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לגלות את ארגנטינה
רי

ּורּו
איק
גוו
ו

סאלטה
ָ

ּפּוארטֹו
ֶ
ּפארקה נסיונל
ֶ
איגּואסּו
ָ

ּבראדה ֶדה
ָ
ֶק
לאס קֹונצ'אס

איגּואסּו
ָ

ינטס
קֹוריֶ ֶ

סן איגנאסיו מיני
איּב ָרה
סטרֹוס ֶדל ֶ
ֶא ֶ
או
ו
רוגו

ר יו

ואי

ּפאר
א ָנה

• שיט והליכה בנוף מרשים
בּפארקה
ֶ
של הרים ואגמים
נסיונל נאוֶ ול וואּפי ,הפארק
הלאומי הוותיק בארגנטינה.
• טרק על הקרח הכחול
מֹורנֹו,
בקרחון ֶּפריטֹו ֶ
מפלאי הטבע הנודעים של
ארגנטינה.
• הצצה מופלאה באובלנה
הדרומית ,במסגרת ספארי
רבה ּפרֹובינסיאל
בר ֶס ָ
ֶ
ואלדס.
ֶ
ֶּפנינסּולָ ה
• צריחי השחם המרשימים
של הר פיץ רוי בטיול
בּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
גלאסיארס.
ֶ
• שלדי הדינוזאורים הגדולים
בעולם ,במוזיאון
לפליאונתולוגיה ֶאחידיֹו
שבטרלֶ אּו.
ֶ
ֶפרּוליֹו

איגּואסּו
ָ
מפלי
ההוד ,ההדר והשאון של סדרת האשדים והמפלים האדירה הפכו
אותם ליעד חובה בצפון ארגנטינה.

ריו ָסלאדֹו

בואנוס איירס

ארגנטינה
קֹולֹוראדֹו
ריו
ֶנגרֹו
ריו

סן מרטין
ֶדה לֹוס ָא ֶנדס

ּפארקה
ֶ
נסיונל
לאנין

ּבארילֹוצ'ה
ֶ
רבה ּפרֹובינסיאל
ֶר ֶס ָ
ואלדס
ֶ
ֶּפנינסּולָ ה

ּפּוארטֹו
ֶ
מאדרין

לגאדה
ּפּונטה ֶד ָ
ָ

טר ֶלאּו
ֶ

גיימן

ט

ּפארקה נסיונל
ֶ
נאוֶ ול וואּפי

ר

י

הקתדרלה בקורדובה
העיר השנייה בגודלה בארגנטינה ידועה
באדריכלות הקולוניאלית המרשימה
שלה .איגלֶ סיָה קתדרל שכאן היא
הקתדרלה העתיקה ביותר במדינה.

מאר
רחנטינֹו
ָא ֶ

מקרא

שבעה ימים בדרום ארגנטינה
 14יום בצפון ארגנטינה

ויזָ 'ה חנרל
ֶּבלגראנֹו

ו צ׳
ּוּבּו

שבעה ימים
בדרום ארגנטינה

קורדובה

לטה גראסיָ ה
ָא ָ

ריו

רי

רס ֶדס
ֶמ ֶ
סנטה קטלינה
ֶחסּוס מריה

ָאט

מֹורנֹו
קרחון ֶּפריטֹו ֶ
הקרחון הוא גולת הכותרת
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
של
גלאסיארס ,ומהקיר
ֶ
האדיר שרוחבו מעל
ארבעה ק"מ מומלץ
להתרשם תוך שיט בסירה
או הליכה על השבילים
המוגבהים והמסחררים
של חצי־האי מגלן.

ז'אטה
ָק ָפ ֶ

ּו ֶאל

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של ארגנטינה .במדינה
ענקית שכזו ,הנסיעה למרחקים ארוכים היא כורח המציאות ,ובמסלולים הארוכים
מומלץ להשתמש בטיסות פנים כדי לצמצם במידת האפשר את ההיטלטלות מיעד
אחד למשנהו .בעמודים שלפניכם ,מתוארים בראש ובראשונה יומיים של טיול בבואנוס
איירס .משם נמשיך לטיול של שבוע בדרום ארגנטינה ,כולל הצעות להארכת המסלול
עד לעשרה ימים .נחתום במסלול של  14יום ,הכולל רבים מאתרי הטבע המרהיבים
ביותר של צפון ארגנטינה .כל מסלול אפשר להשלים כשלעצמו ,או לשלבו עם מסלולים
אחרים .בחרו יעדים ,שלבו ביניהם או לכו בעקבות ההמלצות שלנו  -הבחירה בידיכם.
מומלץ להזמין מראש טיולים לאתרים הפופולריים ביותר.

אּומאוואקה
ָ
ּבראדה ֶדה
ָ
ֶק
ּפארקה נסיונל
ֶ
לֹוס קארדֹונֶ ס
קאצ'י
מֹולינֹוס

 14יום בצפון ארגנטינה
• ביקור בכנסיות הבארוק
הכנף המרהיבים של אזור
היפות של קורדובה,
סטרֹוס ֶדל
הביצות ֶא ֶ
והצצה אל מורשתה
איּב ָרה.
ֶ
הקולוניאלית העשירה של • טיול בין שרידים דתיים
העיר.
עתיקים בסן איגנאסיו
• עוצמתם הכבירה של
מינִ י בלבו של יער הגשם.
איגּואסּו ,וקול
ָ
מפלי
ּבראדה ֶדה לאס
• חציית ֶק ָ
הקדומים של יער הגשם
קֹונצ'אס ,שלל הצבעים
איגּואסּו.
ָ
בּפארקה נסיונל
ֶ
על קירות הנקיק ותצורות
ּבראדה
בק ָ
• נסיעה במכונית ֶ
הסלע המופלאות שבו.
ָ
ֶדה
אּומאוואקה היפהפה • ,היכרות עם ההיסטוריה
נקיק סלעי רבגוני,
המצמררת של האינקה
שלאורכו כפרים
והצצה בילדי ז'ּוזָ 'איזָ 'קֹו
קולוניאליים נשכחים.
סאלטה
ָ
במוזיאון
• שיט בסירה קטנה בלגונות
לארכיאולוגיה של
שלוות ,והיכרות עם בעלי
ההרים.

צ'אלטן
ֶ
ֶאל

פאטה
אל ָק ָל ֶ
מאר
רחנטינֹו
ָא ֶ

ּפארקה
ֶ
נסיונל
לֹוס
גלאסיארס
ֶ

אּוסוואיָ ה

0

250
ק"מ
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

ָא ֶאדֹו ,משפחה Haedo family
95 ,93
מאראּו)
ָאּבאּפֹורּו (טארזילָ ה דּו ָא ָ
115 Abaporu
ָאבֶ ז׳אנֶ ָדה ,ניקולס Avellaneda,
110 ,88 Nicolás
אביב ,אירועים 44-5
אבידות 318
אבנידה ֶדה מאז'ֹו (בואנוס איירס)
66 Avenida de Mayo
נּואבֶ ה ֶדה חּוליֹו והאֹוּבֶ ליסקֹו
אבנידה ֶ
(בואנוס איירס) 9 de Avenida
74 ,10 Julio and Obelisco
ּפאמּפה 48 Abra Pampa
ָ
ּברה
ָא ָ
אגמים
לאגֹו אֹו'היגינס ראו לאגֹו סן מרטין
לאגֹו ֶאסקֹונדידֹו Lago Escondido
241
רחנטינֹו Lago Argentino
לאגֹו ָא ֶ
258 ,255 ,254 ,251 ,11
ּבאר ָיאלֶ ס Lago Barreales
לאגֹו ֵ
238
לאגֹו בואנוס 246 Lago Buenos
242 Aires
לאגֹו ֶדל ֶדסיֶירטֹו Lago del
250-51 Desierto
וואצ'ּולאפקן Lago
ֶ
לאגֹו
241 Huechulafquen
ֶידמה ,249 Lago Viedma
לאגֹו וי ָ
257
לאגֹו טאר 249 Lago Tar
טרֹומן 241 Lago Tromen
ֶ
לאגֹו
לאגֹו לאקאר ,11 Lago Lácar
241 ,240
לאגֹו נאוֶ ול וואּפי Lago Nahuel
242 ,10 Huapi
לאגֹו סן מרטין Lago San Martín
250 ,249
לאגֹו פאניאנֹו 265 Lago Fagnano
לאגֹו פֹוסאדאס Lago Posadas
248
קארדיאל 249 Lago Cardiel
ֶ
לאגֹו
רֹוקה 258 Lago Roca
לאגֹו ָ
לגונה אֹונֶ לי 254 Laguna Onelli
לגונה איּבֶ ָרה ,13 Laguna Iberá
171
ּבלאנקה Laguna Blanca
ָ
לגונה
239
לגונה ֶדה לֹוס אֹורקֹונֶ ס Laguna
209 de Horcones
רדה 239 Laguna Verde
לגונה וֶ ֶ
טֹורה 256 Laguna Torre
לגונה ֶ

לגונה לֹוס ּבאניֹוס Laguna Los
166 Baños
לגונה קאּפרי 256 Laguna Capri
(ה)אגמים ,אזור (פטגוניה) Lake
226 District
ֶאגֶ ר ,טוני 257 Egger, Tony
ֶאדיפיסיֹו ּבֹולָ ה ֶדה ניֶיבֶ ה (רֹוסאריֹו)
אינמֹוּביליאריָה
ָ
ֶאדיפיסיֹו ֶדה לָ ה
(בואנוס איירס) Edificio de la
73 Inmobiliaria
ֶאדיפיסיֹו קאוואנָ ה (בואנוס איירס)
95 ,92 ,39 Edificio Kavanagh
אדריכלות 38-9
אֹוּבֶ ליסקֹו (בואנוס איירס) Obelisco
74
אֹו׳היגינסּ ,בֶ רנארדֹו O’Higgins,
211 Bernardo
אווה ֶּפרֹון ,המכון הלאומי Instituto
112 Nacional Eva Perón
וויטה ראו ֶּפרֹון ,אווה
ֶא ָ
אוטובוסים ,בואנוס איירס 330
אוטובוסים בינעירוניים 328
אוכל ומשקאות
הטעמים של ארגנטינה 286-7
היגיינה 319 ,285
סיורים קולינריים 309 ,307
קניות 125 ,124
ראו גם מסעדות
אֹוליבֶ ָרהֶ ,אקטֹור Olivera, Héctor
36
אּומאוואקה ,201 ,13 Humahuaca
ָ
204 ,202
מגורים 281
(ה)אוניברסיטה הלאומית של
קורדובה Rectorado de la
Universidad Nacional de
185 Córdoba
(ה)אוניברסיטה הלאומית של
קורדובה Universidad Nacional
185 de Córdoba
סיביקה ראדיקאל Unión
ָ
אּוניֹון
58-9 ,55 Cívica Radical
אונסק"ו ,אתרי מורשת עולמיים
לטה גראסיָה 186 Alta Gracia
ָא ָ
סן איגנאסיו מיני San Ignacio
173 ,160 ,34 ,28 Miní
סנטה קטלינה ,12 Santa Catalina
190–91
איגּואסּו Parque
ָ
ּפארקה נסיונל
ֶ
176–9 ,139 Nacional Iguazú
ּפארקה נסיונל ָטלָ מּפאזָ 'ה Parque
ֶ
189 Nacional Talampaya
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
Parque Nacional Los Glaciares
254–9 ,138

ּפארקה נסיונל לֹוס קארדֹונֶ ס
ֶ
Parque Nacional Los Cardones
180
ּפארקה ּפרֹובינסיאל
ֶ
איסצ'יגּואלָ סטֹו Parque
ָ
221 Provincial Ischigualasto
אּומאוואקה
ָ
ּבראדה ֶדה
ֶק ָ
Quebrada de Humahuaca
200-204
קּואבָ ה ֶדה לאס מאנֹוס Cueva de
ֶ
247 ,138 las Manos
קר ֶמנטֹו (אורוגוואי)
קולוניה ֶדל ָס ָ
,120 Colonia del Sacramento
121
ֶר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל ֶּפנינסּולָ ה
ואלדס Reserva Provincial
ֶ
230-31 Península Valdés
אּוסוואיָה ,262 ,261 ,11 Ushuaia
266–7 ,264 ,263
מגורים 283
מסעדות 299
פסטיבלים 46
אֹוסטריאס 275 Hosterías
ֶ
פאטה) Alta
ויסטה ֶ(אל ָקלָ ֶ
לטה ָ
ָא ָ
251 Vista
ֶהלסינגפֹורס 258 Helsingfors
מֹונטה ליאון 234 Monte León
ֶ
אּוסּפאז'אטה 216 Uspallata
ָ
מגורים 282
דאחס 275 Hospedajes
אֹוסּפ ֶ
ֶ
אופנוע ,השכרה 329
אופני הרים 309 ,306
אופניים ואופני הרים 309 ,306
אופרה (בואנוס איירס) 46
אוצר ,משרד (בואנוס איירס)
66 Ministerio de Economía
אֹוקאמּפֹו ,ויקטוריה Ocampo,
35 Victoria
מרכז־התרבות ויזָ 'ה ויקטוריה (מאר
ּפלאטה) Centro Cultural Villa
ָ
ֶדל
153 Victoria
רפסט ,25 Oktoberfest
אֹוקטֹוּבֶ ֶ
187 ,44
אּוקיָה 203 ,202 ,201 ,13 Uquia
ִ
אורוגוואי ,נהר ,18 Uruguay, Río
168 ,161
אּורּוצ׳ּואהֶ ,ד ֶמטריֹו Urruchúa,
ָ
95 Demetrio
ווארּפס Hornillos
ֶ
אֹורניז'ֹוס
222 Huarpes
אֹורקֹונֶ ס ,לגונה ֶדה Horcones,
217 ,209 Laguna de
חֹוסה
אּורקיסה ,גנרל חּוסטֹו ֶ
ָ
Urquiza, General Justo José
168 ,110
אֹורקני הדרומיים ,איים South
269 Orkney Islands

׳רסה ,אדוארדו Ayerza, Eduardo
ָאזֶ ָ
157
איגּואסּו ,מפלים ,13 ,8 Iguazú Falls
ָ
178 ,176–7 ,174–5 ,161
איגּואסּו ,נהר 179 Iguazú River
ָ
איגּואסּו ,פארק לאומי Iguazú,
ָ
,139 ,13 Parque Nacional
176–9 ,174–5
איגוואין ,גונסאלו Higuain, Gonzalo
ִ
42
איגלֶ סיָה ראו כנסיות וקתדרלות
(ה)איחוד ,תומכי ,53 Unitarists
189 ,166
מלחמת האזרחים 172 ,161
איטליה ,מהגרים 24 ,21
בואנוס איירס 89 ,88 ,81 ,25
נדֹוסה 212 ,210
ֶמ ָ
קורדובה 184
איינשטיין ,אלברט 74 Einstein,
Albert
אינדּורנס ,הספינה Endurance
ֶ
271 ,269
אינטרנט 322
אינסטיטּוטֹו מאניאסקֹו
(גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו) Instituto
168 Magnasco
אינקאס 203 ,51 Incas
איסטדפֹוד ,פסטיבל 44 Eisteddfod
ֶ
איסלאס מאלבינאס (איי פוקלנד)
268 ,261 Islas Malvinas
גראנדה ,261 Isla Grande
ֶ
איסלה
264
איסלה ֶדה לֹוס ּפאחארֹוס Isla de los
233 Pajaros
איסלה ויקטוריה ,11 Isla Victoria
243
איסלה חּוסטיסיָה 234 Isla Justicia
איסלה לאס מאנגאס Isla Las
166 Mangas
איסלה ָמרטיז'ֹו 265 Isla Martillo
גארסיָה Isla Martín
ִ
איסלה מרטין
121 ,120 García
איסלה סן מרטין Isla San Martín
178 ,177
איסלה ּפינגווינֹו 233 Isla Pingüino
איסלה קורמורן 234 Isla Cormorán
איסלם 29
איּפֹודרֹומֹו ארחנטינו ֶדה פלרמו
(בואנוס איירס) Hipódromo
113 ,41 Argentino de Palermo
איּפֹוליטֹו איריגֹוזֶ 'ן Hipólito
248 Yrigoyen
איקן ,פאבלו דּוקרֹוס Hicken, Pablo
ֶ
83 Ducrós
אירּוזָ 'ה 204 ,202 ,201 ,13 Iruya
אירּור ָטה ,אּוגֹו 203 Irureta, Hugo
ֶ
רֹוחליֹו Irurtia, Rogelio
אירּורטיָהֶ ,
88

רֹוחליֹו Yrurtia, Rogelio
אירּורטיָהֶ ,
118 ,75
המנון לעבודה 83
איריגֹוזֶ ׳ן ,איּפֹוליטֹו Yrigoyen,
121 ,79 ,55 Hipólito
אכסניות־נוער 276-7
ֶאל ּבֹולסֹון 244 ,226 El Bolsón
מגורים 282
מסעדות 297
פסטיבלים 45
ֶאל גאלּפֹון ֶדה קטלינאס (בואנוס
איירס) El Galpon de Catalinas
85
מאיטן 244 El Maitén
ֶ
ֶאל
ֶאל סאנחֹון (בואנוס איירס) El
82 ,38 Zanjón
ּבראדה ֶדה לאס
ֶאל סאּפֹו ֶ(ק ָ
קֹונצ׳אס) 194 ,13 El Sapo
(סאלטה) El
ָ
ֶאל סֹולאר ֶדל קֹונבֶ נטֹו
197 Solar del Convento
ֶאל ּפאלמאר ,פארק לאומי El
169 Palmar, Parque Nacional
ּפארקה ֶאאֹוליקֹו אנטֹוניֹו מֹוראן
ֶ
ֶאל
El Parque Eólico Antonio
232 Morán
ֶאל פּוגֹון ֶדה לֹוס ָא ֵריירֹוס
סיסטנסיָה) El Fogón de los
ֶ(ר ֶ
172 Arrieros
ֶאל ּפּונטּודֹו ,הר 249 El Puntudo
צ'אלטן (פטגוניה) El Chaltén
ֶ
ֶאל
257 ,256 ,254 ,250 ,226 ,11
מגורים 282
מסעדות 297
ֶאל קאמיניטֹו (בואנוס איירס) El
86–7 ,16 Caminito
ֶאל קאמיניטֹו (בואנוס איירס) El
),10 Caminito (Buenos Aires
89 ,21
פאטה ,251 ,11 El Calafate
ֶאל ָקלָ ֶ
254
מגורים 282
מסעדות 297
ֶאל ֵריי ,פארק לאומי El Rey, Parque
205 Nacional
טֹורקּואטֹו ֶדה Alvear,
ַ
ָאלבֶ ָאר,
102 Torcuato de
מרסלֹו טֶ .דה Alvear,
ָאלבֶ ָארֶ ,
121 Marcelo T. de
ָאלבֶ ָאר ּפאלאס ,מלון (בואנוס איירס)
103 ,10 Alvear Palace Hotel
אלבטרוס ,האיון 269 Albatross Islet
ָאלּבאראסין ,מאטיאס Albarracín,
41 Matías
ָאלּומינֶ ה (פטגוניה) 240 Aluminé
מגורים 282
חֹואקין Alonso, Joaquin
ָאלֹונסֹוָ ,
229
ָאלֹונסֹו ,מתיאו 216 Alonso, Mateo

