ume di ָארנֹו, נהר
175 ,170 ,161

363 Arenella ָאֶרֶנָלה
 ,43 Arsenale (ונציה)  ָארֶסנאֶלה

70–1 ,68
212–13 ,204–5 ,156 Arezzo ָאֶרצֹו

199 ,198 Arcidosso ָארצ'ידֹוסֹו
199 Asciano ָאשאנֹו

ב
Baia di ּבאָיה די סנטה לוצ'יה

344 Santa Lucia
197 Bagno Vignoni ּבאניֹו ויניֹוני

Bagni di Lucca ּבאִניי די לּוָקה
192

Bagni San Filippo ּבאִניי סן פיליפו
199

213 ,192 ,16 Barga ּבארָגה
133 Bard ּבארד

129 Barolo ּבארֹולֹו
בארוק, אדריכלות 317, 318, 319, 

364 Barocco ,362 ,343 ,342
343 ,322 Bari ּבארי

238 Bevagna ֶּבבאנָיה
בד־אנד־ברקפסט 26, 27

מגורים ראו גם
Giardini di (פירנצה)  ּבֹוּבֹולי, גן

176-81 ,167 Boboli
בובות על חוט 32, 179, 193, 223, 

363 ,354
378 ,372 Bosa ּבֹוָזה

372 Bosa Marina ּבֹוָזה מרינה
Botticelli, Sandro בוטיצ'לי, סנדרו

224 ,163
173 ,172 ,163 האביב

 ,160 ,155 ,12 Bologna בולוניה
226 ,218–19 ,217

 (Bolzano (Bozen (ּבֹוֶזן)  ּבֹולצאנֹו
 ,94–5 ,93 ,41 ,16 ,13 ,12 ,10

102
305 ,302 Bomarzo ּבֹומארצֹו

334 Bominaco ּבֹומינאקֹו
152 ,148 Bonassola ּבֹונאסֹוָלה

133 Bousc Darè ּבּוסק דאֶרה
 ,70 Bucintoro (ונציה)  ּבּוצ'ינטֹורֹו

71
Bocca (רומא)  ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה

301 della Verità
 ,69 ,68 ,43 Burano (ונציה) ּבּוראנֹו

73 ,72
35 Borgia, Cesare ּבֹורָג'ה, ֶצ'זאֶרה

Borgo di  ּבֹורגֹו די קסטלֶווקיֹו
201 Castelvecchio

בזיליקה די סן פייטרו  (רומא) 
 ,292 ,275 Basilica di San Pietro

297 ,296
מזרקות וכנסיות (רומא) 262, 

290-1 ,283 ,275 ,274 ,263
בתי־מרקחת 22
בתי־שימוש 25

ג
Gaiole in גאיֹוֶלה ִאין קיאנטי

213 Chianti
345 Galatina גאלאטיָנה
349 Gambarie גאמּבארי

 ,162 Giambologna ג'אמּבֹולֹונָיה
171

ג'אניקֹולֹו, גבעה (רומא)
295 ,292 Janiculum Hill

Gardone Riviera גארדֹוֶנה ריביירה
82–3

Giardini-Naxos ג'ארדיני־נאקסֹוס
319

Giara di Gesturi ג'אָרה די ֶג'סטּורי
377 ,376

Gualdo Tadino גּוַאלדֹו טאדינֹו
231

252–3 ,233 ,232 ,15 Gubbio גּוּביֹו
Guggenheim, גוגנהיים, פגי

70 ,66 Peggy
60 Giudecca (ונציה) ג'ּוֶדָקה

 ,166 ,163 ,162 ,87 ,86 Giotto ג'וטו
229 ,228 ,208 ,205 ,172

Gola di גֹוָלה די ָאלָקנטאָרה
319 Alcantara

Gola גֹוָלה ֶדל'אינֶפרנאצ'ֹו
251 ,249 dell’Infernaccio

70 ,63 גונדולות (ונציה)
ג'ֹוסטָרה ֶדל ָסראצ'ינֹו  (ָאֶרצֹו) 

205 Giostra del Saracino
181 ,180 Giorgione ג'ורג'וֶנה

Jewish (ג'ּוֶדָקה) (ה)גטו היהודי
339 ,338 Ghetto

Jewish (ּפיטיליָאנֹו) (ה)גטו היהודי
210 Ghetto

Jewish (רומא) (ה)גטו  היהודי
283 ,279 ,276 Ghetto

גלדיאטורים 78, 79, 81, 266, 267
Galilei, Galileo גליליי, גליליאו

277 ,276 ,192 ,175 ,174
גלישת רוח 83

גלריה ויטוריו ֶעָמנּוֶאֶלה ֶסקֹונדֹו  
Galleria Vittorio (מילאנו)

113 Emanuele II
Galleria Sordi (רומא) גלריה סֹורדי

277
 ,108 ,106 ,105 ,12 Genova ג'נובה

152 ,144–7 ,143 ,110
312 Genzano ֶג'נצאנֹו

415 | א-ג



92 ,90–1 ,42 ,41 ,12 Grado גראדֹו
,319 Gran Sasso גראן סאסֹו

334–5
Greve in Chianti גֶרֶבה אין קיאנטי

213 ,189
Gargano ָגרגאנֹו, חצי־האי

340 ,339 ,320 ,318 Penisola
גרֹוָטה ָאצּוָרה  ראו (ה)מערה 

הכחולה 
Grotta (טִרֶייסֶטה) גרֹוָטה ג'יגאנֶטה

89 ,88 Gigante
Grotta (סרדיניה) גרֹוָטה די ֶנטּונֹו

370 di Nettuno
Grotte di Pilato גרֹוֶטה די ּפילאטֹו

313
גרֹוֶטה די קאטּולֹו (סירמיֹוֶנה) 

82 Grotte di Catullo
Grotte di גרֹוֶטה די ָקסֶטלאָנה

339 Castellana
Grotta del Vento גרֹוָטה ֶדל ֶונטֹו

192 ,157
גרֹוָטה ָקסקאָטה וארֹוֶנה (ריָבה ֶדל 
Grotta Cascata Varone (גארָדה

83
Garibaldi, ָגריּבאלדי, ג'וזפה

373 ,372 ,36 ,35 Giuseppe
192 Garfagnana ָגרפאניַאָנה

Ponte dei (ונציה)  גשר האנחות
56 ,55 Sospiri

ד
כנסיות וקתדרלות דּואֹומֹו ראו

דובים 147, 250, 337
Palazzo (ונציה)  דֹוג'ים, ארמון

57 ,56 Ducale
85 ,84 Dolo דֹולֹו

 ,41 Dolomiti (ה)דולומיטים, הרים
96 ,93 ,44

דולפינים 144, 145
119 Domaso דֹומאזֹו

Domus (רומא)  דֹומּוס פלאבָיה
268–9 Flavia

,169 ,162 ,35 Donatello דֹונאֶטלֹו
174

דֹורסֹודּורֹו, רובע (ונציה) 
60 Dorsoduro

דלק 20
Dante Aligheri ָדנֶטה ָאליגֶיירי

247 ,209 ,203 ,167 ,166
99 South Tyrol דרום הטירול

(ה)דרום והאיים 317-79
דרכונים 22

ה
היסטוריה 37–34

(ה)היּפֹוֵגיאּום (סיראקוזה) 
362 Hypogeum

המחאות נוסעים 23
הנחות סוף־עונה 31

 ,13 ,10 Herculaneum ֶהרקּוָלֵניאּום
324–5 ,323 ,319 ,318 ,317

השכרת רכב 20, 21

ו
 ,162 Vasari, Giorgio ואזארי, ג'ורג'ו

205 ,181 ,175 ,166 ,164
103 ,16 Val Gardena ואל גארֶדָנה

197 Val d’Orcia ואל ד'אֹורָצ'ה
188 Val di Merse ואל די ֶמרֶסה

363 Val di Noto ואל די נֹוטֹו
96 Val di Fassa ואל די פאָסה

Val (פינשָגאּו) ואל ֶונֹוסָטה
99 ,98 Venosta (Vinschgau)

103 ,100 Val Senales ואל ֶסנאֶלס
Valeggio sul ואֶלג'ֹו סּול מינצ'ֹו

128 ,124 Mincio
Valle d’Aosta ואֶלה ד'ָאאֹוסָטה

142 ,130–3 ,129 ,108
Valle del Bove ואֶלה ֶדל ּבֹוֶבה

358
239 Valnerina ואלֶנריָנה

138 Valsesia ואלֶסזָיה
128 ,117 Varese ואֶרֶזה

 ,120 ,118 ,107 Varenna ואֶרָנה
128

153 ,148 Volastra וֹולאסטָרה
203 ,202 Volterra וֹולֶטָרה
361 ,319 Vulcano וּולקאנֹו

(ה)וותיקן וטראסֶטֶבֶרה  (רומא) 
Vaticano e Trastevere

292–301
 ,324 ,319 Vesuvio וזוב, הר־הגעש

327 ,326 ,325
14 Viareggio ויָאֶרג'ֹו

282 Via Giulia (רומא) ִוָיה ג'וליה
Via (ונציה) ִוָיה גריבאלדי

71 Garibaldi
Via del (רומא) ִוָיה ֶדל קֹורסֹו

287 Corso
79 Via Mazzini (ורונה) ִוָיה מאציני

ִוָיה סן ּביָאג'ֹו ֵדיי ליּבַריי (נפאולי) 
326 Via San Biagio dei Librai
Via (סן ג'ימיניַאנֹו) ִוָיה סן ג'ובאני

200 San Giovanni
Via (נאפולי)  ִוָיה סן גֶרגֹוריֹו ָארֶמנֹו

326 San Gregorio Armeno
Via Fillungo (לּוָקה)  ִוָיה פילּונגֹו

191 ,190
 ,239 Via Flaminia ִוָיה פלאמינָיה

243
Via (בולוניה) ִוָיה ֶּפסֶקִרֶייה ֶוקֶייה

218 Pescherie Vecchie
Vie Cave (ּפיטיליָאנֹו) ִוָיה קאֶבה

211 ,210

22 ויזה
 ,305 ,304 ,302 Viterbo ויֶטרּבֹו

315
 ,377 ,376 Villasimius וילאסימיּוס

379
וילה ּבֹורֶגֶזה וטריֶדנֶטה (רומא) 

Villa Borghese and Tridente
284–91

וילות ודירות להשכרה 27
מגורים ראו גם

וילות
Villa (טיבולי) וילה אדריאנה

303 ,302 ,257 Adriana
Villa Olmo (קֹומֹו) וילה אֹולמֹו

121
Villa (רומא)  וילה ּבֹורֶגֶזה

 ,286–7 ,284–5 Borghese
291

Villa (ֶלנֹו) וילה ָּבלּביָאֶנלֹו
119 ,118 Balbianello

Villa Giulia (רומא)  וילה ג'וליה
287 ,286 ,10

Villa (טיבולי)  וילה גרגוריאנה  
302 Gregoriana

Villa (טיבולי)  וילה ד'ֶאסֶטה
303 ,302 ,259 d’Este

וילה דּוראצֹו ָּפלאביצ'יני 
Villa Durazzo (ג'נובה)

147 Pallavicini
Villa (ּפאלאנָצה) וילה טאראנטֹו

139 Taranto
Villa Jovis (קאּפרי)  וילה יֹוביס

331
Villa Livia (רומא) וילה ליביה

271 ,270
Villa Panza (ואֶרֶזה) וילה ּפאנָצה

117
Villa וילה פארֶנזיָנה  (רומא)

298 ,295 Farnesina
 ,84 Villa Pisani וילה ּפיזאני

85
Villa (רומא) וילה ֶצ'לימֹונטנה
271 ,267 ,264 Celimontana

Villa וילה קרלוטה  (טֶרֶמצֹו)
118 Carlotta

Villino (ֶּפזארֹו) וילה רּוֶג'רי
246 Ruggieri

וילה רֹומאנה ֶדל קאזאֶלה 
 ,354 Villa Romana del Casale

355
Riviera del ריביירה ֶדל ּבֶרנָטה

84-85 Brenta
92 ,86-7 ,42 Vicenza ויֶצ'נָצה

San Valentino ולנטינוס הקדוש
239

Vendicari ֶונדיקארי, שמורת הטבע
363 Nature Reserve
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ּפארקֹו ֵדיי ָּפָּפגאלי (לאטיזאָנה) 
91 Parco dei Pappagalli

