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 oהמוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
 sהמוזיאון הלאומי מרכז האמנות
המלכה סופיה עמ' 302-3
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סטיֹו
 2פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָק ִ
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 4פלאסה ֶדה ֶ
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ֶ
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ּפּוא ָ
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אנדרטה לזכר קורבנות מתקפת הטרור של ,2004
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ה־מאנצ'ה כדאי לטייל במכונית  -את המחוז
ָ
בקסטייה-לָ
ִ
חוצה רשת של כבישים מהירים שיוצאים ממדריד .לאזור
מגיעות גם רכבות  AVEמהירות ,שמקשרות בין מדריד
קּוא ָנקה) .למעט אלו,
לּבאס ֶטה (דרך ֶ
ֶ
לבין סביליה ,טולדו ָוא
התחבורה הציבורית אטית מאוד ולא תכופה מספיק.

ֶינסה
ָ 1אטי ָ
נסה
סיגּוא ָ
ֶ
2
 3מֹולינָ ה ֶדה אראגון
אלקאריָה
ִ
 4לָ ה
חארה
גּוא ָדלָ ָ
ָ 5
קּוא ָנקה
ֶ 6סראניָה ֶדה ֶ
קּוא ָנקה עמ' 388-9
ֶ 7
ֶ 8סגֹוּבריגָ ה
 9אּוקלֶ ס
 0איֶיסקאס
טאלאב ָרה ֶדה לָ ה ֵריינָ ה
ֶ
q
אֹורֹוּפ ָסה
ֶ
w
מֹונטס ֶדה טולדו
ֶ
e
 rטולדו עמ' 392-7
ֶ tטמּבלֶ ֶקה
קֹונסּוא ָגרה
ֶ
y
 uקאמּפֹו ֶדה קריּפטאנָ ה
ֶ iאל טֹוּבֹוסֹו
למֹונטה
ֶ
ֶּ oב
ָ pאלארקֹון
ָ aאלקאלָ ה ֶדל חּוקאר
לּבאס ֶטה
ֶ
ָ sא
 fאלקאראס
רּואיד ָרה
ֶ
 gלגּונאס ֶדה
אינפאנטס
ֶ
ָאנּוא ָבה ֶדה לֹוס
 hוִ י ֶ
ניאס
ואלד ֶּפ ָ
ֶ j
מארקס
ֶ
 kויסֹו ֶדל
נּוא ָבה
טראבה לָ ה ֶ
ָ
ָ lקלָ
 zאלמאגרֹו
 xטאּבלאס ֶדה ָדאימיֶיל
 cואיֶיה ֶדה ָאלקּודיָה

ֹונטס ֶדה טולדו השלווים
מ ֶ

DEL CASTILLO

סטיֹו במרכזה
 2פלאסה ֶדה קאנֹובאס ֶדל ָק ִ
של הכיכר הגדולה ניצבת מזרקה מפוסלת
של האל נפטון הנוהג במרכבתו.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  568-69ועמ' 592-93

מסגרות מספקות מידע נוסף ומפורט
יותר ,למשל על הפסטיבלים שנערכים
באזור.
ה־מאנצ 'ה | 391
ָ
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q
טאלאב ָרה
ֶ
ֶדה ָלה ֵריינָ ה

כל מחוז ממחוזות ספרד תוכלו
לזהות בקלות בזכות הצבע
שלו; רשימת הצבעים המלאה
מופיעה בכריכה הפנימית.

טולדוC/ n @ £ .89,000 * .
.925-826322 ,Ronda del Cañillo 22
) ד' ,והשבת הראשונה של החודש.
_ לאס מֹונדאס (שבת שאחרי
הפסחא)ֶ ,פ ִריָה ֶדה סן איסידרֹו (15-18
וירחן ֶדל ּפראדֹו ( 8בספטמבר),
במאי)ֶ ,
מאטאֹו ( 20-23בספטמבר).
ֶפ ִריָה ֶדה סן ֶ
∑ talavera.org

בסגֹוּבריגָ ה
שרידי בניין רומי ֶ

ֶ 8סגוֹּבריגָ ה
קּוא ָנקה ,ק"מ  58על כביש
ליססֶ ,
ָס ֶא ֶ
 .CM-310טל' .629-752257
פתוח ג'-א' .המוזיאון פתוח בחגים
מסוימים 8 & .בתיאום מראש.
∑ visitclm.com

3

עתיקות העיר הרומית הקטנה
ֶסגֹוּבריגָ ה ( )Segóbrigaקרובות
ליסס (,)Saelices
לעיירה ָס ֶא ֶ
באזור כפרי פתוח ובתולי הקרוב
לכביש המהיר מדריד-ואלנסיה.
הרומאים ניצלו את הטבע
שמסביבם  -הם גידלו דגנים
בשדות ,כרתו עצים וכרו מחצבים.
כיום תוכלו לבקר בחלקים נרחבים
מעתיקות העיר .בתיאטרון
מהמאה הראשונה היו 2000
מושבים ,ועד היום הוא משמש
בסגֹוּבריגה
לפעמים למופעיםֶ .
היו גם נקרוּפוליס ,אמפיתיאטרון,
לאלה דיאנה ומרחצאות
מקדש ֵ
ציבוריים .ניתן לבקר גם במחצבות
שסיפקו את אבני הבנייה לעיר.
בקרבת מקום יש מוזיאון
קטן ובו כמה מממצאי האתר,
אבל הפסלים היפים ביותר
מוצגים במוזיאון לארכיאולוגיה
שבקּוא ָנקה (ראו עמ' .)388
ֶ

מידע מפורט כל העיירות
החשובות ושאר מוקדי העניין
מתוארים בפרוטרוט .הם מסודרים
על־פי סדר מספורם במפת
המחוז .בתוך כל סעיף יש מידע
על האתרים החשובים ביותר.

9
מוֹנאסטריוֹ
ֶ
אּוקלס
ֶ
ֶדה

על הכפר הקטן אּוקלֶ ס ,מדרום
לאלקאריה ,חולש מנזר־מבצר
ִ
מרשים (,)Monasterio de Uclés
המכונה ֶ'אל ֶאסקֹוריאל ֶדה לָ ה
מאנצ'ה' בזכות דמיונו לארמון
ָ
המבוצר ֶאל ֶאסקֹוריאל (ראו עמ'
 .)334-5כשנבנה בימי הביניים,
היה זה מבצר בלתי־חדיר,

גשר הרוס מהמאה ה־ 15חוצה
ומ־ 1174עבר אליו  -בשל מיקומו
את נהר טאחֹו ומציין את הכניסה
המרכזי  -מנזר סנטיאגו .הבניין
לרובע העתיק של עיר השוק
הפשוט שתראו כאן נבנה ברובו
הסואנת הזו (Talavera de la
בתקופת הרנסאנס ,אך מאז
 .)Reinaמהגשר תגיעו אל הקטע
קושט בסגנון הבארוק .מוקדי
שנותר שריד מחומת העיר
העניין הם תקרת העץ המגולפת
בתקופה הערבית ובימי־הביניים,
המרהיבה וגרם המדרגות.
ומשם אל הכנסייה הקולגיאלית
מהמאה ה־ .12יש בה חצר
ִ 0איֶ יסקאס
פנימית קטנה ויפה בסגנון גותי
וגם מגדל פעמון מהמאה ה־.18
טולדוPlaza n £ .23,500 * .
טאלאב ָרה
ֶ
בבתי־המלאכה של
 ) .925-511051 ,Mercado 14ה'.
האסּולֶ חֹוס
מייצרים עד היום את ָ
_ פיֶיסטה ֶדה מילאגרֹו ( 11במרץ),
( ,)azulejosהאריחים הכחולים
פיֶיסטה ּפאטרֹונאל ( 31באוגוסט).
והצהובים שהפכו לסימן
∑ illescas.com
ההיכר של העיר עוד במאה
ה־ .16כיום מייצרים כאן
העיירה ִאיֶיסקאס ()Illescas
גם כלי בית וחפצי נוי.
ששימשה עיירת־קיט לחצרו של
מבחר נאה של ָאסּולֶ חֹוס תוכלו
ליּפה השני .אמנם לא
המלך ֶפ ֶ
וירחן
בארמיטה ֶדה לָ ה ֶ
נותר הרבה מהרובע העתיק ,אבל לראות ֶ
ֶדל ּפראדֹו (Ermita
כדאי לבקר באֹוסּפיטאל
de la Virgen del
ֶדה לָ ה קארידאד
 ,)Pradoכנסייה
(Hospital de la
לגדת הנהר .חלק
 )Caridadמהמאה
ניכר מחלל הפנים
ה־ ,16ליד איגלסיה ֶדה
מכוסה באפריזים
סנטה מריה (שנבנתה
יפהפיים ובסצינות
במאות ה־12-13
אריח קרמיקה מבית־ דתיות ,שנוצרו
ושופצה במאה
מלאכה בטאלאבֶ ָרה
במאות ה־.16-20
ה־ ,)15בזכות אוסף
מוזיאון רּואיס
האמנות החשוב שוב.
לּונָ ה ()Museo Ruiz de Luna
באֹוסּפיטאל יש חמש יצירות
מופלאות מאת ֶאל ֶגרקֹו (ראו עמ' שוכן במנזר מהמאה השבע־
עשרה ,ויש בו אוסף פרטי של
 ,)395בין השאר הלידה באבוס,
כלי חרס ויצירות אישיות של
הבשורה והכתרתה של מריה
הקדר חואן רּואיס ֶדה לּונָ ה.
הקדושה במלכות השמיים.

וירחן ֶדל ּפראדֹו שבטאלאבֶ ָרה
בארמיטה ֶדל ֶ
חלק מאפריז של אריחים ֶ

e
מוֹנטס ֶדה טולדו
ֶ

ּבּולאקה.
ֶ
נּואבֹו ֶדל
ּפּואּבלֹו ֶ
טולדוֶ @ .
n
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאניֶירֹוס,
ֶ
.926-783297

גארט ָרה ,ליד אֹורֹוּפֶ ָסה
רקמה מסורתית בלָ ֶ
w
אוֹרוֹּפ ָסה
ֶ

טולדוCalle n £ .2900 * .
 ) .925-430201 ,Hospital 10,ב' וה'.
וירחן ֶדה ֶּפנייטאס ( 8-10בספטמבר),
_ ֶ
ּבֵ ַיאטֹו אלונסו ֶדה אֹורוסקֹו (19
בספטמבר)oropesadetoledo. ∑ .
org

בימי־הביניים ובתקופת הרנסאנס,
אֹורֹוּפ ָסה ()Oropesa
ֶ
שגשגה
כאחת מעיירות הלוויין של טולדו,
ובלבה של העיירה החקלאית
הקטנה של ימינו יש רובע
עתיק ומקסים .מסלול ההליכה
המעגלי,Ruta Monumental ,
יוצא מהמבצר האיתן מהמאה
ה־ 15שעל פסגת הגבעה .אגף
מהמאה ה־ - 16כנראה יצירה
מאת חואן ֶדה ֶה ֶררה ,האדריכל של
ֶאל ֶאסקֹוריאל (ראו עמ' )334-5
 נוסף למבצר במאה ה־ 16בידילבארס העשירה ורבת־
משפחת ָא ֶ
ההשפעה .חלק ניכר מהמבצר
הוסב לּפאראדֹור .מסלול ההליכה
מקיף את העיירה ועובר בדרך ליד
מספר כנסיות ,מנזרים ,מוזיאון קטן
לקרמיקה וגם ליד בית העירייה
החולש על הכיכר המרכזית.

האזור

מדרום־מערב לטולדו תנשא רכס
הררי נמוך ()Montes de Toledo
דּורה .בימי־
קסטר ָמ ָ
ֶ
עד מחוז ֶא
הביניים ,היו הרי טולדו ,המשתרעים
על שטח של כ־ 1000קמ"ר,
בבעלותם של מלכים ושל הגמונים.
שמורת הטבע החדשה והיפה
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאניֶ ירֹוס
ֶ
(;Parque Nacional de Cabañeros
ראו עמ'  )34-5כוללת בתחומה
שטח נרחב של יערות וכרי־דשא
המשמשים לרעיית כבשים .הגישה
הקלה ביותר אל הפארק היא
ּבּויאקה
ֶ
נּואבֹו ֶדל
ּפּואּבלֹו ֶ
דרך ֶ
(.)Pueblo Nuevo del Bullaque
מכאן תוכלו לצאת לטיול מודרך
של ארבע שעות בלנדרובר
ולצפות בחזירי־בר ,באיילים ובעיטי
שמש .באזורי המרעה פזורים
צ'ֹוסֹוס ( ,)chozosמבנים חרוטיים
המשמשים מחסה לרועים.
למרגלותיו המזרחיים של רכס
ההרים נמצא הכפר אֹורגאס
( ,)Orgazובו כנסיית קהילה עם
יצירות מאת ֶאל ֶגרקֹו .הכפרים
הסמוכים  -בהם גם לֹוס יֶ ּבֶ נֶ ס (Los
ּ )Yébenesווֶ נטאס קֹון ֶּפניָ ה ָאגילֶ ָרה
(- )Ventas con Peña Aguilera
ידועים במוצרי העור שלהם ובבשר
הציד שמגישים במסעדותיהם.
במישורים רחבי־הידיים עומדת
כנסייה קטנה בשם סנטה מריה
לקה (Santa María de
ֶדל ֶמ ֶ
 ,)Melqueשנבנתה כנראה כבר
במאה השמינית .לידה ניצב מבצר
הטמפלרים הענק והחרב מהמאה
ה־ 12מֹונטאלּבאן (.)Montalbán
קרוב יותר לטולדו תגיעו למבצר
נאה נוסף ,גּואדאמּור (.)Guadamur

אֹורֹוּפ ָסה מושלם
ֶ
האזור סביב
לאגארט ָרה
ֶ
לקניית מלאכות־יד.
( ,)Lagarteraממערב לעיירה,
ידועה ברקמה ובתחרה של נשות
נטה ֶדל
ּפּוא ֶ
הכפר; ואילו ֶאל ֶ
ָארסֹוּפיבסּפֹו (El Puente del
 12 ,)Arzobispoק"מ מדרום
לאֹורֹוּפסה ,הוא מקום טוב לקנות
ֶ
בו קרמיקה מצוירת ֶואסּפארטֹו
( - espartoחפצים קלועים מעשב).
סיּודאד ֶדה ואסקֹוס (Ciudad
 ,)de Vascosמדרום־מזרח לכאן,
הוא מבצר ערבי חרב מהמאה
העשירית באזור הכפר היפהפה
בּפארקה נאסיֹונאל
ֶ
צ'ֹוסֹו (מחסה לרועים)
שמסביב לָ סּוטאן (.)Azután
ֶדה קאּבאניֶירֹוס

הפסטיבלים של
ה־מאנצ'ה
ָ
ייה-ל
ָ
קסט
ִ
ּבלאד ה (La
נדיא ָ
לָ ה ֶא ַ
 2-3 ;Endiabladaבפברואר),
מארק סאדֹו
ֶ
ָא למֹונאסיד ֶד ל
(קּוא ָנק ה) .בתחילתו של 'פסטיבל
ֶ
המכושפים' ,נאספים גברים
ונערים בתחפושת של שטנים ,עם
פעמוני פרות הקשורים לגביהם,
בביתו של המנהיג  -הדיאּבלֹו
הראשי .הם מלווים תהלוכה
שבה נושאים את דמותיהם
וירח ן ֶד ה לָ ה ָק ֶנד לאר ָי ה
של ֶ
('מריה הקדושה של הפמוט')
ושל ּבלאזיּוס הקדוש .השטנים
רוקדים סביב בימות התהלוכה
ועליהן פסלי הקדושים ,ומצלצלים
בפעמונים בקולי קולות.

ּבלאדה
נדיא ָ
אחד ה'שטנים' בלָ ה ֶא ַ
רֹומ ִר יה ֶד ל ּכריסטֹו ֶד ל
ֶ
ַס אּוקֹו (Romería del Cristo
 ;del Sahúcoיום ב' של
חג השבועות הנוצרי ,מאי/
ניא ס ֶד ה סן פדרו
יוני)ֶּ ,פ ַ
לּבאס ֶט ה) .ארון בצורת צלב
ֶ
ָ(א
ובו דמותו של ישו נישא ממקום
משכנו ,בידי גברים לבושים
לבן ,למרחק של  15ק"מ.
יאד ה (;La Caballada
לָ ה קאּבָ ָ
יום א' של חג השבועות
ינס ה
הנוצרי ,תחילת יוני)ָ ,א ט ֶי ָ
חאר ה) .פרשים דוהרים
(גּוא ָד לָ ָ
ָ
בנתיב שבו רכבו נהגי הפרדות
ינס ה במאה ה־,12
של ָא ט ֶי ָ
כשעל־פי המסורת הצילו
את המלך הנער אלפונסו
השמיני מקסטיליה מידיו
של דודו ,פרננדו השני.
קֹורּפּוס ּכריסטי (Corpus
 ;Christiמאי/יוני) ,טולדו.
מתהלוכות החג הדרמטיות
ביותר בספרד (עמ' .)42
הכלי ובו לחם הקודש
של הקתדרלה (עמ' )396
נישא ברחובות העיר.
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 | 396מרכז ספרד
קֹונגרסֹו ֶדה לֹוס דיּפּוטאדֹוס
ֶ
t
הפרלמנט של ספרד היה עד למעבר
מרודנות לדמוקרטיה (ראו עמ' .)72-3

מפת המחוז מתארת את
רשת הכבישים הראשיים,
ומאפשרת התרשמות כללית
מהמחוז .כל האתרים החשובים
ממוספרים ,ויש גם טיפים שימושיים
לנסיעה באזור במכונית וברכבת.

טיול
 dסיירה ֶדה אלקאראס

ZORR

מלון פאלאס

Anchuras

Almadén

מיסה
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
 . 3מוזיאון ָת ֶ
אוסף אמנות יוצא מהכלל המוצג בארמון
רמֹוסה משנת  ,1806בסגנון הניאו־קלאסי.
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קּוא ָנקה .טל' .969-135058
אּוקלֶ סֶ ,
פתוח מדי יום מ־ 10:00עד השקיעה.
פתוח  1ו־ 6בינואר 25 ,בדצמבר& .
∑ visitclm.com
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הקתדרלה של טולדו

 .חדר הכמורה
ישו מופשט מבגדיו
מאת ֶאל ֶגרקֹו,
מעל למזבח השיש,
צוירה במיוחד עבור
הקתדרלה .כמו כן,
יש כאן יצירות מאת
טיציאן ,ואן דייק וגויה.

פארה של הקתדרלה הענקית משקפת את עברה של העיר כלבה הרוחני של הכנסייה
הקתולית וכמושב ההגמון החשוב במדינה .עד היום נוהגים לומר כאן את התפילות בנוסח
המוזארבי ,שמקורן עוד בתקופה הוויזיגותית .הקתדרלה של ימינו נבנתה מעל שרידי כנסייה
מהמאה השביעית .העבודות החלו ב־ 1226ונמשכו  300שנה ,עד להשלמת הקמרונות
האחרונים ב־ .1493הבנייה שנמתחה על־פני תקופה כה ארוכה מסבירה את עירוב הסגנונות:
גותי־צרפתי טהור מבחוץ (כולל הצלעות הדואות); וערב־רב של סגנונות מקומיים בחלל
וּפלאט ֶרסק.
ֶ
מּודחאר
הפנים ,בהם גם ֶ
לשכת הכמרים
מעל ציורי הקיר מהמאה ה־16
מאת חואן ֶדה ּבֹורגֹוניה יש תקרה
מּודחארית צבועה ,הייחודית לעיר.
ֶ

מסלול מומלץ מסומן באדום.

המוזיאון (Museo Nacional
 )de Artes Decorativasשוכן
בארמון מהמאה ה־ 19המשקיף
ּפארקה ֶדל ֶרטירֹו ,ויש בו
ֶ
על
אוסף מעניין של ריהוט וחפצי
אמנות .רוב המוצגים הם מספרד,
מהתקופה הפיניקית ואילך.
יש גם כלי קרמיקה מצוינים
מטאלאב ָרה ֶדה לָ ה ֵריינָ ה
ֶ
(עמ'  )390וחפצי אמנות
מהמזרח הרחוק.
בשל השיפוצים ,עשויים לחול
שינויים בחדרים מסוימים.

חשוב לדעת
מידע שימושי
 .Calle Cardenal Cisneros 1טל' ∑ .925- 222241
 catedralprimada.esפתוח מדי יום ( 10:00-18:30א'
מ־ ,)14:00כניסה אחרונה שעה לפני הסגירה 5 .מיסה
רגילה ב'-שבת  ,18:30 ,17:30 ,10:30 ,10:00 ,8:00א'
 .18:30 ,17:30 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,9:00 ,8:00מיסה
מוזארבית ב'-שבת  ,9:00א'  .9:45מתחם המקהלה ,בית
האוצר ,חדר הכמורה ולשכת הכמרים פתוח שעות
הקתדרלה9 7 ^ & .

4

בכל האתרים החשובים יש גם מסגרת
ובה כל המידע השימושי הנחוץ לכם כדי
לתכנן את ביקורכם.

5

נוף אל קתדרלת טולדו
על קו הרקיע של העיר חולש המגדל הגותי ,בקצה
המערבי של אולם התווך .הנוף היפה ביותר של
הקתדרלה ,ושל העיר כולה ,נשקף מהּפאראדֹור
(עמ' .)571

 8סלון ֶדה ֵריינֹוס
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אל מוזיאון הּפראדֹו

 7המוזיאון
לאמנויות דקורטיביות

'אולם הממלכות' (Salón de
 )Reinosהוא אחד
משני החלקים
הנותרים מּפאלאסיֹו
ּבּואן ֶרטירֹו
ֶדל ֶ
(Palacio del Buen
 )Retiroמהמאה ה־,17
ומקור שמו בסמליהן
של  24הממלכות
שנכללו במונרכיה
הספרדית  -חלק
מעיצוב הפנים שעליו
פיקח צייר החצר
לאסקס (ראו עמ'
ֶ
וֶ
 .)36בימי שלטונו
ליּפה הרביעי,
של ֶפ ֶ
שימש הבניין לקבלות
פנים דיפלומטיות
חרבו של אֶ ל סיד ,לָ ה טיסֹונָה ,תוצג בעתיד בסלון ֶדה ֵריינֹוס ולטקסים רשמיים.

Carrascosa
del Campo

P

אוּקל ֶס9

אִיֶיסקאס 0
אַראנחוּאֶס R4

CM41

כל האתרים

טאלאבֶ�ה

A40

ּבנקֹו ֶדה אספאניה

PLAZA
DE LAS CORTES

הּבל ֶאּפֹוק ,והריץ הוא
עיצוב הפנים מחזיר לימי ֶ
הלאומיאחד המלונות האלגנטיים בספרד.
ללא ספק

 .Calle Méndez Núñez 1מפה .D2 8
טל' Banco ,Retiro  .91-5228977
 .de Españaסגור לשיפוצים.
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S
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.Paseo de Recoletos 20–22
מפה  .D5 6טל' .91-5807800

UES

CALLE DE

רטה
ּפּוא ָ
ֶ 5
לקאלה
ָ
ֶדה ָא
מפה .Retiro  .D1 8

 6הספרייה הלאומית
של ספרד
לינארס
פּוא ֶנטה ֶדה סיּבֶ לֶ ס ,על רקע ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ
ֶ

שתיים ממחברות לאונרדו דה
וינצ׳י .במוזיאון תוכלו להתחקות
אחר תולדות הספרייה ,וכן
אחר התפתחות הכתיבה,
הקריאה והמדיה; ובספרייה
מתקיימים דרך קבע גם ערבי
ותערוכותֶּ .בלמֹונד
הרצאות ,קונצרטים 1מלון ריץ
MORETO

רטה ֶדה ָאלקאלָ ה
ּפּוא ָ
מראה מבעד לקשת המרכזית של ֶ

שער הניצחון הזה (Puerta
 )de Alcaláהוא המונומנט
המפואר ביותר שהותיר אחריו
קרלוס השלישי בניסיונו לשפר
את חזותו של מזרח העיר .את
פרנצ'סקֹו סאּבאטיני
ֶ
השער תכנן
כתחליף לשער בארוקי קטן יותר
ליּפה השלישי לכבוד
שבנה ֶפ ֶ
כניסתה למדריד של אשתו
הטרייה ,מרגרטה מאוסטריה.
בניית השער החלה ב־1769
ונמשכה תשע שנים .הוא בנוי
מגרניט בסגנון ניאו־קלאסי ,ובו
גמלון נישא ומלאכים מגולפים .יש
בו חמש קשתות  -שלוש מרכזיות
ושתיים מלבניות וחיצוניות.
עד אמצע המאה ה־ 19סימן
השער את הגבול המזרחי
של העיר .כיום הוא ניצב
במרכזה של Plaza de la
 ,Independenciaומומלץ
במיוחד לראותו מואר בלילה.

O

RUIZ DE ALARCOn

כיכר התנועה הסואנת הזו
()Plaza Cánovas del Castillo
נקראת ע"ש אנטוניו קאנֹובאס
סטיֹו ,מבכירי המדינאים
ֶדל ָק ִ
של ספרד במאה ה־( 19ראו
עמ'  ,)68שנרצח ב־.1897
נטה ֶדה
פּוא ֶ
על הכיכר חולשת ֶ
נֶ ּפטּונֹו ()Fuente de Neptuno
 מזרקה ובה פסלו של נפטוןהנוהג במרכבה רתומה לשני
סוסים .זוהי יצירה מ־,1777
נטּורה רֹודריגֶ ס ,שהזמין
מאת וֶ ָ
קרלוס השלישי כחלק מתוכניתו
ליפות את מזרח העיר.

הכיכר ( )Plaza de Cibelesהיא
אחת מנקודות הציון הבולטות
במדריד ,וגם אחת היפות שבהן.
סיּבלֶ ס (Fuente
נטה ֶדה ֶ
פּוא ֶ
ֶ
 )de Cibelesניצבת במרכזה
של כיכר תנועה סואנת ,בצומת
ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו
הרחובות ֶ
ו .Calle de Alcalá-המזרקה
היפה והמפורסמת נקראת ע"ש
קיּבלֶ ה ,אלת הטבע היוונית־
ֶ
רומית ,והיא נוהגת בה במרכבה
הרתומה לאריות .את הפסל
חֹוסה
יצרו בשלהי המאה ה־ֶ 18
נטּורה רֹודריגֶ ס ,והוא
רמֹוסיָה ּווֶ ָ
ֶא ִ
נחשב לאחד מסמליה של מדריד.
סביב הכיכר מתנשאים ארבעה
בניינים חשובים .המרשים שבהם
הוא הדואר המרכזיּ ,פאלאסיֹו
ֶדה קֹומּוניקאסיֹונֶ ס (Palacio de

DE MOnT
ALBAn

 .Calle de Montalbán 12מפה .D2 8
טל' Banco ,Retiro  .91-5326499
 .de Españaפתוח ג'-שבת 9:30-15:00
(ה'  )17:00-20:00א'  .10:00-15:00סגור
חגים & .חופשית ה' אחה"צ וא'8 .
סיור מודרך ביום א' (פרט ליולי־אוגוסט).
mnartesdecorativas. ∑ 7
mecd.es

ליּפה החמישי מספרד
המלך ֶפ ֶ
ייסד את הספרייה הלאומית
ב־ .1712מאז ועד היום ,חובה
להגיש לספרייה עותק אחד
לפחות מכל ספר שמודפס
בספרד .באוספי הספרייה יש
כ־ 28מיליון ספרים ,לצד אוסף
נכבד של מפות ,של תווים
ושל קטעי וידיאו ואודיו .עם
גולות הכותרת נמנים מהדורה
ראשונה של דון קישוט ,וגם

ALá

ALC

DE

LE

CAL

CALLE

PASEO DEL
PRADO

מפה .Banco de España  .C3 7

ראו עמ' .292-3

מפה .Banco de España  .C1 7
קאסה ֶדה אמריקה טל'
חדר התצוגה ָ
 .91-5954800פתוח ב'-שבת
 ,11:00-20:00א'  .11:00-15:00סגור
אוגוסט וחגיםcasamerica.es ∑ .



מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

VA L D E I G L E S I A S

פּוא ֶנטה ֶדה נֶ פטּונֹו
ֶ

 2פלאסה קאנֹובאס
סטיֹו
ֶדל ָק ִ

 3מוזיאון
מיסה
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
ָת ֶ
סיּב ֶלס
 4פלאסה ֶדה ֶ

מֹונּומנטֹו ֶדל דֹוס ֶדה מאיֹו מנציח
ֶ
את מלחמת העצמאות נגד הצרפתים
(ראו עמ' .)67

100

n

מדריד של בית בורבון | 291

ּבּואן
קאסֹון ֶדל ֶ
ֶרטירֹו (ראו עמ' )296

0
מ'

n

O MAURA
CALLE AnTOnI

 8סלון ֶדה ֵריינֹוס
מוזיאון הצבא לשעבר היה פעם
חלק מארמון ֶרטירֹו ,ובקרוב יהיה
אגף נוסף של מוזיאון הּפראדֹו.

מבקרים מתפעלים מיצירות האמנות
מיסה
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
במוזיאון ָת ֶ

CALL

L

 7המוזיאון הלאומי
לאמנויות דקורטיביות
לרטירֹו ,נוסד
המוזיאון ,הקרוב ֶ
ב־ 1912ונועד להציג ברבים את
ייצור עבודות היד בספרד.

 | 290מדריד

במרחק דקות הליכה מהּפראדֹו
ניצב הריץ (Hotel Ritz by
 ,)Belmondהנחשב למלון
המפואר ביותר בספרד .זהו אחד
משורה של מלונות יוקרה שנבנו
במיוחד עבור אורחי חתונתו
של אלפונסו ה־ ,13ב־.1906
פארו של הריץ (ראו עמ' )569
מתבטא כמובן גם במחירים.
כל אחד מ־ 158החדרים מעוצב
בטעם ובסגנון אחר ,וכל השטיחים
יוצרו בעבודת יד במפעל המלכותי
לשטיחי־קיר (ראו עמ' .)310
בתחילתה של מלחמת האזרחים
(ראו עמ'  )70-71הוסב המלון
לבית־חולים ,וכאן מת מפצעיו
ב־ 1936מנהיג האנרכיסטים
ונטּורה דּורּוטי.
ָ
ּבּואנאוֶ
ֶ

DE

In

Lá

ALC A
E DE

מקרא

תחנת המטרו
Banco de España

ה
ס לֶ ס

מפת איתור

ראו מפת הרחובות ,מפה 7-8

מסלול מומלץ

MARQ
E DEL

IA

הכוכבים מדגישים
אתרים שאסור להחמיץ.

 1מלון ריץ ֶּבלמֹונד

לינארס
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ

PLAZA DE

PEnDEnC

סיּבלֶ ס
 . 4פלאסה ֶדה ֶ
מזרקה ובה פסלה של האלה
קיּבלֶ ה ניצבת בכיכר
הרומית ֶ
הנקראת על־שמה.

 .Plaza de la Lealtad 5מפה  .C2 7טל'
.Banco de España  .91-7016767
^ ritz.es ∑ 7

רטה ֶדה ָאלקאלָ ה שער
ּפּוא ָ
ֶ .5
הכניסה לשעבר למדריד עשוי כולו
גרניט ,והוא יפה במיוחד כשהוא
מואר בלילה.

CALL

מפת הרחובות המאוירת
תספק לכם מבט ממעוף
הציפור של אזורי המפתח בכל פרק

L

ּפאלאסיֹו ֶדה קֹומּוניקאסיֹונֶ ס
ובית העירייה

ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו ,המבוסס על
ֶ
פיאצה נאבֹונָ ה ברומא ,נבנה בידי
קרלוס השלישי כאבן שואבת
לאמנויות ולמדעים בבירת ספרד.

LO

2

רטה ֶדה ָאלקאלָ ה
ּפּוא ָ
ֶ

 ,)Comunicacionesהמכונה בלעג
'גברתנו של התקשורת' .חזיתו של
הבניין  -לובנו ,והצריחונים הגבוהים
 מזכירים לרבים עוגת חתונה.הוא נבנה בשנים  1905-1917מעל
גן לשעבר .בפינה שבצפון־מזרח
הכיכר מתנשאת חזית האבן של
לינארס (Palacio
ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדה
 ,)de Linaresשבנה המרקיז
מלינארס בימי חזרתם השנייה
ֶ
של מלכי בורבון ב־( 1875ראו עמ'
 .)68בעבר עמד הארמון בפני
הריסה ,אך מאז שופץ והוסב
לקאסה ֶדה אמריקה (Casa de
ָ
 ,)Américaשם מוצגות היום
תערוכות של אמנים מאמריקה
הלטינית .המקום משמש גם בימה
להצגות תיאטרון ולהרצאות.
המרשימים ביותר הם בית
העירייה ,שם שוכנת לשכתו
של ראש העיר ,והדואר המרכזי,
קֹומּוניקסיֹונֶ ס,
ָ
ּפאלאסיֹו ֶדה
המשמש היום בית למרכז
התרבות  .CentroCentroצאו
להפסקה קצרה בגני הארמון עם
אחד מהקוקטיילים המעולים של
( Le Cabreraראו עמ׳ .)593
בפינה הצפון־מערבית של פלאסה
סיּבלֶ ס נמצאת המפקדה
ֶדה ֶ
של צבא ספרד ,מקום שמור
היטב ומוקף בגן יפה .המפקדה
שוכנת בבנייני ארמון לשעבר
נאוויסטה
ָ
ּבּוא
 ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ(,.)Palacio de Buenavista
שנבנה להזמנתה של הדוכסית
לּבה ב־ ,1777אך הבנייה
מא ָ
ָ
התעכבה פעמיים בשל שריפות.
בפינה הנגדית ניצב ּבנקֹו ֶדה
ֶאסּפאניָה (,)Banco de España
בבניין מהשנים  ,1884-1891שנבנה
בהשראת הרנסאנס הוונציאני ,כפי
שניכר בעיטורי הברזל המעודנים
בגג ובחלונות .שיפוצים נרחבים
וחיוניים ביותר החזירו לבנק את
זוהרו משלהי המאה ה־.19
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מפת אזור להתמצאות
קלה; האתרים ממוספרים,
ומופיעים במפה .האתרים מופיעים
גם במפת הרחובות :ברצלונה
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ראו גם מפות רחובות
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פרט לברצלונה ,מדריד וסביליה,
ספרד מחולקת ל־ 12מחוזות -
ולכולם מוקדשים פרקים נפרדים.
העיירות והאתרים החשובים
והמעניינים ביותר ממוספרים
במפת המחוז.

ייה-לה־מאנצ 'ה על המפה
ָ
קסט
ִ

ה־מאנצ'ה (Castilla-La
ָ
בקסטייה-לָ
ִ
העיר העתיקה טולדו היא מוקד העניין העיקרי
 .)Manchaאבל לא חסרות במחוז עיירות עתיקות וקסומות (אבל פחות מתוירות) ,בהן
טראבה,
ָ
בקלָ
נסהָ ,
בסיגּוא ָ
ֶ
חארה.
וגּוא ָדלָ ָ
אֹורֹוּפ ָסהָ ,אלקאראס ָ
ֶ
ָאלמאגרֹו,
קָמפּיסאבּאלוֹס
ובאלארקֹון יש מבצרים מימי־הביניים  -שרידים
למֹונטה ָ
ֶ
בּב
ֶ
לעברו הסוער של המחוז .כמה מהעיירות במישורי
1P
אל סָ�גוֹסָה
אַטיֶינסָה
מאנצ'ה ,בהן ֶאל טֹוּבֹוסֹו וקאמּפֹו ֶדה
ָ
לָ ה
P
Maranchón
במישורי לָ ה מאנצָ 'ה
קריּפטאנָ
טחנות הרוח מעל קאמּפֹו ֶדה
 2סיגוּאֶנסָה
בהרפתקאותיו של דון
ה ,ה,נזכרות
קריּפטאנָ
Embid
Alcolea
Cogolludo
del Pinar
המיוערת
ברמה
עמ'ה .)399
בתים תלויים מעל נקיק ֶ
ה-מאנצָ ׳ה
שבקסטיליה-לָ
בקּוא ָנק
(ראו ֶ
אּואהקאר,
קיחֹוט ֶ
N211
מוֹלינ ָה דֶה P
Jadraque
a
קּוא ָנקה ,באזור
של ֶסראניָה ֶדה ֶ
A2
juñ
וירחֶן דֶה ל ָה אוֹס
Ta
אראגוֹן 3
Cifuentes
אלקאריָה ובסיירה ֶדה אלקאראס
ִ
Brihuega
N211
פּארקֶה נאטוּראל
N204
עוברים כבישים ציוריים ונופיים.
PR
דֶל אָלטוֹ טאחוֹ
o
R2
Taj
א ָדל ָחא�ה
גוּ ַ
Villanueva de Alcorón
שמורת הטבע הביצתית של טאּבלאס
5
Beteta
A2
Lupiana
}
ֶדה ָדאימיֶ יל היא גן־עדן לצפרים.
4
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בכל מפות האיתור תוכלו לראות
היכן אתם נמצאים יחסית לשאר
חלקי העיר.
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ָ
קסט ייה-לָ
ִ

ָקה

מדריד של בית בורבון

בעבר השתרע ממזרח למדריד העתיקה אזור אידילי של גני ירק שנודע בשם
הּפראדֹו ('כר הדשא') .במאה ה־ 16נבנה באזור מנזר ומאוחר יותר בני שושלת
הּבסּבורג הרחיבו אותו והסבו אותו לארמון ,אך רק מעט מאוד נותר עד היום; גני
לּפארקה ֶדל ֶרטירֹו הפופולרי (עמ'  .)301במאה ה־ 18בחרו לפתח
ֶ
הארמון הפכו
את האזור הזה המלכים לבית ּבּורּבֹון .הם בנו כיכרות מפוארות עם מזרקות,
שער ניצחון מרשים ואת מה שהפך ברבות הימים למוזיאון הּפראדֹו  -אחד
הגדולים והחשובים בעולם .בשנים האחרונות נוספה לאזור תוספת מכובדת -
מרכז המלכה סופיה לאמנות ,אוסף של אמנות מודרנית ספרדית ובינלאומית.

BAR QUIL

כל האתרים הוא סעיף שבו מחולקים
האתרים לקטגוריות :כנסיות,
מוזיאונים וגלריות ,מבנים היסטוריים,
רחובות וכיכרות ,פארקים וגנים.
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בכל פינה יש כאן מבצר  -כפי שמעיד
נערמים גבוה מעל למדרון התלול.
ִ
גם שמו של המחוז
צ'ינצ'יָ ה,
ִ
אינפאנטס,
ֶ
אנּואבה ֶדה לֹוס
(קסטייה) .רובם נבנו וִ יָ ֶ
במאות ה־ ,9-12כשהחבל שימש שדה
ָאלקאראס ָואלמאגרֹו הן עיירות בעלות
קרב בין הנוצרים לערבים .אחרים נבנו
אופי שנבנו במאות ה־ .16-18גם
בטמּבלֶ ֶקה יש פלאסה
לאורך תוואי הגבול של המאות ה־ ,14-15באֹוקאניָ ה וגם ֶ
כששימשו חוצץ בין הממלכות אראגון
מאיֹור מרהיבות.
וקסטיליה .המרשימים ביותר נמצאים
מאנצ'ה מוסיפים יופי רב
ָ
למישורי לָ ה
באלארקֹון,
למֹונטהָ ,
ֶ
בּב
נסהֶ ,
בסיגּוא ָ
ֶ
שני הפארקים הלאומיים  -טאּבלאס
טראבה לָ ה
ָ
ובקלָ
במֹולינָ ה ֶדה אראגון ָ
ֶדה ָדאימיֶ יל וקאּבאניֶ ירֹוס  -שבתחומי
נּוא ָבה.
ֶ
מאנצ'ה
ָ
מֹונטס ֶדה טולדו .את מישורי לָ ה
ֶ
טולדו ,בירת ספרד הוויזיגותית ,היא עיר־ מקיפים אזורי רמה והרים :כרמי הזיתים
נקה;
קּוא ָ
לקאריָ ה; הרי הגיר של ֶ
ִ
מוזיאון נפלאה ,שבורכה במורשת עשירה של ָא
של אמנות ואדריכלות ,תוצאת המזיגה
והפסגות של סיירה ֶדה ָאלקאראס .חבל
בין התרבויות המוסלמית ,הנוצרית
מאנצ'ה הוא אזור הכרמים
ָ
היין של לָ ה
והיהודית ,לצד רעיונות והשפעות מימי־
קֹונסּוא ָגרה
ֶ
הגדול ביותר בעולם .סביב
הביניים ומתקופת הרנסאנס.
לּבאס ֶטה ,משנים השדות את צבעם
ֶ
ָוא
נקה יפה לא פחות .העיר העתיקה
קּוא ָ
ֶ
לסגול עם פריחת הכרכום ,שממנו
יושבת מעל שני ערוצים נפגשים ,ובתיה מפיקים זעפרן יקר־ערך.

a

מדריד ,ברצלונה וסביליה

כל העמודים המתייחסים למדריד
צבועים בתגית ירוקה .עמודי ברצלונה
צבועים בתגית ורודה ,ואילו עמודי
סביליה בתגית אדומה.

1

מאנצ'ה ,את טחנות הרוח שלה
ָ
את יופייה השומם של לָ ה
ואת מבצריה מימי־הביניים ,המטילים צלי־ענק מעל למישורים,
קיחֹוטה .קו האופק שטוף־האור
ֶ
רוואנטס בהרפתקאות האפיות של דֹון
ֶ
הנציח ֶס
ורחב־הידיים הוא אחד מסמליה הבולטים של ספרד .האזור כמעט אינו מתויר,
על אף רכסי ההרים הנופיים ,הערוצים הדרמטיים ושתי הערים המלאות
נקה.
וקּוא ָ
ֶ
אוצרות ,טולדו

היכרות הנופים ,ההיסטוריה
ואופיו של כל מחוז מתוארים
בתת־פרק זה ,שבו תגלו כיצד
התפתח האזור במשך מאות שנים
ומה הוא מציע לתיירים כיום.

n
dia

איך להשתמש במדריך זה

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בספרד ,לספק לכם המלצות של מומחים
ולפרוש בפניכם מידע שימושי .פרק היכרות עם ספרד ממפה את המדינה כולה וממקם
אותה בהקשר ההיסטורי והתרבותי .חמשת פרקי האזורים השונים ,לצד פרקי ברצלונה
ומדריד ,מתארים בפרוטרוט אתרים חשובים ,תוך שימוש במפות ובאיורים .בתחילתו
של כל פרק תמצאו גם מידע רב  -על האוכל והיין ,על הפסטיבלים ועל חופי הרחצה.
בפרק מידע שימושי יש מידע רב על מלונות ומסעדות ,ואילו הפרק שכותרתו חשוב
לדעת מכיל את כל המידע הנחוץ למטיילים  -מתחבורה ועד דרכי התקשרות.
ערים אלה מחולקות לאזורים,
ולכל אזור מוקדש תת־פרק
משלו .בתת־הפרק האחרון של
ברצלונה ושל מדריד ,האזור,
מופיעים האתרים שמחוץ למרכז
העיר .לנפת מדריד ,המקיפה את
הבירה ,הקדשנו פרק משלה .כל
האתרים ממוספרים ,ומופיעים
במפת האזור .לאחר מכן תגיעו
למידע מפורט על כל אתר,
בהתאם למספורו ,כך שלא
תתקשו לאתר כל אתר במפה.

איך להשתמש במדריך זה | 7

3

מידע מפורט כל האתרים
החשובים בשלוש הערים
הגדולות מתוארים בפרוטרוט,
כולל כתובות ,מספרי טלפון
ושעות פתיחה ,סיורים מודרכים,
אפשרויות הצילום ,הגישה לנכים
ואמצעי התחבורה השונים.

נטה
נסּפ ֶר ֶ
הטר ָ
ָ .
מחיצת המזבח ()Transparente
הבארוקית עשויה משיש ,מאבן
ישפה (ג'ספר) ומארד ,פרי יצירתו
טֹומה ,וצוהר תקרה
של נארסיסֹו ֶ
מהודר שוטף אותה באור יום.
היא בולטת מאוד על רקע עיצוב
הפנים הגותי של הקתדרלה.

3

מקרא

2

6

1

כניסה דרך
רטה יאנָ ה
ּפּוא ָ
ֶ

 .תמונת המזבח־הראשי
תמונת המזבח הצבועה היא אחת
היפות בספרד ,ונראות עליה
סצינות מחייו של ישו.
 .מתחם המקהלה
הגילופים על מושבי העץ הנמוכים
מתארים את נפילת גרנדה .את מושבי
הבהט העליונים מקשטות דמויות מהתנ"ך.

7

8

כלי הקודש
בחדר האוצר של הקתדרלה
מוצג הכלי מהמאה ה־16
המכיל את לחם הקודש.
הוא יצוק מכסף וזהב
ומעוצב בסגנון גותי .במהלך
חגיגות קֹורּפּוס ּכריסטי,
נוהגים לשאתו ברחובות
העיר (ראו עמ' .)391

רטה ֶדל מֹויֶ ֶיטה (Puerta
ּפּוא ָ
ֶ 1
 )del Molleteשבחזית המערבית
היא הכניסה הראשית לקתדרלה.
בפתח הזה נהגו לחלק לעניים
ֶיטה (סוג של לחם).
מֹוי ֶ
 2במגדל הפעמונים תלוי פעמון
כבד שכזה לכינוי 'השמנה' (La
.)Gorda
 3החצר הפנימית של שתי
הקומות נבנתה במאה ה־ 14מעל
שרידיו של השוק היהודי העתיק.
 4קּפייה ֶדה סנטיאגו
אילדפֹונסֹו
ֶ
בק ִּפיָ יה ֶדה סן
ָ 5
()Capilla de San Ildefonso
ניצב קברו המרהיב ,בסגנון
הּפלאט ֶרסק ,של החשמן אלונסו
ֶ
קאריֹו ֶדה ָאלּבֹורנֹוס.
ִ
רטה ֶדה לֹוס לֵ יאֹונֶ ס
ּפּוא ָ
ֶ 6
רטה ֶדל ֶּפרדֹון (Puerta
ּפּוא ָ
ֶ 7
 - )del Perdónשער הרחמים
מקושט בגמלון ובו דמויות מכתבי
הקודש.
מֹוזאראּבה (Capilla
ֶ
בק ִּפיָ יה
ָ 8
 )Mozárabeיש שבכת ברזל
מרהיבה בסגנון הרנסאנס ,יציקה
פרנסס מ־.1524
ֶ
מאת חואן
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  570-71ועמ' 595-97

4

מוקדי העניין העיקריים של
ספרד כל אחד מהם זוכה
לכפולת עמודים (או יותר) .מבנים
היסטוריים מתוארים תוך שימוש
בחתך רוחב של חלל הפנים; ערים
ועיירות מעניינות במיוחד מוצגות
ממעוף הציפור ,ואתרים חשובים
מובלטים ומתוארים ביתר פירוט.

לגלות את ספרד | 11
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לגלות את ספרד

0
100
נט ּברי
הק ַ
הים ָ
ק"מ
קאנגאס
קסטרֹו
סנטא ֶנדר
ָ
סן
לארדֹו
ֶ
אֹוביֶ ידֹו
דה אֹוניס
אּורדיאלֶ ס
ַ
סבסטיאן
קּואבאס ֶדה
סנטיאנה ֶ
סטּוריא ס
ַ
קֹובאדֹונגָ ה ָא
אֹו
ּבילּב
ָ
רניקה
גֶ ָ
ֶדל מאר
אלטאמירה
ָ
סנטיאריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה
ָ
ּפארקה נאסיֹונאל
ֶ
ּורֹוּפה
ּבר יָ ה ֶדה ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
נט ִ
ָק ַ
אֹוניאטי אראנצאסּו
חיחֹון

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של ספרד ,תוך מזעור מספר
הנסיעות למרחקים ארוכים .נתחיל בשלושה טיולים של יומיים בשלוש הערים המסעירות
ביותר בספרד :מדריד ,ברצלונה וסביליה .כדי ליצור מסלול טיול של שבוע אפשר לשלב את
המסלולים (בין שלוש הערים מקשרות רכבות  AVEמהירות) .בהמשך ,נביא הצעות נוספות,
למי שרוצים להאריך את הטיול לעשרה ימים .המסלול הבא הוא טיול נושאי של עשרה ימים
ּבילּבאֹו וחבל הבאסקים .אחריו בא מסלול של שבוע לחופי הים התיכון,
ָ
בצפון ספרד ,כולל
רט ֶחנָ ה ,דרך ואלנסיה .ולבסוף ,יצרנו גם מסלול שמשלב בין מדריד לבין
מברצלונה ועד ָק ָ
שלוש הערים הגדולות של ָאל אנדלּוס :סביליה ,קורדובה וגרנדה .בחרו במסלולים האהובים
עליכם ,שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

ספרד הפראית:
ָ
ָק ָ
סטּוריאס וגאליסיה
נטּבריָ הָ ,א
• טיול בין כפרי דייגים
שהפכו לאתרי־נופש,
בסנטא ֶנדר,
ַ
וביקור
ּבריָה.
נט ִ
בירת ָק ַ
• טיול נינוח בעיירה
העתיקה והשמורה
היטב סנטיאנה ֶדל
מאר ,והצצה בציורים
הפרהיסטוריים
בקּואבאס ֶדה
ֶ
אלטאמירה.
ָ
• טרק בין הפסגות
הנישאות והעמקים
המרהיבים של

ליֵ ִיא ָידה
ברצלונה

קאלאטיּוד

חיראלדה
ָ
לָ ה
מגדל הפעמונים של קתדרלת
סביליה ,אתר מורשת עולם,
היה בעבר מינרט

הים
התיכון

ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה
ֶ
ּורֹוּפה.
ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
• בילוי בחיחֹון התוססת,
ונסיעה בכיוון מזרח,
רדה
לאורך קוסטה וֶ ֶ
הסלעי ,בין כפרים
שלווים למפרצונים
נסתרים.
• טיול יום בין החומות
הרומיות בלּוגֹו ,בדרך
לעיר האבן והשחם
סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה.
ֶ

טֹורטֹוסה
ָ
חארה
גּוא ָדלָ ָ
ָ

אראגון
ֶּפניסקֹולָ ה

• האווירה המחשמלת
במדריד ,בירת ספרד,
שבה מוזיאונים
מהשורה הראשונה
ומבחר אדיר של
מסעדות וחנויות.
• סביליה המכשפת,
רחובות צרים וצבועים
בלבן ,מגדל הפעמונים
חיראלדה וארמון
ָ
לָ ה
לקזאר.
הפאר ֵר ַיאל ָא ָ
• דילוג בין עיירות
אנדלוסיות שמורות
להפליא כמו קארמֹונָ ה
סיחה ,שבהן
ֶוא ָ
ארמונות נאים וכנסיות.
סקיטה של
במ ָ
• ביקור ֶ
קורדובה ,וטיול במבוך

מדריד

רּואל
ֶט ֶ

נקה
קּוא ָ
ֶ

ואלנסיה

ּבילּבאו
וחבל הבאסקים

טולדו

ואלנסיה
Requena
Tormelloso

• טיול נינוח ברובע הגותי
של ברצלונה ,הצצה
לאדריכלות עתירת הדמיון
של גאּודי ,אוכל וקניות
בשפע ,ולסיום גם מנוחה
קלה באחד מחופיה
המרהיבים של העיר.
• ביקור בסיגֶ ׳ס ,מהעיירות
היפות (והתוססות) ביותר
לשפת הים התיכון ,ולאחר
מכן ביקור בעתיקות
הרומיות של ָט ָרגֹונָ ה.
בּפניִיסקֹולָ ה
• נופש ֶ
המקסימה ,שיושבת על
צוק המוקף כמעט כולו
בים ,והמשך הטיול

בוואלנסיה המרהיבה,
המשלבת היטב בין ישן
לחדש.
ליקאנטה
ֶ
בא
• בילוי של יום ָ
ָ(אלקאנט) השוקקת,
העשירה במוזיאונים
נפלאים לאמנות ,וטיפוס
אל המבצר המשקיף
מראש הצוק אל נוף ים
נפלא.
• אדריכלות הבארוק ואווירת
ימים עברו במּורסיָה
המסורתית .ומשם הלאה,
רט ֶחנָ ה העתיקה ,ואל
לק ָ
ָ
העתיקות מימי רומי
והמלחמות הפוניות.