לטה גראסיָה (קורדובה וצפון־מערב
ָא ָ
האנדים) 186 ,12 Alta Gracia
מסעדות 293
אליפות ארגנטינה הפתוחה בפולו
Abierto Argentino de Polo
(בואנוס איירס) 45
אלמודובר ,פדרו Almodovar,
37 Pedro
ָאלפֹונסין ,ראול 79 Alfonsín, Raúl
ֶאלֶ ֶפנט ,האי 271 Elephant Island
אמבולנסים 319
מּברֹוסטי ,חואן בAmbrosetti, .
ֶ
ָא
70 Juan B
(ה)אמהות של כיכר מאי Madres de
68 la Plaza de Mayo
אמנות ועתיקות
פילֶ ֶט ָאדֹו 82 ,71 fileteado
קניות 301 ,125 ,122
סיסטנסיָה 172
ֶר ֶ
ראו גם מוזיאונים וגלריות
אמצעי התקשורת 322-3
אנגליה ,מהגרים 42-3 ,40 ,24
(א)נדים ,207 ,138 ,22 ,17 Andes
248 ,246
(ה)אנדים ,צפון־מערב האנדים ראו
קורדובה וצפון־מערב האנדים
אנטארקטיקה ,262 ,261 Antarctica
268–71
חיות־בר 269
שיט באיים הסוב־אנטארקטיים
268-9
שיט בחצי־האי האנטארקטי ,262
270-71
פּואגֹו
ראו גם טי ֶָירה ֶדל ֶ
ואנטארקטיקה
אנטוניוני ,מיכלאנג'לו Antonioni,
35 Michelangelo
נּואבֹו 45 Año Nuevo
ָאניֹו ֶ
נצ׳ֹורנָ ה ,משפחה Anchorena
ָא ֶ
94 ,93
אּודאֹונדֹו ,מתחם המוזיאונים
אנריקה ָ
ֶ
(לּוחאן) Complejo Museográfico
148 Enrique Udaondo
ּפאלמה (גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו)
ָ
סֹוט ָאה ֶדה לָ
ָא ֶ
Azotea de Lapalma
)168 (Gualeguaychú
ֶאסטאדיֹו איסלאס מאלבינאס
נדֹוסה) Estadio Islas Malvinas
(מ ָ
ֶ
211
ֶאסטאנסיאס (חוות) ,26 Estancias
310–11 ,52
אדריכלות 39
ֶאסטאנסיאס מפוארות 311 ,310
גאוצ'ו ליום אחד 310-11
מגורים 277 ,276
סיורים והזמנות 311
קּואבָ ה ֶדה לאס מאנֹוס (פטגוניה)
ֶ
310
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ֶאסטאנסיאס (חוות) ,המשך
קאלאפאטה) ,310
ֶ
(ֶ Alta Vistaאל
311
311 ,310 ,157 Cerro de la Cruz
( Coloméמֹולינֹוס) 195 ,12
( El Colibríקורדובה) 311 ,310
( El Cóndorלאגֹו סן מרטין) ,250
311 ,310
(ֶ El Galpón del Glaciarאל
קאלאפאטה) 311 ,310 ,251 ,11
ֶ
( El Ombúסן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו)
149
231 Faro Punta Delgada
(קאפאז׳אטה) 194
ֶ
Finca la Rosa
( Harbertonתעלת ּביגֶ ל) ,264
265
אּוקן) 311 ,310
( Huechahueנֶ ֶ
( La Angosturaגֹוּבֶ רנאדֹור
גֹורס) 311 ,310 ,249
ֶגר ֶ
קאלאפאטה) 251
ֶ
(ֶ La Anitaאל
( La Bambaסן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו)
149
( La Maipúלאגֹו סן מרטין) ,250
311 ,310
( La Orientalחּונין) 311 ,310
( Los Talasלּוחאן) 148
311 ,310 Menelik
235 Monte Dinero
246 Nibepo Aike
311 ,310 Peuma Hue
,171 ,13 Rincón del Socorro
311 ,310
גֹורס)
( Río Capitanגֹוּבֶ רנאדֹור ֶגר ֶ
311 ,310 ,249
190–91 ,12 Santa Catalina
גראנדה) 265
ֶ
(ִ Viamonteריֹו
ֶאסטאסיֹון פלּוביאל (קֹולֹון) Estación
168 Fluvial
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה (הליטֹוראל
ֶא ֶ
הארגנטינאי) Esteros del Iberá
170–71 ,161 ,22 ,13
מגורים 280
סקּואלָ ה נורמל ּפאראנָ ה (ּפאראנָ ה)
ֶא ֶ
166 Escuela Normal Paraná
ֶאסקינָ ה ,מסעדות 292 Esquina
סקל 245 Esquel
ֶא ֶ
מגורים 282
מסעדות 298
ֶאצֶ 'בֶ ִריָה ,אסטבן Echeverría,
35 Esteban
קֹונקאגּואה 208 Aconcagua
ָ
ָא
(ּפּוארטֹו מאדרין)
קֹוסנטרֹו ֶ
ֶא ֶ
229 ,11 EcoCentro
אקלים 48-9
ראסּוריס־אלבֶ ָאר Errázuriz-Alvear
ָ
ֶא
112
ֶא ֶרּבּוס ,הר 270 Erebus
רחריץ׳ ,מרתה Argerich, Martha
ָא ֶ
20
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ארכיאולוגיה
ּפלאטה Museo de La
ָ
מוזיאון לָ ה
146–7 Plata
סאלטה לארכיאולוגיה של
ָ
מוזיאון
ההרים Museo de Arqueología
,12 de Alta Montaña de Salta
198–9 ,196
ֶסרֹו ֶדה לֹוס אינדיֹוס (איּפֹוליטֹו
איריגֹוזֶ ׳ן) Cerro de los Indios
)248 (Hipólito Yrigoyen
ּפארקה נסיונל סי ֶָירה ֶדה לאס
ֶ
קיחאדאס Parque Nacional
222 Sierra de las Quijadas
קילמס 193 Quilmes
ֶ
ָא ְרלְ ט ,רוברטו 72 ,35 Arlt, Roberto
ָא ָרמּבּורּו ,פדרו ֶאAramburu, .
58 Pedro
(ה)ארמון הלאומי לאמנויות ראו
גלאסה ֶ(רקֹולֶ ָטה)
ֶ
ּפאלָ איס ֶדה
ֶארנָ ֶנדס ,חוסה Hernández, José
104 ,35
מוזיאון חוסה ֶארנָ ֶנדס לפולקלור
(בואנוס איירס) Museo de Arte
108 Popular José Hernández

ב

ּבאחֹו קאראקֹולֶ ס Bajo Caracoles
248
ּבאטיסטּוטה ,גבריאל Batistuta,
ָ
43 ,20 Gabriel
ּבָ ִאיָה בלאנקה 158 Bahía Blanca
מגורים 280
מסעדות 291
ּבאלקארסה 155 Balcarce
ֶ
סקאדֹורס (מאר
ֶ
ּבאנקינָ ה ֶדה ֶּפ
ּפלאטה) Banquina de
ָ
ֶדל
153 Pescadores
ּבארֹולֹו ,לּואיג׳י 72 Barolo, Luigi
בארוק ,אדירכלות 38
ּבארילֹוצֶ 'ה (פטגוניה) ,10 Bariloche
242 ,226 ,225 ,39
אקלים 48
מגורים 282
מסעדות 297
פסטיבלים 47
בגדים 315
חנויות 123
ּבֹו ,ארמנדֹו 36 Bo, Armando
בואנוס איירס ,21 ,17 Buenos Aires
138 ,60–135
אזור בואנוס איירס 120-21
אמנות 34
אקלים 49
בידור 126-9
בית־הקברות ֶרקֹולֶ ָטה
Cementerio de la Recoleta
104-105
היסטוריה 54 ,52-3 ,51
מהגרים 25

מוזיאון בואנוס איירס לאמנות
לטינו־אמריקנית (MALBA) Museo
de Arte Latinamericano de
114-15 Buenos Aires
מלונות 278-9
מסעדות 288-91
מפות 62-3 ,15
מפות הרחובות 130-35
ּבֹוקה 81-9
סן ֶטלמֹו ולָ ה ָ
פלאסה ֶדה מאז'ֹו ומיקרו־סנטרו
65-79
פלאסה סן מרטין ֶורטירֹו 91-7
פלרמו וּבֶ לגראנֹו 109-19
פסטיבלים 44-7 ,20
קניות 122-5
ֶרקֹולֶ ָטה 99-107
תחבורה 330-31
תיאטרו קֹולֹון 76-7 Teatro Colón
אּוּפסאז'אטה
ָ
ּבֹובֶ דאס היסטוריקאס
Bóvedas Históricas Uspallata
216
ּבֹודגאס 301 ,194 ,138 Bodegas
ֶ
חגים 307
נדֹוסה 214-15
במ ָ
טיול יקבים ֶ
מגורים 276
נדֹוסה) 214
(מ ָ
ֶ Catena Zapata
נדֹוסה) 215
(מ ָ
ֶ Cavas de Weinert
נדֹוסה)
(מ ָ
ֶ Cavas Wine Lodge
214
נדֹוסה) 214
(מ ָ
ֶ Chandon
נדֹוסה)
(מ ָ
ֶ Escorihuela Gascón
215
נדֹוסה) 215
(מ ָ
ֶ Familia Zuccardi
ז'אטה) 194
(ָ Finca la Rosaק ָפ ֶ
נדֹוסה) 215 ,212
(מ ָ
ֶ La Rural
נדֹוסה) 215
(מ ָ
ֶ López
נדֹוסה) 215
(מ ָ
ֶ Nieto Senetiner
נדֹוסה) 214
(מ ָ
ֶ Salentein
( Suterסן רפאל) 223
( Valentín Bianchiסן רפאל) 223
( Zapata Agreloלּוחאן ֶדה קּוז׳ֹו)
207
ראו גם יקבים; יין
בוטיקים 301 ,300
ּבֹוטרֹו ,פרננדו Botero, Fernando
ֶ
114
ּבּונחהֶ ,אמיליֹו 95 Bunge, Emilio
ֶ
ּבּונחה ,חורחה 154 Bunge, Jorge
ֶ
ּבּוסטיז'ֹו ,אלחנדרו Bustillo,
157 ,106 ,68 ,66 Alejandro
ּבּוסקיאסֹו ,חואן Buschiazzo, Juan
ָ
102
ּבוץ' קסידי וסאנדנס קיד Butch
Cassidy and the Sundance
245 Kid
ּבֹוקה ג'ּוניֹורס 89 ,81 Boca Juniors
ָ
נטה
סיד ֶ
ּפר ֶ
פראגאטה ֶ
ָ
מּוסאֹו
ּבּוקה ֵ
ֶ
סרמיֶינטֹו (בואנוס איירס) Buque
Museo Fragata Presidente
79 Sarmiento

ּבּורּוצ׳אגָ ה ,חורחה Burruchaga,
43 Jorge
בורחס ,חורחה לואיס Borges, Jorge
110 ,107 ,72 ,35 ,20 Luis
מרכז התרבות ע״ש בורחס
(בואנוס איירס) Centro Cultural
95 Borges
נדרס 34 Bianchi, Andrés
ּביאנצ׳יָ ,א ֶ
ַ
ּביגֶ ל ,תעלת ,28 ,11 Canal Beagle
264 ,262 ,261
בידור 304-305
בבואנוס איירס 126-9
ילדים 129 ,128
כרטיסים 305 ,304 ,129 ,126
מוסיקה ומחול ,129 ,127 ,126
304-5
ספורט 305 ,304 ,128
קולנוע 305
תיאטרון 305 ,127
ביטוח 319
ביטחון 318-19
ביטחון אישי 329 ,318-19 ,317
ביטחון אישי 318-19
ביצות 18
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה Esteros del
ֶא ֶ
170-71 Iberá
מֹונּומנטֹו נטורל לגונה ֶדה לֹוס
ֶ
ּפֹוסּואלֹוס Monumento Natural
ֶ
204 Laguna de los Pozuelos
קֹוסטנֶ ָרה
ָ
קֹולֹוחיקה
ָ
ֶר ֶסרבָ ה ֶא
סּור (בואנוס איירס) Reserva
79 Ecológica Costanera Sur
ֶר ֶסרבָ ה נטורל לגונה ֶדה ז'אנקאנֶ לֹו
Reserva Natural Laguna de
223 Llancanelo
ֶר ֶסרבָ ה נטורל ִריָה ֶדל ֶד ֶס ָאדֹו
Reserva Natural Ría del
233 Deseado
(ה)בית הוורוד (בואנוס איירס) Casa
73 ,68 ,66 ,64 ,10 Rosada
יימן) 229
בית התה ( Plas y Coedגֵ ֶ
בית־הכנסת קהילת ישראל
(בואנוס איירס) Templo de la
74 ,29 Congregación Israelita
בית־המועצה (בואנוס איירס)
67 Palacio de Gobierno
ּפלאטה) Casa de
ָ
בית־המועצה (לָ ה
145 Gobierno
(סאלטה) Casa de
ָ
בית־המועצה
196 Gobierno
בית־המועצה (סן לואיס) Palacio de
222 Gobierno
בית־המועצה (סנטה ֶפה) Casa de
166 Gobierno
ֶינטס) Casa de
בית־המועצה (קֹורי ֶ
172 ,13 Gobierno
ּפלאטה)
ָ
בית־המחוקקים (לָ ה
144 Palacio de la Legislatura

בית־המחוקקים של בואנוס איירס
(בואנוס איירס) Legislatura de
67 Buenos Aires
בית־הסנאט העתיק של הקונפדרציה
(ּפאראנָ ה) Antiguo Senado de
166 la Confederación
בית־הספר למכונאות של הצי
(בואנוס איירס) Escuela de
Mecánica de la Armada
)116-17 (ESMA
ּפלאטה) Palacio
ָ
בית־העירייה (לָ ה
144 Municipal
בית־העירייה (ּפאראנָ ה) Palacio
166 Municipal
צ'אקאריטה
ָ
בית־הקברות לָ ה
(בואנוס איירס) Cementerio de la
119 Chacarita
בית־הקברות לָ ה ֶרקֹולֶ ָטה (בואנוס
איירס) Cementerio de la
104–5 ,100 ,98 ,10 Recoleta
בית־הקברות של האנדיניסטים
אינקה) Cemetario
נטה ֶדל ָ
(פּוא ֶ
ֶ
de los Andinistas (Puente del
)217 Inca
בית־התרבות (כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס)
228 Casa de la Cultura
בית־התרבות (מרסדס) Casa de
169 Cultura
נדרס Blanqui, Andrés
ּבלאנקיָ ,א ֶ
186 ,102
ּבֶ לגראנֹו (בואנוס איירס) Belgrano
118 ,109
ראו גם פלרמו וּבֶ לגראנֹו (בואנוס
איירס)
ּבֶ לגראנֹו ,גנרל מנואל Belgrano,
,109 ,107 ,102 General Manuel
202 ,200 ,118
יום הדגל 47 Día de la Bandera
מאוזוליאום (בואנוס איירס) 70
ּבאנד ָרה
ֶ
מֹונּומנטֹו נסיונל ָא לָ ה
ֶ
(רֹוסאריֹו) 164
ּבֶ נֶ דיט ,לואיס פרננדו Benedit, Luis
34 Fernando
נּואה ,פייר 144 Benoit, Pierre
ּבֶ ָ
(ה)בנק הלאומי (בואנוס איירס)
68-9 ,66 Banco de la Nación
בנקים 320-21
שעות פתיחה 315
סיליקה ראו קתדרלות ,קפלות,
ָ
ּבָ
כנסיות ומנזרים
בעלי־חיים ימיים
אנטארקטיקה 271 ,269
האיין הסּוּבאנטארקטיים 268
המוזיאון למדעי הטבע
(ּפּוארטֹו מאדרין)
ולאוקיאנוגרפיה ֶ
Museo de Ciencias Naturales y
229 Oceanografía
מֹונטה ליאון
ּפארקה נסיונל ֶ
ֶ
(פטגוניה) Parque Nacional
234 Monte León

ֶר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל ֶּפנינסּולָ ה
ואלדס Reserva Provincial
ֶ
230-31 Península Valdés
ראו גם לווייתנים
אלמיראנטה גיזֶ ׳רמֹו Brown,
ֶ
ּבראּון,
88 Admiral Guillermo
ּבראמּביליָה ,פרננדו Brambilia,
102 Fernando
ּבראסאנֶ לי ,חואן Brasanelli, Juan
173
ּבראסֹו אּופסאלָ ה 258 Brazo Upsala
בריאות 318-19
ּברידג׳ס ,לּוקאס Bridges, Lucas
265
ּברידג׳ס ,תומאס Bridges, Thomas
265
ברים ומועדונים 304 ,284
בבואנוס איירס 129 ,127
ברנבוים ,דניאל Barenboim, Daniel
77 ,20
ּבֶ רני ,אנטוניו ,34 Berni, Antonio
165 ,156 ,106 ,95 ,84 ,83
ההתגלות 114
בתי כנסת
בית־הכנסת קהילת ישראל
(בואנוס איירס) Templo de la
74 Congregación Israelita
בתי מרקחת 319
בתי שימוש 319
בתי־חולים 319
בתי־קפה 284
קפה טֹורטֹוני (בואנוס איירס) Café
72 ,10 Tortoni
קפה לָ ה ּביֶילָ ה (בואנוס איירס)
102-3 ,100 Café La Biela

ג

גאוצ'וס ,תרבות 26-7
גאוצ'ו ליום אחד 310-11
ִדיָה ֶדה לָ ה טראדיסיֹון Día de la
45 Tradición
מֹור ָיירה 27 Juan Moreira
חואן ֵ
חואן פאקּונדֹו קירֹוגָ ה Juan
189 Facundo Quiroga
ספורט 41
ספרות 35
מאטאדרֹוס Feria de
ֶ
ֶפ ִריָה ֶדה
120 Mataderos
קניות 303 ,301
גָ אּוצ'יטֹו גיל ,13 Gauchito Gil
169 ,29
ג׳אז ,פסטיבלים 45
גאלָ ה ֶדל פין ֶדל מּונדֹו (אּוסוואיָה)
46 Gala del Fin del Mundo
גאלטיֶירי ,ליאופולדו Galtieri,
68 Leopoldo
לדה Gambaro,
גריס ָ
גאמּבארֹוֶ ,
36 ,35 Griselda
גאראי ,חואן ֶדה 67 Garay, Juan de
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גאראניֹוֶ ,סלינָ ה גֹונסאלֶ ס Garaño,
97 Celina González
(ּפארקה
ֶ
גארגאנטה ֶדל דיאּבלֹו
ָ
איגּואסּו) Garganta del
ָ
נסיונל
179 ,176 ,157 ,139 ,13 Diablo
ּבראדה ֶדה
גארגאנטה ֶדל דיאּבלֹו ֶ(ק ָ
ָ
לאס קֹונצ׳אס) Garganta del
194 ,13 Diablo
גארדל ,קרלוס ,31 Gardel, Carlos
ֶ
228 ,100 ,84 ,72 ,36
קברו 119
גארסֹון ,ד״ר תומאס Garzón, Dr.
185 Tomás
גֹורס Gobernador
גֹוּבֶ רנאדֹור ֶגר ֶ
249 Gregores
גֹודֹוי קרּוס
מסעדות 295
גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו 168 Gualeguaychú
מגורים 280
מסעדות 292
גוואראני ,161 ,51 ,24 Guaraní
176 ,173
ווארה ,ארנסטו Guevara, Ernesto
גֶ ָ
187 ,186 ,37
לטה
ווארה ָ(א ָ
מּוזֵ יאֹו ֶדל צֶ 'ה גֶ ָ
גראסיָה) Museo del Che
186 ,12 Guevara
גוויראלדס ,ריקרדו Güiraldes,
ֶ
149 ,35 Ricardo
גֹוזֶ ׳נֶ צֶ ׳ה ,רוברטו Goyeneche,
31 Roberto
גֹוליחֹוב ,אֹוסבאלדֹו Golijov,
20 Osvaldo
גולף 309 ,306
נּואבֹו 230 ,11 Golfo Nuevo
גֹולפֹו ֶ
גֹולפֹו סן חורחה 232 Golfo San
Jorge
ג׳ונס ,לואיס 229 Jones, Lewis
גֹונסאלֶ ס גאלֶ ָאנֹו ,קרלוס Gonzalez
84 Galeano, Carlos
גּוס גרין 268 Goose Green
ג'ורג'י ,לואיג'י 199 Giorgi, Luigi
ג'ורג'יה הדרומית South Georgia
271 ,269 ,261
גֹורֹוסטיסה ,קרלוס 36
ָ
נחל 164 Guido, Angel
גידֹוָ ,א ֶ
גיטרות העולם ,פסטיבל (בואנוס
איירס) Festival Guitarras del
44 Mundo
גיימן 229 ,228 ,225 ,11 Gaiman
מגורים 282
מסעדות 298
גיל הזהב ,מטיילים 317 ,316
ג'יּפסי קֹוב 268 Gypsy Cove
פאטה)
גלאסיאריּום ֶ(אל ָקלָ ֶ
251 Glaciarium
גלישת־רוח 309 ,308
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גָ לֶ ריאס פאסיפיקֹו (בואנוס איירס)
95 ,92 ,90 ,63 Galerías Pacífico
גלשנות אוויר 307 Hang gliding
(ה)גן הבוטאני קרלוס תאיס (בואנוס
איירס) Jardín Botánico Carlos
111 Thays
גן חיות
הגן הזואולוגי (בואנוס איירס)
111 Jardín Zoológico
ג'נובה ,מהגרים ראו איטליה ,מהגרים
גניבות 318
גנים ראו פארקים וגנים
גרֹוסאק ,פול 107 Groussac, Paul
גרּוּפֹו תיאטרו ָק ָטלינאס סּור Grupo
37 Teatro Catalinas Sur
גריטוויקן 269 Grytviken
ֶ
גרמניה ,מהגרים 25 ,24 ,21
גֶ ֶררֹו ,מריה 74–5 Guerrero, María
גשר המעבר ע"ש ניקולאס
ָאבֶ ז'אנֶ ָדה (בואנוס איירס)
Puente Transbordador Nicolás
88 Avellaneda

ד

דארווין ,צ׳רלס 261 ,217 ,216
Darwin, Charles
דארל ,ג'ראלד 205 Durrell, Gerald
רדה 37 De La Guarda
גּוא ָ
ֶדה לָ ה ָ
ֶדה לָ ה וֶ גָ ה ,חורחה de la Vega,
114 Jorge
פאזל 115
מאראּו ,טארזילָ ה do Amaral,
דּו ָא ָ
Tarsila
ָאּבאּפּורֹו 115
דואר 323 ,322
(ה)דואר המרכזי (בואנוס איירס)
71 ,38 Correo Central
לֹורנסֹו Domínguez,
דֹומינגֶ סֶ ,
211 Lorenzo
דֹוראל ,חּוליֹו 145 Doral, Julio
אלפרדֹו Di Stefano,
ֶ
סטפאנֹו,
די ֶ
43 ,20 Alfredo
גיטה 51 Diaguita
דיא ָ
ָ
דיג 309 ,308
סקאדֹורס (מאר
ֶ
ּבאנקינָ ה ֶדה ֶּפ
ּפלאטה) Banquina de
ָ
ֶדל
153 Pescadores
חּונין ֶדה לֹוס ֶא ֶנדס Junín de los
240 Andes
לאגֹו פאניאנֹו 265 Lago Fagnano
לאגֹו ּפֹוסאדאס Lago Posadas
248
קארדיאל 249 Lago Cardiel
ֶ
לאגֹו
ּפארקה נסיונל לאנין Parque
ֶ
241 Nacional Lanín
ּפארקה נסיונל לגונה בלאנקה
ֶ
Parque Nacional Laguna
239 Blanca

