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העיר העתיקה של טביליסי

העיר העתיקה של טביליסי )עמ' 36( היא 1 
השילוב המושלם בין עברה הרומנטי של 
גיאורגיה לשאיפה לשחר של יום חדש. מבוך 

של סמטאות צרות, רצופות בתים מטים ליפול 
וכנסיות אבן עתיקות ושלוות, עם כיכרות מוצלות 

מהן אפשר להשקיף אל גשר השלום המודרני 
במפגיע, שנמתח מעל נהר ְמְטְקבארי. בתי־

קפה נינוחים וברים בוהמיים מסתופפים לצד 
מועדונים אופנתיים, חנויות שטיחים מאובקות, 

אכסניות מטיילים חדישות ומלונות משפחתיים. 
על כל אלו חולשת צלליתו של מבצר נאריח'אָלה 

העתיק, ומעבר לנהר מתנשא ארמון הנשיא 
החדשני, העטור כיפת זכוכית דמוית ביצה.

ּבאקּו של המאה העשרים 
ואחת

קו הרקיע של ּבאקּו משתנה בקצב 2 
מסחרר, כמעט כמו זה של דובאי, בזכות 

כמה מיזמי אדריכלות מהנועזים והמרהיבים 
ביותר בעולם. אל מול העיר העתיקה, אתר 
מורשת עולם של אונסק"ו, ניצבת שלישייה 
של מגדלים בגובה של 190 מ', כמו שלוש 

להבות זכוכית ענקיות שנראות ‘בוערות' 
על רקע שמי הלילה, כשהאורות נדלקים. 

הקימורים הלבנים של מרכז התרבות על שם 
ֵהידאר ַאִלֶיב )עמ' 211; בתמונה(, שתכננה 

זאהה חדיד, יוצרים מחזה מרשים לא פחות. 
ולאורך שפת הים הכספי הולכת ונבנית 

שורת מבנים חדשים שיהיו בקרוב למלון ענק 
שצורתו חצי-סהר שלא מן העולם הזה.
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המנזרים של ארמניה

האוסף העשיר של כנסיות ומנזרים 5 
עתיקים בארמניה )עמ' 166( הוא אוצר 
לאומי ועולמי, תוצר של התפתחות אדריכלית 

לאורך מאות ואלפי שנים. במבט ראשון, כל 
המבנים נראים דומים מאוד זה לזה, עם גג 
חרוטי המייצג את הר אררט. בדיקה מקרוב, 

עם זאת, חושפת את הפרטים הייחודיים 
לכל מבנה. גם המיקום שונה ממנזר למנזר: 
תאֶטב חולש על פסגת הר, נֹוראוואנק חבוי 

בנקיק מדברי, ואילו חֹור ויראּפ המהולל 
חוסה בצילו של הר אררט בכבודו ובעצמו.

ַשקי

העיר הקטנה )עמ' 238( מגלמת בתוכה 6 
את הניגודים התרבותיים של אזור 
הקווקז ואת קסמיו הרבים: יש בה מבצר 
איתן, שני ארמונות חאן ובהם ציורי קיר 

וכמה מסגדים עתיקים שנבנו בלֵבנים; ובקיש 
הסמוכה נמצאת הכנסייה העתיקה והשמורה 

ביותר באזור כולו. תוכלו ללון בָקָרוואנֶסראי 
אמיתי )בתמונה( מימי תור הזהב של דרך 

המשי, ולבקר באתר ארכיאולוגי ובו קברים 
מתקופת הברונזה. וכל זה טובל בנוף מרשים 

של גבעות מיוערות ופסגות הרים מושלגים.

סוואֶנתי

העמקים המסתוריים של סוואֶנתי )עמ' 3 
82; בתמונה הכפר אּושגּולי( מתנשאים 

ברום הרי הקווקז, בין פסגות מושלגות, כרי 
דשא אלפיניים ויערות — גן עדן לאוהבי ההליכה 

בחודשי הקיץ. באזור, שהיה מבודד מהעולם 
החיצון במשך שנים, התפתחו שפה ייחודית 
ותרבות מסורתית חזקה, כפי שמעידים 175 

הקֹושֶקּבי )koshkebi; מגדלי הגנה עתיקים מאבן( 
הבולטים בכפרים הציוריים, או ציורי הקיר בני 

אלף השנים שבכנסיות. הגישה לסוואֶנתי היתה 
מוגבלת עד לא מזמן לכביש גישה מפרך, אך כיום 

נוחתים כאן מדי יום מטוסים קטנים מטביליסי.

ָדוית גאֶרָג'ה

מערות המנזר המקודשות )עמ' 106(, 4 
אי־שם באזור הגבול הצחיח והמבודד 

שבין גיאורגיה לאזרבייג'ן, נחצבו בצוקים 
הגלמודים לפני עידן ועידנים. בימי־הביניים, 
הם הפכו לערש של תרבות נזירית העשירה 

בפרסקאות. קברי קדושים, ציורי קיר בני אלף 
שנה, נוף ירחי ועצם העובדה שאנשים בחרו 

)ובוחרים גם היום( מרצונם החופשי להתגורר 
במערות המדבר הללו, חוברים יחדיו כדי 

להפוך את הביקור באזור לחוויה מטלטלת. 
על אף נידחותו, ָדוית גאֶרָג'ה נמצא במרחק 
טיול יום מטביליסי, מֶתלאבי או מסיר'נאר'י.
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הכפרים ההרריים 
של ּגּוָּבה

מאחורי העיירה השלווה 9 
משתרעים חורשות 

עבותות וכרי דשא זרועי 
כבשים, בדרך אל מרגלות 
הקווקז הגדול. בין נקיקים 
מסחררים לעמקי נהרות 

שוצפים חבויים כמה כפרי 
רועים נידחים, ובכמה מהם 

נהוגה שפה ייחודית. המפורסם 
שבהם הוא חינאליּג )עמ' 

233; בתמונה(, שזכה לכינוי 
‘הכפר הגבוה באירופה', 
ובו מקבץ של בתי־אבן 

שצבעם אפור. בהמשך שוכן 
לאָזה, במיקום יפהפה מאין 

כמותו, ופשטותו הכפרית 
מנוגדת להפליא לאתר 

הסקי הנוצץ ביותר ברכס 
הקווקז, השוכן ארבעה ק"מ.

אזור ח'אזֶּבגי

במרחק שעתיים נסיעה מטביליסי שוכנת 7 
העיירה הקטנה ח'אזֶּבגי )עמ' 90(. האזור 

הררי ונידח, אך נגיש להפתיע. המחזה של כנסיית 
ְּצמיְנָדה סאֶמָּבה )עמ' 92; בתמונה(, שצלליתו 

מבצבצת על ראש גבעה למרגלות החרוט העצום 
והמושלג של הר ח'אזֶּבק, הוא מסמליה המוכרים 

ביותר של גיאורגיה. באזור יש שלל שבילי 
הליכה ורכיבה על אופניים ועל אופני הרים, 

במורד עמקים תלולים ובמעלה קרחונים; בדרך 
תראו מפלים, מעברי הרים וכפרים נידחים — 

מתכון מושלם לטעימה מהקווקז הגבוה.