Parco ּפארקֹו ֶדל'אּוֶצ'ליָנה
12 dell’Uccellina

ּפארקֹו נאטּוָרה ויווה (אגם 
82 Parco Natura Viva (גארָדה

Campo  קאמּפֹו אימֶּפראטֹוֶרה
335 Imperatore

ראו גם ּפארקֹו נאציֹונאֶלה; 
ריֶזרָבה נאטּוראֶלה

חנויות מפעל 31
חנויות רשת 31

חשמל 25

ט
 ,351 ,321 ,10 Taormina ָטאֹורמיָנה

368 ,360 ,353
345 Taranto טאראנטֹו

 ,302 ,10 Tarquinia טארקוויניה
315 ,304–5

Tevere, (רומא)  ֶטֶבֶרה, האי בנהר
283 Isola di
242 Todi טֹודי

טֹומָּבה אילֶדּבראנָדה (ליד סֹובאָנה) 
211 Tomba Ildebranda

טֹומָּבה ֵדיי ריֶלבי (ֶצ'רֶבֶטרי) 
304 Tomba dei Rilievi

 ,158 ,156 ,155 Toscana טוסקנה
פירנצה ראו גם 185–216

206 Toppole טֹוּפֹוֶלה
125 Torrazzo (קֶרמֹוָנה) טֹוראצֹו

Torre (מילאנו) טֹוֶרה ּבראנָקה
115 Branca

Torre (מֹוֶדָנה) טֹוֶרה גירלאנדיָנה
224 Ghirlandina

טֹוֶרה די סן ּפאנקראצֹו (ָקליארי) 
374 Torre di San Pancrazio

Torre del (סיינה) טֹוֶרה ֶדל מאנָג'ה
187 ,186 Mangia

Torre del (אֹורבֶייטֹו) טֹוֶרה ֶדל מֹורֹו
240 Moro

Torre (ונציה)  טֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו
55 dell’Orologio

Torre (ָקליארי) טֹוֶרה ֶדל'ֶאֶלפאנֶטה
374 dell’Elefante

Torre (מנטובה) טֹוֶרה ֶדָלה גאּבָיה
122 della Gabbia

Torre (בולוניה) טֹוֶרה ֶדלי ָאזיֶנלי
218 degli Asinelli

טֹוֶרה ֶדלי גאריֶזנָדה (בולוניה) 
218 Torre degli Garisenda

 ,106 ,105 ,12 ,11 Torino טורינו
142 ,134–7 ,129 ,110 ,108

72 Torcello (ונציה) טֹורֶצ'לֹו
303 ,302 ,257 Tivoli טיבולי

Tintoretto, טינטֹוֶרטֹו, יאקֹוּפֹו
67 ,66 ,65 ,56 ,35 Jacopo

92 ,78–87 ,77 ,44 Veneto ֶוֶנטֹו
313 Ventotene ֶונטֹוֶטֶנה

 ,40–4 ,12 ,11 ,10 Venezia ונציה
47–73

הָארֶסנאֶלה  ואיי הלגונה 68-73
מגורים 74-6

סן מרקו, הריָאלטֹו והסביבה 
52-9

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 14, 
32 ,16

קאמּפֹו סנטה מרֶגריטה והסביבה 
60-7

קאנאֶלה גראנֶדה: מּפֹונֶטה ֶדלי 
סקאלצי לריָאלטֹו  48-51

שיט 84, 85
55 שיטפונות

תחבורה 45, 46
ונציה וצפון־מזרח איטליה 40-103
Verrazzano, ֶוראצאנֹו, ג'ובאני ָדה

189 Giovanni da
 ,32 ,16 ,13 ,12 ,10 Verona ורונה
123 ,92 ,78-81 ,46 ,43 ,42 ,41

 ,64 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
65

Verrocchio, ֶורֹוקיֹו, אנדריאה ֶדל
175 ,162 Andrea del

153 ,148 ,143 Vernazza ֶורנאָצה
Città del (רומא) ותיקן, קרייה

292–7 ,37 Vaticano

ז
זאב 250, 337

זכוכית, ניפוח 72, 73

ח
חגים לאומיים 17

חופים 12
חורף, ספורט 33, 99, 132, 198, 

349
חזיר בר 237, 311

חיות בר
אגמי המלח (מֹונֶטה צ'ירֶצ'אֹו) 

310
אקוואריֹו טיֶרניקֹו (קאמֹולי) 

151 Acquario Tirrenico
Acquario (ג'נובה) אקוואריום

145 ,144
Acquario (מילאנו) אקוואריום

115
Acquario (סיראקוזה) אקוואריום

362
Acquario (ָאלֶגרֹו) אקווארים

371 ,370
ִּביֹוּפארקֹו (גלריה ּבֹורֶגֶזה ; רומא) 

286 ,267 Bioparco
סאליֶנה, ריֶזרָבה נאטּוראֶלה 

305 Saline, Riserva Naturale

טיסה 18, 19, 21
לדרום ולאיים 322

לוונציה ולצפון־מזרח איטליה 46
למילאנו ולצפון־מערב איטליה 

110
לפירנצה ולמרכז איטליה 160

לרומא וללאציו 260
373 Tiscali טיסָקלי

67 ,65 ,35 Titian טיציאן
טלוויזיה 24

24 טלפון
טלפונים ניידים 24

טמפלרים, מסדר נוצרי 338, 339
Testaccio (רומא) ֶטסטאצ'ֹו, רובע

301 ,300 ,292
,341 ,338–9 ,333 Trani טראני

350
Trastevere (רומא) טראסֶטֶבֶרה

298–9 ,292–3 ,257
הוותיקן וטראסֶטֶבֶרה ראו גם

 ,356 ,322 ,13 Trapani טראּפאני
368

236 Trevi טֶרבי, העיירה
Trevi, (רומא) טֶרבי, מזרקה

 ,290 ,285 ,254–5 Fontana di
291

87 ,76 ,46 Treviso טֶרביזֹו
303 Trevignano טֶרביניַאנֹו

340 ,333 trulli iטרּולי
349 ,348 Tropea טרֹוֵּפיָאה
טריאנּוס, השוק של (רומא) 

,265 ,256 Mercato di Traiano
271 ,270

Colonna di (רומא) טריאנּוס, עמוד
271 ,270 Traiano

92 ,88–9 ,44 ,12 Trieste טִרֶייסֶטה
Terme di ֶטרֶמה די סאטּורִנָיה

211 ,210 Saturnia
Terme (ויֶטרּבֹו) ֶטרֶמה ֵדיי ּפאּפי

304 dei Papi
Terme (גראדֹו) ֶטרֶמה מאריֶנה

90 Marine
98 Terme Merano  ֶטרֶמה ֶמראנֹו

118 Tremezzo טֶרֶמצֹו
Trentino- טֶרנטינו-ָאלטֹו־ָאדיֶג'ה

93–103 ,44 Alto Adige
239 Terni ֶטרני

י
Juvarra, Filippo יּובאָרה, פיליפו

137 ,136
Julius II, יוליוס השני, האפיפיור

296 ,282 Pope
 ,34 Caesar, Julius יוליוס קיסר

342 ,281 ,280
 ,195 ,194 ,188-9 ,129 Vino יין

370 ,198
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כ
(ה)כביש הגדול של הדולומיטים 

96 Grande Strada delle Dolomiti
כדורגל 32-3, 91

כינורות 125
כנסיות וקתדרלות

אֹוראטֹוריֹו די סן ֶּברנרדינֹו  
Oratorio di San (ֶּפרּוָג'ה)

231 Bernardino
אֹורָסנמיֶקֶלה  (פירנצה) 

175 ,174 ,158 Orsanmichele
53 Il Salute (ונציה) ִאיל סאלּוֶטה

בזיליקה די סן מרקו (ונציה) 
 ,44 ,11 Basilica di San Marco

54–5 ,53 ,52
בזיליקה די סן פייטרו  (רומא) 

 ,256 ,255 Basilica di san Pietro
297 ,296 ,292

בזיליקה די סן פייטרו ֶא פאולו 
Basilica dei Santi (אֹוטראנטֹו)

344 Pietro e Paolo
בזיליקה די סן פרנצ'סקו  (אסיזי) 

Basilica di San Francesco
228–9

בזיליקה די סנט'אנטוניו  
Basilica di (פאדובה)

86 Sant’Antonio
263 Il Gesù (רומא)  ֶג'זּו

66 I Gesuati (ונציה) ֶג'זּוַאטי
Basilica (ָאקוויֵליָאה) הבזיליקה

91 ,90
הבזיליקה ע"ש קונסטנטינוס 

 Basilica di (רומא)  וָמקֶסנטיּוס
Massenzio e Costantino 268

 ,105 Duomo (מילאנו) הדּואֹומֹו
112–13 ,109 ,108 ,107

Duomo (פירנצה)  הדּואֹומֹו
166–7 ,164–5 ,161 ,156 ,154–5

המערה של ברנרדו המבורך 
Grotta del Bernardo

199 Buontalenti
הקֹוֶלג'אָטה  (סן ג'ימיניָאנֹו) 

200 Collegiata
הקפלה הסיסטינית  (רומא) 

 ,294 ,292 ,255 Cappella Sistina
295

Cattedrale (ּבארי) הקתדרלה
343

טריניָטה ֵדיי מֹונטי  (רומא) 
289 Trinità dei Monti

סן ּביַאג'ֹו ֶדלה ּפאניֹוָטה (רומא) 
282 San Biagio della Pagnotta

סן ג'אקומו די ריָאלטֹו  (ונציה) 
58 San Giacomo di Rialto

סן ג'אקומו מאג'ֹוֶרה  (בולוניה) 
218 San Giacomo Maggiore

סן ג'ובאני ֶאָבנֶג'ליסָטה 
222 San Giovanni (ּפארָמה)

Evangelista
San Giusto (טִרֶייסֶטה)  סן ג'ּוסטֹו

88
San Giorgio (מֹודיָקה) סן ג'ורג'ו

365
San (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו) סן גֶרגֹוריֹו

249 ,248 Gregorio
סן גֶרגֹוריֹו מאג'ֹוֶרה (סּפֹוֶלטֹו) 

 ,234 San Gregorio Maggiore
235

San (בולוניה)  סן דומניקו
219 ,218 Domenico

San (סיינה)  סן דומניקו
187 Domenico

San (רומא) סן לואיג'י ֵדיי פרנֶצ'זי
263 Luigi dei Francesi

San (פירנצה)  סן לורנצו
168–9 ,162 Lorenzo

San Matteo (ֶלֶצ'ה) סן מאֶטאֹו
343

San (לּוָקה)  סן מיֶקֶלה ִאין פֹורֹו
191 ,190 Michele in Foro

San Martino (לּוָקה)  סן מרטינו
190

San (טֹודי) סן פֹורטּונאטֹו
242 Fortunato

San Pietro (מֹודיָקה) סן פייטרו
365

San (טראני) סן פייטרו ָמרטיֶרה
338 Pietro Martire

סן פרנצ'סקו (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו) 
248 San Francesco

San (ָאֶרצֹו)  סן פרנצ'סקו
204 Francesco

San (טֶרבי) סן פרנצ'סקו
236 Francesco

San (ורונה)  סן ֶצנֹו מאג'ֹוֶרה
81 Zeno Maggiore

San (רומא)  סן קֶלֶמנֶטה
271 Clemente

סן קרלו ָאֶלה קּוָאטרֹו פֹונטאֶנה  
San Carlo alle Quattro (רומא)

291 ,262 Fontane
San Runo (אסיזי) סן רּופינֹו

229
סנט'ָאגֹוסטינֹו (רומא) 

263 Sant’Agostino
סנט'ֶאּוֶפמָיה (סּפֹוֶלטֹו) 

235 ,234 Sant’Eufemia
Sant’Orso (ָאאֹוסָטה)  סנט'אֹורסֹו

131 ,130
סנט'ִאיבֹו ַאָלה סאּפֶיינָצה  (רומא) 

262 Sant’Ivo alla Sapienza
סנט'איניאציו (רומא) 

277 ,273 ,262–3 Sant’Ignazio

סנט'אנדריאה (מנטובה) 
122 Sant’Andrea

סנט'אנדריאה ַאל קווירינאֶלה  
Sant’Andrea del (רומא)

290-1 ,262 Quirinale
סנט'ָאנֶייֶזה ִאין ָאגֹוֶנה  (רומא) 

 ,274 Sant’Agnese in Agone
275

סנטה מריה ִאין טראסֶטֶבֶרה  
Santa Maria in (רומא)

298 Trastevere
סנטה מריה ִאין קֹוסֶמדין  (רומא) 
301 Santa Maria in Cosmedin

סנטה מריה ֶדל ָּכרמיֶנה  (פירנצה) 
 ,162 Santa Maria del Carmine

180
סנטה מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו  (רומא) 
 ,288 Santa Maria del Popolo