קסט ייה-לָ ה מאנצ'ה
ִ

Xábia

טיילת בגני הנסיך שבמבצר אָ ראנחּואֶ ס ,מאת ג׳אני ָדלי אֹורטי

סיּודאד ֵר ַיאל

Hellín
Elda

מּורסיָ ה

ליקאנטה
ֶ
ָא

לינארס
ֶ
קורדובה

מּורסיָ ה
ִ
לורקה

Huéscar

אנדלוסיה

רט ֶחנָ ה
ָק ָ

ּפריֶ יגֹו ֶדה קורדוּבה
ִ
גרנדה

מֹוחאקאר
0

100

סיחה
ֶא ָ

מֹונטיָ יה
ִ

Águillas

ק"מ

הרחובות ברובע
היהודי העתיק.
• נסיעה בין גבעות
משתפלות ,מטעי
זיתים ,ושורה של
ממֹונטיָיה
ִ
כפרים יפים,
לּפריֶיגֹו ֶדה קֹורדֹוּבָ ה,
ִ
ולגימה של יינות
מקומיים לארוחת ערב.
• הצצה בלתי־נשכחת
לארמון הייחודי גרנדה,
מּברה ,שסביבו
לה ָ
ָא ָ
הגנים הריחניים של
ראליפה ,הטובלים
ֶ
החנֶ
ֶ
ברוח ָאל אנדלּוס.
טאפאס טעימים
ומופע פלמנקו במערה
שעל צלע גבעה.

מדריד

ראנחּואס
ֶ
ָא

ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת

גאליסיה

מדריד וספרד המורית:
גרנדה ,קורדובה וסביליה

ָאלקאניס

ָט ָרגֹונָ ה

לּוגֹו
סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלה
ֶ

ָארֹו

מקרא

סיגֶ 'ס

קסט ייה ִא י לֵ יאֹון
ִ

ויטוריה

מדריד וספרד המורית:
גרנדה ,קורדובה וסביליה
ּבילּבאו וחבל הבאסקים
ספרד הפראיתָ :ק ָ
נטּבריָה,
ָ
סטּוריאס וגאליסיה
ָא
ברצלונה וחוף הים התיכון
ברכבת

קטלוניה

רדה
קוסטה וֶ ֶ

למ ִריָ ה
ָא ֶ

ָאגילָ ר

מֹונט ְפ ִריֹו
ֶ

מלגה
מֹוטריל
מארּביָ יה
ֵ

קארמֹונָ ה

סביליה

נהיים הנוצץ,
• ביקור במוזיאון גּוגֶ ַ
ולאחר מכן קניות בבוטיקים
האופנתיים של ּבילּבָ אֹו.
• עלייה לרגל אל עץ האלון המצמרר
רניקה-לּומֹו ,באחד המקומות
של גֶ ָ
היחידים שניצלו מההפצצה ב.1937-
ואסקה הבתולי
ָ
• טיול נינוח בקוסטה
והיפהפה ,טעימה משלל הדגה הטרי
ודילוג בין עיירות חוף קסומות.
• מנה גדושה מהחיים הטובים בסן
סבסטיאן ,מבילוי על החוף ועד
טאפאס מהטובים בעולם.
בסנטיאריֹו ֶדה
ָ
• ביקור בפנים הארץ,
לֹויֹולָ ה הנופי ובסנטּואריֹו ֶדה
אראנצאסּו שבמרומי גבעה.
• טיול בוויטֹוריה המקסימה ,בירת חבל
הבאסקים.
• היכרות עם עיר היין העתיקה ָארֹו,
ודילוג בין כמה יקבים.
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

גּוא ִ
רדה (לָ ה ַ
גּוא ָ
ָא ַ
רדיָה) A Guarda
)100 ,53 (La Guardia
מלונות 562
טֹושה (לָ ה ָ
ָא ָ
טֹוחה) A Toxa
)98 (La Toja
ָא קֹורּוניָה (לָ ה קֹורּוניָה)
)93 A Coruña (La Coruña
מלונות 562
מסעדות 582
ָא קֹורּוניָה ,נפת Provincia de A
89 Coruña
ָא ָ
ראּפה דאס ֶּבסטאס (אֹויָה,
ּפֹונט ֶב ָ
ֶ
דרה) A Rapa das Bestas
102 ,45
ראו גם פארקים לאומיים; שמורות
טבע; גני־חיות
אּבּו אל־חסן ,סולטן Abu-l-Hasan
496
אביב בספרד 44
פסטיבלים 42
אבידות ומציאות 620
אביזרים ,חנויות 193 ,192
מדריד 323 ,322
ָאבילָ ה 366–7 ,12 Ávila
מלונות 569
מסעדות 594
ָאבילָ ה ,נפת Provincia de Ávila
351
ָאבילֶ ס 109 Avilés
ֶ
מֹונט ָסה Caballeros de
אבירי
250 Montesa
לק ָ
אבירי מסדר ָא ָ
נט ָרה Caballeros
414 de la Orden de Alcántara
אבירי מסדר טֹויסֹון ֶדל אֹורֹו
Caballeros de la Orden de
152 Toisón del Oro
(ה)אבן ,תקופת 52
ֶאּברוֹ ,נהר 231 ,229 ,115 Ebro
ַאגָ ֶא ֶטה 547 Agaete
ֶאגאסֶ ,א ֶ
נריקה ֶדה Egas, Enrique
490 de
ָא ֶ
גּוארֹו 238 Agüero
ָאגילאס 267 Águilas
ָאגילָ ר 486 ,17 Aguilar
ָאגילָ ר דה קאמּפוֹ Aguilar de
373 Campoo
ָאגילָ ר ,המרקיזים לבית 373 Aguilar
אגרה ,כבישי 631
ַא ֶגרס 263 Agres
אגתה הקדושה ,יום חגה של
ָ
(ס ָמ ָרמאלָ ה) 372
ָא ֶד ֶחה 538 Adeje

ֶאדיפיסיֹו מטרופוליס (מדריד)
288 Edificio Metrópolis
(ה)אדם הקדמון 52
ֶ
מאּוטרכט Adrian de
ַאדריאן
62 Utrecht
אדריאנוס ,הקיסר 480
אדריכלות 28-31
כנסיות רומאנסקיות 87
מבצרי קסטיליה 348-9
ָ
מודרניסטה 144-5
ֶ
המּודחאר 59
סגנון
סגנון מּורי 426-7
גרֹובה ֶ(אל ֶ
אֹו ֶ
גרֹובה) O Grove
)98 (El Grove
מלונות 562
מסעדות 582
ֵ
אֹו ֶס ֵ
קאּבריירֹו)
ּבריירֹו (אֹו
)103 O Cebreiro (O Cabreiro
הדרך לסנטיאגו 86
אּואיס ֶדה לּונָ ה ,חואן Ruiz de
390 Luna, Juan
אּוא ָ
ֶ
לבה 466 Huelva
פסטיבלים 467 ,46
מסעדות 600
אּוא ָ
ֶ
לבה ,נפת Provincia de
463 Huelva
ָ
אֹואנֶ ס 489 Ohanes
אּוא ָ
ֶ
סקה 239 Huesca
מסעדות 590
אּוא ָ
ֶ
סקה ,נפת Provincia de
231 Huesca
ֶ
אּוארטאס (מדריד) ,חיי לילה
328–9 Huertas
אּוארטֹו ֶדה לאס ֶ
ֶ
פלֹורס ַ(אגָ ֶא ֶטה)
547 Huerto de las Flores
אּוארטֹו ֶדל ָ
ֶ
קּורה ֶ(אלש) Huerto
265 del Cura
אּוארקאל ָא ֶ
ֶ
למ ִריָה ,מסעדות 600
Huércal Almería
ֶ
אּוּב ָדה 500–501 Úbeda
מלונות 574
מסעדות 602
מפה 500
אֹוביֶידֹו 110–11 ,78 ,15 Oviedo
מלונות 563
מסעדות 584
אֹוביֶידֹו ,חואן ֶדה Oviedo, Juan
434 de
ֶ
אּוּבריקה 472 Ubrique
אוגוסטוס קיסר Augustus
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה
כובש את ָא
54
לּוגֹו 103
ֶמ ָ
רידה 415 ,414
אּוגֶ ט ,זָ ֶ
'אּומה 150 Huguet, Jaume
מט ֶ
(ה)אוהבים ֶ
רּואל Lovers of
245 Teruel

(אֹור ֶ
נסה ֶ
אֹוּור ֶ
ֶ
נסה) Ourense
)102 (Orense
מלונות 562
מסעדות 582
(אֹור ֶ
נסה ֶ
אֹוּור ֶ
ֶ
נסה) ,נפת Provincia
)89 de Ourense (Orense
ֶ
אּוחּואה 134 Ujué
ֶ
אֹוחן ,מלונות 573 Ojen, hotels
אוטובוס 634 ,633
אוטובוסים בינעירוניים 633
אוטו־ד ֶ
ָ
ה־פה בפלאסה מאיֹור (ריסי)
278
ָאּוטֹול 133 Autol
אּוטי ֶ
ֶיל־ר ֶקנָ ה ,חבל היין Utiel-
206-7 Reqeuna
ֶ
אּוטרכט ,אמנת (Tratado de )1713
476 ,66 Utrecht
אּויָה ,נהר 98 Ulla
אֹויָה ,פסטיבלים 102 Oia
ֶ
ּפיסּוארגָ ה Olleros de
אֹויֶירֹוס ֶדה
373 Pisuerga
ָאֹויס ,מסעדות 585 Aoiz
אוכל ומשקאות
ָ
אֹורצ'אטה 257
אנדלוסיה 422-3
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 80
ָא
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 343
ֶא
אראגון 204-5
ארץ הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 81
גאליסיה 80
דרום ספרד 422–3
האיים הּבאלֶ אריים 517
האיים הקנריים 541
היינות של דרום ספרד 424–5
היינות של מזרח ספרד 206–7
היינות של מרכז ספרד 344–5
היינות של צפון ספרד 82–3
ואלנסיה ומּורסיָה 205
חופשות מיוחדות 613 ,612
חנויות 607
חנויות בברצלונה 193 ,190–91
חנויות במדריד 323 ,320–21
חנויות בסביליה 459
מדריד 342
מה לשתות בספרד 580–81
מזרח ספרד 204-5
מרכז ספרד 342-3
צפון ספרד 80-81
קטאלוניה 204
ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 342-3
ִ
קסטייה-לה–מאנצ'ה 343
שרי 425
ראו גם מסעדות
ֶאּולאליָה ,הקדושה 152
הסרקופג 153

ָ
אֹולאנדה ,קֹורנֶ ליס ֶדה Holanda,
102 Cornelis
אֹולֹוט 217 Olot
מלונות 566
ָ
אֹוליבה ,אב המנזר 224 Oliva
ָ
אֹוליבה ,מלונות 568 Oliva
אֹוליב ָיירה ,חואן ֶ
ֵ
חֹוסה Oliveira,
100 Juan José
אֹוליב ָ
ֶ
נסה 416 Olivenza
ֶ
אֹוליבראס ,הרוזן־דוכס Olivares
308 ,64
אֹוליטה ֶ(א ֶ
ֶ
ריּברי) 134-5 Olite
מלונות 564
מסעדות 585
(ה)אולימפיאדה ,ברצלונה ()1992
177 ,160 ,73 ,27
(ה)אומות המאוחדות 71
ֶ
אּומיָהָ ,א ֶּבן 489 Humeya, Abén
ֶא ֶ
ּונאטה 135 Eunate
אּונאמּונוֹ ,מיגֶ ל ֶדה Unamuno,
365 ,39 Miguel de
ָ
אֹונדארה ,מסעדות 591 Ondara
אוֹנדאריּביָה ֶ
(פּואטנֶ ראּביה)
)Hondarribia (Fuenterabbía
127
מלונות 564
ָ
אֹונדה 252 Onda
אֹונד ָ
ָ
רֹואה 123 Ondarroa
ַ
(אֹוניא ֶטה) )Oñati (Oñate
אוֹניאטי
128 ,14
ֶ
אּוניברסידאד ָ(ּב ֶא ָסה) Universidad
502
ֶ
אּוניברסידאד ֶדה סנקטי סּפיריטּוס
ַ
(אֹוניאטי) Universidad de Sancti
128 Spiritus
ֶ
אּוניברסידאד (סביליה)
449 Universidad
ֶ
אּוניברסידאד (סלמנקה)
364 ,362 Universidad
ַ
ֶ
(קֹומיאס)
אּוניברסידאד ּפֹונטיפיסיה
115 Universidad Pontificia
אֹוניה 373 Oña
אונסק"ו 537 ,182
אּונק ִ
ָ
סטיוֹ 234 Uncastillo
אֹוס ֶדה ָארּבאיּון Hoz de Arbayún
139
אֹוס ֶדה ֶּב ֶט ָטה 387 Hoz de Beteta
אֹוס ֶדה חּוקאר 399 Hoz de Júcar
אֹוס ֶדה לּומּביֶיר Hoz de Lumbier
139
אֹוס מאגוסטֹוס 46 Os Magostos
ָ
אֹוס ֶּפ ֵ
(לאסה) Os
ליקיירֹוס
102 Peliqueiros
אֹוסּונָ ה 479 Osuna
מסעדות 601
אֹוסּונָ ה ,דוכסי Osuna, Duques
479 de
אֹוסֹונָ ה ,רודריגו ֶדה (הצעיר) Osona,
515 Rodrigo de

אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵריֶיס ָקתֹוליקֹוס
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Hostal
(סנטיאגו ֶדה
94 de los Reyes Católicos
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס (לֵ יאֹון)
357 ,29 Hostal de San Marcos
ָא ֶ
ּוסטנים ,שבט 224 Ausetan
ֶ
ֵ
מֹונאסטריֹו ֶדה Oseira,
אֹוס ָיירה,
103 Monasterio de
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה סנטה ֶ
קראּו ִאי
ֶדה סנט ָּפאּו (ברצלונה) Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau
169 ,163 ,13
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה קארידאד
(איֶיסקאס) Hospital de la
390 Caridad
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה קארידאד
(סביליה) Hospital de la Caridad
435 ,433
אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס וֶ נֶ ראּבלֶ ס
(סביליה) Hospital de los
443 ,439 ,13 Venerables
אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו ֶ
(אּוּב ָדה)
501 ,500 Hospital de Santiago
ֶאּוסקאדי ,ראו חבל הבאסקים
ֶא ָ
ּוסק ָרה ,שפה 617 ,119
אֹוּפּוס ֵדיי 239 Opus Dei
אופנה ,חנויות 607
ברצלונה 193 ,191–2
מדריד 323 ,322
סביליה 459
אופנועים ,הגראן ּפרי הספרדי ֶ(ח ֶרס
ֶ
פרֹונט ָרה) 44
ֶדה לָ ה
אופניים ,השכרה 633
אופניים ,רכיבה על 633 ,613 ,612
בערים 635
אופרה 608 ,25–6
ברצלונה 197 ,195
מדריד 327 ,326
סביליה 460
אוֹצ'אגאביָה 139 Ochagavia
אֹוקאניה 398 Ocaña
מסעדות 596
אּוקלֶ ס ,מנזר Uclés, Monasterio
390 de
ֶ
אֹוראֹו 89 ,31 Hórreo
אֹוראטֹוריֹו ֶדה סן ֶפ ֶ
ליּפה נֶ רי
(קאדיס) Oratorio de San Felipe
471 Neri
ָ
אּוראקה מנאבארה ,דוניה Urraca
58 of Navarra, Doña
קברה 372
אֹורגאס 391 Orgaz
אֹורגָ ה ,ראו ֶ
ֶ
רוֹנססבאיֶיס
אּורדאניס ,מסעדות 586 Urdániz
ָ
אּורדה 398 Urda
אֹורדֹוניֹו השני 358 Ordoño II
ֶ
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה
אֹורד ָסה,
Ordesa, Parque Nacional de
236–7 ,231 ,202 ,34

ֶ
אוֹרוֹּפ ָסה 391 ,251 Oropesa
מסעדות 596
אורז ,גידול 33
ָ
אֹורחיבה 488 Orgiva
מלונות 573
מסעדות 601
אּורטאדֹו ,פרנסיסקו ֶדה Hurtado,
333 Francisco de
אֹורטגָ הֶ ,
ֶ
גֹומס Ortega, Gómez
301
ָ
אּורטה ֶדה סנט ז׳ואן ,מסעדות 589
Horta de Sant Joan
אוֹרטיגֵ ָיירה (גאליסיה) Ortigueira
92
מסעדות 582
אוֹרטיגֵ ָיירהִ ,ריָה ֶדה Ortigueira,
92 Ría de
ָ
סטּוריאס) Ortiguera
אוֹרטיגֶ ָרה ָ(א
108
ֶ
מֹונטה 139 Ori, Monte
אֹורי,
ֵ
אֹור ָיאה ,חואן ֶדה Orea, Juan de
505
ֶ
אֹוריאנָ ה ,פרנסיסקֹו ֶדה Orellana,
411 Francisco de
אוֹריוֶ ולָ ה (אֹוריֹולָ ה) Orihuela
)265 (Oriola
מלונות 568
אֹוּור ֶ
נסה ,ראו ֶ
אֹור ֶ
ֶ
נסה
אֹורסֹולָ ה 554 Orzola
ָ
אֹורצ'אטה 257 Horchata
ָ
ָ
קֹוסטה ֶדל
קֹוסטה ֶדל ראו
ָאזאהאר,
ַאזאהאר
ֶ
ז'ּונטאמנט (ברצלונה)
ָא
151 ,148 Ajuntament
אזורי זמן 618
ֶא ֶח ָאה ֶדה לוֹס קאּבאיֶירוֹס Ejea de
234 los Caballeros
טאּפּוא ָ
ֶ
רקה ,מסעדות Atapuerca
ָא
594
ָאטי ָ
ֶינסה 396 Atienza
פסטיבלים 391
ָא ֶטנֵ אֹו ֶדה מדריד Ateneo de
295 Madrid
ָאיַאריס 102 Allariz
איביזה ֵ(א ָ
ייביסה) )Ibiza (Eivissa
514–16 ,511 ,508
אוכל ומשקאות 517
חיי־לילה 515
מלונות 574
מסעדות 602-3
מפה 512
איביזה ,העיר 514–15 Ibiza
מלונות 574
מסעדות 602
איבריים ,שבטים 52
איגאנצי (יאנסי) )Igantzi (Yanci
138
איגלסיה ֶדה לָ ה מגדלנה (סביליה)
434 Iglesia de la Magdalena
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נּוא ָ
איגלסיה ֶדה ֶ
סטרה סניורה
רֹוסיֹו ֶ(אל ִ
ֶדל ִ
רֹוסיֹו) Iglesia de
467 Nuestra Señora del Rocío
(טֹורד ַ
ֶ
סיאס)
איגלסיה ֶדה סן אנטֹולין
370 Iglesia de San Antolín
ָ
אּוטיסטה
איגלסיה ֶדה סן חואן ָּב
(ּבאניֹוס ֶדה ֶסראטֹו) Iglesia de
372 San Juan Bautista
איגלסיה ֶדה סן ֶחרֹונימֹו ֶאל
ֵר ַיאל (מדריד) Iglesia de San
294 Jerónimo el Real
סק ָ
איגלסיה ֶדה סן מיגֶ ל ֶדה ֶא ָ
לאדה
(לֵ יאֹון) Iglesia de San Miguel
357 de Escalada
איגלסיה ֶדה סן ניקולאס ֶדה ּבארי
(מדריד) Iglesia de San Nicolás
279 de Bari
איגלסיה ֶדה סן פדרו (סביליה)
448 Iglesia de San Pedro
איגלסיה ֶדה סנטה אנה (גרנדה)
492 Iglesia de Santa Ana
איגלסיה ֶדה סנטה מריה ֶדה
ּפּוא ֶ
ּונאטה (ליד ֶ
ֶא ֶ
נטה לָ ה ֵריינָ ה)
Iglesia de Santa María de
135 Eunate
ֶ
(קאס ֶרס)
איגלסיה ֶדה סנטה מריה
412 Iglesia de Santa María
איגלסיה ֶדה סנטו ֶ
טֹומה (טולדו)
,392 Iglesia de Santo Tomé
394
איגלסיה ֶדה סנטיאגו ֶדל ַא ָרּבאל
(טולדו) Iglesia de Santiago del
395 Arrabal
איגלסיה־קֹונבנטֹו ֶדה סן ֶא ֶ
ֶ
סטּבאן
(סלמנקה) Iglesia-Convento de
364 ,363 San Esteban
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה
המסדר הישועי 128
ָ
סנטיאריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה 128
ִאיֹו 99 Hio
ַאיּוּב 242 Ayub
ַאיוֹן 369 Ayllón
ָאיּונטאמיֶינטֹו 625 Ayuntamiento
ָאיּונטאמיֶינטֹו ָ(ארקֹוס ֶדה לָ ה
ֶ
פרֹונט ָרה) 473 Ayuntamiento
ָאיּונטאמיֶינטֹו (סביליה)
442 Ayuntamiento
ָאיּונטאמיֶינטֹו (קארמֹונָ ה)
480 Ayuntamiento
(ה)איחוד האירופי 72 ,27
איחוד ספרד 74
איטליקה 480 ,55 Itálica
ֵא ָ
ייביסה ,ראו איביזה
ֶ
ַא ֶ
סטוֹרטס ,פארק נאסיונאל ד'
ייגּוא
'Aigüestortes, Parc Nacional d
215 ,211 ,34
ֶ
מֹונטחֹו ֶדה ֶט ֶח ָרה נֶ ָגרה
ָאיֶידֹו ֶדה
Hayedo de Montejo de Tejera
386 Negra
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ֶ
מֹונטחֹו ֶדה לָ ה סי ֶָירה
ָאיֶידֹו ֶדה
Hayedo de Montejo de la
332 Sierra
איים 506–55
האיים הּבאלֶ אריים 510–31
האיים הקנריים 532–55
היכרות עם האיים הספרדיים
508–9
ִאיֶיס ֶמ ֶדס (איסלאס ֶמ ֶדס) Illes
)221 Medes (Islas Medes
ִאיַיס סיֶיס 99 Illas Cíes
איֶיסקאס 390 Illescas
מסעדות 596
אייפל ,גוסטב 101 Eiffel, Gustave
איליָה ֶדה ָט ָ
ּבארקה Illa de Tabarca
265 ,262
ִ
דיסקֹורדיָה (ברצלונה)
איליה ֶדה לָ ה
168 ,164 Illa de la Discòrdia
ַאינָ ה 401 Ayna
אינֹוחֹוסה ֶדל ֶ
ָ
דּוקה Hinojosa del
480 Duque
אינּוריָהֶ ,
ִ
מאטאֹו Inurria, Mateo
483
אינטרנט 624
ָא ָ
ינסה 235 Aínsa
מלונות 567
מסעדות 590
ָ
אינפנטאדֹו ,דוכסי Infantado,
336 Duques de
(ה)אינקה ,בני 62
(ה)אינקוויזיציה ,60 Inquisition
278
ּפאלָ אּו ֵר ַיאל (ברצלונה) Palau
150 Reial
ָ
איסאּבה 139 Isaba
(ט ֶ
גּורה ,חתונת ֶ
איסאּבל ֶדה ֶס ָ
ֶ
רּואל)
245 Bodas de Isabel de Segura
איסבלה הראשונה ,מלכת קסטיליה
(הקתולית) Isabel I, Reina de
60-61 Castilla
אֹוריוֶ ולָ ה 265
איגלסיה ֶדה סן ֶחרֹונימֹו ֶאל ֵר ַיאל
(מדריד) 294
איחוד ספרד 74 ,51
ֶ
אלמ ִריָה 505
גרנדה 490
האינקוויזיציה 278
מבצר ָא ֶרבאלֹו 369
ֶמדינָ ה ֶדל קאמּפֹו 370
ָמדריגָ ל ֶדה לאס ָאלטאס ֶ
טֹורס
370
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס
ֵריֶיס (טולדו) 395
נישואיה 370
סנטה ֶפה 486-7
ֶ
קאס ֶרס 413 ,412
קולומבוס 466 ,150
קרב טֹורֹו 361
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) 444

ִ
צ'אנסי ִֶיריָה (גרנדה) 492
ֵר ַיאל
איסבלה השנייה ,מלכת ספרד
Isabel II, Reina de España
דיוקנאות 75
הוויתור על כס המלוכה 67
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
(מדריד) 300
תיאטרֹו ֵר ַיאל (מדריד) 279
איסבלה מפורטוגל ,קברה של
375 Isabel of Portugal
איסבלה קלרה ֶא ֶ
ּוחניָה ,הנסיכה
Isabel Clara Eugenia, Princesa
285
ָ
איראטה Isozaki, Irata
איסֹוזאקי,
177
ֶ
איסידֹורה הקדוש 277 ,276 ,275
איסלאס ָקנָ ַ
ריאס ,ראו האיים
הקנריים
איסלָ ה 108 Isla
ָ
קארטּוחה (סביליה)
איסלָ ה ֶדה לָ ה
450 Isla de la Cartuja
דרה ,ראו ֶאס וֶ ָ
איסלָ ה וֶ ָ
דרה
איסלָ ה כריסטינה 466 Isla Cristina
ָ
מאחיקה (סביליה) Isla
איסלָ ה
461 ,450 Mágica
ָ
מאחיקה ,פארק השעשועים
איסלָ ה
(סביליה) 450
איסלָ ה ֶּפרדיגֶ ָרה Isla Perdiguera
266
ֶ
איסלֹוטה ֶדה אילאריֹו Islote de
553 Hilario
איסמעיל הראשון 494 Ismail I
איקֹוד ֶדה לֹוס וינֹוס Icod de los
538 Vinos
איראטיֶ ,ס ָ
לבה ֶדה Irati, Selva
139 de
איראנצּו 136 Iranzu
ֶ
איראצ'ה 136 Irache
איר ָ
ֶ
גּואה ,עמק 133 Iregua Valley
אירו ,מטבע 623
אירווינג ,וושינגטון Irving,
494 Washington
אירּוניָה ,ראו ּפאמּפלֹונָ ה
ֵאישאמּפלֶ ה (ברצלונה) Eixample
162–71 ,13
חיי לילה 199 ,198
מלונות 565
מסעדות 587
מפה 163
אכסניות נוער 561 ,560
אכסניות נוער 561 ,560
ֶאל ִאיֶירֹו 536–7 ,534 El Hierro
הרי געש 555
מלונות 575
מסעדות 604
ָאל אנדלּוס 56-7 ,51 Al Andaluz
הכיבוש מחדש 58-9
ָ
סקוֹריאל (מדריד) El Escorial
ֶאל ֶא
334–5 ,270 ,63

ֶאל ָארגאר ,תרבות 52 El Argar
ֶאל ָא ֶרנאל (סביליה) El Arenal
430-35
מלונות 571
מסעדות 597
מפת האזור 431
מפת רחובות מאוירת 432-3
ֶאל ּבּוסֹו (סביליה) 433 El Buzo
ָ
אֹוסמה El Burgo de
ֶאל ּבּורגֹו ֶדה
381 Osma
מסעדות 594
ֶאל ּבֹורן (ברצלונה) 157 El Born
ֶאל ּביֶירסֹו 354 El Bierzo
ֶאל ָּבלקֹון ֶדה ֶא ָ
ּורֹוּפה El Balcon de
487 Europa
ֶאל ָּב ֶ
ניּואלֹו (גרנדה) El Bañuelo
492 ,491
ֶאל גֹולפֹו 553 El Golfo
ֶאל גֹורדֹו 47 El Gordo
ֶאל גראן קּפיטן El Gran Capitán
491
ֶאל ֶגרקֹו ,285 ,256 ,127 El Greco
395
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה קארידאד
ִ(איֶיסקאס) 390
איגלסיה ֶדה סן מיגֶ ל ָ(אנדּוחאר)
500
בית־מוזיאון ֶאל ֶגרקֹו (טולדו) 395
בתולת העיבור בלא חטא 394
האציל וידו על חזהו 298
הערצת הרועים 296
ישו מופשט מבגדיו 396
מוזיאון ֶסראלּבֹו (מדריד) 308
קבורתו של הרוזן מאֹורגאס ,36
394 ,392
(סיגּוא ָ
ֶ
ֶאל ֶ
נסה) El
דֹונסל ,קברו
386 ,60 Doncel
ֶאל וִ ָיאר ֶדה ָא ָ
לאבה El Villar de
82 Álava
ֶאל וֶ ֶ
נדרל 228 El Vendrell
ָאל חכים השני ,הח'ליף Al Hakam
500 ,484 II, Caliph
ֶאל טֹוּבֹוסֹו 398 El Toboso
ֶאל טֹורֹו 527 El Toro
ֶאל טֹורקאל 479 El Torcal
ֶ
ִ
טֹורמס El Lazarillo
לאסאריֹו ֶדה
ֶאל
38 de Tormes
ֶאל מאדרֹונאל ,מסעדות 604 El
Madronal
ֶאל ָמ ֶאסטראט ֶ(אל ָמ ֶאסטראסגֹו) El
)250 Maestrat (El Maestrazgo
ֶאל ֶמדאנֹו 538 El Médano
מֹונטה ָק ִ
ֶ
סטיֹו El Monte
ֶאל
116 Castillo
ָאל מנצּור 484 ,381 ,57 Al Mansur
ֶאל ָסאּוסאל ,מסעדות El Sauzal
605
ַ
(סנטא ֶנדר) El
ֶאל סארדינֶ רֹו
117 Sardinero

ֶאל סיד 374 El Cid
ואלנסיה 254
לּפּוא ֶ
כובש את ָא ֶ
נטה 252
כובש את ואלנסיה 58
ָ
ָ
ּפּוא ָ
ֶ
ּביסאגרה
נטיגּואה ֶדה
רטה ָא
(טולדו) 395
פסלו 374
קברו 377
שירה אפית 38
ֶאל סילּבֹו (שפת השריקות) El
536 Silbo
ֶאל ָּפאיס 73 El Pais
ֶאל ּפאסֹו 536 El Paso
ּפּוא ֶ
ֶאל ֶ
נטה ֶדה סאנאּבריָה ,מלונות
569 El Puente de Sanabria
ּפּוא ֶ
ֶאל ֶ
נטה ֶדל ָארסֹוּביסּפֹו El
391 Puente del Arzobispo
ֶאל ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה סנטה מריה El
470 Puerto de Santa María
מלונות 574
מסעדות 601
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה El Puig,
ֶאל ּפּוץ',
253 Monasterio de
ֶאל פֹורמיגאל 234 El Formigal
ֶאל ּפילאר ֶדה לָ ה מֹולָ ה ,מסעדות
602 El Pilar de la Mola
ֶאל קאנטֹור ֶדל ִמיֹו סיד 374 ,38
ֶאל קאּפריצ'ֹו (קוֹמיאס) El
145 ,115 Capricho
ַ
ּבאניאל ,חוף (ואלנסיה) El
ֶאל ָק
257 Cabañal
ֶאל ִ
קֹוטיֹו ,מסעדות 604 El Cotillo
ִ
ִ
מּורסיה) El
(קסטריוֹ ֶדה
ֶאל קֹולאצ'ֹו
372 Colacho
ֶאל קֹונדאדֹו 466 El Condado
ֶ
קֹורדֹוּבס 481 El Cordobés
ֶאל
ֶאל ראבאל (ברצלונה) 154 El Raval
חיי לילה 199 ,198
ֶאל ראסטרֹו (מדריד) El Rastro
321 ,306
ֶאל ִ
רֹוסיֹו 467 El Rocío
מלונות 573
מסעדות 599
פסטיבלים 42
ָא ָ
לאבה 119 Álava
ָאלאיֹור ,מסעדות 603 Alaior
ָא ֶ
לאנחה 642 Alange
מלונות 571
מסעדות 597
ָאלארקוֹן 399 Alarcón
מלונות 570
ָא ָ
לּבאיסין (גרנדה) 492–3 Albaicín
ֶ
לּבאס ֶטה 400 Albacete
ָא
מלונות 570
מסעדות 595-6
ֶ
לּבאס ֶטה ,נפת 383 Albacete
ָא
ָאלּבאראסין ,200–201 Albarracín
245
מסעדות 590

ָא ֶ
לבארס ,משפחת 391 Álvarez
ֶ
ָא ָ
טוֹרמס Alba de Tormes
לּבה ֶדה
365
ָא ָ
לּבה ,הדוכסים מ504 ,365 Alba -
ָא ָ
לּבה ,הדוכסית מ290 Alba -
ָא ָ
לּבה ,משפחת 308 Alba
לּבּוק ֶ
ָא ֶ
רקה 414 Albuquerque
ָאלּבֹורנֹוס ,אלֹונסֹו ִ
קאריֹו ֶדה
Albornoz, Alonso Carrillo
396 de
ָ
לגֹורטה 123 Algorta
ָא
לה ָ
ָא ָ
מּברה (גרנדה) ,10 Alhambra
,463 ,426–7 ,421 ,58 ,28 ,17
494–5
אלון האדר 209
ָ
(ּבילּבאֹו) 122 Alhóndiga
ָאלֹונדיגָ ה
אלונים ,יערות 85
ָאלֹונסֹו ָמרטינֶ ס (מדריד) ,חיי הלילה
328-9 Alonso Martínez
ָאלֹונסֹו ,פרננדו Alonso, Fernando
26
ָא ָ
לֹורה 478 Álora
ֶאלחאס 408 Eljas
ָא ַ
ל־ח ָמה ֶדה גרנדה Alhama de
487 Granada
ָא ֶ
לחסיראס 476 Algeciras
מסעדות 598
ָא ֶ
לט ָאה 264 ,262 Altea
לטאמירה ,מערות ראו ֶ
ָ
קּואבאס
ָא
ָ
לטאמירה
ֶדה ָא
אלטֹו ִ
טּוריָה 252 Alto Turia
אלטוֹ קאמּפוֹ 115 Alto Campoo
אליזבתה ,קיסרית אוסטריה 265
ֶאליסֹונדֹו 138 Elizondo
ֶ
ליקאנטה ָ(אלקאנט) ,11 Alicante
ָא
264–5 ,262 ,16
מלונות 567
מסעדות 591
נמל־התעופה 626
ֶ
ליקאנטה ,חבל היין Alicante
ָא
206-7
ֶ
ליקאנטה ,נפת Provincia de
ָא
247 Alicante
אלכסנדר השישי ,האפיפיור
258-9 Alexander VI
ָאלֶ ליָה ,חבל היין 206-7 Alella
ָאלמאגרֹו 403 Almagro
מלונות 570
מסעדות 596
פסטיבלים 45
ֶ
למאדן 403 Almadén
ָא
מלונות 570
ָאלֶ מאן ,רודריגו Alemán, Rodrigo
361
ָ
למאנסה 400 Almansa
ָא
ָ
למאנסה ,חבל היין Almansa
ָא
344-5
ָ
למוֹדוֹבר ֶדל ִריֹו Almodóvar del
ָא
481 Río
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אלמודובר ,פדרו Almodóvar,
26 ,25 Pedro
נשים על סף התמוטטות עצבים
309
ָאלמֹונאסיד ֶדל טולדו ,מלונות
Almonacid del Marquesado
570
ֶ
מארקסאדֹו,
ָאלמֹונאסיד ֶדל
פסטיבלים Almonacid del
391 ,47 Marquesado
ֶ
למֹונטה ,מסעדות 599 Almonte
ָא
ָאלמּוניֶיקאר 487 Almuñécar
ָא ֶ
למ ִריָה 505 Almería
מלונות 598
ָא ֶ
למ ִריָה ,נפת Provincia de
463 Almería
ֶאלס אמּונטס 515 Els Amunts
ֶאלס ֶ
טרס טֹומּבס (ברצלונה) Els
161 Tres Tombs
ֶאלסיֶיגֹו ,מלונות 564 Elciego
ָאלפאּביָה 519 Alfàbia
לפּוא ֶ
ָא ֶ
נטה 252 Alpuente
ַ
סטּוריאס
אלפונסו הראשון ,מלך ָא
56 Alfonso I, Rey de Asturias
אלפונסו הראשון ,מלך אראגון
386 Alfonso I, Rey de Aragón
אלפונסו השני ,מלך אראגון
Alfonso II, Rey de Aragón
כובש את ֶט ֶ
רּואל 244
מאחד בין קטאלוניה לאראגון 58
מֹונאסטריֹו ֶדה ּפי ָ
ֶ
ֶידרה 242
ּפּויצ ָ
ֶ
'רדה 216
קברו 226
ֶ
ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה
סנטיאגֹו ֶדה
קתדרלת
96
אלפונסו השלישי (הגדול) ,מלך
ַ
סטּוריאס Alfonso III, el
ָא
Magno, Rey de Asturias
ָ
סאמֹורה 360
חומות העיר
קברו של 356
אלפונסו השישי ,מלך קסטיליה
Alfonso VI, Rey de Castilla
ֶאל סיד 374
כובש את טולדו 58
מדריד 273
ָ
ָ
ּפּוא ָ
ֶ
ּביסאגרה
נטיגּואה ֶדה
רטה ָא
(טולדו) 395
אלפונסו השמיני ,מלך קסטיליה
Alfonso VIII, Rey de Castilla
ָאלארקוֹן 399
ָ
טֹולֹוסה
הקרב בלאס נאבאס ֶדה
58
יאדה ָ(אטי ָ
קאּב ָ
לָ ה ָ
ֶינסה) 391
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה לאס
ֵר ַיאל
ֶ
אּואלגאס (ּבּורגֹוס) 375
אלפונסו התשיעי ,מלך לֵ יאֹון
Alfonso IX, Rey de León
האוניברסיטה (סלמנקה) 364
כובש את ֶ
קאס ֶרס 412
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אלפונסו העשירי (החכם) ,מלך
קסטיליה Alfonso X, el Sabio,
Rey de Castilla
ָקנטיגאס 59
השפה הקסטיליאנית 38
סיּודאד ֵר ַיאל 403
שירה 334
אלפונסו ה־ ,11מלך קסטיליה
Alfonso XI, Rey de Castilla
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה קלרה (טוֹ
ֶ
רדסיאס) 370
אלפונסו ה־ ,12מלך ספרד 71
Alfonso XII, Rey de España
דיוקן 68
פסל 301
אלפונסו ה־ ,13מלך ספרד Alfonso
XIII, Rey de España
בס ָ
ארמון הקיץ ָ
נטא ֶנדר 117
דיוקן 75
הוויתור על כס המלוכה 69 ,68
מלון ריץ ֶּבלמֹונד (מדריד) 290
נישואים 294
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 280
ּפרימֹו ֶדה ֶ
ריב ָרה 69
ֶא ֶ
לצ'ה ,ראו ֶאלש
ָאלקאלָ ה ֶדה ֶא ֶ
נארס Alcalá de
336-7 Henares
מסעדות 593
ָאלקאלָ ה ֶדה חּוקאר Alcalá del
399 ,384 Júcar
ָאלקאלָ ה ֶדה לָ ה ֶס ָ
לבה Alcalá de la
244 Selva
ָאלקאלָ ה לָ ה ֵר ַיאל Alcalá la Real
486
ֶ
ליקאנטה
ָאלקאנט ,ראו ָא
ָאלקאניִיס 256 Alcanyis
ָאלקאניס 243 Alcàniz
ָאלקאראס 400-401 Alcaraz
ָאלקּודיָה 520 Alcúdia
ָאלקוֹי 263 ,247 Alcoi
פסטיבלים 259 ,44 ,42
לקֹוס ֶ
ָא ֶ
ּברה 251 Alcossebre
ָא ֶ
לקֹוסר ,מסעדות 596 Alcocer
זאּבה ָ(א ֶ
לק ָ
ָא ַ
למ ִריָה) 505 Alcazaba
לק ָ
ָא ַ
זאּבה (מלגה) ,56-7 Alcazaba
478
ָא ֶ
לקזאר 239 Alquézar
מלונות 567
לקזאר ֶדה לֹוס ֶ
ָא ָ
דּוקס ֶדה ֶפריָה
ָ
(זאפרה) Alcázar de los Duques
417 de Feria
ָ
ָא ָ
ּכריסטיאנֹוס
לקזאר ֶדה לֹוס ֵריֶיס
(קורדובה) Alcázar de los Reyes
482 ,17 Cristianos
ָא ָ
לקזאר ֶדה סן חּואן Alcázar de
398 San Juan
ֶ
ָא ָ
פרֹונט ָרה)
לקזאר ֶ(ח ֶרס ֶדה לָ ה
470 Alcázar
ָא ָ
לקזאר (טולדו) 394 ,393 Alcázar

לקזאר ֶ
ָא ָ
(סגֹוביָה) ,348–9 Alcázar
350
לק ָ
ָא ָ
נט ָרה 414 ,55 Alcántara
ֶאלש ֶ(א ֶ
לצ'ה) )265 Elx (Elche
מלונות 567
פסטיבלים 259 ,45 ,42
ָאמאיָהַ ,
חּואנָ ה 429 Amaya, Juana
ָאמאנדי 111 Amandi
ָאמארגֹוס ,ז'ֹוזֶ ּפ Amargós, Josep
159
ֶ
מּבאלסה ֶדה ֶאל גראדֹו Embalse
ֶא
239 de El Grado
מּבאלסה ֶדה ֶ
ֶ
ּפּואטנֶ ס ויֶיחאס
ֶא
332 Embalse de Puentes Viejas
אמבולנס 621 ,620
ָא ַמ ֵדיאֹו הראשון ,מלך סאבֹויה
75 ,67 Amadeo I, Rey de Savoy
אמיליאנו הקדוש 133
ָא ֶמנאּבאר ,אלחנדרו Amenabar,
25 Alejandro
אמנויות הבימה 25-6
ראו גם קולנוע ,מחול ,מוסיקה,
תיאטרון
אמנות 36-7
אמנות ,חופשות 613 ,612
אמנות ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 321
ֶ
מּפּוארֹו ,מסעדות 583 Ampuero
ָא
ָא ִ
מּפּודיָה Ampudia
מלונות 569
מסעדות 594
ָ
מּפֹוסטה 229 Amposta
ָא
ָ
ָ
ּבראבה ,חבל היין
מּפּורדאן־קֹוסטה
ָא
206-7 Ampurdán-Costa Brava
ַ
מּפּוריאס) Empúries
ֶאמּפּוריֶיס ַ(א
)220 ,55 (Ampurias
אמצע הקיץ ,ערב (קטאלוניה) 225
אמצעי תקשורת 624-5
אמת המים לֶ ס ֶפ ֶר ֶרס Aqüeducte
229 de les Ferreres
אמת המים ֶ
(סגֹוביָה) Acueducto
369 ,368 ,55 de Segovia
(ט ֶ
אמת־המים לֹוס ָארקֹוס ֶ
רּואל)
245 Acueducto de los Arcos
ַאנאיָה ,דיֶיגו ֶדה ,קברו Anaya,
364 Diego de
ָא ַ
נגיאנֹו Anguiano
מלונות 563
פסטיבלים 136
ָאנגֶ 'ליקֹוָ ,
פרה ,הבשורה Angelico,
297 Fra
ָאנגלֶ ס ,מסעדות 588 Anglès
ָאנדּוחאר 500 Andújar
פסטיבלים 467
אנדורה 216 ,211 Andorra
אנדוֹרה לה וֶ ליה Andorra la Vella
216

אנדלוסיה 462-505 Andalucía
אוכל ומשקאות 422-3
אקלים 48
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10
מלונות 572-4
מסעדות 598-602
מפה 464-5
פסטיבלים 467
ָאנדראץ' 518 Andratx
ָא ַ
נּואל ,קרב (69 Anual )1921
ָאנֶ טֹו 235 Aneto
ָא ֶ
נט ֶק ָרה 479 Antequera
ָאניֹו ֶ
נּואבֹו 47 Año Nuevo
ָאניס 581 Anís
ָאנסֹו 234 Ansó
ָאנסילֶ ס ,מסעדות 590 Anciles
ֶאנסיסֹו 133 Enciso
ְ
נקאנטס וֶ ל (ברצלונה) Encants
ֶא
190 Vell
ֶא ֶ
נריקה הרביעי ,מלך קסטיליה
Enrique IV, Rey de Castilla
398 ,60
ַ
ֶא ֶ
סטּוריאס Enrique,
נריקה ,נסיך ָא
373 Príncipe de Asturias
אנרכיזם 71 ,68–9 ,51
דרה (איסלָ ה וֶ ָ
ֶאס וֶ ָ
דרה) Es Vedrá
)514 (Isla Vedra
ֶאס ֶמרקאדאל 527 Es Mercadal
ֶאס קאבאיֶיט 514 Es Cavallet
ֶאס קאלו 516 Es Caló
מלונות 574
ֶאס ֶ
קסטל ,מסעדות 604 Es Castell
ָא ֶס ֶ
אּוצ'ה ,פסטיבל 409 Aceúche
ָא ֶסּבֹו 408 Acebo
ָא ַ
סּואגָ ה 417 Azuaga
ָאסּולֶ חֹוס (אריחי קרמיקה) Azulejos
442 ,426 ,28
ֶאסטאדי אֹולימּפיק ֶדה מֹונטג'ּואיק
(ברצלונה) Estadi Olímpic de
177 Montjuïc
ֶאסטאדיֹו ֶּב ֶ
רנאּבאּו Estadio
325 ,310 Bernabéu
ֶאסטאסיֹון ֶדה ָא ָ
טֹוצ'ה (מדריד)
301 Estación de Atocha
ֶאסטאסיֹון ֶדל ֶ
נֹורטה (ואלנסיה)
256 Estación del Norte
ָאסטּון 234 Astún
ָאסטוֹרגָ ה 356 Astorga
ָ
לסנטיאגֹו 86
הדרך
מסעדות 594
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה Asturias and
ָא
104-17 Cantabria
אוכל ומשקאות 80
אקלים 48
מלונות 562-3
מסעדות 583-4
מפה 106-7

ספרד הפראיתָ :ק ָ
נטּבריָה,
ָ
סטּוריאס וגאליסיה 15 ,11
ָא
פסטיבלים 114
ָ
ֶא ֶ
(ליסארה) 136 Estella
סטיָה
מסעדות 585
ֶא ֶ
סט ָּפה 479 Estepa
ֶא ֶ
סטּפֹונָ ה 476 Estepona
ֶא ָ
סיחה 481 ,17 ,13 ,10 Écija
ֶ
סּפאטרֹוֶ ,חנֶ ָרל Espartero,
ֶא
75 ,67 General
אספסיאנוס ,הקיסר 54
ֶאסקארי ,מסעדות 585 Ezcaray
ֶא ֶ
סקדאס ,מסעדות 590 Esquedas
ָא ָ
סקה (מדריד) ,חיי לילה 329 Azca
ֶאסקּונָ אּו 214 Escunhau
מסעדות 588
אפריל ,יריד (סביליה) Feria de
435 ,44 Abril
אפריקה ,מעבורות מ627 -
ֶ
צ'אגּואה ,אנטוניו אֹורטיס
ֶא
127 Echagüe, Antonio Ortiz
ֶאצ'אלאר )138 Etxalar (Echalar
ֶאצ'ֹו 234 Hecho
מסעדות 590
(ה)אצטקים 62 Aztecas
(ה)אקדמיה המלכותית לאמנויות
היפות (מדריד) Real Academia
285 de Bellas Artes
(ה)אקדמיה המלכותית להיסטוריה
(מדריד) Real Academia de la
295 Historia
(ה)אקדמיה המלכותית למדעים
ולאמנויות (ברצלונה) Reial
Acadèmia de Ciències i Arts
155
אקוואריומים
( Oceanograficואלנסיה) ,16
257
סן סבסטיאן 126
פלמה 523
אקלים 48-9
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה Extremadura
ֶא
404–17
אוכל ומשקאות 343
אקלים 48
מלונות 571
מסעדות 597
מפה 406-7
פסטיבלים 409
ֶא ַ
קסלטאסיֹון ַאל ריוֹ גּואדאלקיוויר
ֶ
ּבאראמ ָדה)
(סאנלּוקאר ֶדה
Exaltación al Río Guadalquivir
467
ֶאקסּפֹו ( '92סביליה) ,27 Expo ‘92
450 ,72–3
אראגון 226–41 Aragón
אוכל ומשקאות 204-5
אקלים 49
מלונות 567