חיי הרחוב בֶיֶרבאן

חיי הרחוב הנינוחים של בירת ארמניה 8 
כוללים, בין השאר, רביצה מתמשכת 

על כוס קפה או בירה באחד מבתי־הקפה עם 
השולחנות בחוץ. בבתי־קפה ובברי־יין רבים 
העניינים מתחילים להתחמם בשעות הערב 

המוקדמות, מגיעים לשיאם מאוחר בלילה 
ומסתיימים לפני עלות השחר. הבליינים 

פוקדים בעיקר את כיכר האופרה או את כיכר 
הרפובליקה )עמ' 133; בתמונה(, ויש שנוהגים 

להתגנדר באופנה הארמנית הלוהטת ולהתהלך 
בשדרה הצפונית כדי לראות ולהיראות.
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אינדקס
מספר עמ’ בתכלת מפנה 

לתמונה/לאיור
מספר עמ’ מודגש מפנה 

למפה

קיצורים
אר — ארמניה
אז — אזרבייג'ן
ג — גיאורגיה

נ"ק — נגורנו-קרבאך

א
 Abkhazia ָאבחאזָיה

70-75
ָאּבֶשרֹון, חצי־האי 

225 ,224-226 Abşeron
אגמים

96 Oreti אגם אֹוֶרטי  
 Sevan אגם ֶסבאן  

172 ,171-172
אגמי ָאּבּוֶדָלאּורי   
93 Abudelauri

טֹוָּבָברצ'חילי   
71 Tobavarchkhili

74-75 Ritsa ריָצה  
אדריכלות, 16, 18, 

287-288
אדריכלות, אתרים

אָּבנֹותּוּבאני   
37 Abanotubani

 Xəzər איצטדיון ַחזאר  
251

209 Baku Eye ּבאקּו ַאיי  
בית הבקבוק 248  

בית הסהר 207  
בית הפרלמנט 65  

בית־הכלא של סטלין   
250

בית־העירייה )ַגנַג'ה( 248  
 Gabala ָגּבאָלה העתיקה  

238

 Gəncə ַגנַג'ה ָדרָבזאסי  
249 Darvazası

 Dom דֹום סובייט  
207 Soviet

היכל הבדולח 209  
היכל השירות הציבורי   

43 Public Service Hall
המרכז העתיק של   
167 Diljan דיליג'אן

חומות סיר'נאר'י   
105 Sighnaghi
מגדל הבתולה   

201 Maiden's Tower
מגדל המגדלור 251  

מגדלי הלהבה 211, 2  
מרכז התרבות ֵהידאר   

 ,9 Heydar Әliyev ַאִלֶיב
9 ,211

 Çirax צ'יראח ּגאָלה  
229 Qala

 Flagmast תורן הדגל  
208

163-164 Odzun אֹודזּון
אוטובוס 300

אוכל 86, 152, ראו גם 
שמות מאכלים, אתרים

מילון אוכל אזרי 260  
מילון אוכל ארמני 192  
מילון אוכל גיאורגי 122  

רוסית 304-305  
אונסק"ו, אתרי מורשת־

העולם 287, 288
86-87 Ushguli אּושגּולי  

הכס הקדוש של   
 Mother See ֶאצ'מיאדזין

 of Holy Echmiadzin
151-153

העיר העתיקה של ּבאקּו   
201-203 2 Baku

 Geghard מנזר ֶגר'ארד  
151 ,149

מנזר האר'ּפאת   
165 Haghpat

 Sanahin מנזר סאנאהין  
164-165

קתדרלת ּבאגראטי   
64-65 Bagrati

קתדרלת זבארטנֹוץ   
151 Zvartnots

שמורת הפטרוגליפים   
 Qobustan ּגֹוּבּוסטאן

226
אונסק"ו, נכסי תרבות לא־

מוחשיים
 khachkar חאצ'קאר  

138
258 muğam מּור'אם  

 Uplistsikhe אּוּפליסציֶחה
61-62

 Okatse אֹוקאֶצה, נקיק
69 Canyon

192 oghee אֹור'י
 ,86-87 Ushguli אּושגּולי

10
אזור ּבאקּו 224-227, 225
אזור טּביליסי 57-63, 57

אזור ֶיֶרבאן 149-153, 150
 ,28 Azerbaijan אזרבייג'ן

197-264
אדריכלות 288  

אוכל 197, 259-261  
אזור ּבאקּו 224-227,   

225
אל אזרבייג'ן 15  

אמנויות 258-259  
אקלים 197  

אשרה 200, 263-264  
אתרי אינטרנט מועילים   

218 ,200
 ,16 ,9 Baku ּבאקּו  

 ,202 ,200-224
9 ,2 ,208 ,204-205

במקרה חירום 200  
בתוך אזרבייג'ן 15  

דרום אזרבייג'ן 250-255,   
251

היסטוריה 256-258  
חגים 263  

טלפון 263  
כלכלה 255-256, 277  

כסף 200, 263  

לשכות מידע לתיירים   
263

מגורים 197, 261-262  
מוקדי־עניין עיקריים   
198-199 ,198-199

מרכז אזרבייג'ן 247-250  
משקאות 259-261  

 Naxçivan נאחצ'יבאן  
255

עונת התיירות 197  
עלויות 200  

פוליטיקה 255-256, 227  
פעילויות 262  

צפון אזרבייג'ן 227-234,   
228

צפון־מערב אזרבייג'ן   
228 ,234-247

קונסוליות 262-263  
שגרירויות 262-263  
שעות פתיחה 262  
שערי חליפין 200  

שפה 200, 201, 201,   
306-307 ,263

תקנות המכס 262  
 Akhaltsikhe ָאחאלציֶחה

113-114
 Akhtala ָאחטאָלה

165-166
169-171 Ijevan איֶג'באן

243-244 İlisu איליסּו
אירועים, ראו פסטיבלים 

ואירועים מיוחדים
אל הקווקז וממנו 296-299
אל רוסיה וממנה 297-298

אל תורכיה וממנה 
298-299

164 Alaverdi ָאלאֶברדי
226-227 Әlət ַאַלט

אמנויות
אזרבייג'ן 258-259  
ארמניה 190-191  
גיאורגיה 118-120  

אמנות 19
18 ,88 Ananuri ָאַנאנּורי
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 ,229-232 ,13 Quba ּגּוָּבה
13 ,230