ריו ֶמנֶ ֶנדס 265 Río Menendez
ריו ּפאראנָ ה 167 Río Paraná
ִדיָה ֶדה טֹודֹוס לֹוס סנטֹוס Día de
45 Todos los Santos
ִדיָה ֶדה לאס מאלבינאס Día de las
46 Malvinas
אינד ֶּפ ֶנדנסיָה Día de la
ִדיָה ֶדה לָ ה ֶ
47 Independencia
ּבאנד ָרה Día de la
ֶ
ִדיָה ֶדה לָ ה
47 Bandera
ִדיָה ֶדה לָ ה טראדיסיֹון Día de la
45 Tradición
ראסה Día de la Raza
ִדיָה ֶדה לָ ה ָ
44
ִדיָה ֶדה לָ ה ֶרבֹולּוסיֹון ֶדה מאז'ֹו Día
46 de la Revolución de Mayo
ִדיָה ֶדה סן קאזֶ 'טאנֹו Día de la San
47 Cayetano
ִדיָה ֶדל טראּבאחֹו Día del Trabajo
46
ִדיָה ֶדל ליּבֶ רטאדֹור ֶחנֶ ָרל סן מרטין
Día del Libertador General San
47 Martín
דיוקנה של מנואליטה רֹוסאס
ּפּוא ֶיירדֹון) 106 ,34
(ּפרילידיאנֹו ֶ
דינוזאורים
(ּפארקה
ֶ
המוזיאון לתולדות הטבע
איסצ'יגּואלָ סטֹו)
ָ
ּפרֹובינסיאל
221 Museo de Historia Natural
ויזָ 'ה ֶאל צ'ֹוקֹון Villa El Chocón
239
ּבאר ָיאלֶ ס
מרכז לאגֹו ֵ
לפליאונתולוגיה (פטגוניה) Centro
Paleontológico Lago Barreales
238-9
ּפארקה נסיונל סי ֶָירה ֶדה לאס
ֶ
קיחאדאס Parque Nacional
222 Sierra de las Quijadas
פטגוניה 236-7 Patagonia
דירות ,השכרה 277 ,276
דירות עם מטבחונים 276
ֶדמארצ'י ,סילבסטר Demarchi,
70 Silvestre
דנטה 72 Dante
ֶדסיֶירטֹו ,לאגֹו ֶדל Desierto, Lago
250–51 del
דראגּון ,אֹוסבאלדֹו Dragún,
36 Osvaldo
חֹוסה 149 Draghi, José
דראגיֶ ,
דרום ארגנטינה ,שבעה ימים ב,8 -
10-11
ֵדרייק ,מעבר 261 Drake Passage
ֵדרייק ,פרנסיס 234 Drake, Francis
דרכונים 317 ,314
דת 28-9
אמנות ואדריכלות 34

ה

(לּוּפה ֶדה וֶ גָ ה) 71
הגברת ּבֹוּבָ ה ֶ
הדסון ,וויליאם הנרי Hudson,
146 William Henry
הֹולמּבֶ רג ,אדוארדו לאדיסלָ אֹו
Holmberg, Eduardo Ladislao
111
הומואים ולסביות ,מטיילים 317 ,316
היכל־המשפט (בואנוס איירס)
71 Palacio de Justicia
היסטוריה 51-9
הליטֹוראל הארגנטינאי Litoral
161-79 Argentino
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה Esteros del
ֶא ֶ
170-71 Iberá
מגורים 280
מסעדות 292-3
מפת האזור 162-3
איגּואסּו Parque
ָ
ּפארקה נסיונל
ֶ
176-9 Nacional Iguazú
תחבורה 163
הליכה ראו טרקים וטיולים ברגל
הליכה
בבואנוס איירס 330
ראו גם טרקים
המחאות נוסעים 321 ,320
במסעדות 285
(רֹוחליֹו אירּורטיָה) 83
המנון לעבודה ֶ
הפלגות־נופש 309 ,308
האיים הסוב־אנטארקטיים 268-9
הגעה לארגנטינה 325
חצי־האי האנטארקטי ,262
270-71
קרּוסה ָאנדינֹו 243
ֶ
תעלת ּביגֶ ל 264
ראו גם שיט
הרים 22
הרי הּפאמּפאס 157
טיפוס 309 ,307
התאחדות הכדורגל של ארגנטינה
(AFA) Argentinian Football
42 Association

ו

קאלצ'אקיֶיס Valles
ִ
ואזֶ 'ס
194 ,22 Calchaquiés
ואלדלֶ ן ,מתחם לספורט חורף
ֶ
251 Valdelén
וארלָ ה ,אדריאנה Varela, Adriana
ֶ
31
לֹוּפה ֶדה Vega, Lope de
וֶ גָ הֶ ,
75 ,72
וואּפי 39 Huapi
וֶ ֶודל ,ים 271 Weddell Sea
ווייט ,דון גיזֶ ׳רמֹו White, Don
158 Guillermo
וויצ׳י 24 Wichí

וֹולונטיר ּפֹוינט 268 Volunteer Point
וולף ,חואן 102 Wolf, Juan
וולקן לאנין 241 ,11 Volcán Lanín
וולש ,רודולפו 35 Walsh, Rodolfo
וולשים 229 ,21
וולשים בפטגוניה 228 ,225
יסטדפֹוד Eisteddfod
פסטיבל ֵא ֶ
44 festival
וֶ וסט ּפֹוינט ,האי West Point Island
268
סטרה 18 Vida Silvestre
וידה סילבֶ ֶ
ָ
ויה כריסטי (חּונין ֶדה לֹוס ָא ֶנדס) Via
240 Christi
ויזָ 'ה אֹו'היגינס (צ'ילה) Villa
251 O’Higgins
ויזָ 'ה ֶאל צ'ֹוקֹון 239 Villa El Chocón
מגורים 283
ויזָ 'ה חנרל ּבֶ לגראנֹו Villa General
187 ,12 Belgrano
מסעדות 294
ויזָ 'ה ֶח ֶסל 154 Villa Gesell
מגורים 280
מסעדות 292
ויזָ 'ה טראפּול 242 ,11 Villa Traful
נגֹוסטּורה Villa La
ָ
ויזָ 'ה לָ ה ָא
242 ,226 ,11 Angostura
מגורים 283
מסעדות 298
ויזָ 'ה ֶסרֹו קתדרל Villa Cerro
243 Catedral
ויזָ 'ה פרויד (בואנוס איירס) Villa
117 Freud
׳וויסנסיֹו 216 Villavicencio
ויזָ ֶ
ויזות ודרכונים 317 ,314
ֶידמה 228 Viedma
וִ י ָ
מסעדות 298
ויקּוניָה 194 Vicuña
וירחן ֶדל ואזֶ ׳ה Virgen del Valle
ֶ
192
ראמירס ֶדה Velasco,
ֶ
וֶ לאסקֹו ,חואן
188 Juan Ramírez de
ולנטינו ,רודולף Valentino, Rudolph
31
נטּורה ֶדה לָ ה וֶ גָ ה Ventura de la
וֶ ָ
75 Vega
וֶ רדי ,ג'וזפה 76 Verdi, Giuseppe

ז

זָ 'או זָ 'אּו ,מלון ואתר נופש Llao Llao
243 ,10
ז'אטאי ,דקל 169 ,161 Yatay
ָ
ז'אסיר ָטה ,סכר Represa Yacyretá
ֶ
167
ז'אּפז'ּו 169 ,162 Yapeyú
ֶ
זואולוגי ,גן (בואנוס איירס) Jardín
111 Zoológico

ח

חג המולד 45
חדרי כושר 128
חּוארס ֶסלמאן ,מיגל Juarez
ֶ
75 ,71 Celman, Miguel
חוות ראו ֶאסטאנסיאס
חּוחּוי ראו סן סלבדור דה חּוחּוי
חּונין ֶדה לֹוס ָא ֶנדס (פטגוניה) Junín
240 ,225 de los Andes
מגורים 282
חּוסטֹו ,נשיא 106 Justo
חּוסטיסיאליסטית ,מפלגה 59
ָ
(ה)חוף האטלנטי ,נוף ובעלי־חיים 23
חוף הים ,אתרי נופש
ויזָ 'ה ֶח ֶסל 154 Villa Gesell
ּפלאטה Mar del Plata
ָ
מאר ֶדל
152–3 ,141
מיראמאר 155 Miramar
נֶ קֹוצֶ ָ'אה 155 Necochea
ּפינאמאר 154 Pinamar
'ּפאדמלאל 154 Chapadmalal
ָ
צָ
חופשות יוקרה וספא 309 ,307
ֶטרמאס ֶדה ריו אֹונדֹו Termas de
192 Río Hondo
ּפיסמאנטה 220-21 Pismanta
ָ
חופשות מיוחדות 306-11
חופשות ציבוריות 47
חורף ,אירועים 47
ספורט ראו סקי וספורט חורף
חי וצומח
גלאסיא ֶרס
ָ
ּפארקה נסיֹונל לֹוס
ֶ
259
ראו גם חיות־בר
חיוג ,אזורים 322
חיות־בר 22-3
ראו גם בעלי־חיים ימיים; פארקים
לאומיים; פארקים מחוזיים;
שמורות טבע מחוזיות; שמורות
טבע
חיֶיקֹו ,ליאון 33 Gieco, León
חימנֶ ס ,אדוארדו Gimenez,
ֶ
152 Eduardo
חינאסט ָרה ,אלברטו Ginastera,
ֶ
144 Alberto
חיסונים 319
חירום ,שירותים 319 ,318
ֶחסּוס מריה 188 ,12 Jesús María
ֶח ֶסל ,דון קרלוס אידאֹו Gesell, Don
154 Carlos Idaho
חשמל 317

ט

טאנדיל 156 Tandil
מגורים 280
מסעדות 292
טאפי ֶדל ואזֶ 'ה 193
מגורים 281
ֶטוֶ ולצֶ 'ה ,117 ,51 ,24 Tehuelche
246 ,225 ,159
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טֹולווין 265 Tolhuin
מגורים 283
טּונּויאן Tunuyán
מגורים 282
מסעדות 296
טוקאן 23
טּוקּומאן (סן מיגל ֶדה טּוקּומאן)
Tucumán (San Miguel de
)193 ,181 Tucumán
טּוקּומאן ,קונגרס (1816) Congreso
53 de Tucumán
רטה (כרמן ֶדה
פּוא ֶ
טֹורה ֶדל ֶ
ֶ
ּפאטאגֹונֶ ס) 228 Torre del Fuerte
טֹורה לֶ ה פארק (בואנוס איירס)
ֶ
39 Torre le Parc
נטל (בואנוס איירס)
מֹונּומ ָ
ֶ
טֹורה
ֶ
96 ,93 Torre Monumental
טֹורה נילסֹון ,ליאֹוּפֹולדֹו Torre
ֶ
36 Nilsson, Leopoldo
טי גווין ,בית־התה (גיימן) Ty Gwyn
229 tea house
טי נאין ,בית־התה (גיימן) Ty Nain
229 tea house
טיגרה והדלתא (בואנוס איירס) Tigre
ֶ
120-21 and the Delta
טיולים מאורגנים 325
ֶאסטאנסיאס 311
נדֹוסה 214-15
סיור בין יקבי ֶמ ָ
ראו גם שיט; הפלגות־נופש
פּואגֹו ואנטארקטיקה
טי ֶָירה ֶדל ֶ
Tierra del Fuego and
261–71 ,139 Antarctica
אוכל ומשקאות 287
מגורים 283
מסעדות 298-9
מפת האזור 262-3
פּואגֹו
ּפארקה נסיונל טי ֶָירה ֶדל ֶ
ֶ
Parque Nacional Tierra del
265 ,262 ,23 Fuego
שיט באנטארקטיקה 268-71
תחבורה 263
טילקארה ,202 ,200 ,13 Tilcara
ָ
203
מגורים 281
טיסות 326-7 ,324
טיפוס הרים 309 ,307
טיפים
במלונות 277
במסעדות 285
טירסֹו ֶדה מֹולינָ ה Tirso de Molina
75
טלוויזיה 323
ָטלָ מּפאזָ 'ה ,פארק לאומי
Talampaya, Parque Nacional
189
טלפון 323 ,322
טלפונים סלולריים 323 ,322
אימאקּולאדה
ָ
ֶטמּפלֹו ֶדה לָ ה
קֹונסּפסיֹון (טאנדיל) Templo de la
ֶ
156 Inmaculada Concepción
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נדֹוסה)
(מ ָ
ֶטמּפלֹו ֶדה סן פרנסיסקו ֶ
211 Templo de San Francisco
טנגו 82 ,80 ,36 ,32 ,30-31
אליפות המטרופולין בטנגו
(בואנוס איירס) Campeonato
Metropolitano de Baile de
30 Tango
האקדמיה הלאומית לטנגו (בואנוס
איירס) Academia Nacional del
72 Tango
חגים 309 ,307
מופעים ולימודים 129 ,127
מילֹונגָ ה 83 Milonga
פסטיבל הטנגו של בואנוס איירס
47 Festival Buenos Aires Tango
קניות 301
ליּברה (אכול כפי יכולתך)
ֶטנֶ דֹור ֶ
284 Tenedor libre
נטרדיני ,אנטוניו Tantardini,
ָט ָ
105 Antonio
טניס 128
טרבֶ לין 245 Trevelin
ֶ
ֶט ֶרה ,לִ יֹונֶ ל 256 Terray, Lionel
טרֹוילֹוָ ,אניּבאל Troilo, Aníbal
84 ,31
חֹוסה אנטֹוניֹו Terry, José
ֶטריֶ ,
203 Antonio
טרלֶ אּו 229 ,225 Trelew
ֶ
מגורים 283
ֶטרמאס ֶדה ריו אֹונדֹו Termas de Río
307 ,192 Hondo
טרן ֶאקֹולֹוחיקֹו ֶדה לָ ה ֶסלבָ ה
ֶ
איגּואסּו) Tren
ָ
(ּפארקה נסיונל
ֶ
178 ,177 Ecológico de la Selva
טרס לאגֹוס 249 Tres Lagos
ֶ
טרקים וטיולים ברגל 309 ,307
צ'אלטן 250 ,226 El Chaltén
ֶ
ֶאל
ֶאסטאנסיאס 311 ,310
הר פיץ רוי ,226 Mount Fitz Roy
256
קֹונקאגּואה Cerro
ָ
ֶסרֹו ָא
217 Aconcagua
טֹורה 257 ,256 Cerro Torre
ֶסרֹו ֶ
ֶסרֹו קריסטל 258 Cerro Cristal
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
Parque Nacional Los Glaciares
254-9

י

יאבי 204–5 Yavi
יגוארים 23
יהדות 28–9
יהודיים ,מהגרים 25 ,24 ,21
בית־הכנסת קהילת ישראל
(בואנוס איירס) Templo de la
74 ,29 Congregación Israelita
יהדות 28-9

מוזיאון בואנוס איירס ליהדות
ע"ש ד"ר סלבדור קיּבריק (בואנוס
איירס) Museo Judío de Buenos
74 Aires Dr. Salvador Kibrick
מוזיאון השואה (בואנוס איירס)
97 Museo de la Shoá
יום הזיכרון לכבוד האמת והצדק Día
Nacional de la Memoria por la
46 Verdad y la Justicia
יום פטריק הקדוש St. Patrick’s
46 Day
יין
חגים 309 ,307
ֶחסּוס מריה ,היקב הישועי Jesús
188 María
נדֹוסה 212-13 ,210 ,207
יינות ֶמ ָ
סאלטה 195
ָ
יינות
מגורים ביקבים 276
נדֹוסה 214-15
סיור בין יקבי ֶמ ָ
קניות 303 ,301 ,125 ,124
ּבֹודגאס; יקבים
ראו גם ֶ
ילדים
בידור 129 ,128
במסעדות 285
טיול עם 316
ילידיים ,עמים 51 ,24-5 ,21 ,17
יימארה 181 Aymara
ַא ָ
ָא ָראּוקאנָ ה 70 Araucana
פּואגֹו 261
בטי ֶָירה ֶדל ֶ
גוואראני 176 ,173 ,161 ,51 ,24
המוזיאון הלאומי לחקר האדם
(בואנוס איירס) Museo Nacional
117 del Hombre
ווארּפה 211 ,207 ,51 Huarpe
ֶ
וויצ'י 24 Wichí
ֶטוֶ ולצֶ 'ה ,225 ,159 ,117 ,51 ,24
246
יאמאנָ ה 265 ,261 Yámana
לָ ה סיֶינאגָ ה 147 La Ciénaga
מאנסאנֶ רֹוס 159 Manzaneros
מאנֶ ֶקנק 261 Manekenk
סאנאבירֹונֶ ס 181 Sanavirones
ֶסלקנאם 265 ,261 Selknam
ּפאמּפה 51 Pampa
ָ
קאוֶ וסקאר 261 Kaweskar
קֹוזָ 'ה 24 Colla
קֹומצ'ינגֹונֶ ס Comechingones
ֶ
181
קֹונקיסטה ֶדל ֶדסיֶירטֹו ,158 ,54
ָ
240 ,159
צ'ּואה 181 Quechua
ֶק ָ
ֶקראנדי 141 Querandi
ראו גם מאּפּוצֶ ׳ה
(ה)יער המאובן ע"ש חוסה
אֹורמצֶ ָ'אה Bosque Petrificado
ָ
233 José Ormachea
(ה)יער המגולף ֶ(אל ּבֹולסֹון) Bosque
244 Tallado

יערות מאובנים Petrified forests
236
(ה)יער המאובן ע"ש חוסה
אֹורמצֶ ָ'אה Bosque Petrificado
ָ
233 José Ormachea
ּבֹוסקס
ֶ
מֹונּומנטֹו נטורל
ֶ
ֶּפטרפיקאדֹוס Monumento
Natural Bosques Petrificados
233
ראו גם פליאונתולוגיה
יערות־עננים 205
יפני ,גן (בואנוס איירס) Jardín
110–11 ,62 Japonés
יקבים
נדֹוסה 212-15
ֶמ ָ
נדֹוסה 214-15
במ ָ
סיור יקבים ֶ
סיורים מאורגנים 307
סן פטריסיו ֶדל צ'אניאר 238
סן רפאל 223
ז'אטה 194
ָק ָפ ֶ
ּבֹודגאס; יין
ראו גם ֶ
ישועיים 181 ,17
אדריכלות 38
איגלֶ סיָה ֶדה לָ ה קֹומּפאנִ יָה
(קורדובה) Iglesia de la
185 ,38 Compañía
איגלֶ סיָה ֶדה לָ ה ָק ֶנדלאריָה ִאי סן
(אּומאוואקה) Iglesia de
ָ
אנטוניו
la Candelaria y San Antonio
204
לטה גראסיָה 186
ָא ָ
אמנות דתית 34
גירושם 186 ,185 ,71 ,53 ,52
המוזיאון לתרבות הישועית ע"ש
(ז'אּפז'ּו) Museo
ֶ
גיזֶ 'רמֹו פּורלֹונג
de Cultura Jesuítica Guillermo
169 Furlong
ז'אּפז'ּו 165 Yapeyú
ֶ
ֶחסּוס מריה 188 Jesús María
לּוסס (בואנוס
מאנסאנָ ה ֶדה לאס ֶ
איירס) 70–71 ,28
מיסיונים 161 ,52 ,28
סן איגנאסיו מינִ י San Ignacio
173 Miní
סנטה קטלינה (קורדובה וצפון־
מערב האנדים) Santa Catalina
186-7
קורדובה 185 ,184

כ

כדורגל 304 ,128 ,42–3 ,20
לָ ה ּבֹומּבֹונֶ ָרה (בואנוס איירס) ,10
89
כלבי־ים 23
אנטארקטיקה 271 ,269 ,268
כלכלה 19 ,18
כללי התנהגות 315

כנסיות וקתדרלות
איגלֶ סיָה ִאי קֹונבֶ נטֹו ֶדה סן
(סאלטה) Iglesia y
ָ
ברנארדו
,12 Convento de San Bernardo
199
איגלֶ סיָה ִאי קֹונבֶ נטֹו ֶדה סן
פרנסיסקו (סנטה ֶפה) Iglesia y
Convento de San Francisco
166
איגלֶ סיָה ִאי קֹונבֶ נטֹו ֶדה סנטו
דומינגו (בואנוס איירס) Iglesia y
Convento de Santo Domingo
70
איגלֶ סיָה ִאי קֹונבֶ נטֹו סן פרנסיסקו
(סאלטה) Iglesia y Convento
ָ
199 ,197 ,38 ,12 San Francisco
איגלֶ סיָה ֶדה לָ ה קֹומּפאניָה
(קורדובה) Iglesia de la
185 ,38 Compañía
איגלֶ סיָה ֶדה לָ ה ָק ֶנדלאריָה ִאי סן
(אּומאוואקה) Iglesia de
ָ
אנטוניו
la Candelaria y San Antonio
204 ,201
סטרה סניורה ֶדל
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶדה ֶ
ּפילאר (בואנוס איירס) Iglesia de
,100 Nuestra Señora del Pilar
102
סטרה סניורה ֶדל
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶדה ֶ
רֹוסאריֹו ִאי סן פרנסיסקו (יאבי)
Iglesia de Nuestra Señora del
205 Rosario y San Francisco
סטרה סניורה
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶדה ֶ
רֹוקה (אירּוזָ ׳ה)
ֶדל רֹוסאריֹו ִאי סן ֶ
Iglesia de Nuestra Señora del
204 Rosario y San Roque
איגלֶ סיָה ֶדה סן איגנאסיֹו (בואנוס
איירס) Iglesia de San Ignacio
71
איגלֶ סיָה ֶדה סן פרנסיסקו ָדה
ָּפאּולָ ה (אּוקּויָה) Iglesia de San
203 ,201 Francisco de Paula
איגלֶ סיָה ֶדה סנטו דומינגו
(סן לואיס) Iglesia de Santo
222 Domingo
איגלֶ סיָה ֶדל ָסנטיסימֹו רֹוסאריֹו
ִאי קֹונבֶ נטֹו ֶדה ָסנטֹו דומינגו
(פלאסה ֶדה מאז'ֹו ומיקרו־סנטרו)
Iglesia del Santisimo Rosario y
Convento de Santo Domingo
70 ,10
איגלֶ סיָה מאטריס (קולוניה ֶדל
קר ֶמנטֹו) 121 Iglesia Matriz
ָס ָ
סטרה סניורה ֶדה לאס
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶ
ניֶיבֶ ס (חּונין ֶדה לֹוס ָא ֶנדס) Iglesia
Nuestra Señora de las Nieves
240
סטרה סניורה ֶדה לֹוס
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶ
מילאגרֹוס (סנטה ֶפה) Iglesia
Nuestra Señora de los Milagros
166