מסעדות 590-91
מפה 232-3
פסטיבלים 243
אראגון ,נהר 139 Aragón
אראנדה ֶדה ֶ
דּוארוֹ Aranda de
381 Duero
מסעדות 594
ֶ
ראנחּואס ,מסעדות 593 Aranjuez
ָא
ֶ
ראנחּואסּ ,פאלאסיֹו ֵר ַיאל
ָא
337 Aranjuez, Palacio Real de
ָאראנצאסּו 128 Arantzazu
ָא ָ
ראנצה 138 Arantza
ָאראסאס ,נהר 236 Arazas
ָא ֶ
ראסנה ,מלונות 572 Aracena
ָא ֶ
ראסנה ,סיֶירה ֶדה Aracena,
466 Sierra de
ָא ֶרבאלֹו 369 Arévalo
מסעדות 594
ָא ֶרבאלֹו ,לואיס ֶדה Arévalo, Luis
491 de
ֶארבאס 408 Hervás
ָא ֵ
רגּואיֶיס (מדריד) ,חיי לילה
328-9 Argüelles
ָארגינֶ גין ,מלונות 575 Arguineguín
ָארֹו 132 ,82 ,14 ,11 Haro
מלונות 564
מסעדות 585
פסטיבלים 136
ארוחת בוקר 576
ָארֹויֹו ֶדה לָ ה לּוס Arroyo de la
414 Luz
ָא ֶ
רוֹיּואלוֹ 115 Arroyuelo
ָא ֶ
רּורה ,מסעדות 604–5 Arure
ָא ֶ
רטיאס 214 Arties
מלונות 588
ָא ִ
רטיּום (ויטֹוריה) 130 Artium
רט ָ
ָא ֶ
נארה 549 Artenara
מסעדות 604
ריאסֶ ,א ֶ
ָא ַ
ּוחניֹו 332 Arias, Eugenio
ָא ַ
ריאס ,רודריגו 365 Arias, Rodrigo
ָא ִריָה 554 Haría
ָאריֹונדאס ,מסעדות 583 Arriondas
ָארי ָ
ֶיטה ,מלונות 575 Arrieta
ֶאריל־לָ ה־ואל 215 Erill-la-Vall
ָאריסקּון 138 Arizkun
ארכיון האמריקות (סביליה) Archivo
443 ,438 ,13 de Indias
ארלֶ קינֹו עם מראה (פיקאסו) 292
(ה)ארמדה 93 ,63 Armada
ארמונות
ֶאל ֶאסקֹוריאל (מדריד) El Escorial
334–5 ,270
לה ָ
ָא ָ
מּברה (גרנדה) ,10 Alhambra
,463 ,426–7 ,421 ,58 ,28 ,17
494–5
ֶ
לחאפ ִריָה (סרגוסה) Aljafería
ַא
241 ,230
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ארמונות ,המשך
ָא ָ
לקזאר ֶדה לֹוס ֵריֶיס ּכריסטיאנֹוס
(קורדובה) Alcázar de los Reyes
482 ,17 Cristianos
ארמון המוסיקה הקטאלונית
(ברצלונה) 195 Palau de la ,156
Música Catalana
ארמון המוסיקה והקונגרסים של
חבל הבאסקים (ּבילּבאו) Palacio
de la Música y Congresos
122 Euskalduna
גראנחה ֶדה סן ֶ
ָ
אילדפֹונסֹו La
לָ ה
367 Granja de San Ildefonso
ֶמדינָ ה ָאזַ ָ
הארה Medina Azahara
481 ,427 ,57
מורית ,אדריכלות 427
ּפאלָ אּו ּבארֹו ֶדה ַ
קּוא ְדראס
(ברצלונה) Palau Baro de
165 Quadras
ּפאלָ אּו ֶ
גּואל (ברצלונה) Palau
155 ,154 ,144–5 Güell
ּפאלָ אּו ֶדה לָ ה גֶ 'נֶ ראליטאט
(ברצלונה) Palau de la
151 ,148 Generalitat
ּפאלָ אּו ֶדה לָ ה גֶ 'נֶ ראליטאט
(ואלנסיה) Palau de la
254 Generalitat
ּפאלָ אּו ֶדה לָ ה ֵ
ויריינָ ה (ברצלונה)
155 Palau de la Virreina
ּפאלָ אּו ֶדה לָ ה מוסיקה (ואלנסיה)
256 Palau de la Música
ִ
(גאנדיה) Palau
ּפאלָ אּו דּוקאל
259 Ducal
ּפאלָ אּו מֹוזָ 'ה (ברצלונה) Palau
155 Moja
ּפאלָ אּו נאסיֹונאל (ברצלונה) Palau
142 Nacional
ֶ
(סיּוטאדיָה) Palau
ּפאלָ אּו סאלֹורט
526 Salort
ּפאלָ אּו ֵר ַיאל (ברצלונה) Palau
150–51 ,149 Reial
ּפאלָ אּו ֵר ַיאל ֶדה ָ
ל'אלמּודאינָ ה
(פלמה) Palau Reial de
522 l'Almudaina
ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקֹוּפאל ָ(אסטֹורגָ ה)
356 Palacio Episcopal
ּפאלאסיֹו ַארסֹוּביסּפאל (סביליה)
438 Palacio Arzobispal
ָ
ּפאלאסיֹו ֶדה ַא ֵביאנֶ ָדה ֶ
ַיראנדה
(ּפני
ֶדה ֶ
דּוארֹו) Palacio de
380-81 Avellaneda
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו Palacio
336 de El Pardo
ּפאלאסיֹו ֶדה ַ
ויאנָ ה (קורדובה)
483 Palacio de Viana
ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדה וֶ
לאסקס (מדריד)
301 Palacio de Velázquez
ּפאלאסיֹו ֶדה ָחּבאלקינטֹו ָ(ּב ֶא ָסה)
502 Palacio de Jabalquinto
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ּפאלאסיֹו ֶדה חּואן ּפיסארֹו ֶדה
ִ
ֵ
(טרּוחיֹו) Palacio de
אֹוריאנָ ה
411 Juan Pizarro de Orellana
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס ֶ
קאדנאס
ֶ
(אּוּב ָדה) Palacio de las Cadenas
501 ,29
ּפאלאסיֹו ֶדה לָ ה מגדלנה
ַ
(סנטא ֶנדר) Palacio de la
117 Magdalena
ָ
דראסה (גרנדה)
ּפאלאסיֹו ֶדה לָ ה ָמ
490 Palacio de la Madraza
ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס ֶ
דּוקס ֶדל
ָ
ַ
(גואדלָ חארה) Palacio
אינפנטאדֹו
de los Duques del Infantado
Palacio de los Duques del
387 Infantado
ָ
(סאמֹורה)
ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס מֹומֹוס
360 Palacio de los Momos
ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס ֶ
קֹונדס ֶדה
גֹומארה ִ
ָ
(סֹוריָה) Palacio de los
381 Condes de Gómara
ֶ
לינארס (מדריד)
ּפאלאסיֹו ֶדה
290 Palacio de Linares
ּפאלאסיֹו ֶדה ליריָה (מדריד)
308 Palacio de Liria
ֶ
מֹונט ֵריי (סלמנקה)
ּפאלאסיֹו ֶדה
362 Palacio de Monterrey
ּפאלאסיֹו ֶדה נאבארה (ּפאמּפלֹונָ ה)
137 Palacio de Navarra
נאח ָרה ָ(א ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ
נט ֶק ָרה)
479 Palacio de Nájera
ּפאלאסיֹו ֶדה ָ
סאדה (סֹוס ֶדל ֵריי
קתוליקו) 234 Palacio de Sada
ּפאלאסיֹו ֶדה סן ֶטלמֹו (סביליה)
448-9 Palacio de San Telmo
ּפאלאסיֹו ֶדה סנטו קרּוס Palacio
275 de Santo Cruz
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפניאפלֹור ֶ(א ָ
סיחה)
481 Palacio de Peñaflor
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפ ָ
נמרטין ֶ(ח ֶרס
ֶ
פרֹונט ָרה) Palacio de
ֶדה לָ ה
470 Penmartín
ּפאלאסיֹו ֶדה קריסטל (מדריד)
301 Palacio de Cristal
וויא ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶר ַ
חיחדֹו/מרכז
התרבות קאחאסטּור (חיחֹון)
Palacio de Revillagigedo/
109 Centro Cultural Cajastur
ּפאלאסיֹו ֶדה ִר ִ
יֹופריֹו Palacio de
368–9 Riofrío
ֶ
מארקס)
ּפאלאסיֹו ֶדל ויסֹו (ויסֹו ֶדל
402 Palacio del Viso
ּפאלאסיֹו ֶדל טיֶימּפֹו ֶ(ח ֶרס ֶדה לָ ה
ֶ
פרֹונט ָרה) Palacio del Tiempo
470
ּפאלאסיֹו ֶדל מאיֹוראסגֹו ָ(ארקֹוס
ֶ
פרֹונט ָרה) Palacio del
ֶדה לָ ה
473 Mayorazgo

מארקס ֶדה ֶ
ֶ
גֹומ ָרה
ּפאלאסיֹו ֶדל
(אֹוסּונָ ה) Palacio del Marqués
479 de Gomera
ֶ
מארקס ֶדה לָ ה
ּפאלאסיֹו ֶדל
ִ
ָ
(טרּוחיֹו) 411 Palacio
קֹונקיסטה
del Marqués de la Conquista
ָ
(סאמֹורה)
ּפאלאסיֹו ֶדל קֹורדֹון
360 Palacio del Cordón
ּפאלאסיֹו וִ יָארדֹומּפארדֹו ָ(ח ֶאן)
497 Palacio Villardompardo
ָ
(רֹונדה)
ּפאלאסיֹו מֹונדראגֹון
474 Palacio Mondragón
ּפאלאסיֹו מיראמאר (סן סבסטיאן)
126 Palacio Miramar
ַ
ּפאלאסיֹו ֵ
(קֹומיאס)
סֹוּבריאנֹו
114-15 Palacio Sobrellano
ֶ
ּפרימרֹו (סביליה)
ּפאלאסיֹו פדרו
444 ,426 Palacio Pedro I
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) Palacio
280–81 ,270 Real
ֶ
ראנחּואס
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל ֶדה ַא
337 Palacio Real de Aranjuez
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) Real
,426 ,418–19 ,13 ,10 Alcázar
444–5 ,439 ,427
ראו גם מבצרים
רמֹוסיָהֶ ,
ֶא ִ
חֹוסה Hermosilla,
290 José
ֶא ָ
רמיטה 31 Ermita
ֶארמיטה ֶדה לָ ה ֶ
וירחן ֶדל ּפראדֹו
ֶ
(טאלאב ָרה ֶדה לָ ה ֵריינָ ה) Ermita
390 de la Virgen del Prado
ֶא ָ
רמיטה ֶדה לֹוס ֵריֶיס ֶ(אל היֶירֹו)
537 Ermita de los Reyes
ֶא ָ
רמיטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לה
פלורידה (מדריד) Ermita de San
307 Antonio de la Florida
ֶארמיטה ֶדה סן לורנסו Ermita de
399 San Lorenzo
ֶארמיטה ֶדה סן ָמ ַ
רסיאל Ermita de
127 San Marcial
ֶארנאני 127 Hernani
ַארנֶ ִדיוֹ 133 Arnedillo
ָאר־נּובֹו 29
ברצלונה 163
ָ
מודרניסטה 144-5
ָא ֶרס ֶדל ָמ ֶא ֶ
סטרה Ares del
250 Maestre
ֶ
ָא ֶ
ואסקס ֶדה Arce,
רסה ,מרטין
386 Martín Vázquez de
ֶארסינָ ה ,לאגֹו ֶדה לָ ה Ercina, Lago
112 ,105 de la
ָא ֶר ֶ
סיפה 553 Arrecife
ָארצ'ידֹונָ ה 479 Archidona
ָארק ֶדה ֶּב ָרה 229 Arc de Berà
ָארק ֶדל טריֹומף (ברצלונה) Arc del
158 Triomf
ָארקֹו ֶדה סנטה מריה (ּבּורגֹוס) Arco
374 de Santa María

ָארקֹו (מדריד) 47 ARCO
ֶ
פרוֹנט ָרה Arcos de
ָארקוֹס דה לה
473 ,472 la Frontera
מלונות 572
ֶא ֶרריָה ֶדה קֹומּפלּודֹו Herrería de
354 Compludo
אשה בכחול (פיקאסו) 302
אשה וציפור (מירֹו) 180
אשור ,יערות 84
אשרות 616
אתגרי ,ספורט 613 ,611

ב

ּבאגּור  ,Bagurראו ֶּבגּור
ּבאדאחוֹס 416 Badajoz
מלונות 571
ּבאדאחֹוס ,נפת Provincia de
405 Badajoz
ָּב ֶא ָ
טיקה (פרובינציה רומית) Baetica
54
ּבאיֶאּו ,פרנסיסקו Bayeu,
306 Francisco
שטיחי קיר 310
ּבאיֹון ,הסכם (59 Bayonne )1386
ּבאיֹונָ ה )100 Baiona (Bayona
מלונות 562
מסעדות 582
ּבאלֵ ַאריים ,איים Islas Baleares
510–31 ,508–9
איביזה 514-16
אקלים 49
האוכל המקומי 517
ָמ ָ
יֹורקה 518-25
מלונות 574-5
ֶמ ָ
נֹורקה 526-31
מסעדות 602-4
מעבורות 627
מפה 512-13 ,508-9
פסטיבלים 527
ֶ
ּבאנדריֶירֹוס 41 Banderilleros
ָּב ֶאנַ ה 486 Baena
ּבאנִ ָיא ֶדרֹוס ,מסעדות Bañaderos
604
ּבאניוֹלֶ ס ,אגם 217 Banyoles
ּבאניוֹלֶ ס ,מסעדות 588 Banyoles
ּבאניוֹס ָא ֶ
ראּבס ָ(ח ֶאן) Baños
497 Árabes
ּבאניוֹס ֶדה לָ ה ֶאנסינָ ה Baños de la
500 Encina
ֶ
מֹונטמאיֹור Baños de
ּבאניֹוס ֶדה
408 Montemayor
ּבאניוֹס ֶדה ֶסראטוֹ Baños de
372 Cerrato
ּבאניֶיס ָא ְ
ראּבס (פלמה) Banys
523 Àrabs
ָּב ֶא ָסה 502–3 ,421 Baeza
מסעדות 599
מפת רחובות מאוירת 502-3

ָ
ּבאסהֶ ,פ ֶרר 181 Bassá, Ferrer
המדונה והילד 36
באסקים 119 ,23 Basques
גֶ ָ
רניקה־לּומֹו 122–3
המחתרת הבאסקית 72 ,71
התנועה לעצמאות 27
ספרות 38
שפה 617 ,119
תרבות 129
באסקים ,חבל ,נאבארה ולָ ה ִר ָ
יֹוחה
País Vasco, Navarra y La Rioja
118-39
אוכל ומשקאות 81
אקלים 49
ָ
ּבילּבאוֹ וחבל הבאסקים 14 ,11
הפגנות קומוניסטיות 68-9
מלונות 563-4
מלכי נאבארה 134
מסעדות 585-6
מפה 120-21
פסטיבלים 136
באסקית ,מחתרת ֶ(א ָטה) ,27 ETA
73 ,72 ,71
ּבאקיֹו 123 Bakio
ּבאק ָיר ֶ
ֵ
ה־ּב ֶרט 215 Baqueira-Beret
ד'א ֶ
ּבאראנק ָ
לחנדאר Barranc
527 d'Algendar
גּוא ֶ
ּבאראנקֹו ֶדה ָ
יאד ֶקה Barranco
548 de Guayadeque
ּבאראנקֹו ֶדל אינפיֶירנֹו Barranco
538 del Infierno
ּבאראס ,שרה 429 Baras, Sara
ֶ
ּבארדנאס ֵר ַיאלֶ ס Bárdenas Reales
134
ֶ
ּבארּוא ָרה 215 Barruera
ָ
ּבארֹוחהִּ ,פיֹו 68 ,39 Baroja, Pío
ּבארֹוס ,מלונות 567 Baros
בארוק ,אדריכלות 67 ,29
ּבארי גֹותיק (ברצלונה) Barri Gòtic
148–9 ,12 ,11
חיי הלילה 199 ,198
מפת רחובות מאוירת 148–9
ּבארי צ'ינֶ ס (ברצלונה) Barri Xinès
154
ּבארסלֹוֶ ,
ֶ
מיקל Barceló, Miquel
521
ֶ
ּבארסנָ ה מאיוֹר Bárcena Mayor
115 ,106 ,105
בגדים ,חנויות 607
ברצלונה 189 ,187–188
מדריד 323 ,322
סביליה 459
ֶּבגּור (ּבאגּור) 221 Begur
מלונות 565
מסעדות 588
בד–אנד–ברקפסט 561 ,559
ָ
ּבוֹאּבדיל 495 ,491 ,61 ,60 Boabdil
ּבּואיגאס ,גאי ָ
ֶיטה Buigas, Gaietà
160

ּבּואיגאסָ ,קרלֶ ס Buigas, Carles
177 ,175
ֶ
ּבּואן ָאמֹור ,מבצר 365 Buen Amor
ִ
ּבּוּביֹון ,מסעדות 599 Bubión
ֶ
ּבֹודגאס 577 Bodegas
ִ
ֶ
ּבארּבאדיֹו (סאנלּוקאר דה
ּבֹודגאס
ֶ
ּבאראמ ָדה) Bodegas Barbadillo
470
ִ
ּבֹודגָ ה ָא ֵ
ֶ
(מונטיָה) Bodega
לב ָיאר
486 Alvear
ִ
ֶ
ֶ
(מֹונטיָה)
ּבארקרֹו
ּבֹודגָ ה ֶּפ ֶרס
486 Bodega Pérez Barquero
ֶ
ּבֹוטיצ'לי ,סנדרֹו Botticelli, Sandro
490 ,299
ּבּויטראגוֹ ֶדל לֹוסֹויָה Buitrago del
332 Lozoya
ּבֹויס ,יֹוזֶ ף 177 Beuys, Joseph
ֶ
ּבֹולנּואבֹו 267 Bolnuevo
ּבּולנֶ ס 112 Bulnes
ֶ
ּבֹונאסטרהָ ,מ ֶאסטרֹו ֶדה Bonastre,
256 Maestro de
ֶ
ּבּוניּואל ,לואיס ,360 Buñuel, Luis
408
ּבּוניֹול ,פסטיבלים 259 ,252–3
Buñol
ּבונּפארט ,ז'ֹוזֶ ף Bonaparte,
 ,Josephראו ֶ
חֹוסה ּפרימֹו
ּבּוס ֶאן לָ ה מאר ֶ(דניָה) Bous en la
259 Mar
ּבֹוסֹוסט 214 Bossòst
ּבֹופיל ,גִ יֶים 218–19 Bofill, Guillem
ּבֹופיל ,ריקארדֹו Bofill, Ricardo
177 ,160
ָ
ּבֹוק ֶיירנט 263 Bocairent
מלונות 567
ֶ
(קֹולּבה) 177
בוקר
ָ
ּבֹוראסה ,לואיס 36 Borrassa, Luis
ּבֹורּבֹון ,שושלת Dinastía Borbon
74 ,68 ,66 ,65
חזרתה לשלטון 75
ֶ
קסטל ֶדה מֹונטג'ּואיק 177
ּבֹורגָ 'ה ,משפחת 258-9 Borgia
ּבֹורגָ 'הֶ ,צ ֶ
'זארה Borgia, Cesare
370
ּבּורגֹואֹונדֹו ,מלונות Burgohondo
569
ּבֹורגֹוניה ,חואן ֶדה Borgoña, Juan
397 de
ּבּורגֹוס 374–7 Burgos
הקתדרלה 376–7 ,341
מלונות 569
מסעדות 594
מפה 375
ּבּורגֹוס ,משפטי 71
ּבּורגֹוס ,נפת Provincia de Burgos
351
ֶ
ּבֹור ָדה ,מלונות 565 Borredà
ָ
ּבוֹרחה ,חואן ֶדה Borja, Juan de
502
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ָ
ּבֹורחה ,פרנציסקּוס הקדוש San
259 Francisco de Borja
ּבֹורחסֶ ,
ֶ
חֹוסה לואיס Borges, José
39 Luis
ּבֹורט ,זָ ֶ
'יימה 266 Bort, Jaime
ּבֹוש ,הירונימּוס Bosch,
256 Hieronymus
גן התענוגות הארציים 296
ּפראדֹו (מדריד) 299
בזיליקה ֶדה לָ ה ֶ
וירחן ֶדה לֹוס
ֶדסאמּפראדֹוס (ואלנסיה)
Basílica de la Virgen de los
254 Desamparades
בזיליקה ֶדה לָ ה ָמ ָק ֶרנָ ה Basílica de
448 la Macarena
נּוא ָ
בזיליקה ֶדה ֶ
סטרה סניורה
ֶדל ּפילאר (סרגוסה) Basílica
de Nuestra Señora del Pilar
240–41
ֶ
פרנססק (פלמה)
בזיליקה ֶדה סנט
522 Basilica de Sant Francesc
בזיליקה ֶדה סנטה מריה ֶדל מאר
(ברצלונה) Basílica de Santa
157 Maria del Mar
בזיליקה ּפֹונטיפיסיָה ֶדה סן מיגֶ ל
(מדריד) Basílica Pontificia de
274 San Miguel
ֶּבחאר 361 Béjar
מלונות 568
ֶּבטאנסוֹס 92 Betanzos
מסעדות 582
ֶּבטאנקּוריָה 550 Betancuria
בטחון אישי 620-21
בטיחות 620–21
ֵּב ָיאטּוס מלִ ֶיאּבאנָ ה ,הקדוש San
,216 ,114 Beato de Liébana
219
גּוא ִ
סטרי  ,Biasteriראו לָ ַ
ּביא ֶ
ַ
רדיָה
ּביּבלִ ֶ
יֹוט ָקה ֶדה קטאלוניה (ברצלונה)
154 Biblioteca de Catalunya
ּביגארני ,פיליּפ ֶדה Bigarny,
377 ,372 Philippe de
בידור 608–9
ברצלונה 194–9
מדריד 324–9
סביליה 460–61
ביטוח
מכונית 630
נסיעות 621
ּבי ָ
ֶילסה 237 Bielsa
פסטיבלים 243
(ה)ביינאלה לאמנות הפלמנקו
(סביליה) Bienal de Arte
46 Flamenco
ּביֶינוֶ ָ
ונידה ,אנטוניו Bienvenida,
310 Antonio
ֵּבייקֹון ,פרנסיס 122 Bacon, Francis
ּביֶירסֹו ,חבל היין 344–5 Bierzo
ָ
ּבילּבאוֹ (ּבילּבֹו) )122 Bilbao (Bilbo

אינדקס | 645
ָ
ּבילּבאוֹ וחבל הבאסקים 14 ,11
מוזיאון גּוגֶ ַ
נהיים 124–5
מלונות 563
נמל־התעופה 626
פסטיבלים 45
ָ
ּבילּבאוֹ (מדריד) ,חיי לילה Bilbao
328–9
ֶ
ּביניּב ָקה 530 ,512 Binibeca
ּביסקאיָה  ,Bizkaiaראו ויסקאיָה
ביצות 34
בירה 581
בית־הספר האנדלוסי המלכותי
לאמנות הרכיבה ֶ(ח ֶרס ֶדה
ֶ
פרֹונט ָרה) Real Escuela
לָ ה
470 Andaluza de Arte Ecuestre
בית־מוזיאון ֶ
לֹוּפה ֶדה וֶ גָ ה (מדריד)
Casa-Museo de Lope de Vega
294
בית־מוזיאון מרטין אלֹונסֹו ּפינסֹון
ֶ
פרֹונט ָרה) Casa
(ּפאלֹוס ֶדה לָ ה
Museo de Martín Alonso
467 Pinzón
ֶ
רוואנטס ָ(אלקאלָ ה
בית־מוזיאון ֶס
ֶדה ֶא ֶ
נארס) Casa-Museo de
337 Cervantes
ֶּבכטֹולדֶ ,ארווין Bechtold, Erwin
515
ָ
ֶּבלאגֶ רֶ ,
סקריבה ֶדה
חֹוסה מריה ֶא
Belaguer, José María Escrivá
239 de
ֶּב ָ
לאלקסאר 480 Belalcázar
ּבלאנֶ ס 220 Blanes
ּבלאנקאפֹורט ,גּבריאל Blancafort,
524 Gabriel
ָ
ּבלאנקה מנאבארה Blanca de
133 Navarra
ָּבלאפיָה 515 Balàfia
ָּב ָ
לּבֹואה ,ואסקֹו נּוניֶיס ֶדה Balboa,
417 Vasco Núñez de
בלוז קאסֹורלָ ה 45 Blues Cazorla
בלט 608
ּבלַ יי ,הכומר 151 Blai, Pere
ּבלַ ייֶ ,
מיקל 217 Blay, Miquel
גיאורגיּוס הקדוש 156
ֶ
למוֹנטה 398-9 ,348 Belmonte
ֶּב
ֶּבלֶ ן ,אנה 73 Belén, Ana
ֶּב ֶ
לצ'יטה 243 Belchite
ּבלקֹון ֶדל ֶמ ֶ
דיט ָרנֵ יאֹו ֶ(ּבנידֹורם)
264 Balcón de Mediterráneo
נאב ֶ
ֶּב ֶ
נטה ,מסעדות Benavente
594
ָ
ֶ
קֹוסטה
נאלמאדנָ ה,
ֶּב
477 Benalmádena Costa
מסעדות 599
ֶּב ֶ
נאסקה 235 Benasque
ֶּבנֶ דיקטּוס ה־ ,13האפיפיור 251
ֶּבנֶ דיקטיני ,המסדר
ֶ
מֹונטסראט 222–3
מֹונאסטיר ֶדה
מלונות 561

ֶּבנֶ טָ ,
ז'ֹואן 39 Benet, Joan
ֶּבנידֹורם 264 Benidorm
החוף 262
ֶ
נימאנטל ,מסעדות Benimantell
ֶּב
591
ֶּבניקאסים 251 Benicassim
ֶּבניקארלֹו 251 Benicarló
בנקים 622
ֶּבסאלּו 217 Besalú
מסעדות 588
בסיליקה דה סנטה מריה (סן
סבסטיאן) Basílica de Santa
126 ,14 María
ֶּב ֶס ָרה ,גסּפאר Becerra, Gaspar
356
ֶ
פרֹונט ָרה) 46
בציר ֶ(ח ֶרס ֶדה לָ ה
ֶּב ֶקר ,גּוסטבֹו אדֹולפֹו Bécquer,
448 Gustavo Adolfo
בקתות הרים 560
ּברּבאסטרֹו 239 Barbastro
ָ
ּברּברֹוסה 526 Barbarossa
ֶּב ֶ
רּברים 57 ,56
ֶּברגָ ה ,פסטיבלים 225 Berga
ֶּב ָרה (וֶ ָרה) )138 Bera (Vera
מלונות 563
ֶּברּוגֶ ֶטהָ ,אלֹונסֹו ,הלידה באבוס
371 Berruguete, Alonso
ֶּברּוגֶ ֶטה ,פדרו ֶדה Berruguete,
298 ,36 Pedro de
ּברֹויגֶ לּ ,פיטר האב Brueghel,
299 ,285 Pieter
ברונו הקדוש ברגע של התעלות 471
ֶ
ּבריאּואגָ ה 387 Brihuega
בריאות 620-21
ּבריוויא ָ
ֶ
סקה 373 Briviesca
ברים 576
ברצלונה 198-9
טאּפאס ברים 579
מדריד 328–9 ,327 ,324–5
סביליה 461
ּבריניאס ,מלונות 563 Briñas
ַ
ֶּברלאנגה ֶדה ֶ
דּוארוֹ Berlanga de
381 Duero
ֶּב ֶ
רמאוֹ 123 Bermeo
ֶּב ֶ
רמחֹו ,ברתולומה Bermejo,
36 Bartolomé
דומיניקּוס הקדוש מסילֹוס מוכתר
לאב מנזר 298
ֶ
פראנססק Berenguer,
ֶּב ֶרנגֶ ר,
182 Francesc
ּברניָה ָ
ֶ
ּבאחה ,מלונות Breña Baja
575
ֶ
ּברנֶ ן ,ג'רלד 489 Brenan, Gerald
ֶּב ֶ
רסאֹו ,גֹונסאלֹו ֶדה Berceo,
38 Gonzalo de
ָּב ֶ
רסלוֹנֶ ָטה (ברצלונה) Barceloneta
160 ,12

ברצלונה ָ(ּב ֶ
רסלוֹנָ ה) Barcelona
140-99
ֵאישאמּפלֶ ה 162–71
ּבארי גֹותיק 148–9
בידור 194–9
ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת
16 ,11
האולימפיאדה 73 ,27
היכרות עם ברצלונה 142-3
העיר העתיקה 146–61
הקהילה היהודית 150
הקתדרלה 152–3 ,148 ,143
חיי הלילה 198–9
טיולים באזור 178–82
יומיים בברצלונה 12-13
לאס ראמּבלאס 154–5 ,143
מוֹנטג'ּואיק 172–7
מלונות 564–5
מלחמת האזרחים הספרדית 70
מסעדות 586–8
מפות רחובות 183–9
מפת רחובות מאוירתּ :בארי גֹותיק
148–9
מפת רחובות מאוירת :מוֹנטג'ּואיק
174–5
מפת רחובות מאוירת :ריבוע הזהב
164–5
מפת תחבורה ראו כריכה פנימית
אחורית
נמל התעופה ֶאל ּפראט 626
סאגראדה ָפמיליָה 170–71
פיקאסו בברצלונה 157
פסטיבלים ,194 ,161 ,46 ,45 ,44
196
ַ
קּואדראט ד'אֹור 164–5
קניות 190–93
תחבורה 634-5
תחנות אוטובוסים 633
תערוכות 69 ,68
ברצלונה העתיקה 146-61
מלונות 564-5
מסעדות 586-7
ברצלונה ,נפת Provincia de
211 Barcelona
ברתולומה ָ
מח ֶאן ,האמן Bartolomé
497 ,490 de Jaén, Maestro
(ה)בשורה ָ
(פרה ָאנגֶ 'ליקֹו) 297
(ה)בתולה של העץ היבש (ּכריסטּוס)
292
בתולת העיבור בלא חטא ֶ(אל ֶגרקֹו)
394
בתי־כנסת
ברצלונה 150
סינאגֹוגָ ה ֶדה סנטה מריה לָ ה
בלאנקה (טולדו) 395 ,59
סינאגֹוגָ ה ֶדל טראנסיטֹו (טולדו)
395
קורדובה 482

(ה)בתים התלויים ֶ
(קּוא ָנקה) ,382
389
בתי־מרקחת 620-21
בתי–קפה
מדריד 328–9 ,327 ,324–5
סביליה 461
בתי־שימוש ציבוריים 621
ֶּב ֶתנקּור ,ז'אן ֶדה Béthencourt,
550 Jean de

ג

גאּודי ,אנטוני ,11 Gaudí, Antoni
176 ,168 ,144–5
ֶאל ָקּפריצ'ֹו (קֹומיאס) El
145 ,115 Capricho
בית־מוזיאון גאּודי (ברצלונה)
182 Casa-Museu Gaudí
הפנסים בפלאסה ֵר ַיאל (ברצלונה)
155
חומרים 145
לה סאגראדה פאמיליה (ברצלונה)
,144 ,143 ,13 Sagrada Família
170–71 ,168 ,163 ,145
ָ
מודרניסטה 144–5
סנטּואריֹו ֶדה ליּוק Santuario de
519 Lluc
ּפאלאּו ֶ
גּואל ,144–5 Palau Güell
155
ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקוּפאל ָ(אסטֹורגָ ה)
356 Palacio Episcopal
פארק ֶ
גּואל (ברצלונה) Parc Güell
182 ,145
ֶ
סיּוטאדליָה
פארק ֶדה לָ ה
(ברצלונה) Parc de la Ciutadella
159
קאסה ּבאליוֹ (ברצלונה) Casa
168 ,145 ,144 ,13 Batlló
קאסה ֶדה ּבֹוטינֶ ס (לֵ יאֹון) Casa de
357 Botines
קאסה ֶ
ויסנס (ברצלונה) Casa
168 ,145 Vicens
קאסה מילָ ה (ברצלונה) Casa Milà
,166–7 ,165 ,162 ,144 ,29 ,13
169
קתדרלת פלמה Palma cathedral
525 ,524
גָ אּוסין 472 Gaucín
ג'אז 608 Jazz
ברצלונה 197 ,196
מדריד 327 ,326
סביליה 461
ָ
גאטה 408 Gata
גאיֶיגֹו ,ניב 617 ,89 Gallego
גאיֶיגֹו ,פרננדו Gallego, Fernando
298
גאלדאר 547 Gáldar
ָ
גאלדיאנֹו ,לאסארֹו ,מוזיאון (מדריד)
309 Galdiano, Lázaro

ֶ
גאלטרס ,צ'ארלס Galters, Charles
153 ,152
גאליסיה 88–103 Galicia
אוכל ומשקאות 80
אקלים 48
מלונות 562
מסעדות 582-3
מפה 90-91
ספרד הפראיתָ :ק ָ
נטּבריָה,
ָ
סטּוריאס וגאליסיה 15 ,11
ָא
פסטיבלים 102 ,43
ִ
גאנדיָה 262 ,258–9 Gandía
ֶ
גאנד ָסה 213 Gandesa
גאניִינאס 372 Gañinas
ֶ
גאנצ'גי ,לואיס ֶּפניָה Ganchegui,
180 Luis Peña
ֵ
גאסטייס  ,Gasteizראו ויטוריה
ֶ
ּפארקה נאסיונאל
גאראחֹונאי,
Parque Nacional Garajonay
537 ,35
גאראף ,מסעדות 588 Garraf
גאראפיָה ,מסעדות 605 Garafia
גאראצ׳יקֹו ,מלונות 575 Garachico
גארגאיֹו ,פבלו ָ
(ּפאּו) Gargallo,
)169 ,156 Pablo (Pau
מוזיאון פבלו גארגאיֹו (סרגוסה)
241 Museuo Pablo Gargallo
גארגאנטה ֶדה לָ ה יֶקלָ ה Garganta
380 de la Yecla
גארגאנטה ֶדה לוס אינפיֶירנֹוס
409 Garganta de los Infiernos
גארגאנטה ֶדל ָאניִיסקלֹו Garganta
237 de Añisclo
גארגאנטה ֶדל צ'וֹרוֹ Garganta del
478 Chorro
גארֹונָ ה ,נהר 214 Garona
גארסיה לורקהֶ ,פ ֶדריקוֹ García
295 ,71 ,39 Lorca, Federico
על מלחמות השוורים 40
ֶ
מארקס ,גבריאל García
גארסיה
39 Márquez, Gabriel
גארסיהּ ,פּוריפיקאסיֹון García,
300 Purificación
גבינות
ֶ
מאנצ'גֹו 579 ,342 Manchego
צפון ספרד 80
(ה)גביע הקדוש 255 ,238
(פֹורמ ֶ
ֶ
נט ָרה)
גבירתנו של הים
527 Nuestra Señora del Mar
ֶ
גּואדאלּוּפה 410–11 Guadalupe
מסעדות 597
גּואדאמּור 391 Guadamur
ָ
גּואדאראמה ,הרי 12 Guadarrama
גּואדארמאר ֶדל ֶס ָ
ָ
גּורה ,חוף
262 Guardamar del Segura
ֶ
גּואדיאלָ ה ,נהר 387 Guadiela
ָ
גּואדיס 497 Guadix
ֶ
גּוא ָדלָ
ָ
אֹורסה ,נהר Guadalhorce
478
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גּוא ָדלָ ָ
ָ
חארה 387 Guadalajara
מסעדות 596
גּוא ָדלָ ָ
ָ
חארה ,נפת Provincia de
383 Guadalajara
ָ
גּוא ָדלֶ סט 263 Guadalest
ָ
גּוא ָדלקיוויר ,נהר Guadalquivir
480 ,432
גּואל ,הרוזן ֶא ֶ
ֶ
ּוסּבי Güell, Count
182 ,145 Eusebi
גּוא ֶ
ָ
נצ'ס 551 ,53 Guanches
ַ
גּואס ,חואן 395 ,371 Güas, Juan
ג'ֹובאני ֶדה בולוניה Giovanni de
277 Bologna
מאטה ָ
גֹוגֶ ן ,פולָ ,
מּואה Gaugin,
293 Paul
גֹודֹוי ,מנואל Godoy, Manuel
285 ,66
גויה ,פרנסיסקו ֶדה Goya,
256 ,243 ,36 Francisco de de
ֶא ָ
רמיטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לָ ה
פלורידה (מדריד) 307
בית־מוזיאון גויה ֶ
(פּוא ֶנדטֹודֹוס)
242-3
דיוקן עצמי 243
האקדמיה המלכותית לאמנויות
היפות סן פרננדו (מדריד) 285
ָ
המאחה הלבושה 297
ָ
המאחה העירומה 297 ,263
המלכה מריה לואיסה 66
מוזיאון נאבארה (ּפאמּפלֹונה) 137
מוזיאון קאמֹון אסנאר (סרגוסה)
241
משפחתו של המלך קרלוס הרביעי
37
סאטּורן טורף אחד מבניו 298
ֶ
גראנדה (מדריד)
סן פרנסיסקו ֶאל
306
ּפאלאסיֹו ֶדה ליריָה (מדריד) 308
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 280
פסלו 294
ּפראדֹו (מדריד) 298
קברו 307
שטיחי קיר 336 ,310
שלושה במאי 298 ,66–7 1808
תהלוכה של חוזרים בתשובה 278
תמונת המזבח (צ'ינצ'ֹון) 337
גֹויקֹואהֶ ,
ָ
חֹוסה 126 Goicoa, José
(ה)צליבה (רוגיר ואן ֶדר וֵ ֶ
יידן) 335
גולדבלאט ,דויד Goldblatt, David
154
גֹולונדרינאס (ברצלונה)
161 Golondrinas
גולף 613 ,612
גֹולפינֶ ס ,משפחת 412 Golfines
ָ
גֹונגֹורה ,לואיס ֶדה Góngora, Luis
38 de
גֹונסאלֶ סָ ,אניּבל González, Anibal
449 ,448
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גֹונסאלֶ ס ,גּוטי ֶֶירס González,
497 Gutiérrez
גֹונסאלֶ ס ,חוליו González, Julio
256
גֹונסאלֶ סֶ ,פ ֶ
ליּפה González, Felipe
73 ,72 ,27
גֹונסאלֶ סֶ ,פרנאן ,קברו של
374 González, Fernán
גּוסמן 472 Guzmán
גּוסמן ,משפחת 473 Guzmán
ג'ֹורדאנֹוָ ,
לּוקה Giordano, Luca
299
ציור הקיר ֶ
באל ֶאסקֹוריאל ,תהילת
המלוכה הספרדית 335
ציורי הקיר באיגלסיה ֶדה סן
אנטוניו ֶדה לֹוס ָאלֶ מאנֶ ס ָ
(מלָ ָסניה)
308
גֹורמאס 381 Gormaz
גותי ,הרובע (ברצלונה) ,ראו ּבארי
גֹותיק
גותית ,אדריכלות 61 ,28
גחלים ,פסטיבל הליכה על (סן פדרו
ֶ
מאנריקה) 372
גֶ טאריָה ),14 Getaria (Guetaria
123
מלונות 564
גיאֹורגיוס הקדוש ,יום חגו
(קטאלוניה) 225
גיברלטר 476 ,463 Gibraltar
מלונות 573
מסעדות 600
גיברלטר ,צוק 476
גִ יָה 547 Guía
ֶ
גיחּואלֹו ,מסעדות 594 Guijuelo
גיטרה ,פסטיבל (קורדובה) Festival
45 de la Guitarra
גיטרות 428
גֵ יינסּבֹורֹו ,תומס Gainsborough,
309 Thomas
גיל הזהב ,מטיילים 618
ג'ין ,האיים הּבאלֶ אריים 517 Gin
ָ
גיּפּוסקוֹאה Guipúzcoa
)119 (Gipuzkoa
ֶ
גיפרה ֶאל ֶּפלֹוס (השעיר) Guifré el
217 ,216 Pélos
ג'ירֹונה ֶ(חרֹונה) )Girona (Gerona
218–19 ,13
מלונות 566
מסעדות 588-9
מפה 218
ג'ירֹונה ,נפת Provincia de Girona
211
גלישת גלים 611
גלישת קיט 611
גלישת רוח 611
גָ לֶ ַ
ריאס Galerías
ברצלונה 193 ,191
סביליה 459 ,458
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גן החיות (ברצלונה) Parc Zoològic
159
גן הסחלבים ֶ
(ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה קרּוס)
538 Jardín de Orquídeas
גן התענוגות הארציים (ּבֹוש) 296
גניבה 620
גנים ,ראו פארקים וגנים
גספאצ'ו 422 Gazpacho
גָ סּפאריני 280 Gasparini
געשיים ,איים (האיים הקנריים)
555 ,35
גֶ צ'ֹו ,פסטיבלים 45 Getxo
ָגראּוס 240 Graus
מסעדות 590
גראן וִ יָה (מדריד) ,12 Gran Vía
284–5 ,282–3 ,268–9
גראן קאנאריה ,509 Gran Canaria
546–9
מלונות 575
מסעדות 604
מפה 544
גראן תיאטר ֶדל ֶ
ליסאּו (ברצלונה)
195 ,155 Gran Teatre del Liceu
גראנֹויֶרס ,מלונות 566 Granollers
גראסאלֶ ָמה 473 Grazalema
מלונות 573
גראסיה (ברצלונה) ,חיי לילה Gràcia
199
ֶגרגֹוריּוס הראשון ,האפיפיור 380
ֶגרדֹוס ,סיֶירה ֶדה ,ראו סיֶירה ֶדה
ֶגרדֹוס
ָ
ָ
מאראביאס Gruta
גרּוטה ֶדה לאס
466 de las Maravillas
חֹוסה ,ראו ֶ
גרּוטה ֶדה סן ֶ
ָ
קֹובס ֶדה
סנט ז'ֹוזֶ ּפ
גֶ רי ,פרנק 124 ,14 Gehry, Frank
גרייבס ,רוברט 519 Graves, Robert
ָ
גרימאּו ,חּוליאן Grimau, Julían
276
גריס ,חואן ,קנקן וכוס ,Gris, Juan
37
ֶ
סאלימה Grandas de
ָגרנדאס ֶדה
108 Salime
גרנדה 490–96 Granada
לה ָ
הא ָ
ָ
מּברה 494–5 ,421 ,58
ֶ
החנֶ
ֶ
ראליפה 496
הכיבוש מחדש 60-61
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10
מלונות 573
מסעדות 600
מפה 491
מפת רחובות מאוירתָ :אלּבאיסין
492-3
פסטיבלים 467 ,45 ,42
גרנדה ,נפת Provincia de Granada
463
גֶ ָ
רניקה (פיקאסו) ,122 ,70–71 ,12
303

גֶ ָ
רניקה־לּומֹו Gernika-Lumo
)122–3 ,14 ,11 (Guernica
גָ רסילאסּו ֶדה לָ ה וֶ גָ ה Garcilaso de
486 la Vega

ד

אֹואיס ִאי ֶ
ָד ִ
טֹורס ,לואיס Daoíz y
308 Torres, Luis
ֶד ִאיה ֶ(דיָה) )519 Deià (Deyá
מלונות 574
דאייה 610
ָדאימאּו ,לואיס 36 Daimau, Luis
דאלי ,סלבדור ,219 Dalí, Salvador
285 ,265
בית־מוזיאון סלבדור דאלי
ֶ
(קאדאקס) 220
הקולוסוס מרודוס 37
מונית גשומה 219
ֶ
בקאדאקס 302
נוף
ֶ
קאדאקס 220
קלפי טארוט 131
תיאטרון־מוזיאון דאלי (פיגֶ ֶרס)
219
ָ
דאנסה ֶדה לֹוס סאנקֹוס Danza de
136 los Zancos
ָ
דארוֹקה 242 ,231 Daroca
מסעדות 590
דגים ומאכלי־ים ,צפון ספרד 80
דגן ,גידול 32
ֶד ָגראין ,אנטוניו מּוניֹוס Degrain,
256 Antonio Muñoz
ֶדה קֹונינג ,וילֶ ם de Kooning,
124 Willem
דואר 625
(ה)דוב החום 108
דוב חום 108
דוד המנצח מעל גולית (קרוואג'ו)
299
ַ
(ה)דוכסית ַ
(סֹולּואגָ ה) 122
מנֹואיֶיס
דומא ,אלכסנדר Dumas,
38 Alexandre
דומינגוּ ,פלאסידֹו Domingo,
26 Plácido
דֹומינגֶ ס ,אדולפו Domínguez,
300 Adolfo
דומניקּוס הקדוש 132
קברו 380
דומניקוס הקדוש מסילֹוס מוכתר
לאב מנזר ֶ(ּב ֶ
רמחֹו) 294
ֶ
דוֹמנֶ ק ִאי מוֹנטאנֶ ר ,ליּואיס
Domènech i Montaner, Lluís
144
אוניברסידאד ּפֹונטיפיסיה
ַ
(קֹומיאס) 115
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה סנטה ֶ
קראּו ִאי
ֶדה סנט ּפאּו (ברצלונה) 169 ,163
ארמון המוסיקה הקטאלונית
(ברצלונה) 156

ל'א ַ
קאסה ֶדה ַ
ָ
רדיא ָקה (ברצלונה)
150
קאסה ליֶיאוֹ ֶ
מוֹר ָרה (ברצלונה)
168 ,164
טרס ָ
קסטל ֶדלס ֶ
דרגֹונס
(ברצלונה) 159
קרן אנטוני טאּפיֶיס (ברצלונה)
,164 Fundació Antoni Tàpies
168
דוֹמנֶ ק ִאי ָ
ֶ
רּורהֶּ ,פ ֶרה Domènech i
177 Roura, Pere
ֶ
ֶ
רוואנטס
קיחוטה ראו ֶס
דון
דּונאס ֶדה ָמסּפאלֹומאס Dunas de
547 Maspalomas
דונה–מריה ,מלונות Donamaria
563
ִ
דוֹנוֹסטיָה ראו סן סבסטיאן
ַ
דֹוניאנָ ה ,הפארק הלאומי Parque
,420 ,34 Nacional de Doñana
468–9
דֹוס ֶדה מאיֹו (מדריד) Dos de
294 ,44 Mayo
דור 39 '27
דור 68 1898
דּוראטֹון ,נהר 369 Duratón
דּורֹו 215 Durro
נאוֶ ָ
ּבּוא ָ
דּורּוטיֶ ,
ונטּורה Durruti,
290 Buenaventura
ֶ
ואסקס Díaz, Daniel
ִד ָיאס ,דניאל
466 Vásquez
דיג 613 ,611
דיג ,תעשייה 101
ָ
איסּפנידאד Día de la
ִדיָה ֶדה לָ ה
47 ,46 Hispanidad
ִדיָה ֶדה לָ ה קֹונסטיטּוסיֹון Día de la
47 Constitución
ִדיָה ֶדה לָ ה קרּוס (גרנדה וקורדובה)
467 Día de la Cruz
ִדיָה ֶדה לֹוס ֵריֶיס Día de los
47 Reyes
ִדיָה ֶדה סנט ּפֹונס (ברצלונה) Día
161 de Sant Ponç
ִדיָה ֶדל ּפילאר (סרגוסה) Día del
243 ,46 Pilar
ֶדיָה ראו ֶד ִאיָה
דיוס ,חואן ֶדה 492 Dios, Juan de
דיוקן ( 2מירֹו) 302
דיוקן עצמי (גויה) 243
דיוקן עצמי (פיקאסו) 157
דיוקנו של הברון ָת ֶ
ייסן־ּבֹורנֶ מיסה
(פרויד) 292
דייגו הקדוש מאלקאלָ ה מאכיל עניים
ִ
(מּוריֹו) 65
דינוזאורים ,מאובנים 133
דירות להשכרה 561 ,560
דירות ,מלונות 560
ֶ
ֶ
אלּברכט Dürer, Albrecht
דירר,
299

ֶדלגאדֹו ,אלבארו Delgado, Alvaro
39
ֶדלֹונֶ הֶ ,
רֹוּבר Delaunay, Robert
122
לט ֶ
ֶד ֶ
ּברה 229 Deltebre
מלונות 566
ָדלי אֹורטי אֹורטי ,ג'אני ,טיילת בגני
ֶ
ראנחּואס Dagli
הנסיך שבמבצר ָא
8–9 Orti, Gianni
דלק 630
ל'א ֶ
דלתא ֶדה ֶ
ּברה Delta de l'Ebre
229 ,34
דמי כניסה 617
ֶדניָה 262 ,259 ,249 Denia
מלונות 567
פסטיבלים 259 ,43
סּפ ָ
ספילאדרֹו ֶדה ֶד ֶ
ֶ
ניא ֶּפרֹוס
ֶד
Desfiladero de Despeñaperros
500
ספילאדרוֹ ֶדה לָ ה ֶא ָ
ֶ
רמידה
ֶד
114 Desfiladero de la Hermida
ֶ
ספילאדרֹו ֶדה לֹוס ֶּביֹוס
ֶד
112 Desfiladero de los Beyos
ספילאדרוֹ ֶדל ִריֹו ֶ
ֶ
קארס
ֶד
112 Desfiladero del Río Cares
דראסאנֶ ס (ברצלונה) Drassanes
161
דרום ספרד 418–505
אדריכלות מּורית 426-7
אוכל מקומי 422-3
אנדלוסיה 462–505
יינות 424-5
מפה 420-21
סביליה 430-61
פלמנקו 428–9
דרייק ,סר פרנסיס Drake, Sir
471 Francis
(ה)דרך לסנטיאגו Road to
86-7 Santiago
דרכון 616
אובדן 620
(ה)דרקון ,עץ 538 Árbol Dragón
דת 25
דתית ,אמנות 36