289
סנטה מריה ֶדל'אֹוראציֹוֶנה ֶא 
Santa Maria מֹורֶטה (רומא)
282 dell’Orazione e Morte

סנטה מריה ֶדָלה ויטֹורָיה  (רומא) 
 ,263 Santa Maria della Vittoria

291
סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה  
Santa Maria della (ונציה)

67 ,51 Salute
סנטה מריה ֶדָלה ּפאֶצ'ה  (רומא) 

275 Santa Maria della Pace
סנטה מריה ֶדָלה קֹונֶצ'ציֹוֶנה  

Santa Maria della (רומא)
291 Concezione

סנטה מריה נֹוֶבָלה  (פירנצה) 
 ,163 ,156 Santa Maria Novella

169 ,168
סנטה מריה סֹוּפָרה מיֶנרָבה  
Santa Maria sopra (רומא)

276 Minerva
Santa (רומא)  סנטה סאּביָנה

300 Sabina
סנטה ֶצ'צ'ילָיה ִאין טראסֶטֶבֶרה  

Santa Cecilia in (רומא)
299 Trastevere

Santa סנטה קיאָרה (אסיזי)
229 Chiara

Santa (ֶלֶצ'ה)  סנטה קיַאָרה
343 Chiara

Santa (ֶלֶצ'ה)  סנטה קרֹוֶצ'ה
343 ,342 ,318 Croce

Santa (פירנצה)  סנטה קרֹוֶצ'ה
163 ,162 Croce

Santo (פירנצה)  סנטו סּפיריטֹו
181 Spirito

סנטּואריֹו ֶא קאָזה די סנטה 
Santuario e קתרינה  (סיינה)
187 Casa di Santa Caterina
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 ,11 Lago Maggiore לאגו מאג'ֹוֶרה
139

Lago Superiore לאגֹו סּוֶּפריֹוֶרה
123

 ,258–60 ,255 Lazio לאציו
ראו גם רומא 309–15
337 L’Aquila ל'ָאקוויָלה

לארגֹו ֶדָלה גאנָצ'ה (סיראקוזה) 
363 Largo della Gancia

152–3 Levanto ֶלבאנטֹו
357 Levanzo ֶלבאנצֹו

138 Legro ֶלגרֹו
50 La Volta (ונציה) ָלה וֹולָטה
La (טורינו) ָלה ֶונארָיה ֵריַאֶלה

137 Venaria Reale
 ,144–53 Le Marche ֶלה מארֶקה

227 ,158 ,155
 ,372 La Maddalena ָלה מדלנה

379 ,373
142 La Salle ָלה סאֶלה

32 La Scala (מילאנו)  (ָלה) סקאָלה
349 La Fossiata ָלה פֹוסיַאָטה

313 Le Forna (ּפֹונָצה) ֶלה פֹורָנה
לֹוָג'ה ֵדיי ֶמרקאנטי (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו) 

249 ,248 Loggia dei Mercanti
לֹוָג'ה ֶדָלה ֶמרקאנצָיה (סיינה) 

186 Loggia della Mercanzia
Ludus (רומא) לּודּוס מגנּוס

267 Magnus
111–28 Lombardia לומברדיה

349 Longobucco לֹונגֹוּבּוקֹו
340 ,339 ,319 Lucera לּוֶצ'ָרה

 ,190–1 ,13 ,10 Lucca לּוָקה
213–14

Lorenzetti, לֹוֶרנֶצטי, ָאמּברֹוג'ֹו
188 ,186 Ambrogio

Leonardo da ליאונרדו ָדה וינצ'י
209 ,208 ,173 ,35 Vinci

172 הבשורה
 ,114 ,105 ,35 הסעודה האחרונה

115
 ,108 ,107 ,106 Liguria ליגּורָיה

143–53
73 ,69 ,68 ,43 Lido (ונציה) לידֹו

134 Lingotto (טורינו)  לינגֹוטֹו
Lignano ליניאנֹו סאּביָאדֹורֹו

92 ,91 ,42 ,41 ,12 Sabbiadoro
361 Lipari ליּפארי

Lippi, Filippino ליּפי, פיליּפינֹו
234 ,180 ,168 ,163

Lippi, Fra ליּפי, ְפָרה פיליפו
291 ,181 ,163 Filippo

223 Langhirano ָלנגיראנֹו
120 ,118 Lenno ֶלנֹו

71 ,70  Lepanto ֶלּפאנטֹו, קרב
 ,319 ,318 ,317 ,12 Lecce ֶלֶצ'ה

350 ,342–3 ,333

סנטּואריֹו די סן ּביַאג'ֹו 
Santuario di San (מאראֶטָאה)

348 Biagio
סנטּואריֹו מדונה די סן לּוָקה 

Santuario Madonna (בולוניה)
218 di San Luca

ּפּורגאטֹוריֹו (מאֶטָרה) 
346 Purgatorio

ּפֶייֶבה די סנטה מריה (ָאֶרצֹו) 
205 Pieve di Santa Maria

קֹונבינצ'יניֹו סנט'אנטוניו 
Convincinio (מאֶטָרה)

346 Sant’Antonio
קֹונֶבנטֹו די סן מרקו  (פירנצה) 

163 San Marco
קפלה ּבראנקאצ'י  (פירנצה) 

 ,163 ,162 Cappella Brancacci
181 ,180

קפלה ֶדלי סקרֹוֶבני  (פאדובה) 
87 Cappella degli ,86

Scrovegni
Cappelle (פירנצה) קפלה מדיצ'י

168 ,163 ,162 medicee
קפלה קֹוֶלאֹוני (ֶּברגאמֹו) 

116 Cappella Colleoni
קתדרלה די סנטה מריה (ָקליארי) 
 ,374 Cattedrale di Santa Maria

375
Cathedrale קתדרלת מֹונֵריַאֶלה

355 di Monreale
רֹוזאריֹו (סן ג'ובאני ָּבטיסָטה; 

343 Rosario ֶלֶצ'ה)
מנזרים ראו גם

כסף 23
כספומטים 23

Capo (סיציליה) כף סנט'אנדריאה
316–17 Sant’Andrea

כרטיסי אשראי 23, 31

ל
Lago Inferiore לאגֹו אינֶפריֹוֶרה

123
 ,106 Lago d'Orta לאגו ד'אֹורָטה

142 ,141 ,140 ,138–9 ,129
Lago di לאגו די ּבראצ'אנֹו

303 ,302 Bracciano
 ,11 Lago di Garda לאגו די גארָדה

124 ,123 ,82–3 ,43
Lago לאגֹו די ויקֹו, שמורת הטבע

305 di Vico
123 Lago di Mezzo לאגֹו די ֶמצֹו

312 Lago di Nemi לאגֹו די ֶנמי
 ,11 Lago di Como לאגו די קֹומֹו

 ,111 ,108 ,106 ,105 ,15 ,13
126–8 ,118–21

Lago Trasimeno לאגו טראזיֶמנֹו
232–3 ,157

לשכות מידע לתיירים 32

מ
 ,34 Magna Grecia  מאגָנה גֶרקָיה

362–3 ,352–3 ,349
 ,168 ,163 ,162 Masaccio מאזאצ'ֹו

271 ,180 ,169
 ,180 ,162 Masolino מאזֹולינֹו

271
224 Maserati מאֶזראטי

 ,333 ,317 ,15 ,11 Matera מאֶטָרה
350 ,346–7

מאלאֶטסָטה, סיגיסמונדו 
221 Malatesta, Sigismondo

15 Maletto מאֶלטֹו
102 ,98 Malles מאֶלס

14 Malfa מאלָפה
מאֶמרטינּום, בית־הכלא  (רומא) 

267 Mamertino
 ,148 ,109 Manarola מאנארֹוָלה

153
Mantegna, מאנֶטנָיה, אנדריאה

81 ,65 Andrea
341 Manfred מאנפֶרד, המלך

347 Massafra מאסאפָרה
Mascherone מאסֶקרֹוֶנה (רומא)

282
349 ,37 Maa (ה)מאפיה

250 Macerata מאֶצ'ראָטה
Macerata מאֶצ'ראָטה ֶפלטִרָיה

245 Feltria
348 Macarro מאקארֹו

Maratea Coast מאראֶטָאה, חוף
348

329 ,328 Maronti מארֹוְנטי
357 Marettimo מאֶרטימֹו

מבצרים וטירות
344 Otranto אֹוטראנטֹו

באלפים 133
ָּבסטיֹוֶנה סן ֶרמי (ָקליארי)
374 Bastione San Remy

340 Lucera לּוֶצ'ָרה
Schloss מבצר טָראּוטָמנסדֹורף

99 Trauttmansdorff
Fortezza (מֹונטאלצ'ינֹו) פֹורֶטָצה

195 ,194
 ,10 Fortezza (סן ֵליאֹו) פֹורֶטָצה

246
פֹורֶטָצה ָאלּבֹורנֹוץ (אּורּבינֹו) 

245 Fortezza Albornoz
פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה  (ָאֶרצֹו) 

205 Fortezza Medicea
פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ'ָאה (קֹורטֹוָנה) 

206 Fortezza Medicea
225 Canossa קאנֹוָסה

Andraz Castel קסטל אנדראץ
97
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מבצרים וטירות, המשך
Castel del קסטל ֶדל מֹונֶטה

341 ,339 ,319 ,318 ,10 Monte
Castel (ֶמראנֹו) קסטל טירֹולֹו

99 ,98 Tirolo
101 Castel Juval קסטל יּובאל

Castel (ּבֹולצאנֹו) קסטל מאֶרצ'ֹו
95 Mareccio

Castel (ורונה) קסטל סן פייטרו
81 ,80 San Pietro

קסטל סן ֶפליֶצ'ה (סנט'אנטוליה 
239 Castel San Felice די נארקֹו)
Castel קסטל סנט'אנג'לו  (רומא)

297 ,293 Sant’Angelo
96 Castel Prösels קסטל ּפֶרֶסלס
Castel (ּבֹולצאנֹו) קסטל רֹונקֹולו

95 Roncolo
קסטלו אֹוֶדסקאלקי (אגם 

Castello Odescalchi (ּבראצ'אנֹו
303

קסטלו ֶאסֶטנֶזה  (ֶפראָרה) 
220 Castello Estense

קסטלו אראגֹוֶנֶזה (איסִקָיה) 
328 Castello Aragonese

Castello Ban קסטלו ּבאנפי
194

Castello di קסטלו די גרֹוּפאֶרלֹו
224 Gropparello

קסטלו די ֶוֶנֶרה  (ֶאריֶצ'ה) 
356 Castello di Venere

Castello (ואֶרָנה) קסטלו די ֶוציֹו
121 ,120 ,107 di Vezio

Castello di קסטלו די טֹוֶרקיַאָרה
223 Torrechiara

Castello di  קסטלו די מיראמאֶרה
89 Miramare

קסטלו די סן ג'ּוסטֹו  (טִרֶייסֶטה) 
88 Castello di San Giusto

Castello di Fénis קסטלו די ֶפניס
131 ,10

קסטלו די ריבֹולי (טורינו) 
137 ,136 Castello di Rivoli

קסטלו ֵדיי קונטי אֹוליָבה 
Castello dei (ּפיַאנדיֶמֶלטֹו)

245 Conti Oliva
קסטלו ֵדיי קונטי גווידי (ּפֹוּפי) 
209 Castello dei Conti Guidi

קסטלו ֶדָלה דראגֹונאָרה 
Castello della (קאמֹולי)