סטרה סניורה ֶדל כרמן
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ֶ
(כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס) Iglesia
Nuestra Señora del Carmen
228
איגלֶ סיָה סן חוסה (סן חוסה ֶדה
חאצ'אל) 220 Iglesia San José
איגלֶ סיָה סן חוסה (קאצ'י) Iglesia
195 ,12 San José
איגלֶ סיָה סן פדרו נֹולאסקֹו ֶדה
מֹולינֹוס (מֹולינֹוס) Iglesia San
194 Pedro Nolasco de Molinos
איגלֶ סיָה סן פרנסיסקו (סן סלבדור
ֶדה חּוחּוי) Iglesia San Francisco
202
יֹוחה)
איגלֶ סיָה סנטו דומינגו (לָ ה ִר ָ
189 Iglesia Santo Domingo
סטרה
נּוא ָ
איגלֶ סיָה ּפארֹוקיאל ֶ
לטה
רסד ָ(א ָ
סניורה ֶדה לָ ה ֶמ ֶ
גראסיָה) Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Merced
186 ,12
איגלֶ סיָה קתדרל (סן לואיס)
222 Iglesia Catedral
איגלֶ סיָה קתדרל (קורדובה) Iglesia
184 ,12 ,9 Catedral
סיליקה ֶדה סן פרנסיסקו
ָ
ּבָ
נדֹוסה) Basílica de San
(מ ָ
ֶ
211 Francisco
סטרה סניורה ֶדה
נּוא ָ
סיליקה ֶ
ָ
ּבָ
לּוחאן (לּוחאן) Basílica Nuestra
148 Señora de Luján
נטּואריו
סיליקה קתדרל ָס ָ
ָ
ּבָ
סטרה סניורה ֶדל רֹוסאריֹו
נּוא ָ
ֶ
(רֹוסאריֹו) Basílica Catedral
Santuario Nuestra Señora del
164 Rosario
המיסיון הסלזיאני (ריו גראנדה)
265 Misión Salesiana
אימאקּולאדה
ָ
ֶטמּפלֹו ֶדה לָ ה
קֹונסּפסיֹון (טאנדיל) Templo de
ֶ
156 la Inmaculada Concepción
(ה)כנסייה הרוסית־אורתודוכסית
ּבֹוקה) Iglesia
(סן ֶטלמֹו ולָ ה ָ
84 Ortodoxa Rusa
קֹונסּפסיֹון
אימאקּולאדה ֶ
ָ
לָ ה
(בואנוס איירס) La Inmaculada
118 Concepción
ֶיחה (גיימן) Capilla
קאּפיזָ 'ה וי ָ
229 Vieja
(טרלֶ אּו) Capilla
קפלת מוריה ֶ
229 Moriah
קפלת סנטה ברברה (סן סלבדור
ֶדה חּוחּוי) Capilla de Santa
202 Barbara
(סאלטה)
ָ
קתדרל ּבאסיליקה
198 ,196 Catedral Basilica
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כנסיות וקתדרלות ,המשך
אימאקּולאדה
ָ
קתדרל ֶדה לָ ה
ּפלאטה) Catedral
ָ
קֹונסּפסיֹון (לָ ה
ֶ
de la Inmaculada Concepción
144 ,142 ,139
סטרה סניורה ֶדל
נּוא ָ
קתדרל ֶדה ֶ
מארקה) Catedral de
ָ
ואזֶ 'ה ָ(ק ָט
192 Nuestra Señora del Valle
קתדרל מוניסיּפאל (ּפאראנָ ה)
166 Catedral Municipal
קתדרל מטרופוליטנה (בואנוס
איירס) Catedral Metropolitana
69 ,66
סטרה סניורה ֶדה
נּוא ָ
קתדרל ֶ
לּוחאן (ריו גאזֶ 'גֹוס) Catedral
231 Nuestra Señora de Luján
קתדרל סן ניקולאס ֶדה ּבארי (לָ ה
יֹוחה) Catedral San Nicolas de
ִר ָ
189 Bari
קתדרלה (סן סלבדור ֶדה חּוחּוי)
202
סטרֹו) 192
קתדרלה (סנטיאגו ֶדל ֶא ֶ
כסף 320-21
כספומטים 320
כרטיסי אשראי 321 ,320
בחנויות 300
במסעדות 285
כריסטו ֶר ֶדנטֹור Cristo Redentor
216
רסן ,אלחנדרֹו
כריסטופ ֶ
ֶ
94 Christophersen, Alejandro
כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס Patagones,
228 Carmen de
כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס (פטגוניה)
228 Carmen de Patagones
כתבי עת 323
כתובות 322-3
כתות פופולריות 29

ל

לאבאזֶ 'ה ,גנרל חואן Lavalle,
202 ,105 ,75 General Juan
ּפּואלֹו ,פארק לאומי Lago
לאגֹו ֶ
244 Puelo, Parque Nacional
לאגֹו ראו אגמים
לָ אּורי ,האי 269 Laurie Island
לאנין ,פארק לאומי Lanín, Parque
241 ,240 ,11 Nacional
לאס איסלאס ֶדה לֹוס לֹוּבֹוס Las
264 Islas de los Lobos
לאס איסלאס ֶדה לֹוס ּפאחארֹוס Las
264 Islas de los Pájaros
לאס לֶ ניאס ,208 ,207 Las Leñas
223
לאס קאניטאס (בואנוס איירס) Las
117 Cañitas
לאס קֹונצ׳אס 194 Las Conchas
אנריקה Larreta, Enrique
ֶ
לאר ָטה,
ֶ
118
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ּבלאנקה ,פארק לאומי
ָ
לגונה
Laguna Blanca, Parque
239 Nacional
מרטיניאנֹו Leguizamón,
ָ
לֶ גיסאמֹון,
166 Martiniano
לָ ה אֹוזָ 'ה 234 La Olla
לָ ה אֹוזָ 'ה ,אתר הסקי La Hoya ski
245 resort
קֹונסּפסיֹון
אינמאקּולאדה ֶ
ָ
לָ ה
(בואנוס איירס) La Inmaculada
118 Concepción
לָ ה ּבֹומּבֹונֶ ָרה (בואנוס איירס) 89 ,10
ּבֹוקה (בואנוס איירס) ראו סן
לָ ה ָ
ּבֹוקה
ֶטלמֹו ולָ ה ָ
לטה ֶדה רֹוצָ 'ה (בואנוס איירס)
וּוא ָ
לָ ה ֶ
88 La Vuelta de Rocha
וירחן ֶדה לּוחאן (לּוחאן) La
לָ ה ֶ
148 ,44 ,29 Virgen de Luján
לָ ה ָחאּולָ ה 166 La Jaula
מאיטן)
ֶ
טרֹוצ'יטה ,עבודות יד ֶ(אל
ָ
לָ ה
244 La Trochita
לָ ה מילֹונגָ ה ( 2דייגו מנואל רודריגֶ ס)
31 2 La Milonga
נּואבָ ה קאנסיֹון La Nueva
לָ ה ֶ
33 Canción
לָ ה סיטי )71 La City (Buenos Aires
לָ ה סיטי (פלאסה ֶדה מאז'ֹו ומיקרו־
סנטרו) 67 La City
ּפלאטה 144–7 ,17 La Plata
ָ
לָ ה
מגורים 280
ּפלאטה Museo de La
ָ
מוזיאון לָ ה
146-7 Plata
מסעדות 291
מפה 145
לָ ה ֶּפניָה 72 La Peña
קּומּברה 188 La Cumbre
ֶ
לָ ה
מסעדות 294
לָ ה קֹוסטאנֶ ָרה (רֹוסאריֹו) La
164 Costanera
לָ ה רּוראל (בואנוס איירס) La Rural
116 ,47
יֹוחה 188-9 La Rioja
לָ ה ִר ָ
לוויתנים 23
איי פוקלנד 268
אנטארקטיקה 270 ,269
מונטה ליאון 234
ּפארקה נסיונל ֶ
ֶ
ּפלאזָ ׳ה ֶאל דֹוראדיז׳ֹו 229
ואלדס 230
ֶּפנינסּולָ ה ֶ
צפייה בלוויתנים 309 ,308
לּוחאן 148 Luján
מסעדות 295
פסטיבלים 44
רֹודאּוסטרֹו Loma del
ּפט ָ
לֹומה ֶדל ֶ
ָ
222 Pterodaustro
ונטּורה Luna,
ּבּואנָ אוֶ ָ
לּונָ הֶ ,
220 Buenaventura
רסס ,פארק לאומי Los
לֹוס ָאלֶ ֶ
245 Alerces, Parque Nacional

לֹוס אנטיגּואֹוס 246 Los Antiguos
מגורים 282
לֹוס ָאראז'אנֶ ס ,פארק לאומי Los
,11 Arrayanes, Parque Nacional
306 ,242
גלאסיארס ,פארק לאומי Los
ֶ
לֹוס
,11 Glaciares, Parque Nacional
254–9 ,251 ,138
ֶנטס (קּוז׳ֹו ואזור היקבים)
לֹוס ֶּפנטי ֶ
216 ,208 Los Penitentes
מגורים 281
לֹוס קארדֹונֶ ס ,פארק לאומי Los
,12 Cardones, Parque Nacional
195 ,180 ,22
לֹוּפס ,קאנדידֹו López, Cándido
ֶ
85 ,34
קרב טּויּוטי 54
לּורֹו ,פדרו 159 Luro, Pedro
לורקה ,פדריקו גארסיה Lorca,
110 ,72 Federico García
ליבינגסטון ,האי Livingston Island
271
ליוֶ וה קאלֶ ל ,פארק לאומי Lihué
159 Calel, Parque Nacional
ללא כותרת (ליאון פרארי) 115
לֶ ֵמייר ,תעלת Lemaire Channel
270
סאמה ,חוסה גרגוריו Lezama,
לֶ ָ
84 José Gregorio
סאמה ,משפחה Lezama family
לֶ ָ
85
קאמ ָרה ,פֹורטּונאטֹו Lacámera,
לָ ֶ
34 Fortunato
לשכות מידע לתיירים 317 ,314

מ

מאובנים ראו פליאונתולוגיה
פֹונטיין Maury,
ָמאּורי ,ריצ'רד ֵ
199 Richard Fontaine
מאטה 52 ,26 Mate
ֶ
קניות 302
אימארה ,200 ,13 Maimará
ָ
ָמ
203 ,202
מאיּפּו Maipú
מסעדות 295
מאלארגוֶ וה 223 ,208 Malargüe
מגורים 281
מסעדות 295
מאלארֹו ,מרטין Malharro, Martín
118
מאלבינאס (איי פוקלנד) Malvinas
268 ,261
מאלֶ ןּ ,בֶ אטריס ּפיצ׳י Malen, Beatriz
33 Pichi
מאניֹונֶ ה ,גידֹו Magnone, Guido
256
מאניפסטאסיֹון (ּבֶ רני) 114
ֶ
ֶידמה)
איסטֹוריקה (וי ָ
ָ
מאנסאנָ ה
228 Manzana Histórica

לּוסס (בואנוס
מאנסאנָ ה ֶדה לאס ֶ
איירס) Manzana de las Luces
70–71 ,10
'זארה Maestri, Cesare
ָמ ֶאסטרי ,צֶ ֶ
257
מאּפּוצֶ 'ה ,70 ,51 ,29 ,24 Mapuche
225 ,159 ,117
מּוזֵ יאֹו מאּפּוצֶ 'ה (חּונין ֶדה לֹוס
ָא ֶנדס) 240 Museo Mapuche
מוסיקה 33
מאקריָ ,מאּוריסיֹו Macri, Mauricio
89
ּפלאטה 152-3 ,141
ָ
מאר ֶדל
מגורים 280
מסעדות 291
חֹוסה 107 Marmol, José
מארמֹולֶ ,
מגדלורים
וירחנֶ ס Faro de
פארֹו ֶדה קאּבֹו ֶ
235 Cabo Vírgenes
פארֹו לֶ ז ֶאקלֶ ֶרה Faro Les
264 Eclaireurs
פארֹו ֶקראנדי 154 Faro Querandí
מגלן ,מצר 261
מגלן ,מצר Estrecho de
261 Magallanes
מגלן ,פרדיננד Magellan,
261 ,234 ,225 ,51 Ferdinand
מגלני ,יער 259 Magellanic forest
מהגרים 25 ,21 ,17
אדריכלות 38
איטלקיים 89 ,88 ,81
בריטים 42-3 ,40 ,24
גרמניים 25 ,24 ,21
וולשיים 229 ,228 ,225 ,44 ,21
סיניים 29
ספרדיים 24 ,21 ,17
אימיגראנטה
ֶ
ֶיסטה נסיונל ֶדל
פי ָ
(מיסיֹונֶ ס) Fiesta Nacional del
44 Immigrante
צרפתיים 24
שוויצריים 25
ראו גם מהגרים יהודיים מהגרים
איטלקיים
מהפכת מאי (1810) Revolución de
67 ,53 Mayo
אנדרטת הספרדים (בואנוס איירס)
Monumento a los Españoles
110
חג מהפכת־מאי (בואנוס איירס)
Día de la Revolución de Mayo
46
מּואזֶ 'ה ּבאחֹו ֶדה לאס סֹומּבראס
ֶ
Muelle Bajo de las Sombras
258
מֹורנֹו Muelle Perito
מּואזֶ 'ה ֶּפריטֹו ֶ
ֶ
258 Moreno
מודרניסטי ,סגנון אדריכלי 39
מוזיאון השעווה (בואנוס איירס)
85 Museo de Cera

מוזיאונים וגלריות
אינסטיטּוטֹו מאניאסקֹו
(גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו) Instituto
168 Magnasco
ֶאל סאנחֹון (בואנוס איירס)
82 El Zanjón
ֶאל פּוגֹון ֶדה לֹוס ָא ֵריירֹוס
ֶ(רסיסטאנסיָה) El Fogón de los
172 Arrieros
ֶאל קאמיניטֹו (בואנוס איירס) El
89 Caminito
לאּפאלמה
ָ
סֹוט ָיאה ֶדה
ָא ֵ
(גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו) Azotea de
168 Lapalma
(ּפּוארטֹו מאדרין)
קֹוסנטרֹו ֶ
ֶא ֶ
229 EcoCentro
בית ריקארדו רוחאס (בואנוס
איירס) Museo Casa de Ricardo
107 Rojas
ביתו של המרקיז טֹוחֹו (יאבי) Casa
204-5 del Marqués de Tojo
פאטה)
גלאסיאריּום ֶ(אל ָקלָ ֶ
ָ
251 Glaciarium
דמי כניסה 315
הגלריה לדגלי הכבוד (רֹוסאריֹו)
Galería de Honor a las
164 Banderas
(טרבֶ לין)
טרבֶ לין ֶ
המוזיאון האזורי ֶ
245 Museo Regional Trevelin
המוזיאון האזורי להיסטוריה (גיימן)
229 Museo Histórico Regional
המוזיאון האזורי להיסטוריה ע"ש
ֶא ָמה נֹוצי (כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס)
Museo Histórico Regional
228 Emma Nozzi
המוזיאון האזורי ע"ש מונסניור
גראנדה) Museo
ֶ
פאניאנֹו (ריו
Regional Monseñor Fagnano
265
ּפּואּבלֹו ֶדה
המוזיאון האזורי ֶ
(טרלֶ אּו) Museo Regional
לואיס ֶ
229 Pueblo de Luis
פאטה
המוזיאון האזורי של ֶאל ָקלָ ֶ
פאטה) Museo Regional
(אל ָקלָ ֶ
251 ,11 Municipal El Calafate
המוזיאון האזורי של מאלארגוֶ וה
(מאלארגוֶ וה) Museo Regional
223 Malargüe
המוזיאון הארגנטינאי לטבע ע"ש
ברנרדינו ריבאדאביָה (בואנוס
איירס) Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino
119 Rivadavia
המוזיאון הלאומי לאמנויות היפות
(בואנוס איירס) Museo Nacional
106 ,101 ,62 de Bellas Artes
המוזיאון הלאומי לאמנויות היפות
אּוקן) Museo Nacional de
(נֶ ֶ
238 Bellas Artes

המוזיאון הלאומי לאמנות
דקורטיבית (בואנוס איירס) Museo
Nacional de Arte Decorativo
112-13
המוזיאון הלאומי להיסטוריה
(בואנוס איירס) Museo Histórico
85 Nacional
המוזיאון הלאומי לחקר האדם
(בואנוס איירס) Museo Nacional
117 del Hombre
המוזיאון הלאומי לכלי־נשק
(בואנוס איירס) Museo de Armas
94 de la Nación
המוזיאון הלאומי לנפט (קֹומֹודֹורֹו
ריבאדאביָה) Museo Nacional del
232 Petróleo
המוזיאון הלאומי לתולדות
הממשלה ומהפכת מאי Museo
Histórico Nacional del Cabildo
69 y de la Revolución de Mayo
המוזיאון המחוזי לאמנויות היפות
נדֹוסה)
(מ ָ
ע"ש אמיליאנו גיניָאסּו ֶ
Museo Provincial de Bellas
211 Artes Emiliano Guiñazú
המוזיאון המחוזי להיסטוריה
סטרֹו) Provincial
(סנטיאגו ֶדל ֶא ֶ
192 History Museum
המוזיאון המחוזי להיסטוריה ע"ש
לֹוּפס (סנטה
הגנרל ֶאסטאניסלָ אֹו ֶ
ֶפה) Museo Histórico Provincial
Brigadier General Estanislao
166 López
המוזיאון המחוזי להיסטוריה ע"ש
מֹונטה (קורדובה)
סֹוּבר ֶ
המרקיז ֶדה ֶ
Museo Histórico Provincial
,12 Marqués de Sobremonte
185 ,183
המוזיאון המחוזי להיסטוריה
ע"ש חואן לאבאזֶ 'ה (סן סלבדור
ֶדה חּוחּוי) Museo Histórico
202 Provincial Juan Lavalle
המוזיאון המחוזי להיסטוריה ע"ש
חּוליֹו מארק (רֹוסאריֹו) Museo
Histórico Provincial Julio Marc
165
המוזיאון המחוזי לטבע (סנטה
רֹוסה) Museo Provincial de
ָ
158-9 Historia Natural
המוזיאון העולמי לטנגו (בואנוס
איירס) Museo Mundial del
72 Tango
המוזיאון העירוני (בואנוס איירס)
70 Museo de la Ciudad
המוזיאון העירוני (קולוניה ֶדל
קר ֶמנטֹו) Museo Municipal
ָס ָ
121
המוזיאון העירוני (רוסאריֹו) Museo
165 de la Ciudad
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מוזיאונים וגלריות ,המשך
המוזיאון העירוני לאמנויות היפות
ע"ש ד"ר ֶחנארֹו ֶּפ ֶרס (קורדובה)
Museo Municipal de Bellas
185 Artes Dr. Genaro Pérez
המוזיאון העירוני לאמנויות היפות
ע"ש חואן בָ .קסטאנינֹו (רֹוסאריֹו)
Museo Municipal de Bellas
165 Artes Juan B. Castagnino
המוזיאון העירוני לאמנות
היספאנו־אמריקנית ע"ש איסאק
ֶפרנָ ֶנדס ּבלאנקֹו (בואנוס איירס)
Museo Municipal de Arte
Hispanoamericano Isaac
96-7 Fernández Blanco
המוזיאון העירוני לאמנות מודרנית
נדֹוסה) Museo Municipal de
(מ ָ
ֶ
210 Arte Moderno
המוזיאון העירוני לאמנות ע"ש
חואן קרלוס ָקסטאנינֹו (מאר דל
ּפלאטה) Museo Municipal de
ָ
Arte Juan Carlos Castagnino
153
המוזיאון העירוני לטבע ע"ש
ּפלאטה)
ָ
לורנסו סקאליָה (מאר דל
Museo Municipal de Ciencias
152 Naturales Lorenzo Scaglia
המוזיאון העירוני ע"ש ארנסטו
ּבאקמן (ויזָ 'ה ֶאל צ'ֹוקֹון) Museo
ָ
Municipal Ernesto Bachmann
239
המוזיאון העירוני ע"ש וירחיניָה
גראנדה) Museo de
ֶ
צ'ֹוקינטל (ריו
ֶ
la Ciudad Virginia Choquintel
265
המוזיאון העירוני ע"ש כרמן
פּונֶ ס (פלאסה אּוינקּול) Museo
239 Municipal Cármen Funes
המוזיאון העירוני ע"ש מריו
(ּפּוארטֹו ֶד ֶס ָאדֹו) Museo
ּברֹוזֹוסקי ֶ
233 Municipal Mario Brozoski
המוזיאון הפורטוגלי (קולוניה ֶדל
קר ֶמנטֹו) Museo Portugués
ָס ָ
121
המוזיאון לאמנויות היפות (טאנדיל)
156 Museo de Bellas Artes
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
(בואנוס איירס) Museum of
83 Contemporary Art
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
של מחוז בואנוס איירס (מאר
ּפלאטה) Museo de Arte
ָ
ֶדל
Contemporáneo de la
152 Provincia de Buenos Aires
המוזיאון לאמנות דקורטיבית ע"ש
סטבֶ ס (רֹוסאריֹו)
פירמה ואֹודילֹו ֶא ֶ
ָ
Museo de Arte Decorativo
160 Firma y Odilo Estévez
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המוזיאון לאמנות מודרנית (בואנוס
איירס) Museo de Arte Moderno
83
המוזיאון לאמנות ספרדית ע"ש
לאר ָטה (בואנוס איירס)
אנריקה ֶ
ֶ
Museo de Arte Español
118 Enrique Larreta
המוזיאון לאמנות פלסטית ע"ש
אדוארדו סיבֹורי (בואנוס איירס)
Museo de Artes Plásticas
110 Eduardo Sívori
המוזיאון לארכיאולוגיה ע"ש ד"ר
(טילקארה)
ָ
אדוארדו קאסאנֹובָ ה
Museo Arqueológico Doctor
203 Eduardo Casanova
המוזיאון לארכיאולוגיה ע"ש ִּפיֹו
פאבלו דיאס (קאצ'י) Museo
Arqueológico Pio Pablo Díaz
195
המוזיאון לארכיאולוגיה ע״ש
(ּפּוארטֹו סן
ּבלאנקה ֶ
ָ
פלורידה
חּוליאן) Muestra Arquelógica
ָ
234 Florida Blanca
המוזיאון לארכיאולוגיה ע״ש
ז'אטה) Museo
רֹודֹולפֹו ּבראבֹו ָ(ק ָפ ֶ
Arqueológico Rodolfo Bravo
194
המוזיאון לארכיאולוגיה של שבט
ז'אטה) Museo
הקאלצ'אקי ָ(ק ָפ ֶ
194 de Arqueología Calchaquí
המוזיאון לאתנוגרפיה (בואנוס
איירס) 70 Museo Etnográfico
המוזיאון להיסטוריה (איסלה מרטין
גארסיָה) 121 Museo Histórico
ִ
רטיניאנֹו
ָ
המוזיאון להיסטוריה ָמ
לֶ גיסאמֹון (פאראנָ ה) Museo
Histórico Martiniano
166 Leguizamón
המוזיאון להיסטוריה של
האוניברסיטה הלאומית של
קורדובה (קורדובה) Museo
Histórico de la Universidad
185 Nacional de Córdoba
(ּפארקה
ֶ
המוזיאון לטבע
איסצ'יגּואלָ סטֹו)
ָ
ּפרֹובינסיאל
221 Museo de Historia Natural
המוזיאון למדעי הטבע
(ּפּוארטֹו מאדרין)
ולאוקיאנוגרפיה ֶ
Museo de Ciencias Naturales y
229 Oceanografía
המוזיאון לספינות־קרב ע"ש
הנשיא סארמיֶינטֹו (בואנוס
איירס) Buque Museo Fragata
79 Presidente Sarmiento
המוזיאון לעבודות־יד מסורתיות
ֶינטס) Museo de
עממיות (קֹורי ֶ
Artesanía Tradicional Folklórica
172