ה

הּבסּבּורג ,שושלת ,51 Habsburg
74 ,64
הגביע הבינלאומי ע"ש הוד מלכותו
(פלמה דה מיורקה) 45
הֹומֹו ֶא ֶרקטּוס 52 Homo erectus
הומואים ולסביות ,מטיילים 618
הונאות 620
הוספיטלרים ,מסדר האבירים 398
ֶ
הֹוּפר ,אדוארד ,חדר במלון Hopper,
292 Edward
(ה)הורדה מהצלב (ואן ֶדר ֶ
ויידן) 299
החלפת כסף 622
היטלר ,אדולף 70 Hitler, Adolf
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היסטוריה 51–75
היסּפאניה 54 Hispania
היפרמרקטים 607
הישאם השני ,הח'ליף Hisham
56 II
הלוי ,שמואל 395 Ha-Leví, Samuel
הלידה באבוס ֶ(ּברּוגֶ ֶטה) 371
הליכה 613 ,610
בערים 635
בפארקים הלאומיים 610
ֶ
ֶ
אּורד ָסה 237
ּפארקה נסיֹונאל
המוסיקה דתית ,שבוע ֶ
(קּוא ָנקה) 44
טיילת בגני הנסיך שבמבצר
ֶ
ראנחּואסָ ,דלי אֹורטי אֹורטי,
ָא
ג'אני 8-9
המחאות נוסעים 622
המינגוויי ,ארנסט Hemingway,
136 ,38 Ernest
הנחות
ברכבת 628
לסטודנטים 618-19
הסלון הספרותי בקפה ֶדה ּפֹומּבֹו
(סֹולאנָ ה) 303
הערצת האמגושים ָ(קמּפאניָה) 358
הערצת הרועים ֶ(אל ֶגרקֹו) 296
הרים 34
הרים ,בקתות 560
ֶהרנָ ֶנדס ,רפאל רֹודריגֶ ס
Hernández, Rafael Rodríguez
448
הרקולס 471 Hercules
ֶה ֶררה ,חואן ֶדה Herrera, Juan
277 de
ֶאל ֶאסקֹוריאל 335
ארכיון האמריקות (סביליה) 443
הקתדרלה בוואיאדֹוליד 371
ֶ
אֹורֹוּפ ָסה 391
מבצר
הררי ,ספורט 611
השכרת רכב 632
התגלות ,חג 47 ,43

ו

ואטֹו ,אנטואן Watteau, Antoine
299 ,292
ואיאדוֹליד 370–71 ,29 Valladolid
היסטוריה 64
מלונות 570
מסעדות 595
פסטיבלים 372 ,42
ואיאדוֹליד ,נפת Provincia de
351 Valladolid
ואי ֶ
ֶיארמֹוסֹו 537 Vallehermoso
ואיֶיה גראן ֵריי Valle Gran Rey
537 ,535
ואיֶיה ֶדה ֶ
אֹורד ָסה Valle de Ordesa
236
ואיֶיה ֶדה ָא ִ
לקּודיה Valle de
403 Alcudia
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ואיֶיה ֶדה אראן ,ראו ואל ד'אראן
ואיֶיה ֶדה ּבֹואי ,ראו ואל ֶדה ִ
ּבֹואי
ואיֶיה ֶדה לֹוס ֶּפ ֶ
דרֹוצ'ס Valle de los
480 Pedroches
ואיֶיה ֶדה לֹוס ָקאידֹוס ,סנטה קרּוס
ֶדל Valle de los Caídos, Santa
333 Cruz del
ואיֶיה ֶדה סילֶ ִ
נסיֹו Valle de Silencio
355
ואיֶיה ֶדה ָסלאסאר Valle de
139 Salazar
פּוא ִ
ואיֶיה ֶדה ֶ
נפריָה Valle de
333 Fuenfría
ֶ
קאּבּוארניגָ ה Valle de
ואיֶיה ֶדה
115 Cabuérniga
ואיֶיה ֶדה רֹונקאל Valle de Roncal
138-9
ואיֶיה ֶדל ָאמּבֹוס Valle del Amboz
406
ואיֶיה־אינקלאן ,רמון מריה ֶדל Valle-
39 Inclán, Ramón María del
וַ ֶ
איר ָדה ,ז'ֹואקים Vayreda,
217 Joaquim
ואל ד'אראן (ואיֶיה ֶדה אראן)
)214 Vall d'Aran (Valle de Arán
פרפרים 214
ּבֹואי (ואיֶיה ֶדה ִ
ואל ֶדה ִ
ּבֹואי) Vall
)215 de Boí (Valle de Bohí
ואלב ֶ
ֶ
רדה 536 Valverde
מלונות 575
מסעדות 604
ואלב ֶ
ֶ
רדה ֶדה לָ ה וֶ ָרה ,פסטיבלים
409 Valverde de la Vera
רדה ֶדה ֶ
ואלב ֶ
ֶ
פרסנוֹ Valverde de
408 Fresno
ואלגֹורגינָ ה ,מסעדות 590
Vallgorguina
ֶ
ואלד ִדיֹוס 111 Valdediós
ואלד ֶ
ֶ
לינארס 244 Valdelinares
ואלד ָ
ֶ
מוֹסה 518 Valldemossa
ֶ
ואלדס ,לּוקאס Valdés, Lucas
443 ,434
ֶ
ואלדס לֵ ָיאל ,חואן ֶדה Valdés Leal,
483 Juan de
אֹוסּפיטאל ֶדה לָ ה קארידאד
(סביליה) 435 ,433
ָ
האיּונטאמיֶינטֹו ,ציורי (סביליה)
442
המוזיאון לאמנויות יפות (סביליה)
434
כך חולפת תהילת עולם 435
ניצחון הצלב 443
ואלד ֶּפ ָ
ֶ
ניאס 402 Valdepeñas
מלונות 571
מסעדות 597
ואלד ֶּפ ָ
ֶ
ניאס ,חבל היין Valdepeñas
344–5
ואלד ֶ
ֶ
רֹוּברס 244 Valderrobres

ֶ
ואלדרן ,וויליאם Waldren, William
519
ואלֹור 489 Válor
ֶ
ואלמאס ָדה 372 Valmaseda
ואלמיג'אנָ ה ,אגאּפיט Vallmitjana,
223 Agapit
ואלנסיאנו ,ניב 247 Valenciano
ואלנסיה ,202 ,16 ,11 Valencia
254–7 ,247
ָ
אֹורצ'אטה 257
חופים 257
מלונות 568
מסעדות 591
מפה 255
נמל־התעופה 626
פסטיבלים 260–61 ,259 ,44 ,42
תחבורה 634-5
לק ָ
ואלנסיה ֶדה ָא ָ
נט ָרה Valencia de
414 Alcántara
ואלנסיה ֶדה דון חואן Valencia de
357 Don Juan
ואלנסיה ומּורסיָה Valencia and
246–67 Murcia
אוכל ומשקאות 205
אקלים 49
מלונות 567-8
מסעדות 591
מפה 248-9
פסטיבלים 259
ואלנסיה,חבל היין 206-7 Valencia
ואלֶ נסינָ ה ֶדה לָ ה ֶ
קֹונספסיֹון ,מלונות
Valencina de la Concepción
574
קּואבאס ,ראו ֶ
ואלּפֹורקרֹוֶ ,
ֶ
קּואבאס
ֶ
ואלּפֹורקרֹו
ֶדה
ָ
ואמּבה 371 Wamba
ואן גוך ,וינסנט Van Gogh, Vincent
160
ואן דייק ,אנתוני Van Dyck,
299 ,285 ,256 Anthony
ואן ֶדר וֶ ֶ
יידן ,רוחר Van der
490 Weyden, Rogier
הדרך לצליבה 335
ההורדה מהצלב 299
ואן לּו ,לּואי־מישל Van Loo, Louis-
299 Michel
ֶ
ואנד ָ
ֶ
אנדרס ֶדה Vandelvira,
לבירה,
Andrés de
אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו ֶ
(אּוּב ָדה)
500
איגלסיה ֶדה סן פבלו ֶ
(אּוּב ָדה) 501
ָּב ֶא ָסה 503 ,502
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס ֶ
קאדנאס
ֶ
(אּוּב ָדה) 501
ָק ִּפיָיה ֶדה סלבדור ֶ
(אּוּב ָדה) 501
קתדרלת ָח ֶאן 497
ֶ
ואסארלי ,ויקטור Vasarely, Viktor
122

ֶ
ואסקס ֶדה מֹולינה ,חואן Vázquez
501 ,500 de Molina, Juan
וֶ גָ ה ֶדה ּפאס 116 Vega de Pas
ָ
ֶ
סיקליסטה ָא אספאניה
וּואלטה
46 Vuelta Ciclista a España
וויטני ,גרטרוד ֶ
ואנדרּבילט 466
Whitney, Gertrude Vanderbilt
וולינגטון ,הדוכס מWellington, -
Duke of
המצור על סיּודאד רודריגו 361
מלחמת העצמאות 130 ,67
וֹורנאםֶ ,ס ֶ
לדן Wornum, Selden
126
ֶ
פרֹונט ָרה ,מלונות 574
וֶ חאר ֶדה לָ ה
Véjer de la Frontera
ָ
ויאביסיוֹסה 111 Villaviciosa
מסעדות 584
ָאב ֶ
וִ י ֶ
רדה ,מלונות 575 Villaverde
וִ יָאמיֶיל 408 Villamiel
ַ
ויאנָ ה ,מסעדות 586 Viana
ַ
ויאנָ ה ,משפחת 483 Viana
וִ י ֶ
ָאנּוא ָבה 109 Villanueva
וִ י ֶ
ָאנּוא ָבה ֶדה ָאלקֹולֵ ָיאה ,פסטיבלים
43 Villanueva de Alcolea
וִ י ֶ
ָאנּוא ָבה ֶדה לָ ה וֶ ָרה ,פסטיבלים
409 Villanueva de la Vera
ֶ
וִ י ֶ
אינפאנטס
ָאנּוא ָבה ֶדה לֹוס
402 Villanueva de los Infantes
מלונות 571
וִ י ֶ
ָאנּוא ָבה ,חואן ֶדה Villanueva,
277 Juan de
האקדמיה המלכותית להיסטוריה
(מדריד) 295
מוזיאון הּפראדֹו (מדריד) 296
ֵר ַיאל חארדין ּבֹוטאניקֹו 301
תיאטרו ֶאסּפאניֹול (מדריד) 295
ָ
סקּוסה ֶדה ָארֹו Villaescusa de
וִ י ֶָא
399 Haro
וִ יָאפראנקה ֶדל ּביֶירסֹו Villafranca
354-5 del Bierzo
ִ
ָאקאריֶידֹו 116 Villacarriedo
וִ י
ויאקֹוּב יֹורדאנס Jordaens, Jakob
299
ֶ
פראנססק ֶדה
וִ ָיאר ִאי לֹוסאנֹו,
פאולה Villar i Lozano, Francesc
171 de Paula
וִ י ֵ
ָאריאל ֶדה סן קרלוס Villareal de
410 San Carlos
ויביירֹו ֶ
ֵ
(ויברֹו) )92 Viveiro (Vivero
מסעדות 583
ויגוֹ 100 Vigo
מלונות 562
מסעדות 583
ָ
ּפלאטה Vía de la Plata
וִ יָה ֶדה לָ ה
356
וִ ֶ
יּוארקאס ,סיירה ֶדה Villuercas,
410 Sierra de
ויזיגותים 56 ,55 ,54 ,51
אדריכלות 427

ֵ
(גאסטייס) Vitoria
ויטֹוריה
)130–31 ,14 ,11 (Gasteiz
מלונות 564
מסעדות 586
מפה 130
פסטיבלים 136
ויטראז'ים ,קתדרלת לֵ יאֹון 359
ָ
ָ
ג'ֹויֹוסה
ָיחֹויֹוסה ,ראו לָ ה וילָ ה
וִ י
ויֶיליה (וִ ֶיאיָה) )214 Vielha (Viella
מלונות 567
ויֶינָ ה ,אוצר 264 ,52–3 Villena
ויֶינָ ה ,חואן ֶ
ּפאצ'רֹו ,מרקיז Villena,
,348 Juan Pachero, Marquis of
399 ,398
וִ י ֶ
ֶיסּפ ָסה ,פרנסיסקו Villespesa,
489 Francisco
וילאגארסיה ֶדה ָא ָ
רּוסה Vilagarcía
99 de Arousa
וילאס ָקה ִאי ָ
ֶ
קאסנֹובאס ,ז'ֹוזֶ ּפ
Vilaseca i Casanovas, Josep
158
ֶ
וילאפאמס 251 Vilafamés
מלונות 568
וילאפראנקה ֶדל ֶּפנֶ ֶדס Vilafranca
225 del Penedès
וילאר ֶדה דֹונאס Vilar de Donas
103
וינארוֹס 251 Vinaròs
וינֹוס ֶדה מדריד ,חבל היין Vinos de
344–5 Madrid
וינטג' ,אופנה (ברצלונה) 193 ,192
ֶ
מארקס Viso del Marqués
ויסֹו ֶדל
402
ֶ
ויסנטיּוס הקדוש ,קברו 367
ויסקאיָה (ּביסקאיה) Vizcaya
)119 (Bizkaia
ויק (ויץ') )224 Vic (Vich
מלונות 566
מסעדות 590
ויקטוריהֶ ,א ֶ
ּוחניָה ,המלכה Victoria
294 Eugenia, Reina
ֶ
וירחן ֶדה לָ ה אֹוס Virgen de la
386 Hoz
ֶ
וֶ
לאסקס ּבֹוסקֹו Velázquez Bosco
301
ֶ
וֶ
לאסקס ,דיֶיגֹו ֶדה Velázquez,
291 ,285 ,65 ,64 ,36 Diego de
ָאיּונטאמיֶינטֹו (סביליה) 442
הטבלה 448
המוזיאון לאמנויות יפו (ואלנסיה)
256
כניעת ֶ
ּבר ָדה 65
לאס ֶמנינאס 298 ,157 ,36–7 ,12
ניצחונו של בכחוס 296
פסלו של ֶפ ֶ
ליּפה הרביעי 279
קתדרלת אוֹריוֶ ולָ ה 265
לארדה ִאי ִ
ֶ
וֶ
סנט ָיאן ,פדרו Velarde y
308 Santillán, Pedro
וֶ לֶ ס ּבלאנקֹו 504 Vélez Blanco

וֶ לֶ ס־מלגה 487 Vélez-Málaga
ונדלים 55
ונוס וקופידון (רובנס) ,ראו וֶ נּוס
לפני הראי
וֶ נטאנָ ה ֶדל ַ
דיאּבלֹו Ventana del
387 Diablo
וֶ נטאס קֹון ֶּפניה ָאגילֶ ָרה Ventas
391 con Peña Aguilera
וֶ סּפּוצ'י ,אמריגו Vespucci,
161 Amerigo
וֶ ראל ,נהר 234 Veral
וֶ ָ
רגארה ,איגנאסיו Vergara, Ignacio
255
וֶ רגֶ 'ס ,פסטיבלים 225 Verges
וֶ רדאגֶ ר ,ז'אסינט Verdaguer,
216 Jacint
וֶ ָרה (אנדלוסיה) ,מסעדות 602 Vera
וֶ ָרה (חבל הבאסקים) ,ראו ֶּב ָרה
ֶ
וֶ ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה Veruela,
רּואלָ ה,
240 Monasterio de
וֶ רֹונֶ זֶ ה ,פאולו Veronese, Paolo
299
וֶ רין 101 Verín
מסעדות 583
ורן ,ז'ול 516 Verne, Jules

ז

ָ
מארימּורטרה
ז'ארדי ּבֹוטאניק
(ּבלאנֶ ס) Jardí Botànic Mar i
220 Murtra
זה האיש ַ
(חּואנֶ ס) 256
ז'ואן מירֹו ,מוזיאון (ברצלונה)
176 ,175 Fundació Joan Miró
ָ
ז'ֹואןֶּ ,פ ֶרה 229 Joan, Pere
ז'ּוז'ֹול ,ז'ֹוזֶ ּפ מריה Jujol, Josep
Maria
המזרקה בפלאסה ד'אספאניה
(ברצלונה) 177
ָ
קאסה מילָ ה (ברצלונה) 169
זיתים ושמן זית 422 ,33
זעפרן ַ(א ָספראן) 343
ֶ
(קֹונסּוא ָגרה) 46
פסטיבל

ח

ֶ
חאב ָאה ,ראו שאּביָה
חאּבּוגוֹ 466 Jabugo
מסעדות 600
חאביֶיר ,פרנסיסקוס הקדוש Xavier,
139 St Francis
חאביֶירָ ,ק ִ
סטיֹו ֶדה Javier, Castillo
139 de
ָ
שאטיבה
חאטיבה ,ראו
חאמאֹוס ֶדל ָא ָ
ֶ
גּואה 554
חאמ ֶטהֶ ,א ֶ
ֶ
סטּבאן Jamete,
501 Esteban
ָח ֶאן 497 ,463 Jaén
מלונות 573
מסעדות 600
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ָח ֶאן ,ברטולומה ֶדה Jaén,
503 Bartolomé de
ָח ֶאן ,נפת 463 Provincia de Jaén
ִ
חאנדיָהֶּ ,פנינסּולָ ה ֶדה Jandía,
550 Península de
ָ
חאקה 235 Jaca
מלונות 590
פסטיבלים 45
ָ
חאראמה ,נהר 337 Jarama
ִ
חאראנדיָיה ֶדה לה וֶ ָרה Jarandilla
de la Vera
מלונות 571
פסטיבלים 409
(גּוא ָ
חארדין ֶדה קקטוס ָ
טיסה)
554 Jardín de Cactus
ָ
(טאריפה) Jardín
חארדין קנאריֹו
548 Canario
חארדינֶ ס ֶדל ִריֹו טּוריָה (ואלנסיה)
256 Jardines del Río Turia
חברות תעופה 626-7
חג המולד 47 ,43
חג הפועלים 47
חגים לאומיים 47
חדר במלון ֶ
(הֹוּפר) 292
חואן ֶדה לָ ה קרּוס ,סן ,ראו יוחנן
הקדוש של הצלב
חואן ,הנסיך ,קברו Juan, Príncipe
367
חואן הראשון ,מלך אראגון Juan I,
373 Rey de Aragón
חואן השני ,מלך אראגון ,קברו Juan
226 II, Rey de Aragón
חואן השני ,מלך קסטיליה ,קברו
375 Juan II, Rey de Castilla
חואן מאוסטריה ,דֹון Juan de
161 Austria, Don
חואן ,מלך פורטוגל Juan, Rey de
59 Portugal
חואן קרלוס הראשון ,מלך ספרד
Juan Carlos I, Rey de España
75 ,27
הכתרתו 294
יורשו של פרנקו 71
מוותר על הכתר 73
ניסיון ההפיכה 72
קֹוסטה ֶט ֶ
ָ
גיסה 553
חואנה ,דוניה 285 Juana, Doña
חואנה לָ ה ֶּבלטראנֶ ָחה Juana la
365 ,60 Beltraneja
חואנה לָ ה ָ
לֹוקה (המשוגעת) ,מלכת
קסטיליה Juana la Loca, Reina
74 ,61 de Castilla
מֹוטה ֶ
סטיֹו ֶדה לָ ה ָ
ָק ִ
(מדינָ ה ֶדל
קאמּפֹו) 370
ִ
קּפיָיה ֵר ַיאל (גרנדה) 490
ָ
חּואנֶ ס ,חואן ֶדה ,זה האיש Juanes,
256 Juan de
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חֹוב ָ
ֶ
ליאנֹוס ,גסּפאר ֶמלצ'ֹור ֶדה
Jovellanos, Gaspar Melchor
109 de
חּוליאנה הקדושה ,קברה 116
חוליוּבריגָ ה 115 Juliobriga
חּומיליָה ,חבל היין 206–7 Jumilla
חּוני ,חואן ֶדה ,371 Juni, Juan de
381
ֶ
חֹוסה הראשון (ז'ֹוזֶ ף ּבונּפארט) José
279 ,75 ,67 I
ֶ
חוסה טומאס 41 José Tomás
חופים
ָ
ָ
ּבלאנקה 262
קֹוסטה
ָ
ָ
ּבראבה 221
קֹוסטה
ָ
קֹוסטה ֶדל סֹול 476-7
חופשות 47
חופשות מיוחדות 612-13
ֶ
(צ'ּוקר) ,נהר Júcar
חּוקאר
)399 ,387 ,252 (Xúquer
חוקה ,יום הDía de la -
47 Constitución
חורף בספרד 47
פסטיבלים 43
ֶ
חֹורק ָרה 399 Jorquera
ָ
חיאקינטֹו ,קֹוראדֹו Giaquinto,
281 Corrado
חיות־בר 30–31
הדוב החום 108
הדלתא של נהר ֶא ֶ
ּברה 229
הפירנאים 236
טּבלאס ֶדה ָד ֶ
מיאל 403
יערות צפון ספרד 84-5
ֶ
ל'אלּבּופ ָרה 258
לגּונאס ֶדה ֶ
רּויד ָרה 401
מאטֹוראל 209
ֶ
ֶ
מֹונפראגּואה
ּפארקה נאטּוראל ֶדה
410
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה
ָ
גאטה 505
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורלָ ה
501
ַ
ֶ
דֹוניאנָ ה
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה
468-9
פרפרים בוואל ד'אראן 214
ציפורי מרכז ספרד 346–7
חיחֹון 109 ,15 ,11 Gijón
מלונות 563
מסעדות 583-4
חיי לילה 609
איביזה 515
ברצלונה 198-9
מדריד 328-9
סביליה 461
יימה (זָ ֶ
ָח ֶ
'אּומה) הראשון ,מלך
אראגון Jaime (Jaume) I, Rey
de Aragón
ואלנסיה 254 ,243
ֶ
מונאסטריֹו ֶדה ֶאל ּפּוץ' 253
פלמה 524 ,522
פסלו 151

ָח ֶ
יימה השני ,מלך אראגון Jaime II,
Rey de Aragón
קברו 525 ,225
קסטל ֶדה ֶּב ֶ
ֶ
לבר (פלמה) 523
קתדרלת ברצלונה 153 ,152
ָח ֶ
יימה השלישי ,מלך אראגון ,קברו
525 Jaime III, Rey de Aragón
ָ
חילֹוקה ,נהר 245 Jiloca
ֶ
ֶ
פרֹונט ָרה Jimena de
חימנָ ה ֶדה לָ ה
472 la Frontera
ֶ
חימנֶ ס ,חואן ראמון Jiménez, Juan
39 Ramón
ֶ
חיראלטה ,פרנסיסקֹו Giralte,
306 Francisco
חירום 620–21
חלומו של האביר ֶ
(ּפ ֶר ָדה) 64-5
חנויות 606–7
אמצעי תשלום 606
ברצלונה 190–93
מדריד 320–23
סביליה 458-9
סוף עונה 606
שעות פתיחה 606 ,320
חנויות ספרים
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,322
סביליה 459
חניבעל 253 ,54 Hannibal
חניה 632
ֶ
ֶחנֶ
ראליפה (גרנדה) Generalife
496 ,17
ֶחסּוס 515 Jesús
חסידות 347
חצי־האי ,מלחמת ,ראו מלחמת
העצמאות
חקלאות 32-3
גידולי העולם החדש 63
ֶח ֶרנָ ה ,מסעדות 600 Gerena
ֶ
פרֹונט ָרה Jerez de la
ֶח ֶרס ֶדה לָ ה
470 Frontera
מסעדות 600
פסטיבלים 46 ,44
ֶח ֶרס ֶדה לֹוס קאּבאיֶירֹוס Jerez de
417 los Caballeros
ֶח ֶר ֶ
ס־ש ֶרס ,אזור גידול יין שרי Jerez-
424–5 Xérès
חשמלית 634

ט

ֶ
טאּברנאס 504 Tabernas
טאגּוס (טאחֹו) ,נהר )Tagus (Tajo
390 ,337
ָטאּול 215 ,28 Taüll
ֶ
אּוסטה 234 Tauste
ָט
ֶ
טאלאב ָרה ֶדה לָ ה ֵריינָ ה Talavera
390 de la Reina
מלונות 571
מסעדות 596

ֶ
טאלאב ָרה ,קרב (Batalla de )1809
67 Talavera
טאלאיֹוטס 531 Talayots
ֶ
טאסאקֹורטה ,מלונות 575
Tazacorte
טאפאיָה ,מסעדות 586 Tafalla
טאּפאס 578–9 Tapas
אנדלוסיה 422
ִ
טאּפיָה ֶדה קאסארייגוֹ Tapia de
108 Casariego
טאּפיֶיס ,אנטוני Tàpies, Antoni
518 ,37
מוזיאון טאּפיֶיס 168 ,164
ענן וכיסא 164
טאּפיֶיס ,מוזיאון (ברצלונה)
168 ,164 Fundació Tàpies
ָ
טאפירה 548 Tafira
ָ
טאקהּ ,פיֶיטרֹו Tacca, Pietro
פסלו של ֶפ ֶ
ליּפה השלישי 277
פסלו של ֶפ ֶ
ליּפה הרביעי 279
ֶ
טאקֹורֹונטה 539 Tacoronte
טאראמּונדי 108 Taramundi
טאראנקֹון ,מסעדות 596 Tarancón
טאריף בן מאלּוק Tarif ben Maluk
472
ָ
טאריפה 472 Tarifa
מלונות 574
ָ
טאריפה ,מרקיז Tarifa, Marqués
442 de
טאריק 56 Tariq
ָט ָ
ּבארקה ,האי ,ראו איליָה ֶדה
ָט ָ
ּבארקה
ָטּבלאס ֶדה ָדאימיֶיל ,הפארק
הלאומי Tablas de Daimiel
403 ,34 National Park
טבע דומם עם ארבעה כלים
(סּורּבאראן) 298
ֶט ֶברגָ ה 109 Teverga
ֶט ֶ
גיסה 554 Teguise
מסעדות 605
טּוא ָ
ֶ
סטה 131 Tuesta
טֹודֹוס לֹוס סנטוס Todos los
47 Santos
ֶ
ֶ
(טּוט ָרה) )Tudela (Tutera
טּודלָ ה
134
מסעדות 586
טּוט ָרה ,ראו ֶ
ֶ
טּודלָ ה
טּוי )100-101 Tui (Tuy
טֹולּבאנֹוס ,מלונות 570 Tolbanos
טולדו 392–7 ,338–9 ,59 Toledo
הקתדרלה 396–7 ,393 ,341
מלונות 571
מסעדות 596–7 ,594
מפת רחובות מאוירת 392–3
פסטיבלים 391 ,42
טולדו ,אסכולה 395
ָ
אּוטיסטה ֶדה Toledo,
טולדו ,חואן ָּב
335 Juan Bautista de

ֶ
ֶ
מֹונטס ֶדה
מֹונטס ֶדה ,ראו
טולדו,
טולדו
טולדו ,נפת Provincia de Toledo
383
ֶ
טֹומה ,נארסיסֹו Tomé, Narciso
397 ,370
ָ
טוֹסה ֶדה מאר ,27 Tossa de Mar
221 ,220 ,210
מלונות 566
ֶ
טֹוקי־אחין ִ(צ'י ִָידה) 303 Toki-Egin
ֶיחה ֶ
טוֹרבי ָ
ֶ
(טֹורוֶ וליָה) Torrevieja
)265 ,262 (Torrevella
פסטיבלים 45
ֶ
טּורגאנֹו 369 Turégano
ֶ
טוֹרדסיאס 370 Tordesillas
מסעדות 595
ֶ
טוֹרדסיאס ,אמנת (Tratado )1494
61 de Tordesillas
ֶ
טֹורה ֶדה ֶארקּולֶ ס ָ(א קֹורּוניָה) Torre
93 de Hércules
ֶ
טֹורה ֶדה לֹוס לּוחאנֶ ס (מדריד)
,274 Torre de los Lujanes
277 ,276
ֶ
טֹורה ֶדה פיקאסו (מדריד) Torre de
310 ,29 Picasso
טֹורה ֶדה קֹולי ֶ
ֶ
ִיסרֹולָ ה (ברצלונה)
181 Torre de Collserola
ֶ
טֹורה ֶדל אֹורֹו (סביליה) Torre del
435 ,433 Oro
טֹורה ֶדל אינפאנטאדֹו ֶ
ֶ
(ּפֹוטס) Torre
114 del Infantado
טֹורה ֶדל ְק ֶ
ֶ
לאברֹו (סלמנקה) Torre
365 ,363 del Clavero
ָ
ֶ
טאבירה (קאדיס) Torre
טֹורה
471 Tavira
טֹורה מאנגאנָ ה ֶ
ֶ
(קּוא ָנקה) 388
Torre Mangana
ֶ
טֹורה ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹונָ ה
(וִ יָאנאניֶיה) 131 Torre Palacio de
los Varona
טֹורֹו 361 ,360 Toro
טֹורֹוֶּ ,בניסיֹו ֶדל Toro, Benicio
127 del
טֹורֹו ,חבל היין 344–5 Toro
טֹורֹוס ֶדה גיסאנדֹו Toros de
366 Guisando
טֹור ִ
ֶ
חֹונסיֹו ,פסטיבלים Torrejoncillo
409
ָ
טֹורטֹוסה 229 Tortosa
מסעדות 590
ִ
טּוריה ,נהר 258 ,254 ,252 Turia
טוֹרלָ ה 236 Torla
ֶ
טוֹרמוֹלינוֹס 477 Torremolinos
מסעדות 602
ֶ
טֹורנט ,מלונות 566 Torrent
ֶ
טֹורס ֶדה ֶסראנֹוס (ואלנסיה) Torres
256 de Serranos
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדל
טֹורקאל,
479 Torcal, Parque Natural del

ַ
טֹורקּואטֹו ,סן 497 Torcuato, San
טוֹרק ָ
ֶ
מאדה ,טוֹמאס ֶדה
,60 Torquemada, Tomás de
240
קברו 367
טחנות רוח 398 ,383 ,31
ֶט ֶחרֹו ,קולונל אנטוניו Tejero,
295 ,72 Coronel Antonio
טיּבאלדיֶּ ,פלֶ גרינֹו Tibaldi,
334 Pellegrino
טיּבידאּבֹו (ברצלונה) ,178 Tibidabo
197 ,196 ,182
חיי לילה 199
טיולים במכונית
לאס ָאלּפּוחאראס 488–9
סי ֶָירה ֶדה ָאלקאראס 400-401
סי ֶָירה ֶדה פראנסיה וסיֶירה ֶדה
ֶּבחאר 360-61
ֶ
ּפּואּבלֹוס ּבלאנקֹוס 472-3
קרּוס ֶדה ֶט ֶח ָדה 549
ֵט ֶ
יידה ,הר 542–3 ,35 Monte Teide
ֶ
ֵט ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדל Teide,
יידה,
,542–3 Parque Nacional del
555
ֵטייטֹו 31 Teito
ָ
ּבאטיסטה Tiepolo,
טיֶיּפֹולֹו ,ג'ֹובאני
299 Giovanni Battista
טי ֶָירה ֶדה קאמּפֹוס Tierra de
351 Campos
טי ֶ
ֶירמס 369 Tiermes
ֶ
ָ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה
טימנפאיָה,
Timanfaya, Parque Nacional
552–3 ,545 ,35 de
מסעדות 605
ֶ
טינטֹורטֹו 395 ,299 Tintoretto
טיסה 626-7
טיפוס הרים וסלעים 611
טיפים
במלונות 559
במסעדות 577
טיציאן 308 ,299 ,285 Titian
טלוויזיה 625 ,26
טלפון 624
טלפנוים ניידים 624
ֶטמּבלֶ ֶקה 398 Tembleque
ֶטמּפלֹו ֶדה ֶדּבֹוד (מדריד) Templo
307 de Debod
טמפלרים ,מסדר האבירים
Caballeros Templarios
(ּפּוא ֶ
איגלסיה ֶדל קרּוסיפיחֹו ֶ
נטה
לָ ה ֵריינָ ה) 135
ֶאל ָמ ֶאסטראט 250
מבצר ֶח ֶרס ֶדה לֹוס קאּבאיֶירֹוס
417
ּפֹונפ ָ
מבצר ֶ
ראדה 355
ּפאּפה לּונָ ה ֶ
קסטל ֶדל ָ
ֶ
(ּפניִיסקוֹלָ ה)
251
ַ
אּורדיאלֶ ס 117
קסטרו
טמפרטורה 48–9
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ֶטנָ הֶ ,
לּוסרֹו 429 Tena, Lucero
ֶט ִ
נטּודיה 417 Tentudía
ֶטנֶ ֶ
ריפה ,532 ,508 Tenerife
538–43
הרי געש 555
מלונות 575
מסעדות 605
מפה 535
נמל־התעופה 626
ֶטראן ,לואיס מארין ֶדה Terán, Luis
434 Marín de
ֶ
טר ֶבלֶ ס 488 Trevélez
ָט ָרגוֹנָ ה ,55 ,16 ,11 Tarragona
228–9 ,203
מלונות 566
מסעדות 590
ָט ָרגוֹנָ ה ,חבל היין 206–7 Tarragona
ָט ָרגוֹנָ ה ,נפת Provincia de
211 Tarragona
ֶט ָרה ַא ָ
לטה ,חבל היין Terra Alta
206–7
ָ
מיתיקה 609 Terra Mítica
ֶט ָרה
ֶט ֶ
רּואל 244–5 Teruel
מט ֶ
האוהבים ֶ
רּואל 245
הקתדרלה 59
מסעדות 591
פסטיבלים 243
ֶט ֶ
רּואל ,נפת Provincia de Teruel
231
ִ
טרּוחיֹו 411 Trujillo
מלונות 571
מסעדות 597
פסטיבלים 44
טרֹופאֹו ֶ
ֶ
קֹונדה ֶדה גֹודֹו (ברצלונה)
44 Trofeo Conde de Godó
ֶטרֹור 549 Teror
טרוריזם 73
ָט ֶ
רטסּוס 53 Tartessus
ִ
טר ַיאנָ ה (סביליה) 450 ,13 Triana
טריאנוס ,הקיסר 450 ,54
טרנטינו ,קוונטין Tarantino,
127 Quentin
ֶ
(מארטֹורל) 153
(ה)טרנספיגורציה
ֶטרנֶ ר ,ג'וזף מאלורד ויליאם Turner,
309 JMW
ֶטרנֶ ר ,לאנה 46 Turner, Lana
ָט ָרסֹונָ ה 240 ,233 Tarazona
מסעדות 591
ֶ
טרּפּוקֹו 531 Trepucó
טרפלגאר ,קרב (Batalla de )1805
67 ,66 Trafalgar
ָט ָרקֹונֶ סיס (פרובינקיה רומית)
54 Tarraconensis
טרקים 613 ,610
ֶט ֵשירֹו305 309 Texeiro, Pedro ,
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י

יאניֶיס ֶדה לָ ה ָא ֶ
למדינָ ה ,פרננדו
Yáñez de la Almedina,
298 Fernando
יאנסי ,ראו איגאנצי
טאּפּוא ָ
ֶ
רקה
יאסימיֶינטֹוס ֶדה ָא
375 Yacimientos de Atapuerca
יד שנייה ,בגדים (ברצלונה) ,192
193
יהודים
ברצלונה 150
ג'ירֹונָ ה 218
האנוסים 60
יווניות ,פסטיבל לאמנויות (ברצלונה)
194 ,45 Grec Arts Festival
יוונים ,מתיישבים 53 ,52 ,51
יוחנן הקדוש של הצלב ,367 ,38
501
יוליוס קיסר 54
יום א' של הדקלים ,תהלוכות 42
(ה)יום הלאומי 47
יום חמישי הקדוש 47
יום שישי הטוב ,47 Good Friday
372 ,259
יוסוף הראשון 494 Yusuf I
ֶ
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה Yuste,
יּוסטה,
409 Monasterio de
יּורגֶ ן מאיֶיר הJürgen Mayer .
448 H
י ֶֶחן 489 Yegen
יין ,קרב ה(ָ -ארֹו) 136
יין ,תוויות 581
יין
במסעדות 577
דרום ספרד 424-5
האיים הבאלאריים 517
חופשות מיוחדות 613 ,612
כרמים 33
מה לשתות בספרד 580
מזרח ספרד 206-7
מרכז ספרד 344-5
צפון ספרד 82-3
קניות 607
שרי 425
תוויות 581
ייסורי ישו (צ'ינצ'ֹון) 294
(ה)ילדים הקדושים עם קונכייה
ִ
(מּוריֹו) 37
ילדים
בידור 609
טיול עם 618
יֶמאס 367 ,343 Yemas
ימי ,ספורט 613 ,610–11
יֶסֹוס ֶדה סֹורּבאס Yesos de Sorbas
504
י ֶ
ֶסטה 400 Yeste
מלונות 571
יעקב הקדוש 59

הדרך לסנטיאגו 89 ,86–7
ֶ
קֹומּפֹוסטלה 96–7
סנטיאגו ֶדה
ּפאדרֹון 98
פסלו 133
קברו 97 ,95 ,56
יעקב הקדוש ,יום חגו (סנטיאגו ֶדה
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) 102
יערות 35
יערות ,צפון ספרד 84-5
יֶקלָ ה ,חבל היין 206–7 Yecla
ֶ
ֶרּבאּבּואנָ ה ,אווה Yerbabuena,
י
429 Eva
ֶרּבה ֶדה ָ
י ָ
ּבאסה ,פסטיבלים Yerba
243 de Basa
(ה)יריד העולמי ,ברצלונה ()1888
160 ,159 ,158 ,69 ,68
ירידים ,מדריד 321
ירידים ,ראו פארקי שעשועים
ירידת מריה של השלגים (סנטה
קרּוס ֶדה לָ ה פלמה) La Bajada
540 de la Virgen de las Nieves
ירך חזיר ,דרום ספרד 423
ישו המושיע ֶ
(ריּב ָרה) 36
ישו מופשט מבגדיו ֶ(אל ֶגרקֹו) 396
ישועי ,המסדר 128
קֹולֶ ָ
חיא ָטה ֶדה סן איסידרו (מדריד)
276
קרלוס השלישי מגרש את
הישועים 66

כ

כבישים מהירים 631
כבשים ,גידול 32
כדור פורח 610
כדורגל 609 ,26
ברצלונה 195
ברצלונה נגד ריאל מדריד 181
מדריד 327 ,325
קאמּפ נֹואּו 180
כדורסל 26
כובעים ,חנויות (ברצלונה) 193 ,192
כובשי הארצות Conquistadores
62-3
(ה)כומר גֹונסאלֹו ֶדה איֶיסקאס
בעבודתו (סּורּבאראן) 411
(ה)כומר פדרו מאצ'אדֹו (סּורּבאראן)
285
כיסאות גלגלים ,גישה ,ראו מטיילים
נכים
ֶ
(ואלדס
כך חולפת תהילת עולם
לֵ ַיאל) 435 Finis Gloriae Mundi
כל הקדושים ,חג 47 ,46 ,43
כלבו ,בתי 607
ברצלונה 193 ,191
מדריד 323 ,321
סביליה 459 ,458
כלכלה 27 ,26
כללי התנהגות 617
ֶ
ּבר ָדה (וֶ
כניעת ֶ
לאסקס) 65

כנסיות
אדריכלות רומאנסקית 87
שעות פתיחה 617
ראו גם קתדרלות; מנזרים; ולפי
שמות העיירות והערים
כסף 622-3
כספומטים 622
כפרית ,אדריכלות 31
כרטיסי אשראי 622
בחנויות 606
במלונות 559
במסעדות 577
כרטיסי חיוג 624
כרטיסים
בידור ,ברצלונה 197 ,194
בידור ,מדריד 327 ,324
בידור ,סביליה 460
מסילות ברזל 629
ּכריסטּוסֶּ ,פטרּוס ,גבירתנו של העץ
היבש 292 Christus, Petrus
כרמן ,פסלה של 432 Carmen
כתבי עת 624-5
כתובות ,מיקוד 625

ל

לאבאּפיֶיס (מדריד) ,חיי לילה
329 Lavapiés
ֶ
לאגארט ָרה 391 Lagartera
לאגָ ה 123 Laga
ִ
סאנאּבריָה Lago de
לאגֹו ֶדה
355 Sanabria
ֶ
קארּוסדֹו Lago de
לאגֹו ֶדה
354 Carucedo
לָ אּוחאר ֶדה ָאנדאראקס Laujar de
489 Andarax
לאומנים ,מלחמת האזרחים
הספרדית 70-71
לָ ָ
אידה 123 Laida
לּבּופרה (לָ ה ָא ֶ
ל'א ֶ
ָ
לּבּופרה)
258 ,248 L'Albufera
לאליקֶ ,רנֶ ה 365 Lalique, René
ָ
ל'א ֶמטיָה ֶדה מאר ,מסעדות
589 L’Ametlla de Mar
לאנחארֹון 488 Lanjarón
ֶ
לאנסארֹוטה ,509 Lanzarote
552–4
הרי געש 555
מלונות 575
מסעדות 605
מפה 545
ֶ
אּורדס 408 Las Hurdes
לאס
לאס ָא ָיאס ,מסעדות 605 Las
Hayas
לאס ָאלּפּוחאראס Las Alpujarras
488-9
ֶ
ּבאטּואקאס Las Batuecas
לאס
360
ֶ
וירטּודס 402 Las Virtudes
לאס

טאמּבֹורדאס (נפת ֶט ֶ
ָ
רּואל) Las
לאס
243 Tamboradas
לאס ֶט ֶרסיטאס (סנטה קרּוס ֶדה
ֶטנֶ ֶ
ריפה) ,532 Las Teresitas
540 ,534
לאס ֶמדּולאס 354 Las Médulas
ֶ
לאס ֶמנינאס (וֶ
לאסקס) ,36–7 ,12
298
לאס ֶמנינאס (פיקאסו) 157 ,36
ָ
טֹולֹוסה ,הקרב ב-
לאס נאבאס ֶדה
(Batalla de Las Navas de )1212
138 ,58–9 Tolosa
לאס סינקֹו ַ
ויאס ֶדל ואיֶיה ֶדה
ָ
ּבידאסֹואה Las Cinco Villas del
138 Valle de Bidasoa
לאס פאיאס (ואלנסיה) Las Fallas
260–61 ,259 ,44
לאס ּפאלמאס ֶדה גראן קאנאריָה
Las Palmas de Gran Canaria
548
מסעדות 604
נמל־התעופה 626
לאס ראמּבלאס ,12 Las Ramblas
154–5 ,143
לאס רֹוסאס 537 Las Rosas
ָ
לאסה ,פסטיבלים 102 Laza
ֶ
ל'אסטאריט 221 L'Estartit
ֶ
לאסטרס 108 Lastres
מסעדות 584
ֶ
ל'אסּפלּוגָ ה ֶדה פראנקֹולי ,מסעדות
589 L'Espluga de Francolí
ֶ
ל'אסקאלָ ה 221 L'Escala
ֶ
לארדֹו 117 ,15 Laredo
מסעדות 584
פסטיבלים 114
ָ
לארה 39 Larra
לארּוקֹו 46 Larouco
לבוש
טבלת מידות 607
כללי לבוש במסעדות 576
לֶ ִ
ּבר ָיחה 470 Lebrija
(ּביא ֶ
רדיָה ַ
גּוא ִ
לָ ַ
סטרי) Laguardia
)131 (Biasteri
מלונות 564
לגּונאס ֶדה ֶּפני ָ
ָאלארה Lagunas de
333 Peñalara
ֶ
רּואיד ָרה Lagunas de
לגּונאס ֶדה
401 Ruidera
נטה ֶדה ּפי ָ
פּוא ֶ
לגונה ֶדה לָ ה ֶ
ֶידרה
Laguna de la Fuente de Piedra
479
ִ
אּורּביֹון Laguna
לגונה נֶ ָגרה ֶדה
381 Negra de Urbión
לֶ ֶד ָ
סמה 365 Ledesma
ָ
אֹוליבה 550 La Oliva
לָ ה
ֶ
אֹולמ ָדה 373 La Olmeda
לָ ה
ֶ
אֹולמ ָדה ,וילה רומית 373 Villa
לָ ה
Romana la Olmeda

ָ
אֹורֹוטאבה 539 La Orotava
לָ ה
פסטיבלים 540
לָ ה איסלָ ה ,קאמארֹון ֶדה La Isla,
429 Camarón de
ֶ
אירּואלָ ה 332 La Hiruela
לָ ה
ֶ
אירּואלָ ה 501 La Iruela
לָ ה
אלּב ָ
לה ֶ
רקה 360 La Alberca
לָ ה ָא ִ
לקאריָה 386-7 La Alcarria
נדיא ָ
לָ ה ֶא ַ
ּבלאדה ָ(אלמֹונאסיד ֶדל
ֶ
מארקסאדֹו) La Endiablada
391 ,47
נקאמיסה ֶ
ָ
(טֹורקֹונסילֹו) La
לָ ה ֶא
409 Encamisá
לָ ה ֶ
ּבֹוק ִריָה (ברצלונה) La Boqueria
190
גּוא ָ
רדיָה ,ראו ָא ַ
גּוא ִ
לָ ה ַ
רדה
לָ ה ֶ
גֹומ ָרה ,535 ,534 La Gomera
537
מלונות 575
מסעדות 605
שפת השריקות 536
ָ
גראנחה 518 La Granja
לָ ה
גראנחה ֶדה סן ֶ
ָ
אילדפֹונסֹו La
לָ ה
367 Granja de San Ildefonso
דאמה ֶדה ֶא ֶ
לָ ה ָ
לצ'ה La Dama de
300 ,265 ,53 ,52 Elche
לָ ה ִד ַיא ָדה (ברצלונה) 161 La Diada
לָ ה ויחאנֶ ָרה (סיליֹו) 114 La
Vijanera
ָ
ָ
ָיחֹויֹוסה) La Vila
ג'ֹויֹוסה (וִ י
לָ ה וילָ ה
)264 Joiosa (Villajoyosa
מלונות 567
ָ
לָ ה ֶ
ּבלאנקה ויטוריה (ויטֹוריה)
וירחן
136 La Virgen Blanca Vitoria
ָ
חיראלדה (סביליה) La Giralda
לָ ה
,437 ,436 ,426 ,420 ,13 ,10
440–41 ,438
לָ ה ֶח ִריָה 554 La Geria
מסעדות 605
ָ
טאמּבֹוראדה (סן סבסטיאן) 47
לָ ה
La Tamborrada
טֹוחה ,ראו ָא ָ
לָ ה ָ
טֹושה
לָ ה טֹומאטינָ ה (ּבּוניֹול) La
259 ,252–3 Tomatina
לָ ה לגונה 539 La Laguna
לָ ה ָ
לֹונחה (ואלנסיה) 255 La Lonja
לָ ה לטינה (מדריד) 306 La Latina
חיי לילה 329
לָ ה ליֹוגָ 'ה (ברצלונה) 156 La Llotja
לָ ה לינֵ ָאה ,מסעדות 600 La Linea
ָ
מאנצ'ה ,חבל היין La Mancha
לָ ה
344–5
מאנצ'ה ,ראו ִ
ָ
קסטייה-לה–
לָ ה
מאנצ'ה
ָ
מֹובידה 309 La Movida
לָ ה
מֹוטה ,מבצר ֶ
לָ ה ָ
(מדינָ ה ֶדל קאמּפֹו)
370 ,348 La Mota
ָ
לבארֹוסה ,חוף (ואלנסיה)
לָ ה ָמ
257 La Malvarrosa
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לָ ה ֶמ ֶ
רסה ,פסטיבל (ברצלונה)
,161 ,46 Festival de la Mercé
194
נאב ָטה ֶ
לָ ה ֶ
ד'אס טּודֹונס La Naveta
53 d'es Tudons
לָ ה סאבינָ ה 516 La Savina
מלונות 574
לָ ה ֶסאּו ד'אּורזֶ 'ל La Seu d'Urgell
216 ,212
לָ ה ֶס ֶרנָ ה 410 La Serena
לָ ה ּפאטּום ֶ(ּברגָ ה) 225 La Patum
לָ ה ֶּפ ָ
דריסה 336 La Pedriza
דר ָרה ראו ָ
לָ ה ֶּפ ֶ
קאסה מילָ ה
ויס ֶ
לָ ה פֹולִ יָה (סן ֶ
נטה ֶדה לָ ה
ֶ
ּבארק ָרה) 114 La Folía
לָ ה ּפלאזָ 'ה ד'ארֹו (ּפלאיָה ֶדה ָארֹו)
221 La Platja d'Aro
מלונות 566
לָ ה פלאסה ֶ
(ט ֶברגָ ה) 109 La Plaza
לָ ה פלמה 536 ,534 La Palma
הרי געש 555
מלונות 575
מסעדות 605
פסטיבלים 47
לָ ה ֶּפניָה ֶדה פראנסיה La Peña de
360 Francia
צ'אנקה ָ(א ֶ
ָ
למ ִריָה) La Chanca
לָ ה
505
יאדה ָ(אטי ָ
קאּב ָ
לָ ה ָ
ֶינסה) La
391 Caballada
לֶ ה ֶ
קוב ֶטס ֶדלס מֹורֹוס Les Covetes
263 dels Moros
ַ
לָ ה קֹולֶ ַ
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר)
חיא ָטה
116 La Colegiata
לָ ה קֹורּוניָה ראו ָא קֹורּוניָה
לָ ה ָק ָ
יישה 244 La Caixa
לָ ה ַקלָ ָ
אוֹרה ֶ(אלש) La Calahorra
265
אוֹרהָ ,ק ִ
לָ ה ַקלָ ָ
סטיֹו ֶדה (אנדלוסיה)
497 Castillo de La Calahorra
לָ ה ִר ָ
יֹוחה ,ראו חבל הבאסקים,
נאבארה ולָ ה ִר ָ
יֹוחה
לָ ה ֵריינֶ ָטה 122 La Reineta
ָ
רינקֹונאדה ,מסעדות 600 La
לָ ה
Rinconada
לָ ה ֶרסטינגָ ה 537 La Restinga
מסעדות 604
להבה בחלל ואשה עירומה (מירֹו)
176
לואי ה־ ,14מלך צרפת Louis
65 XIV
לואיס ֶדה לֵ יאֹון ,הכומר Luis de
364 León, Fraile
לואיס הראשון ,מלך ספרד Luis I,
75 ,66 Rey de España
לּוא ָ
ָ
רקה 108 ,15 Luarca
לּוגֹו 103 ,55 ,15 ,11 Lugo
מלונות 562
מסעדות 582
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לּוגֹו ,נפת 89 Provincia de Lugo
לוֹגרוֹניוֹ 133 Logroño
מלונות 564
מסעדות 585
לּודוויג סלבדור ,הארכידוכס
519 Ludwig Salvator
ָ
לֹוחה 487 Loja
מלונות 573
לוחמי שוורים 40-41
לֹויֹולָ ה ,איגנציּוס הקדוש ,ראו
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה
לּויֶיגֹו ,מלונות 569 Luyego
לֹוס ַאּבריגֹוס 538 Los Abrigos
לֹוס אֹוסקֹוס 108 Los Oscos
לֹוס אֹורגאנֹוס 537 Los Órganos
ֶ
איּבורס ,סי ֶָירה ֶדה Los Ibores,
לֹוס
410 Sierra de
לק ֶ
לֹוס ָא ָ
זארס 266 Los Alcázares
לב ֶ
מפלַ אֹוס (וֶ ֶ
לֹוס ֶא ֶ
רדה ֶדה לָ ה וֶ ָרה)
409 Los Empelaos
לֹוס ֶאסקֹוּבאסֹוס ָ(ח ִ
ראנדיָה ֶדה לָ ה
וֶ ָרה) 409 Los Escobazos
לֹוס ֶא ֶ
רבידרֹוס 553 Los Hervideros
לֹוס ּבאריֹוס ,מסעדות Los Barrios
600
לֹוס ואיֶיס 234 Los Valles
לֹוס וֶ לֶ ס ,המרקיז מ– Los Vélez,
500 Marqués de
ֶ
חיגאנטס ,מסעדות 605 Los
לֹוס
Gigantes
לֹוס י ֶֶּבנֶ ס 391 Los Yébenes
לֹוס ּכריסטיאנֹוס Los Cristianos
538
לֹוס ָ
מיא ֶרס 505 ,52 Los Millares
ֶ
סאנפרמינֶ ס (ּפאמּפלֹונָ ה) Los
לֹוס
),24 Sanfermines (Pamplona
136
לֹוסֹויָה 333 Lozoya
ִ
לּוסיהּ ,פאקֹו ֶדה Lucía, Paco de
428
ָ
לּוסיטניָה (פרובינציה רומית)
54 Lusitania
ֶ
לֹוּפה ֶדה וֶ גָ הֶ ,פליקס 337 ,64 ,38
בית־מוזיאון ֶ
לֹוּפה ֶדה וֶ גָ ה (מדריד)
294
פּוא ֶ
ֶ
נטה אֹוּבּוחּונָ ה 480
ַ
לּוּפיאנָ ה 387 Lupiana
לֹוּפס ,אנטוניו ֶ
ֶ
לֹוּפס ִאי López,
114 Antonio López y
ויס ֶ
לֹוּפסֶ ,
ֶ
נטה 127 López, Vicente
לּוקאן 38 Lucan
לּוקאס הקדוש 223
לֹורֹו ּפארקּוה ֶ
(ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה קרּוס)
538 Loro Parque
לורקה 267 Lorca
מסעדות 591
פסטיבלים 259
לֶ זֶ 'הֶ ,פרנאן 122 Léger, Fernand
לֶ טּור 401 Letur