151 Dragonara
קסטלו ָמניַאֶצ'ה  (סיראקוזה) 

362 Castello Maniace
קסטלו ספֹורֶצסקֹו  (מילאנו) 
 ,11 ,10 Castello Sforzesco

115
קסטלו סקאליֶג'רֹו (ואֶלג'ֹו סּול 

124 Castello Scaligero (מינצ'ֹו

קסטלו ָקֶאטאני (ֶסרמֹוֶנָטה) 
312 ,10 Castello Caetani

קסטלֶווקיֹו  (ורונה) 
81 Castelvecchio

Castellina (נֹורָצ'ה)  קסטלינה
236

372 Castelsardo קסטלָסרדֹו
Rocca (ֶּברגאמֹו) רֹוָקה

116 (Bergamo)
196 Rocca (מֹונטיקֶיילֹו) רֹוָקה

201 Rocca (סן ג'ימיניַאנֹו) רֹוָקה
238 Rocca (סֶּפלֹו) רֹוָקה

Rocca (ריָבה ֶדל גארָדה) רֹוָקה
83

Rocca (סּפֹוֶלטֹו) רֹוָקה ָאלּבֹורנֹוץ
235 ,234 Albornoz

Rocca (אסיזי) רֹוָקה מאג'ֹוֶרה
229 ,228 Maggiore

Rocca (ֶּפרּוָג'ה) רֹוָקה ּפאֹוליָנה
231 Paolina

Rocca Calascio רֹוָקה קאלאשֹו
334

(ה)מגדל הנטוי של פיזה 
 ,192 Torre Pendente di Pisa

193
מגורים 26-7

הדרום והאיים 332, 350, 366-8, 
378-9

ונציה וצפון־מזרח איטליה 74-6, 
102-3 ,92

מילאנו וצפון־מערב איטליה 
152-3 ,142 ,126-8

פירנצה ומרכז איטליה 182-4, 
252-3 ,226 ,212-16

רומא ולאציו 306-8, 314-15
מדוזות 144, 145

Madonna di מדונה די קאמּפיליֹו
42 Campiglio

 ,168–9 ,35 Medici מדיצ'י, שושלת
 ,179 ,178 ,175 ,174 ,171 ,170

246 ,197 ,181 ,180
Arcipelago di La מדלנה, איים

372–3 ,12 Maddalena
(ה)מדרגות הספרדיות (רומא) 

Scalinata della Trinità dei
289 ,285 ,284 Monti

 ,365 ,319 ,11 Modica מֹודיָקה
366–7

225 ,224 ,219 Modena מֹוֶדָנה
מוזיאונים וגלריות

אוסף פגי גוגנהיים  (ונציה) 
Peggy Guggenheim Collection

67 ,66 ,63 ,60
אוסף קאלֶדראָרה לאמנות 

Calderara (ואצ'אגֹו) בת־זמננו
Collection of Contemporary

141 Art

Il (אגם גארָדה) ִאיל ויטֹוריַאָלה
83 ,82 Vittoriale

ִאיל קסטלו ֵדיי ּבּוראטיני 
Il Castello dei (ּפארָמה)

223 Burattini
,267 Explora (רומא) ֶאקסּפלֹוָרה

288
,162 Bargello ּבארֶג'לֹו  (פירנצה)

163
בחזרה לרומא העתיקה (רומא) 

267 Rewind Rome
בית קיטס־שלי  (רומא) 

289 Keats-Shelley House
Casa בית־מוזיאון פליני (רימיני)

221 Museo Fellini
Uffizi (פירנצה)  גלריה אּופיצי

175 ,170–3 ,163 ,162
Galleria (רומא)  גלריה ּבֹורֶגֶזה

287 ,286 ,257 Borghese
גלריה פרארי (מאנאֶרלֹו) 

224 Galleria Ferrari
גלריית האקדמיה (ונציה) 

65 ,51 Gallerie dell’Accademia
גלריית התמונות (ויֶצ'נָצה)

86 Pinacoteca
גלריית סטּוַארד (ּפארָמה) 

222 Pinacoteca Stuard
Accademia האקדמיה (פירנצה)

169 ,163 ,162
הביתן לאמנות בת־זמננו 

Padiglione d’Arte (מילאנו)
113 Contemporanea

הגלריה הלאומית (ּפארָמה) 
222 Galleria Nazionale

הגלריה הלאומית בּפאלאצֹו 
Galleria (ג'נובה) סּפינֹוָלה

Nazionale di Palazzo Spinola
146

הגלריה הלאומית לאמנות 
מודרנית  ובת־זמננו (רומא)
Galleria Nazionale d’Arte

Moderna e Contemporanea
286

הגלריה הלאומית לאמנות 
Galleria (רומא)  עתיקה

291 Nazionale d’Arte Antica
הגלריה הלאומית של אּומּבִרָיה  

Galleria Nazionale (ֶּפרּוָג'ה)
230 d’Umbria

הגלריה העירונית  (ָאסקֹולי
248 Pinacoteca Civica (ּפיֶצ'נֹו

המוזיאון בּפאלאצֹו אֹורסיני
Museo Palazzo (ּפיטיליָאנֹו)

210 Orsini
המוזיאון בּפאלאצֹו ּפֹוג'י 

Museo di Palazzo (בולוניה)
219 Poggi

אינדקס | 420

המוזיאון לארכיאולוגיה  (ורונה) 
80 ,79 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה  
Museo (סיראקוזה)
362 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה  
Museo (ּפיאֶצ'נָצה)
224 Archeologico

Museo (ונציה) המוזיאון לטבע
59 di Storia Naturale

המוזיאון של תיאטרון ּבּורקארדֹו 
Museo theatrale di (רומא)

281 Burcardo
המוזיאונים בּפאלאצֹו פארֶנֶזה 
Musei di Palazzo (ּפיאֶצ'נָצה)

224 Farnese
המכון הלאומי לאמנות הפסיפס 

Istituto Statale (מֹונֵריַאֶלה)
355 d’Arte per il Mosaico

Villa Giulia (רומא)  וילה ג'וליה
287 ,286

Villa Panza (ואֶרֶזה) וילה ּפאנָצה
117

טּוריֵזיאּום (ליד ֶמראנֹו) 
99 Touriseum

מוזיאון ָאלטֹו ָאדיֶג'ה לטבע 
Museo Scienze Naturali Alto

(ּבֹולצאנֹו) 94 Adige
Museo (פירנצה) מוזיאון גליליאו

174 Galileo
מוזיאון האלפים (פֹורֶטה די

133 Museo delle Alpi (ּבארד
מוזיאון הבובות (סיראקוזה) 

363 Museo dei Pupi
מוזיאון ההרים ע"ש ֶמסֶנר (קסטל 

Messner Mountain (פירמיַאנֹו
95 ,93 ,45 Museum

מוזיאון הזיכרונות (ִריֹומאג'וֶרה) 
149 Museo della Memoria

Museo (מּוראנֹו) מוזיאון הזכוכית
72 del Vetro

Museo (מילאנו) מוזיאון המדע
113 della Scienza

מוזיאון המכוניות (טורינו) 
134 MAUTO

מוזיאון המסכות מֹונדֹונֹובֹו 
Museo Mondonovo (ונציה)

63 Maschere
מוזיאון המריונטות (ּפאֶלרמֹו) 

354 Museo delle Marionette
Museo (קומו) מוזיאון המשי

119 Didattico della Seta
מוזיאון העיצוב טִרֶיינאָלה 

Triennale Design (מילאנו)
115 ,114 Museum

Museo (לּוָקה) מוזיאון הקומיקס
191 del Fumetto

המוזיאון האטרוסקי (טארקוויניה) 
304–5 Museo Etrusco

המוזיאון האטרוסקי־רומי  (טֹודי) 
242 Museo Etrusco-Romano
Museo (ונציה)  המוזיאון הימי

70–1 ,68 Storico Navale
המוזיאון הימי בֶּפלי (ג'נובה) 

 ,145 Museo Navale di Pegli
146–7

המוזיאון הימי גאלאָטה (ג'נובה) 
 ,145 Galata Museo del Mare

147
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה  
Museo Archeologico (נאפולי)

329 ,326 ,317 Nazionale
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה  

Museo Archeologico (ּפארָמה)
222 Nazionale

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה  
Museo Archeologico (ָקליארי)

375 ,374 Nazionale
המוזיאון הלאומי לקולנוע 

Museo Nazionale del (טורינו)
134 ,129 Cinema

Museo (טורינו)  המוזיאון המצרי
134 ,129 ,105 Egizio

המוזיאון העירוני  (סן ג'ימיניַאנֹו) 
200 Museo Civico

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה 
Museo Civico (ּפיטיליָאנֹו)

210 Archeologico
המוזיאון הפתוח לארכיאולוגיה  

Museo (ּפיטיליָאנֹו)
211 Archeologico all’Aperto
המוזיאון הפתוח צ'ינקֶווה טֹורי  

Museo all'aperto delle 5 Torri 
97

המוזיאון הרומאי הלאומי  (רומא) 
Museo Nazionale Romano

270 ,256
המוזיאון לאמנות דתית (סן 

Museo d’Arte Sacra (ג'ימיניָאנֹו
200

המוזיאון לאמנות דתית  (פירנצה) 
Museo dell’Opera del Duomo

163 ,162
המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק 

Museo d’Arte (ג'נובה)
146 Orientale

המוזיאון לארכיאולוגיה  
Museo (ָאגריֶג'נטֹו)
352 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה  (ָאסקֹולי 
Museo Archeologico (ּפיֶצ'נֹו

248
המוזיאון לארכיאולוגיה  (ּבֹולצאנֹו) 

95 ,94 Museo Archeologico

מוזיאון ליגּורָיה לארכיאולוגיה 
Museo di Archeologia (ג'נובה)

147 Ligure
מוזיאון סטָרדיוואריּוס  (קֶרמֹוָנה) 

125 Museo Stradivariano
מוזיאון ּפאסיִרָיה (סן ליאונרדו אין 

100 Museo Passiria (ּפאסיִרָיה
Musei מוזיאוני הוותיקן  (רומא)

294-5 ,292 Vaticani
Musei (רומא) מוזיאוני הקפיטול

269 Capitolini
94 Museion (ּבֹולצאנֹו) מּוֵסיאֹון
מעלית הזמן של רומא (רומא) 

290 Time Elevator Roma
1300 San סן ג'ימיניָאנֹו
201 1300 Gimignano

ּפאלאצו ֵדיי מּוֵזיי  (מֹוֶדָנה) 
224 Palazzo dei Musei

Città (ג'נובה) צ'יָטה ֵדיי ָּבמּביני
145 dei Bambini

קסטלו די ריבֹולי (טורינו) 
136 Castello di Rivoli

339 Molfetta מֹולֶפָטה
Momo, Giuseppe מֹומֹו, ג'וזפה

294
,155 ,10 Montalcino מֹונטאלצ'ינֹו

214 ,194–9
Monte מֹונֶטה אֹוליֶבטֹו מאג'ֹוֶרה

199 Oliveto Maggiore
Monte מֹונֶטה אינג'ינֹו (גּוּביֹו)

233 ,232 Ingino
Monte Amiata מֹונֶטה ָאמיַאָטה

198–9
Monte מֹונֶטה ָארֶג'נטאריֹו

12 Argentario
 ,106 Monte Bianco מֹונֶטה ּביָאנקֹו

132
Monte מֹונֶטה ֶטסטאצ'ֹו (רומא)

301 ,300 Testaccio
Monte Majella מֹונֶטה מאֶייָלה

336
Monte מֹונֶטה מֹוטארֹוֶנה

138 Mottarone
Monte Subasio מֹונֶטה סּוּבאזיֹו

238
Monte San מֹונֶטה סן ּביָאג'ֹו

348 Biagio
Monte Faita מֹונֶטה ָפאיָטה

327
מֹונֶטה צ'ירֶצ'אֹו, הפארק הלאומי 
 ,309 ,259 ,255 Monte Circeo

310–11
מֹונֶטה קֹופאנֹו, שמורת הטבע 
Riserva naturale orientata

356 Monte Cofano
Monti Sibillini מֹונטי סיּביליני

250–1
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,196 Monticchiello מֹונטיקֶיילֹו
197

Monteluco (סּפֹוֶלטֹו) מֹונֶטלּוקֹו
235 ,234

237 Montefalco מֹונֶטפאלקֹו
Montepulciano מֹונֶטּפּולצ'אנֹו

214 ,198 ,196
249 Montefortino מֹונֶטפֹורטינֹו

189 Monteoralle מֹונֶטפיֹוראֶלה
מֹונֶטֶפלטרֹו, פדריקו ָדה, דוכס
Montefeltro, Duke אּורּבינֹו

246 ,245 ,244 ,172 Federico da
 ,104–5 Monterosso מֹונֶטרֹוסֹו

153 ,148
 ,202 Monteriggione מֹונֶטריג'ֹוֶנה

203
206 Monterchi מֹונֶטְרקי

 ,355 ,319 Monreale מֹונֵריַאֶלה
367

Mussolini, Benito מוסוליני, בניטו
335 ,334 ,83 ,82 ,36–7

מוסיקה 32
Mozart, מוצרט, וולפגנג אמדיאוס

151 Wolfgang Amadeus
 ,68 ,43 Murano (ונציה) מּוראנֹו

73 ,72 ,69
250 Morrovalle מֹורֹובאֶלה

מזחלות 99
מחול 32

מי שתייה 22
 ,35 Michelangelo מיכלאנג'לו

 ,175 ,173 ,168 ,167 ,166 ,162
296 ,282 ,276 ,269 ,219
173 ,170 ,169 ,162 דוד
172 המשפחה הקדושה

