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הקתדרלה של טולדו
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־1226 ונמשכו 300 שנה, עד להשלמת הקמרונות 
האחרונים ב־1493. הבנייה שנמתחה על־פני תקופה כה ארוכה מסבירה את עירוב הסגנונות: 

גותי־צרפתי טהור מבחוץ )כולל הצלעות הדואות(; וערב־רב של סגנונות מקומיים בחלל 
הפנים, בהם גם מּוֶדחאר וּפלאֶטֶרסק.

. הטָרנסָּפֶרנֶטה 
 )Transparente( מחיצת המזבח
הבארוקית עשויה משיש, מאבן 

ישפה )ג'ספר( ומארד, פרי יצירתו 
של נארסיסֹו טֹוֶמה, וצוהר תקרה 

מהודר שוטף אותה באור יום. 
היא בולטת מאוד על רקע עיצוב 

הפנים הגותי של הקתדרלה.

. תמונת המזבח־הראשי
תמונת המזבח הצבועה היא אחת 

היפות בספרד, ונראות עליה 
סצינות מחייו של ישו.

. חדר הכמורה
ישו מופשט מבגדיו 

מאת ֶאל גֶרקֹו, 
מעל למזבח השיש, 
צוירה במיוחד עבור 
הקתדרלה. כמו כן, 

יש כאן יצירות מאת 
טיציאן, ואן דייק וגויה.

. מתחם המקהלה
הגילופים על מושבי העץ הנמוכים 

מתארים את נפילת גרנדה. את מושבי 
הבהט העליונים מקשטות דמויות מהתנ"ך.

לשכת הכמרים
מעל ציורי הקיר מהמאה ה־16 

מאת חואן ֶדה ּבֹורגֹוניה יש תקרה 
מּוֶדחארית צבועה, הייחודית לעיר.

כניסה דרך 
ּפּוֶארָטה יאָנה

מקרא

 Puerta( 1 ּפּוֶארָטה ֶדל מֹוֶייֶטה
del Mollete( שבחזית המערבית 
היא הכניסה הראשית לקתדרלה. 

בפתח הזה נהגו לחלק לעניים 
מֹוֶייֶטה )סוג של לחם(. 

2 במגדל הפעמונים תלוי פעמון 
 La( 'כבד שכזה לכינוי 'השמנה

.)Gorda
3 החצר הפנימית של שתי 

הקומות נבנתה במאה ה־14 מעל 
שרידיו של השוק היהודי העתיק.

4 קּפייה ֶדה סנטיאגו
5 בָקִּפָייה ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו 

 )Capilla de San Ildefonso(
ניצב קברו המרהיב, בסגנון 

הּפלאֶטֶרסק, של החשמן אלונסו 
קאִריֹו ֶדה ָאלּבֹורנֹוס.

6 ּפּוֶארָטה ֶדה לֹוס ֵליאֹוֶנס
 Puerta( 7 ּפּוֶארָטה ֶדל ֶּפרדֹון

del Perdón( - שער הרחמים 
מקושט בגמלון ובו דמויות מכתבי 

הקודש. 
 Capilla( 8 בָקִּפָייה מֹוזאראֶּבה

Mozárabe( יש שבכת ברזל 
מרהיבה בסגנון הרנסאנס, יציקה 

מאת חואן פרנֶסס מ־1524. 

חשוב לדעת
מידע שימושי

Calle Cardenal Cisneros 1. טל' 222241 -925. ∑ 
catedralprimada.es פתוח מדי יום 10:00-18:30 )א' 
מ־14:00(, כניסה אחרונה שעה לפני הסגירה. 5 מיסה 

רגילה ב'-שבת 8:00, 10:00, 10:30, 17:30, 18:30, א' 
8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 17:30, 18:30. מיסה 

מוזארבית ב'-שבת 9:00, א' 9:45. מתחם המקהלה, בית 
האוצר, חדר הכמורה ולשכת הכמרים פתוח שעות 

הקתדרלה. & ^ 7 9 

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(.

| מרכז ספרד   396397  |  טולדו 

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 570-71 ועמ' 595-97

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(.

חלק מאפריז של אריחים בֶארמיטה ֶדל וירֶחן ֶדל ּפראדֹו שבטאלאֶבָרה

8 ֶסגֹוּבריָגה

ָסֶאליֶסס, קּוֶאנָקה, ק"מ 58 על כביש 
CM-310. טל' 629-752257. 

פתוח ג'-א'. המוזיאון פתוח בחגים 
מסוימים. & 8 בתיאום מראש. 

visitclm.com ∑

עתיקות העיר הרומית הקטנה 
ֶסגֹוּבריָגה )Segóbriga( קרובות 

 ,)Saelices( לעיירה ָסֶאליֶסס
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 
לפעמים למופעים. בֶסגֹוּבריגה 

היו גם נקרוּפוליס, אמפיתיאטרון, 
מקדש לֵאלה דיאנה ומרחצאות 

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 

שבקּוֶאנָקה )ראו עמ' 388(.