 Qobustan ּגֹוּבּוסטאן
18 ,226

88-90 Gudauri גּוָדאּורי
גולף 231

59-61 Gori גֹורי
 ,182-184 Goris גֹוריס

182
 Goshavank גֹושאוואנק

169
גיאוגרפיה 285-286

 ,27 Georgia גיאורגיה
30-125

 Abkhazia ָאבחאִזָיה  
70-75

אדריכלות 287-288  
אוכל 30, 86, 120-122  
אזור טּביליסי 57-63,   

57
אל גיאורגיה 15  

אמנויות 118-120  
75-82 Adjara ָאּצ'אָרה  

אקלים 30  
אשרה 31, 124-125  

אתרי אינטרנט מועילים   
31

בתוך גיאורגיה 15  
דת 116  

היסטוריה 116-118  
הקווקז הגדול 82-99  

חגים 124  
 ,9 Tbilisi טּביליסי  

 ,38 ,34-35 ,31-56
8-9 ,40-41

טלפון 124  
כלכלה 276-277  

כסף 31, 123-124  
לשכות מידע לתיירים   

124
מגורים 30, 122-123  
מוקדי־עניין עיקריים   

32-33 ,32-33
מערב גיאורגיה 63-70,   

63
מפות 123  

משקאות 120-122  
סאמצֶחה־ג'אבאֶחתי   

 Samtskhe-Javakheti
109 ,109-115

עונת התיירות 30  
עלויות 31  

פוליטיקה 115-116,   
276-277

פעילויות 123  
 Kakheti ּקאֶחתי  

99 ,99-109
קונסוליות 123  

רוסיה, קשרים עם   
115-116

שגרירויות 123  
שירותי חירום 31  

שעות פתיחה 123  
שערי חליפין 31  

שפה 31, 125, 307-308  
גיאורגיוס הקדוש 115

 ,156-158 Gyumri גיּומרי
156

גיזת הזהב 67
249 Göygöl ֵגייֶגל

גישת אינטרנט 292
גלישת רוח 229

גלריות לאמנות, ראו 
מוזיאונים וגלריות

 Gəncəvi, ַגנַג'בי, ניזאמי
248 Nizami

 ,16 Gəncə ַגנַג'ה
248 ,247-250

233 Cek ֶג'ק
179-180 Jermuk ֶג'רמּוּק

ד
 Davit ָדוית גאֶרָג'ה

 ,106-108 ,10 Gareja
11

237 Durca דּורָג'ה
163 Dzoraget דזֹוראֶגת
166-168 Dilijan דיליג'אן

163 Dsegh 'דֶסר
דרום אֹוֶסטָיה 90

דרום אזרבייג'ן 250-255, 
251

דרום ארמניה 174-186, 
174

דרום קרבאך 271-272
דת 277, 284, ראו גם 

תחת שמות האזורים

ה
 Haghartsin האר'ארצין

169
165 Haghpat האר'ּפאת

הומואים, מטיילים 
291-292

24 High Fest ַהיי ֶפסט
היסטוריה 278-282, 

ראו גם תחת שמות 
האזורים

אזרבייג'ן 256-258  
ארמניה 187-190  
גיאורגיה 116-118  

נגורנו-קרבאך 273-274  
היסטוריים, מבנים ראו 

אתרי אדריכלות

הליכה 17, 286, 2
ּבֹורג'ֹומי-ָחראַגאּולי,   

הפארק הלאומי 
 Borjomi-Kharagauli

111-112
 Qalay ּגאלאי חּודאט  

233 Xudat
 ,1667 Dilijan דיליג'אן  

168
 Aragats הר ָאראגאץ  

155
93 Chaukhi הר ָצ'אּוחי  
245 Zaqatala ָזָּגטאָלה  

 Xan חאן יאילאר'י  
241 Yaylağı

טרק ג'אנאּפאר   
272 Janapar Trail
טרק טרנס־קווקזי   

 Transcaucasian Trail
96

טרק ֶמסִטָיה־אּושגּולי   
 Mestia–Ushguli Trek

88
 Kəlvəz כביש ַקלַבז  

254 Road
235-236 Lahıc 'לאהיג  
 ,84 Svaneti סוואֶנתי  

87
 Gergeti קרחון ֶגרֶגתי  

93 Glacier
שמורת הטבע לאגֹוֶדחי   

108-109 Lagodekhi
96-97 Tusheti תּוֶשתי  

 Aragats הר ָאראגאץ
155

 Kazbek הר ח'אזֶּבק
12 ,94

הרי געש מבוץ 19, 
18 ,226-227

הרים
 Ughtasar אּור'תאסאר  

181-182
87 Ushba אּושָּבה  

 Babadağ 'ּבאּבאדאר  
236

ֶּבשּבארמאּג דאר'   
 ,227 Beşbarmaq Dağ

229
הקווקז הגדול 82-99  

 Aragats הר ָאראגאץ  
155

 Kazbek הר ח'אזֶּבק  
12 ,94

93 Chaukhi הר ָצ'אּוחי  
הרי ָג'נדיג'אֶנה   

227 Candycane
 Talysh הרי טאליש  

253-255
233 Şahdağ 'שאדאר  

ו
 Vayots Dzor ואיֹוץ דזֹור

23 ,174 ,176
179 Vayk ואיק

 Vanadzor ואנאדזֹור
161 ,160-162
273 Vank ואנק

114-115 Vardzia וארדִזָיה
ואשלֹובאני, שמורת הטבע 

107 Vashlovani
ויזה ראו אשרה

ז
 Zaqatala ָזָּגטאָלה

245 ,244-247
69-70 Zugdidi זּוגדידי

ח
ח'אזֶּבגי )סֶטָּפנצמינָדה( 
 ,90-92 ,12 Kazbegi

12
 khachapuri חאצ'אּפּורי

49
233 Xaçmaz חאֶצ'מאז

138 khachkar חאצ'קאר
 Khevsureti ֶחבסּוֶרתי

95 ,93-95
חברות תעופה 296-297

חגים לאומיים
אזרבייג'ן 263  
ארמניה 195  
גיאורגיה 124  

חוק ומשפט 292
 Khor חֹור ויראּפ, מנזר

5 ,175 Virap
 ,13 Xınalıq חינאליּג

13 ,233
120 khinkali חינקאלי

חיסונים 302
חשמל 291

ט
 Talysh טאליש, הרי

253-255
 ,24 Tbilisoba טּביליסֹוָּבה

45-46
 ,31-56 ,9 Tbilisi טּביליסי

 ,40-41 ,38 ,34-35
8-9

אזור טּביליסי 57-63,   
57

אתרים 36-39, 42-43,   
45

אנדרטאות
אנדרטה ומוזיאון לזכר   

רצח העם הארמני 
 Armenian Genocide
 Memorial & Museum

138-139
 khachkars חאצ'קארים  

138
מתחם הזיכרון לרצח   
העם של 1918 בּגּוָּבה 

 1918 Genocide Quba
 Memorial Complex

229
 Sardarapat ָסרָדָרּפאת  

153
שאהידַלר ִחיָאּבאני   

 Şahidlər Xiyabani
211

255 Astara ָאסטאָרה