ליא ֶ
ַ
גֹוסט ָרה ,מסעדות Llagostera
589
לֵ יאֹון 357–9 León
הדרך לסנטיאגו 86
הקתדרלה 358–9 ,340 ,61 ,28
מלונות 569
מסעדות 595
לֵ יאֹון ,הכומר לואיס ֶדה León, Fray
399 Luis de
לֵ יאֹון ,נפת 351 Provincia de León
ראו גם ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון
לֵ יאֹונֶ הֶ ,סרג'ֹו 504 Leone, Sergio
לֵ יאֹונֹור ,המלכה Leonor, Reina
137
ליאונרדו דה וינצ'י Leonardo da
309 ,298 ,291 Vinci
ֶ
ַ
מאסארס ,חוליו Llamazares,
ליא
39 Julio
ָ
ליאנֶ ס 109 Llanes
מלונות 563
מסעדות 584
ַ
ליאפרנק 221 Llafranc
מלונות 566
ִ
ליביָה 216 Llívia
ליּול ,ראמון 520 Llull, Ramon
ֶ
ליֹוס ָטה ,מסעדות 603 Lloseta
ֶ
ליוֹרט ֶדה מאר Lloret de Mar
221 ,211
מלונות 566
ליּוריָה ,רֹוזֶ 'ר ֶדה ,פסלו Llúria,
203 Roger de
ֵיא ָידה (לֶ ָ
לי ִ
רידה) )Lleida (Lérida
224–5
מלונות 566
מסעדות 589
ֵיא ָידה (לֶ ָ
לי ִ
רידה) ,נפת Provincia de
)211 Lleida (Lérida
ליֶיטֹור 401 Liétor
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה Leyre,
לֵ ֶיירה,
139 ,79 Monasterio de
לי ֶֶירנָ ה 417 Llerena
ליכטנשטיין ,רוי Lichtenstein,
160 Roy
לינארס ֶדה ָ
ֶ
מֹורה Linares de
244 Mora
ֶ
לינארס ,המרקיז מ– Linares,
290 Marqués de
ליסארה ,ראו ֶא ֶ
ָ
סטיָה
לֶ ָ
סאקה 138 Lesaka
לֶ ּפאנטֹו ,קרב (Batalla de )1571
63 Lepanto
לֶ ֵק ִא ִיטיוֹ )Lekeitio (Lequeitio
123 ,14
מלונות 564
רידה ,ראו לי ִ
לֶ ָ
ֵיא ָידה
לֶ ָ
רמה 380 Lerma
לֶ ָ
רמה ,הדוכס מ– Lerma, Duque
380 ,64 de

לשכות מידע לתיירים 619 ,616
מדריד 327
לשכת התיירות הספרדית 561

מ

ָמאֹו ָ
(מאֹון) )530 Maó (Mahón
מלונות 575
מסעדות 604
ָמאֹון ,ראו ָמאֹו
ָמאּוריסיֹו ,ההגמון Mauricio,
376 Bishop
מאורת הקופים (גיברלטר) 'Apes
476 Den
ָ
(ה)מאחה הלבושה (גֹויָה) 297
ָ
(ה)מאחה העירומה (גויה) 297 ,263
ֶ
מאטאֹו ,האמן 96 Mateo, Maestro
ֶ
מאטאֹוָּ ,פאּו 151 Mateu, Pau
מאטה ָ
ָ
מּואה (גֹוגֶ ן) 293
מאטֹוראל Matorral
חיות בר 209
פרחים 208-9
מאייר ,ריצ'רד 154 Meier, Richard
מאכלי־ים
האיים הקנריים 541
דרום ספרד 422
מאלדֹונאדֹו ,רודריגו Maldonado,
365 Rodrigo
ָ
מאלּפארטידה 414 Malpartida
ָ
מאלּפיקה 93 Malpica
מסעדות 582
מאנֹולֶ ֶטה 310 ,41 Manolete
חֹוסה ָא ֶ
מאניאסֶ ,
ָ
נחל Mañas, José
39 Ángel
מאני ָ
ָארה ,מיגֶ ל ֶדה Mañara,
435 Miguel de
ֶ
מאניסס 257 Manises
ֶ
מאנצ'גֹו ,גבינה ,342 Manchego
579
ֶ
מאנריקהֶ ,סזאר Manrique, César
553 ,552 ,538
חאמאֹוס ֶדל ָא ָ
ֶ
גּואה 554
(ט ֶ
מאנריקה ֶ
ֶ
גיסה)
מוזיאון ֶסזאר
554
ֶ
ֶ
קאמּפסינֹו
מֹונּומנטֹו ַאל
Monumento al Campesino
554
מאסאגֹון 466 Mazagón
מלונות 573
ֵ
מאסאֹו ,אנטוניו Maceo, Antonio
69
מאסּפאלֹומאס ,533 Maspalomas
546–7
מאצ'אדֹו ,אנטוניו Machado,
381 ,39 Antonio
ָ
מאצ'ּוקה ,פדרו Machuca, Pedro
298
מאצ'יצ'אקֹו 123 Matxitxaco
מאר ֶדה ָק ִ
סטיֹו Mar de Castillo
386-7

מאר ֶמנֹור 266 ,16 Mar Menor
מאראגאטֹוס 357 Maragatos
ֵ
מארּביָיה 477 ,462 Marbella
מלונות 573
מסעדות 601
ֶ
מארטֹורלֶּ ,ברנאט Martorell,
36 Bernat
הטרנספיגורציה 153
ֶ
מארטֹורל ,ז'ֹואן Martorell, Joan
114-15
מארס ִאי ֶדאּולֹובֹולֶ ,
ֶ
פר ֶדריק Marès
227 i Deulovol, Frederic
פר ֶדריק ֶ
מוזיאון ֶ
מארס (ברצלונה)
150 ,149
מארסאגאן ,מלנונות 575
Marzagan
ֶ
מארסה ,חואן 39 Marsé, Juan
ִ
מארסיָה ,דיֶיגֹו ֶדה Marcilla, Diego
245 de
מארצ׳אמאלֹו ,מסעדות 596
Marchamalo
מבצרים
ִ
אֹונדאריּביָה 127
ָ
אֹונדה 252
ֶ
אֹורֹוּפ ָסה 391
ָאלארקוֹן 399
ָ
למוֹדוֹבר ֶדל ִריֹו 481
ָא
אלמּוניֶיקאר 487
ָאלקאלָ ה ֶדה לָ ה ֶס ָ
לבה 244
ָאלקאניס 243
זאּבה ָ(א ֶ
לק ָ
ָא ַ
למ ִריָה) 505
לק ָ
ָא ַ
זאּבה (מלגה) 478 ,56–7
ֶ
ָא ָ
פרֹונט ָרה)
לקזאר ֶ(ח ֶרס ֶדה לָ ה
470
ָא ָ
לקזאר (טולדו) 394 ,393
לקזאר ֶ
ָא ָ
(סגֹוביָה) ,350 ,348–9
369 ,368
ָא ָ
לקזאר ֶדל ֵריי פדרו (קארמֹונָ ה)
480
ָא ֶ
נט ֶק ָרה 479
ָא ֶרבאלֹו 369
ֶ
ּבּואן ָאמֹור 365
ּבּויטראגוֹ ֶדל לֹוסֹויָה 332
ֶּב ֶ
ייבר (פלמה) 523
ֶ
למֹונטה 398 ,348
ֶּב
ֶּברלאנגה ֶדה ֶ
דּוארוֹ 381
ַ
גּוא ָדלֶ סט 263
גיברלטר 476
ֶדניָה 259
ואלד ֶ
ֶ
רֹוּברס 244
לק ָ
ואלנסיה ֶדה ָא ָ
נט ָרה 414
וֶ לֶ ס ּבלאנקֹו 504
חאביֶיר 139
ָ
חאקה 235
ֶח ֶרס ֶדה לֹוס קאּבאיֶירֹוס 417
ָ
טאריפה 472
לָ ה ָקלָ ָ
אֹורה 497
ַ
לֹוא ֶרה 238–9
ֶמדינָ ה ֶדה ּפֹומאר 373

מֹונטג'ּואיק (ברצלונה) 177 ,142
ֶ
מֹונט ֵריי (וֶ רין) 101
נס ֶ
ָמ ָ
נארס ֶאל ֵר ַיאל 336
סאגּונט 253
ֶ
סאלוֹּברניָה 487
ֶ
סאנטּוארי ֶ(פלאניץ') 521
ֶ
ּבאראמ ָדה 470
סאנלּוקאר ֶדה
סימאנקאס 371
ָסלבאטי ֶָירה 402
ֶ
אֹוליטה 135
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל ֶדה
ּפאמּפלֹונָ ה 137
ָ
דראסה ֶדה לָ ה סי ֶָירה 369
ֶּפ
ּפֹונפ ָ
ֶ
ראדה 355
ֶּפניאפיֶיל 371 ,349
ַיראנדה ֶדה ֶ
ָ
דּוארוֹ 380 ,353
ֶּפני
ֶ
ִ
מֹונטה אראגון 400
צ'ינצ'יָה ֶדה
ָ
קֹוקה 369 ,348
ָקלָ ָט ַ
ניאסוֹר 381
טראבה לָ ה ֶ
ָ
ָקלָ
נּוא ָבה 402-3
סטיֹו ֶדה ָ
ָק ִ
חיּברלפארוֹ (מלגה) 478
סטיֹו ֶדה לָ ה י ָ
ָק ִ
ֶדרה (קאסֹורלָ ה)
501
מֹוטה ֶ
סטיֹו ֶדה לָ ה ָ
ָק ִ
(מדינָ ה ֶדל
קאמּפֹו) 370 ,348
סטיֹו ֶדה לָ ה ֶ
ָק ִ
קֹונסּפסיֹון
ָ(ק ָ
רט ֶחנָ ה) 267
ָק ִ
סטיֹו ֶדה לֹוס גּוסמאנֶ ס (ניֶיּבלָ ה)
466
חֹוסה ָ(א ֶר ֶ
סטיֹו ֶדה סן ֶ
ָק ִ
סיפה) 553
ָק ִ
סטיֹו ֶדה סנטה ברברה
ֶ
ליקאנטה) 265 ,264 ,16
ָ(א
ָק ִ
סטיֹו ֶדה סנטה קטלינה ָ(ח ֶאן)
497
ָק ִ
סטיֹו ֶדה סנטה קרּוס ֶדה לָ ה
ָ
מֹוטה (סן סבסטיאן) 126
סטיֹו סן גבריאל ָ(א ֶר ֶ
ָק ִ
סיפה) 553
קסטיליה 348-9
קסטל ֶדל ּפאּפא לּונָ ה ֶ
(פנייסקֹולָ ה)
251
ָק ָר ָ
באקה ֶדה לָ ה קרּוס 267
ָ
שאטיבה 258
ראו גם ארמונות
מגדלים אנושיים (קטאלוניה) 225
מגורים ,אדריכלות 30–31
מגליתיםֶ ,מ ָ
נֹורקה Megaliths,
531 Menorca
ָמגֶ לָ ן ,פרננדו Magallanes,
470 ,62 Fernando
ָ
(ּבאסה) 36
(ה)מדונה והילד
ֶ
דינאסלי 381 Medinaceli
ֶמ
מלונות 570
ֶ
דינאסלי ,דוכסי Medinaceli,
ֶמ
442 Duques de
ֶמדינָ ה ָאזַ ָ
הארה Medina Azahara
481 ,427 ,57
ֶמדינָ ה ֶדה סידוניה ,דוכסי Medina
473 ,468 Sidonia, Duques de
ֶמדינָ ה ֶדה ּפֹומאר Medina de
373 Pomar
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ֶמדינָ ה דה ִר ֶ
יוֹסקוֹ Medina de
371 Ríoseco
ֶמדינָ ה ֶדל קאמּפוֹ Medina del
370 ,348 Campo
מדריגל ֶדה לאס אטלס ֶ
טֹורס
Madrigal de las Altas Torres
370
מדריד 268–329 Madrid
אוכל ומשקאות 342
אקלים 48
בידור 324–9
דֹוס ֶדה מאיֹו 294 ,44
היכרות עם מדריד 270-71
הכיבוש הצרפתי 67
המוזיאון הלאומי מרכז המלכה
סופיה לאמנות 302–3 ,271
חיי לילה 328-9
יומיים במדריד 12
מדריד הּבּורּבֹונית 286–303
מדריד העתיקה 272-85
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10
מוזיאון הּפראדֹו 296-9
ייסן־ּבוֹרנֶ ָ
מוזיאון ָת ֶ
מיסה 292–3
מלונות 568-9
מסעדות 591-3
מפת רחובות 311-19
מפת רחובות מאוירת :מדריד
העתיקה 274-5
מפת רחובות מאוירתֵ :
ּפאסאֹו ֶדל
ּפראדֹו 288–9
מפת תחבורה ראו כריכה פנימית
אחורית
נמל התעופה ּבאראחאס 626
ּפאלאסיוֹ ֵריאל 280–81 ,270
ֵ
ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו 288-9
פייסטות ופסטיבלים 294 ,47 ,44
קניות 320-23
תחבורה 634-5
תחנות אוטובוסים 633
מדריד הבורבונית 286–303
מלונות 568-9
מסעדות 592-3
מפת האזור 287
מדריד העתיקה 272–85
מלונות 568
מסעדות 591-2
מפת האזור 273
מפת רחובות מאוירת 274-5
מדריד ,נפת Comunidad de
330–37 Madrid
מלונות 569
מסעדות 593–4
מהנגים 617
ֶ
ֶ
קֹורטס Muela de
מּואלָ ה ֶדה
252 Cortes
מֹוגֶ ר 467 Moguer
ֶ
מּודחאר ,אדריכלות 426 ,59 ,28
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מודרניסטה ֶ
ָ
(מֹודרניסמֹו)
),29 Modernista (Modernismo
144–5
איליה ֶדה לָ ה דיסקֹורדיָה 168
ברצלונה 163
(ה)מּוואחידּון 58 Almohades
אדריכלות 426-7
מוזיאונים וגלריות
דמי כניסה 617
שעות פתיחה 617
קאסה ֶ
ָא ָ
חֹוסה ָס ָרמאגֹו
ֶ
(לָ
נסארֹוטה) 553 A Casa José
Saramago
אוסף ֶה ֶ
רננדס סאנצי ֶהרננדס
מֹורה ָ
ָ
(מאֹו) Colleccío
Hernández Sanzy Hernández
530 Mora
אוצר ויֶינָ ה (ויֶינָ ה) Tesoro de
264 Villena
איגלסיה ֶדה סן אנטֹולין
ֶ
(טֹורד ִס ַיאס) Iglesia de San
370 Antolín
ֶאסּפאסיֹו קּולטּורל איגנאסיֹו
ַ
סּולֹואגָ ה (סּומאיה) 123 Espacio
Cultural Ignacio Zuloaga
ארטיאּום (ויטֹוריָה) 130 Artium
ֶא ֶרריָה ֶדה קֹומּפלּודֹו ֶ(אל ּביֶירסֹו)
354 Herrería de Compludo
בית הולדתו של פיקאסו (מלגה)
478 Casa Natal de Picasso
בית־מוזיאון אּונאמּונֹו (סלמנקה)
365 Casa-Museo de Unamuno
בית־מוזיאון גאּודי (ברצלונה)
182 Casa-Museo Gaudí
בית־מוזיאון גויה ֶ
(פּוא ֶנדטֹודֹוס)
242-3 Casa-Museo de Goya
ֶ
(קאדאקס) Casa
בית־מוזיאון דאלי
220 Museu Salvador Dalí
בית־מוזיאון ֶ
לֹוּפה ֶדה וֶ גָ ה (מדריד)
294 Casa-Museo de Lope de
Vega
בית־מוזיאון מרטין אלֹונסֹו ּפינסֹון
ֶ
פרֹונט ָרה) Casa
(ּפאלֹוס ֶדה לָ ה
Museo de Martín Alonso
467 Pinzón
ֶ
רוואנטס ָ(אלקאלָ ה
בית־מוזיאון ֶס
ֶדה ֶה ֶ
נארס) Casa-Museo de
337 Cervantes
האקדמיה המלכותית לאמנויות
היפות סן פרננדו (מדריד) Real
Academia de Bellas Artes de
285 San Fernando
המוזיאון האינטראקטיבי לתולדות
לּוגֹו Museo Interactivo da
103 Historia de Lugo
ָ
(ּבילּבאֹו)
המוזיאון הבאסקי
122 Museo Vasco
ַ
(סנטא ֶנדר) Museo
המוזיאון הימי
117 Marítimo

המוזיאון הימי והמספנות
(ברצלונה) Museu Marítim and
161 Drassanes
המוזיאון הלאומי לאמנויות
דקורטיביות (מדריד) Museo
Nacional de Artes Decorativas
291 ,289
המוזיאון הלאומי לאמנות רומית
(מ ָ
ֶ
רידה) Museo Nacional de
414-15 ,340 Arte Romano
המוזיאון הלאומי לאמנות של
קטאלוניה (ברצלונה) Museu
Nacional d'Art de Catalunya
176 ,174
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ָ
(ט ָרגוֹנָ ה) Museu Nacional
228-9 Arqueològic
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
(מדריד) Museo Arqueológico
300 Nacional
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ימית ָ(ק ָ
רט ֶחנָ ה) Museo Nacional
267 de Arqueología Marítima
המוזיאון הלאומי לפיסול
(ואיאדֹוליד) Museo Nacional de
371 Escultura
המוזיאון הלאומי לקרמיקה
ע"ש גֹונסאלס ָמרטי (ואלנסיה)
Museo Nacional de Céramica
255 Gonzalez Martí
המוזיאון הלאומי מרכז המלכה
סופיה לאמנות (מדריד) Museo
Nacional Centro de Arte Reina
302–3 ,271 ,12 Sofía
(אּוא ָ
המוזיאון המחוזי ֶ
לבה)
466 Museo Provincial
המוזיאון המחוזי ָ(ח ֶאן) Museo
497 Provincial
(ט ֶ
המוזיאון המחוזי ֶ
רּואל) Museo
245 Provincial
המוזיאון המחוזי (לּוגֹו) Museo
103 Provincial
המוזיאון העירוני (ּפֹולי ָ
ֶינסה)
220 Museu Municipal
ָ
(שאטיבה)
המוזיאון העירוני
258 Museo Municipal
המוזיאון לאמנויות היפות (אֹוביֶידֹו)
,110 Museo de Bellas Artes
111
ָ
(ּבילּבאֹו)
המוזיאון לאמנויות היפות
122 ,14 Museo de Bellas Artes
המוזיאון לאמנויות היפות
(ואלנסיה) Museo de Bellas
256 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות (סביליה)
,430 ,13 Museo de Bellas Artes
434

המוזיאון לאמנויות היפות
ַ
(סנטא ֶנדר) Museo de Bellas
117 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות (סנטה
קרּוס ֶדה ֶטנֶ ֶ
ריפה) Museo de
540 Bellas Artes
המוזיאון לאמנויות היפות
(קורדובה) Museo de Bellas
483 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות ָ(ק ֶ
סטיֹו
ֶדה לָ ה ּפלאנָ ה) 251 Museo de
Bellas Artes
המוזיאון לאמנות ֶ(אל ֶאסקֹוריאל)
335 Museo de Arte
ָ
(ג׳ירּונה) 219
המוזיאון לאמנות
Museu d’Art
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
(איביזה) Museu d'Art
515 Contemporani
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
ֶ
(אליקאנטה) Museo de Arte
265 Contemporáneo
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
(ברצלונה) Museu d'Art
154 Contemporani
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
מספרד ומאמריקה הלטינית
(ּבאדאחֹוס) 416 MEAC
המוזיאון לאמנות בת־זמננו
של ִ
קסטיָיה ִאי לֵ יאֹון (לֵ יאֹון)
357 Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y
León
המוזיאון לאמנות דתית (ויטֹוריָה)
131 Museo de Arte Sacro
המוזיאון לאמנות דתית (לאס
ּפאלמאס ֶדה גראן קאנאריָה)
Museo Diocesano de Arte
548 Sacro
המוזיאון לאמנות דתית (לָ ה ֶסאּו
ד'אּורזֶ 'ל) 216 Museu Diocesà
המוזיאון לאמנות דתית
(מֹונדֹוניֶידֹו) Museo Diocesano
92
המוזיאון לאמנות דתית
ֶ
(סיּוטאדיָה) 526 Museu Diocesà
ַ
(סנטיאנָ ה
המוזיאון לאמנות דתית
ֶדל מאר) 116 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית (פלמה)
523 Museo Diocesà
המוזיאון לאמנות דתית ֶ
(קּוא ָנקה)
389 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית ומוזיאון
הנפה (סֹולסֹונָ ה) Museu Diocesà
224 i Comarcal
המוזיאון לאמנות דתית של ויק
224 Museu Episcopal de Vic
המוזיאון לאמנות ויזיגותית Museu
415 de Arte Visigodo

המוזיאון לאמנות מופשטת
ֶ
(קּוא ָנקה) Museo de Arte
388 Abstracto
המוזיאון לאמנות ציבורית של
מדריד Museo de Arte Público
300 de Madrid
לט ֶ
המוזיאון לאקולוגיה ֶ(ד ֶ
ּברה)
229 Eco-Museo
המוזיאון לאקולוגיה לאגאר ֶדה
טֹוריחֹוס 478 Ecomuseo Lagar
de Torrijos
המוזיאון לארכיאולוגיה ֶ
(אּוּב ָדה)
501 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה (אֹוביֶידֹו)
111 ,110 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה (ּבאדאחֹוס)
416 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה
ִ
טאנקּוריה) Museo
ֶ(ּב
550 Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה (ברצלונה)
176 ,175 Museu Arqueològic
המוזיאון לארכיאולוגיה (גרנדה)
493 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה (סביליה)
449 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה (סֹוליֶיר)
519 Museu Arqueològic
המוזיאון לארכיאולוגיה (קורדובה)
483 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה ולקלפי
משחק (ויטֹוריה) Museo de
131 Arqueología y de Naipes
המוזיאון לארכיאולוגיה ֶ
קּוא ָבה ֶדה
סי ֶ
ֶיטה ּפאלאסיֹוס (אלמּוניֶיקאר)
Museo Arqueológico Cueva de
487 Siete Palacios
המוזיאון לאתנוגרפיה (אֹו ֶס ֵ
ּבריירֹו)
103 Museu Etnográfico
המוזיאון לאתנוגרפיה (גרנדאס ֶדה
ֶ
סאלימה) Museo Etnográfico
108
המוזיאון לאתנוגרפיה ולטקסטיל
(ּפלאס ִ
ֶ
נסיה) Museo Etnográfico
409 y Textil
המוזיאון לאתנוגרפיה ע"ש
(אֹוליב ָ
ֶ
ַ
נסה) 416
סנטאנָ ה
גֹונסאלֶ ס
Museo Etnográfico Gonzalez
Santana
המוזיאון לאתנולוגיה (ברצלונה)
175 Museu Etnològic
המוזיאון לאתנולוגיה (סנטה
ֶאּולאריָה) Museo Etnològico de
516 Ibiza y Formentera
אּוא ָ
המוזיאון לאתנולוגיה של ֶ
רטה
ֶדה מּורסיָה (מּורסיָה) Museo
Etnológico de la Huerta de
266 Murcia

המוזיאון להתפתחות האנושות
(ּבּורגֹוס) 375 Museo de la
Evolución Humana
המוזיאון למדע ,לספרות ולאמנות
ָ
(מאֹו) Ateneu Científic Literari i
530 Artistic
המוזיאון לפרהיסטוריה
ַ
(סנטא ֶנדר) Museo
ולארכיאולוגיה
de Prehistoria y Arqueología
117
המוזיאון לתולדות ָא ֶר ֶ
סיפה
Museo de Historia de Arrecife
553
המוזיאון לתולדות היהודים
(ג׳ירֹונָ ה) 218 Museu d’Història
dels Jueus
המוזיאון לתולדות העיר (ברצלונה)
Museu d'Història de la Ciutat
150–51 ,149 ,12
המוזיאון לתולדות העיר (ג'ירֹונָ ה)
Museu d'Història de la Ciutat
219
המוזיאון לתולדות ואלנסיה
Museo de Historia de Valencia
257
המוזיאון לתולדות מדריד Museo
,29 de Historia de Madrid
308–9
המוזיאון לתחריטים ספרדיים
ֶ
(מארּבייה) Museo
בני־זמננו
de Grabado Español
477 Contemporáneo
המוזיאון לתרבויות העולם
(ברצלונה) 158 Museu dels
Cultures del Món
המכון הוואלנסי לאמנות מודרנית
(ואלנסיה) Instituto Valenciano
)256 de Arte Moderno (IVAM
המרכז האנדלוסי לאמנות בת־
זמננו (סביליה) Centro Andaluz
450 de Arte Contemporaneo
המרכז לתרבות בת־זמננו
(ברצלונה) Centre de Cultura
154 Contemporània
(ּפ ָ
אֹולמ ָדה ֶ
ֶ
דרֹוסה
וִ יָה רֹומאנָ ה לָ ה
ֶדה לָ ה וֶ גָ ה) Villa Romana la
373 Olmeda
חוויית קמּפ נֹואּו ,סיור ומוזיאון
(ברצלונה) 180
אּוא ָ
מוזיאון ֶ
סקה Museo de
239 Huesca
מוזיאון ֶאל ֶגרקֹו (טולדו) Museo
395 del Greco
ֶ
לּבאס ֶטה Museo de
מוזיאון ָא
400 Albacete
מוזיאון אמריקה (מדריד) Museo
307 de América
מוזיאון ּבּורגֹוס Museo de
375 Burgos
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מוזיאונים וגלריות ,המשך
מוזיאון ּבלָ אּו (ברצלונה) 181
Museu Blau
ָ
מוזיאון גּוגֶ ַ
(ּבילּבאֹו) Museo
נהיים
,122 ,14 ,11 Guggenheim
124–5
מוזיאון גיברלטר (גיברלטר)
476 Gibraltar Museum
מוזיאון האיים הקנריים (לאס
ּפאלמאס ֶדה גראן קאנאריָה)
548 Museo Canario
מוזיאון האינקוויזיציה (סביליה)
450 Museo de la Inquisición
מוזיאון האריגים העשירים
(ּבּורגֹוס) Museo de Ricas Telas
375
מוזיאון הדיג Museo del
123 Pescador
ָ
(אֹונדה)
מוזיאון הטבע ֶאל כרמן
Museo de Ciencias Naturales
252 El Carmen
מוזיאון הטבע והאדם (סנטה
קרּוס ֶדה ֶטנֶ ֶ
ריפה) Museo de la
540 Naturaleza y el Hombre
(ואלד ֶּפ ָ
ֶ
ניאס) 402
מוזיאון היין
Museo del Vino
מוזיאון היין (וילאפראנקה ֶדל
ֶּפנֶ ֶדס) 225 Vinseum
מוזיאון הכרייה ִ(ריֹוטינטֹו) Museo
466 Minero
מוזיאון המטבעות ִ
(סֹוריה) Museo
381 Numantino
מוזיאון המיקרו־מיניאטורות
ַ
(גּוא ָדלֶ סט) Museo de Micro-
263 Miniaturas
מוזיאון המשחקים האולימפיים
והספורט (ברצלונה) 177 Museu
Olímpic i de l’Esport
מוזיאון הנשק (ויטֹוריה) Museo
131 de Armería
מוזיאון הּפראדֹו (מדריד) Museo
296–9 ,271 ,12 del Prado
מוזיאון הצעצועים (פיגֶ ֶרס) Museu
219 del Joguet
מוזיאון הצעצועים המכאניים
(ברצלונה) Museu d'Automates
182
מוזיאון הקהילה הספרדית (טולדו)
395 Museo Sefardí
מוזיאון הקתדרלה (מּורסיָה) 266
מוזיאון הקתדרלה (סנטיאגו ֶדה
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) 96
מוזיאון הקתדרלה (פלמה) 524
מוזיאון הרעיונות וההמצאות
של ברצלונה Museu d’Idees i
)151 Invents Barcelona (MIBA
ָ
(סאמֹורה)
מוזיאון השבוע הקדוש
360 Museo de Semana Santa
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מוזיאון השוורים (מדריד) Museo
310 Taurino
מוזיאון השוקולד (ברצלונה)
158 Museu de la Xocolata
מוזיאון השעווה (ברצלונה) Museu
155 de Cera
מוזיאון התיאטרון הרומי
ָ(ק ָ
רט ֶחנָ ה) 267 Museo del
Teatro Romano
מוזיאון ואל ד'אראן (ויֶיליָה)
214 Museu de la Vall d'Aran
ֶ
וילאפאמס לאמנות
מוזיאון
בת־זמננו Museo de Arte
Contemporáneo de Vilafamés
251
מוזיאון ז'וֹאן מירוֹ (ברצלונה)
176 Fundació Joan Miró
מוזיאון לאמנויות ולמסורות
עממיות (סביליה) Museo de
Artes y Costumbres Populares
449
ָ
גאלדיאנֹו (מדריד)
מוזיאון לאסארֹו
309 Museo Lázaro Galdiano
מוזיאון לֵ יאֹון Museo de León
357
מוזיאון למלחמות שוורים
ָ(א ֶ
נט ֶק ָרה) 479
ֶ
מארטֹורל (ברצלונה) 159
מוזיאון
Museo Martorell
ֶ
מֹונטה ֶדה סנטה ֶטקלָ ה ָ(א
מוזיאון
ָ
גּוארדה) Museo de Monte de
100 Santa Tecla
מוזיאון מיורקה (פלמה) Museu
523 de Mallorca
מוזיאון מלגה Museo de Málaga
478
מוזיאון נאבארה (ּפאמּפלֹונָ ה)
137 Museo de Navarra
ָ
גארֹוצ'ה (אֹולֹוט)
מוזיאון נפת
Museu Comarcal de la
217 Garrotxa
קֹונקה ֶדה ָּב ֶ
מוזיאון נפת ָ
רּב ָרה
(מֹונטּבלאנק) Museu Comarcal
225 de la Conca de Barberà
מוזיאון סֹורֹויָה (מדריד) Museo
309 Sorolla
(ט ֶ
מאנריקה ֶ
ֶ
גיסה)
מוזיאון ֶסזאר
Fundación César Manrique
554
מוזיאון סן חואן ֶדה דיֹוס (אוֹריוֶ ולָ ה)
265 Museo San Juan de Dios
מוזיאון סן חואן ֶדה דיֹוס (גרנדה)
492 Museo San Juan de Dios
מוזיאון סן חיל ַ(אטי ָ
ֶינסה) Museo
386 de San Gil
מוזיאון סן ֶטלמֹו (סן סבסטיאן)
127 ,14 Museo de San Telmo
מוזיאון סנטה קרּוס (טולדו)
394 ,393 Museo de Santa Cruz

מוזיאון ֶסראלּבֹו (מדריד) Museo
308 Cerralbo
מוזיאון סרגוסה Museo de
241 Zaragoza
מוזיאון ָּפאּו קאסאלס ֶ(אל וֶ ֶ
נדרל)
228 Museu Pau Casals
מוזיאון פבלו גארגאיֹו (סרגוסה)
241 Museo Pablo Gargallo
מוזיאון ּפֹולי ָ
ֶינסה Museu de
520 Pollença
מוזיאון ּפֹולי ָ
ֶינסה למונוגרפיות
ַ(א ִ
לקּודיָה) Museu Monografico
520 de Pollentia
ּפֹונט ֶב ָ
מוזיאון ֶ
דרה 98 Museo de
Pontevedra
מוזיאון ּפילאר וז'וֹאן מירוֹ (פלמה)
523 Fundació Pilar i Joan Miró
מוזיאון פיקאסו (ּבּויטראגֹו ֶדל
לֹוסֹויָה) 332 Museo Picasso
מוזיאון פיקאסו (ברצלונה) Museu
157 Picasso
מוזיאון פיקאסו (מלגה) Museo
478 de Picasso
פר ֶדריק ֶ
מוזיאון ֶ
מארס Museu
150 ,149 Frederic Marès
מוזיאון ֶּפ ֶרס ֶ
קֹומנדאדֹור־
לֶ רּו ֶ(ארבאס) Museo Pérez
408 Comendador-Leroux
מוזיאון קאדיס Museo de Cádiz
471
מוזיאון ָקאּו ֶפראט (סיגֶ 'ס) Museu
228 Cau Ferrat
מוזיאון קאמון אסנאר (סרגֹוסה)
241 Museo Camón Aznar
מוזיאון ֶ
קאס ֶרס Museo de
413 Cáceres
מוזיאון ֶ
קּוא ָנקה Museo de
388 Cuenca
ֶ
(טאלאב ָרה
מוזיאון רּואיס ֶדה לּונָ ה
ֶדה לָ ה ֵריינָ ה) 390 Museo Ruiz
de Luna
רֹומרֹו ֶדה ֶ
מוזיאון ֶ
טֹורס (קורדובה)
483 Museo Romero de Torres
מוזיאון רֹוסליה ֶדה קסטרו
(ּפאדרֹון) Museo Rosalia de
98 Castro
(ט ֶ
מוזיאון שודדי־הים ֶ
גיסה) 554
Museo de la Piratería
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
מוזיאון ָת ֶ
מיסה (מדריד)
Museo Thyssen-Bornemisza
292–3 ,288 ,271
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶאל ּפּוץ'
253 Monasterio de El Puig
ֶ
מֹונטסראט Monestir
מֹונֶ סטיר ֶדה
222 de Montserrat
מערת־מוזיאון ַאל ֶ
פארריָה
(גּואדיס) Cueva-Museo Al
497 Fareria

מקבץ הבניינים בפלאסה
ֶדל ֵריי (ברצלונה) Conjunt
Monumental de la Plaça del
150–51 ,149 ,12 Rei
מרכז ההסברה ֶ
קּואבאס
ֶדה גּואדיס Centro de
Interpretación Cuevas de
497 Guadix
מרכז התרבות ָ
קאחה גרנדה
Centro Cultural Caja Granada
491
נֶ קרֹוּפֹוליס ֶדה ּפּוץ' ֶ
ד'אס מֹולינס
(איביזה) Necropolis de Puig
515 d'es Molins
סלון ֶדה ֵריינֹוס (מדריד) Salón de
291 ,289 Reinos
עיר האמנויות והמדעים (ואלנסיה)
Ciutat de les Arts i de les
257 ,16 Ciències
ּפאטיֹו ֶא ֶר ַ
ריאנֹו ,המוזיאון לאמנות
ספרדית בת־זמננו (ואיאדֹוליד)
Patio Herreriano Museo de
Arte Contemporáneo Español
371
ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקֹוּפאל ָ(אסטֹורגָ ה)
356 Palacio Episcopal
נאח ָרה ָ(א ֶ
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶ
נט ֶק ָרה)
479 Palacio de Nájera
ּפרטֹורי אי סירק רֹומאנס ָ
ֶ
(ט ָרגֹונָ ה)
229 ,228 Pretori i Circ Romans
קאסה ֶדה ז'ּונטאס (גֶ ָ
ָ
רניקה־לּומֹו)
123 Casa de Juntas
ל'א ַ
קאסה ֶדה ַ
ָ
רדיא ָקה (ברצלונה)
150 ,148 Casa de l'Ardiaca
קאסה ֶדה ספרד (קורדובה) 482
Casa de Sefarad
ֶ
ָ
רוואנטס (ואיָאדֹוליד)
קאסה ֶדה ֶס
371 Casa de Cervantes
ָ
קאסה ֶדה קֹולֹון (לאס ּפאלמאס
ֶדה גראן קאנאריָה) Casa de
548 Colón
קאסה ליס מוזיאון האר־נובו
והאר־דקו (סלמנקה) 365 Casa
Lis Museo Art Nouveau y Art
Deco
קוסמו-ק ָ
ָ
יישה  -מוזיאון המדע
(ברצלונה) 182 Cosmocaixa -
Museu de la Ciència
ָק ָ
יישה-פורום (ברצלונה) 177
CaixaForum
ָק ָ
יישה-פורום (סרגוסה) 241
CaixaForum
סטיֹו ֶדה לָ ה י ָ
ָק ִ
ֶדרה (קאסֹורלָ ה)
501 Castillo de la Yedra
קסטרו ֶדה ַ
קֹואניָה Castro de
108 Coaña
קרן אנטוני טאּפיֶיס (ברצלונה)
,164 Fundació Antoni Tàpies
168

קתדרלת לֵ יאֹון 358
תיאטרון־מוזיאון דאלי (פיגֶ ֶרס)
219 Teatre-Museu Dalí
מוזרבית ,אדריכלות 357 ,28
מוֹחאקאר 504 Mojácar
מוחמד איבן עּבד־אל־רחמן
Muhammad ben Abd al
273 Rahman
מוחמד השני ָאל נאסיר
58 Muhammad II al Nasir
מוחמד החמישי Muhammad
494 V
מֹוטה ֶדל ֶ
ָ
קּוארבֹו Mota del
398 Cuervo
מֹויָה 387 Moya
ֶ
מּולאסן 489 Mulhacén
מֹולינָ ה ֶדה אראגון Molina de
386 Aragón
מֹולינֶ ָ
סקה 366 Molinaseca
מֹונֶ אֹו ,רפאל ,127 Moneo, Rafael
523 ,296
מֹונאצ'יל ,מלונות 573 Monachil
מֹונגֹולפיֶיה ,האחים Montgolfier
66
ָ
מּונדאקה 123 Mundaka
מלונות 564
מּונדֹו ,נהר 400 Mundo
מוֹנדוֹניֶידוֹ 92 Mondoñedo
מונדיאל 72
ֶ
מֹונּומנט ָא קֹולֹום (ברצלונה)
160 Monument a Colom
ֶ
מֹונּומנטֹו ֶדל דֹוס ֶדה מאיֹו (מדריד)
Monumento del Dos de Mayo
289
מֹונטאלּבאן 391 Montalbán
מֹונטאניאס ֶדל ֶ
ָ
פּואגֹו Montañas
555 ,552 ,545 del Fuego
מֹונטאניֶיס ,חואן מרטינֶ ס
Montañés, Juan Martínez
448 ,65
מֹונטּבלאנק (מֹונטּבלאנש)
)225 Montblanc (Montblanch
מלונות 566
מֹונטג'ּואיק (ברצלונה) Montjuïc
172-7
חיי לילה 198-9
מפת האזור 173
מפת רחובות מאוירת 174-5
ֶ
מֹונטה אּוליָה 126 Monte Ulía
ֶ
מֹונטה אּורגּוי ,14 Monte Urgull
126
ֶ
מֹונטה איגֶ לדֹו 126 Monte Igueldo
ֶ
מֹונטה ֶדה סנטה ֶטקלָ ה Monte de
100 Santa Tecla
ִ
מֹונטּוריֹול ִאי ֶאסטאריֹול ,נארסיס,
פסלו Monturiol i Estarriol,
219 Narcís
ֶ
מֹונטחֹו ֶדה לָ ה סי ֶָירה Montejo de
332 la Sierra

ִ
מֹונטיָיה 486 ,17 ,10 Montilla
ִ
מֹונטיָיה־מֹורילֶ ס ,חבל היין
424 Montilla-Moriles
ֶ
ֶ
אּוניברסאלֶ ס Montes
מֹונטס
245 Universales
ֶ
מֹונטס ֶדה אנאגָ ה Montes de
539 Anaga
ֶ
מֹונטס ֶדה טולדו Montes de
391 ,385 Toledo
ֶ
מֹונטס ֶדה לֵ יאֹון Montes de León
354
ֶ
ֶ
ּפארקה נטּוראל
מֹונטס ֶדה מלגה,
ֶדה לֹוס Montes de Málaga,
478 Parque Natural de los
ֶ
מֹונטסני ,מלונות 566 Montseny
ֶ
מֹונטסראט Montserrat
ֶ
מֹונטסראט ,211
מֹונֶ סטיר ֶדה
222–3
מלונות 566
ֶ
מֹונט ְפ ִריֹו 486–7 ,17 Montefrío
מּוניֹוס מֹולינָ ה ,אנטוניו Muñoz
39 Molina, Antonio
מוניות 635 ,632
מונית גשומה (דאלי) 219
מֹונֶ סטיר ,ראו מנזרים
ֶ
מֹונּפנסיֶיר ,דוכסי Monpensier,
448 Duques de
ֶ
ֶ
ּפארקה נטוראל ֶדה
מֹונפראגּואה,
Monfragüe, Parque Natural
410 de
ָ
מֹונקלֹואה (מדריד) ,חיי לילה 328-9
Moncloa
ֵ
מֹונר ָיאל ֶדל קאמּפֹו Monreal del
242 Campo
מֹוסאגָ ה 554 Mozaga
מוסוליני ,בניטו Mussolini, Benito
70
מֹוסטירֹו ֶדה ֵ
ֵ
אֹוס ָיירה ,ראו
מֹונאסטריֹו ֶדה ֵ
ֶ
אֹוס ָיירה
מֹוסטירֹו ֶדה סן ֶא ֶ
ֵ
סטבֹו ֶדה ריבאס
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ריּבאס
דֹו סיל ,ראו
ֶדה סיל
מוסיקה 608-9
ברצלונה 195-7
מדריד 325-7
מזמורי תפילה 380
סביליה 460-61
פלמנקו 608 ,428-9
מוסיקה ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,322
סביליה 459
מוסיקת עולם ,מדריד 327 ,326
מוסלמית ,אדריכלות 426–7 ,28
מוסלמית ,ספרד ה56-7 -
מועדון הכדורגל ברצלונה FC
181 ,180 Barcelona
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מועדונים
ברצלונה 198–9
מדריד 328–9
סביליה 461
מּור ,אנטֹוניס 299 Moor, Antonis
מּור ,הנרי 123 Moore, Henry
מּור ,סר ג'ון 93 Moore, Sir John
(ה)מּוראּביטּון 54 Almorávides
אדריכלות 426
מּוראט ,מרשל 67 Murat, Marshal
מֹוראטאיָה 267 Moratalla
מּוראיָה ּביזאנטינָ ה ָ(ק ָ
רט ֶחנָ ה)
267 Muralla Bizantina
מֹוראלֶ ס ,לואיס ֶדה Morales, Luis
414 ,365 ,298 de
ָ
מֹורה ֶדה רּוּביֶילֹוס Mora de
244 Rubielos
מֹורה ,חואן ֶ
ָ
גֹומס ֶדה
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה ֶאנקארנאסיֹון
(מדריד) 284
פלאסה ֶדה לָ ה וִ יָה (מדריד) 277
פלאסה מאיֹור (מדריד) 277
מֹורֹו חאּבלֶ ה 550 Morro Jable
מסעדות 604
מּורֹוס 99 Muros
מּוריֹו ,ברתולומה ֶא ֶ
ִ
סטּבאן Murillo,
,285 ,256 Bartolomé Esteban
440
אוסּפיטל ֶדה לָ ה קארידאד ,ציורים
(סביליה) 435 ,433
דייגֹו הקדוש מאלקאלָ ה מאכיל
עניים 65
הטבלה 434
הילדים הקדושים עם קונכייה 37
המוזיאון לאמנויות היפות (סביליה)
434
(ה)מּורים 56 ,51
גירושם מספרד 60-61
גירושם של המֹוריסקֹוס 65 ,64
גרנדה 490
היסטוריה 56-7
הכיבוש מחדש 105 ,58–9
המומרים 63
(ה)מּורים והנוצרים ָ(אלקֹוי) 259 ,44
(קאיֹוסה ֶ
ָ
ד'אן
(ה)מּורים והנוצרים
סאריה) 46
מֹוריסקֹוס 63 Moriscos
גירושם 65 ,64
ֶ
מֹורליָה 250 Morella
מסעדות 591
מּורסיָה 266 ,16 ,11 Murcia
הקתדרלה 266 ,202
מלונות 568
פסטיבלים 42
מּורסיָה ,נפת ,ראו ואלנסיה ומּורסיָה
מות הקדושים של פיליּפוס הקדוש
ֶ
(ריּב ָרה) 296
מותגים ,ברצלונה 193 ,191
מזג־אוויר 48–9

אינדקס | 661
תחזית 632
ָמ ָ
ז'ֹורקה ,ראו מיורקה
מזכרות ,חנויות ,סביליה 459
מזמורי התפילה 609 ,380 ,333
מזמורי תפילה 609 ,380 ,333
מזרח ספרד 200–67
אראגון 230–45
ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת
16 ,11
האוכל המקומי 204-5
ואלנסיה ומּורסיָה 246–67
חיות־הבר במאטֹוראל 209
יינות 206-7
מפה 202-3
פרחי המאטֹוראל 208–9
קטאלוניה 210–29
מחול 608
ברצלונה 197 ,196 ,194–5
חופשות מיוחדות 613
מדריד 327 ,325
סארדאנה 229
סביליה 460-61
פלמנקו 608 ,428–9
מחול המוות (וֶ ֶ
רחס) Danza de la
225 Muerte
מטבע 622-3
ָמ ָטראנָ ה ,ברטולומה Matarana,
255 Bartolomé
מטרו ,רשת 635 ,634
ראו גם כריכה אחורית פנימית
ֶמטרֹוּפֹול ּפאראסֹול (סביליה)
448 Metropol Parasol
מי שתייה 580
מיאןֶ ,
ָ
גֹומס 448 Millán, Gómez
ֶ
פראנססק Mitjans,
מיג'אנס,
180 Francesc
מידות ,טבלת 607
מיונז 530
מיורקה (מז'ֹורקה) Mallorca
)518–25 ,511 ,509 (Majorca
אוכל ומשקאות 517
מלונות 574
מסעדות 603
מפה 512-13
פסטיבלים 527
מיחאס ,מלונות 573 Mijas
מי ֶ
ֶיסס ,מלונות 563 Mieses
מיכאל הקדוש ,מערת (גיברלטר)
476
מילָ ה ,משפחת 169 Milà
מילָ ה ,קאסה 169 Milà, Casa
מינֹורקה ,ראו ֶמ ָ
ָ
נֹורקה
ֶ
(טאּברנאס) Mini-
מיני הוליווד
609 ,504 Hollywood
מיס פאן ֶדר ֶ
רֹוהה ,ביתן (ברצלונה)
177 ,174 Mies van der Rohe
מיס פאן ֶדר ֶ
רֹוהה ,ביתן (ברצלונה)
Pavelló Mies van der Rohe
177 ,174

מיסטרי ֶ
ֶ
ד'אלץ' ,45 Misteri d'Elx
259
מיראדֹור ֶדל ִריֹו Mirador del Río
554
ֶ
מיראמּבל 250 Mirambel
מלונות 567
מיראנדה ֶדל ָק ָ
ָ
סטנִ ָיאר Miranda
361 del Castañar
מירֹו ,ז'ֹואן 265 ,174 Miró, Joan
אשה וציפור 180
דיוקן 302 2
הפסיפס בפלאסה ֶדה לָ ה ֶ
ּבֹוק ִריָה
(ברצלונה) 155
להבה בחלל ואשה עירומה 176
מוזיאון ז'ואן מירֹו (ברצלונה) ,175
176
מוזיאון ּפילאר וז'ֹואן מירֹו (פלמה)
523
קֹולאז' 37
מכבי־אש 621
מכון ָאמאליֶיר לאמנות היספנית
Institut Amatller d’Art
168 Hispanic
מכונית 630–32
ראו גם טיול במכונית
מכס 616
מלאכות־יד ,חנויות
מדריד 323 ,322
סביליה 459
מלגה 478 Málaga
לק ָ
ָא ַ
זאּבה 56-7
מלונות 573
מסעדות 601
נמל־התעופה 626
פסטיבלים 42
מלגה ,חבל היין 424 Málaga
מלגה ,נפת Provincia de Málaga
463
מלונות 558–75
אכסניות נוער 560
אנדלוסיה 572–4
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 562–3
ָא
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 571
ֶא
אראגון 567
בקתות הרים 560
ברצלונה 564–5
גאליסיה 562
האיים הּבאלֶ אריים 574–5
האיים הקנריים 575
הזמנות והרשמה 559
ואלנסיה ומּורסיָה 567–8
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 563–4
מדריד 568–9
מחירים 558–9
מטיילים נכים 561
מלונות דירות 560
מנזרים 561
נפת מדריד 569