המוזיאון לפולקלור (טאנדיל)
156 Museo Tradicionalista
יֹוחה)
המוזיאון לפולקלור (לָ ה ִר ָ
189 Museo Folklórico
המוזיאון לפולקלור (סן מיגל ֶדה
טּוקּומאן) 193 Museo Folklórico
המוזיאון לפולקלור ע"ש
חוסה ֶארנָ ֶנדס (בואנוס איירס)
ֶ
Museo de Arte Popular José
112 Hernández
המוזיאון לפליאונתו־לוגיה ע"ש
(טרלֶ אּו) Museo
ֶאחידיֹו ֶפרּוליֹו ֶ
Paleontológico Egidio Feruglio
229
המוזיאון לקולנוע ע"ש פאבלו
איקן (בואנוס איירס)
דּוקרֹוס ֶ
Museo del Cine Pablo Ducrós
83 Hicken
(סאלטה)
ָ
המוזיאון לתולדות הצפון
198 Museo Histórico del Norte
המוזיאון לתרבות הישועית ע"ש
(ז'אּפז'ּו) Museo
ֶ
גיזֶ 'רמֹו פּורלֹונג
de Cultura Jesuítica Guillermo
169 Furlong
המוזיאון של הבית הוורוד (בואנוס
איירס) Museo de la Casa
68 Rosada
ֶידמה)
איסטֹוריקה (וי ָ
ָ
מאנסאנָ ה
228 Manzana Histórica
מוזֵ יאֹו לֶ לֶ ֶקה (פטגוניה) Museo
241 Leleque
מיטרה (בואנוס איירס)
ֶ
מּוזֵ יאֹו
71 Museo Mitre
מּוזֵ יאֹו קאמין קֹוסקין (קֹוסקין)
187 Museo Camín Cosquín
מוזיאון אוויטה (בואנוס איירס)
112 Museo Evita
מוזיאון אּוסוואיָה לספנות
(אּוסוואיָה) Museo Marítimo de
264 ,11 Ushuaia
מוזיאון איי פוקלנד (סטנלי)
268 Falkland Islands Museum
אירּור ָטה לאמנויות היפות
ֶ
מוזיאון
(טילקארה) Museo Irureta de
ָ
203 Bellas Artes
מוזיאון בואנוס איירס לאמנות
לטינו־אמריקנית (בואנוס איירס)
Museo de Arte Latinamericano
,39 ,10 de Buenos Aires
114–15
מוזיאון בואנוס איירס ליהדות
ע"ש ד"ר סלבדור קיּבריק (בואנוס
איירס) Museo Judío de Buenos
74 Aires Dr. Salvador Kibrick
מוזיאון ג'ורג'יה הדרומית
(גריטוויקן) South Georgia
ֶ
269 Museum

מוזיאון גרגוריו פּונֶ ס (קורדובה)
184 Museo Gregorio Funes
צ'אקניֹו
מוזיאון האדם ע"ש ֶ
קֹוסטה ֶ(רסיסטאנסיָה)
ֶארטיביֹו ָא ָ
Museo del Hombre Chaqueño
172 Ertivio Acosta
מוזיאון האתר (ויזָ 'ה ֶאל צ'ֹוקֹון)
239 Museo de Sitio
מוזיאון הבנק הלאומי להיסטוריה
ולמטבע (בואנוס איירס) Museo
Histórico y Numismático del
68–9 Banco de la Nación
מוזיאון הגאוצ'ו ריקארדו
גוויראלדס (סן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו)
ֶ
Museo Gauchesco Ricardo
149 Güiraldes
ז'אטה)
מוזיאון הגפן והיין ָ(ק ָפ ֶ
194 Museo de la Vid y del Vino
מוזיאון החלוצים (ריו גאזֶ 'גֹוס)
235 Museo de los Pioneros
ֶידמה)
מוזיאון החשמן קאליֶירֹו (וי ָ
Museo Salesiano Cardenal
228 Cagliero
מוזיאון היאמאנָ ה (אּוסוואיָה)
264 Museo Yámana
בחסּוס
מוזיאון הישועי הלאומי ֶ
מריה ֶ(חסּוס מריה) Museo
Jesuítico Nacional de Jesús
188 María
ּבֹוקה
מוזיאון הכדורגל של אוהדי ָ
(בואנוס איירס) Museo de la
89 Pasion Boquense
מוזיאון המאּפּוצֶ 'ה (חּונין ֶדה לֹוס
ָא ֶנדס) 240 Museo Mapuche
מוזיאון המים ותולדות התברואה
(בואנוס איירס) Museo del Agua
78 y de La Historia Sanitaria
מוזיאון המכון הלאומי ללימודי
התיאטרון (בואנוס איירס) Museo
del Instituto Nacional de
75 Estudios de Teatro
מוזיאון המשטרה (בואנוס איירס)
71 Museo de la Policia
מוזיאון המתיישבים הראשונים
(סן מרטין ֶדה לֹוס ָא ֶנדס) Museo
240 Primeros Pobladores
מוזיאון הנמל (ּבָ ִאיָה בלאנקה)
158 Museo del Puerto
מוזיאון העצמאות (סן מיגל ֶדה
טּוקּומאן) Casa Histórica de la
193 Independencia
נדֹוסה) Museo
(מ ָ
מוזיאון הקרן ֶ
211 del Área Fundacional
איטן)
מוזיאון הרכבת ֶ(אל ָמ ֶ
244 Museo Ferroviario
מוזיאון הרכבת והנמל
(קֹומֹודֹורֹו ריבאדאביָה) Museo
232 Ferroportuario

מוזיאון הרכבת ע"ש רוברטו גָ אילָ ן
(ריו גאזֶ 'גֹוס) Museo Ferroviario
231 Roberto Gailán
מוזיאון השואה (בואנוס איירס)
97 Museo de la Shoá
מוזיאון השעווה (בואנוס איירס)
85 Museo Histórico de Cera
מוזיאון התעבורה ע"ש חואן מנואל
(ּבאלקארסה) Museo del
ֶ
פאנחיֹו
ִ
Automovilismo Juan Manuel
155 Fangio
מוזיאון חוסה אנטוניו ֶטרי
(טילקארה) Museo José Antonio
ָ
203 Terry
מוזיאון ֶח ֶסל (ויזָ 'ה ֶח ֶסל) Museo
154 Gesell
ּבֹוקה לאמנויות היפות
מוזיאון לָ ה ָ
קינקלָ ה מרטין (בואנוס
ע"ש בניטו ֶ
איירס) Museo de Bellas Artes
de La Boca Benito Quinquela
88 Martín
ּפלאטה)
ָ
ּפלאטה (לָ ה
ָ
מוזיאון לָ ה
146-7 Museo de La Plata
לטה
מוזיאון מנואל ֶדה פאז׳ה ָ(א ָ
גראסיָה) Museo Manuel de
186 Falla
מוזיאון משפחת ֶּפרֹון (קאמארֹונֶ ס)
232 Museo de la Familia Perón
אּוקן)
מוזיאון נקודת־המפגש (נֶ ֶ
238 Museo Paraje Confluencia
סאלטה לארכיאולוגיה
ָ
מוזיאון
(סאלטה) Museo de
ָ
של ההרים
Arqueología de Alta Montaña
198–9 ,196 de Salta
מוזיאון סארמיֶינטֹו להיסטוריה
(בואנוס איירס) Sarmiento
118 Historical Museum
מוזיאון סוף העולם (אּוסוואיָה)
264 Museo del Fin del Mundo
(ז'אּפז'ּו) Museo
ֶ
מוזיאון סן־מרטין
169 Sanmartiano
מוזיאון פטגוניה ע"ש פרנסיסקו פ.
מֹורנו (ּבארילֹוצֶ 'ה) Museo de la
ֶ
Patagonia Francisco P. Moreno
242 ,10
לטה
ווארה ָ(א ָ
מוזיאון צ׳ה גֶ ָ
גראסיָה) Museo del Che
186 ,12 Guevara
(סאלטה)
ָ
קאסה אּוריּבּורּו
מוזיאון ָ
),12 Museo Casa Uriburu (Salta
197
קאסה ֶדה אירּורטיָה
מוזיאון ָ
(בואנוס איירס) Museo Casa de
118 Yrurtia
מוזיאון רֹוסאריֹו לאמנות בת־
זמננו (רֹוסאריֹו) Museo de Arte
Contemporáneo Rosario
)164 (MACRO

(ּפּוארטֹו סן
רֹוסה נֹובאק ֶ
מוזיאון ָ
חּוליאן) 234 Museo Rosa Novak
מוזיאון שּול סֹולאר ֶ(רקֹולֶ ָטה)
107 Museo Xul Solar
(ּפּוארטֹו
מוזיאון תחנת הרכבת ֶ
ֶד ֶס ָאדֹו) Museo de la Estación
233 Ferrocarril
ֶידמה)
ליאנֹו (וי ָ
גארד ָ
ֶ
מּוסיאֹו
ֵ
228 Museo Gardeliano
נטנאריֹו (בואנוס
ּביס ֶ
מּוסיאֹו ֶדל ֶ
ֵ
איירס) Museo del Bicentenario
78–9
מרכז התרבות ויזָ ׳ה ויקטוריה (מאר
ּפלאטה) Centro Cultural Villa
ָ
ֶדל
153 Victoria
מרכז התרבות ע״ש בורחס
(בואנוס איירס) Centro Cultural
95 Borges
מרכז התרבות ֶרקֹולֶ ָטה (בואנוס
איירס) Centro Cultural Recoleta
102
פאטה לפרשנות
מרכז ָקלָ ֶ
פאטה) Centro
היסטורית ֶ(אל ָקלָ ֶ
de Interpretación Histórica
251 Calafate
אנריקה
ֶ
מתחם המוזיאונים ע"ש
אּודאֹונדֹו (לּוחאן) Complejo
ָ
Museográfico Enrique
148 Udaondo
ּפארקה ֶאסּפאניָה
ֶ
מתחם התרבות
(רֹוסאריֹו) Complejo Cultural
164 Parque de España
סדנת הצורפות של פטריסיֹו דראגי
(סן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו) Taller de
149 Platería de Patricio Draghi
סֹולאר ֶדה לֹוס ָא ֶאדֹו
(גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו) Solar de los
168 Haedo
גלאסה (בואנוס איירס)
ֶ
ּפאלֶ ה ֶדה
106 ,100 Palais de Glace
ּבראדה ֶדה
ּפֹוסטה ֶדה אֹורניז'ֹוס ֶ(ק ָ
ָ
אּומאוואקה) Posta de Hornillos
ָ
202 ,200
(טילקארה)
ָ
טילקארה
ָ
ּפּוקארה ֶדה
ָ
203 Pucará de Tilcara
רס ֶדס)
(מ ֶ
קּולטּורה ֶ
ָ
קאסה ֶדה
ָ
169 Casa de Cultura
רטה אמאליה
קֹולֶ קסיֹון ֶדה ָא ֶ
לאקרֹוסה ֶדה פֹורטאּבאט (בואנוס
ֶ
איירס) Coleccion de Arte
83 Amalia Lacroze de Fortabat
ּפרֹואה (בואנוס איירס)
ָ
קרן
88-9 Fundación Proa
שעות פתיחה 315
מֹולינָ ה קאמּפֹוס ,פלורנסיו Molina
84 Campos, Florencio
מֹולינֹוס 194–5 ,12 Molinos
מגורים 281
מסעדות 294
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ּבֹוסקס
ֶ
מֹונּומנטֹו נטורל
ֶ
ֶּפטריפיקאדֹוס Monumento
Natural Bosques Petrificados
233
מֹונּומנטֹו נטורל לגונה ֶדה לֹוס
ֶ
ּפֹוסּואלֹוס Monumento Natural
ֶ
204 Laguna de los Pozuelos
מֹונטה אוליביָה 264 Monte Olivia
ֶ
מֹונטה ליאון ,אי 234 Monte León
ֶ
מֹונטה ליאון ,פארק לאומי Monte
ֶ
234 ,18 León, Parque Nacional
קאסרֹוס ,קרב (1852) Monte
מֹונטה ֶ
ֶ
53 Caseros
מוניות ,בואנוס איירס 331
מֹונסֹון ,קרלוס 172 Monzón, Carlos
מונסראט ,המכללה הלאומית
ֶ
(קורדובה) Colegio Nacional de
185 Monserrat
מוסיקה 32-3 ,304-5 ,20
אנדית 32
בואנוס איירס 129 ,127 ,126
בת זמננו 305
מאּפּוצֶ 'ה 33 Mapuche
סמּבה 192 ,32 zamba
פֹולקלֹורה 305 ,32-3 folklore
ֶ
פופ 33 ,32 ,20
פסטיבלים 44-7
צ'אמאמה 120 ,32 chamame
ֶ
צ'אקאר ָרה ,33 ,32 ,27 chacarera
ֶ
192
קּומּביָה 32 cumbia
קניות 125 ,123
רֹוק נסיונל ,32 ,20 rock nacional
33
ראו גם טנגו
מועדוני לילה 305
מועדונים ראו ברים ומועדונים
קֹור ָאה Morales, Correa
מֹוראלֶ סֶ ,
118 ,88
מֹורה ,לֹולָ ה 164 Mora, Lola
ָ
מֹור ָירה ,חואן 27 Moreira, Juan
ֵ
מֹורל ,קרלוס 34 Morel, Carlos
ֶ
מורמונית ,כנסייה 28
מֹורנֹו ,מריאנֹו 73 Moreno, Mariano
ֶ
מֹורנֹו ,פרנסיסקו פMoreno, .
ֶ
246 ,242 ,146 .Francisco P
מזג אוויר 48-9
מזכרות 302-3
מחול 308-309 ,28-9
בואנוס איירס 129 ,126
פסטיבלים 44
ראו גם טנגו
מחלת גבהים 319
מטבע 320
ֵמ ָיאנֹו ,ויטוריו 73 Meano, Vittorio
ברתולומה Mitre,
ֶ
מיטרה ,הגנרל
ֶ
,71 ,54 General Bartolomé
148 ,104
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ֵמיילֶ רט ,נורברט Maillart, Norbert
75 ,71
מילֹונגָ ה 83 ,30 ,26 Milonga
מינּוחין ,מרתה 152 Minujin, Marta
מיסיונים 44 ,23 ,21
מיסיונים סלזיאניים 265 ,261 ,28
מיקרו־סנטרו ראו פלאסה ֶדה מאז'ֹו
ומיקרו־סנטרו
ּפלאטאפֹורמה ֶ(אל ּבֹולסֹון)
ָ
מיראדֹור
)Mirador Plataforma (El Bolsón
244
מיראמאר 155 Miramar
מגורים 280
מיראנדה 20 Miranda
ָ
מכונית
בבואנוס איירס 330
השכרה 329
חופשות 309 ,306-307
טיול במכונית בארגנטינה 329
מרוצים 304
(ה)מכללה הלאומית של בואנוס
איירס Colegio Nacional de
71 Buenos Aires
מכס ,מידע 314
מכת שמש 319
מלונות 274-83
אֹוסט ִר ָיאס 275
ֶ
אכסניות נוער 276-7
באסטאנסיאס 277 ,276
ֶ
בּבֹודגאס 276
ֶ
בואנוס איירס 278-9
דירוג 274
דירות להשכרה 277 ,276
הליטֹוראל הארגנטינאי 280
פּואגֹו ואנטרקטיקה 283
טי ֶָירה ֶדל ֶ
טיפים 277
מחירים והזמנות 274
מטיילים נכים 277
מלונות בוטיק 277 ,275
מלונות זולים 275
מלונות פאר 275
מלונות רשת 277 ,275
מסים 274
מתחמי בקתות ודירות עם
מטבחונים 276
ּפאמּפאס 280
פארקים לאומיים ואתרי קמפינג
277
פטגוניה 282-3
ֶּפנסיֹונֶ ס 275
קּוז׳ֹו ואזור היקבים 281-2
קורדובה וצפון־מערב האנדים
280-81
ז'אטה
מלון־ספא ּפאטיֹוס ֶדה ָק ָפ ֶ
ז'אטה) Patios de Cafayate
ָ(ק ָפ ֶ
194 Hotel y Spa
(ה)מלחמה המלוכלכת ()1976-83
117 ,68 ,58

מלחמות העצמאות 88 ,53
מלחמת הברית המשולשת
(172 ,54 )1865-70
מלחמת הירושה הספרדית
(53 ,52 )1702-13
נדֹוסה ,208 ,138 Mendoza
ֶמ ָ
210–11
אקלים 48
נדֹוסה 212-13 ,207
יינות ֶמ ָ
מגורים 281-2
מסעדות 195-6
מפה 210
נדֹוסה 214-15
במ ָ
סיור יקבים ֶ
פסטיבלים 46
נדֹוסה ,גארסיָה ֶדה Mendoza,
ֶמ ָ
207 Garcia de
נדֹוסה ,עמק 218-19
ֶמ ָ
נדֹוסה ,פדרו ֶדה Mendoza, Pedro
ֶמ ָ
85 ,81 ,52 ,51 de
סאמה (בואנוס איירס)
ּפארקה לֶ ָ
ֶ
)Parque Lezama (Buenos Aires
84
נדֹוסה ,פרננדו ִד ָיאס ֶדה Mendoza,
ֶמ ָ
74–5 Fernando Díaz de
ֶמנדילָ חארסּו ,גראציאנו
144 Mendilaharzu, Grazziano
מנהגים ונימוסים 315
ֶמנֶ ם ,קרלוס ,19 Menem, Carlos
116 ,79 ,59
מסגד המלך פאהד (בואנוס איירס)
116
ֶמסי ,ליאונל 43 ,20 Messi, Lionel
מסים
בחנויות 301 ,300
במלונות 274
במסעדות 285
מסעדות 284-99
בואנוס איירס 288-91
וקֹונפיטריאס 284
ֶ
ברים
גישה לנכים 285
דמי שירות 285
הטעמים של ארגנטינה 286-7
היגיינה 285
הליטֹוראל הארגנטינאי 292-3
פּואגֹו ואנטארקטיקה
טי ֶָירה ֶדל ֶ
298-9
ליּברה (אכול כפי יכולתך)
ֶטנֶ דֹור ֶ
284 tenedor libre
ילדים 285
מחירים ותשלום 284-5
עישון 285
ּפאמּפאס 291-2
ּפאריז'אס (סטייקיות) 284
פטגוניה 297-8
צמחונים 285
קּוז׳ֹו ואזור היקבים 295-6
קורדובה וצפון־מערב האנדים
293-4

רשתות מסעדות 284
שעות הארוחות 284
ראו גם אוכל
מעבורות 328
חּוראמנטֹו (רֹוסאריֹו) Pasaje
ֶ
מעבר
164 Juramento
מע״מ
בחנויות 301 ,300
במלונות 274
במסעדות 285
מפות
אגן הניקוז של נהר ּפאראנָ ה 167
אזור בואנוס איירס 120
אזורי אקלים 48-9
איי פוקלנד 268
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה 170-71
ֶא ֶ
ארגנטינה 138-9 ,14-15
בואנוס איירס 62-3 ,15
בואנוס איירס :מפת הרחובות
130-35
ּבֹוקה
בואנוס איירס :סן ֶטלמֹו ולָ ה ָ
81
בואנוס איירס :פלאסה ֶדה מאז'ֹו
ומיקרו־סנטרו 66-7 ,65
בואנוס איירס :פלאסה סן מרטין
ֶורטירֹו 92-3 ,91
בואנוס איירס :פלרמו וּבֶ לגראנֹו
109
סּוּבטה ()Subte
ֶ
בואנוס איירס :קווי
331
בואנוס איירסֶ :רקֹולֶ ָטה ,99
100-101
הליטֹוראל הארגנטינאי 162-3
פּואגֹו ואנטארקטיקה
טי ֶָירה ֶדל ֶ
262-3
ּפלאטה 145
ָ
לָ ה
נדֹוסה 210
ֶמ ָ
מפת כבישים של ארגנטינה ,דש
הכריכה האחורית
סאלטה 196-7
ָ
נדֹוסה 214-15
במ ָ
סיור יקבים ֶ
ּפאמּפאס 142-3
איגּואסּו 178 ,176
ָ
ּפארקה נסיונל
ֶ
ּפארקה נסיונל לאנין 241
ֶ
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
257 ,254-5
ּפארקה נסיונל נאוֶ ול וואּפי 242-3
ֶ
פטגוניה 227
אּומאוואקה 200-201
ָ
ּבראדה ֶדה
ֶק ָ
קּוז׳ֹו ואזור היקבים 208-209
קורדובה 184
קורדובה וצפון־מערב האנדים
182-3
רֹוסאריֹו 165
ֶר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל ֶּפנינסּולָ ה
ואלדס 230-31
ֶ
שיט בחצי־האי האנטארקטי
270-71