75-82 Adjara ָאּצ'אָרה

אקולוגיה וסביבה 
285-286

אקלים 14, 20-24, 291, 
14, ראו גם תחת שמות 

האזורים
אזרבייג'ן 197  
ארמניה 126  
גיאורגיה 30  

נגורנו-קרבאך 265  
Art- ארט־ֶגני, פסטיבל

45 ,22 Gene
ארמונות, ראו מבצרים, 

מצודות וארמונות
 ,28 Armenia ארמניה

126-196
אדריכלות 287-288  

אוכל 126, 152,   
191-193

אזור ֶיֶרבאן 149-153,   
150

אל ארמניה 15  
אמנויות 137, 190-191  

אקלים 126  
אשרה 128, 196  

אתרי אינטרנט מועילים   
128

בטיחות 195  
במקרה חירום 128  

בתוך ארמניה 15  
דואר 195  

דרום ארמניה 174-186,   
174

היסטוריה 187-190  
חגים 195  

טלפון 196  
 ,12 Yerevan ֶיֶרבאן  
 ,130-131 ,128-148

13 ,134-135
כלכלה 186-187, 276  

כסף 128, 195  
לשכות מידע לתיירים   

196
מגורים 126, 193-194  
מוקדי־עניין עיקריים   

127 ,127
מפות 195  

משקאות 191-193  
עונת התיירות 126  

עישון 196  
עלויות 128  

פוליטיקה 186-187,   
276

פעילויות 194  
צפון ארמניה 153-174,   

154-155
קונסוליות 195  
שגרירויות 195  

שעות פתיחה 194  
שערי חליפין 128  

שפה 194, 128, 187,   
305-306

תורכיה, קשרים עם   
187

תקנות המכס 194-195  
תקשורת 195  

175-176 Areni ָאֶרני
אשרה 14, 294-295

 Abkhazia ָאבחאזָיה  
71-72

אזרבייג'ן 200, 263-264  
ארמניה 196  

גיאורגיה 124-125  
נגורנו-קרבאך 267  

 Ashtarak אשתאראּק
153

אתנוגרפיה, מוזיאונים ראו 
גם מוזיאונים וגלריות

המוזיאון הפתוח   
Open- לאתנוגרפיה

 Air Museum of
45 ,43 Ethnography
המוזיאון לאתנוגרפיה   

 Ushguli באּושגּולי
 Ethnographic

86 Museum
המוזיאון להיסטוריה   

ולאתנוגרפיה בסוואֶנתי 
 Svaneti History
 & Ethnography
83-84 Museum
מתחם המוזיאון   

לאתנוגרפיה בגאָלה 
 Qala Ethnographic
 Museum Complex

224-225
 Sardarapat ָסרָדָרּפאת  

153

אתרי אינטרנט מועילים 
15

אזרבייג'ן 200  
ארמניה 128  
גיאורגיה 31  

נגורנו-קרבאך 267  
אתרים ארכיאולוגיים

אּוּפליסציֶחה   
Uplistsikhe61-62

ָארמאזציֶחה-ּבאגיֶנטי   
Armaztsikhe-

58-59 Bagineti
המוזיאון ושמורת   

ֶאֶרּבּוני להיסטוריה 
 Erebuni ולארכיאולוגיה

139
הנעל העתיקה בעולם   

176
69 Vani ואני  
טיגראנֶקרט   

272 Tigranakert
כיכר השוק מימי־  

הביניים 202
242 Fazıl מבוך פאזיל  

אתרים היסטוריים 17
אתרים יוצאי־דופן 19

233 Ateşgah ָאטשִגָיה  
הרי געש מבוץ 19,   

18 ,226-227
 Zorats זֹוראץ ּקאֶרר  

181 Karer
233 Xaçmaz חאֶצ'מאז  

 Yanar 'יאנאר ּבּולאר  
255 Bulağ

 Yanar 'יאנאר דאר  
226 Dağ

עקבות דינוזאורים 68  

ב
247 Balakən ּבאלאַקן

 ,16 ,9 Baku ּבאקּו
 ,202 ,200-224

9 ,2 ,208 ,204-205
אזור ּבאקּו 224-227,   

225
אתרים 201-211  
בידור 218-219  

ברים וחיי־לילה   
217-218

הגעה ועזיבה 221-223  
היסטוריה 200-201  

לשכות מידע לתיירים   
220-221

מגורים 212-214  
מטרו 223, 223  

מסלול הליכה 210, 210  
מסעדות 214-217  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 212
פעילויות 212  

קניות 219-220  
תחבורה 223-225  

 Bakuriani ּבאּקּוריַאני
112-113

 ,76-82 Batumi ּבאתּומי
78

 Borjomi ּבֹורג'ֹומי
109-111

ּבֹורג'ֹומי-ָחראַגאּולי, 
הפארק הלאומי 

 Borjomi-Kharagauli
111-112

בטיחות 293
ּביּוראּקאן והאזור 

154-155 Byurakan
ביטוח 292, 302

בעלי חיים 285-286
87 Becho ֶּבצ'ֹו

בריאות 302-303
ברים ומועדונים 16, 144, 

ראו גם תחת שמות 
האתרים

רוסית 304-305  
בתוך הקווקז 299-301

בתי־קברות
 Fəxri ַפחרי ִחיָאּבאן  

211 Xiyaban
שאהידַלר ִחיָאּבאני   

 Şahidlər Xiyabani
211

בתי־שימוש ציבוריים 294
בתי־תפילה

אימאמזאַדה   
249 İmamzadə

מיר ֶמבֶסם זיָאַרטִגָיה   
 Mir Mövsöm

225-226 Ziyarətgah
מקדש האש סּוראחאני   

224 Suraxanı
 Pir Həsən ּפיר ַהַסן  

225

ג
75 Gagra גאגָרה

243-244 Qax ּגאח
224-225 Qala ּגאָלה

244 Car ג'אר
ָגּבאָלה, פסטיבל 

המוסיקה הבינלאומי 
 Gabala International

 ,22 Music Festival
237

237-238 Qәbәlә ַּגַּבַלה
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המוזיאון הצבאי אימא   
 Mother ארמניה

 Armenia Military
131 ,129 Museum

המוזיאון לאדריכלות   
הלאומית ולחיי העיר 

 Museum גיּומרי
 of National

 Architecture and
 Urban Life of

157 Gyumri
המוזיאון לאמנויות   

 Museum of היפות
42-43 Fine Arts

 State המוזיאון לאמנות  
207 Art Museum
המוזיאון לאמנות   
211 MIM מודרנית
המוזיאון לאמנות   