הקפלה הסיסטינית  (רומא) 
 ,294 ,157 ,35 Cappella Sistina

295
296 ּפֶייָטה

 ,106 ,105 ,17 ,13 Milano מילאנו
112–15 ,111 ,107
תחבורה 109, 110

מגורים 128
מילאנו וצפון־מערב איטליה 

104-53
מכונית 19-21

מכס, תקנות 22, 25
מכשפות 96, 335

377 Maladroxia מלאדרֹוָז'ה
מגורים ראו גם מלונות 26, 27

מלחמת האיחוד 36, 373
120 Menaggio ֶמנאג'ֹו

מנזרים
ָאּבאצָיה די סנטו סטפאנו  

Abbazia di Santo (בולוניה)
219 ,218 Stefano

208–9 La Verna ָלה ֶורָנה

לינה 27
Monte מֹונֶטה אֹוליֶבטֹו מאג'ֹוֶרה

199 Oliveto Maggiore
 ,188 San Galgano סן גאלגאנו

189
סן ָסלבאטֹוֶרה (ָאּבאדָיה סן 

198 San Salvatore (סלבאטֹוֶרה
San (מֹונֶטפאלקֹו) סן פֹורטּונאטֹו

237 Fortunato
San Fruttuoso סן פרּוטּואֹוזֹו

151 ,106
195 Sant’Antimo סנט'ָאנטימֹו

סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה  
Santa Maria delle (מילאנו)

114 Grazie
Certosa di ֶצ'רטֹוָזה די ּפאבָיה

117 ,116 Pavia
קאֶמָרה די סן פאולו (ּפארָמה) 

223 ,222 Camera di San Paolo
 ,111 ,106 ,105 Mantova מנטובה

127 ,122–3
16 Messina ֶמסיָנה
מסכות (ונציה) 63

Messner, ֶמסֶנר, ריינהולט
101 ,95 Reinhold

מסעדות 28-9
מספרי חירום 25
מעבורות 19, 21

מעיינות חמים 98, 188, 197, 199, 
328 ,304 ,211 ,210

מע"מ, החזר 31
Grotta (קאּפרי)  (ה)מערה הכחולה

331 Azzurra
מצודות ראו מבצרים וטירות

Machiavelli, ָמקיַאֶוולי, ניקולו
247 Niccolò

103 ,98–9 ,13 Merano ֶמראנֹו
מרוצי מכוניות 33

Baths (רומא)  מרחצאות ָקָרקאָלה
 ,269 ,268 ,256 ,32 of Caracalla

281 ,280 ,279
Marina di מרינה די מאראֶטָאה

348 Maratea
מרינה קֹוריֶצ'ָלה (ּפרֹוצ'יָדה) 

329 Marina Corricella
16 Marino מרינו

Mercato (פירנצה)  ֶמרקאטֹו נּואֹובֹו
167 Nuovo

ֶמרקאטֹו סן לורנצו  (פירנצה) 
167 Mercato San Lorenzo

משטרה 23

נ
 ,323 ,322 ,16 ,13 Napoli נאפולי

332 ,326
243 Narni נארני

319 Nebrodi ֶנּברֹודי

נהיגה 19-21
 ,364 ,319 ,317 ,15 ,10 Noto נֹוטֹו

367
Nuraghe di נּוראֶגה די ָּפלמאֶבָרה

371 ,370 Palmavera
 ,371 ,370 ,319 nuraghi נּוראגי

376 ,373
375 Nora נֹוָרה

236 Norcia נֹורָצ'ה
312 ,309 Ninfa נינָפה

נכים, מתקנים 24
312 ,257 Nemi ֶנמי

 ,84 ,70 ,55 ,36 Napoleon נפוליאון
113 ,112 ,100

נצרות 37
נקרופוליס (טארקוויניה) 

305 necropolis

ס
137 Savoia סאבֹוי, שושלת

211 ,210 Saturnia סאטּורִנָיה
361 ,15 Salina סאליָנה

Salento סאֶלנטֹו, חצי־האי
318 Penisola

365 Sampieri סאמּפֶיירי
Sassocorvaro סאסֹוקֹורבארֹו

245
347 Sassi ,i 346 (מאֶטָרה) סאסי

 ,138 Sacro Monte סאקרֹו מֹונֶטה
139

Sacro סאקרֹו מֹונֶטה די אֹוסּוצ'ֹו
121 ,120 Monte di Ossuccio

 ,310 ,259 Sabaudia ָסָּבאּודָיה
314 ,311

Savonarola, ָסבֹונארֹוָלה, ג'ירֹולאמֹו
173 ,163 Girolamo

206 Severini, Gino ֶסֶבריני, ג'ינֹו
377 ,376 Su Nuraxi  סּו נּוראז'י

211 ,210 Sovana סֹובאָנה
337 ,336 ,335 Sulmona סּולמֹוָנה

Solfatara (ּפֹוצּואֹולי) סֹולָפטאָרה
326

328 ,287 סוסים, רכיבה 96, 199,
סופרמרקטים 31

211 ,210 Sorano סֹוראנֹו
 ,328 Sorgeto סֹורֶג'טֹו (איסִקָיה)

329
379 Stintino סטינטינֹו

17 Stiffe סטיֶפה
 ,317 ,11 Stromboli סטרֹומּבֹולי

361 ,319
251 Sibila (ה)סיּבילה

,155 ,16 ,15 ,13 ,11 Siena סיינה
216 ,186–7 ,156

349 Sila massif סיָלה מאסיףf
87 Sile, ume di סיֶלה, נהר

376 Simius סימיּוס
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234 Spoleto סּפֹוֶלטֹו
ספורט 32-3

ספורט־מים 33
71 ספינות, בנייה (ונציה) 70,

239 ,238 Spello סֶּפלֹו
312 Sperlonga סֶּפרלֹונָגה

Scala dei Turchi סקאָלה ֵדיי טּורקי
353

Scala (קאּפרי) סקאָלה ֶפניָקה
331 Fenica

239 Scheggino סֶקג'ינֹו
סקּואֹוָלה די סן ג'ורג'ו ֶדלי סקיָאבֹוני  

Scuola di San Giorgio (ונציה)
71 degli Schiavoni

סקּוֶדרֶייה ֶדל קווירינאֶלה  (רומא) 
291 Scuderie del Quirinale
סקֶוורֹו די סן טרֹובאזֹו (ונציה) 
63 Squero di San Trovaso

 ,319 ,317 ,12 Sardegna סרדיניה
369–79 ,320

Sardegna סרדיניה המיניאטורית
376 in Miniatura

 ,312 ,309 Sermoneta ֶסרמֹוֶנָטה
315

ע
עיתונים וכתבי־עת 24

Valle (ָאגריֶג'נטֹו)  עמק המקדשים
352–3 ,317 dei Templi

פ
128 ,116 Pavia ּפאבָיה

 ,86 ,84 ,42 ,41 Padova פאדובה
92 ,87

Palatino (רומא) ּפאלאטינֹו, גבעה
281 ,268–9 ,267 ,264 ,256

Palazzolo ּפאלאצֹולֹו ָאקֶרִאיֶדה
363 ,353 Acreide

ּפאלאצי
Palazzo (ונציה) ארמון הדֹוג'ים

57 ,56 ,55 Ducale
La (טורינו) ָלה ֶונארָיה ֵריַאֶלה

137 Venaria Reale
ּפאלאצֹו אֹורסיני (ּפיטיליָאנֹו) 

210 Palazzo Orsini
Palazzo (ונציה) ּפאלאצֹו ּבאלּבי

50 Balbi
ּפאלאצֹו ֶּבֶנֶבנטאנֹו (שיקלי) 
364 Palazzo Beneventano

Palazzo (רומא)  פאלאצו ָּברֶּבריני
291 Barberini

פאלאצו גּוַאדאִני  (פירנצה) 
181 Palazzo Guadagni

Palazzo (ונציה) פאלאצו גראסֹו
50 Grasso

Palazzo (ונציה)  פאלאצו דאריֹו
51 Dario

Sinis Penisola סיניס, חצי־האי
379 ,377

 ,319 ,318 ,317 Sicilia סיציליה
351–68 ,321 ,320

 ,317 ,32 ,10 Siracusa סיראקוזה
367–8 ,362–3 ,353 ,319

124 ,82 Sirmione סירמיֹוֶנה
 ,188 San Galgano סן גאלגאנו

189
 ,10 San Gimignano סן ג'ימיניָאנֹו

215 ,200–1 ,158 ,155 ,13
 ,246 ,245 ,13 ,10 San Leo סן ֵליאֹו

247
San סן ליאונרדו ִאין ּפאסיִרָיה

100 Leonardo in Passiria
15 San Miniato סן מיניָאטֹו

San Michele (ונציה) סן מיֶקֶלה
68

San סן מרטינו ֶדָלה ּבאטאלָיה
 ,124 Martino della Battaglia

128
247 San Marino סן מרינו

 ,11 San Marco (ונציה) סן מרקו
54–5 ,53 ,52 ,44

 ,255 San Pietro (רומא)  סן פייטרו
297 ,296 ,292 ,256

San Pietro (רומא)  סן פייטרו
376–7

San Felice סן ֶפליֶצ'ה צ'ירֶצ'אֹו
314–15 ,310 Circeo

San Quirico סן קוויריקֹו ד'אֹורָצ'ה
216 ,197 d’Orcia

103 San Cassiano  סן ָקסיָאנֹו
Sant’Agata סנט'אגתה ֶפלטִרָיה

245 Feltria
Sant’Angelo (איסִקָיה) סנט'אנג'לו

328
סנט'אנטוליה די נארקֹו 

239 Sant’Anatolia di Narco
Sant’Antioco סנט'ָאנטיֹוקֹו

379 ,376–7
Santa סנטה מריה די ֶלאּוָקה

345 Maria di Leuca
Santa Maria סנטה מריה ליגּוֶרה

153 ,151 Ligure
198 Santa Fiora סנטה פיֹוָרה
295 San Nicola סנטה קלאוס

Santo סנטו סטפאנו די ֶססאניֹו
 ,335 ,334 Stefano di Sessanio

350
Santo Stefano, סנטו סטפאנו, האי

313 Isola di
207 ,157 Sansepolcro ָסנֶסּפֹולקרֹו

Sestri Levante ֶססטרי ֶלבאנֶטה
153 ,150

 ,234–5 ,227 ,15 Spoleto סּפֹוֶלטֹו
253

ּפאלאצו דּוקאֶלה  (אּורּבינֹו) 
245 ,244 Palazzo Ducale

ּפאלאצו דּוקאֶלה (מנטובה)
123 ,122 Palazzo Ducale

ּפאלאצו ֵדיי נֹורמאני  
Palazzo dei (ּפאֶלרמֹו)

354–5 Normanni
ּפאלאצו ֶדל ּפֹוּפֹולֹו  (סן 

Palazzo del Popolo (ג'ימיניַאנֹו
200

ּפאלאצֹו ֶדל קווירינאֶלה  (רומא) 
290 Palazzo del Quirinale

ּפאלאצו ֶדָלה קאנֶצ'ֶלִרָיה  (רומא) 
,280 Palazzo della Cancelleria

281
ּפאלאצו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה  (פאדובה) 

86 Palazzo della Ragion
ּפאלאצו ֶונדראמין קאֶלרג'י  

Palazzo Vendramin (ונציה)
49 Calergi

ּפאלאצֹו ֶונֶייר ֵדיי ֵליאֹוני (ונציה) 
66 Palazzo Venier dei Leoni

ּפאלאצו ֶוקיֹו  (סן ג'ימיניַאנֹו)
200 Palazzo Vecchio

Palazzo (פירנצה)  ּפאלאצו ֶוקיֹו
181 ,175 ,173 ,170 Vecchio

Palazzo (מנטובה) ּפאלאצֹו ֶטה
123 Tè

Palazzo (ונציה)  פאלאצו לאּבָיה
48 Labia

ּפאלאצֹו מדיצ'י ריקארדי 
Palazzo Medici (פירנצה)

163 ,162 Riccardi
Palazzo (ונציה) ּפאלאצֹו מֹורֹו לין

51 Moro Lin
ּפאלאצֹו סֶטליֶנה (מילאנו) 

114 Palazzo Stelline
Palazzo פאלאצו סּפאָדה  (רומא)

282 Spada
ּפאלאצֹו סּפינֹוָלה (ג'נובה) 

146 Palazzo Spinola
Palazzo (רומא)  פאלאצו פארֶנֶזה

280 Farnese
ּפאלאצו פובליקו  (סיינה) 

186 Palazzo Pubblico
Palazzo (פירנצה)  פאלאצו ּפיטי

 ,179 ,178 ,176 ,163 ,162 Pitti
181 ,180

ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה (בולוניה) 
218 Palazzo Comunale

ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה (מֹונטאלצ'ינֹו) 
195 ,194 Palazzo Comunale

ּפאלאצֹו ֵריַאֶלה (מילאנו)
113 Palazzo Reale

353 Phalaris פאלאריס
 ,16 ,15 Palio (ה)ּפאליֹו (סיינה)

187 ,186 ,157
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 ,322 ,32 ,15 Palermo ּפאֶלרמֹו
368 ,354–5

361 Panarea ּפאנאֵריַאה
219 Faenza ָפֶאנָצה

Passo Falzàrego ּפאסֹו פאלצאֶרגֹו
97

331 Faro (קאּפרי) פארֹו
226 ,222–3 ,217 Parma ּפארָמה

101 Parcines ּפארצ'יֶנס, מפל
(ה)פארק הארכיאולוגי ֵניַאּפֹוליס 

Parco Archeologico (סיראקוזה)
362 della Neapolis

(ה)פארק הארכיאולוגי פֹורָצה 
Parco Archeologico della

365 Forza
Parco Delta ּפארקֹו דלתא ֶדל ּפֹו

220 del Po
ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶדֶלה ָאלּפי 

Parco Naturale delle ָאּפּוַאֶנה
Alpi Apuane

192
ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶרג'ֹונאֶלה ִדי 
Parco Naturale ּפֹורטֹו קֹונֶטה

371 Regionale di Porto Conte
Parco ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ד'ָאּברּוצֹו
 ,317 ,11 Nazionale d’Abruzzo

337
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֵדיי מֹונטי 

Parco Nazionale dei סיּביליני
250–1 ,157 Monti Sibillini

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן סאסֹו 
Parco Nazionale del Gran

334–5 Sasso
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן פרדיזו 

Parco Nazionale del Gran
 ,108 ,106 ,105 ,11 Paradiso

142 ,132 ,129
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל צ'ירֶצ'אֹו 

 ,12 Parco Nazionale del Circeo
310–11 ,309 ,259

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדָלה מאֶייָלה 
Parco Nazionale della Majella

336
ּפארקֹו ֶרג'ֹונאֶלה ֶדל מֹונֶטה קּוקֹו 

Parco Regionale del Monte
231 Cucco

ּפארקֹו ֶרג'ֹונאֶלה נאטּוראֶלה די 
Parco Regionale ּפֹורטֹופינֹו
151 Naturale di Portono

פארקי נושא, הרפתקה ושעשועים
Etna Adventure ֶאטָנה אדֶבנֶצ'ר

359
ָאקוואסּפלאש (ליניאנֹו 

91 Aquasplash (סאּביָאדֹורֹו
83 Gardaland ,82 גארָדה־לנד
מּוביֶלנד (לאציֶזה סּול גארָדה) 

82 Movieland

220 Mirabilandia מיראּביָלנִדָיה
פארק ההרפתקה ָאלֶּבראנדֹו 

 Parco Avventura(טורינו)
Alberando  

פארק החבלים של ֶאצי (אגם 
100 Ötzi

ֶ
 Rope Park (ֶורנאגֹוk

Parco ּפארקֹו ָאֶבנטּוָרה מֹון ּבלאן
 ,107 Avventura Mont Blanc

132
ּפארקֹו ָאֶבנטּוָרה ֶּפלי (ג'נובה) 

147 Parco Avventura Pegli
ּפארקֹו ֵדיי מֹוסטרי (ּבֹומארצֹו) 

305 Parco dei Mostri
ּפארקֹו ֶדָלה פנטזיה ג'אני רֹודארי

Parco della Fantasia (אֹוֶמנָיה)
139 Gianni Rodari

ּפארקֹו ָקרמאניֹוָלה (סנטה 
Parco (מרגריטה ליגּוֶרה

151 Carmagnola
צ'יָטה ֶדָלה דֹוֶמניָקה (ֶּפרּוָג'ה) 

230 Città della Domenica
רומאֶלנד (פיאצה ָארֶמריָנה) 

354 Romaland
פארקים וגנים

אֹורטי ֵליאֹוניני (סן קוויריקֹו 
197 Horti Leonini (ד'אֹורָצ'ה

אינדיאנה פארק (איסִקָיה) 
329 Indiana Park

145 Biosfera (ג'נובה) ּביֹוספירה
ג'אדינֹו ֶדָלה ּפינָיה (קריית 

Giardino della Pigna (הוותיקן
295

ג'ארדינֹו ּבאלּבֹו (טורינו) 
135 Giardino Balbo

Giardino (ורונה)  ג'ארדינֹו ג'ּוסטי
79 ,78 Giusti

ג'ארדינֹו גריבאלדי (ּפאֶלרמֹו) 
355 Giardino Garibaldi

ג'ארדינֹו ֵדיי ֶסמּפליצ'י (פירנצה) 
169 Giardino dei Semplici
ג'ארדיני ֶאקס ֵריַאלי (ונציה) 

54 ,51 Giardini ex Reali
ג'ארדיני ּפּוּבליצ'י (אּורּבינֹו) 

245 Giardini Pubblici
ג'ארדיני ּפּוּבליצ'י (ג'ארדיני ֶדָלה 

Giardini (ביינאלה; ונציה
71 Pubblici

ג'ארדיני ּפּוּבליצ'י (מֹוֶדָנה) 
224 Giardini Pubblici

ג'ארדיני ּפּוּבליצ'י (מילאנו) 
113 Giardini Pubblici

ג'ארדיני ּפּוּבליצ'י (ַקליָארי) 
374 Giardini Pubblici

גן ּבֹוּבֹולי  (פירנצה) 167, 9–176, 
180 Giardino di Boboli

Giardino di (רומא) גן ּפינצ'ֹו
288 Pincio

Giardini (רומא) גני וילה ּבֹורֶגֶזה
,284 ,257 di Villa Borghese

291 ,288 ,286–7
Orti (רומא) גני פארֶנֶזה

269 Farnesiani
הגן הבוטאני (מבצר 

Giardino טָראּוטמנסדורף)
99 Botanico

Orto הגן הבוטאני (רומא)
298 ,296 ,295 Botanico

הגן הבוטאני ָאלּפינָיה (ליד 
Giardino Botanico (סטֶרָזה

138 Alpinia
הגן הבוטאני בווילה טאראנטֹו 

Giardini Botanici di (ּפאלאנָצה)
139 Villa Taranto

הגן הבוטאני האלפיני בקאמּפֹו
Giardino אימֶּפראטֹוֶרה

Botanico Alpino di Campo
335 ,334 Imperatore

Giardino הגן הבוטאני פרדיזיה
132 Botanico Paradisia
הגן הבוטאני של נינָפה 

 ,309 Orto Botanico di Ninfa
312

הגן ע"ש ֶהֶלר (הגן שבאגם)
82–3 Giardino Heller

labirinto המבוך (וילה ּפיזאני)
85

Villa (קאטאנָיה) וילה ֶּבליני
360 Bellini

Villa (טראני) וילה מּוניצ'יּפאֶלה
339 Municipale

Villa (טראּפאני) וילה מרֶגריטה
356 Margherita

Villa (ל'ָאקוויָלה) וילה קֹומּונאֶלה
337 Comunale

Villa (ֶלֶצ'ה) וילה קֹומּונאֶלה
342 Comunal

Villa Sciarra (רומא) וילה שיַאָרה
299 ,292

Villetta ויֶלָטה די ֶנגרֹו (ג'נובה)
146 Di Negro

La ָלה ֶונארָיה ֵריַאֶלה (טורינו)
137 Venaria Reale

La (איסִקָיה) ָלה מֹורֶטָלה
329 ,328 Mortella

ּפאֶסג'ֹו ֶדל ּפראטֹו (ָאֶרצֹו) 
205 Passeggio del Prato

 ;PAV) ּפארקֹו ָארֶטה ויֶוונֶטה
 ,136 Parco Arte Vivente (טורינו

137
ּפארקֹו ג'ארדינֹו זיגּורָטה (ואֶלג'ֹו 

Parco Giardino סּול מינצ'ֹו)
124 Sigurtà

Parco (ּפארָמה) ּפארקֹו דּוקאֶלה
223 Ducale
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Parco (קֹולֹודי) ּפארקֹו די פינוקיו
193 di Pinocchio

ּפארקֹו ֵדיי מֹוסטרי (ּבֹומארצֹו) 
305 Parco dei Mostri

ּפארקֹו ֶדָלה מֹונטאניֹוָלה 
Parco della (בולוניה)

218 Montagnola
ּפארקֹו ֶדָלה מּורָג'ה מאֶטראָנה 
Parco della Murgia (מאֶטָרה)

347 Materana
ּפארקֹו ֶדָלה ּפאֶלריָנה (טורינו)

135 Parco della Pallerina
Parco (רומא) ּפארקֹו סאֶבלֹו

300 Savello
Parco (ָאאֹוסָטה) ּפארקֹו סֹומֹון

131 Saumont
Parco (מילאנו)  ּפארקֹו ֶסמּפיֹוֶנה

115 ,114 Sempione
Parco (ויֶצ'נָצה) ּפארקֹו קֶווריני

87 Querini
Parco (ָאטרי) ּפארקֹו קֹומּונאֶלה

336 Comunale
ּפֹוטאֶז'ה רויאל (ָלה ֶונארָיה 
137 Potager Royal (ֵריַאֶלה

Ca’ (ונציה)  קא' ֶרצֹוניקֹו
64 Rezzonico

קאמּפֹו ֵדיי פיֹורי (ליד ואֶרֶזה) 
117 Campo dei Fiori

Roseto (רומא) רֹוֶזטֹו קֹומּונאֶלה
300 Comunale

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה;  ראו גם
פארקי נושא, הרפתקה 

ושעשועים
ּפארקֹו  פארקים לאומיים ראו

נאציֹונאֶלה
פאשיזם 36, 310

357 Favignana ָפביניַאָנה
Po, ume di/Valle ּפֹו, נהר/עמק

135 ,134 ,108
374 Poetto ּפֹוֶאטֹו

276 ,275 Poggi (רומא) ּפֹוג'י
323 Positano ּפֹוזיטאנֹו

Foiano della פֹויאנֹו ֶדָלה קיַאָנה
14 Chiana

379 ,375 Pula ּפּוָלה
34 Polo, Marco פולו, מרקו

 ,333 ,318 ,317 Puglia ּפּולָיה
350 ,338–45

239 Polino ּפֹולינֹו
 ,319 ,317 ,13 ,10 Pompeii פומפיי

327 ,325 ,324 ,323
פֹונדאֶמנָטה ֶגרארדיני  (ונציה) 

64 Fondamenta Gherardini
פֹונדאקֹו ֵדיי טּורקי  (ונציה) 
49 Fondaco dei Turchi

Ponte dei (ונציה)  ּפֹונֶטה ֵדיי ּפּוִני
64 ,63 ,61 Pugni

Punta (ונציה) ּפּונָטה ֶדָלה דֹוגאָנה
67 della Dogana

Ponte (סּפֹוֶלטֹו)  ּפֹונֶטה ֶדֶלה טֹורי
235 ,234 delle Torri

Ponte (ונציה) ּפֹונֶטה ֶדלי סקאלצי
48 degli Scalzi

Ponte (פירנצה)  ּפֹונֶטה ֶוקיֹו
 ,175 ,170 ,161 ,158 Vecchio

181
Ponte (ונציה) ּפֹונֶטה סטֹוריקֹו

58 Storico
Ponte Sisto (רומא) ּפֹונֶטה סיסטֹו

278
Ponte (רומא) ּפֹונֶטה סנט'אנג'לו

297 ,256 Sant’Angelo
Punta Ristola ּפּונָטה ריסטֹוָלה

345
311 Pontino ּפֹונטינֹו, ביצות

Isole Pontine ּפֹונטיניים, האיים
313

פונטנה די ֶנטּונֹו  (בולוניה)
218 ,217 Fontana di Nettuno
Fontana (רומא)  פונטנה די ֶנטּונֹו

274 ,258 di Nettuno
פונטנה ֵדיי קּוָאטרֹו פיּומי (רומא)

Fontana dei Quattro Fiumi
275 ,274 ,273 ,272 ,263

פונטנה ֶדל טריטֹוֶנה  (רומא) 
291 Fontana del Tritone

Fontana (רומא) פונטנה ֶדל מֹורֹו
274 del Moro

Fontana (רומא) פונטנה ֶדֶלה ָאּפי
291 ,263 delle Api

פונטנה ֶדָלה ּבארקאָצ'ה (רומא) 
285 Fontana della Baraccia
פונטנה ֶדֶלה טארטּוֶגה (רומא) 