(ה)מפלגה הרדיקלית Radical Party
58–9 ,55
מפלים
גארגאנטה ֶדל דיאּבלֹו ,157 ,139
ָ
179 ,176
מפלי איגּואסּו ,174-5 ,161 ,13 ,8
176-7
245
נאנט ִאי פֹול
סאלטֹו ֶא ֶרצֶ ָ׳אה 179
סאלטֹו סן מרטין 177 ,13
מפקדת הצי (בואנוס איירס) Centro
92 Naval
מפרץ האיים 269 Bay of Isles
ואלדס ֶ(ר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל
מפרץ ֶ
ואלדס) Caleta Valdés
ֶּפנינסּולָ ה ֶ
231 ,11
מצנחי־רחיפה 307
מקומית ,אדריכלות 39
מרדונה ,דייגו Maradona, Diego
89 ,85 ,84 ,68 ,43 ,20
מרוצי מכוניות 304
מרוצי סוסים 304 ,128 ,113 ,41
קינקלָ ה Martín,
מרטין ,בניטו ֶ
,84 ,72 ,34 Benito Quinquela
165 ,156 ,118
ּבֹוקה לאמנויות היפות
מוזיאון לָ ה ָ
קינקלָ ה מרטין Museo
ע"ש בניטו ֶ
de Bellas Artes de La Boca
88 Benito Quinquela Martín
חֹוסה טMartínez .
ָמרטינֶ ס ֶדה אֹוסֶ ,
154 .de Hoz, José T
ָמרטינֶ ס ,תומאס ֶאלֹוי Martínez,
35 ,20 Tomás Eloy
מרכז התרבות ע״ש בורחס (בואנוס
איירס) Centro Cultural Borges
95
(ה)מרכז לפליאונתולוגיה לאגֹו
ּבאר ָיאלֶ ס Centro Paleontológico
ֵ
238-9 Lago Barreales
(ה)מרכז לתרבות האסלאם ע"ש
ֵריי פאהד (בואנוס איירס) Centro
Cultural Islámico Rey Fahd
112 ,25
רטיאל
מרכז־הנופש קרחון ָמ ָ
(אּוסוואיָה) Centro Recreativo
264 Glaciar Martial
מרכז־התרבות ויזָ 'ה ויקטוריה (מאר
ּפלאטה) Centro Cultural Villa
ָ
ֶדל
149 Victoria
מרכז־התרבות סן מרטין (בואנוס
איירס) Centro Cultural San
)78 Martín (Buenos Aires
מרכז־התרבות ֶרקֹולֶ ָטה (בואנוס
איירס) Centro Cultural Recoleta
102 ,100
רס ֶדס ,162 ,141 ,13 Mercedes
ֶמ ֶ
169
מסעדות 292

ֶמרקאדיז'ֹו ,מנואל Mercadillo,
184 Manuel
(ה)מרקיז מטֹוחֹו ,ביתו של (יאבי)
205 Casa del Marqués de Tojo
משטרה 318
ּפלאטה
ָ
(ה)משנים־למלך ִלריֹו ֶדה לָ ה
52-3 ,34

נ

נאבאסיֹו ,וולטר ֶדה Navazio, Walter
110 de
נאבידאד (חג המולד) 45 Navidad
נאוֶ ול וואּפי ,פארק לאומי Nahuel
,11 Huapi, Parque Nacional
242-3
אּוקן 238 ,21 Neuquén
נֶ ֶ
מגורים 283
נאמּונקּורהֶ ,ס ֶפרינֹו Namuncurá,
ָ
216 ,29 Ceferino
נאנט ִאי פֹול (טראבֶ לין) Nant y
245 Fall
נארּבֹונָ ה ,דֹון חואן ֶדה Narbona,
102 Don Juan de
נֶ באדֹו ֶדה קאצ׳י Nevado de
12 Cachi
נְ גיז'אטּון 29 Ngillatún
נהיגת־שטח 306
נֹואל ,מרטין 96 Noel, Martín
ֶ
נופים 22-3 ,18
ּבּואנָ ה (ערב חג המולד)
נֹוצֶ ׳ה ֶ
45 Noche Buena
ניו איילנד 268 New Island
נכים ,מטיילים 317 ,316
מגורים 277
מסעדות 285
נצרות 28
נֶ קֹו ,מפרץ 270 Neko Harbor
נֶ קֹוצֶ ָ'אה 155 Necochea
מגורים 280
מסעדות 291
נשים מטיילות 317

ס

ָסאיוֶ ֶוקה ,ולנטין Sayhueque,
159 Valentin
סאלאמֹונֶ ה ,פרנסיסקֹו Salamone,
155 Francisco
סאלטה ,181 ,139 ,23 ,12 Salta
ָ
196–9 ,182
היסטוריה 51
סאלטה 195
ָ
יינות
מגורים 281
מסעדות 294
מפת רחובות מאוירת 196-7
רכבת לעננים 199
(ּפארקה נסיונל
ֶ
סאלטֹו ֶא ֶרצֶ ָ׳אה
איגּואסּו) 179 Salto Arrechea
ָ
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(ּפארקה נסיונל
ֶ
סאלטֹו סן מרטין
איגּואסּו) Salto San Martín
ָ
177 ,13
סאליסּבֶ רי ,מישור (ג'ורג'יה הדרומית)
269 Salisbury Plain
סאלֶ ס ,וולטר 37 Salles, Walter
סאנטיס ,פבלו 20 Santis, Pablo de
סאּפאלָ ה 239 Zapala
סאּפאקה ,מרקֹוס Sapaca, Marcos
ָ
204
סארמיֶינטֹו ,דומינגו פSarmiento, .
189 ,35 .Domingo F
בית הולדתו (סן חואן) Casa Natal
220 de Sarmiento
ֶסגי ,אנטֹוניֹו 106 ,34
סדנת הצורפות של פטריסיֹו דראגי
(סן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו) Taller de
149 Platería de Patricio Draghi
סוב־אנטארקטיים ,איים 268-9
סּוּבטה (בואנוס איירס) 330 Subte
ֶ
סובטרופי ,יער 23
מֹונטה ,המרקיז ֶדה
סֹוּבר ֶ
ֶ
185 Sobremonte, Marqués de
סודה סטריאו 33 Soda Stereo
סֹולאנאסּ ,פינֹו 36 Solanas, Pino
סֹולאר ֶדה לֹוס ָא ֶאדֹו (גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו)
168 Solar de los Haedo
סֹולאר ,שּול 106 ,83 ,34 Solar, Xul
מוזיאון שּול סֹולאר (בואנוס איירס)
107
סֹולדיָ ,ראּול 172 ,77 Soldi, Raúl
סּולקי ,תחרות 41
סֹונדה ,רוח 207 Zonda
ָ
רס ֶדס 33 Sosa, Mercedes
סֹוסהֶ ,מ ֶ
ָ
סוסים 40-41
מרוצי 304 ,128 ,113 ,41
באסטאנסיאס 311 ,310
רכיבה ֶ
סֹורטה ,לואי־מארי אנרי Sortais,
ֶ
94 Louis-Marie Henri
סטאניארֹו ,ברונו Stagnaro, Bruno
ָ
37
סטֹורניָ ,אלפֹונסינָ ה 72 ,35
סטייקיות 284
סטנלי 268 Stanley
סיבֹורי ,אדוארדו Sívori, Eduardo
110
סיּבֶ ר ,פרנסיסקו Seeber, Francisco
95 ,85
סי ֶָירה ֶדה לאס קיחאדאס ,פארק
לאומי Sierra de las Quijadas,
222 ,208 ,207 Parque Nacional
סי ֶָירה ֶדה לָ ה וֶ נטאנָ ה Sierra de la
156–7 ,143 Ventana
סילבָ ה ,ראמֹון 110 Silva, Ramón
סין ,מהגרים 29
סיסט ָמה ֶדל טאנדיליָה Sistema de
ֶ
157 ,156 Tandilia
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סירקּולֹו מיליטאר (בואנוס איירס)
94 ,93 Círculo Militar
סמּבה 192 ,32 Zamba
סן ָאגּוסטין ֶדל ואזֶ 'ה ֶפרטיל San
221 Agustín del Valle Fértil
מגורים 282
מסעדות 296
סן איגנאסיו מינִ י San Ignacio Miní
173 ,161 ,160 ,34 ,28 ,13
מגורים 280
סן אנטוניו ֶדה ָא ֶרקֹו San Antonio
149 ,141 de Areco
מסעדות 292
סן חואן 220 San Juan
מסעדות 296
סן חוסה ֶדה חאצ'אל San José de
220 Jáchal
ּבֹוקה (בואנוס איירס)
סן ֶטלמֹו ולָ ה ָ
,10 San Telmo and La Boca
81–9
מגורים 278
מסעדות 288-9
מפת האזור 81
סן לואיס 222 San Luis
מגורים 282
מסעדות 296
סן מיגל ֶדה טּוקּומאן San Miguel
193 de Tucumán
מסעדות 294
סן מרטין ,אגם San Martín, Lago
250 ,249
סן מרטין ,גנרל חוסה ֶדה San
,184 Martín, General José de
216
נדֹוסה 211
במ ָ
ֶ
הכרזת העצמאות 53
חגו של גנרל סן מרטין המשחרר
47
(ז'אּפז'ּו)
ֶ
נמרטיאנֹו
ֶטמּפלֶ ֶטה ָס ָ
169 Templete Sanmartiano
מקום לידתו 169 ,162
קברו בקתדרלה מטרופוליטנה 69
סן מרטין ֶדה לֹוס ָא ֶנדס San Martín
240 ,226 ,11 de los Andes
מגורים 283
מסעדות 298
סן סלבדור ֶדה חּוחּוי San Salvador
202 ,182 ,181 de Jujuy
אקלים 49
מסעדות 294
סן פטריסיו ֶדל צ'אניאר San Patricio
238 del Chañar
מארקה
ָ
סן פרננדו ֶדל ואזֶ 'ה ֶדה ָק ָט
San Fernando del Valle de
192 Catamarca
פסטיבלים 47
סן קרלוס ֶדה ּבֹוליבאר ,אקלים 49

סן רפאל 223 San Rafael
מגורים 282
מסעדות 296
(ּפארקה
ֶ
טרס
ֶס ֶנדרֹו לגונה ֶדה לֹוס ֶ
גלאסיארס) Sendero
ֶ
נסיונל לֹוס
256 Laguna de los Tres
(ּפארקה נסיונל
ֶ
טֹורה
ֶס ֶנדרֹו לגונה ֶ
גלאסיארס) Sendero Laguna
ֶ
לֹוס
256 Torre
(ּפארקה נסיונל
ֶ
ֶס ֶנדרֹו מאקּוקֹו
איגּואסּו) Sendero Macuco
ָ
179 ,13
(ּפארקה
ֶ
פראילֶ ה
ֶידרה ֶדל ָ
ֶס ֶנדרֹו ּפי ָ
גלאסיארס) Sendero
ֶ
נסיונל לֹוס
257 Piedra del Fraile
סנֹו היל ,האי 271 Snow Hill Island
סנטה ֶפה 167 ,166 Santa Fe
מסעדות 293
סנטה קטלינה ,12 Santa Catalina
190–91
סנטה קרּוס ,פסטיבלים 45
רֹוסה 158–9 Santa Rosa
סנטה ָ
מסעדות 292
סטרֹו Santiago del
סנטיאגו ֶדל ֶא ֶ
192 ,182 ,181 ,51 Estero
ספורט 305 ,304 ,20
בבואנוס איירס 129 ,128
כדורגל 42-3
רכיבה על סוסים 40-41
ספינת המלחמה הבריטית HMS
233 Swift
ספרדים
התיישבותם בארגנטינה ,51-2 ,17
181 ,141
מהגרים 24 ,21 ,17
שפה 315
ספרות 35 ,20
(ה)ספרייה הלאומית (בואנוס איירס)
Library, Biblioteca Nacional
107 ,101
(ה)ספרייה הלאומית ֶ(רקֹולֶ ָטה)
107 ,101 Biblioteca Nacional
ספרים ,חנויות 123
סקאליָה ,דון לורנסו Scaglia, Don
152 Lorenzo
סקי וספורט חורף 309 ,307
ואלדלֶ ן ,מתחם הספורט החורפי
ֶ
Valdelén winter sports
251 complex
ויזָ 'ה ֶסרֹו קתדרל Villa Cerro
243 Catedral
לאס לֶ ניָאס 223 Las Leñas
לָ ה אֹוזָ 'ה 245 La Hoya
נטס Los Penitentes
ניט ֶ
לֹוס ֶּפ ֶ
216
ֶסרֹו קסטור 264 Cerro Castor
צ'אּפלקֹו ,אתר הסקי Chapelco
ֶ
240 Ski Resort

סקי־מים 308
ֶסראטי ,גּוסטאבֹו Cerati, Gustavo
33
מאטאדרֹו (טאפי ֶדל ואזֶ 'ה)
ֶ
ֶסרֹו ֶאל
193 Cerro El Matadero
קֹונקאגּואה Cerro Aconcagua
ָ
ֶסרֹו ָא
217
נדֹוסה) Cerro
(מ ָ
ֶסרֹו ֶדה לָ ה גלוריה ֶ
211 de la Gloria
ֶסרֹו ֶדה לָ ה וֶ נטאנָ ה Cerro de la
157 Ventana
ֶינטיפיקה
ָ
ֶסרֹו ֶדה לָ ה סֹוסיֶידאד ִסי
Cerro de la Sociedad Científica
159
ינדיֹוס (איּפֹוליטֹו
ֶסרֹו ֶדה לֹוס ִא ִ
איריגֹוזֶ 'ן) Cerro de los Indios
248
קֹולֹורס Cerro de
ֶ
ֶיטה
ֶסרֹו ֶדה לֹוס סי ֶ
202 ,200 ,182 los Siete Colores
טֹולֹוסה 216 Cerro Tolosa
ָ
ֶסרֹו
טּונדּוקראל Cerro
ֶ
ֶסרֹו
216 Tunduqueral
טֹורה 256 ,254 Cerro Torre
ֶסרֹו ֶ
מחלוקת 257
ֶסרֹו מֹוראדֹו 221 Cerro Morado
רטיאל 264 Cerro Martial
ֶסרֹו ָמ ָ
ֶסרֹו סן לורנסו Cerro San Lorenzo
248
ֶסרֹו ּפאּבֶ ז׳ֹון (טאפי ֶדל ואזֶ 'ה) Cerro
193 Pabellon
ֶסרֹו ּפילטריקיטרֹון Cerro
244 Piltriquitron
'נקה 232 Cerro Chenque
ֶסרֹו צֶ ֶ
ֶסרֹו קסטור 264 ,262 Cerro Castor
ֶסרֹו קריסטל 258 Cerro Cristal
ֶסרֹו קתדרל 243 Cerro Catedral
ֶסרּויֶיה־ּבֹובי ,גוסטבו Serruvier-
153 Bovy, Gustavo
סרמיֶינטֹו ,בית הולדתו (סן חואן)
220 Casa Natal de Sarmiento
סתיו ,אירועים 46

ע

עבודות־יד 34
המוזיאון לעבודות־יד מסורתיות
ֶינטס) Museo de
עממיות (קֹורי ֶ
Artesanía Tradicional Folklórica
172
קניות 302 ,301 ,125 ,122
עבודות־יד ,שווקים 302 ,301
עור ,מוצרי 303 ,301
עישון 285
עיתונים 323 ,125 ,123
עמידה על המקח ,בחנויות 300
עמים 24-5
(ה)עמקים היבשים (אנטארקטיקה)
270
ענתיקות ,חניות 301 ,125 ,122

עצמאות 53
אנדרטת הקונגרסים (בואנוס
איירס) Monumento a los Dos
73 Congresos
מוזיאון העצמאות (טּוקּומאן) Casa
Histórica de la Independencia
193
מלחמות העצמאות 88 ,53
קונגרס טּוקּומאן Congress of
53 Tucumán
(ה)עצמאות ,מוזיאון (סן מיגל ֶדה
טּוקּומאן) Casa Histórica de la
193 Independencia
עקיצות יתושים 319

פ

פאדר ,פרננדו Fader, Fernando
ֶ
106
פאהד המלד ,מסגד (בואנוס איירס)
29
אּוקה ,פלוריאן 34 Pauke, Florian
ָּפ ֶ
פאז'ה ,מנואל ֶדה Falla, Manuel de
לטה
מוזיאון מנואל ֶדה פאז'ה ָ(א ָ
גראסיָה) Museo Manuel de
186 Falla
ּפאטֹו 40 Pato
פאיז ,זוהיר 116 Faiz, Zuhair
גלאסה ֶ(רקֹולֶ ָטה) Palais
ֶ
ּפאלָ איס ֶדה
106 ,100 de Glace
ּפאלאנטי ,מריו 72 Palanti, Mario
ּפאלאסיֹו ָא ֶאדֹו (בואנוס איירס)
95 ,93 Palacio Haedo
ּפאלאסיֹו ּבארֹולֹו (בואנוס איירס)
72 ,39 ,10 Palacio Barolo
ֶינטס
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס ָאגוואס קֹורי ֶ
(בואנוס איירס) Palacio de las
78 Aguas Corrientes
קֹוראֹוס ִאי
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ
קֹומּוניקסיֹונֶ ס ראו הדואר
ָ
ֶטלֶ
המרכזי
קֹונגרסֹו (בואנוס איירס)
ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדל
73 ,10 Palacio del Congreso
נֹואל (בואנוס איירס)
ּפאלאסיֹו ֶ
96-7 Palacio Noel
ּפאלאסיו סן חוסה Palacio San
168 José
ּפאלאסיֹו סן מרטין (בואנוס איירס)
94 ,93 Palacio San Martín
ּפאלאסיֹו ּפאס (בואנוס איירס)
94 ,93 Palacio Paz
ּפאמּפאס 141–59 ,138 Pampas
אוכל ומשקאות 286
הרי הּפאמּפאס 157
מגורים 280
מסעדות 291-2
מפת האזור 142-3
נוף וחיות־בר 22
תחבורה 143

לטה 265 Pampa Alta
ּפאמּפה ָא ָ
ָ
פאנחיֹו ,חואן מנואל
ִ
מוזיאון התעבורה ע"ש חואן מנואל
(ּבאלקארסה) Museo del
ֶ
פאנחיֹו
ִ
Automovilismo Juan Manuel
155 Fangio
פאניאנֹו ,מונסניור Fagnano,
265 Monseñor
ּפאס ,חוסה קמילו Paz, José
105 ,94 Camilo
ּפאס ,משפחת 105 ,93 Paz family
ּפלאטה)
ָ
ּבֹוסקה (לָ ה
ֶ
ּפאסאֹו ֶדל
ֶ
145 Paseo del Bosque
ּפלאטה)
ָ
ּפאסאחה דארדֹו רֹוצָ 'ה (לָ ה
ֶ
145 Pasaje Dardo Rocha
גּואה נֶ ָגרה Paso de
ּפאסֹו ֶדה ָא ָ
221 Agua Negra
ּפאראנָ ה 166 ,162 Paraná
מגורים 280
מסעדות 293
ּפאראנָ ה ,נהר ,161 ,13 Paraná, Río
164 ,163
אגן הניקוז של נהר ּפאראנָ ה ,18
167
הדלתא של נהר ּפאראנָ ה Paraná
167 ,120–21 Delta
וירחנֶ ס ֶ(ר ֶסרבָ ה
פארֹו ֶדה קאּבֹו ֶ
וירחנֶ ס) Faro de
ּפרֹובינסיאל קאּבֹו ֶ
231 Cabo Vírgenes
פארו לֶ ז ֶאקלֶ ֶרה (תעלת ּביגֶ ל) Faro
264 Les Eclaireurs
פארֹו ֶקראנדי 154 Faro Querandí
ּפאריז'אס 284 Parrillas
ּפארקה ֶדה ֶאסּפאניָה ,מתחם תרבות
ֶ
(רֹוסאריֹו) Complejo Cultural
164 Parque de España
סאמה ,ציור־הנוף (בואנוס
ּפארקה לֶ ָ
ֶ
איירס) Mural Escenográfico
84 Parque Lezama
נֹורטה
ּפארקה נטורל ּפינאר ֶדל ֶ
ֶ
Parque Natural Pinar del Norte
154
ּפארקה נסיונל ראו פארקים לאומיים
ֶ
ּפארקה ּפרֹובינסיאל ראו פארקים
ֶ
מחוזיים
פארקים וגנים
הגן הבוטאני (בואנוס איירס)
111 Jardín Botánico
הגן היפני (בואנוס איירס) Jardín
110-11 ,62 Japonés
ּפלאטה)
ָ
ּבֹוסקה (לָ ה
ֶ
ּפאסאֹו ֶדל
ֶ
145 Paseo del Bosque
אּורקיסה (גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו)
ָ
ּפארקה
ֶ
168 Parque Urquiza
אּורקיסה (ּפאראנָ ה)
ָ
ּפארקה
ֶ
166 Parque Urquiza
אּורקיסה (רֹוסאריֹו)
ָ
ּפארקה
ֶ
164 Parque Urquiza