מודרנית של ֶיֶרבאן 
 Modern Art

 Museum of Yerevan
137

המוזיאון להיסטוריה   
 Historical Museum

206
המוזיאון להיסטוריה   
סאמצֶחה־ג'אבאֶחתי 

 Samtskhe-Javakheti
113 History Museum

המוזיאון לתולדות   
 History ארמניה

 Museum of Armenia
133

המוזיאון לתולדות   
 Tbilisi טּביליסי

36 History Museum
המוזיאון לתולדות   

סֶטָּפנצמינָדה 
 Stepantsminda

 Historical Museum
90

המוזיאון לתולדות   
 Sisian History סיסיָאן

181 Museum
המוזיאון לתולדות   
 Kutaisi קּוּתאיסי

 Historical Museum
65

המוזיאון לתולדות   
 Shushi History שּושי

270-271 Museum
המוזיאון ניקֹול דּומאן   

 Nikol Duman
 Memorial Museum

273

המרכז לאמנות בת־  
 Center of זמננו

 Contemporary Art
207

המרכז ליצירה עממית   
 Centre of Popular

132 Creation
הסטודיו של עלי   

 Ali Şamsir's ָשמסיר
203 Studio

מוזיאון ָאבחאִזָיה   
 Abkhazian State

73 Museum
מוזיאון אוניברסיטת   

 Museum of גָלדזֹור
 Gladzor University

178
מוזיאון איַצ'רי ַשַהר   

לארכיאולוגיה 
 İçәri Şәhәr

 Archaeological
203 Museum

מוזיאון ָאּצ'אָרה   
 Adjara Arts לאמנות

77 Museum
מוזיאון אקסל ּבאקּונץ   

 Museum of Axel
183 Bakounts
מוזיאון ָארצאח   
 Artsakh State

267 Museum
מוזיאון ּבֹורג'ֹומי   

 Borjomi לפולקלור
 Museum of Local

110 Lore
מוזיאון בית־הקפה   

235 School Museum
מוזיאון בני המאה   

 Centenarians
254 Museum
מוזיאון ּגּוָּבה   

 Quba להיסטוריה
 History Museum

231 ,229
מוזיאון גיאורגיה   

 Museum of Georgia
43

מוזיאון דאדיָאני   
69 Dadiani Museum

מוזיאון האחיות   
 Museum ָאסָלָמזיָאן

 of the Aslamazyan
157 Sisters

מוזיאון הֹובהאֶנס   
 Hovhannes טּומאניָאן
 Tumanyan Museum

133
 War מוזיאון המלחמה  

60 Museum

מוזיאון הנופלים   
 Museum of Fallen

267 Soldiers
מוזיאון השטיחים )אז(   

 Carpet Museum
207-208

מוזיאון השטיחים )נ"ק(   
271 Carpet Museum

מוזיאון ואנאדזֹור   
לאמנויות היפות 

 Vanadzor Museum
161 of Fine Arts
מוזיאון ָזָּגטאָלה   

 Zaqatala להיסטוריה
 Historical Museum

244
מוזיאון זּוראּב ֶּצֶרֶתלי   

לאמנות מודרנית 
 Zurab Tsereteli

 Museum of Modern
43 Art

מוזיאון טהיר סלהוב   
 Tahir Salahov

207 Museum
מוזיאון ֶירבאנד קֹוצ'אר   

 Yervand Kochar
132 Museum
מוזיאון לאהיג'   

 Lahıc להיסטוריה
235 History Museum

מוזיאון מחוז ואיֹוץ   
דזֹור בֶיֶר'גנאדזֹור 
 Yeghegnadzor

 Regional Museum of
177 Vayots Dzor

מוזיאון מיקֹויאן   
 Mikoyan Museum

165
מוזיאון ָמרטירֹוס   

 Martiros סאריאן
133 Sarian Museum

מוזיאון ניזאמי לספרות   
 Nizami Literature

203 Museum
 Stalin מוזיאון סטלין  

59-60 Museum
מוזיאון סֶטּפאן   

 Stepan שאהּומיאן
 Shahumian Museum

159
מוזיאון סיר'נאר'י   

 Sighnaghi Museum
104-105

מוזיאון סרגיי ָּפָרג'אנֹוב   
 Sergei Parajanov

137 Museum
מרכז המוזיאונים   

 Museum Centre
206-207

מרכז יאראט לאמנות   
 Yarat בת־זמננו

 Contemporary Art
209 Centre

ָמֶתָנָדראן   
 Matenadaran

131-132
 Kiçik קיצ'יק גאלארט  

207 Qalart
מונית 300-301

מוסיקה
אזרבייג'ן 258  

ארמניה 190-191  
מזג האוויר 14, 20-24, 

291, ראו גם תחת 
שמות המדינות

ִמזקקות 139
מטבעות 14, ראו גם 

תחת שמות המדינות
מידות 292

מים 303
מכונית 298, 300-301

מנזרים, ראו גם מערות 
מנזר 11, 11

 Davit ָדוית גאֶרָג'ה  
106-108 Gareja

 Haghpat האר'ּפאת  
165

האריּצ'אוואנק   
159 Harichavank

הֹובָהָּנוואנק   
154 Hovhannavank

הכס הקדוש של   
 Mother ֶאצ'מיאדזין

 See of Holy
151-153 Echmiadzin

160 Hnevank הֶנוואנק  
 Khor חֹור ויראּפ, מנזר  

5 ,175 Virap
מארמאֶשן   

158-159 Marmashen
מנזר אֹוּצינדאֶלה   

71 Otsindale
 Ikalto מנזר איח'אלתֹו  

102
 Amaras מנזר ָאָמראס  

271
 Bodbe מנזר ּבֹודּבי  

106 Convent
מנזר ּבֶר'נֹו־נֹוראוואנק   
 Bgheno-Noravank

184
 Gelati מנזר ֶגלאתי  

67-68
מנזר ָגנדָזסאר   

272 Gandzasar
 Geghard מנזר ֶגר'ארד  

151 ,149

טּביליסי, המשך 
בידור 52

ברים וחיי־לילה 51-52  
הגעה ועזיבה 54-56  
היסטוריה 31, 35-36  

לשכות מידע לתיירים   
53-54

מגורים 46-48  
מטרו 56, 56  

מסלול הליכה 44, 44  
מסעדות 48-51  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 45-46

פעילויות 45  
קניות 52-53  
תחבורה 56  

ֶטהליריָאן, סֹוגֹומֹון 
 Tehlirian, Soghomon

189
טיסה 296-297, 299

טיפוס הרים 286
87 Ushba אּושָּבה  

הפארק הלאומי   
227 Şahdağ 'שאדאר

94 Kazbek הר ח'אזֶּבק  
ח'אזֶּבגי )סֶטָּפנצמינָדה(   

90-91
טלפון 293-294, ראו גם 
תחת שמות האזורים

טלפונים ניידים 14, 
293-294, ראו גם תחת 

שמות האזורים
92 Truso טרּוסֹו, עמק

טרמפים 301
טרנס־קווקזי, טרק 

 Transcaucasian
96 Trail

י
 Yanar Dağ 'יאנאר דאר

226
יאסון והארגונאוטים 67

יין 16, 121
ילדים, טיול עם 290-291, 

303
יקבים

169 Ijevan יקב איֶג'באן  
 Hin יקב הין ָאֶרני  

175-176 Areni
104 Kakheti ּקאֶחתי  

 ,12 Yerevan ֶיֶרבאן
 ,130-131 ,128-148

13 ,134-135
אזור ֶיֶרבאן 149-153,   

150
אתרים 129-139  

בידור 146  

ברים וחיי־לילה   
144-146

הגעה ועזיבה 147-148  
היסטוריה 128  

טיולים מודרכים 139  
לשכות מידע לתיירים   

146
מגורים 140-142  

מסלולים מומלצים 129  
מסעדות 143-144  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 140