 ,275 Fontana delle Tartarughe
283

314 ,313 ,311 ,309 Ponza ּפֹונָצה
ּפֹוסֹו די סן ָּפטריציֹו (אֹורבֶייטֹו) 

241 Posso di San Patrizio
209 Poppi ּפֹוּפי

Pozzo (ֶּפרּוָג'ה) ּפֹוצֹו ֶאטרּוסקֹו
230 Etrusco

Pozzo (ּפרֹוצ'יָדה) ּפֹוצֹו ֶוקיֹו
329 Vecchio

326 ,319 ,11 Pozzuoli ּפֹוצּואֹולי
Puccini, Giacomo ּפּוצ'יני, ג'אקֹומֹו

297 ,191 ,190
Foro Romano (רומא)  (ה)פורום

268-9 ,267 ,264 ,255
Fortebraccio, פֹורֶטּבראצ'ֹו, ּבראצ'ֹו

231 Braccio
ּפֹורָטה נּואֹוָבה (קֹוֶלה די ואל 

202–3 Porta Nuova (ד'ֶאלָזה
Porta (טורינו) ּפֹורָטה ּפאלאצֹו

134 Palazzo

Porta (ָאאֹוסָטה) ּפֹורֶטה ּפֶרטֹורָיה
130 Pretoria

149 Portovenere ּפֹורטֹוֶבֶנֶרה
328 Forio (איסִקָיה) פֹוריֹו

Foresta dei פֹוֶרסָטה ֵדיי מינימיני
376 Minniminni
246 Pesaro ֶּפזארֹו

141 ,140 Pettenasco ֶּפֶטנאסקֹו
Petriolo, ֶּפטריֹולֹו, מעיינות חמים

188 terme
245 Piandimeleto ּפיַאנדיֶמֶלטֹו

 ,236 Piano Grande ּפיַאנֹו גראנֶדה
249

Piano ּפיַאנֹו ּפרֹוֶבנצאָנה
319 Provenzana

197 ,196 Pienza ּפיֶאנָצה
פיאצה ָארינגֹו (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו) 

249 Piazza Arringo
Piazza Armerina פיאצה ָארֶמריָנה

354 ,10
פיאצה ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה  (רומא) 
301 Piazza Bocca della Verità

Piazza Brà (ורונה) פיאצה ְּבָרה
81

Piazza (ָאֶרצֹו)  פיאצה גראנֶדה
205 ,204 Grande

Piazza (רומא) פיאצה גריבאלדי
292 Garibaldi

Piazza (ֶלֶצ'ה) פיאצה דּואֹומֹו
342 Duomo

Piazza פיאצה דּואֹומֹו (קאטאנָיה)
360 Duomo

פיאצה די מֹונֶטצ'יטֹוריֹו  (רומא) 
276 Piazza di Montecitorio

Piazza (רומא)  פיאצה די סּפאנָיה
289 ,285 di Spagna

פיאצה די ּפאסקווינֹו  (רומא) 
274 Piazza di Pasquino

פיאצה ֵדיי קאבאלֶיירי  די מלטה 
Piazza dei Cavalieri di (רומא)

301 ,300 Malta
פיאצה ֶדל גראנֹו (קֹורנּפלאץ; 

98 Piazza del Grano (ֶמראנֹו
פיאצה ֶדל דּואֹומֹו (סיראקוזה)

363 ,362 Piazza del Duomo
פיאצה ֶדל דּואֹומֹו (סן ג'ימיניַאנֹו)

200 Piazza del Duomo
פיאצה ֶדל ֶמרקאטֹו (סּפֹוֶלטֹו) 

234 Piazza del Mercato
Piazza (בולוניה) פיאצה ֶדל ֶנטּונֹו

218 ,217 del Nettuno
פיאצה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו (ָאסקֹולי ּפיֶצ'נֹו)

248 Piazza del Popolo
Piazza (טֹודי) פיאצה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו

242 del Popolo
Piazza (רומא) פיאצה ֶדל  ּפֹוּפֹולֹו

289 ,288 ,284 del Popolo
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Piazza (סיינה)  פיאצה ֶדל קאמּפֹו
187 ,186 del Campo

פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו  (רומא) 
 ,258 Piazza del Campidoglio

269
פיאצה ֶדל'אּוניָטה ד'איטליה 

Piazza dell’Unità (טִרֶייסֶטה)
88 d’Italia

פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה  (ּבֹולצאנֹו) 
94 Piazza delle Erbe

Piazza (ורונה)  פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה
79 delle Erbe

פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה  (מנטובה) 
122 Piazza delle Erbe

Piazza (רומא)  פיאצה ֶדָלה מיֶנרָבה
277 ,276 della Minerva

פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה  (פירנצה) 
 ,169 ,167 Piazza della Signoria

175 ,173 ,171
פיאצה ֶדָלה צ'יסֶטרָנה  (סן 

Piazza della Cisterna (ג'ימיניַאנֹו
200

פיאצה ֶדָלה רפובליקה (ּפיטיליָאנֹו) 
210 Piazza della Repubblica

פיאצה ֶדָלה רפובליקה  (פירנצה) 
174 Piazza della Repubblica
Piazza (ּבֹולצאנֹו) פיאצה ואלטר

94 Walther
פיאצה וירג'יליַאָנה (מנטובה) 

123 Piazza Virgiliana
Piazza (רומא) פיאצה ונציה

256 Venezia
פיאצה טֹורקּוַאטֹו טאסֹו (פירנצה) 

180 Piazza Torquato Tasso
Piazza (רומא) פיאצה ֶטסטאצ'ֹו

300 Testaccio
Piazza (בולוניה) פיאצה מאג'ֹוֶרה

218 Maggiore
Piazza (אּודיֶנה) פיאצה מאֶטאֹוטי

91 Matteotti
Piazza (רומא) פיאצה מאֵטיי

283 ,275 Mattei
Piazza פיאצה מאציני (טֶרבי)

236 Mazzini
פיאצה מדונה ֵדיי מֹונטי  (רומא) 

Piazza Madonna dei Monti
270

Piazza (רומא)  פיאצה נאבֹוָנה
 ,261 ,257 ,256 ,255 Navona

274–5 ,272–3
פיאצה סן לורנצו אין לּוצ'יָנה 

Piazza San Lorenzo in (רומא)
277 Lucina

Piazza (פירנצה)  פיאצה סן לורנצו
169 San Lorenzo

Piazza (ונציה)  פיאצה סן מרקו
57 ,55 ,54 San Marco

Piazza (רומא)  פיאצה סן פייטרו
297 ,296 San Pietro

Piazza (רומא) פיאצה סן קֹוזימאטֹו
299 ,281 San Cosimato

Piazza (ֶלֶצ'ה) פיאצה סנט'אֹורֹונצֹו
342 Sant’Oronzo

פיאצה סנטה מריה ִאין 
Piazza (רומא)  טראסֶטֶבֶרה

 ,293 Santa Maria in Trastevere
301

פיאצה סנטה מריה נֹוֶבָלה  
Piazza Santa Maria (פירנצה)

168 Novella
פיאצה סנטה קרֹוֶצ'ה  (פירנצה) 

174 Piazza Santa Croce
פיאצה סנטו סּפיריטֹו  (פירנצה) 

 ,179 ,176 Piazza Santo Spirito
181

Piazza (רומא)  פיאצה פארֶנֶזה
281 ,280 ,279 Farnese

Piazza (בולוניה)  פיאצה קאבּור
218 Cavour

פיאצה קווארטֹו נֹוֶבמּבֶרה (ֶּפרּוָג'ה) 
230 Piazza IV Novembre

Piazzetta San ּפיָאֶצָטה סן מרקו
56 Marco

224–5 ,219 Piacenza ּפיאֶצ'נָצה
פיּוֶמה אירמיניֹו, ריֶזרָבה נאטּוראֶלה 

Fiume Irminio nature reserve
365

348 Fiumicello פיּומיֶצ'לֹו
 ,192 ,160 ,157 ,13 ,11 Pisa פיזה

193
 ,210–11 ,12 Pitigliano ּפיטיליָאנֹו

215
Pietro da פייטרו ָדה קֹורטֹוָנה

162 Cortona
16 Pietrelcina ּפֶייטֶרלצ'יָנה

 ,129 Piemonte ּפֶיימֹונֶטה
134–42

361 Filicudi פיליקּודי
193 Pinocchio פינוקיו

238 ,186 Pinturicchio ּפינטּוִריקיֹו
פיניקים 369, 375, 377

פיקניק 29
 ,154–5 ,12 ,11 Firenze פירנצה

161–84 ,158–9 ,157 ,156
גן ּבוּבֹולי והסביבה 176-81

האּופיצי והסביבה 170-5
הדּואֹומֹו, בית־הטבילה והסביבה 

164-9
כעיר האמנות 162-3

מגורים 182-4
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 14, 

15
160 ,159 תחבורה

פירנצה ומרכז איטליה 154-253

Piscine (ויֶטרּבֹו) ּפישיֶנה ָקרֶלטי
304 Carletti

140 ,129 Pella ֶּפָלה
Fellini, Federico פליני, פדריקו

290 ,221
245 Pennabilli ֶּפנאּבילי

349 Pentedattilo ֶּפנֶטדאטילֹו
131 Fénis ֶפניס

Pantheon (ה)פנתיאון  (רומא)
277 ,276 ,272 ,261 ,167

ֶפסָטה די סן ג'וזפה (סיציליה) 
361 ,14 Festa di San Giuseppe

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
32-3 ,14–17

פסיפסים 90, 220, 221, 268, 270, 
 ,324 ,319 ,318 ,298 ,294 ,271

355 ,354
322 Pescara ֶּפסקאָרה

49 Pescheria (ונציה) ֶּפסֶקִרָיה
פעילויות־חוץ 33

226 ,220 ,217 Ferrara ֶפראָרה
225 ,224 Ferrari פרארי

 ,157 Fra Angelico פָרה ָאנֶג'ליקֹו
276 ,241 ,230 ,206 ,163

 ,230 ,160 ,155 ,16 Perugia ֶּפרּוָג'ה
253 ,231

230 Perugino ֶּפרּוג'ינֹו
329 Procida ּפרֹוצ'יָדה

Friuli-Venezia פִריּולי-ונציה־ג'וליה
88–92 ,77 Giulia

239 Ferentillo ֶפֶרנטילֹו
פרנציסקּוס הקדוש מאסיזי 

 ,228 ,208 Francesco d'Assisi, St
247 ,237 ,236 ,233 ,229

Francesca, פרנצ'סקה, פיירו ֶדָלה
,204 ,173 ,172 ,163 Piero della

 ,244 ,230 ,221 ,207 ,206 ,205
245

צ
66 ,60 Zattere (ונציה) צאֶטֶרה

Città di Castello צ'יָטה די קסטלו
229

Cinema (רומא) צ'יֶנָמה ֵדיי ּפיקֹולי
286,287 dei Piccoli

 ,12 Cinque Terre צ'ינקֶווה ֶטֶרה
148–9 ,143 ,109 ,107 ,104–5
 ,13 Cinque Torri צ'ינקֶווה ֶטֶרה

97
Circo (רומא) צ'ירקֹו מאסימֹו

301 ,300 ,268 Massimo
Celio, colle di (רומא) ֶצ'ליֹו, גבעה

267 ,264
355 Cefalù ֶצ'פאלּו

304 ,302 ,287 Cerveteri ֶצ'רֶבֶטרי
Certosa di ֶצ'רטֹוָזה די ּפאבָיה

117 ,116 Pavia
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ק
49 Ca’ d’Oro (ונציה)  קא' ד'אֹורֹו