סביליה 571–2
סיווג ושירותים 558
ֶ
ּפאראדֹורס 561 ,558
קאסאס רּוראלֶ ס 559
קטאלוניה 565–7
ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 569–70
ָ
קסטייה-לָ
ִ
ה–מאנצ'ה 570–71
רשתות 561 ,558
תשלום 559
מלחמת הירושה הספרדית 74 ,66
מלחמת העולם השנייה 70
מלחמת העצמאות 67 ,66
ָמלָ ָסניָה (מדריד) ,12 Malasaña
308
חיי לילה 328-9
ממשל מקומי 625
ממשל מקומי 625
ֶמנגס ,אנטון רפאל Mengs, Anton
299 Raffael
ֶמנדֹוסה ,החשמן Mendoza,
497 ,394 Cardinal
ֶמנדֹוסה ,משפחה 387 Mendoz
ֶמנדֹוסה ,רודריגו ֶדה Mendoza,
497 Rodrigo de
ֶמנדיסאּבאל 332 ,67 Mendizábal
ָ
ֶמ ָ
(מינֹורקה) Menorca
נֹורקה
)526–31 ,511 ,509 (Minorca
אוכל ומשקאות 517
מלונות 574-5
ֶמ ָ
נֹורקה העתיקה 531 ,53
מסעדות 603-4
מפה 513
פסטיבלים 527
מנזרי נשים
לינה ב561 -
ֶ
קֹונבנטֹו ֶדה לאס אּורסּולאס
(סלמנקה) Convento de las
365 Úrsulas
דּוא ַ
קֹונבנטֹו ֶדה לאס ֶ
ֶ
ניאס
(סלמנקה) Convento de las
365 ,363 Dueñas
ֶ
קֹונבנטֹו ֶדה סן דֹומינגֹוס
ֶדה ּבֹונאבאל (סנטיאגו ֶדה
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Convento de San
94 ,88 Domingos de Bonaval
ֶ
קֹונבנטֹו ֶדה סנטה פאולה (סביליה)
448 Convento de Santa Paula
ֶ
קֹונבנטֹו ֶדה סנטה תרזה ָ(אבילָ ה)
367 Convento de Santa Teresa
קֹונבנטֹו ֶדה ֶרחינָ ה ֶ
ֶ
קֹואלי
ַ
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר) Convento de
107 Regina Coeli
מנזרים
לינה ב561 -
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ֵ
ֶ
אֹוס ָיירה
103 Monasterio de Oseira
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה אּוקלֶ ס
390 Monasterio de Uclés

ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה איראנצּו
136 Monasterio de Iranzu
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ֶאל ּפּוץ'
253 Monasterio de El Puig
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה ָ
ֶ
דאלּוּפה
גּוא
Monasterio de Guadalupe
410-11
מֹונאסטריֹו ֶדה וֶ ֶ
ֶ
רּואלָ ה
240 Monasterio de Veruela
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶטנטּודיָה
417 Monasterio de Tentudia
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ֶ
ֶ
יּוסטה Monasterio
409 de Yuste
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לאס ֶדסקאלסאס
ֵריאלֶ ס (מדריד) Monasterio de
285 las Descalzas Reales
ָ
ֶ
אוֹליבה
מוֹנאסטריוֹ ֶדה לה
134 Monasterio de la Oliva
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה ֶאנקארנאסיֹון
ָ(אבילָ ה) Monasterio de La
367 Encarnación
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה ֶאנקארנאסיֹון
(מדריד) Monasterio de La
284 Encarnación
ָ
ֶ
קארטּוחה
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה
(גרנדה) Monasterio de la
491 ,67 Cartuja
ָ
ֶ
ראּבידה
מוֹנאסטריוֹ ֶדה לה
466 Monasterio de la Rábida
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לֵ ֶיירה Monasterio
139 ,79 de Leyre
נּוא ָ
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶ
ֶ
סטרה סניורה
ֶ
איראצ'ה Monasterio de
ֶדה
136 Nuestra Señora de Irache
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן חואן ֶדה ֶ
ֶ
דּוארֹו
Monasterio de San Juan de
381 ,378–9 Duero
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן חואן ֶדה לָ ה
ֶּפניָה Monasterio de San Juan
255 ,238 de la Peña
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס
ֵריֶיס (טולדו) Monasterio de San
395 Juan de los Reyes
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן ָ
ֶ
מיאן ֶדה יּוסֹו
Monasterio de San Millán de
133 Yuso
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן ָ
ֶ
מיאן ֶדה סּוסֹו
Monasterio de San Millán de
133 Suso
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה סן מרטינִ יֹו ּפינארֹו
Monasterio de San Martiño
94 Pinaro
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סן סלבדור
ָ
ֶ
לאנֹובה) Monasterio de San
(ס
101 Salvador
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה ָ(א
ָ
גּוארדה) Monasterio de Santa
100 María

ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה
ֶ
(ואלדדיֹוס) Monasterio de Santa
11 María
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה
ֶ
(פיטרֹו) Monasterio de Santa
134 María
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה (ריּפֹול)
Monasterio de Santa María
216
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה
אּוא ָ
ֶ
רטה Monasterio de Santa
381 María de Huerta
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה ֶאל
ָּפאּולאר Monasterio de Santa
332-3 María de El Paular
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה
ֶדה לאס ֶ
קּואבאס (סביליה)
Monasterio de Santa María de
450 las Cuevas
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה לָ ה
ֵר ַיאל Monasterio de Santa
133 María la Real
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה קלרה
ֶ
(אֹוליטה) Monasterio de Santa
135 Clara
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה קלרה
ֶ
(טֹורד ִסיאס) Monasterio de
370 Santa Clara
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה קלרה (מֹוגֶ ר)
467 Monasterio de Santa Clara
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטו דומינגו ֶדה
סילֹוס Monasterio de Santo
380 Domingo de Silos
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ּפי ָ
ֶ
ֵידרה
242 Monasterio de Piedra
ֶ
מוֹנאסטריוֹ ֶדה ריּבאס ֶדה סיל
,90 Monasterio de Ribas de Sil
102
ֶ
מֹונאסטריֹו סֹוּבראדֹו ֶדה לֹוס
ֶ
מֹונחס Monasterio Sobrado de
103 los Monjes
ֶ
מוֹנטסראט Monestir
מוֹנֶ סטיר ֶדה
222–3 ,211 de Montserrat
מונֶ סטיר ֶדה סנטה מריה ֶדה
ֶ
דראלּבס (ברצלונה) Monestir
ֶּפ
de Santa Maria de Pedralbes
181
נטס ֶ
מֹונֶ סטיר ֶדה ָס ֶ
קראּוס
225 Monestir de Santes Creus
מוֹנֶ סטיר ֶדה ּפוֹּבלֶ ט Monestir de
226–7 ,211 ,203 Poblet
נט ַא ֶ
סן ּפאיֹו ֶדה ָא ֶ
לטארס (סנטיאגו
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) 95 San Paio de
ֶדה
Antealtares
סנט ז'ֹואן ֶדה לֶ ס ָא ֶ
ּבאד ֶסס Sant
217 Joan de les Abadesses
ֶ
ָ
מיראפלֹורס
קארטּוחה ֶדה
(ּבּורגֹוס) Cartuja de Miraflores
375
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מנזרים ,המשך
ֶ
ָק ֶ
מֹונאסטריֹו
ראסדֹו ֶדל
355 Carracedo del Monasterio
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶ
ֶ
אּואלגאס
ֵר ַיאל
(ּבּורגֹוס) 375 Real Monasterio
de Huelgas
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטֹו טֹומאס
ֵר ַיאל
ָ(אבילָ ה) 367 Real Monasterio
de Santo Tomás
ָ
נטרידה ,חבל היין Méntrida
ֶמ
344–5
מניירסיטים ,ציירים 298
נס ֶ
ָמ ָ
נארס ֶאל ֵר ַיאל Manzanares el
336 Real
נס ֶ
ָמ ָ
נארס ,נהר 280 Manzanares
מס ערך מוסף 616 ,606 VAT
במסעדות 577
מסגדים
ֶמ ָ
סקיטה (קורדובה) Mezquita
484–5 ,463 ,426 ,420
ֶמסקיטה ֶדל ּכריסטֹו ֶדה לָ ה לּוס
(טולדו) Mezquita del Cristo de
393 la Luz
מסדר סנטיאגו Orden de
Santiago
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס (לֵ יאֹון) 357
וילאר ֶדה דֹונאס 103
י ֶ
ֶסטה 400
ֶ
מֹונאנסטריֹו ֶדה אּוקלֶ ס 390
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶט ִ
ֶ
נטּודיה 417
ָ
קאסה ֶדה לָ ה קֹונצ'אס (סלמנקה)
365
ָ
מסדר ָקלָ
טראבה Orden de
58 Calatrava
ָאלמאגרֹו 403
ָאלקאניס 243
טראבה לָ ה ֶ
ָ
ָקלָ
נּוא ָבה 402-3
מסלולים מומלצים 10-17
ּבילּבאֹו וחבל הּבאסקים 14 ,11
ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת
16 ,11
יומיים בברצלונה 12-13
יומיים במדריד 12
יומיים בסביליה 13
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10
ספרד הפראיתָ :ק ָ
נטּבריָה,
ָ
סטּוריאס וגאליסיה 15 ,11
ָא
מסעדות 576–605
אנדלוסיה 598-602
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 583-4
ָא
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 597
ֶא
אראגון 590-91
במלונות 558
ברים 576
ברצלונה 586-8
גאליסיה 582-3
האיים הּבאלֶ ַאריים 602-4
האיים הקנריים 604-5
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התפריט 576-7
ואלנסיה ומּורסיָה 591
זמני הארוחות 576
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 585-6
טאּפאס 578-9
יין 577
כיסאות גלגלים ,גישה 577
לבוש 576
מדריד 591-3
מדריד ,נפת 593-4
מחירים ותשלום 577
משקאות 580-81
סביליה 597-8
עישון 577
קטאלוניה 588-90
ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 594-5
ִ
קסטייה-לה–מאנצ'ה 595-7
ראו גם אוכל ומשקאות
ֶמ ָ
סקיטה (המסגד ,קורדובה)
,426 ,420 ,17 ,10 Mezquita
484–5 ,483
מסרק הרוחות ִ(צ'י ִָידה) 126
מעבורות 627
מערות
ָאלּבאראסין 245 Albarracín
ָ
גּואדיס 497 Guadix
ִ
ָ
מאראביָאס Gruta
גרּוטה ֶדה לאס
466 de las Maravillas
יֶסֹוס ֶדה סֹורּבאס Yesos de
504 Sorbas
לֶ ה ֶ
קוב ֶטס ֶדלס מֹורֹוס Les
263 Covetes dels Moros
מערת מיכאל הקדוש (גיברלטר)
476 St Michael's Cave
קאלֶ ס ֶ
קֹובס ,528–9 Cales Coves
530
ֶ
קּואבאס ֶדה אלטאמירה Cuevas
,53 ,52 ,15 ,11 de Altamira
116
קּואבאס ֶדה נֶ ָ
ֶ
רחה Cuevas de
487 Nerja
ֶ
קּואבאס ֶדה ַסנטימאמיניֶיה
123 Cuevas de Santimamiñe
ֶ
קּואבאס ֶדל ָאגילָ ה Cuevas del
366 Águila
מֹונטה ָק ִ
ֶ
ֶ
סטיֹו
קּוא ָבה ֶדה ֶאל
Cueva de El Monte Castillo
116
ֶ
ֶ
ואלּפֹורקרֹו Cueva de
קּוא ָבה ֶדה
356 Valporquero
ִ
ֶ
ּבּוסטיֹו Cueva de
קּוא ָבה ֶדה טיטֹו
111 Tito Bustillo
ֶ
קּוא ָבה ֶדה לֹוס וֶ ֶ
ֶ
(חאמאֹוס ֶדה
רדס
לֹוס וֶ ֶ
רדס) Cueva de los Verdes
554
קּוא ָבה ֶדה לֹוס לֶ ֶ
ֶ
טררֹוס Cueva de
504 los Letreros

ֶ
ֶ
מֹונטסינֹוס Cueva de
קּוא ָבה ֶדה
401 Montesinos
ֶ
קּוא ָבה ֶדל ּבּושּו Cueva del Buxu
111
ד'א ָ
קֹובס ַ
ֶ
רטה ,513 Coves d'Artá
521
ֶ
קֹובס ֶדה סנט ז'ֹוזֶ ּפ Coves de
252 Sant Josep
ֶ
קֹובס ֶדל דראק Coves del Drac
521
ֶ
קֹובס ֶדלס ָא ְמס Coves dels
521 Hams
ראמאלֶ ס ֶדה לָ ה ויקטוריה
117 Ramales de la Victoria
מערות ,בתי 31
מפות
ֶ
אּוּב ָדה 500
אנדלוסיה 464-5
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 106-7
ָא
אקלים בספרד 48-9
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 406-7
ֶא
אראגון 232-3
ָּב ֶא ָסה 502-3
ּבּורגֹוס 375
ברצלונה 142-3
ברצלונה :אזור ברצלונה 179
ברצלונהֵ :אישאמּפלֶ ה 163
ברצלונהּ :בארי גֹותיק 148-9
ברצלונה :העיר העתיקה 147
ברצלונה :לאס ראמּבלאס 155
ברצלונה :מֹונטג'ּואיק 174–5 ,173
ברצלונה :מפת רחובות 183-9
ברצלונה :מפת תחבורה ראו
כריכה פנימית אחורית
ברצלונה :ריבוע הזהב 164-5
ג'ירֹונה 218
גאליסיה 90-91
גרנדהָ :א ָ
לּב ִאיסין 492-3
גרנדה :מרכז העיר 491
דרום ספרד 420-21
דרכים ,מפות 632
האיים הּבאלֶ אריים 512–13 ,508–9
האיים הקנריים 508–9 ,21
האיים הקנריים :האיים המזרחיים
544-5
האיים הקנריים :האיים המערביים
534-5
האימפריה הספרדית ב־62 1580
האימפריה הספרדית ב־64 1647
הדרך לסנטיאגו 86-7
ואלנסיה 255
ִ
ומּורסיה 248-9
ואלנסיה
ויטוריה 130
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 120-21
טולדו 392-3
יינות דרום ספרד 424-5
יינות מזרח ספרד 206-7
יינות מרכז ספרד 344-5

יינות צפון ספרד 82-3
יערות ירוקי־עד 85
לאס ָאלּפּוחאראס ,טיול 488-9
מבצרי ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 349
מדריד 270-71
מדריד ,נפת 331 ,270
מדריד :אזור מדריד 305
מדריד :מדריד הּבּורּבֹונית 287
מדריד :מדריד העתיקה ,273
274–5
מדריד :מפת רחובות 311-19
מדריד :מפת תחבורה ראו כריכה
פנימית אחורית
מדרידֶ :
ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו 288–9
מורשת ההתיישבות הספרדית 68
מזרח ספרד 202-3
ֶמ ָ
נֹורקה העתיקה 531
מסילות רכבת 629
מסלולים מומלצים 10-11
מסעות הגילויי לעולם החדש 60
ֶמ ָ
רידה 415
מרכז ספרד 340-41
סביליה :אזור סביליה 447
סביליהֶ :אל ָא ֶרנאל 432–3 ,431
סביליה :מפת רחובות 451-7
סביליה :סנטה קרּוס 438–9 ,437
ֶסגֹוביָה 368
סי ֶָירה ֶדה ָאלקאראס 400-401
סי ֶָירה ֶדה פראנסיָה וסי ֶָירה ֶדה
ֶּבחאר ,טיול 360-61
סלמנקה 362-3
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה 94-5
סנטיאגו ֶדה
ספרד 18-9
ספרד ב־66 1714
ספרד ביולי 70 1936
ספרד היום 72
ספרד הרומית 54
ספרד על קצה המזלג 20-21
ָס ָר ָ
גֹוסה 241
ּפאמּפלֹונָ ה 137
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶ
אֹורד ָסה
236-7
ַ
ֶ
דֹוניאנָ ה
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה
468-9
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה
ֶא ָ
ּורֹוּפה 112-13
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדל ֵט ֶ
ֶ
יידה 542-3
פארקים לאומיים 35
ֶ
ּפּואּבלֹוס ּבלאנקֹוס ,טיול 472-3
פלמה 522-3
פרהיסטורית ,ספרד ה52 -
ציפורי מרכז ספרד 346
צפון ספרד 78-9
ֶ
קאס ֶרס 412-13
ֶ
קּוא ָנקה 388-9
ָ
ּבלאנקה 262
קוסטה
קוסטה ֶדל סֹול 476-7
קורדובה 482-3
קטאלוניה 212-13

ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 352-3
ָ
ִ
ייה-לה–מאנצ'ה 384-5
קסט
קרּוס ֶדה ֶט ֶח ָדה ,טיול 549
ָ
רֹונדה 474-5
ִר ַיאס ּבאישאס 99
מפלגת הפועלים הסוציאליסטית
73 ,72
(ה)מפעל המלכותי לשטיחי־קיר
310 Real Fábrica de Tapices
(ה)מצור ,מנהרות (גיברלטר) 476
Siege Tunnels
מרגריטה מאוסטריה Margarita de
291 ,284 Austria
מרטי אוהב האדם 150 Martí
מרטיאל 38 Martial
ָמרטינֶ ס ,דומינגו Martínez,
434 Domingo
ָמרטינֶ ס ,חינֶ ס Martínez, Ginés
503
מרי טיודור ,מלכת אנגליה Mary
62 Tudor
ָמרי ִָאס ,חאביֶיר 39 Marías, Javier
ֶמ ָ
רידה 414–15 ,407 Mérida
היסטוריה 54
התיאטרון הרומי 54-5
מלונות 571
מסעדות 597
מפה 415
פסטיבלים 45
ֶ
ַ
דאלּוּפה ,25
מגּוא
מריה הקדושה
411
ֶ
ממֹונטסראט Virgin
מריה הקדושה
223 ,222 de Montserrat
מריה כריסטינה ,המלכה María
Cristina, Reina
כהונתה כעוצרת 75 ,67
ּפאלאסיֹו מיראמאר 126
מריה לואיסה ,המלכה María Luisa,
243 ,66 Reina
מריה לואיסה ,הנסיכה María Luisa,
448 Princesa
מריה תרזה ,מלכת צרפת María
65 Teresa
ֶ
ֶמ ֶ
ּפרֹוסּפר Mérimée,
רימה,
449 Prosper
(ה)מרכז הקטאלוני לתיירות
(ברצלונה) Centre Excursionista
149 de Catalunya
(ה)מרכז לתרבות בת־זמננו
(ברצלונה) Centre de Cultura
154 Contemporània
מרכז ספרד 338–417
אוכל מקומי 342-3
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 404–17
ֶא
יינות 344-5
מפה 340-41
ציפורים 346-7
ִ
קסטייה אי לֵ יאֹון 350–81
ָ
קסטייה-לָ
ִ
ה–מאנצ'ה 382–403

ֶמרקאדֹו ֶדה סן מיגֶ ל (מדריד)
,12 Mercado de San Miguel
274
ֶמרקאדֹו סנטרל (ואלנסיה)
255 Mercado Central
ֶמרקאט ֶדה סן ז'ֹוזֶ ּפ (ברצלונה)
155 Mercat de Sant Josep
ֶמרקאט ֶדל ּבֹורן (ברצלונה) Mercat
158 del Born
משטרה 620
משפחה ,חיי 24–5
משפחתו של המלך קרלוס הרביעי
(גֹויָה) 37
משפטי ,סיוע 621
משקאות חריפים 581
משקאות חריפים 581
משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקעים 48-9
מתאמים 619
מתורגמנים 621
מתנות ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 322
סביליה 459
מתנות מיוחדות ,ברצלונה 193 ,192

נ

נאבאס ָ
ֶ
ראדה 333 Navacerrada
מסעדות 594
נאבארה ,חבל היין 82-3 Navarra
ָ
נאבארה ,ממלכת 134
נאבארה ,ראו חבל הבאסקים,
נאבארה ולָ ה ִר ָ
יֹוחה
ָ
נאבה ,פסטיבלים 45 Nava
נאדאל ,רפאל 26 Nadal, Rafael
נאורּות ,עידן 66 ,51 ,39
ֶ
ֶ
אנדרס 180 Nagel, Andrés
נאחל,
ֶ
נאח ָרה 133 Nàjera
נאט"ו 72
ֶ
נאסארט ,מסעדות 605 Nazaret
נאסימיֵינטוֹ ֶדל ִריוֹ ֶ
קּוארבוֹ
387 Nacimento del Río Cuervo
נאסרית ,אדריכלות 426-7 Nasrid
(ה)נאסרית ,שושלת ,494 Nasrid
496
(ה)נאצים 70
נאראנחוֹ דה ּבּולנֶ ס Naranjo de
112 Bulnes
נארקיסּוס הקדוש ,קברו 218
נהיגה 630-33
תנאי הדרך ותחזית מזג־האוויר
632
נהיגה ,המהירות המותרת 631
נּוא ָ
ֶ
סטרה סניורה ֶדה קֹובאדֹונגָ ה
Nuestra Señora de Covadonga
114
נֹוב ָ
ֶ
לדה 264 Novelda
נודיזם 613 ,612
ָ
נֹוחה ,מסעדות 584
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נֹויָה )99 ,98 Noia (Noya
נּומאנטיָה 381 Numantia
ֶ
בקאדאקס (דאלי) 302
נוף
ֶ
באֹולדנּבורג (שמידט־
נוף סתווי
רֹוטלּוף) 293
נֹוצ'ה ֶ
ֶ
ּבּואנָ ה (ערב חג המולד)
47 Noche Buena
נֹוצ'ה וי ָ
ֶ
ֶיחה (ערב השנה החדשה)
47 Noche Vieja
ֶ
נֹורניָה ,מסעדות 584
נושאיים ,פארקים 609
ָ
מאחיקה (סביליה) Isla
איסלָ ה
461 ,450 Mágica
ֶ
(טאּברנאס) Texas-
טקסס־הוליווד
504 Hollywood
ֶ
(טאּברנאס) Mini-
מיני הוליווד
609 ,504 Hollywood
סּו סיטי ָ
(מסּפאלֹומאס) Sioux
547 City
ּפֹורט ָא ֶב ָ
נטּורה Port Aventura
228
ראו גם פארקי שעשועים
ניחאר 505 Níjar
ניֶיּבלָ ה 466 Niebla
ֶ
(ואלדס לֵ ָיאל) 443
ניצחון הצלב
ֶ
ניצחונו של בכחוס (וֶ
לאסקס) 296
ניקֹולָ אּוֶּ ,פ ֶרה ,36 Nicolau, Pere
256
נכים ,מטיילים 617
נכים ,מטיילים 619 ,617
מלונות 561
מסעדות 577
נלסון ,אדמירל Nelson, Admiral
530 ,472 ,67 ,66
נמלי תעופה 626
נעליים
חנויות 607
חנויות בברצלונה 193 ,192
חנויות במדריד 323 ,322
מידות 607
נפוליאון הראשון ,קיסר Napoleon
51 I
לק ָ
ָא ָ
נט ָרה 414
ֶ
ָ
דאלּוּפה 410
גּוא
לה ָ
הא ָ
ָ
מּברה (גרנדה) 494
כובש את ספרד 67
מלחמת העצמאות 471
פולש למדריד 243
נפות 625
ִ
(ּפראדיָה) 60-61
נפילת גרנדה
נצרות 55
ָ
קֹונקיסטה 58–9
ֶר
נֶ קרֹוּפֹוליס ֶדל ּפּוץ' ֶדס מֹולינס
(איביזה) 515 Necropolis de
Puig d’es Molins
נֶ קרוּפוליס רֹומאנָ ה (קארמֹונָ ה)
480 Necrópolis Romana
נֶ ָ
רחה 487 Nerja
מלונות 573
נשים מטיילות 620
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ס

ָ
סאּבאדה 234 Sábada
סאּבאטיני ,פרנצ'סקו 301 Sabatini,
Francesco
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו (מדריד)
336
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 281
ּפּוא ָ
ֶ
רטה ֶדה ָאלקאלָ ה (מדריד)
291
סאּבארטס ,זָ ֶ
ֶ
'יימה Sabartes,
157 Jaime
ָ
סאּבינֹוסה ,מלונות 575 Sabinosa
ָס ָאגּון 357 Sahagún
סאגּונט (סאגּונטֹו) 253 Sagunt
סאגראדה פאמיליה (ברצלונה)
,144 ,143 ,13 Sagrada Família
170–71 ,168 ,163 ,145
ֶ
סאגר ָרה ,גִ יֶים Sagrera, Guillem
524 ,521
ָס ָ
אּורה ,אנטוניו 37 Saura, Antonio
סאזָ 'ה 115 Saja
ֶס ֶאחין 267 Cehegín
ָ
סאטּורארן 123 Saturrarán
סאטּורן טורף אחד מבניו (גויה) 298
סאיֶינט ֶדה גאיֶיגֹו Sallent de
234 Gállego
מלונות 567
סאלארדּו 214 Salardú
סאלּו 228 Salou
ֶ
סאלוֹּברניָה 487 Salobreña
מסעדות 602
ֶ
אֹורטגָ ה Salido,
סאלידֹו ,פרננדו
501 Fernando Ortega
סאלינאס ֶדה ָא ַ
ניאנָ ה Salinas de
131 Añana
סאלינאס ֶדה חאנּוּביֹו Salinas de
553 Janubio
סאלֶ ס 606 Sales
ִ
סאלסיֹו ,פרנסיסקו Salzillo,
266 Francisco
ָ
סאמוֹרה 360–61 Zamora
מלונות 570
מסעדות 595
ָ
סאמוֹרה ,נפת Provincia de
351 Zamora
ֶ
סאנגּוא ָסה (סאנגֹוצ'ֹו) Sangüesa
)139 (Zangotxo
ֶ
ָ
סאנגּוא ָסה
סאנגֹוצה ,ראו
ִ
סאנגריָה 581 Sangria
סאנד ,ז'ורז' 518 Sand, George
ֶ
ֶ
סאנשנשֹו
סאנחנֹו ,ראו
סאניֶיהֶ ,אנריק 182 Sagnier, Enric
ֶ
ּבאראמ ָדה Sanlúcar
סאנלּוקאר דה
470 de Barrameda
מסעדות 602
פסטיבלים 467

ֶ
גארסס ,מלך
סאנצ'ו הראשון
ּפאמּפלֹונָ ה Sancho I Garcés,
134 Rey de Pamplona
סאנצ'ו הראשון ,מלך אראגון
239 Sancho I, Rey de Aragón
סאנצ'ו הראשון ,מלך נאבארה
57 Sancho I, Rey de Navarra
סאנצ'ו השני ,מלך ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון
Sancho II, Rey de Castilla y
374 León
מותו 374 ,360
סאנצ'ו השלישי (הגדול) ,מלך
נאבארה Sancho III el Grande,
139 ,134 Rey de Navarra
סאנצ'ו השישי (החכם) ,מלך
נאבארה Sancho VI el Sabio,
134 Rey de Navarra
סאנצ'ו השביעי (החזק) ,מלך
נאבארה Sancho VII el Fuerte,
59 ,58 Rey de Navarra
קברו 138
ֶ
ֶ
(סאנחנחֹו) Sanxenxo
סאנשנשֹו
)610 (Sangenjo
מלונות 562
מסעדות 583
ֶ
סאּפאטרֹו ,חוסה לּואיס רֹודריגֶ ס
Zapatero, José Luis Rodríguez
73
סאפֹון ,קרלוס רּואיס Zafón, Carlos
39 Ruiz
סאפֹונט ,מארק 151 Safont, Marc
פרנס ָ
ֶ
ֶ
סקה Saportella,
סאּפֹורטליָה,
181 Francesca
ָ
סאפרה 416–17 Zafra
מלונות 571
מסעדות 597
ָ
סאראּוץ 123 ,14 Zarautz
מלונות 564
סאראמאגֹו ,חוסה Saramago,
553 José
סארדאנָ ה 229 Sardana
ֶ
סארסּואלָ ה 327 ,326 Zarzuela
סארקֹו ,דוניה אנה מרטינֶ ס Zarco,
398 Doña Anna Martínez
סביליה ,אסכולת 483 ,448 ,65
סביליה ,נפת Provincia de Sevilla
463
סביליה ֶ
(ס ִביָיה) 430–61 Sevilla
אזור סביליה 447–50
ֶאל ָא ֶרנאל 430–35
ֶאקסּפֹו 72-3 '92
בידור 460–61
הקתדרלה 440–41 ,438
חיי לילה 461
יומיים בסביליה 13
ָ
חיראלדה ,437 ,436 ,420
לָ ה
440–41 ,438
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10

מלונות 571-2
מסעדות 597–8
מפת רחובות 451-7
מפת רחובות מאוירתֶ :אל ָא ֶרנאל
432-3
מפת רחובות מאוירת :סנטה קרּוס
438-9
נמל־התעופה 626
סנטה קרּוס 436–45
פלמנקו 461 ,460 ,22 ,13
פסטיבלים 435 ,46 ,44 ,42
קניות 458–9
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר 444–5
תחבורה 634-5
תחנות אוטובוסים 633
תערוכות 69
ֶסגֹוביָה 368–9 ,341 ,12 Segovia
אמת המים 369 ,368 ,55
הא ָ
ָ
לקזאר 350 ,348–9
מלונות 570
מסעדות 595
מפה 368
עתיקות רומיות 55
ֶ
אנדרס Segovia, Andrés
ֶסגֹוביָה,
490
ֶסגֹוביָה ,נפה Provincia de Segovia
351
ֶסגוֹּבריגָ ה 390 Segóbriga
גּורהָ ,
ֶס ָ
איס ֶּבל ֶדה Segura, Isabel
245
ֶס ָ
גּורה ֶדה לָ ה סי ֶָירה Segura de la
501 Sierra
ֶס ָ
גּורה ,נהר 266 Segura
ֶסגי ,משפחת 518 Seguí
ֶס ֵד ָיירה 92 Cedeira
מסעדות 582
ָסה ֶמ ָ
סקידה ,מסעדות 604 Sa
Mesquida
ָסה קאּבאנֶ ָטה ,פסטיבלי Sa
527 Cabaneta
ָ
קאלֹוּברה 519 Sa Calobra
ָסה
ָסה קאלֶ ָטה 514 Sa Caleta
סהרה ֶדה לָ ה סיֶירה Zahara de los
473 Atunes
סהרה ֶדה לוֹס ָאטּונֶ ס Zahara de la
472 Sierra
סּואסֹולָ ה ,הגמון ָאבילָ ה Zuázola,
128 Obispo de Ávila
ֶ
סּוארוֹס 486 Zuheros
ָ
סּוא ֶרס ,אדולפו 72 Suárez, Adolfo
סּוּביראץ' ,ז'ֹוזֶ ּפ מריה Subirachs,
170 Josep Maria
ֶ
ֶ
מֹונאסטריֹו
מוֹנשס,
סוֹּבראדוֹ ֶדה לוֹס
Sobrado de los Monjes,
103 Monasterio
ֶ
סֹוטֹוגראנדה ,464 Sotogrande
476
סֹולאן ֶדה קאּבראס Solán de
387 Cabras

סֹולאנָ הֶ ,
חֹוסה גּוטי ֶֶירס ,הסלון
הספרותי בקפה ֶדה ּפֹומּבֹו Solana,
303 José Gutiérrez
סֹולאנֹו ,סוסאנה Solano, Susana
154
ַ
סּולֹואגָ ה ,איגנאסיוו Zuloaga,
127 Ignacio
ֶאסּפאסיֹו קּולטּורל איגנאסיֹו
ַ
סּולֹואגָ ה (סּומאיָה) 123
הדוכסית ַ
מנֹואיֶיס 122
ָ
דראסה ֶדה לָ ה סיירה 369
ֶּפ
סּולט ,מרשל 435 Soult, Marshal
סֹוליֶיר 519 Sóller
סֹוליני ֶ
ֶיבה 489 Solynieve
סֹוליס ,משפחת 413 Solis
סֹולסֹונָ ה 224 Solsona
סֹולֶ רֶ ,
פר ֶדריק 159 Soler, Frederic
סּומאיה 123 ,14 Zumaia
ָ
סֹומ ֶאן ,מלונות 570 Somaén
סֹומֹונטאנֹו ,חבל היין Somontano
206-7
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה
סֹומיֶידֹו,
Somiedo, Parque Natural
109 de
סֹון מארֹוג' 519 Son Marroig
סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו Sos del Rey
234 Católico
מלונות 567
מסעדות 591
ִ
סּוסיֹו 449 Susillo
(ה)סוציאליסטית הספרדית ,מפלגה
73
(ה)סוציאליסטית ,מפלגת הפועלים
73 ,72
סֹוראיָה 496 Zoraya
סֹורּבאס 504 Sorbas
סּורּבאראן ,פרנסיסקו ֶדה
,36 Zurbarán, Francisco de
251 ,65
איגלסיה ֶדה לָ ה מגדלנה (סביליה)
434
ברונו הקדוש ברגע של התעלות
471
הכומר גונסאלו ֶדה ָאיֶיסקאס
בעבודתו 411
הכומר פדרו מאצ'אדֹו 285
המוזיאון לאמנויות היפות (סביליה)
434
טבע דומם עם ארבעה כלים 298
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה ָ
ֶ
דאלּוּפה ,410
גּוא
411
מזרקה (לי ֶֶירנָ ה) 417
מקום הולדתו 417
ציורים ָ
באיּונטאמיֶינטֹו (סביליה)
442
ָ
קאסילדה הקדושה 293
ָ
בזאפרה 417
תמונת המזבח
סֹורֹויָה ,חֹואקין Sorolla, Joaquín
257 ,256 ,37

מוזיאון סֹורֹויָה (מדריד) 309
סוריאליזם 215 ,172
ִ
סֹוריָה 381 Soria
מלונות 570
מסעדות 595
סֹוריָהֶ ,
ִ
חֹוסה ,39 Zorrilla, José
370
ִ
סֹוריָה ,נפת Provincia de Soria
351
ָ
סֹוריטה 250 Zorita
סטודנטים ,מידע 618-19
ֶס ֶטניל 473 Setenil
סיגאלֶ ס ,חבל היין 344-5 Cigales
סיגּוא ָ
ֶ
נסה 386 Sigüenza
מלונות 571
מסעדות 595
סיגֶ 'ס 228 ,213 ,16 ,11 Sitges
מלונות 566
מסעדות 589-90
פסטיבלים 44
ֵסיָה 245 Cella
ָ
נקאנטאדה Ciudad
סיּודאד ֶא
387 Encantada
סיּודאד ֶדה ואסקֹוס Ciudad de
391 Vascos
סיּודאד רודריגו Ciudad Rodrigo
361
מסעדות 596
סיּודאד ֵר ַיאל 403 Ciudad Real
סיּודאד ֵר ַיאל ,נפת Provincia
403 Ciudad Real
ֶ
ֶ
(סיּודאדלָ ה) Ciutadella
יּוטאדליָה
ִס
)526 (Ciudadela
מסעדות 604
פסטיבלים 527
ָ
סיחארה 410 Cíjara
סיידר ,פסטיבל ָ
(נאבה) Fiesta de
45 la Sidra
ֶסיָיה ,נהר 112 ,45 Sella
סיֶירה ֶדה ָאלקאראס Sierra de
400–401 Alcaraz
סיֶירה ֶדה ַא ֶ
ראסנָ ה Sierra de
466 Aracena
סיֶירה ֶדה ֶּבחאר Sierra de Béjar
360-61
סיֶירה ֶדה ָ
גאטה Sierra de Gata
408
סיֶירה ֶדה גּודאר Sierra de Gúdar
244
סיֶירה ֶדה ֶגרדוֹס Sierra de Gredos
366
סיֶירה ֶדה לָ ה ֶד ָ
מאנדה Sierra de la
380 Demanda
סיֶירה ֶדה פראנסיָה Sierra de
360–61 Francia
סיֶירה מאריֹולָ ה 263 Sierra Mariola
סיֶירה ֶ
מֹורנָ ה 480 Sierra Morena
סיֶירה נֶ ָ
באדה ,34 Sierra Nevada
498–9 ,489 ,488
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סיֶירה ֶ
נֹורטה 328 Sierra Norte
גּוא ָד ָ
סיֶירה ֶסנטרו ֶדה ַ
ראמה Sierra
,330 Centro de Guadarrama
333
סיל ,נהר 102 Sil
ֶ
סילוֹאה ,דייגוֹ ֶדה Siloé, Diego
371 de
קּפיָיה ֶדל סלבדור ֶ
ִ
(אּוּב ָדה) 501
קתדרלת ָא ֶ
למ ִריָה 505
קתדרלת ּבּורגֹוס 376
קתדרלת גרנדה 490
קתדרלת מלגה 478
ֶ
סילֹואה ,חיל ֶדה 372 Siloé, Gil de
חואן ֶדה ִ
ּפאדיָה ,קברו 375
קוֹבארּוּביאס 374
תמונות מזבח 376 ,375
סיליֹו ,פסטיבלים 114 Silió
סימון ֶ
מקלן Simón de Colonia
374 ,372
ָ
סימנקאס 371 Simancas
ֶ
סינטרּואניגֹו ,מסעדות Cintruénigo
585
סינקוֹ וִ ָיאס 234 Cinco Villas
סיסטרציאני ,המסדר Orden
561 ,103 Cisterciense
סיסטרציאני ,המשולש Triángulo
226 ,225 Cisterciense
סיסנֶ רֹוס ,החשמן Cisneros,
337 ,277 ,61 Cardenal
ָ
סיראּוקי 135 Cirauqui
ֶ
סיר ָסה 234 Siresa
סירקֹו ֶדה ֶגרדֹוס ,מלונות Circo de
569 Gredos
ַס ֵ
לאמ ָיאה ֶדה לָ ה ֶס ֶרנָ ה Zalamea
416 de la Serena
ָ
לאנֹובה 101 Celanova
ֶס
ֶס ָ
לבה ֶדה איראטי Selva de Irati
139
ֶסלָ ה ,קמילו ֶ
חֹוסה Cela, Camilo
386 ,39 José
סלון ֶדה ֵריינֹוס (מדריד) Salón de
301 ,291 Reinos
סלמנקה 362–5 ,340 Salamanca
האוניברסיטה 364 ,59
מלונות 570
מסעדות 595
מפת רחובות מאוירת 362-3
סלמנקה ,נפת Provincia de
351 Salamanca
ָ
טראחיקה ,ברצלונה ()1909
ֶסמאנָ ה
69 Semana Trágica
ֶסמאנָ ה סנטה ,ראו חג הפסחא
ֶ
גראנדס Semanas
ֶסמאנָ ס
45 Grandes
מּפ ֶרהֶ ,א ֶ
ֶס ֶ
ּוסּביֹו Sempere,
265 Eusebio
ַָס ָמ ָר ָמלָ ה ,פסטיבלים Zamarramala
372 ,43
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סן ָאגּוסטין (סנט ָאגּוסטי) San
)546 Agustín (Sant Agustí
סן איסידרו (מדריד) 294 San Isidro
סן איסידרו ,פסטיבלים (מדריד) San
44 Isidro
סן אנדרס ֶדה ֵטיישידוֹ San Andrés
92 de Teixido
סן אנטוניו ,ראו סנט אנטוני
ֶ
ויס ֶ
סן ֶ
ּבארק ָרה San
נטה ֶדה לָ ה
115 Vicente de la Barquera
מלונות 563
מסעדות 584
פסטיבלים 114
ויס ֶ
סן ֶ
נטה ֶדה לָ ה סֹוניסי ֶָירה,
מסעדות San Vicente de la
585 Sonsierra
ֶ
סן חואן ֶדה גָ ֶ
לּוגאצ'ה San Juan
סט
123 de Gaztelugatxe
ֶ
מֹונאסטריֹו
סן חואן ֶדה לה ֶּפניָה,
ֶדה San Juan de la Peña,
255 ,238 Monasterio de
סן חואן ֶדה לָ ה קרּוס ,ראו יוחנן
הקדוש של הצלב
סן חוליאן ֶדה לֹוס ּפראדֹוס San
111 Julián de los Prados
ֶ
סן ֶ
(אלמ ִריָה) ,מלונות San
חֹוסה
574 José
סן לּואיס ,מלונו 575 San Luís
סן לורנסו ֶדה ֶאל ֶאסקוֹריאל San
Lorenzo de El Escorial
מלונות 569
מסעדות 594
סן לורנסו ,מסעדוצ 603 San
Lorenzo
ָ
סקאלאדה San
סן מיגֶ ל ֶדה ֶא
357 Miguel de Escalada
ַ
ויקטוריאס San
סן מיגֶ ל ֶדה לאס
387 Miguel de las Victorias
סן מיגֶ ל ֶדה לִ יליֹו San Miguel de
111 Lillo
סן מיליאן ֶדה לָ ה קֹוגֹוליָה San
133 ,120 Millán de la Cogolla
סן מרטין ֶדה אֹוסקֹוס San Martín
108 de Oscos
ָ
פרֹומיסטה San
סן מרטין ֶדה
87 Martín de Frómista
סן מרטין ֶדה ָקסטאני ֶָידה San
355 Martín de Castañeda
סן ניקולאס ֶדה טֹולֶ נטינֹו ,פסטיבלים
540 San Nicolás de Tolentino
ִ
(דֹונֹוסטיָה) San
סן סבסטיאן
126–7 ,79 ,14 ,11 Sebastián
מלונות 564
מסעדות 585
פסטיבל הסרטים 127 ,46
פסטיבלים 47 ,45
סן סבסטיאן (לָ ה ֶ
גֹומ ָרה) San
537 Sebastián
מלונות 575
מסעדות 605

סן סלבדור ֶדה ּפֹויֹו ,מסעדות San
583 Salvador de Poyo
לק ָ
סן פדרו ֶדה ָא ָ
נט ָרה San Pedro
476 de Alcántara
ָ
רלאנסה San Pedro
סן פדרו ֶדה ָא
374 de Arlanza
סן פדרו ֶדה לָ ה ֶ
נאבה San Pedro
360-61 de la Nave
ֶ
מאנריקה ,פסטיבלים San
סן פדרו
372 Pedro Manrique
סן פדרו ,מסעדות 596 San Pedro
סן ֶפראן ,מסעדות 602 San Ferran
ֶ
פרנססק
סן פרנסיסקו ,ראו סנט
סן קלֶ ֶמ ֶ
נטה 399 San Clemente
סן קרלוס דל ואיֶיה San Carlos del
402 Valle
סן קרלוס ,מסעדות 602 San
Carlos
סן ֶ
ראפל ,מסעדות 603 San Rafel
ֶסנֹוּביֹו ֶדה ואלֶ רֹון Cenobio de
547 Valerón
סנט ָאגּוסטי ,ראו סן אגּוסטין
סנט אנטוני ַאּבאט (מיורקה) Sant
527 Antoni Abat
סנט אנטוני (סן אנטוניו) Sant
)514 Antoni (San Antonio
מסעדות 602
סנט ֶ
וינסנס 515 Sant Vincenç
ָ
ּביניסאידה ,מלונות
סנט ז'ֹואן ֶדה
575 Sant Joan de Binissaida
סנט ז'ֹואן ֶדה לאּבריזָ ׳ה ,מלונות 574
Sant Joan de Labritja
סנט ז'ֹואן ֶדה לֶ ס ָא ֶ
ּבאד ֶסס Sant
217 Joan de les Abadesses
מסעדות 589
ֶ
(סיּוטאדליָה) Sant Joan
סנט ז'ֹואן
527
סנט ז'ֹואן ֶּפלֹוס ֶ(פלאניץ') Sant
527 Joan Pelós
ז'ֹוסּפ (סן ֶ
סנט ֶ
חֹוסה) Sant Josep
)514 (San José
סנט ֶ
מיקל (סן מיגֶ ל) Sant Miquel
)515 ,513 (San Miguel
ָ
קֹורטינאדה) Sant
סנט מרטי (לָ ה
)216 Martí (La Cortinada
סנט סאדּורני 225 Sant Sadurní
מסעדות 589
סנט ֶסלֹוני ,מסעדות Sant Celoni
589
סנט ּפֹול ֶדה מאר ,מסעדות Sant
589 Pol de Mar
סנט פרּויטֹוס ֶדה ּבאגֶ ׳ס מסעדות
589 Sant Fruitós de Bages
ֶ
פרנססק ז'אביֶיר Sant
סנט
516 Francesc Xavier
ָ
ראּפיטה Sant
סנט קארלֶ ס ֶדה לה
229 Carles de la Ràpita
מסעדות 589

ַ
סנטא ֶנדר ,105 ,15 ,11 Santander
117 ,106
מלונות 563
מסעדות 584
פסטיבלים 45
סנטה ֶאּולאליָה 103 Santa Eulalia
סנטה ֶאּולאליָה ֶדה אֹוסקֹוס,
מסעדות 584 Santa Eulalia de
Oscos
סנטה ֶאּולאריָה ֶ
ד'אס ִריּו
(סנטה ֶאּולאליָה ֶדל ִריֹו)
Santa Eulària d'es Riu
)516 (Santa Eulalia del Río
סנטה אנה (מדריד) ,חיי לילה 328-9
סנטה גאלדאנה Santa Galdana
527
סנטה כריסטינה ד'ארֹו Santa
Cristina d'Aro
מלונות 566
מסעדות 589
אּוא ָ
סנטה מריה ֶדה ֶ
רטה Santa
381 María de Huerta
סנטה מריה ֶדה ֶאל ָּפאּולאר ,מנזר
Santa María de El Paular,
332–3 Monasterio de
סנטה מריה ֶדה לֶ ֶּבניָה Santa María
114 de Lebeña
סנטה מריה ֶדה ֶ
מאבה ,מלונו 570
Santa María de Mave
סנטה מריה ֶדה ֶמ ֶ
לקה Santa María
391 de Melque
סנטה מריה ֶדל נאראנקֹו Santa
110–11 María del Naranco
סנטה ֶפה 486-7 Santa Fé
סנטה ּפֹולָ ה 262 Santa Pola
ֶ
ָ
ּבאנדה Santa
קֹומּבה ֶדה
סנטה
101 Comba de Bande
מסעדות 583
סנטה קרּוס ֶדה ֶטנֶ ֶ
ריפה Santa
540 ,534 Cruz de Tenerife
מסעדות 605
פסטיבלים 540 ,47 ,43
ָ
ּפאלמה Santa
סנטה קרּוס ֶדה לָ ה
536 Cruz de la Palma
מסעדות 605
פסטיבלים 540
סנטה קרּוס ֶדל ואיֶיה ֶדה לֹוס
ָק ִאידֹוס Santa Cruz del Valle de
333 los Caídos
סנטה קרּוס ,המרקיז Santa Cruz,
402 Marqués de
סנטה קרּוס (סביליה) Santa Cruz
436–45 ,13
מלונות 572
מסעדות 597-8
מפת האזור 437
מפת רחובות מאוירת 438-9

ָ
קאלסאדה
סנטו דומינגו דה לה
Santo Domingo de la Calzada
132
הדרך לסנטיאגו 87
מלונות 564
מסעדות 585
סנטו דומינגו דה סילוֹס Santo
380 Domingo de Silos
סנטו טֹוריּביֹו ֶדה ליֶיּבאנָ ה Santo
114 Toribio de Liébana
סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו Santuario
128 ,14 ,11 de Arantzazu
סנטּואריֹו ֶדה ֶ
טֹורסיּודאד Santuario
239 de Torreciudad
סנטּואריֹו ֶדה לָ ה ֶ
וירחן ֶדה לָ ה
ֶ
קאּב ָסה ָ(אנדּוחאר) 500
Santuario de la Virgen de la
Cabeza
סנטּואריֹו ֶדה לָ ה וֶ ָרה קרּוס
ָ
ראבאקה ֶדה לָ ה קרּוס)
ָ(ק
267 Santuario de la Vera Cruz
סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה Santuario de
128 ,14 ,11 Loiola
סנטּואריֹו ֶדה ליּוק Santuario de
519 Lluc
אינֹוס ֶ
ֶ
נטס Santos
סנטוס
47 Inocentes
סנטיאגו ֶדה לָ ה ֶ
ריּב ָרה Santiago de
266 la Ribera
ֶ
קוֹמּפוֹסטלה Santiago
סנטיאגו ֶדה
,78 ,15 ,11 de Compostela
94–7
הדרך לסנטיאגו 86-7
הקתדרלה 96–7 ,95 ,89
מלונות 562
מסעדות 583
מפת רחובות מאוירת 94-5
נמל־התעופה 626
פסטיבלים 102
צליינות ,מסעות 89
סנטיאנה ֶדל מאר Santillana del
116 ,105 ,79 ,15 ,11 Mar
מלונות 563
מסעדות 584
ֶ
סנטיּפֹונסה 480 Santiponce
נטס ֶ
ָס ֶ
קראּוס 225 Santes Creus
ֶסנֶ ָקה 54 ,38 Seneca
ֶסס סאלינֶ ס (לאס סאלינאס) Ses
)514 Salines (Las Salinas
ֶס ֶ
סאראֹו ֶדה ָארל ,סן Césareo de
133 Arles, San
ססיליה הקדושה (ּפוסאן) 299
ספא ,מכונים 613 ,612
ספגטי ,מערבוני 504
ֶס ֶ
ּפּולב ָדה 369 Sepúlveda
ספורט 610–13 ,26
אירועי 609
ברצלונה 197
ספורט אווירי 613 ,610