קניות 146  
תחבורה 148  

129 Yerevan ֶיֶרבאן
 Yeghegis ַיֶר'גיס, עמק

178-179
ֶיֶר'גנאדזֹור 

 Yeghegnadzor
176-178

כ
)ה(כביש הצבאי של 

גיאורגיה 88-93, 89
כלכלה 276-277

כנסיות וקתדרלות
 Ateni ָאֶתניס ִסיֹוני  

62-63 Sioni
בזיליקה ָאנצ'יסחאטי   

37 Anchiskhati
הכנסייה האלבנית   

 Kiş Albanian בקיש
241 ,239

הקתדרלה הארמנית   
גיאורגיוס הקדוש  36

כנסיית ָאחטאָלה   
165-166 Akhtala

58 Jvari כנסיית ג'בארי  
כנסיית ג'באריס מאָמה   

36 Jvaris Mama
כנסיית העלייה לשמיים    

114-115
כנסיית וואנָקסאר   

272 Vankasar
 Metekhi כנסיית ֶמֶטחי  

39
כנסיית סאמתאברֹו   

58 Samtavro
כנסיית סּורּפ   

 Surp ָאסטָבצאּצין
163-164 Astvatsatsin

כנסיית סּורּפ   
 Surp ָאסטָבצאּצין
175 Astvatsatsin

כנסיית סיָסבאן   
181 Sisavan

כנסיית צמינָדה סאמָּבה   
 ,12 Tsminda Sameba

12 ,92
קתדרלת ָאלאֶברדי   
102-103 Alaverdi

קתדרלת ּבאגראטי   
64 Bagrati

קתדרלת זבארטנֹוץ   
151 Zvartnots

קתדרלת סֶבטיצחֹובלי   
57-58 Svetitskhoveli
קתדרלת סּורּפ גריגֹור   

 Surp 'לּוסאבוריץ
 Grigor Lusavorich

138
 Sioni קתדרלת ִסיֹוני  

36-37
קתדרלת צמינָדה   

 Tsminda סאמָּבה
42 Sameba

קתדרלת ָר'זאנֶצ'צֹוס   
271 Ghazanchetsots
 Katoghike ָקתֹור'יֶקה  

132-133
כסף 14, 15, 293
אזרבייג'ן 263  
ארמניה 195  

גיאורגיה 123-124  
כפרים 19

כרטיסי הנחה 292

ל
235-237 Lahıc 'לאהיג

234 Laza לאָזה
 Lənkəran ָלנָקראן

250-253
לסביות, מטיילות 

291-292
254 Lerik ֶלריק

מ
מבצרים, מצודות 

וארמונות
אחוזת ָצ'בָצ'באדֶזה   

 Chavchavadze
103 Estate

 ,88 Ananuri ָאַנאנּורי  
18

ארמון החורף 239  
ארמון השירבאנָשאּה   

202 Shirvanshahs
 Dili Qala דילי ּגאָלה  

239
 Xan חאן סאראי  

239 Sarayı

 Lori Berd לֹורי ֶּברד  
159-160

מבצר ָאמֶּברד   
154-155 Amberd

מבצר גֹוניֹו ָאּפסארֹוס   
82 Gonio Apsaros
60 Gori מבצר גֹורי  

103 Gremi מבצר גֶרמי  
מבצר ָזָּגטאָלה   
244 Zaqatala

מבצר ֶחרתביסי   
114 Khertvisi

מבצר מאיראֶּברד   
272 Mayraberd

מבצר נאריח'אָלה   
37 Narikala

 Ramana מבצר ָרמאָנה  
226

 Shushi מבצר שּושי  
270

מצודת ּבאטֹוניסציֶחה   
99-100 Batonistsikhe

מצודת ַמרַדקאן   
225 Mərdəkan

 Rabati מצודת ָרּבאטי  
113

מצודת תמֹוגבי   
114 Tmogvi

71 Nokavi נֹוָקלאֶקבי  
71 Salkhino סאלחינֹו  
 Çirax צ'יראח ּגאָלה  

229 Qala
מגדלי הלהבה 211, 2

מגורים 290, ראו גם תחת 
שמות המדינות

אזרית, שפה 307  
ארמנית, שפה 306  
גיאורגית, שפה 308  

רוסית 304  
מוזיאונים וגלריות, ראו גם 

מוזיאונים לאתנוגרפיה
203 QGallery  
גלריה ָאּבֶשרֹון   

 Absheron Gallery
207

 Bakı גלריה ּבאקי  
207 Gallery

הגלריה הלאומית   
43 National Gallery
הגלריה הלאומית של   

 National ארמניה
 Gallery of Armenia

136-137
הגלריה לאמנות   

 Art ומוזיאון דיליג'אן
 Gallery & Museum of

166-167 Dilijan
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ֶסָבָנוואנק, חצי־האי 
171-172 Sevanavank
סובייטית, היסטוריה 19