Ca’ Foscari (ונציה)  ָקא' פֹוסקארי
51

49 Ca’ Pesaro (ונציה)  קא' ֶּפזארֹו
Ca’ Rezzonico (ונציה)  קא' ֶרצֹוניקֹו

64
Cavallini, Pietro קאבאליני, פייטרו

299
Casa (מאֶטָרה) קאָזה גרֹוָטה

346 Grotta
Casa di (ורונה) קאָזה די ג'ּולֶייָטה

80 Giulietta
Casa di (לּוָקה)  קאָזה די ּפּוצ'יני

190 Puccini
Casa di (ורונה) קאָזה די רומיאו

80 Romeo
Casa Vasari קאָזה ואזארי (ָאֶרצֹו)

205
Casa (טורינו) קאָזה סָקָקּבארֹוצי

135 ,134 Scaccabarozzi
Casa (סּפֹוֶלטֹו) קאָזה רֹומאָנה

234 Romana
Casa Rossini (ֶּפזארֹו) קאָזה רֹוסיני

246
,358 ,322 ,17 Catania קאטאנָיה

360
372 Cala Gavetta קאָלה גאֶבָטה

 ,373 Cala Gonone קאָלה גֹונֹוֶנה
378–9

 ,106 ,15 ,12 Camogli קאמֹולי
152 ,151

Campo קאמּפֹו אימֶּפראטֹוֶרה 
334–5 Imperatore

Campo (רומא)  קאמּפֹו ֶדה'פיֹורי
 ,278–9 ,261 ,257 ,255 de’ Fiori

282 ,280–1
קאמּפֹו ֵדיי מיראקֹולי  (פיזה) 
192 Campo dei Miracoli

376 Campu Longu קאמּפּו לֹונגּו
קאמּפֹו סן ָּברנאָּבה  (ונציה) 

64 ,61 Campo San Barnaba
Campo (ונציה)  קאמּפֹו סן ּפֹולֹו

58 San Polo
קאמּפֹו סנטה מרֶגריטה (ונציה) 

62–3 Campo Santa Margherita
קאמּפֹו סנטו סטפאנו  (ונציה) 

65 ,57 Campo Santo Stefano
Camposanto (פיזה)  קאמפוסנטו

192
Campiglio קאמּפיליֹו ד'אֹורָצ'ה

198 d’Orcia
(ה)קאמָּפניֶלה    (פירנצה) 

167 ,166 Campanile
Canale (ונציה)  קאנאֶלה גראנֶדה

48-51 Grande

65 Canaletto קאנאֶלטֹו
102 ,42 Canazei קאנאֵציי
קאנאֶרג'ֹו, תעלה (ונציה) 

48 Cannaregio
225 Canossa קאנֹוָסה

Capo קאּפֹו ד'אֹוטראנטֹו
344–5 d’Otranto

Capo Vaticano קאּפֹו ותיקאנו
348

377 Capo Mannu קאּפֹו מאנּו
332 ,331 Capri קאּפרי

373 ,372 Caprera קאּפֶרָרה
קארטינג 287

Quirinale  (רומא) קווירינאֶלה
290–1

Quercia, קֶוורָצ'ה, יאקֹוּפֹו ֶדָלה
208 Jacopo della

קֹוֶלג'ֹו ֶדל קאמִּביֹו  (ֶּפרּוָג'ה) 
230 Collegio del Cambio

Colle Oppio (רומא) קֹוֶלה אֹוּפיֹו
271

Colle di Val קֹוֶלה די ואל ד'ֶאלָזה
202–3 d’Elsa

193 Collodi קֹולֹודי
Columbus, קולומבוס, כריסטופר

145 ,144 Christopher
 ,10 Colosseo (רומא)  (ה)קולוסאום
 ,264–5 ,261 ,258 ,257 ,256 ,255

266–7
קֹולימֶּבטָרה (ָאגריֶג'נטֹו) 

352 Kolymbetra
126–7 ,121 ,118 Como קֹומֹו

102 ,96 Compaccio קֹומּפאצ'ֹו
132 Cogne קֹונֶייה

קונסטינטינוס, הקיסר 
296 ,90 ,34 ,Constantino

Costa (סרדיניה) קוסטה ְזֶמראלָדה
369 Smeralda

Costa Merlata קוסטה ֶמרלאָטה
344

337 ,15 Cocullo קֹוקּולֹו
Cordonata (רומא)  קֹורדֹונאָטה

269 ,258
98 Kurhaus (ֶמראנֹו) קּורָהאוס

206 ,157 Cortona קֹורטֹוָנה
קֹורידֹויֹו ואזאִריַאנֹו  (פירנצה) 
181 Corridoio Vasariano

 ,132 ,107 Courmayeur קּורמאֶייר
142

334 Corno Grande קֹורנֹו גראנֶדה
152 ,148 Corniglia קֹורנילָיה

Corsa dei (גּוּביֹו)  קֹורָסה ֵדיי ֶצ'רי
233 ,15 Ceri

קֹורָסה ֶדלי סקאלצי (חצי־האי 
377 Corsa degli Scalzi (סיניס

Corso (סּולמֹוָנה) קֹורסֹו אֹובידֹו
336 Ovido

Corso (ֶּפרּוָג'ה) קֹורסֹו ואנּוצ'י
230 Vannucci

Casanova, קזנובה, ג'אקֹומֹו
56 Giacomo

(ה)קטקומבות (ָאגריֶג'נטֹו) 
352 Catacombs

Chiaia di (ּפֹונָצה) קיַאָיה די לּוָנה
313 ,311 Luna

188–9 Chianti קיאנטי
Chigi, Agostino קיג'י, אגוסטינו

299 ,298 ,289 ,288
Chiusa di Dolo קיּוָזה די דֹולֹו

84
289 Keats, John קיטס, ג'ון

כנסיות ראו chiesa קֶייָזה
וקתדרלות

348–9 Calabria קלברייה
 ,374–5 ,322 ,12 Cagliari ָקליארי

378
Camigliatello ָקמיליאֶטלֹו סילאנֹו

349 Silano
קמפינג 27

מגורים ראו גם
 ,321 Campania קמפניה

323–32
Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי

67 ,66 Wassily
קניות 1–30

Castiglione קסטיליוֶנה ד'אֹורָצ'ה
197 d’Orcia

קסטיליֹוֶנה די סיצי'לָיה 
366 ,359 Castiglione di Sicilia

Castiglione קסטיליֹוֶנה ֶדל לאגֹו
232 del Lago

Castel del Piano קסטל ֶדל ּפיָאנֹו
199

Castell’Arquato קסטל'ָארקּוַאטֹו
223

Castello קסטלו ּבאנפי, בית־אחוזה
194 Ban

Castello di קסטלו די וֹולּפאָיה
189 Volpaia

236 Castelluccio קסטלּוצ'ֹו
 ,373 ,372 Castelsardo קסטלָסרדֹו

379
Cascata ָקסקאָטה ֶדֶלה מארמֹוֶרה

239 delle Marmore
(ה)קפיטול, גבעה  (רומא)

269 Campidoglio
קרוואג'ו, מיכלאנג'לו ֶמריזי 

Caravaggio, Michelangelo
363 ,288 ,280 ,263 Merisi

קרוואן, השכרה 21
קריּפטה די סנט'ֶאפיזיֹו  (ָקליארי) 
375 ,374 Cripta di Sant’Esio

127 ,125 ,107 Cremona קֶרמֹוָנה
63 ,47 ,14 Carnevale קרֶנבאֶלה
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ר
332 ,330 ,32 Ravello ראֶבלֹו

220 ,217 Ravenna ראֶבָנה
319 Ragusa ראגּוָזה

Radda in ראָדה ִאין קיאנטי
188–9 Chianti

153 ,150–1 Rapallo ראּפאלֹו
 ,219 Reggio Emilia ֶרג'ֹו ֶאמיליה

225
Reggio di ֶרג'ֹו די קלברייה

349 ,322 Calabria
רולרבליידס 287

 ,254–60 ,12 ,11 ,10 Roma רומא
261–308

הוותיקן וטראסֶטֶבֶרה 292-301
הקולוסיאום והסביבה 264-71

וילה ּבֹורֶגֶזה וטריֶדנֶטה 284-91
טיולי יום מ- 302-5

כנסיות ומזרקות 262-3
מגורים 306-8

פיאצה נאבֹוָנה והסביבה 272-7
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 14, 

32 ,17 ,15
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי  והסביבה 

278-83
תחבורה 259, 260

רֹומאצינֹו, חוף (סרדיניה) 
369 Romazzino

רומי, הגשר (ָאאֹוסָטה) 130
Romano, ponte

Romeo e Giulietta רומיאו ויוליה
81 ,80

רומיים, תיאטראות 
ואמפיתיאטראות

ָאאֹוסָטה 130
ֶּבבאנָיה 238, 239

גּוּביֹו 232
הקולוסיאום (רומא) 10, 255, 
 ,264–5 ,261 ,258 ,257 ,256

266–7
וֹולֶטָרה 202, 203

81 ,80 ורונה 79–78,
טִרֶייסֶטה 88
לּוֶצ'ָרה 340

לּוָקה 190, 191
ֶלֶצ'ה 342

סֶּפלֹו 238, 239
ָקליָארי 374, 375

Teatro (פומפיי) תיאטרו גראנֶדה
327 Grande

תיאטרו די מארֶצ'לֹו (רומא) 
283 Teatro di Marcello

תיאטרו די ּפֹומֵּפיאֹו (רומא) 
281 ,280 Teatro di Pompeo

Rocca d’Orcia רֹוָקה ד'אֹורָצ'ה
197

343 Roca Vecchia רֹוָקה ֶוקָיה
רחפת 21

140 Rialaccio ריאלאצ'ֹו
Ponte di (ונציה) ריָאלטֹו , גשר
58 ,52 ,49 ,44 ,40–1 Rialto

58–9 Rialto (ונציה)  ריָאלטֹו
Rialto (ונציה)  ריָאלטֹו, שוק

58 ,53 market
Riva del Garda ריָבה ֶדל גארָדה

83 ,77
140 Riva Pisola ריָבה ּפיזֹוָלה

ריבוע הזהב (מילאנו) 
113 Quadrilatero D’Oro

Riviera di ריביירה ִדי ּפֹוֶננֶטה
105 Ponente

Riviera del ריביירה ֶדל ּבֶרנָטה
84–5 ,41 Brenta

 ,148 Riomaggiore ִריֹומאג'וֶרה
153

 ,36 ,35 Risorgimento ריזֹורג'יֶמנטֹו
24

ריֶזרָבה נאטּוראֶלה די מֹונֶטה 
Riserva Naturale di ֶמסֶמה

141 Monte Mesma
ריֶזרָבה נאטּוראֶלה ֵדיי קאלאנקי די 

Riserva Naturale dei ָאטרי
336 Calanchi di Atri

ריֶזרָבה נאטּוראֶלה ֶדלֹו צינגארֹו 
Riserva Naturale dello Zingaro

356 ,13 ,12
ריֶזרָבה נאטּוראֶלה ל'אֹוַאזי די 
Riserva Naturale ֶונדיקארי

364 ,12 l’Oasi di Vendicari
221 ,217 ,12 Rimini רימיני

רכבל 94, 95, 96, 97, 100, 132, 
358 ,247 ,150-1

רכבת 19–18, 21
רכבת כבלים 116, 121, 232, 241

173 ,172 Rembrandt רמברנדט
 ,180 ,163 ,162 ,35 Raphael רפאל

 ,291 ,275 ,245 ,244 ,229 ,181
298 ,295 ,294

Semana Santa (ה)שבוע הקדוש
256–7 ,14

ש
שגרירויות 25

שווקים ודוכנים 30-1
שיט 19, 21

Shakespeare, שייקספיר, וויליאם
81 ,59 William
349 Scilla שיָלה

368 ,364–5 ,11 Scicli שיקלי
Shelley, Percy ֶשלי, ֶּפרסי ּביש

289 ,73 Bysshe
שמרטפות 25
שנירקול 328

שעון 24
שעות פתיחה 24

Arco di (ָאאֹוסָטה) שער אוגוסטוס
130 Augusto

Arco di שער קונסטנטינוס  (רומא)
261 Constantino

ת
377 Tharros תארֹוס

תחבורה 18-21
בדרום ובאיים 320, 322

בוונציה ובצפון־מזרח איטליה 45, 
46

במילאנו ובצפון־מערב איטליה 
110 ,109

,159 בפירנצה ובמרכז איטליה
160

260 ,259 ברומא ובלאציו
תחבורה ציבורית 21

תחרה 72, 73, 151, 233
 ,144 תחש הנהרות (פרת הים)

145
תיאטרו אֹולימּפיקֹו  (ויֶצ'נָצה) 

86 Teatro Olimpico
Teatro (מנטובה) תיאטרו ּביּבֶייָנה

122 Bibiena
Teatro (ונציה)  תיאטרו ָלה ֶפניֶצ'ה

57 ,32 La Fenice
Teatro (ּפארָמה) תיאטרו פארֶנֶזה

222 Farnese
Teatro (סיראקוזה) תיאטרון בובות

363 dei Pupi
(ה)תיאטרון היווני (ָטאֹורמיָנה) 
360 ,351 ,321 Teatro greco
(ה)תנועה לאיחוד איטליה ראו 

ריזֹורג'יֶמנטֹו
תקשורת 24
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