ספורט חורף 613 ,612
ספורטיבית ,אופנה ,ברצלונה ,191
193
ֶס ֶ
ּפטמּברינָ ה ,מהפכת ()1868-1870
75 Revolución Septembrina
ספינות מלחמה 62-3 Galleons
ספרד הקדומה 52
ספרד־אמריקה ,מלחמת 68
(ה)ספרדית ,האינקוויזיציה ,ראו
האינקוויזיציה
(ה)ספרדית ,הארמדה 63
ספרדית ,השפה 617
(ה)ספרדית ,מלחמת האזרחים ,51
70–71
סנטה קרּוס ֶדל ואיֶיה ֶדה לֹוס
ָקאידֹוס 333
ספרות 38–9
(ה)ספרייה הלאומית של ספרד
(מדריד) Biblioteca Nacional de
291 España
סקי 613 ,612
סקיּפיֹו אפריקאנּוס Scipio
500 ,480 ,54 Africanus
ֶ
קרֹומֹונטה 493 ,17 Sacromonte
ָס
ֶסראלּבֹו ,המרקיז ה־( 17מדריד)
308 Cerralbo
ֶסראניָה ֶדה ֶ
קּוא ָנקה Serranía de
387 Cuenca
ֶסרבאטֹוס 115 Cervatos
ֶ
ֶס ֶ
ּפיסּוארגָ ה Cervera de
רב ָרה ֶדה
373 Pisuerga
סרגוסה 240–41 ,202 Zaragoza
מלונות 567
מסעדות 591
מפה 241
פסטיבלים 243 ,46
סרגוסה ,נפת Provincia de
231 Zaragoza
ֶסרדאניָה ,עמק 216 Cerdanya
רדה ִאי סּוניֶירֶ ,
ֶס ָ
אילדפֹונס Cerdà i
163 ,144 Sunyer, Ildefons
ֶ
ז׳אּומה 36 Serra, Jaume
ֶס ָרה,
ֶס ָרה ,ריצ׳רד ,עניין של זמן Serra,
125 ,124 Richard
ֶ
רוואנטס ,מיגֶ ל ֶדה Cervantes,
ֶס
337 Miguel de
ארכיון האמריקות (סביליה) 443
ֶ
רוואנטס ָ(אלקאלָ ה
בית־מוזיאון ֶס
ֶדה ֶא ֶ
נארס) 337
דֹון קישוט ,64 ,38 Don Quixote
399 ,398
פסלו 284
ֶ
ָ
רוואנטס 371
קאסה ֶדה ֶס
ֶסרֹוני ,חואן אנטוניו Ceroni, Juan
364 Antonio
ֶסרט ,זֹוזֶ 'ּפ ליּואיס ,מוזיאון ז'ּואן
מירֹו (ברצלונה) Sert, Josep Lluís
176 ,175

 | 668אינדקס
ֶסרט ,ז'ֹוזֶ ּפ מריה Sert, Josep Maria
ויק ,ציורי הקיר בקתדרלת 224
ציורי קיר של חיי הבאסקים 127
ָ
קאסה ֶדה לָ ה סיּוטאט ,ציורי קיר
(ברצלונה) 151
סרטים ,ראו קולנוע
ֶסרלֶ ר 235 Cerler
ֶ
סרמגו ,ז׳וזה ,בית (לָ
נסארֹוטה) A
553 Casa José Saramago
ֶס ֶ
רמניֹו ,חואן מרטין ֶדה Cermeño,
160 Juan Martín de
ֶסרנָ ה ,ראמון ֶ
גֹומס ֶדה לָ ה Serna,
309 Ramón Gómez de la
ֶס ֶ
רס ִדיָיה 333 Cercedilla
ֶסרקלֶ ה ֶדה ֶּפסֹונס Cercle de
216 Pessons
סתיו בספרד 46
פסטיבלים 43

ע

עּבד א־רחמן הראשון ,ח'ליף Abd
484 ,57 ,56 al Rahman I
עּבד א־רחמן השלישי Abd al
481 Rahman III
עּבד א־רחמן השני ,ח'ליף Abd al
484 ,56 Rahman II
עונת התיירות 616
עור ,מוצרי (מדריד) 323 ,322
(ה)עיבור הקדוש Inmaculada
47 Concepción
עיצוב ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,322
עיצוב פנים ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,322
עיר האמנויות והמדעים (ואלנסיה)
Ciutat de les Arts i de les
257 ,16 Ciències
עישון במסעדות 577
עיתונים 624–5
ַעלי איּבן יּוסּוף 279 Ali ben Yusuf
(ה)עלייה לשמיים של מריה
הקדושה ,חג 47 ,45 ,43
עמק הנופלים ,ראו ואיֶיה ֶדה לֹוס
קאידֹוס
עניין של זמן (ריצ'רד ֶס ָרה) ,124
125
ענתיקות ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,321
סביליה 459
ערמונים ,יערות 85
ערפל וכיסא (טאּפיֶיס) 164

פ

ָ
פאּבאדה 80 Fabada
פאבים 576
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ִ
ּפאדיָה ,חואן ֶדה ,קברו Padilla,
375 Juan de
ִ
ּפאדיָה ,מריה ֶדה Padilla, María
370 de
ּפאדרוֹן 98 Padrón
פאולוס השלישי ,האפיפיור Paul
128 III
פאּוסט ,קארל 220 Faust, Karl
ָ
ּפאחארה 550 Pájara
ּפאטֹונֶ ס 332 Patones
ּפאטיֹו פי ָ
ֶיסטה (קורדובה) Patio
467 Fiesta
פאיָה ,מנואל ֶדה ,קברו Falla,
471 Manuel de
ָ
ּפאיֹוסה 354 Palloza
ָּפ ֵאיָיה 205 Paella
ּפאלָ אּו ,ראו ארמונות
ּפאלאמֹוס 221 Palamós
ּפאלאסיֹו ,לֵ יאֹון חיל ֶדה Palacio,
309 León Gill de
ּפאלאסיֹוס ,אנטוניו Palacios,
100 Antonio
ּפאלֹומינֹו ,אנטוניו Palomino,
491 Antonio
ֶ
פרֹונט ָרה Palos de la
ּפאלֹוס ֶדה לָ ה
467 Frontera
ּפאלמיטֹוס פארק (מאסּפאלֹומאס)
547 Palmitos Park
ּפאלֶ נסיָה 372 Palencia
מסעדות 595
ּפאלֶ נסיָה ,נפת Provincia de
351 Palencia
ֶ
פאלקסֶּ ,פ ֶרה 164 Falqués, Pere
ּפאמּפלוֹנָ ה (אירּוניָה) Pamplona
)136-7 (Iruña
הדרך לסנטיאגו 87
מלונות 564
מסעדות 585
מפה 137
מרוץ השוורים 79
פסטיבלים 136 ,43 ,24
ּפאנשֹון 99 Panxón
ּפאס ,עמק 116 Pas
ּפאסאֹו ֶדה לָ ה ָק ֶ
ֶ
סטיַאנָ ה (מדריד)
310 Paseo de la Castellana
ֶ
ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו (מדריד) ,מפת
רחובות מאוירת Paseo del Prado
288-9
ּפאסאיָה דֹוניּבאנֶ ה Pasaia
127 Donibane
ּפאסארלָ ה ֶ
ֶ
סיּבלֶ ס (מדריד) Pasarela
47 Cibeles
ּפאסֹו ֶדה ָ
אֹוקה 98 Pazo de Oca
ּפאסֹוס 89 Pazos
ּפאסטֹור ,פי ָ
ֶיסטה ֶדל (קאנגאס ֶדה
אֹוניס) 114 Pastor, Fiesta del
ּפאסטֹורי ,ניניה 461 Pastori, Niña
ּפאסטראנה 387 Pastrana

ֵ
ּפאסייג' ֶדה גראסיה (ברצלונה)
164 ,13 Passeig de Gràcia
ֶ
ּפאצ'קֹו ,פרנסיסקו Pacheco,
65 Francisco
ֶ
ּפאראדֹורס 561 ,558 Paradores
פאריז ,אסכולת 37
פארק שעשועים
טיּבידאּבֹו (ברצלונה) ,196 ,182
197
ראו גם פארקים נושאיים ,פארקי
מים
פארקים וגנים
אּוארטֹו ֶדה לאס ֶ
ֶ
פלֹורס ַ(אגָ ֶא ֶטה)
547 Huerto de las Flores
אּוארטֹו ֶדל ָ
ֶ
קּורה ֶ(אלץ') Huerto
265 del Cura
ָא ָ
לקזאר ֶדה לֹוס ֵריֶיס ּכריסטיאנֹוס
(קורדובה) Alcázar de los Reyes
482 Cristianos
ּבאלקֹון ֶדה ֶמ ֶ
דיטראנֵ יאֹו ֶ(ּבנידֹורם)
264 Balcón de Mediterráneo
גן החיות של ברצלונה 159
גן הסחלבים ֶ
(ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה
קרּוס) 538 Jardín de Orquídeas
הגן הערבי 426
ָ
מּורטרה
ז'ארדי ּבֹוטאניק מאר ִאי
(ּבלאנֶ ס) Jardí Botànic Mar i
220 Murtra
ָ
(גּואטיסה)
חארדין ֶדה קקטוס
554 Jardín de Cactus
ָ
(טאריפה) Jardín
חארדין קאנאריֹו
548 Canario
חארדינֶ ס ֶדל ִריֹו ִ
טּוריָה (ואלנסיה)
256 Jardines del Río Turia
ֶ
ֶחנֶ
ראליפה (גרנדה) Generalife
496 ,17
טיּבידאּבֹו (ברצלונה) Tibidabo
182
גראנחה ֶדה סן ֶ
ָ
אילדפֹונסֹו La
לָ ה
367 Granja de San Ildefonso
ּפארקה ֶ
ֶ
(ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה
לֹורֹו
קרּוס) 538 Loro Parque
ּפאלאסיֹו מיראמאר (סן סבסטיאן)
126 Palacio Miramar
ֶ
ראנחּואס
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל ֶדה ַא
337 Palacio Real de Aranjuez
ּפאלמיטֹוס פארק (מאסּפאלֹומאס)
547 Palmitos Park
פארק ֶ
גּואל (ברצלונה) Parc Güell
182 ,145 ,140–41
פארק ֶדה חואן מירֹו (ברצלונה)
180 Parc de Joan Miró
פארק ֶדה ל'אספאניה
ָ
אינדּוסטראיל (ברצלונה) Parc de
180 l'Espanya Industrail
ֶ
סיּוטאדליָה
פארק ֶדה לה
(ברצלונה) Parc de la Ciutadella
158-9 ,143

ֶ
ּפארקה אֹורניטֹולֹוחיקֹו
ָ(אלמּוניֶיקאר) Parque
266 Ornitológico
ֶ
ּפארקה ֶדה ֶאל קאּפריצ׳ֹו (מדריד)
310 Parque de El Capricho
ל'א ֶ
ּפארקה ֶדה ַ
ֶ
יגּוא ָרה ֶ(ּבנידֹורם)
264 Parque de l'Aigüera
אֹוא ֶ
ּפארקה ֶדל ֶ
ֶ
סטה (מדריד)
307 Parque del Oeste
ֶ
ּפארקה ֶדל ֶרטירֹו (מדריד) Parque
301 ,287 ,286 ,271 del Retiro
ִ
ֶ
גארסיָה
ּפארקה מּוניסיּפאל
ִ
סאנאּבריָה (סנטה גרּוס ֶדה
ֶטנֶ ֶ
ריפה) Parque Municipal
540 García Sanabria
ֶ
ּפארקה מריה לואיסה (סביליה)
448–9 ,13 Parque María Luisa
ֶ
ֶ
קאלּבלאנקה
ּפארקה ֶרחיֹונאל ֶדה
Parque Regional de
266 Calblanque
קאמּפֹו ֶדל מֹורֹו (מדריד) Campo
279 del Moro
ָ
קאסה ֶדה קאמּפֹו (מדריד) Casa
306 de Campo
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) Real
444 Alcázar
ֵר ַיאל חארדין ּבוֹטאניקוֹ Real
301 Jardín Botánico
ראו גם פארקי שעשועים; גנים
לאומיים; שמורות טבע
פארקים לאומיים 34-5
טרקים 610
ֶ
ד'א ֶ
פארק נאסיוֹנאל ַ
סטוֹרטס
ייגּוא
Parc Nacional d'Aigüestortes
215 ,211 ,34
ֶ
ּפארקה נאנסיֹונאל ֶדה לָ ה
קאלד ָרה ֶדה טאּבּורי ֶ
ֶ
ֶינטה (לָ ה
פלמה) Parque Nacional de la
536 ,35 Caldera de Taburiente
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה לאס
טאּבלאס ֶדה ָדאימיֶיל Parque
Nacional de Las Tablas de
403 ,34 Daimiel
ּפארקה נאסיוֹנאל ֶדה ֶ
ֶ
אוֹרדסה
,34 Parque Nacional de Ordesa
236–7 ,231 ,202
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה גאראחֹונאי
Parque Nacional de Garajonay
537 ,35
ֶ
ּפארקה נאסיוֹנאל ֶדה דוֹניאנה
Parque Nacional de Doñana
468–9 ,420 ,34
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה טימאנפאיָה
Parque Nacional de Timanfaya
552–3 ,545 ,35
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס ּפיקֹוס
ֶדה ֶא ָ
ּורֹוּפה Parque Nacional de
,34 ,15 ,11 los Picos de Europa
112–13

ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאניֶירֹוס
Parque Nacional de Cabañeros
391 ,35
ּפארקה נאסיונאל ֶדל ֵט ֶ
ֶ
יידה
,35 Parque Nacional del Teide
555 ,542–3
ֶּפדראחאס ,פרנסיסקו חאביֶיר
486 Pedrajas, Francisco Javier
ָ
דראסה דה לה סי ֶָירה Pedraza de
ֶּפ
369 la Sierra
מלונות 570
ָ
אֹוסמה הקדוש ,קברו
פדרו ֶדה
381 Pedro de Osma, San
פדרו הראשון (האכזר) ,מלך
קסטיליה Pedro I el Cruel, Rey
395 de Castilla
ָא ָ
לקזאר ֶדל ֵריי פדרו (קארמֹונָ ה)
480
ֶ
קֹונבנטֹו ֶדה סנטה קלרה
(טֹורד ַ
ֶ
סיאס) 370
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) 444
פדרו השני ,מלך אראגון Pedro II,
58 Rey de Aragón
פדרו מאראגון Pedro de Aragón
239
ֶ
ּפּואּבלָ ה ֶדה לָ ה סיירה Puebla de
332 la Sierra
ִ
ֶ
סאנאּבריָה Puebla de
ּפּואּבלָ ה ֶדה
355 Sanabria
מלונות 570
ֶ
ּפּואּבלֹו ֶ
ֶ
ּבּולאקה Pueblo
נּואבֹו ֶדל
391 Nuevo del Bullaque
ֶ
ּפּואּבלֹו קאנאריֹו (לאס ּפאלמאס
ֶדה גראן קאנאריָה) 548 Pueblo
Canario
ֶ
ּפּואּבלֹוס ּבלאנקֹוס ,טיול Pueblos
472-3 Blancos
ָ
פּואה ,הרוזנים מFoix, Condes -
216 de
ֶ
פּוא ֶנדטֹודֹוס 242–3 Fuendetodos
ֶ
פּואנחירוֹלָ ה 477 Fuengirola
מסעדות 600
ּפֹונט ֶד ֶ
אּומה ,ראו ֶ
נט ֶד ֶ
ּפּוא ֶ
ֶ
אּומה
פּוא ֶ
ֶ
נטה ָא ִגריָה 488 Fuente Agria
נטה ֶ
פּוא ֶ
ֶ
אֹוּבחּונָ ה Fuente Obejuna
480
ּפּוא ֶ
ֶ
נטה אינטרנסיונאל (טּוי)
101 Puente Internacional
פּוא ֶ
ֶ
נטה ֶדה Fuente Dé
מלונות 563
רכבל 113
פּוא ֶ
ֶ
נטה ֶדה נֶ ּפטּונֹו (מדריד) Fuente
290 ,288 de Neptuno
נטה ֶדה ֶ
פּוא ֶ
ֶ
סיּבלֶ ס (מדריד) Fuente
290 de Cibeles
פּוא ֶ
ֶ
נטה ֶדה קאנטֹוס Fuente de
417 Cantos
ּפּוא ֶ
ֶ
נטה ויֶיסגֹו 116 Puente Viesgo

ּפּוא ֶ
ֶ
נטה לָ ה ֵריינָ ה Puente la Reina
135
הדרך לסנטיאגו 87
ָ
נטה ֶ
ּפּוא ֶ
ֶ
(רֹונדה) Puente
נּואבֹו
474 ,421 Nuevo
ּפּוא ֶ
ֶ
נטה ֶסקֹו (קֹוריָה) 409 Puente
Seco
ָ
ֶ
ּפּוא ֶ
ֶ
(ּבילּבאֹו) 122
קֹולגאנטה
נטה
Puente Colgante
ּפּוא ֶ
ֶ
נטה רֹומאנֹו (סלמנקה) Puente
362 Romano
ּפּוא ֶ
ֶ
נטה רֹומאנֹו (קורדובה) Puente
483 Romano
ָ
פּוא ֶ
ֶ
סּפאלדה ,מלונות
נט
567 Fuentespalda
פּוא ֶ
ֶ
נטראּביָה ,ראו אוֹנדאריּביָה
פּוא ָנקלי ֶ
ֶ
ֶינטה 403 Fuencaliente
ָ
ָ
ּפּוא ָ
ֶ
ּביסאגרה
נטיגּואה ֶדה
רטה ָא
(טולדו) 395 Puerta Antigua de
Bisagra
רטה ֶדה ֶא ָ
ּפּוא ָ
ֶ
ּורֹוּפה (מדריד)
310 Puerta de Europa
ּפּוא ָ
ֶ
רטה ֶדה ָאלקאלָ ה (מדריד)
291 ,289 Puerta de Alcalà
ָ
ּפּוארטה ֶדל סֹול (מדריד) Puerta
276 ,275 del Sol
ֶ
ּפּוארטֹו ּבאנּוס 476 Puerto Banús
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה קרּוס Puerto de la
538 Cruz
מלונות 575
מסעדות 605
ָ
ֶ
ראגּואה Puerto de
ּפּוארטֹו ֶדה לָ ה
489 la Ragua
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה מאסארֹון Puerto de
267 Mazarrón
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה מֹוגאן Puerto de
546 Mogán
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט Puerto de
234 ,232 Somport
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדל כרמן Puerto del
553 Carmen
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדל רֹוסאריֹו Puerto del
551 Rosario
ֶ
ֶ
לאּפיסה Puerto Lápice
ּפּוארטֹו
398
ֶ
ּפּוארטֹו ריקֹו ,544 Puerto Rico
546
רטוֶ ָ
פּוא ֶ
ֶ
ונטּורה Fuerteventura
550–51 ,509
מלונות 575
מסעדות 604
מפה 545
ּפֹוּבלֶ ה ֶאסּפאניֹול (ברצלונה) Poble
177 ,174 Espanyol
ּפֹוּבלֶ ה ֶסק (ברצלונה) ,חיי לילה
199 Poble Sec
ּפֹוּבלֶ ט ,מֹונֶ סטיר ֶדה Poblet,
226–7 ,211 ,203 Monestir de
פּוגֶ ר ,האחים 403 Fugger
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ֶ
ּפֹוטס 114 Potes
מסעדות 584
פוליטיקה 27
ֶינסה (ּפֹוי ָ
ּפֹולי ָ
ֶינסה) Pollença
)520 (Pollensa
מלונות 574
ֵ
ּפֹומּפיי 54 Pompey
פֹונט ִאי ֶ
קארראס Font i Carreras
177
פֹונט ֶדה קאנאלֶ ֶטס (ברצלונה) Font
155 de Canaletes
ָ
מאג'יקה (ברצלונה) Font
פֹונט
175 ,173 ,172 Màgica
ֶ
ּפֹונט ָא ֵר ַיאס ,פסטיבלים Ponteareas
102
ּפוֹנט ֶב ָ
ֶ
דרה ,91 ,90 Pontevedra
99 ,98
מלונות 562
מסעדות 582
פסטיבלים 45
ּפוֹנט ֶב ָ
ֶ
דרה ,נפת Provincia de
89 Pontevedra
נט ֶד ֶ
(ּפּוא ֶ
אּומה ֶ
ּפֹונט ֶד ֶ
ֶ
אּומה)
)Pontedeume (Puentedeume
92
ִ
ָ
אּומּבריָה Punta Umbria
ּפּונטה
466
ָ
ּפּונטה ֶדה ֶטנֹו 535 Punta de Teno
ֶ
ּפֹונטחֹוס ,מסעדות 584 Pontejos
ֶ
פֹונטיּברה 115 Fontibre
פֹונטס ֶרהֶ ,
ֶ
ז'ֹוסּפ Fontseré, Josep
159
ֶ
ּפֹונסה ֶדה לֵ יאֹוןָ ,אלפֹונסֹו ,תאונה
302 Ponce de León, Alfonso
ֶ
פֹונס ָקה ,אלונסו ֶדה Fonseca,
372 Alonso de
קברו 365
ּפֹונפ ָ
ֶ
ראדה 355 Ponferrada
מלונות 570
פֹוס 92 Foz
ּפּוסאן ,ניקולא ,ססיליה הקדושה
299 Poussin, Nicolas
ּפֹוסֹוָ ,א ֶּורליֹו ֶדה Pozo, Aurelio
434 de
ֶ
ּפֹוס ְטס 235 Posets
פוסטר ,סר נורמן Foster, Sir
181 ,122 Norman
פופ 608
ּפּוץ' ִאי קאדאפאלק ,ז'וֹזֶ ּפ Puig i
144 Cadafalch, Josep
ּפאלָ אּו ּבארֹו ֶדה ַ
קּוא ְדראס
(ברצלונה) Palau Baro de
165 Quadras
ָק ָ
יישה-פורום (ברצלונה) 177
קאסה אמאליֶיר (ברצלונה) 168
קאסה ֶט ֶ
ָ
ראדס (ברצלונה) ,165
169
ּפּוץ' ֶדה ָ
מיסה 516 Puig de Missa
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ָ
ראנדה Puig de Randa
ּפּוץ' ֶדה
520
ּפּוצ'ס ָ
ֶ
רדה 216 Puigcerdà
ֶ
ּפֹוק ִריָה ,עמק 488 Poqueira
ּפוֹרט ָא ֶב ָ
נטּורה Port Aventura
609 ,228
ּפֹורט אֹולימּפיק (ברצלונה) Port
160 Olímpic
חיי לילה 199 ,198
פֹורט ּבראבֹו טקסס־הוליווד
ֶ
(טאּברנאס) Fort Bravo Texas
504 Hollywood
ּפוֹרט ד'אנדראץ' Port d'Andratx
518
ֶינסה (ּפֹוי ָ
ּפֹורט ֶדה ּפֹולי ָ
ֶינסה) Port
)512 de Pollença (Pollensa
ּפֹורט וֶ ל (ברצלונה) ,12 Port Vell
160
חיי לילה 199 ,198
פורטונה ,מלונות 567 Fortuna
ּפֹורטֹוקֹולֹום ,מסעדות Portocolom
603
ּפוֹרטינאץ' 515 Portinaxt
מלונות 574
ּפֹורטיקֹו ָדה גלוריה (סנטיאגו ֶדה
ֶ
קומּפוסטלָ ה) Pórtico da Gloria
96
פורמולה  ,1הגראן ּפרי הספרדי
(ברצלונה) 44
ֶ
פֹורמנט ,דאמיָה Forment, Damià
239 ,227
פֹורמ ֶ
ֶ
נט ָרה 516 ,511 Formentera
אוכל ומשקאות 517
מלונות 574
מסעדות 602
פסטיבלים 527
פּורניֶירֶ ,אראקלִ יֹו Fournier,
131 Heraclio
פֹורנֶ לס 527 ,506–7 Fornells
ֶ
פֹורסטיֶיה ,ז'אן Forestier, Jean
448–9 ,159
פֹורקאל 250 Forcall
מסעדות 591
פטורים ממס ,מוצרים 616
ֶּפטרֹונילָ ה מאראגון Petronila de
58 Aragón
פטרוס הקדוש 223
ֶ
פיבליֶיר ,ז'ֹואן 151 Fiveller, Joan
פיגֶ ָ
רֹואה ,ליאונרדו ֶדה Figueroa,
449 Leonardo de
אֹוספיטל ֶדה לֹוס וֶ נֶ ראּבלֶ ס
(סביליה) 443
איגלסיה ֶדה לָ ה מגדלנה (סביליה)
434
ָ
קֹונבנטֹו ֶדה לָ ה ֶמ ֶ
ֶ
לסאדה
רסד ָק
(סביליה) 434
ַ
סטּוריאס) 108 Figueras
פיגֶ ֶרס ָ(א

פיגֶ ֶרס (פיגֶ ראס; קטאלוניה)
)219 Figueres (Figueras
מלונות 566
מסעדות 588
ֶ
פיטרֹו 134 Fitero
ּפינאסֹו ,איגנאסיֹו Pinazo, Ignacio
256
ָ
ּפיניֹוסֶ ,א ֶ
מֹונטקאדה ֶדה
ליס ָנדה ֶדה
Piños, Elisenda de Montcada
181 de
ֶ
ֶ
פיסט ָרה
פיניסט ֶרה ראו
פיניקים 53 ,52 ,51
ויס ֶ
ּפינסֹוןֶ ,
נטה Pinzón, Vicente
467
ּפינסֹון ,מרטין ָאלֹונסֹו ,בית־מוזיאון
ֶ
פרֹונט ָרה) Pinzón,
(ּפאלֹוס ֶדה לָ ה
Martín, Casa Museo de Martín
467 Alonso Pinzón
ּפיסארֹוֶ ,הרננדֹו Pizarro, Hernando
411
ּפיסארֹו ,פרנסיסקֹו Pizarro,
411 ,62 Francisco
ֶ
ֶ
(פיניסט ֶרה) Fisterra
פיסט ָרה
)93 (Finisterre
מסעדות 582
ֶ
ּפיקאדֹורס 40 Picadores
פיקאסו ,פבלו ,36 Picasso, Pablo
265 ,69 ,37
ארלֶ קינֹו עם מראה 292
אשה בכחול 302
בית הולדתו של פיקאסו (מלגה)
478 Casa Natal de Picasso
ברצלונה 157
גלימת מטאדֹור 434
גֶ ָ
רניקה 303 ,122 ,70–71 ,12
דיוקן עצמי 157
ואלד ָ
ֶ
מֹוסה 518
לאס ֶמנינאס 157 ,36
מדריד 285
מוזיאון פיקאסו (ּבּויטראגֹו ֶדל
לֹוסֹויָה) 332
מוזיאון פיקאסו (ברצלונה) 157
מוזיאון פיקאסו (מלגה) 478
טרס ֶ
ּפיקֹו ֶדה ֶ
מארס Pico de Tres
115 Mares
ּפיקֹו ֶדה לאס ני ֶ
ֶיבס Pico de las
549 Nieves
ּפיקֹו ֶדל ֶר ֶמדיֹו Pico del Remedio
252
ּפיקֹו ויֶיחֹו 555 Pico Viejo
ּפיקֹו וֶ לֶ ָטה 489 Pico Veleta
ּפיקֹוס ֶדה ֱא ָ
ּורוֹּפה Picos de
106 ,105 ,78 Europa
ֶ
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה
ֱא ָ
ּורוֹּפה 112–13 ,34 ,15
פירות
האיים הקנריים 541
דרום ספרד 423

(ה)פירנאים Pyrenees
חיות בר 236
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶ
אֹורד ָסה
236-7
ָ
(חאקה) 45
פסטיבל הפולקלור
(ה)פירנאים ,שלום (65 )1659
ּפלאזָ 'ה ֶדה סנט ז'ֹואן (ּפלאיָה ֶדה סן
חואן) 262 Platja de Sant Joan
ָ
ּפלאט ֶרסק ,סגנון באדריכלות 29
ּפלאיָה בלאנקה 552 Playa Blanca
ּפלאיָה ד'ארֹו ,ראו לָ ה ּפלאזָ 'ה ד'ארֹו
ֶ
אֹונדאר ָטה (סן סבסטיאן)
ּפלאיה ֶדה
126 ,121 Playa de Ondarreta
ּפלאיָה ֶדה לאס ֶ
אמריקאס Playa de
538 las Américas
ֶ
קאנטראס Playa
ּפלאיָה ֶדה לאס
548 de las Canteras
ּפלאיָה ֶדה לָ ה ִ
סּוריֹולָ ה (סן
סבסטיאן) Playa de la Zurriola
126
ּפלאיָה ֶדה לָ ה ָ
קֹונצ'ה (סן סבסטיאן)
126 ,14 Playa de la Concha
ּפלאיָה ֶדה סן חואן ,ראו ּפלאזָ 'ה ֶדה
סנט ז'ֹואן
ּפלאיָה ֶדה סנטיאגו Playa de
537 Santiago
מלונות 575
ּפלאיָה ֶדל אינגלֶ ס Playa del Inglés
546–7
ַ
ּפלאיָה ֶדל ֶ
(סנטא ֶנדר) Playa
קאמיֹו
106 del Camello
ּפלאיָה ּפאּפאגאיֹו Playa Papagayo
552
ֶּפלאיֹו 113 ,112 ,111 ,56 Pelayo
ֶּפלאיֹוָ ,מ ֶ
רסלינֹו ֶמנֶ ֶנדס Pelayo,
295 Marcelino Menéndez
פלאנגֶ ןּ ,בארי 515 Flanagan, Barry
ֶ
פלאנדס ,חואן ֶדה Flandes, Juan
372 de
ֶפלאניץ' 521 Felanitx
פסטיבלים 527
פלאסה ד'אספאניה (ברצלונה)
177 Plaça d'Espanya
אֹורי ֶ
פלאסה ֶדה ִ
ֶינטה (מדריד) Plaza
279 de Oriente
פלאסה ֶדה אספאניה (מדריד) Plaza
284 de España
פלאסה ֶדה אספאניה (סביליה)
448 ,446 Plaza de España
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ָ(א ֶ
נט ֶק ָרה) Plaza
479 de Toros
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לאס וֶ נטאס
(מדריד) Plaza de Toros de Las
325 ,310 ,304 Ventas
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לָ ה
ָ
סטראנסה Plaza de Toros
ָמ ֶא
,431 ,40 de la Maestranza
434 ,432

פלאסה ֶדה לָ ה ֶ
ּבֹוק ִריָה (ברצלונה)
155 Plaça de la Boqueria
פלאסה ֶדה לָ ה וִ יָה (מדריד) Plaza
276–7 ,274 de la Villa
פלאסה ֶדה לָ ה ָ
ּפאחה (מדריד)
306 Plaza de la Paja
פלאסה ֶדה לָ ה קֹונסטיטּוסיֹון
(סן סבסטיאן) Plaza de la
126 Constitución
פּוארֹוס ֶ
פלאסה ֶדה לֹוס ֶ
(טּודלָ ה)
134 Plaza de los Fueros
פלאסה ֶדה ֶ
סיּבלֶ ס (מדריד) Plaza
290 ,289 ,271 ,2–3 de Cibeles
פלאסה ֶדה קֹולֹון (מדריד) Plaza de
300 Colón
פלאסה ֶדל ִ
טריּונפֹו (סביליה) Plaza
438 del Triunfo
פלאסה ֶדל ּפֹוּפּולֹו ָ(ּב ֶא ָסה) Plaza
503 del Pópulo
פלאסה ֶ
וירחן ֶדה לֹוס ֵריֶיס (סביליה)
438 Plaza Virgen de los Reyes
פלאסה מאיֹור 31 Plaza mayor
פלאסה מאיֹור (מדריד) Plaza
277 ,274 ,270 ,65 ,12 Mayor
פלאסה מאיֹור (סלמנקה) Plaza
364 ,363 Mayor
פלאסה מאיֹור ֶ
(קּוא ָנקה) Plaza
389 Mayor
פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָק ִ
סטיֹו
(מדריד) Plaza Cánovas del
290 ,288 Castillo
פלאסה ֵר ַיאל (ברצלונה) Plaça
155 Reial
ֶ
ּפלאסנסיָה 409 Plasencia
ִ
פלּוביָה ,נהר 217 Fluvià
ֶ
פראנססק Floguera,
פלֹוגֶ ָרה,
222 Françesc
פלֹוריד ָ
ָ
ּבלנקה ,הרוזן מ-
66 Floridablanca, Count of
פלורנטינו ,ניקולס Florentino,
364 Nicolás
ֶ
פלֹורס ,רֹוסאריֹו Flores, Rosario
461
ֶפ ֶ
ליּפה ֶאל ֶארמֹוסֹו (היפה) Felipe el
490 Hermoso
ֶפ ֶ
ליּפה השני ,מלך ספרד Felipe II,
502 ,74 Rey de España
איֶיסקאס 390
ֶאל ֶאסקֹוריאל 334–5
ארכיון האמריקות (סביליה) 443
האימפריה 62
הארמדה 93
מדריד 273
מקום הולדתו 370
נישואיו 62
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 281
שריונו 63

ֶפ ֶ
ליּפה השלישי ,מלך ספרד Felipe
380 ,74 III, Rey de España
איגלסיה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לֹוס
אלֶ מאנֶ ס (מדריד) 308
מגרש את המֹוריסקֹוס 64
פסלו 277
ֶפ ֶ
ליפה הרביעי ,מלך ספרד Felipe
74 ,65 IV, Rey de España
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לאס ֶדסקאלסאס
ֵריאלֶ ס (מדריד) 285
ֶ
ּפארקה ֶדל ֶרטירֹו (מדריד) 301
פסלו 279
ֶפ ֶ
ליּפה החמישי ,מלך ספרד Felipe
V, Rey de España
דיוקנאות 74 ,66
הוויתור על כס המלוכה 75 ,66
הכתרתו 65
המפעל המלכותי לשטיחי־קיר
310
המצור על ברצלונה 66
הספרייה הלאומית של ספרד
(מדריד) 291
השפה הקטאלונית 216
גראנחה ֶדה סן ֶ
ָ
אילדפֹונסֹו 367
לָ ה
סינקֹו וִ ָיאס 234
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 280
ֶ
יּוטאדליָה 158
ּפארק ֶדה לָ ה ִס
פלאסה מאיֹור (סלמנקה) 364
קסטל ֶדה מֹונטג'ּואיק 177
קתדרלת לי ִ
ֵיא ָידה 224
ָ
שאטיבה 258
ֶפ ֶ
ליּפה השישי ,מלך ספרד Felipe
,73 ,45 ,27 VI, Rey de España
75 ,74
ֶפליקס הקדוש ,קברו 218
פלמה ֶדה מיורקה Palma de
522–5 Mallorca
הקתדרלה 524-5
מלונות 574
מסעדות 603
מפת רחובות מאוירת 522-3
נמל־התעופה 626
פסטיבלים 45
פלמה ֶדל ִריֹו 481 Palma del Río
מלונות 574
מסעדות 601
פלמנקו 608 ,428–9
ברצלונה 197 ,196
מדריד 327 ,325
סביליה 461 ,460 ,22 ,13
פסטיבלים 46
פלמנקו ,התחרות הלאומית
(קורדובה) 46
פלמנקו ,פסטיבל (ברצלונה) Ciutat
196 Flamenco festival
פלנטאריוםֶ ,אל ּפלאנֶ טאריֹו
ֶ
(קסטיֹו ֶדה לָ ה ּפלאנָ ה) 251
Planetariums, El Planetari
ּפלֶ ִ
נציָה 123 Plentzia
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ָּפנטאלֵ יאֹון הקדוש 284
ֶּפניָאל ד'איפאץ' Penyal d'Ifach
263
ניא ָ
ֶּפ ַ
לּבה ֶדה סנטיאגו Peñalba de
355 Santiago
ֶּפ ַ
ניאס ֶדה סן פדרו ,פסטיבלים
391 Peñas de San Pedro
ֶּפניאפיֶיל 371 ,349 ,24 Peñafiel
ָ
קֹורטאדה 252 Peña Cortada
ֶּפניָה
ֶּפניֹון ֶדה איפאץ' ,ראו ֶּפניָאל
ד'איפאץ'
ֶּפני ֶֶידס ,חבל היין 206–7 Peñedés
ֶּפניִיסקוֹלָ ה ,16 ,11 Peníscola
251 ,246
מלונות 568
ַיראנדה ֶדה ֶ
ָ
דּוארוֹ Peñaranda
ֶּפני
380–81 ,353 de Duero
ֶּפניַירֹויָה 244 Peñarroya
ִ
חאנדיָה Península de
ֶּפנינסּולָ ה ֶדה
550 Jandía
פנסיונים 558
פנתיאון ֵר ַיאל (לֵ יאֹון) Panteón
357 Real
פסחא 435 ,372 ,294 ,47 ,42
ֶפ ָ
סטה מאז'ֹור (ברצלונה) Festa
161 Major
(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקה
ולמחול (גרנדה) 45
(ה)פסטיבל הבינלאומי לתיאטרון
קלאסי ַ(אלמאגרֹו) 45
ָ
סנטא ֶנדר
(ה)פסטיבל הבינלאומי של
45
פסטיבל הג'אז הבינלאומי 45
פסטיבל הסרטים של אמריקה
(אּוא ָ
הלטינית ֶ
לבה) Festival de
46 Cine Iberoamericano
פסטיבלים 42–7
אנדלוסיה 467
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 114
ָא
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 409
ֶא
אראגון 243
ברצלונה 197 ,161
גאליסיה 102
האיים הּבאלֶ ַאריים 527
האיים הקנריים 540
ואלנסיה ומּורסיָה 259
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 136
מדריד 294
סביליה 435
קטאלוניה 225
ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 372
ִ
קסטייה-לה–מאנצ'ה 391
ראו גם תחת שמות הערים
והעיירות
פעילויות חוץ 610–13
סכנות 621
ֶּפצ'ֹון ,מלונות 563 Pechón
ֶּפצ'ינָ ה ,מלונות 574 Pechina
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פראגָ ה ,מסעדות 590 Fraga
ּפראדֹו ,מוזיאון (מדריד) Prado,
296–9 ,271 ,12 Museo del
ִ
ּפראדיָה ,פרנסיסקֹו ,נפילת גרנדה
60-61 Pradilla, Francisco
ֶ
פראנסס ,חואן 396 Francés, Juan
ֶ
פראנסס ,ניקולאס Francés,
358 Nicolás
ָ
ּפראסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו (סנטיאגו
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Praza do
ֶדה
94 Obradoiro
ֶּפ ֶר ָדה ,אנטוניו ֶדה ,חלומו של האביר
64-5 Pereda, Antonio de
ֶ
מֹונטה Perdido, Monte
ֶּפרדידֹו,
237
ֶּפ ֶרה ‘המנומס' 226 ,219 Pere
פרהיסטורית ,ספרד ה52-3 -
לֹוס ָ
מיא ֶרס 505 Los Millares
ֶמ ָ
נֹורקה 531 Menorca
קאלֶ ס ֶ
קֹובס 530 Cales Coves
קאּפֹוקֹורּב וֶ ל Capocorb Vell
520-21
ָ
ֶ
אלטאמירה Cuevas
קּואבאס ֶדה
116 de Altamira
מֹונטה ָק ִ
ֶ
ֶ
סטיֹו
קּוא ָבה ֶדה ֶאל
Cueva de El Monte Castillo
116
ֶּפרֹו ּפאלֹו (וִ י ֶ
ָאנּוא ָבה ֶדה לָ ה וֶ ָרה)
409 Pero Palo
פרויד ,לּוסיין ,דיוקנו של הברון
תייסן־ּבֹורנֶ ָ
מיסה Freud, Lucian
292
ֶפרֹול 92 Ferrol
ָ
פרֹומיסטה 372-3 Frómista
פרחים ,מדרכות מקושטות ב-
ֶ
(ּפֹונט ָא ֵר ַיאס) 102
פרחים
מאטֹוראל 208–9
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדל ֵט ֶ
ֶ
יידה 542–3
ֶ
פר ֶחנאל דה לה סיירה Fregenal de
417 la Sierra
ֶּפ ָר ָט ַיא ָדה 220 Peratallada
ִ
פר ָיאס 373 Frías
ֶפ ִריָה ֶדל קאּבאיֹו ֶ(ח ֶרס ֶדה לָ ה
ֶ
פרֹונט ָרה) 44 Feria del Caballo
ִ
(טרּוחיֹו)
ֶפ ִריָה נאסיֹונאל ֶדל ֶקסֹו
44 Feria Nacional del Queso
ּפריֹוראטֹו ,חבל יין 206–7 Priorato
ִ
ּפריֶיגֹו ֶדה קורדובה Priego de
486 ,17 ,10 Córdoba
ּפריםֶ ,חנֶ ָרל ,67 Prim, General
159
ריב ָרהֶ ,
ּפרימֹו ֶדה ֶ
חֹוסה אנטוניו
Primo de Rivera, José Antonio
333 ,68
הפיכה צבאית 69
התפטרות 69
ֶּפ ֶר ָ
לאדה ,מסעדות 589 Perelada

פרננדו הראשון מלך קסטיליה
ולֵ יאֹון Fernando I de Castilla-
369 León
מאחד בין קסטיליה ללֵ יאֹון 58
צלב השנהב 300
פרננדו השני מאראגון (הקתולי)
60-61 Fernando II de Aragón
אוֹריוֶ ולָ ה 265
איחוד ספרד 74 ,51
ָא ֶ
למ ִריָה 505
גרנדה 490
האינקוויזיציה 278
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס
ֵריֶיס (טולדו) 395
מקום הולדתו 234
נישואיו 370 ,231
סנטה ֶפה 486–7
ֶ
קאס ֶרס 412
קולומבוס 150
ִ
צ'אנסי ִֶיריָה (גרנדה) 492
ֵר ַיאל
פרננדו השני מקסטיליה Fernando
391 II de Castilla
מספח את נאבארה 134
פרננדו השלישי מקסטיליה
497 Fernando III de Castilla
ִ
טרּוחיֹו 411
י ֶ
ֶסטה 400
כובש את ָּב ֶא ָסה 502
מאחד בין קסטיליה לליאון 59
קתדרלת ּבּורגֹוס 376
פרננדו השישי ,מלך ספרד
75 Fernando VI, Rey de España
ַארנֶ ִדיֹו 133
מותו 67
פרננדו השביעי ,מלך ספרד
Fernando VII, Rey de España
75
קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֶדה סן איסידרֹו (מדריד)
276
רננדס ֶ
ֶפ ֶ
גֹומס ,פרננדו Fernán
300 Gómez, Fernando
ֶפ ֶ
רננדסֶ ,גרגֹוריֹו Fernández,
371 ,284 Gregorio
ֶפ ֶ
רננדס ֶדה מֹוראטין ,לֵ ַיאנדרֹו
Fernández de Moratín,
39 Leandro
פרנסואה הראשון ,מלך צרפת
276 François I
פרנקוֶֹ ,חנֶ ָרל פרנסיסקו Franco,
,70–71 ,51 General Francisco
75
ּבּורגֹוס 374
הפצצת גֶ ָ
רניקה־לּומֹו 122 ,14
מותו 72 ,71 ,27
מלחמת האזרחים הספרדית
70–71
מקום הולדתו 92
ַ
מרד הכורים ָ
סטּוריאס 69
מא
סנטה קרּוס ֶדל ואיֶיה ֶדה לֹוס

ָקאידֹוס 333
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו 336
(ה)פרנקים 55
ֶּפ ֶרס גאלדֹוסֶּ ,בניטֹו Pérez Galdós,
39 Benito
ֶ
נדראדה ,הרוזן ֶפרנאן
ֶּפ ֶרס ֶדה ַא
Pérez de Andrade, Conde
92 Fernán
ֶּפ ֶרס ,חואן 466 Pérez, Juan
ֶּפ ֶרסֶ ,
חֹוסה לּוחאן Pérez, José
547 Luján
פרפרים ,ואל ד'אראן 214
ֶפ ֶרר ,סן ֶ
וינסנט Ferrer, St Vincent
250
ֶפ ֶררֶּ ,פ ֶרה 151 Ferrer, Pere
ֶפ ֶרריֶיס ֶ(פ ֶר ַ
ריאס) Ferreries
)527 (Ferrerias
מסעדות 604
פשע 620

צ

ֶ
ִ
(חאב ָאה) )Xàbia (Jávea
צ'אּביָה
262 ,259 ,249
מלונות 568
צ'אקֹולי )82 Txacoli (chacolí
צ'אקֹולי ֶדה גֶ טאריָה ,חבל היין
82–3 Txacoli de Guetaria
צ'ארקֹו ,פייֶיסטה ֶדל (סן ניקולאס
ֶדה טֹולֶ נטינֹו) Charco, Fiesta
540 del
ֶ
צ'ּוא ָקה (מדריד) ,חיי לילה Chueca
328–9
צוענים 493 ,428
ֶ
צ'ּוקר ,נהר ,ראו חּוקאר ,נהר
צ'ּוריגֶ ָרה ,האחים Churriguera
362 ,29
איגלסיה־קֹונבנטֹו ֶדה סן ֶא ֶ
ֶ
סטּבאן
(סלמנקה) 364
ֶ
ָארקֹו ֶדה לָ ה ֶא ֶ
(קאס ֶרס)
סטריָה
412
האקדמיה המלכותית לאמנויות
היפות (מדריד) 285
סן קאיֶטאנֹו (מדריד) 306
פלאסה מאיֹור (סלמנקה) 364
במדינָ ה ֶדה ֶ
תמונת־המזבח ֶ
ריֹוסקֹו
371
צ'ּוריגֶ ֶרסק ,סגנון באדריכלות
Churrigueresque architecture
29
צ'יֹון 403 Chillón
ציור 36-7
ִצ'י ִָידה ,אדוארדו Chillida, Eduardo
123
ֶ
טֹוקי־אחין 303
מסרק הרוחות 126
צ'ינצ'וֹן 337 Chinchón
מלונות 569
מסעדות 594
פסטיבלים 294

ֶ
ִ
מוֹנטה אראגוֹן
צ'ינצ'יָה ֶדה
Chinchilla de Monte Aragón
400
ציפורים
ל'א ֶ
דלתא ֶדה ֶ
ּברה 229
טאּבלאס ֶדה ָד ֶ
מיאל 403
ל'א ֶ
ָ
לּבּופ ָרה 258
לגּונאס ֶדה ֶ
רּויד ָרה 401
מרכז ספרד 346-7
ֶ
ֶ
מֹונפראגּואה
ּפארקה נאטּוראל ֶדה
410
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאּבוֹ ֶדה
ָ
גאטה 505
צפרות 612
ִ
צ'יּפיֹונָ ה 470 Chipiona
ֶצ ָ
'לבה 252 Chelva
(ה)צליבה (רוגיר ואן ֶדר וֵ ֶ
יידן) 335
צליינים ,הדרך לסטינאגֹו 86–7
צלילה ושנירקול 610-11
צניחה חופשית 610
צפון אפריקה ,מעבורות 627
צפון ספרד 76–139
אוכל מקומי 80–81
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 104-17
ָא
גאליסיה 88–103
הדרך לסנטיאגו 86–7
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 118-39
יינות 82–3
יערות 84-5
מפה 78–9

ק

קאּבאיֹו ,לואיס 491 Caballo, Luis
ֶ
מֹונטסראט Caballé,
קאּבאיֶיה,
195 ,26 Montserrat
קאּבאיֶירֹו ּבֹולאנדֶ ,
חֹוסה מנואל
Caballero Bonald, José Manuel
39
קאּבאניֶירֹוס ,הפארק הלאומי
Parque Nacional Cabañeros
391 ,35
קאבָ ה 581 ,580 Cava
ֶ
קאּבוֹ ֶדה ָ
ּפארקה נאטּוראל
גאטה,
ֶדה Parque Natural de Cabo de
505 ,421 Gata
קאּבֹו ֶדה טרפלגאר Cabo de
472 Trafalgar
קאּבֹו ֶדה ּפאלֹוס Cabo de Palos
267
קאּבֹו טינֹוסֹו 267 Cabo Tinoso
ֶ
פיסט ָרה Cabo Fisterra
קאּבֹו
93 ,89
ֶ
קאּבּוארניגָ ה ,ואיֶיה ֶדה
 ,Cabuérniga, Valle deראו ואיֶיה
ֶ
קאּבּוארניגָ ה
ֶדה
קאּבֹוּפינֹו 477 Cabopino
קאּבראנֶ ס ,מלונות 562 Cabranes
ֶ
קאּבר ָרה 521 ,511 Cabrera