 ,10 Svaneti סוואֶנתי
23 ,10 ,2 ,83 ,82-88

72-74 Sukhumi סּוחּומי
סוסים, רכיבה 17, 286
ּבֹורג'ֹומי-ָחראַגאּולי,   

הפארק הלאומי 
 Borjomi-Kharagauli

111-112
 Sighnaghi סיר'נאר'י  

105
96-97 Tusheti תּוֶשתי  
224 Suraxanı סּוראחאני

סטלין, יוסיפ 61
סטָּפנאֶּקרת 

 ,267-271 Stepanakert
268

אוכל 269  
אתרים 267  

הגעה ועזיבה 270  
טיולים מודרכים 267  

לשכות מידע לתיירים   
270

מגורים 267-268  
פסטיבלים 267  

קניות 269  
תחבורה 270  

סטָּפָנבאן והאזור 
159-160 Stepanavan

174 Syunik סיּוניק
180-181 Sisian סיסיָאן
 Sighnaghi סיר'נאר'י

104-106
93 Sno סנֹו, עמק

ספורט 16
ספורט אתגרי

ח'אזֶּבגי   
)סֶטָּפנצמינָדה(90-91

טביליסי 45  
ספורט חורף 16, 19, 286
 Bakuriani ּבאּקּוריַאני  

112-113
179 Jermuk ֶג'רמּוּק  
237 Qәbәlә ַּגַּבַלה  
 Gudauri גּוָדאּורי  

88-90
85 Svaneti סוואֶנתי  

ָּצר'ּקאדזֹור   
173-174 Tsaghkadzor
234 Şahdağ 'שאדאר  
ספרות 276, 278, 279, 

281, ראו גם תחת 
שמות האזורים

אזרבייג'ן 258  
גיאורגיה 119  

ספרים 119, 258, 276
היסטוריה 278, 279  

פוליטיקה 281  
סקי, ראו ספורט חורף

ע
עונת התיירות 14, 20-24, 
291, 14, ראו גם תחת 

שמות האזורים
אזרבייג'ן 197  
ארמניה 126  
גיאורגיה 30  

נגורנו-קרבאך 265  
עישון 292

עלויות 15, ראו גם תחת 
שמות האזורים

עם ואוכלוסייה 283-284
ערים עתיקות

 ,201-203 Baku ּבאקּו  
208

 ,9 Tbilisi טּביליסי  
8-9 ,38 ,36-37

94 Shatili שאטילי  

פ
פארקי שעשועים

 Qabaland ָּגָּבלאנד  
237

פארק מתאּצמינָדה   
43 Mtatsminda
פארקים לאומיים 

ושמורות טבע 286, ראו 
גם פארקים וגנים
הפארק הלאומי   

ּבֹורג'ֹומי-ָחראַגאּולי 
 Borjomi-Kharagauli

111-112
הפארק הלאומי   

227 Şahdağ 'שאדאר
שמורת הטבע   

 Vashlovani ואשלֹובאני
107

שמורת הטבע לאגֹוֶדחי   
108-109 Lagodekhi

שמורת הטבע ֶסב ליץ'   
184 Sev Lich

שמורת הטבע   
68 Sataplia ָסתאּפלָיה

שמורת הטבע   
 Shikahogh 'שיּקאהֹור

184
פוליטיקה 276-277

ּפֹוקר ֶודי )חֹור ויראּפ( 
175 Pokr Vedi

פטרוגליפים
 Ughtasar אּור'תאסאר  

181-182
שמורת הפטרוגליפים   
 Qobustan ּגֹוּבּוסטאן

226
261 piti ּפיטי

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 20-24, 294, 

23
ָאֶתנֶגנֹוָּבה   

97 Atengenoba
212 Baku ּבאקּו  

 Vardavar וארָדבאר  
140

 Tbilisoba טּביליסֹוָּבה  
45-46

140 Yerevan ֶיֶרבאן  
מופע הגז והנפט בים   

 Caspian Oil & הכספי
212 Gas Show

משמש הזהב, פסטיבל   
הקולנוע הבינלאומי 
 Golden של ֶיֶרבאן
 Apricot Yerevan

 International Film
140 Festival

Art- פסטיבל ארט־ֶגני  
45 Gene Festival

פסטיבל הג'אז בים   
 Black Sea השחור

77 Jazz Festival
פסטיבל הג'אז של   
 Baku Jazz ּבאקּו

212 Festival
פסטיבל הג'אז של   

 Yerevan Jazz ֶיֶרבאן
140 Fest

פסטיבל המוסיקה   
הבינלאומי בָגּבאָלה 

 Gabala International
237 Music Festival

פסטיבל הקולנוע   
הבינלאומי של טּביליסי 
 Tbilisi International

46 Film Festival
פסטיבל התיאטרון   

הבינלאומי של טּביליסי 
 Tbilisi International
 Festival of Theatre

45-46
רתֶבלי )בציר הענבים(   

99 rtveli
 Shatiloba שאטילֹוָּבה  

94
 Tushetoba תּוֶשתֹוָּבה  

97

פעילויות 20-24, 123, 
194, 262, ראו גם תחת 

שמות הפעילויות, 
האתרים

פרלמנט, בית 43

צ
ציורי קיר 119

 Ateni ָאֶתניס ִסיֹוני  
62-63 Sioni

 Davit ָדוית גאֶרָג'ה  
 ,106-107 ,10 Gareja

11
הֹובָהָּנוואנק   

154 Hovhannavank
הכס הקדוש של   

 Mother ֶאצ'מיאדזין
 See of Holy

151 Echmiadzin
 Vardzia וארדִזָיה  

114-115
כנסיית ָאחטאָלה   
165-166 Akhtala

מבצר ָאַנאנּורי   
88 Ananuri

103 Gremi מבצר גֶרמי  
 Udabno מנזר אּודאּבנֹו  

106-107
 Gelati מנזר ֶגלאתי  

67-68
מנזר האריּצ'אוואנק   

159 Harichavank
 Lavra מנזר לאבָרה  

106
 Sapara מנזר סאּפאָרה  

114
קתדרלת ָאלאֶברדי   
102-103 Alaverdi

צילום 293
צמינָדה סאמָּבה, כנסייה 

 Tsminda )ח'אזֶּבגי(
12 ,92 ,12 Sameba

צמינָדה סאמָּבה, 
קתדרלה )טּביליסי( 

42 Tsminda Sameba
צפון אזרבייג'ן 227-234, 

228
צפון ארמניה 153-174, 

154-155
צפון־מזרח קרבאך 272

צפון־מערב אזרבייג'ן 
228 ,234-247

צפון־מערב קרבאך 
272-273

צפרות 107, 123, 194, 
286

מנזרים, המשך
מנזר דאדיבאנק   

272-273 Dadivank
מנזר האר'ארצין   
169 Haghartsin
מנזר ַהייראוואנק   

172-173 Hayravank
 Lavra מנזר לאבָרה  

106
מנזר מֹוּצאֶמָתה   
68 Motsameta

מנזר ָמָקראוואנק   
170 Makaravank

 Nekresi מנזר ֶנּקֶרסי  
103

מנזר סאנאהין   
164-165 Sanahin

 Sapara מנזר סאּפאָרה  
114

מנזר ֶסָבָנוואנק   
171-172 Sevanavank

מנזר סּפיתאָּקבֹור   
178 Spitakavor

מנזר ָתָנהאתי   
178 Tanahati

 Surp סּורּפ ֶגבֹורג  
153-154 Gevorg

ָסר'מֹוָסוואנק   
154 Saghmosavank

מסגדים
 Cümə ג'יּוַמה ַמסג'יד  

229 Məscid
האג'י ַג'ַפר ַמסג'יד   

 Hacı Cəfər Məscid
229

המסגד הכחול 137  
מסגד ָאהמאִדָיה   
113 Ahmadiyya

מסגד אֹורָטג'אֶמה   
77 Ortajame

Bibi- מסגד ּביּבי־ֶהיַּבט  
211-212 Heybət

 Cumә ה מסגד ג'ּומַַ  
203

מסגד ג'יּוַמה )ַגנַג'ה(   
248 Cümә

מסגד סיניּג ּגאָלה   
203 Sinıq Qala

מסורות 284
83-86 Mestia ֶמסִטָיה

מסלולי ההליכה
210 ,210 Baku ּבאקּו  

44 ,44 Tbilisi טּביליסי  
מסלולים מומלצים 25-6, 
25, 26, ראו גם מסלולי 

הליכה
מעבורת 16, 299

מעברי־גבול 16, 300, 
ראו גם תחת שמות 

האזורים
מעיינות מינרליים

110 Borjomi ּבֹורג'ֹומי  
 Jermuk ֶג'רמּוּק  

179-180
מערב גיאורגיה 63-70, 63

מערות מנזר, ראו גם 
מנזרים

 Davit ָדוית גאֶרָג'ה  
 ,106-108 ,11 Gareja

11
 Udabno מנזר אּודאּבנֹו  

106-107
מנזר ואניס קבאֶּבּבי   
114 Vanis Qvabebi

מערות, ערים