 | 348אינדקס
פארקים וגנים ,המשך
ּפארקה ֶאל ֶדסאפיֹו (גיימן) Parque
ֶ
229 El Desafio
ּפארקה ברנארדו אֹו'היגינס
ֶ
נדֹוסה) Parque Bernardo
(מ ָ
ֶ
211 O’Higgins
ּפארקה ֶדה ֶאסּפאניָה (רֹוסאריֹו)
ֶ
164 Parque de España
אינד ֶּפ ֶנדנסיָה
ּפארקה ֶדה לָ ה ֶ
ֶ
(רֹוסאריֹו) Parque de la
165 Independencia
ּבררֹו (בואנוס
רסרֹו ֶדה ֶפ ֶ
ּפארקה ֶט ֶ
ֶ
איירס) ,49 3 de Febrero Parque
110 ,61
סאמה (בואנוס איירס)
ּפארקה לֶ ָ
ֶ
84 ,10 Parque Lezama
ּפארקה מיגל ליז'ֹו (נֶ קֹוצֶ ָ'אה)
ֶ
155 Parque Miguel Lillo
נדֹוסה)
(מ ָ
ּפארקה סן מרטין ֶ
ֶ
211 Parque San Martín
(ּפארקה נסיונל)
ֶ
פארקים לאומיים
22 ,18 Parque Nacional
איגּואסּו ,174–5 ,139 ,13 Iguazú
ָ
176–9
ֶאל ּפאלמאר 169 El Palmar
ֶאל ֵריי 205 El Rey
פּואגֹו Tierra del Fuego
טי ֶָירה ֶדל ֶ
265 ,262 ,23
ָטלָ מּפאזָ 'ה 189 Talampaya
ּפּואלֹו 244 Lago Puelo
לאגֹו ֶ
לאנין 241 ,240 ,11 Lanín
לגונה בלאנקה Laguna Blanca
239
רסס 245 Los Alerces
לֹוס ָאלֶ ֶ
לֹוס ָאראז׳אנֶ ס ,11 Los Arrayanes
306 ,242
גלאסיארס ,11 Los Glaciares
ֶ
לֹוס
254–9 ,251 ,138
לֹוס קארדֹונֶ ס ,12 Los Cardones
195 ,180 ,22
ליוֶ וה קאלֶ ל 159 Lihué Calel
מגורים 277
מֹונטה ליאון ,18 Monte León
ֶ
234
נאוֶ ול וואּפי ,11 Nahuel Huapi
242–3
סי ֶָירה ֶדה לאס קיחאדאס ierra de
222 ,208 ,207 las Quijadas
ּפרה־דלתא 166 Pre-Delta
ֶ
מֹורנֹו ,17 Perito Moreno
ֶּפריטֹו ֶ
248
צ'אקֹו 172-3 ,18 Chaco
גּואה 201 Calilegua
קאלילֶ ָ
ּבראדה ֶדל קֹונדֹוריטֹו Quebrada
ֶק ָ
187 del Condorito
ריו ּפילקֹומאז'ֹו Río Pilcomayo
173
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ראו גם פארקים מחוזיים; שמורות
טבע מחוזיות; שמורות טבע
(ּפארקה
ֶ
פארקים מחוזיים
ּפרֹובינסיאל) Parque Provincial
איסצ'יגּואלָ סטֹו ,18 Ischigualasto
ָ
221 ,208 ,207 ,206
קֹונקאגּואה ,208 Aconcagua
ָ
ָא
217
ארנסטו טֹורנקוויסט Ernesto
157 ,156 Tornquist
ואזֶ 'ה ֶפרטיל 221 Valle Fértil
(ה)פדרליסטים ,166 ,53 Federalists
189 ,172
ּפּוא ֶיירדֹוןּ ,פרילידיאנֹו Pueyrredón,
ֶ
106 ,34 Prilidiano
דיוקנה של מנואליטה רֹוסאס ,34
106
אינקה Puente del
נטה ֶדל ָ
ּפּוא ֶ
ֶ
217 Inca
נטה רֹוסאריֹו-ויקטוריה Puente
ּפּוא ֶ
ֶ
164 Rosario-Victoria
ּפּואנסֹו ,לואיס 37 Puenzo, Luis
ֶ
איגּואסּו Puerto Iguazú
ָ
ּפּוארטֹו
ֶ
176
מגורים 280
מסעדות 293
ּפּוארטֹו ּבָ ִאיָה טּונֶ ל Puerto Bahía
ֶ
257 Túnel
ּפּוארטֹו ֶד ֶס ָאדֹו Puerto Deseado
ֶ
233
מגורים 283
מאדרֹו (בואנוס איירס)
ּפּוארטֹו ֶ
ֶ
79 ,39 ,10 Puerto Madero
ּפּוארטֹו מאדרין ,11 Puerto Madryn
ֶ
229 ,225
מגורים 283
מסעדות 298
ּפּוארטֹו סן חוליאן Puerto San
ֶ
234 Julián
ּבאנד ָרה Puerto
ֶ
ּפּונטה
ּפּוארטֹו ָ
ֶ
258 Punta Bandera
ּפירמידס Puerto Pirámides
ֶ
ּפּוארטֹו
ֶ
230
איגּואסּו (ברזיל) Foz do
ָ
פֹוז' דּו
179 Iguaçu
גּוא ָדה Potrero de
ּפֹוטררֹו ֶדה לָ ה ָא ָ
ֶ
222 la Aguada
ּפֹוטררֹו ֶדה לֹוס פּונֶ ס Potrero de los
ֶ
222 Funes
ּפּויג ,מנואל 35 Puig, Manuel
פולו 310 ,113 ,108 ,40
פֹולקלֹורה ,מוסיקה Folklore music
ֶ
305 ,32-3
(אּומאוואקה) Puna
ָ
חּוחניָה
ּפּונָ ה ֶ
204 Jujeña
ּפּונה (שטח עשב הררי) 22 Puna
לגאדה Punta Delgada
ּפּונטה ֶד ָ
ָ
231 ,11

נֹורטה ,11 Punta Norte
ּפּונטה ֶ
ָ
251 ,231
ּבראדה ֶדה
ּפֹוסטה ֶדה אֹורניז'ֹוס ֶ(ק ָ
ָ
אּומאוואקה) Posta de Hornillos
ָ
202 ,200
פופ ,מוסיקת 33 ,32 ,20
פוקלנד ,איים Falkland Islands
268 ,261
פוקלנד ,מלחמה (1982) Falklands
268 ,68 ,58 War
מֹונּומנטֹו ָא לֹוס ָקאידֹוס ֶדה
ֶ
מאלבינאס (פלאסה סן מרטין
ֶורטירֹו) Monumento a los
94 ,93 Caídos de Malvinas
ּפֹורט לֹוקרֹוי 270 Port Lockroy
פֹורטּוני ,פרנסיסקו
קונגרס טּוקּומאן 53
פֹורמֹוסה 173 Formosa
ָ
מארקה ,13 Purmamarca
ָ
ּפּורמ
ָ
202 ,200
מגורים 281
פסטיבלים 45
ראקל 106 Forner, Raquel
פֹורנֶ רֶ ,
פטגוניה 225-59 ,18 Patagonia
אוכל ומשקאות 287
וולשים בפטגוניה 228
כביש 247 40
מגורים 282-3
מסעדות 297-8
מפת האזור 227
נוף ובעלי־חיים 23
ּפארקה נסיונל לאנין Parque
ֶ
241 ,240 Nacional Lanín
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
Parque Nacional Los Glaciares
254-9
ּפארקה נסיונל נאוֶ ול וואּפי Parque
ֶ
242-3 Nacional Nahuel Huapi
פליאונתולוגיה 236-7
ֶר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל ֶּפנינסּולָ ה
ואלדס Reserva Provincial
ֶ
230-31 Península Valdés
תחבורה 226
ּפינטאדה Piedra Pintada
ָ
ּפיא ָדרה
ֶ
221
ּפיאצֹולָ הָ ,אסטֹור ּפאנטאלֶ אֹון
Piazzolla, Ástor Pantaleón
144 ,31
נדֹוסה)
(מ ָ
ֶיסטה ֶדה לָ ה וֶ נדימיָה ֶ
פי ָ
46 Fiesta de la Vendimia
ֶיסטה ֶדה לָ ה ֶס ֶר ָסה (סנטה קרּוס)
פי ָ
45 Fiesta de la Cereza
'מאמה
ָ
ֶיסטה ֶדה לָ ה ָּפצָ
פי ָ
מארקה) Fiesta de la
ָ
(ּפּורמ
ָ
45 Pachamama
ֶיסטה ֶדל ָאלגֹודֹון (צ׳אקֹו) Fiesta
פי ָ
46 del Algodón

ֶיסטה ֶדל לּוּפֹולֹו ֶ(אל ּבֹולסֹון)
פי ָ
45 Fiesta del Lúpulo
ֶיסטה נסיונל ֶדה לָ ה וֶ נדימיָה
פי ָ
נדֹוסה) Fiesta Nacional de la
(מ ָ
ֶ
213 Vendimia
ֶיסטה נסיונל ֶדה לָ ה ניֶיבֶ ה
פי ָ
(ּבארילֹוצֶ 'ה) Fiesta Nacional de
47 la Nieve
פילֶ ֶט ָאדֹו ,67 ,8 ,6-7 Fileteado
307 ,76
ּפיליָה ,ריקארדֹו 35 Piglia, Ricardo
פין ֶדה ָאניֹו 45 Fin de Año
ּפינאמאר 154 Pinamar
מגורים 280
מסעדות 292
פינגווינים 23
אנטארקטיקה 271 ,269 ,268
פּואגֹו 139
טי ֶָירה ֶדל ֶ
ּפינטֹו ,אֹוקטאביֹו Pinto, Octavio
118
ּפיסמאנטה 220-21 Pismanta
ָ
פיץ רוי ,הר ,226 ,22 ,11 Fitz Roy
256 ,254 ,251 ,250
פיקאסו ,פבלו 118 Picasso, Pablo
ּפיראנדלֹו ,לּואיג׳י Pirandello,
ֶ
72 Luigi
פירמידה ֶדה מאז'ֹו (בואנוס איירס)
ֶ
67 Pirámide de Mayo
ּבֹוניטה 10 Playa Bonita
ָ
ּפלאזָ ׳ה
ּפלאטהִ ,ריֹו ֶדה לָ ה Plata, Río de
ָ
120 ,84 la
פלאסה אּוינקּול 239 Plaza Huincul
נדֹוסה) Plaza
(מ ָ
פלאסה איטליה ֶ
210 Italia
נדֹוסה)
(מ ָ
אינד ֶּפ ֶנדנסיָה ֶ
פלאסה ֶ
210 Plaza Independencia
נטה ָאלבֶ ָאר (בואנוס
אינט ֶנד ֶ
פלאסה ֶ
איירס) Plaza Intendente Alvear
101
איסר ֶאל
מּבאחאדה ֶדה ָ
ָ
פלאסה ֶא
(בואנוס איירס) Plaza Embajada
97 de Israel
נדֹוסה) Plaza
(מ ָ
פלאסה ֶאסּפאניָה ֶ
210 España
פלאסה ֶדה מאז'ֹו ומיקרו־סנטרו
(בואנוס איירס) Plaza de Mayo
65-79 ,10 and Microcentro
מגורים 278
מסעדות 288
מפת האזור 65
מפת רחובות מאוירת 66-7
תיאטרו קֹולֹון 76-7 Teatro Colón
(ּפארקה
ֶ
פלאסה ֶדה מּולאס
קֹונקאגּואה) Plaza
ָ
ּפרֹובינסיאל ָא
217 de Mulas
דֹורגֹו (בואנוס איירס) Plaza
פלאסה ֶ
82 ,63 ,10 Dorrego

קֹונגרסֹו (בואנוס איירס)
ֶ
פלאסה ֶדל
73 ,10 Plaza del Congreso
פלאסה ויֶינטיסינקֹו ֶדה מאז'ֹו
(רֹוסאריֹו) 164 25 de Mayo Plaza
פלאסה לאבאזֶ 'ה (בואנוס איירס)
75 Plaza Lavalle
ּפלאטה)
ָ
מֹורנֹו (לָ ה
פלאסה מריאנו ֶ
144 Plaza Mariano Moreno
(סאלטה)
ָ
נּואבֶ ה ֶדה חּוליֹו
פלאסה ֶ
198 ,197 ,196 9 de Julio Plaza
פלאסה סן מרטין ֶורטירֹו (בואנוס
איירס) Plaza San Martín and
91-7 ,10 Retiro
מגורים 278-9
מסעדות 289
מפת האזור 91
מפת רחובות מאוירת 92-3
נדֹוסה) Plaza
(מ ָ
פלאסה סן מרטין ֶ
211 San Martín
פלאסה סן מרטין (קורדובה) Plaza
184 San Martín
פלאסה ֶסראנֹו (בואנוס איירס) Plaza
119 ,10 Serrano
פלאסה פראנסיָה (בואנוס איירס)
101 ,100 Plaza Francia
(ּפארקה
ֶ
פלאסה פראנסיָה
קֹונקאגּואה) Plaza
ָ
ּפרֹובינסיאל ָא
217 Francia
נדֹוסה) Plaza
(מ ָ
פלאסה צ'ילה ֶ
211 Chile
פלאסה קֹורטאסאר (בואנוס איירס)
119 ,10 Plaza Cortázar
פליאונתולוגיה
המוזיאון העירוני ע"ש כרמן
פּונֶ ס (פלאסה אּוינקּול) Museo
239 Municipal Cármen Funes
המוזיאון לפליאונתולוגיה ע"ש
(טרלֶ אּו) Museo
ֶאחידיֹו ֶפרּוליֹו ֶ
Paleontológico Egidio Feruglio
229 ,11
(ּפארקה
ֶ
המוזיאון לתולדות הטבע
איסצ'יגּואלָ סטֹו)
ָ
ּפרֹובינסיאל
221 Museo de Historia Natural
ּבאר ָיאלֶ ס
מרכז לאגֹו ֵ
לפליאונתולוגיה Centro
Paleontológico Lago Barreales
238-9
ּפארקה נסיונל סי ֶָירה ֶדה לאס
ֶ
קיחאדאס Parque Nacional
222 Sierra de las Quijadas
ּפארקה ּפרֹובינסיאל
ֶ
איסצ'יגּואלָ סטֹו Parque
ָ
221 Provincial Ischigualasto
פטגוניה 236-7 Patagonia
ויזָ 'ה ֶאל צ'ֹוקֹון Villa El Chocón
239
ראו גם יערות מאובנים
ּפלֵ ייס ,הארי 245 Place, Harry

פלרמו וּבֶ לגראנֹו (בואנוס איירס)
109-19 Palermo and Belgrano
מגורים 279
מוזיאון בואנוס איירס לאמנות
לטינו־אמריקנית (MALBA) Museo
de Arte Latinamericano de
114–15 ,10 Buenos Aires
מסעדות 290-91
מפת האזור 109
פלרמו ,מרטין 89 Palermo, Martín
ֶּפניאס 305 ,32-3 Peñas
ואלדס Península Valdés
ֶּפנינסּולָ ה ֶ
230–31 ,226 ,225 ,23 ,11
מגורים 283
צפייה בלווייתנים 308 ,230
ֶּפנינסּולָ ה מאגאז'אנֶ ס Península
258 Magallanes
ֶּפנסיֹונֶ ס 275 Pensiones
ֶּפסֹו ,סנטיאגו 246 Peso, Santiago
פסחא 46 Pascua
פסטיבל נסיונל ֶדל פונצ'ו
מארקה) Festival Nacional
ָ
ָ(ק ָט
47 del Poncho
פסטיבלים וירידים 44-7 ,27 ,23
פסלים ואתרים חשובים
אנדרטת הקונגרסים (בואנוס
איירס) Monumento a los Dos
73 Congresos
אנדרטת חוסה ֶדה סן מרטין
(בואנוס איירס) Monument of
91 José de San Martín
המנון לעבודה (בואנוס איירס)
83 Canto al Trabajo
מֹונּומנטֹו ָא לֹוס ֶאסּפאניֹולֶ ס
ֶ
(בואנוס איירס) Monumento a
110 los Españoles
מֹונּומנטֹו ָא לֹוס ָק ִאידֹוס ֶאן
ֶ
מאלבינאס (בואנוס איירס)
Monumento a los Caídos en
94 ,93 Malvinas
מֹונּומנטֹו ָאל ֶא ֶחרסיטֹו ליּבֶ רטאדֹור
ֶ
נדֹוסה) Monumento al
(מ ָ
ֶ
211 Ejercito Libertador
ּבאנד ָרה
ֶ
מֹונּומנטֹו נסיונל ָא לָ ה
ֶ
(רֹוסאריֹו) Monumento Nacional
164 a la Bandera
(ּפּוארטֹו
מיסה ֶ
ּפרימ ָרה ָ
ֶ
מֹונּומנטֹו
ֶ
סן חּוליאן) Monumento Primera
234 Misa
פעילויות באוויר 307
פעילויות־חוץ 306-11
'מאמה (אמא אדמה)
ָ
ָפצָ
200 ,181 ,29 Pachamama
פקס ,שירותים 322
פרארי ,חואן מ.Ferrari, Juan M .
211
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פרארי ,ליאון ,83 Ferrari, León
114 ,106
ללא כותרת 115
ּפרּביש ,אלברטֹו Prebisch, Alberto
ֶ
74
פרדייז ּבֵ יי 270 Paradise Bay
ּפרה־דלתא ,פארק לאומי Pre-Delta,
ֶ
166 Parque Nacional
ּפרֹואה ,קרן (בואנוס איירס)
ָ
88-9 Fundación Proa
פרויד ,זיגמונד Freud, Sigmund
117
ֶּפרֹון ,אווה ,56–7 ,55 Perón, Eva
79 ,68
וויטה (בואנוס איירס)
מוזיאון ֶא ָ
112 Museo Evita
קברה 104
ֶּפרֹון ,איסאּבֶ ל 58 Perón, Isabel
ֶּפרֹון ,חואן דומינגו Perón, Juan
,78–9 ,68 ,55–8 Domingo
220 ,119
מוזיאון משפחת ֶּפרֹון (קאמארֹונֶ ס)
232 Museo de la Familia Perón
רטסאנאל פלאסה פראנסיָה
ֶפ ִריָה ָא ֶ
(בואנוס איירס) Feria Artesanal
125 ,124 Plaza Francia
מאטאדרֹוס (בואנוס איירס)
ֶ
ֶפ ִריָה ֶדה
120 Feria de Mataderos
ֶפ ִריָה ֶדה סן פדרו ֶטלמֹו (בואנוס
איירס) Feria de San Pedro
125 ,124 ,122 ,82 Telmo
ֶפ ִריָה ֶדל ליּברֹו (בואנוס איירס) Feria
46 del Libro
מֹורנֹו 246 Perito Moreno
ֶּפריטֹו ֶ
מגורים 283
מֹורנֹו ,פארק לאומי Perito
ֶּפריטֹו ֶ
Moreno, Parque Nacional
248 ,17
מֹורנֹו ,קרחון ,251 ,226 ,11 ,8
ֶּפריטֹו ֶ
258 ,255 ,254 ,252-3
יימן) Primera
קאסה (גֵ ֶ
ּפרימ ָרה ָ
ֶ
229 Casa
ֶפרלֶ הֶ ,רנֶ ה 256 Ferlet, René
ֶּפרלֹוטי ,לואיס 210 Perlotti, Luis
ֶפרנָ ֶנדס ּבלאנקֹו ,איסאק Fernández
96 Blanco, Isaac
פרנסיסקוס הראשון ,אפיפיור 28
ֶּפ ֶרסֶ ,חנארֹו 185 Pérez, Genaro
נטה סארמיֶינטֹו ,ספינה
סיד ֶ
ּפר ֶ
ֶ
(בואנוס איירס) Presidente
79 Sarmiento
פרקר ,אלן 37 Parker, Alan
פשע 318

צ

צ'אּפלקֹו ,אתר־הסקי (סן מרטין
ֶ
ֶדה לֹוס ָא ֶנדס) Chapelco Ski
240 Resort
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צ'אקאר ָרה ,32 ,27 Chacarera
ֶ
192 ,33
צ׳אקֹו 21 Chaco
פסטיבלים 46
צ׳אקֹו ,פארק לאומי Chaco, Parque
172–3 ,18 Nacional
נדֹוסה)
(מ ָ
צ'אקראס ֶדה קֹוריָה ֶ
207 Chacras de Coria
צ'אקרה דֹון נֶ נֹו (לֹוס ָאנטיגֹוס)
ָ
246 Chacra Don Neno
ציד 309 ,308
ציורי־מערות
פארקה נסיונל ליוֶ וה קאלֶ ל Parque
ֶ
159 Nacional Lihué Calel
ּפארקה ּפרֹובינסיאל ארנסטו
ֶ
טֹורנקוויסט (ּפאמּפאס) Parque
Provincial Ernesto Tornquist
153
קּואבָ ה ֶדה לאס מאנֹוס Cueva de
ֶ
247 ,34 Las Manos
ציפורים 22-3
איי פוקלנד 268
אנטרקטיקה 269
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה 171 ,13
ֶא ֶ
באסטאנסיאס 310
ֶ
דרום ג׳ורג׳יה 269
ּפארקה נסיונל ֶאל ֵריי 205
ֶ
ּפארקה נסיונל לגונה בלאנקה 239
ֶ
ּפארקה נסיונל צ'אקֹו 172-3
ֶ
צלילה ושנירקול 309 ,308
צמחוניות ,ארוחות 285
דמלאל (ּפאמּפאס)
צָ ָ'ּפ ָ
154 Chapadmalal

ק

אינד ֶּפ ֶנדנסיָה ( 30קורדובה)
קאּבילדֹו ֶ
12 30 Cabildo Independencia
(סאלטה)
ָ
סאלטה
ָ
קאּבילדֹו ֶדה
198 ,196 ,12 Cabildo de Salta
קאּבילדֹו (מועצת העיר  ,בואנוס
איירס) Cabildo de Buenos Aires
69 ,67 ,63
קאבֶ נדיש ,תומאס Cavendish,
233 Thomas
קאוואנָ ה ,קורינה Kavanagh,
95 Corina
קאזֶ 'ה פלורידה (בואנוס איירס) Calle
92 Florida
קאזֶ ׳טאנֹו ,סן Cayetano, San
47 ,29
ָק ֶאטאנֹו ,אדריאן Caetano, Adrián
37
ּפרֹוסּפרֹו Catelin, Próspero
ֶ
קאטלין,
ֶ
104
ּבראקה ,פדרו
ָ
קאלדרֹון ֶדה לָ ה
ֶ
75 Calderón de la Barca, Pedro
קאלֹו ,פרידה 114 Kahlo, Frida