ֶ
קאּבר ָרהָ ,ארצ'יּפיֶילאגֹו ֶדה
,34 Archipiélago de Cabrera
521
קאדאלסֹו 115 Cadalso
ֶ
קאדאקס ,220 ,211 Cadaqués
221
מלונות 565
מסעדות 588
ֶ
קאדי־מֹוישרֹו 216 Cadí-Moixeró
קאדיס 471 Cádiz
היסטוריה 53
מלונות 572
מסעדות 599
פסטיבלים 467 ,47 ,43
קאדיס ,נפת Provincia de Cádiz
463
קאיֹוסה ֶ
ָ
ד'אן סאריה ,פסטיבלים
46 Callosa D'en Sarria
קאיֶיה ֶדה לאס סיֶירּפאס (סביליה)
442 Calle de las Sierpes
קאיֶיה ֶדה ֶסראנֹו (מדריד) Calle de
300 Serrano
קאיֶיה ֶ
מאטאֹוס גאגֹו (סביליה) Calle
439 Mateos Gago
קאיֶיחֹון ֶדל ָא ָ
גּואה (סביליה)
439 Callejón del Agua
241 CaixaForum
קאלאטיּוד 242 Calatayud
חבל היין 206–7
קאלָ ּבארדינָ ה ,מלונות Calabardina
567
קאלדס ֶ
ֶ
ד'אסטראק ,מסעדות
588 Caldes d’Estrac
ֶ
קאלדס ֶדה ּבֹוי 215 Caldes de Boí
קאלד ָרה ֶדה טאּבּורי ֶ
ֶ
ֶינטה ,הפארק
הלאומי Parque Nacional de la
536 ,35 Caldera de Taburiente
ָ
ֶ
ּבאנדאמה Caldera
קאלד ָרה ֶדה לָ ה
548 de la Bandama
ֶ
ּפֹורטר ,מסעדות Cala en
קאלָ ה ֶאן
604 Porter
קאלָ ה ֶ
מֹורל ,מלונות Cala Morell
575
קאלָ ה 'נ ּבֹוש ,מסעדות Cala ’n
604 Bosch
קאלָ ה ָס ָ
לאדה (איּביזָ ה) Cala
510 Salada
קאלֹו ֶדה סן ָאגּוסטי ,מסעדות Caló
602 de Sant Agusti
ֶ
פּוסטה Caleta de
קאלֶ ָטה ֶדה
551 Fuste
קאלֶ ס ֶ
קֹובס ,528–9 Cales Coves
530
קאלָ ֵס ֶ
ייטה ,מלונות 567 Calaceite
ֶ
(קאלּפה) 263 Calp
קאלּפ
מלונות 567
קאלֶ ָרה ֶדה לֵ יאֹון Calera de León
417
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קאמּבאדוֹס 92 Cambados
מלונות 562
מסעדות 582
קאמּברילס 228 Cambrils
מסעדות 588
קאמינֹו ֶדל ֵריי (גארגאנטה ֶדל צ'וֹרוֹ)
478 Camino del Rey
קאמּפ נֹואּו (ברצלונה) Camp Nou
180
קאמּפ נֹואּו (החוויה והמוזיאון)
,180 Barcelona Football Club
181
ָ
ּבֹורחה ,חבל היין
קאמּפוֹ ֶדה
206-7 Campo de Borja
קאמּפֹו ֶדה קריּפטאנָ ה Campo de
398 ,383 Criptana
קאמּפֹו ֶדל ָא ָ
גּואה Campo del
354 Agua
קאמּפֹו ֶדל מֹורֹו (מדריד) Campo
279 ,272 del Moro
קאמּפוֹ ,חואן ֶדל Campo, Juan
490 del
קאמּפין ,רוברט Campin, Robert
299
קאמּפרֹודֹון 217 Camprodon
קאנאלֶ חאסֶ ,
חֹוסה Canalejas, José
276 ,69
קאנאלֶ ס ,אנטוניו Canales,
429 Antonio
קאנגאס דה אוֹניס Cangas de Onís
111 ,15
מלונות 562
מסעדות 583
פסטיבלים 114
קאנדאס 108 Candas
קאנֶ דֹו ,מסעדות 594 Canedo
קאנד ָ
ֶ
לאדה ,מלונות Candelada
569
ֶ
קאנדלָ הֶ ,פליקס Candela, Felix
257
קאנֹו ,אלֹונסֹו ,308 Cano, Alonso
500 ,490 ,489
קאנֹובאס ֶדל ָק ִ
סטיֹו ,אנטוניו
Cánovas del Castillo, Antonio
290 ,68
קאניֹוס ֶדה ֶמ ָקה ,מלונות Caños de
572 Meca
קאני ֶ
ֶיטה 387 Cañete
קאנצ'ֹו ַ
רֹואנֹו 416 Cancho Roano
קאסאיָה ֶדה לָ ה סיירה Cazalla de
480 la Sierra
מלונות 572
קאסאלסָּ ,פאּו 195 Casals, Pau
מוזיאון ָּפאּו קאסאלס ֶ(אל וֶ ֶ
נדרל)
228
קאסאס ,הכומר ברתולומה ֶדה
לאס Casas, Father Bartolomé
62 de las
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קאסאס רּוראלֶ ס Casas rurales
560 ,559
קאסה ּבאליוֹ (ברצלונה) Casa
168 ,145 ,144 ,13 Batlló
ָ
קאסה ֶדה דּולסינֶ ָאה ֶ(אל טֹוּבֹוסֹו)
398 Casa de Dulcinea
מּוא ֶ
קאסה ֶדה לאס ֶ
ָ
רטס (סלמנקה)
365 Casa de las Muertes
ָ
קאסה ֶדה לאס קֹונצ'אס (סלמנקה)
,362 ,28 Casa de las Conchas
365
ל'א ַ
קאסה ֶדה ַ
ָ
רדיא ָקה Casa de
150 ,148 l'Ardiaca
קֹונד ָסה לֶ ָ
קאסה ֶדה לָ ה ֶ
ָ
ּבריחה
(סביליה) Casa de la Condesa
442 Lebrija
ָ
קאסה ֶדה לֹוס גֹולפינֶ ס ֶדה אּבאחֹו
ֶ
(קאס ֶרס) Casa de los Golfines
412 de Abajo
ָ
קאסה ֶדה לֹוס טירֹוס (גרנדה) Casa
490–91 de los Tiros
ֶ
ָ
רוואנטס (ואיָאדֹוליד)
קאסה ֶדה ֶס
371 Casa de Cervantes
ָ
קאסה ֶדה ּפילאטֹוס (סביליה) Casa
442–3 ,13 de Pilatos
ָ
קאסה ֶדה קאמּפֹו (מדריד) Casa de
306 Campo
ָ
קאסה ֶדה קֹולֹון (לאס ּפאלמאס
ֶדה גראן קאנאריָה) Casa de
548 Colón
קאסה ֶ
ָ
ויסנס (ברצלונה) Casa
168 ,145 Vicens
קאסה ֶט ֶ
ָ
ראדס (ברצלונה) Casa
169 ,165 Terrades
(נֹוב ָ
רניסטה ֶ
ָ
קאסה ֶ
ָ
לדה) Casa
מֹוד
264 Modernista
קאסה מילָ ה ,לָ ה ֶּפ ֶ
ָ
דר ָרה (ברצלונה)
,29 ,13 Casa Milà, La Pedrera
169 ,166–7 ,165 ,162 ,144 ,142
קאסֹון ֶדל ֶ
ּבּואן ֶרטירֹו (ּפראדֹו)
301 Casón del Buen Retiro
קאסֹורלָ ה Cazorla
מלונות 572-3
מסעדות 599
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורלָ ה
501
פסטיבלים 45
ָ
קאסילדה הקדושה (סּורּבאראן) 293
ִ
מּורסיָה Casino, Murcia
קאסינֹו,
266
ֶ
קאס ֶרס 412–13 ,405 Cáceres
מלונות 571
מסעדות 597
מפת רחובות מאוירת 412–13
ֶ
קאס ֶרס ,נפת Provincia de
405 Cáceres
קאּפ ֶדה ָקבאיֶיריָה Cap de
527 Cavalleria
ָ
קאּפארה 408 Cáparra

קאּפֹוקֹורּב וֶ ל Capocorb Vell
520–21
ֶ
קאּפק ,קארל 38 Capek, Karl
קארּבֹונֶ ראס ,מסעדות Carboneras
599
חֹוסה ֶ
קארּבֹונֶ רֹוֶ ,
מֹורנֹו Carbonero,
39 José Moreno
קארדֹונָ ה 224 Cardona
מלונות 566
קארדֹונָ ה ,דוכסי Duques de
224 Cardona
ויס ֶ
קארדּוצ'ֹוֶ ,
נטה Carducho,
333 ,284 Vicente
ֶ
ָ
מיראפלֹורס (ּבּורגֹוס)
קארטּוחה ֶדה
375 Cartuja de Miraflores
קאריֹון ֶדה לֹוס ֶ
ִ
קֹונדס Carrión de
372 los Condes
מסעדות 594
קאריניֶינָ ה 243 Cariñena
קאריניֶינָ ה ,חבל היין Cariñena
206-7
קארל הגדול ,הקיסר Carlomagno
ֶ
ברוֹנססבאיֶיס 138 ,56
הקרב
קתדרלת ג'ירֹונָ ה 219
קארל החמישי ,הקיסר (קרלוס
הראשון) 309 ,63 Carlos I
ָ
סקֹוריאל 335
ֶאל ֶא
ָא ָ
לקזאר (טולדו) 394 ,393
ארמונו של קארל החמישי,
לה ָ
ָא ָ
מּברה (גרנדה) 494-5
ָּב ֶא ָסה 503
בן לא־חוקי 161
דיוקן 74
האימפריה 62
ההכתרה 62
מבצר ָ
סימנקאס 371
מֹונאסטריֹו ֶדה ֶ
ֶ
יּוסטה 409
מחווה ָ
לט ָרסוֹנָ ה 240
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 281
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) 444
קארמֹונָ ה (אנדלוסיה) ,10 Carmona
480 ,17 ,13
מלונות 572
מסעדות 599
נט ִ
קארמֹונָ ה ָ(ק ַ
ּבריָה) Carmona
115 ,105
ֶ
קארניֹו ,חואן 110 Carreño, Juan
ֶ
קארס ,נהר 112 Cares
ָ
ֶ
מֹונטקאדה (ברצלונה) Carrer
קארר
158 Montcada
קארראסֶ ,
ֶ
חֹוסה Carreras, José
195 ,26
ֶ
קאר ָרה ֶדל דארֹו (גרנדה) Carrera
493 del Darro
ֶ
קאררֹו ּבלאנקֹו ,אדמירל Carrero
71 Blanco, Almirante
ֶק ֶבדוֹ ,פרנסיסקוֹ ֶדה Quevedo,
402 ,38 Francisco de

קבורתו של הרוזן מאֹורגאס ֶ(אל
ֶגרקֹו) 394 ,392 ,36
ָק ַ
דיאר 189 Cádiar
קדם־רומאנסקית ,אדריכלות ,28
110
ָ
קֹוסטה 516 Ca Na Costa
ָקה נָ ה
ֶ
קּואבאס ֶדה ָאגילָ ה Cuevas de
366 Águila
ֶ
קּואבאס ֶדה אלטאמירה Cuevas de
116 ,53 ,52 ,15 ,11 Altamira
קּואבאס ֶדה נֶ ָ
ֶ
רחה Cuevas de
487 Nerja
ֶ
קּואבאס ֶדה ַסנטימאמיניֶיה Cuevas
123 de Santimamiñe
ֶ
קּואבה ֶדה ּברּוחאס Cueva de
138 Brujas
ֶ
ֶ
ואלּפֹורקרֹו Cueva de
קּוא ָבה ֶדה
356 Valporquero
ִ
ֶ
ּבּוסטיֹו Cueva de
קּוא ָבה ֶדה טיטֹו
111 Tito Bustillo
ֶ
קּוא ָבה ֶדה לֹוס וֶ ֶ
ֶ
(חאמאֹוס ֶדה
רדס
לֹוס וֶ ֶ
רדס) Cueva de los Verdes
554
קּוא ָבה ֶדה לֹוס לֶ ֶ
ֶ
טררֹוס Cueva de
504 los Letreros
ֶ
ֶ
מֹונטסינֹוס Cueva de
קּוא ָבה ֶדה
401 Montesinos
ֶ
קּוא ָבה ֶדל ּבּושּו Cueva del Buxu
111
ֶ
קֹואיֹו ,קלאודיו ,37 Coello, Claudio
364 ,285
ֶ
קּוא ָנקה 388–9 ,382 ,341 Cuenca
מלונות 570-71
מסעדות 596
מפת רחובות מאוירת 388–9
פסטיבלים 44
ֶ
קּוא ָנקה ,נפת Provincia de
383 Cuenca
ֶ
קּוא ָנקהֶ ,סראניָה ֶדה ראו ֶסראניָה
ֶדה ֶ
קּוא ָנקה
קּואקֹוס ֶדה ֶ
ָ
יּוסטה Cuacos de
409 Yuste
ֶ
קּוארבֹו ,נהר 387 Cuervo
קוֹבאדוֹנגָ ה ,105 ,15 Covadonga
113 ,112
פסטיבלים 114
ָ
קוֹבארּוּביאס 374 Covarrubias
מסעדות 594
ָ
קוֹבארּוּביאסָ ,אלֹונסֹו ֶדה
387 Covarrubias, Alonso de
קובה ,מלחמת העצמאות 69
קֹוּבֹוס ,פרנסיסקֹו ֶדה לֹוס Cobos,
501 ,500 Francisco de los
ד'א ָ
קֹובס ַ
ֶ
רטה ,513 Coves d'Artà
521
ֶ
קֹובס ֶדה סנט ז'ֹוזֶ ּפ Coves de Sant
252 Josep
ֶ
קֹובס ֶדל דראק Coves del Drac
521

ֶ
קֹובס ֶדלס ָא ְמס Coves dels Hams
521
קּוּברֹוֶ ,
ֶ
חֹוסה 310 Cubero, José
ִ
קּודיֶירוֹ 108 ,15 Cudillero
מלונות 563
מסעדות 583
קֹול 215 Coll
קולאז' (מירֹו) 37
ֶ
קֹולּבה ,גֵ אֹורג 174 Kolbe, Georg
בוקר 177
קֹולָ ה ֶדה קאּבאיֹו Cola de Caballo
237
קולומבוס ,כריסטופר Cristóbal
410 ,148 Colón
ארכיון האמריקות (סביליה) 443
ּבּורגֹוס 374
הּוא ָ
ֶ
לבה 466
חגיגות ה־150 500
ָ
ֶ
ראּבידה 466
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה
לאס קּובאס (סביליה) 450
ֶ
מֹונּומנט ָא קֹולֹון (ברצלונה) ,154
160
מותו 370
מסעותיו 61 ,60 ,51
ֶ
ּבאראמ ָדה 470
סאנלּוקאר דה
סן סבסטיאן (לָ ה ֶ
גֹומ ָרה) 537
סנטה מריה ,הספינה Santa María
536
ֶ
פרֹונט ָרה 467
ּפאלֹוס ֶדה לָ ה
ָ
ּפינטה ,הספינה 100 Pinta
פלאסה ֶדה קֹולֹון (מדריד) 300
(הּוא ָ
פסטיבל ֶ
לבה) 467
פסליו 466 ,142
ָ
קאסה ֶדה קֹולֹון (לאס ּפאלמאס
ֶדה גראן קאנאריָה) 548
קברו 440 ,13
קתדרלת ברצלונה 152
קֹולּונגָ ה ,מלונות 562 Colunga
(ה)קולוסוס מרודוס (דאלי) 37
קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֶדה סן איסידורו (לֵ יאֹון)
357 Colegiata de San Isidoro
קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֶדה סן איסידרֹו (מדריד)
,275 Colegiata de San Isidro
276
קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֶדה סנטה מריה (טֹורֹו)
Colegiata de Santa María
361 ,360
ֶ
קֹולֶ ַ
(רֹונססבאיֶיס)
חיא ָטה ֵר ַיאל
138 Colegiata Real
קֹולֶ חיֹו ֶדה סן ֶ
אילדפֹונסֹו ָ(אלקאלָ ה
ֶדה ֶא ֶ
נארס) Colegio de San
336-7 Ildefonso
קֹולֶ חיֹו ֶדה ֶ
פֹונס ָקה אֹו ֶדה לֹוס
ֶ
אירלאנד ֶסס (סלמנקה) Colegio
de Fonseca o de los Irlandeses
365
ָ
טריארקה (ואלנסיה)
קֹולֶ חיֹו ֶדל ָּפ
255 Colegio del Patriarca

קֹוליֶיט ,קארלֶ ס 223 Collet, Carles
ֶ
קֹולמנאר ויֶיחֹו Colmenar Viejo
336
קולנוע 609 ,25
ברצלונה 197 ,196
מדריד 327 ,326
מערבוני ספגטי 504
פסטיבל הקולנוע של סן סבסטיאן
127 ,46
קֹומּבארֹו 99 Combarro
קוֹמּונידאד ֶדה מדריד (נפת מדריד)
,270 Comunidad de Madrid
331
קֹומּונידאד ואלֶ ַ
נסיאנָ ה Comunidad
247 ,245 Valenciana
ֶ
קֹומּונידאדס 625 Comunidades
קומוניסטית ,המפלגה 72 ,71 ,68
ָ
קוֹמיאס 114–15 Comillas
מלונות 562
ֶ
קֹומנדאדֹור־לֶ רּוקסֶּ ,פ ֶרס ,מוזיאון
ֶ(ארבאס) Comendador-Leroux,
408 Pérez
קֹומּפאניס ,ליּואיס Companys,
177 Lluís
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה ,ראו סנטיאגו ֶדה
ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה
מרטיאנֶ ס ֶ
ַ
ָ
(ּפּוארטֹו
קֹוסטה
קֹומּפלֶ חֹו
ֶדה לָ ה קרּוס) Complejo Costa
538 Martiánez
ִ
קֹונגֹוסטֹו ֶדה וֶ
נטאמיֹו Congosto de
235 Ventamillo
ֶ
קֹונגרסֹו ֶדה לֹוס דיּפּוטאדֹוס (מדריד)
Congreso de los Diputados
295 ,288
אּוא ָ
קֹונדאדֹו ֶדה ֶ
לבה ,חבל היין
424 Condado de Huelva
(ה)קונטרה־רפורמציה והספרות 38
ֶ
פרֹונט ָרה Conil de la
קֹוניל ֶדה לָ ה
472 Frontera
קּונס ,ג׳ף 125 ,14 Koons, Jeff
ֶ
קוֹנסּוא ָגרה ,31 ,25 Consuegra
398
פסטיבלים 46
קֹונסטבל ,ג'ון Constable, John
309
קונסטנטינה 480 Constantina
קונסטנטינוס הראשון ,הקיסר 55
ֶ
ָ
ּבארּברה ,חבל היין
קוֹנקה ֶדה
206–7 Conca de Barberà
ָ
קֹוסטה ָא ֶד ֶחה ,מסעדות Costa
605 Adeje
קוסטה בלאנקה Costa Blanca
262 ,247 ,203
קוסטה בראבה ,13 Costa Brava
221 ,211 ,203
ָ
ָ
דֹוראדה)
אּוראדה (קוסטה
קוסטה ָד
)Costa Daurada (Costa Dorada
228
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קוסטה ֶדה לה לּוס Costa de la
472 Luz
ֶ
מֹורטה Costa da
קוסטה ָדה
93 Morte
קוסטה ֶדל ָאזָ האר Costa del
251 Azahar
קוסטה ֶדל סוֹל Costa del Sol
476-7
קוסטה ֶדל סילֶ נסיֹו Costa del
538 Silencio
ָ
ואסקה ,11 Costa Vasca
קוסטה
123 ,14
קוסטה וֶ ֶ
רדה ,15 ,11 Costa Verde
108–9 ,104
קוסטה ֶט ֶ
גיסה 553 Costa Teguise
מלונות 575
מסעדות 605
קוסטה טרופיקל Costa Tropical
487
קוסטה קאלידה 267 Costa Cálida
קוסטה קאלמה 550 Costa Calma
ֶ
קֹוסטרס ֶדל ֶס ֶגרה ,חבל היין
206–7 Costers del Segre
קֹוסידֹו מדרילֶ ניֹו Cocido madrileño
342
קוסמו-ק ָ
ָ
יישה  -מוזיאון המדע
(ברצלונה) Cosmocaixa - Museu
182 de la Ciència
ָ
קֹוּפה ֶדל ֵריי 45 Copa del Rey
קֹוקהָ ,ק ִ
ָ
סטיֹו ֶדה Coca, Castillo de
369 ,348
ָ
קֹוקֹושקה ,אוסקר Kokoschka,
122 Oskar
קֹומ ַ
קֹוראל ֶדה ֶ
דיאס ָ(אלמאגרֹו)
403 Corral de Comedias
קֹוראל ֶדל קארּבֹון (גרנדה) Corral
490 ,17 del Carbón
קֹוראלֶ ,חרֹונימֹו ֶדל Corral,
371 Jerónimo del
קֹוראלֶ חֹו 551 ,544 Corralejo
מלונות 575
קורדובה 482–5 ,13
המסגד ,483 ,463 ,420 ,57
484–5
הערבים 56
מדריד וספרד המורית :גרנדה,
קורדובה וסביליה 17 ,10
מלונות 573
מסעדות 599
מפת רחובות מאוירת 482-3
פסטיבלים 467 ,46 ,45
קורדובה ,נפת Provincia de
463 Córdoba
קֹורּויֹון 355 Corullón
ֶ
קוֹרטסֶ ,ארנאן Cortés, Hernán
443 ,62
ֶ
קֹורטס (הפרלמנט) 295 Cortes
ִ
קֹוריָה 409 Coria
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קֹורנֶ חֹו ,פדרו ֶ
דּוקה Cornejo,
484 Pedro Duque
קּורסאל (סן סבסטיאן) 127 Kursaal
קֹורּפּוס ּכריסטי Corpus Christi
102 ,42
טולדו 391
ָ
אֹורֹוטאבה 540
לָ ה
סביליה 435
קטאלונים 23
התנועה לעצמאות 23
קטאלונית ,שפה 617 ,216
ֶק ָ
טאמה 428 Ketama
ָק ָטלאיּוד ,מסעדות 590 Catalayud
ָק ָטלּוניָה (קטאלוניה) Catalunya
210–29
אוכל ומשקאות 204
אקלים 49
מלונות 565-7
מסעדות 588-90
מפה 212-3
פסטיבלים 225
קיאקי ים 611
קיאקים 611
קידומות 624
ָק ָ
יישה-פורום (ברצלונה)
177 CaixaForum
ָק ָ
יישה-פורום (סרגוסה) קיין ,סר
ריצ'רד 530 Kane, Sir Richard
קינטאניָה ֶדה לאס ויניאס
374 Quintanilla de la Viñas
קיץ בספרד 45
פסטיבלים 42-3
ֶ
רוואנטס
קישוט ,דֹון ,ראו ֶס
קלאבה ,ז'ֹוזֶ ּפ ָא ֶ
ֶ
נסלם Clavé, Josep
156 Anselm
קלאסית ,מוסיקה 608-9
ברצלונה 197 ,195
מדריד 327 ,326
סביליה 460–61
קלארין ,לֵ יאֹוּפֹולדֹו ַאלאס Clarín,
110 ,39 Leopoldo Alas
ָ
ָק ֶ
ּבארקה ,פדרו
לדרֹון ֶדה לָ ה
Calderón de la Barca, Pedro
416 ,65 ,64 ,38
ָק ֶ
לדרֹון ,רֹודריגו Calderón, Rodrigo
277
קלוד ֵ
לֹוריין 299 Claude Lorrain
קלטים 52
אֹו ֶס ֵ
ּבריירֹו 103
ֶ
מֹונטה ֶדה סנטה ֶטקלָ ה 100
קסטרו ֶדה ַ
קֹואניָה 108
ָקלָ ָט ַ
ניאסוֹר 381 Calatañazor
טראבה לָ ה ֶ
ָ
ָקלָ
נּוא ָבה Calatrava la
402–3 Nueva
ָ
ָ
ָקלָ
סנטיאגֹו Calatrava,
טראבה,
257 Santiago
קלֶ ֶמנטיּוס העשירי ,האפיפיור
259 Clemente X

קמרה אובסקורה (סביליה) Cámara
450 Oscura
ָקמאריניאס 93 Camariñas
ָקמּפאניָה ,פדרו ֶדה ,הערצת
האמגושים Campaña, Pedro
358 de
קמפינג ,אתרים 561
ָק ָ
מּפיסּבאלֹוס 386 Campisábalos
ָק ֶנדלאריָה 539 Candelaria
פסטיבלים 540
ָק ֶנדלאריֹו 361 Candelario
נט ִ
ָק ַ
ּבריָה ,הרי 115
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
נט ִ
ָק ַ
ּבריָה
ּבריָה ,ראו ָא
נטווי ָ
ָק ָ
ֶיחה 250 Cantavieja
קניונינג 611
קנסות תנועה 631
קנקן וכוס (גריס) 37
קנריים ,האיים Islas Canarias
532–55 ,508–9
אוכל מקומי 541
אקלים 49
גראן קאנאריָה 546–9
הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה 47
הרי געש 555
(טנֶ ֶ
ֶטנֶ ריף ֶ
ריפה) 538–43
ֶ
לָ
נצארֹוטה 552–4
מלונות 575
מסעדות 604-5
מעבורת 627
מפה 508-9
מפות 21 ,19
מפת האיים המזרחיים 544-5
מפת האיים המערביים 534-5
רטוֶ ָ
פּוא ֶ
ֶ
ונטּורה 550–51
פסטיבלים 540
ֶק ָ
סאדה ,דיֶיגֹו Quesada, Diego
448 de
ֶ
ָק ֵ
פרֹונט ָרה ,מלונות
סטיאר ֶדה לָ ה
572 Castellar de la Frontera
ָק ֶ
סטיֹו ֶדה לָ ה ּפלאנָ ה Castelló de
251 la Plana
פסטיבלים 44
ָק ֶ
סטיֹון 247 Castellón
ָק ִ
סטיָיה ִאי לֵ יאֹון Castilla y León
350–81
אוכל ומשקאות 342-3
אקלים 48
מבצרים 348–9
מלונות 569-70
מסעדות 594-5
מפה 352-3
פסטיבלים 372
ָ
קסטיָיה-לָ
ִ
ה–מאנצ'ה Castilla-La
382-403 Mancha
אוכל ומשקאות 343
אקלים 49
מלונות 470-71
מסעדות 595-7
מפה 384-5
פסטיבלים 391

קסטיליאנית ,ראו ספרדית
קסטיליה ולֵ יאֹון ,ממלכת 59 ,58
קסטיליה ,ממלכת 58
ִ
(קסטיָיה) ,ממלכת 58
קסטיליה
קסטיליה־לֵ יאֹון ,ממלכת 59 ,58
טרס ָ
קסטל ֶדלס ֶ
דרגֹונס (ברצלונה)
159 Castell dels Tres Dragons
ָק ֶ
סטלָ אֹו ,אלפונסו Castelao,
98 Alfonso
ָק ֶ
סטלאר ,אמיליו Castelar, Emilio
68
ַ
אּורדיאלֶ ס Castro Urdiales
קסטרוֹ
117 ,15
מסעדות 583
קסטרו ֶדה ַ
קֹואניָה Castro de
108 Coaña
רֹוסליָה ֶדה ,מוזיאון ָ
קסטרוָ ,
רֹוסליָה
ֶדה קסטרו (ּפאדרֹון) 98 Castro,
Rosalia de
קסטרוּפֹול 108 ,15 Castropol
ִ
ָק ִ
מּורסיה ,פסטיבלים
סטריוֹ ֶדה
372 Castrillo de Murcia
קפה 580
קפה חיחֹון (מדריד) Café Gijón
325 ,324 ,295
ָק ִּפיָיה ֵר ַיאל (גרנדה) Capilla Real
490 ,17
קראנאך ,לוקאס Cranach, Lucas
299
ָקראנטֹוניאס ָ(א ֶס ֶ
אּוצ'ה)
409 Carantoñas
ֶ
ָק ֶ
מֹונאסטריֹו Carracedo
ראסדֹו ֶדל
355 del Monasterio
קרב הפרחים ֶ
(לארדֹו) Batalla de
114 Flores
ָק ָר ָ
באקה ֶדה לָ ה קרּוס Caravaca
267 de la Cruz
מסעדות 591
ָק ָרוואג'ֹו 298 Caravaggio
דוד המנצח מעל גוליית 299
קרוואנים 561
קרו־מניֹון ,האדם הקדמון 129 ,52
קרּוס ֶדה ֶט ֶח ָדה ,טיול Cruz de
549 Tejeda
קרּוס ,פנלופה 25 Cruz, Penélope
ָק ָ
רט ֶחנָ ה 267 ,16 ,11 Cartagena
מלונות 567
ָ
טראקה 478 Carratraca
ָק ָר
קרלוס ֶדה ַ
ויאנָ ה ,הנסיך Carlos de
134 Viana, Príncipe
קרלוס הראשון ,מלך ספרד Carlos
 ,I, Rey de Españaראו קארל
החמישי
קרלוס השני ,מלך ספרד Carlos II,
Rey de España
דיוקן 110 ,74
מותו 65

קרלוס השלישי ‘האציל' ,מלך
נאבארה Carlos III el Noble, Rey
134 de Navarra
קרלוס השלישי ,מלך ספרד Carlos
75 ,66 III, Rey de España
איליָה ֶדה ָט ָ
ּבארקה 265
ארכיון האמריקות (סביליה) 443
דיוקנאות 299
מגרש את הישועים 276 ,66
מוזיאון הּפראדֹו (מדריד) 296
מוכתר למלך 67
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 281 ,280
ּפאסאֹו ֶדה לָ ה ָק ֵ
ֶ
סט ַיאנָ ה (מדריד)
310
ֶ
ּפאסאֹו ֶדל ּפראדֹו (מדריד) 288
ּפּוא ָ
ֶ
רטה ֶדה ַאלקאלָ ה (מדריד)
291
ּפּוא ָ
ֶ
רטה ֶדל סֹול (מדריד) 276
פלאסה מאיֹור (מדריד) 277
פלאסה ָקנֹובאס ֶדל ָק ִ
סטיֹו
(מדריד) 290
פסלו 301
קברו 137
ֵר ַיאל חארדין ּבֹוטאניקֹו (מדריד)
301
קרלוס הרביעי ,מלך ספרד Carlos
243 ,66 IV, Rey de España
דיוקנאות 280 ,75
משפחתו של המלך קרלוס הרביעי
(גויה) 37
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל (מדריד) 280
ֶ
ראנחּואס 337
ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל ֶדה ָא
קרליסטים ,מלחמות 68 ,67 ,66
קרמיקה ,אריחים ָ(אסּולֶ חֹוס) ,28
442 ,426
(ה)קרנבל 47 ,43
ּבי ָ
ֶילסה 243
סנטה קרּוס ֶדה ֶטנֶ ֶ
ריפה 540
קאדיס 467
קרתגינים 267 ,53 ,52 ,51
קשתות ערביות 427
קתדרלות
ָאבילָ ה 366-7
אּוא ָ
ֶ
סקה 239
אֹוביֶידֹו 110 ,15
אֹוּור ֶ
ֶ
נסה 102
אוֹריוֶ ולָ ה 265
איביזה 515
ָ
אֹוסמה 381
ֶאל ּבּורגֹו ֶדה
ֶ
לּבאס ֶטה 400
ָא
ָאלּבאראסין 245
ָא ֶ
למ ִריָה 505
ָאסטֹורגָ ה 356
ּבאדאחֹוס 416
ָּב ֶא ָסה 503
ּבּורגֹוס 376–7 ,374 ,341
ָ
ּבילּבאוֹ 122
ברצלונה ,148 ,146 ,143 ,12
152–3

ג'ירֹונָ ה 218–19
גּואדיס 497
גּוא ָדלָ ָ
ָ
חארה 387
גרנדה 490 ,17
ואיאדוֹליד 371
ואלנסיה 254–5 ,16
ויטֹוריה 130 ,14
ויק 224
ָח ֶאן 497
ָ
חאקה 235
ֶ
פרֹונט ָרה 470
ֶח ֶרס ֶדה לָ ה
ֶ
טּודלָ ה 134
טּוי 100-101
טולדו 396–7 ,393 ,341
ָ
טֹורטֹוסה 229
ָט ָרגוֹנָ ה 229
ֶט ֶ
רּואל 245 ,244 ,59
ָט ָרסוֹנָ ה 240 ,233
לאס ּפאלמאס ֶדה גראן קאנאריָה
548
לה ֶסאּו ד'אּורגֶ 'ל 216
לּוגֹו 103
לֹוגרֹוניֹו 133
לֵ יאֹון 358–9 ,340 ,61 ,28
לי ִ
ֵיא ָידה 224
מדריד ֶ(דה לָ ה ָא ֶ
למּודנָ ה) 279
מוֹנדוֹניֶידוֹ 92
מּורסיָה 266 ,202 ,16
מלגה 478
ָ
סאמֹורה 360
סביליה 440–41 ,438 ,13
ֶסגֹוביָה 368
ִ
סֹוריָה 381
סיגּוא ָ
ֶ
נסה 386
ִסיּודאד רודריגו 361
ֶ
יּוטאדליָה 526
ִס
סלמנקה 364 ,362
ָ
סנטא ֶנדר 117
ָ
קאלסאדה
סנטו דומינגו ֶדה לה
132
ֶ
קוֹמּפוֹסטלָ ה ,89 ,15
סנטיאגו ֶדה
96–7 ,95
סרגוסה 241
ּפאלֶ נסיָה 372
ּפאמּפלוֹנָ ה 136-7
ֶ
ּפלאסנסיה 409
ָּפ ָ
למה 524–5 ,522
קאדיס 471
ֶ
קּוא ָנקה 389
קורדובה 485
ִ
קֹוריָה 409
ֶ
ָ
איסאּבנָ ה 240
רֹודה ֶדה
קתוליים ,המלכים ,Reyes Católicos
ראו פרננדו השני ,מלך אראגון;
איסבלה הראשונה ,מלכת
קסטיליה
קתולית ,הכנסייה 25
אינקוויזיציה 278
אמנות דתית 36
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ֶ
ָ
מֹונאסטריֹו ֶדה לה Rábida,
ראּבידה,
466 Monasterio de la
ֶראּוס 229 Reus
ראחֹוי ,מאריאנו Rajoy, Mariano
73
ראימאט ,חבל יין 207 Raimat
(ה)ראלי הבינלאומי למכוניות
עתיקות 44
ראמאלֶ ס ֶדה לָ ה ויקטוריה Ramales
117 de la Victoria
ראמון ֶּב ֶרנגֶ ר הראשון ,מלך
קטאלוניה Ramon Berenguer I,
153 Rey de Catalonia
ראמון ֶּב ֶרנגֶ ר הרביעי ,מלך
קטאלוניה Ramon Berenguer I,
58 Rey de Catalonia
נטס ֶ
מֹונֶ סטיר ֶדה ָס ֶ
קראּוס 225
מֹונֶ סטיר ֶדה ּפֹוּבלֶ ט 226
ראמיס ,ז'ּולי 518 Ramis, Julie
ראמירֹו הראשון ,מלך אראגון
110 Ramiro I, Rey de Aragón
ראמירֹו השני ,מלך אראגון Ramiro
239 II, Rey de Aragón
ראנק ,ז'אן 299 Ranc, Jean
ֶרּבּול ,ז'ֹואן ,שלושה ילדים צוענים
148 Rebull, Joan
רדיו 625
ֶ
רּוא ָדה ,חבל היין 344–5 Rueda
ֶ
ֶ
סאנצ'ס ֶדה Rueda,
רּוא ָדהֶ ,חרֹונימֹו
486 Jerónimo Sánchez de
רּוא ָדהֶ ,
ֶ
לֹוּפה ֶדה Rueda, Lope
295 de
רּואיסֶ ,ארנאן ,441 Ruiz, Hernán
485
רּואיס ,חואן 38 Ruiz, Juan
רּוּביֶילֹוס ֶדה ָ
מֹורה Rubielos de
244 Mora
רובנס ,פטר פאול Rubens, Peter
471 ,308 ,299 ,285 Paul
ונוס לפני הראי 293
שלוש הגראציות 297
רֹוג' ִאי סֹולֶ ר 159 Roig i Soler
רוג׳רס ,ריצ׳רד Rogers, Richard
177
ֶ
ָ
איסאּבנָ ה Roda de
רֹודה ֶדה
240 Isábena
רודריגו ,חֹואקין Rodrigo, Joaquín
337
רֹודריגֶ ס ,וֶ ָ
נטּורה Rodríguez,
Ventura
איגלסיה ֶדה לָ ה ֶאנקארנאסיֹון
ֶ
(מֹונטפ ִריֹו) 486
נּוא ָ
בזיליקה ֶדה ֶ
סטרה סניורה ֶדל
ּפילאר (סרגוסה) 241
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לָ ה ֶאנקארנאסיֹון
(מדריד) 284
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ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטו דומינגו ֶדה
סילֹוס 380
ּפאלאסיֹו ֶדה ליריָה (מדריד) 308
פלאסה ֶדה ֶ
סיּבלֶ ס (מדריד) 290
פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָק ִ
סטיֹו
(מדריד) 290
קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֶדה סן איסידרו 276
רֹוחאס ,פרננדו ֶדה Rojas,
38 Fernando de
ֶ
רּוטה 486 Rute
ֶ
רּויד ָרה ,לגּונאס ֶדה Ruidera,
401 Lagunas de
רֹולדאן ,לואיסה 448 Roldán, Luisa
רֹולדאן ,פדרו 443 Roldán, Pedro
רומאים 54–5 ,51
איטליקה 480
לק ָ
ָא ָ
נט ָרה 414
ֶאמּפּוריֶיס 220
ברצלונה 151
חוליוּבריגָ ה 115
ָט ָרגֹונָ ה 228-9
לּוגֹו 103
ֶמ ָ
רידה 414-15
סאגּונט 253
ֶסגֹוביָה 369 ,368 ,55
ֶסגוֹּבריגָ ה 390
קארמֹונָ ה 480
ָק ָ
רט ֶחנָ ה 267
רומאנסקית ,אדריכלות 28
כנסיות 87
רומנטית ,תנועה באמנות 39
רֹומרֹו ֶדה ֶ
ֶ
טֹורס ,חוליו ,מוזיאון
(קורדובה) Romero de Torres,
483 Julio
ֶ
רֹומרֹו ,פדרו 475 Romero, Pedro
ֶ
רֹומ ִר ַיאס 42 Romerías
וירחן ֶדה לָ ה ֶ
רֹומ ִריָה ֶדה לָ ה ֶ
ֶ
קאּבסה
(אנדּוחאר) Romería de la
467 Virgen de la Cabeza
רֹומ ִריָה ֶדה לָ ה ֶ
ֶ
וירחן ֶדה לָ ה
ָק ֶנדלאריָה Romería de la Virgen
540 de la Candelaria
רֹומ ִריָה ֶדה סנט ָמרסאל ָ
ֶ
(סה
קאּבאנֶ ָטה) Romeria de Sant
527 Marçal
רֹומ ִריָה ֶדה סנטה אֹורֹוסיה (י ָ
ֶ
ֶרּבה ֶדה
ָ
ּבאסה) 243 Romería de Santa
Orosia
ֶ
רֹומ ִריָה ֶדל ּכריסטֹו ֶדל ַסאּוקֹו
(ּפ ַ
ֶ
ניאס ֶדה סן פדרו) Romería del
391 Cristo del Sahúco
ָ
רֹונדה 474–5 ,473 ,421 Ronda
מלחמות שוורים 475
מסעדות 601
רֹונדה לָ ה וי ָ
ָ
ֶיחה Ronda la Vieja
473
רֹונססבאיֶיס ֶ
ֶ
(אֹור ָאגָ ה)
138 Roncesvalles
מלונות 564

קֹולֶ ַ
חיא ָטה ֵר ַיאל ,ויטראז'
58-9 Colegiata Real
רוֹנקאל 139 ,138 Roncal
רּוסיניֹול ,סנטיאגו Rusiñol,
228 Santiago
ֶ
רֹוסס 221 Roses
מסעדות 589
רוק ,מוסיקת 608
ברצלונה 197 ,196
מדריד 327 ,326
סביליה 461
ָ
ֶ
ּבֹונאנסה ֶ(אל ִאיֶירֹו) Roque
רֹוקה
)534 Bonanza (El Hierro
ֶ
רֹוקה ֶדה קאנֹו Roque de Cano
537
רֹוקה ְ
ֶ
נּוּבלֹו 549 Roque Nublo
ֶ
רֹוקטאס ֶדה מאר ,מסעדות 601
Roquetas de Mar
רֹוקרֹוי ,קרב (Batalla de )1643
64 Rocroi
רֹותקֹו ,מארק 124 Rothko, Mark
רחיפה ,מצנחי 610
ֶ
ּפארקה ֶדל (מדריד) Parque
ֶרטירֹו,
301 ,287 ,286 ,271 del Retiro
ֵר ַיאל ָא ָ
לקזאר (סביליה) Real
,426 ,418–19 ,13 ,10 Alcázar
444–5 ,439 ,427
ֵר ַיאל חארדין ּבֹוטאניקֹו (מדריד)
301 Real Jardín Botánico
ֵר ַיאל מדריד ,181 Real Madrid
325 ,310
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה לאס וֶ ולגאס
ֵר ַיאל
(ּבּורגֹוס) Real Monasterio de las
375 Huelgas
ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סנטֹו טֹומאס
ֵר ַיאל
ָ(אבילָ ה) Real Monasterio de
367 Santo Tomás
ִ
צ'אנסי ִֶיריָה (גרנדה) Real
ֵר ַיאל
492 Chancillería
ָ
קארטּוחה ֶדה ֶחסּוס ֶדה
ֵר ַיאל
(ואלד ָ
ֶ
נָ ֶ
רמֹוסה) Real
סארט
Cartuja de Jesús de Nazaret
518
ַ
ריאניֹו ,דיֶיגֹו ֶדה Riaño, Diego
442 de
ִר ַיאס אלטאס 92 Rías Altas
ָ
ּבאישס ִ(ר ַיאס ּבאחאס) Rías
ִר ַיאס
)99 ,78 Baixas (Rías Bajas
חבל היין 82-3
ריּבאדאביָה 102 Ribadavia
ֶ
ריּבאדאוֹ Ribadeo
מלונות 562
מסעדות 582
ֶ
ריּבאדאוִֹ ,ריָה ֶדה Ribadeo, Ría
92 de
ֶ
ריּבאד ֶסיָה 11 Ribadesella
מלונות 563
מסעדות 584

ָ
ריּבאלטה ,פרנסיסקו Ribalta,
256 ,255 ,36 Francisco
ישו מחבק את ברנרד הקדוש 298
ֶ
מונאנסטריֹו ֶדה
ריּבאס ֶדה סיל,
Ribas de Sil, Monasterio de
102 ,90
ריבוע הזהב (ברצלונה) ,מפת
רחובות מאוירת Quadrat d'Or
164-5
ֵ
ריּביירֹו ,חבל היין 82–3 Ribeiro
ריּב ָרה ֶדל ֶ
ֶ
דּוארֹו ,חבל היין Ribera
344-5 del Duero
ריּב ָרהֶ ,
ֶ
חֹוסה ֶדה Ribera, José de
479 ,298 ,285 ,284
המושיע 36
מות הקדושים של פיליּפוס הקדוש
296
ָ
ֶ
סאקרה ,חבל היין Ribera
ריּב ָרה
82 Sacra
ֶ
ריּב ָרה ,פדרו ֶדה Ribera, Pedro de
המוזיאון העירוני (מדריד) 308-9
סן קאיֶטאנֹו (מדריד) 306
ֶ
רטל ֶדל ֶ
קּוא ֶ
ָ
ה־דּוקה (מדריד)
קֹונד
308
ִריֹו טינטֹו ,חברת 466 Rio Tinto
ֶ
קארדנאס ,עמק Río Cárdenas
ִריֹו
120
ִר ָ
יֹוחה ,חבל היין 82-3
ִר ִ
יֹופריֹו 368-9 Riofrío
ריינולדס ,ג'ושואה Reynolds,
309 Joshua
ֵר ָ
יינוֹסה 115 Reinosa
ֵריינֶ ס ,ז'ֹוזֶ ּפ 158 Reynés, Josep
רינקוֹן ֶדה ָא ֶדמּוס Rincón de
245 Ademuz
רינקוֹן ֶדה לָ ה ויקטוריה Rincón de
477 la Victoria
ֶ
אֹוטֹו־דה־פה
ריסי ,פרנסיסקֹו ֶדה,
בפלאסה מאיֹור Ricci, Francisco
278 de
ריּפֹול 216 Ripoll
מסעדות 589
ריץ ֶּבלמֹונד ,מלון (מדריד) Hotel
290 ,289 Ritz by Belmond
רכבות ,לוחות זמנים 629
רכבל
ּפארקה נאסיונאל ֶדל ֵט ֶ
ֶ
יידה 542-3
פּוא ֶ
ֶ
נטה ֶדה 113
רכבת 628-9
בערים 634-5
ברצלונה וחוף הים התירון ברכבת
16 ,11
רכיבה על סוסים 613
בית־הספר האנדלוסי המלכותי
לאמנות הרכיבה ֶ(ח ֶרס ֶדה
ֶ
פרֹונט ָרה) Real Escuela
לָ ה
470 Andaluza de Arte Ecuestre
רמברנדט 308 ,299 Rembrandt
רנסאנס ,אדריכלות 29

ִ
סקאפריָה 333 Rascafría
ָר
ֶר ֶס ָ
רבה נאסיֹונאל ֶדה ֶגרדֹוס
Reserva Nacional de Gredos
366
ֶ
ֶר ֶס ָ
אנקארס
רבה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס
לֵ יאֹונֶ ֶסס Reserva Nacional de
354 los Ancares Leoneses
פּוא ֶ
רבה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶר ֶס ָ
נטס
קאריֹונאס Reserva Nacional de
373 Fuentes Carrionas
רפאל 299 ,285
רפואה ,שירותי 621
(ה)רפובליקה הראשונה 75 ,68 ,66
(ה)רפובליקה השנייה 75 ,68–9
רפובליקנים 70 ,68–9
רפטינג 611
רפתות 32
ֶרקארד ,המלך 55 Reccared
ָ
קֹונקיסטה (הכיבוש מחדש) ,58–9
ֶר
105
ֶר ֶקנָ ה 252 Requena
ֶר ֶקסווינטּוס ,המלך Recceswinth
371

ש

שאגאל ,מארק 220 Chagall, Marc
ָ
ָ
(חאטיבה) )Xàtiva (Játiva
שאטיבה
258
מלונות 568
ֶ
מארטל ,מלך הפרנקים
שארל
56 Charles Martel
(ה)שבוע הקדוש (סביליה) 435
שגרירויות 619
שווקים 606
ברצלונה 193 ,190 ,158 ,155
ואלנסיה 255
ויק 224
מדריד 323 ,320–21 ,306
סביליה 459 ,458
שוורים ,מלחמות ,40–41 ,26 ,25
609
מוזיאון השוורים ָ(א ֶ
נט ֶק ָרה) 479
מוזיאון השוורים (מדריד) 310
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ָ(א ֶ
נט ֶק ָרה) 479
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לאס וֶ נטאס
(מדריד) 327 ,325 ,310 ,304
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לָ ה
ָ
סטראנסה (סביליה) ,434 ,432
ָמ ֶא
461
ָ
רונדה 475
שוורים ,מרוץ (ּפאמּפלֹונָ ה) 136
שונר 469
שופן ,פרדריק Chopin, Frederic
518
שיחון ספרדית 685-8
שיט 610
שייקספיר ,וויליאם Shakespeare,
337 William
שירה 38

שלוש הגראציות ֶ
(רּוּבנס) 297
שלושה ילדים צוענים ֶ(רּבּול) 148
שלושים השנה ,מלחמת 65
שלושה במאי ( 1808גויה) ,66–7
298
שליטי ספרד 74-5
שמורות טבע
ָ
גאיֹוקאנטה Laguna de
לגונה ֶדה
242 Gallocanta
פארק נאטּוראל ֶדל דלתא ֶדה
ל'א ֶ
ֶ
ּברה Parc Natural del Delta
229 de l'Ebre
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה טֹורקאל
479 Parque Natural del Torcal
ֶ
ֶ
מֹונטס
ּפארקה נאטּוראל ֶדה לֹוס
ֶדה מלגה Parque Natural de los
478 Montes de Málaga
ֶ
ֶ
מֹונפראגּואה
ּפארקה נאטּוראל ֶדה
Parque Natural de Monfragüe
410
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה מֹונקאיֹו
Parque Natural de Moncayo
240
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה סֹומיֶידֹו
Parque Natural de Somiedo
109
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאּבוֹ ֶדה
גאטה Parque Natural de Cabo
505 ,421 de Gata
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדה קאסוֹרלָ ה
501 Parque Natural de Cazorla
ּפארקה נאטּוראל ֶדל ֶ
ֶ
אוֹסס ֶדל
דּוראטוֹן Parque Natural de las
369 Hoces del Duratón
ֶ
ּפארקה נאטּוראל ֶדל ָאלטֹו טאחֹו
Parque Natural del Alto Tajo
386
פֹונט רֹוחה 263 Font Roja
ֶר ֶס ָ
רבה נאסיֹונאל ֶדה ֶגרדֹוס
Reserva Nacional de Gredos
366
רבה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס ָא ֶ
ֶר ֶס ָ
נקארס
לֵ יאֹונֶ ֶסס Reserva Nacional de
354 los Ancares Leoneses
פּוא ֶ
רבה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶר ֶס ָ
נטס
קאריֹונאס Reserva Nacional de
373 Fuentes Carrionas
שמידט־רֹוטלּוף ,קארל ,נוף סתווי
ֶ
באֹולדנּבּורג Schmidt-Rottluff,
293 Karl
שמש ,שעות 48-9
(ה)שנה החדשה ,43 Año Nuevo
294 ,47
שעות פתיחה 617
בנקים 622
חנויות 606 ,320
מסעדות 576

 | 680אינדקס
שפה 617
באסקית ֶ(א ֶ
ּוסק ָרה) 119
גאיֶיגֹו 89 Gallego
ואלֶ ַ
נסיאנֹו ,ניב 247
חופשות מיוחדות 613
קטאלונית 216
שיחון ספרדית 685-8
שפת השריקות של לָ ה ֶ
גֹומ ָרה 536
שקדיות 33
ֶשרי 581 ,425
ֶ
פרֹונט ָרה 470
ֶח ֶרס ֶדה לָ ה
ִ
מֹונטיָה 486
שריפות 621
שריקות ,שפה ,לָ ה ֶ
גֹומ ָרה 536
Whistle language

ת

ֶ
(ּפֹונסה ֶדה ליאֹון) 302
תאונה
תהילת המלוכה הספרדית (ג'ֹורדאנֹו)
335 Giordano
תהלוכה של חוזרים בתשובה (גֹויָה)
278
תור הזהב 64-5
תחבורה 626-35
אוטובוס 634 ,633
אוטובוסים בינעירוניים 633
אופניים 633
אנדלוסיה 464
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ּבריָה 107
ָא
קסטר ָמ ָ
ֶ
דּורה 407
ֶא
אראגון 233
גאליסיה 91
גֹולֹונדרינאס (ברצלונה) 161
האיים הּבאלֶ אריים 512
האיים הקנריים :האיים המזרחיים
544

האיים הקנריים :האיים המערביים
535
ואלנסיה ומּורסיָה 248
חבל הבאסקים ,נאבארה ולָ ה
ִר ָ
יֹוחה 121
טיסה 626-7
מונית 635 ,632
מחוזות ספרד 20
מכונית 630-33
מעבורת 627
קטאלוניה 212
ִ
קסטייה ִאי לֵ יאֹון 353
ָ
קסטייה-לָ
ִ
ה–מאנצ'ה 385
רכבת 628-9
תחבורה בתוך הערים 634-5
תחבורה ציבורית 634-5
(ה)תחרות הבינלאומית להאּבאנֶ ָרה
(טוֹרבי ָ
ולפוליפוניה ֶ
ֶיחה)
Certamen Internacional de
45 Habaneras y Polifonía
תחרות השיט בנהר מיניֹו Descenso
101 Río Miño
תחרות השיט בנהר ֶסיָה Descenso
45 Río Sella
ֵת ֶ
יאטרה ֶגרק (ברצלונה) Teatre
175 Grec
תיאטרו ֶאסּפאניֹול (מדריד) Teatro
295 Español
ָ
סטראנסה
תיאטרו ֶדה לָ ה ָמ ֶא
(סביליה) Teatro de la
461 ,460 ,432 Maestranza
תיאטרון 609
ברצלונה 197 ,194–5
מדריד 327 ,326
ֶ
תיאטרה
ראו גם תיאטרו,

(ה)תיאטרון הלאומי של קטאלוניה
Teatre Nacional de Catalunya
195
(מ ָ
תיאטרון קלאסי ,פסטיבל ֶ
רידה)
45
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
ָת ֶ
מיסה ,האנס היינריך
Thyssen-Bornemisza, Hans
292 Heinrich
ייסן־ּבֹורנֶ ָ
ָת ֶ
מיסה ,הברון היינריך
Thyssen-Bornemisza, Baron
292 Heinrich
דיוקן 292
תיירות 73 ,27
תיירות אחראית 619
תיירות ירוקה 626
תכשיטים ,חנויות
ברצלונה 193 ,192
מדריד 323 ,322
תנועה ,חוקי 630
(ה)תערוכה הבינלאומית ,ברצלונה
(177 ,176 ,175 ,174 ,173 )1921
תפוזים 205 ,33
תפריטים 576-7
תקופת האבן המוקדמת 52
תקשורת 624–5
תרזה הקדושה ָ
מאבילָ ה 367 Santa
Teresa de Ávila
ָאבילָ ה 367
קברה 365
תרמילאים 618
(ה)תרנגול והתרנגולת של דומיניקּוס
הקדוש 132

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על ספרד?

למידע נוסף
לחצו כאן
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