אּוּפליסציֶחה   

61-63 Uplistsikhe
 Vardzia וארדִזָיה  

114-115
מערות

 Goris גֹוריס העתיקה  
183

 Hartashen הארתאֶשן  
184

חנדזֹוֶרסּק   
184 Khndzoresk

 Azokh מערת ָאזֹוך  
271-272

מערת פרומתיאוס 68  
 Novy Afon נֹובי ָאפֹון  

74
שמורת הטבע   

68 Sataplia ָסתאּפלָיה
184 Tegh 'ֶתר  

מפות 292-293
מצודות, ראו מבצרים, 

מצודות וארמונות
 Mtskheta מצֶחָתה

58 ,57-59
מצפי כוכבים 155

מקדשים
 Garni מקדש גארני  

149
מקדש האש סּוראחאני   

224 Suraxanı
תיאטרון 62  

מרדיגניאן, אורורה 
 Mardiganian, Aurora

140
 Mərdəkən ַמרַדקאן

225-226
מרחצאות

טאַזַּבאי האמאמי   
 Tazəbəy Hamamı

207
טביליסי 45  

71 Martvili ָמרטבילי
מרכז אזרבייג'ן 247-250
מרכז התרבות ֵהידאר 

 Heydar Әliyev ַאִלֶיב
9 ,211 ,9

מרכזי תרבות
 American Corner  

146
ֵהידאר ַאִלֶיב ַמרַקזי   

 Heydar Әliyev
251 Mərkəzi

מרכז התרבות ֵהידאר   
 Heydar Әliyev ַאִלֶיב

9 ,211 ,9
186 Meghri ֶמר'רי

משקאות, ראו אֹור'י, יין, 
תחת שמות האתרים

אזרבייג'ן 260-261  
ארמניה 192-193  
גיאורגיה 121-122  

משקולות 292

ד
 Naxçivan נאחצ'יבאן

255
נאריח'אָלה, מבצר 

37 Narikala
נגורנו-קרבאך 28, 

265-274
אוכל 274  

אזרבייג'ן, קשרים עם   
270

אקלים 265  
ארמניה, קשרים עם   

270
אשרה 267, 274  

אתרי אינטרנט מועילים   
267

אתרים היסטוריים 265  
בטיחות 274  

דרום קרבאך 271-272  
היסטוריה 273-274  

כסף 267  
מגורים 265, 274  

מוקדי־עניין עיקריים   
266 ,266

עונת התיירות 265  
עלויות 267  

עם ואוכלוסייה 273  
פוליטיקה 270, 273  

צפון־מזרח קרבאך 272  
צפון־מערב קרבאך   

272-273
שפה 267  

74 Novy Afon נֹובי ָאפֹון
176 Noravank נֹוראוואנק

נינֹו הקדושה 62

נכים, מטיילים 294
נמלי־תעופה 15, 296

נמל־התעופה ַגנַג'ה   
296 Gəncə Airport

נמל־התעופה   
הבינלאומי דוד הבנאי 

 David בקּוָתאיסי
 the Builder Kutaisi

 International Airport
66

נמל־התעופה   
הבינלאומי ֵהידאר 

 Heydar Әliyev ַאִלֶיב
 International Airport

221
נמל־התעופה   

הבינלאומי של ּבאתּומי 
 Batumi International

81 Airport
נמל־התעופה   

הבינלאומי של טּביליסי 
 Tbilisi International

296 Airport
נמל־התעופה זבארטנֹוץ   

 Zvartnots Airport
147

נפלי תחמושת 274, 293
נקודות תצפית 18-19

 Jerderduz ֶג'רֶדרדּוז  
271

הרי ָג'נדיג'אֶנה   
227 Candycane
254 Lerik ֶלריק  

 Çaygoșan ָצ'איגֹושאן  
232-233

שאהידַלר ִחיָאּבאני   
 Şahidlər Xiyabani

211
 Debed נקיק דֶּבד

162-166
נקיקים

69 Okatse אֹוקאֶצה  
71 Martvili ָמרטבילי  

 Intsra נקיק אינסטָרה  
71

נשים מטיילות 295

א
71 Samegrelo סאֶמגֶרלֹו

סאמצֶחה־ג'אבאֶחתי 
 Samtskhe-Javakheti

109 ,109-115
 Sanahin סאנאהין

164-165
 ,171-172 Sevan ֶסבאן

172



318
א 

ק
ד

איד
 Tsaghkadzor ָּצר'ּקאדזֹור

173-174

ק
 ,99-109 Kakheti ּקאֶחתי

99
ּקאֶחתי, בציר הענבים 

23 Kakheti
185-186 Kapan ּקאּפאן

163 Kobayr ּקוָּבִאיר
)ה(קווקז הגדול 82-99

קולנוע 276
אזרבייג'ן 258  

ארמניה 190-191  
גיאורגיה 119-120  

קולנוע 276
אזרבייג'ן 258  

ארמניה 190-191  
גיאורגיה 119-120  

189 Komitas קֹומיטאס
קונסוליות

אזרבייג'ן 262-263  
ארמניה 195  
גיאורגיה 123  

10 ,10 koshkebi קֹושֶקּבי
 ,16 Kutaisi קּוָתאיסי

64 ,63-67
קידומות 15

273 Kelbajar ֶקלַּבג'אר
קניות, ראו גם תחת 

שמות האתרים
אזרית 307  

ארמנית 306  
גיאורגית 308  

רוסית 305  
ָקָרוואנֶסראי 

11 ,11 caravanserai
מעבר ֶסלים )אר(   
180 Selim Pass

239 Şəki ַשקי  

ר
רוסיה, קשרים עם 276

רוסית 304-305
93-94 Roshka רֹושָקה

רכבל 16
77 Batumi ּבאתּומי  

110 Borjomi ּבֹורג'ֹומי  
237 Qәbәlә ַּגַּבַלה  
39 Tbilisi טּביליסי  
185 Tatev תאֶטב  

רכבת 301
רכבת־כבלים 16

223-224 Baku ּבאקּו  
43 Tbilisi טּביליסי  

226 Ramana ָרמאָנה
רצח העם הארמני 

188 ,187 ,138-139
99 rtveli רתֶבלי

ש
94 Shatili שאטילי

 Shamshadin שאמשאדין
170

שגרירויות
אזרבייג'ן 262-263  

ארמניה 195  
גיאורגיה 123  

שווקים
השוק של קּוָתאיסי   

65 Kutaisi
50 Tbilisi טּביליסי  

242 Təzə ַטַזה ּבאזאר  
ָלנָקראן בזאר   

250 Lənkəran
סֶטּפאנאֶקרט בזאר   

269 Stepanakert
138 G.U.M שוק גּום  

 Dry שוק הגשר היבש  
52-53 Bridge
שוק ֶורניסאז'   

146 Vernissage
157 Shuka שּוָקה  

 Telavi ֶתלאבי ּבאזארי  
102 Bazari

270-271 Shushi שּושי
שטיחים, מפעלים

 Azər-İlmə ָאַזר־אילַמה  
211

 Qadim ּגאדים ּגּוָּבה  
231 Quba

 Şüvəlan שיּוַבלאן
225-226

שיט 299
שירותי חירום 15

אזרבייג'ן 200, 307  
ארמניה 128, 306  
גיאורגיה 31, 308  

רוסית 305  
שירותים רפואיים 302

שמורת הטבע לאגֹוֶדחי 
108-109 Lagodekhi

שעון 14, 294
שעות פתיחה

אזרבייג'ן 262  
ארמניה 194  
גיאורגיה 123  

שערי חליפין
אזרבייג'ן 200  
ארמניה 128  
גיאורגיה 31  

שפות 14
אזרית 200, 201, 263,   

306-307
ארמנית 128, 187, 194,   

305-306
גיאורגית 31, 125,   

307-308
נגורנו-קרבאך 267  

רוסית 304-305  

 ,238-243 ,11 Şəki ַשקי
11 ,240

ת
184-185 Tatev תאֶטב

תופעות טבע
הרי געש מבוץ 19,   

18 ,226-227
עקבות דינוזאורים 68  
 ,95-99 Tusheti תּוֶשתי

95
תחבורה 296-301

אזרית, שפה 307  
ארמנית 306  
גיאורגית 308  

רוסית 305  
תכנון הטיול

אזרבייג'ן 28  
אקלים 14, 20-24  

ארמניה 28  
אתרי אינטרנט מועילים   

15
גיאורגיה 27  

כללים בסיסיים 14-15  
לוח אירועים 20-24  
מסלולים מומלצים   

26 ,25 ,25-26
נגורנו-קרבאך 28  

עונת התיירות 14,   
20-24

עלויות 14-15  
תחבורה 296-301  
תיירים חוזרים 16  

 ,99-102 Telavi ֶתלאבי
100

תקנות המכס
אזרבייג'ן 262  

ארמניה 194-195  
תרבות 276-277, 

283-284
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