גּואה ,פארק לאומי Calilegua,
קאלילֶ ָ
205 Parque Nacional
קאמארֹונֶ ס 232 Camarones
קאמּביאסֹו ,אדולפו Cambiaso,
113 ,40 Adolfo
חוסה
קאמּפאנֶ לָ ה חואן ֶ
37 Campanella, Juan José
קאמּפֹו ארחנטינו ֶדה ּפֹולֹו ֶדה
פלרמו (בואנוס איירס) Campo
Argentino de Polo de Palermo
113 ,108 ,40
ּפֹוינסנּוט (הפארק הלאומי
ֶ
קאמּפֹו
גלאסיא ֶרס) Campo
ָ
לֹוס
256 Poincenot
פלֹורנסיֹו מֹולינָ ה Campos,
קאמּפֹוסֶ ,
34 Florencio Molina
קאמּפרֹו ,חואן פרננדס Campero,
ֶ
204-205 Juan Fernández
קאנאל ֶדה לֹוס ֶטמּפאנֹוס Canal de
258 los Témpanos
קאנֹוָ ,אלֹונסֹו 197 Cano, Alonso
קאסאס ֶדה קאמּביֹו (משרדי חלפנות)
321 ,320
קאסה ֶדה קאמּביֹו ראו בנקים
ָ
מינימה (בואנוס איירס) Casa
ָ
קאסה
ָ
82 Mínima
פֹואה (בואנוס איירס) Casa
קאסה ָ
ָ
45 Foa
קאסה צ'ֹוריסֹו 35 Casa Chorizo
ָ
קאסטאנִ ינֹו ,חואן קרלוס
,95 Castagnino, Juan Carlos
153
קאסידיּ ,בּוץ׳ 245 Cassidy, Butch
קאצ'י 195 ,182 ,12 Cachi
מסעדות 293-4
קאקטי 195 ,22 Cacti
קאראפהֶ ,אמיליֹו 38 Caraffa, Emilio
ָ
קארדיאל ,לאגֹו 249 Cardiel, Lago
ֶ
קארילֹו 154 Carilo
קארקאס ,האי 268 Carcass Island
אּומאוואקה Quebrada
ָ
ּבראדה ֶדה
ֶק ָ
,183 ,182 ,13 de Humahuaca
200–4
מפה 200-201
ּבראדה ֶדה לאס קֹונצ׳אס
ֶק ָ
Quebrada de las Conchas
194 ,13
ּבראדה ֶדל קֹונדֹוריטֹו ,פארק לאומי
ֶק ָ
Quebrada del Condorito,
187 Parque Nacional
קּואבָ ה ֶדה לאס מאנֹוס (פטגוניה)
ֶ
,138 ,34 Cueva de Las Manos
247 ,246 ,226
קודאק גאּפ 270 Kodak Gap
קוויטקה ,גיזֶ 'רמֹו Kuitca, Guillermo
ָ
34-5
שבעה שירים אחרונים 114
קֹוזָ 'ה 24 Colla

קּוז׳ֹו ואזור היקבים Cuyo and the
209 ,207-23 Wine Country
נדֹוסה 212-13
יינות ֶמ ָ
מגורים 281-2
מסעדות 295-6
מפת האזור 208-209
נדֹוסה 214-15
סיור בין יקבי ֶמ ָ
קולומבוס 44
קֹולֹון 168 Colón
מגורים 280
מסעדות 292
קולוניאלית ,אדריכלות 38
קר ֶמנטֹו (אורוגוואי)
קולוניה ֶדל ָס ָ
,120 Colonia del Sacramento
121
קולוניה קרלוס ֶּפלֶ גריני Colonia
171 ,13 Carlos Pellegrini
קֹולמיירֹו 95
ֵ
קולנוע 305 ,36-7 ,20 ,16
המוזיאון לקולנוע ע״ש פאבלו
איקן (בואנוס איירס) 83
דּוקרֹוס ֶ
קֹולֶ קטיבֹוס (אוטובוסים עירוניים)
330 Colectivos
רטה אמאליה
קֹולֶ קסיֹון ֶדה ָא ֶ
לאקרֹוסה ֶדה פֹורטאּבאט (בואנוס
ֶ
איירס) Coleccion de Arte
79 Amalia Lacroze de Fortabat
קֹומֹודֹורֹו ריבאדאביָה Comodoro
232 Rivadavia
מגורים 282
מסעדות 297
קֹונבֶ נטֹו ראו כנסיות וקתדרלות
קונגרס טּוקּומאן (פרנסיסקו פֹורטּוני)
49
קונדור האנדים Andean condors
187 ,22
קֹונפיטריאס (בתי־קפה) 284
ֶ
קֹונפיט ִריָה מֹולינֹו (בואנוס איירס)
ֶ
73 Confitería Molino
קֹונקיסטה ֶדל ֶדסיֶירטֹו ,158 ,54
ָ
240 ,159
קֹוסה ,רֹוּבֶ רטֹו 36 Cossa, Roberto
ָ
קֹוסטאטיני ,אדוארדו פCostantini, .
114 .Eduardo F
קּוסקֹו ,אסכולת ,34 Cusco School
204 ,201
קֹוסקין 187 Cosquín
קֹוּפס ,חואן קרלוס Copes, Juan
ֶ
31 Carlos
אֹולינדה Correa, Deolinda
ָ
קֹור ָאהֶ ,ד
ֶ
220
קֹור ָאה המנֹוחה Difunta Correa
ֶ
220 ,29
קורדובה ,181 ,138 ,12 Córdoba
184–5
אקלים 49
מגורים 281

מיסיונים ישועיים ,184 ,28 ,17
185
מסעדות 294
מפה 184
קורדובה וצפון־מערב האנדים ,18
181-205 ,51 ,21
אוכל ומקשאות 286-7
מגורים 280-81
מסעדות 293-4
מפת האזור 182-3
נוף וחיות־בר 22
סנטה קטלינה ,12 Santa Catalina
190-91
אּומאוואקה
ָ
ּבראדה ֶדה
ֶק ָ
Quebrada de Humahuaca
200-201
שבעה ימים בצפון ארגנטינה
12-13
תחבורה 183
נדֹוסה) Cordón
(מ ָ
ּפלאטה ֶ
ָ
קֹורדֹון ֶדל
214 del Plata
יישן ,האי Coronation Island
קֹורֹונֵ ֶ
269
קֹורטאסאר ,חּוליֹו Cortázar, Julio
35 ,20
ֶינטס ,23 ,21 ,13 Corrientes
קֹורי ֶ
172
מגורים 280
מסעדות 292
קֹורסֹודרֹומֹו (גוואלֶ גוָ ואיצ'ּו)
168 Corsódromo
מארקה ראו סן פרננדו ֶדל ואזֶ 'ה
ָ
ָק ָט
מארקה
ָ
ֶדה ָק ָט
קיאקים ראו רפטינג וקיאקים
קילמס 193 Quilmes
ֶ
קינג ג'ורג' ,האי King George
271 Island
קיץ ,אירועים 45
קירֹוגָ ה ,אֹוראסיֹו Quiroga, Horacio
35
קירֹוגָ ה ,חואן פאקּונדֹו Quiroga,
189 ,105 Juan Facundo
קירשנר ,כריסטינה ֶפרנָ ֶנדס ֶדה
Kirchner, Cristina Fernandez
78–9 ,59 ,19 de
קירשנר ,נֶ סטֹור Kirchner, Néstor
59
ָקלָ טראבָ ה ,סנטיאגו Calatrava,
79 Santiago
קמבל ,קנת 83 Kemble, Kenneth
מּפס ,מריו 20 Kempes, Mario
ֶק ֶ
קניות 300-303
אוכל 125
אופנה 125 ,123
אמנות וענתיקות 125 ,122
אמצעי תשלום 300
בואנוס איירס 122-5
ֶ
ּבֹודגאס 301

בוטיקים 301 ,300
הלבשה תחתונה ובגדי־ים ,123
125
חנויות מתמחות 301
יין 301 ,125 ,124
מסים והחזרים 301 ,300
מרכזי־קניות 301 ,300 ,125 ,124
עבודות־יד ומתנות 125 ,122
עיתונים וספרים 123
עמידה על המקח 300
צ'אקראס (חוות קטנות) 301
ציוד בוקרים 301
קניות מומלצות 302-303
שווקים לעבודות־יד 302 ,301
שעות פתיחה 315 ,300
ראו גם שווקים
ז'אטה ,182 ,181 ,13 Cafayate
ָק ָפ ֶ
194
מסעדות 294
ָקּפיזָ 'ה ראו קתדרלות ,קפלות,
כנסיות ומנזרים
קפיצות ראווה 41
קראּוס ,חואן 102 Krauss, Juan
ָ
לֹוּפס) 50
קרב טּויּוטי (קאנדידֹו ֶ
קרּוסה ָאנדינֹו 243 Cruce Andino
ֶ
קרחונים (גלאסיאר)
ָאגאסיס 258 ,254 Agassiz
אֹונֶ לי 258 ,254 Onelli
אּוּפסאלָ ה 258 ,254 Upsala
טרס 256 de los Tres
ֶדה לֹוס ֶ
התמוטטות קרחונים ,258 ,255
270
וֶ ומּול 25-051 Huemul
ֶידמה 258 ,257 ,11 Viedma
וְ י ָ
טֹורה 256 Torre
ֶ
מֹורנֹו 48 Moreno
ֶ
רטיאל 264 Martial
ָמ ָ
סּפגאציני 258 ,254 Spegazzini
ֶ
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
Parque Nacional Los Glaciares
254-9 ,138
ּפֹולאקֹו 217 Polaco
ּפיֶידראס ּבלאנקאס Piedras
257 Blancas
מֹורנֹו ,8 Perito Moreno
ֶּפריטֹו ֶ
,255 ,254 ,252–3 ,251 ,226 ,11
258
קרחונים ,התמוטטות 270 ,258 ,255
(ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
קרחונים ,טרקים
גלאסיארס) 257 ,256
ֶ
קרימפילדס (בואנוס איירס)
45 Creamfields
סּואיטיקה ֶדל נֹוביסיאדֹו
ָ
קריּפטה ֶח
ָ
ויֶיחֹו (קורדובה) Cripta Jesuítica
185 ,12 del Noviciado Viejo
(ה)קרן העולמית לשימור הטבע
World Wide Fund for Nature
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קרנבל 163 ,45
קתדרלה ראו קתדרלות ,קפלות,
כנסיות ומנזרים
קתולית רומית ,כנסייה 28

ר

ראגבי 128
ראדה טיז'י 232 Rada Tilly
ָ
ראנסטרום ,אלפרד Ranstrom,
258 Alfred
ראנצ׳ֹו ריאל (כרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס)
228 Rancho Rial
רדיו 323
רּואה ,פרננדו ֶדה לָ ה Rúa,
ָ
59 Fernando de la
רודן ,אוגוסט ,73 Rodin, Auguste
113 ,110
רודריגֶ ס ,דייגו מנואל Rodriguez,
Diego Manuel
לָ ה מילֹונגָ ה 31 2
רּוזֶ ׳רי ,אֹוסקר 43 Ruggeri, Oscar
רֹוחאס ,ריקארדֹו Rojas, Ricardo
בית ריקארדו רוחאס (בואנוס
איירס) Museo Casa de Ricardo
107 Rojas
רּוטה נסיונל Ruta Nacional 40
ָ
329 ,249 ,248 ,247
חופשות נהיגה 306
רֹומּפקאּבֶ סאס (חורחה ֶדה לָ ה וֶ גָ ה)
ֶ
115
רֹוס ,ים 270 Ross Sea
רֹוסאס ,חואן מנואל ֶדה Rosas, Juan
,111 ,110 ,53 ,35 Manuel de
148 ,117
מלחמתו בילידים 159
קאסרֹוס 53
מֹונטה ֶ
קרב ֶ
רֹוסאריֹו 164-5 ,138 Rosario
מגורים 280
מסעדות 293
מפה 165
רוסית אורתודוכסית ,כנסייה 84
רופאים 319 ,318
רֹוצָ ׳ה ,אנטֹוניֹו 88 Rocha, Antonio
רֹוקה ,גנרל חוליו ארחנטינו Roca,
ָ
,84 General Julio Argentino
159 ,105
רֹותֶ ,סליָה 37 Roth, Cecilia
ֶרטירֹו ראו פלאסה סן מרטין ֶורטירֹו
ֶרטירֹו ,תחנה (בואנוס איירס)
96 Estación Retiro
ריאן ,ג'יימס 245 Ryan, James
ריבאדאביָה ,ברנארדינֹו Rivadavia,
189 ,119 ,104 ,53 Bernardino
איגּואסּו ,נהר
ָ
איגּואסּו ראו
ָ
ריו
ריו ּבלאנקֹו 256 Río Blanco
ריו גאזֶ 'גֹוס 234-5 Río Gallegos
מגורים 283
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גראנדה ,262 ,261 Río Grande
ֶ
ריו
265
מגורים 283
מסעדות 298-9
ריו טּורּביֹו 251 ,234 Río Turbio
ריו סאלי ,עמק 193 Valle Río Sali
ּפילקֹומאז'ֹו ,פארק לאומי Río
ָ
ריו
Pilcomayo, Parque Nacional
173
ריקיֶירי ,גנרל 149 Riccieri, General
רכבת 328
בואנוס איירס 330
סדנאות המלאכה של רכבת
מאיטן)
ֶ
טרוצ'יטה ֶ(אל
ָ
הקיטור לָ ה
244 La Trochita
(טרן ָא לאס
רכבת אל העננים ֶ
סאלטה) Tren a las Nubes
ָ
נּוּבֶ ס,
199
רכבת של סוף העולם Tren del
265 Fin del Mundo
תחנת ֶרטירֹו (בואנוס איירס) 96
(ה)רכבת של סוף העולם Tren del
265 Fin del Mundo
רכיבה ספורטיבית ,113 ,40-41
304 ,128
מיסס (מוניות ,בואנוס איירס)
ֶר ֶ
331 Remises
ֶרסיסטאנסיָה 172 Resistencia
אקלים 49
ֶר ֶסרבָ ה ּפרֹובינסיאל ראו שמורות
טבע מחוזיות
רעידות אדמה 318
רפואיים ,שירותים 318-19
רפטינג אשדים 309 ,308 ,207
טּואל 223 Río Atuel
ריו ָא ֶ
דיאמאנטה 223 Río Diamante
ֶ
ריו
ריו חאצ'אל 216 Río Jáchal
ריו מאנסֹו 238 Río Manso
ראו גם רפטינג וקיאקים
רפטינג וקיאקים 309 ,308
טּואל 223 Río Atuel
ריו ָא ֶ
ריו ָאלּומינֶ ה 240 Río Aluminé
מאנטה 223 Río Diamante
דיא ֶ
ריו ָ
ריו חאצ'אל 220 Río Jáchal
נדֹוסה ,216 Río Mendoza
ריו ֶמ ָ
208
רפטינג אשדים 309 ,308 ,207
ֶרקֹולֶ ָטה (בואנוס איירס) Recoleta
99-107 ,10
בית־הקברות ֶרקֹולֶ ָטה
Cementerio de la Recoleta
104-5
כלבי ֶרקֹולֶ ָטה 103
מגורים 279
מסעדות 289-90
מפת האזור 99
מפת רחובות מאוירת 100-1
ֶרקֹולֶ ָטה ,כלבים (בואנוס איירס) 103

ש

שבעה שירים אחרונים (גיזֶ 'רמֹו
קוויטקה) 114
ָ
שדה הקרח של דרום פטגוניה 257
שּואה ,אנה מריה Shua, Ana
ָ
20 María
שווקים 302 ,301 ,300
בבואנוס איירס 125 ,124
רטסאנאל ֶ(אל ּבֹולסֹון)
ֶפ ִריָה ָא ֶ
244 Feria Artesanal
רטסאנאל פלאסה
ֶפ ִריָה ָא ֶ
פראנסיָה (בואנוס איירס) Feria
,124 Artesanal Plaza Francia
125
מאטאדרֹוס (בואנוס
ֶ
ֶפ ִריָה ֶדה
איירס) ,116 Feria de Mataderos
122 ,120
ֶפ ִריָה ֶדה סן פדרו ֶטלמֹו (בואנוס
איירס) Feria de San Pedro
125 ,124 ,122 ,82 Telmo
שחייה 128
שטלנד הדרומיים ,איים South
270 ,268 ,262 Shetland Islands
שיט מפרשיות 309 ,308
שיט
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה Esteros del
ֶא ֶ
170–71 Iberá
הגעה לארגנטינה 325
מעבורות 328
איגּואסּו Parque
ָ
ּפארקה נסיונל
ֶ
179 ,177 Nacional Iguazú
גלאסיארס
ֶ
ּפארקה נסיונל לֹוס
ֶ
Parque Nacional Los Glaciares
258 ,257
תעלת ּביגל 264
ראו גם הפלגות־נופש
שמורות טבע
סטרֹוס ֶדל איּבֶ ָרה Esteros del
ֶא ֶ
170-71 Iberá
ּבֹוסקס
ֶ
מֹונּומנטֹו נטורל
ֶ
ֶּפטרפיקאדֹוס Monumento
Natural Bosques Petrificados
233
מֹונּומנטֹו נטורל לגונה ֶדה לֹוס
ֶ
ּפֹוסּואלֹוס Monumento Natural
ֶ
204 Laguna de los Pozuelos
קֹולֹוחיקה קֹוסטאנֶ ָרה
ָ
ֶר ֶסרבָ ה ֶא
סּור (בואנוס איירס) Reserva
79 Ecológica Costanera Sur
נימס ֶ(אל
ֶר ֶסרבָ ה מוניסיפל לגונה ֶ
ז'אטה) Reserva Municipal
ָק ָפ ֶ
251 Laguna Nimez
(ּפארקה
ֶ
ֶר ֶסרבָ ה נטורל אינטגרל
ּפרֹובינסיאל ארנסטו טֹורנקוויסט)
157 Reserva Natural Integral
ֶר ֶסרבָ ה נטורל לגונה ֶדה ז'אנקאנֶ לֹו
Reserva Natural Laguna de
223 Llancanelo

ֶר ֶסרבָ ה נטורל לָ ה ּפאיּוניָה
Reserva Natural La Payunia
223
ֶר ֶסרבָ ה נטורל קאבֶ רנָ ה ֶדה לאס
ּברּוחאס Reserva Natural
223 Caverna de las Brujas
ֶר ֶסרבָ ה נטורל ִריָה ֶדל ֶד ֶס ָאדֹו
Reserva Natural Ría del
233 Deseado
ראו גם שמורות טבע מחוזיות
שמורות טבע מחוזיות ֶ(ר ֶסרבָ ה
ּפרֹובינסיאל) Reserva Provincial
ּפארקה לּורֹו 159 Parque Luro
ֶ
ּפּונטה טֹומּבֹו 232 Punta Tombo
ָ
ואלדס Península
ֶּפנינסּולָ ה ֶ
230–31 ,11 Valdés
קאּבֹו דֹוס ּבָ ִאיָאס Cabo dos
232 Bahías
וירחנֶ ס 235 Cabo Vírgenes
קאּבֹו ֶ
שמורת הדיונות ע"ש פלורנטינו
ָא ֶמגינֹו (מיראמאר) Vivero
Dunícola Florentino Ameghino
155
שנירקול 309 ,308
שעון 317
שעות פתיחה 315
בנקים וקאסאס ֶדה קאמּביֹו ,315
320
בתי־מרקחת 319
חנויות 300
מסעדות 284
שפה 315
שקלטון ,ארנסט Shackleton,
271 ,269 Ernest

ת

תאיס ,קרלוס ,110 Thays, Carlos
211 ,192 ,111
(ה)תהליך הלאומי לארגון־מחדש
Proceso de Reorganización
58 Nacional
תחבורה 324-31
בואנוס איירס 330-31

ביטוח נסיעות ובריאות 319
הגעה דרך היבשה 325
הגעה דרך הים 325
הליטֹוראל הארגטינאי 163
טיולים מאורגנים 325
פּואגֹו ואנטארקטיקה
טי ֶָירה ֶדל ֶ
263
טיסה 326-7 ,324
מונית ֶורמיס 331
מיקרוס (אוטובוסים למרחקים
ארוכים) 328
מסלולי נהיגה מומלצים 329
מעבורות 328
מפת הכבישים של ארגנטינה בדש
הכריכה האחורית
ּפאמּפאס 143
פטגוניה 226
קּוז׳ֹו ואזור היין 209
קורדובה וצפון־מערב האנדים 183
רכבות 330 ,328
תיאטרו ראו תיאטרון
תיאטרון 305 ,36-7
ֶאל גאלּפֹון ֶדה קטלינאס (בואנוס
El Galpón de
איירס)
85 Catalinas
בבואנוס איירס 129 ,127
רבאנטס
ֶ
התיאטרון הלאומי ֶס
(בואנוס איירס) Teatro Nacional
74-5 Cervantes
תיאטרו ָאאּודיטֹוריּום (מאר ֶדל
ּפלאטה) 305 Teatro Auditorium
ָ
תיאטרו ָאּביֶירטֹו (בואנוס איירס)
37 ,36 Teatro Abierto
תיאטרו אבנידה (בואנוס איירס)
72 Teatro Avenida
תיאטרו ֶאל סירקּולֹו (רֹוסאריֹו)
305 ,304 Teatro El Círculo
ּפלאטה)
ָ
רחנטינֹו (לָ ה
תיאטרו ָא ֶ
144 Teatro Argentino
נדֹוסה) Teatro
(מ ָ
תיאטרו ִגריֶיגֹו ֶ
213 Griego
תיאטרו חנרל סן מרטין (בואנוס
איירס) Teatro General San
36 Martín

לאבארדן (רֹוסאריֹו)
ֶ
תיאטרו
305 ,304 Teatro Lavarden
תיאטרו מוניסיפל קֹולֹון (מאר
ּפלאטה) Teatro Municipal
ָ
ֶדל
305 ,304 Colón
תיאטרו סן מרטין (בואנוס איירס)
78 Teatro San Martín
נטנאריֹו (קֹולֹון) Teatro
תיאטרו ֶס ֶ
168 Centenario
תיאטרו קֹולֹון (בואנוס איירס)
,54 ,46 ,36 ,20 ,10 Teatro Colón
304 ,76–7
נדֹוסה)
(מ ָ
תיאטרו קינטאניזָ 'ה ֶ
210 Teatro Quintanilla
תכשיטים ,קניות 302
(ה)תרבות שלפני הכיבוש הספרדי
29
אּוּפסאז'אטה 216 Uspallata
ָ
המוזיאון לארכיאולוגיה ע"ש ד"ר
(טילקארה)
ָ
אדוארדו קאסאנֹובָ ה
Museo Arqueológico Doctor
203 Eduardo Casanova
טילקארה 200 Tilcara
ָ
ּפארקה נסיונל סי ֶָירה ֶדה לאס
ֶ
קיחאדאס Parque Nacional
222 Sierra de las Quijadas
ּפינטאדה Piedra Pintada
ָ
ֶידרה
ּפי ָ
221

שמות מסחריים

35 Aira, César
( Al Fin y al Caboבית־תה שמורת
וירחנֶ ס) 234
הטבע קאּבֹו ֶ
( ArteBAבואנוס איירס) 46
( BAFICIבואנוס איירס) 46
276 Cabin complexes
258 Camping Lago Roca
166 Cavaillé-Coll
244 Cerveceria El Bolsón
( La Carlotaכרמן ֶדה ּפאטאגֹונֶ ס)
228
רס ֶדס) 169
(מ ֶ
ֶ Manos Corrientes

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על ארגנטינה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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