ומ־1174 עבר אליו - בשל מיקומו 
המרכזי - מנזר סנטיאגו. הבניין 
הפשוט שתראו כאן נבנה ברובו 

בתקופת הרנסאנס, אך מאז 
קושט בסגנון הבארוק. מוקדי 

העניין הם תקרת העץ המגולפת 
המרהיבה וגרם המדרגות.

w אֹורֹוֶּפָסה

Calle n £ .2900 * .טולדו
,Hospital 10, 925-430201. ( ב' וה'. 

_ וירֶחן ֶדה ֶּפנייטאס )8-10 בספטמבר(, 
ֵּביַאטֹו אלונסו ֶדה אֹורוסקֹו )19 

oropesadetoledo. ∑ .)בספטמבר
org

בימי־הביניים ובתקופת הרנסאנס, 
 )Oropesa( שגשגה אֹורֹוֶּפָסה

כאחת מעיירות הלוויין של טולדו, 
ובלבה של העיירה החקלאית 

הקטנה של ימינו יש רובע 
עתיק ומקסים. מסלול ההליכה 
 ,Ruta Monumental ,המעגלי
יוצא מהמבצר האיתן מהמאה 
ה־15 שעל פסגת הגבעה. אגף 
מהמאה ה־16 - כנראה יצירה 

מאת חואן ֶדה ֶהֶררה, האדריכל של 
ֶאל ֶאסקֹוריאל )ראו עמ' 334-5( 
- נוסף למבצר במאה ה־16 בידי 

משפחת ָאלבאֶרס העשירה ורבת־
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
האזור סביב אֹורֹוֶּפָסה מושלם 

לקניית מלאכות־יד. לאגארֶטָרה 
)Lagartera(, ממערב לעיירה, 

ידועה ברקמה ובתחרה של נשות 
הכפר; ואילו ֶאל ּפּוֶאנֶטה ֶדל 

 El Puente del( ָארסֹוּפיבסּפֹו
Arzobispo(, 12 ק"מ מדרום 

לאֹורֹוֶּפסה, הוא מקום טוב לקנות 
בו קרמיקה מצוירת וֶאסּפארטֹו 

)esparto - חפצים קלועים מעשב(. 
 Ciudad( סיּודאד ֶדה ואסקֹוס

de Vascos(, מדרום־מזרח לכאן, 
הוא מבצר ערבי חרב מהמאה 

העשירית באזור הכפר היפהפה 
.)Azután( שמסביב ָלסּוטאן

e מֹונֶטס ֶדה טולדו

טולדו. @ ּפּוֶאּבלֹו נּוֶאבֹו ֶדל ּבּולאֶקה. 
n ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאנֶיירֹוס, 

.926-783297

מדרום־מערב לטולדו תנשא רכס 
 )Montes de Toledo( הררי נמוך

עד מחוז ֶאקסטֶרָמדּוָרה. בימי־
הביניים, היו הרי טולדו, המשתרעים 

על שטח של כ־1000 קמ"ר, 
בבעלותם של מלכים ושל הגמונים.

שמורת הטבע החדשה והיפה 
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאנֶיירֹוס 

 ;Parque Nacional de Cabañeros(
ראו עמ' 34-5( כוללת בתחומה 

שטח נרחב של יערות וכרי־דשא 
המשמשים לרעיית כבשים. הגישה 

הקלה ביותר אל הפארק היא 
דרך ּפּוֶאּבלֹו נּוֶאבֹו ֶדל ּבּויאֶקה 

 .)Pueblo Nuevo del Bullaque(
מכאן תוכלו לצאת לטיול מודרך 

של ארבע שעות בלנדרובר 
ולצפות בחזירי־בר, באיילים ובעיטי 

שמש. באזורי המרעה פזורים 
צ'ֹוסֹוס )chozos(, מבנים חרוטיים 

המשמשים מחסה לרועים.
למרגלותיו המזרחיים של רכס 

ההרים נמצא הכפר אֹורגאס 
)Orgaz(, ובו כנסיית קהילה עם 
יצירות מאת ֶאל גֶרקֹו. הכפרים 

 Los( הסמוכים - בהם גם לֹוס ֶיֶּבֶנס
Yébenes( ּוֶונטאס קֹון ֶּפנָיה ָאגיֶלָרה 

 - )Ventas con Peña Aguilera(
ידועים במוצרי העור שלהם ובבשר 

הציד שמגישים במסעדותיהם.
במישורים רחבי־הידיים עומדת 

כנסייה קטנה בשם סנטה מריה 
 Santa María de( ֶדל ֶמלֶקה

Melque(, שנבנתה כנראה כבר 
במאה השמינית. לידה ניצב מבצר 
הטמפלרים הענק והחרב מהמאה 
 .)Montalbán( ה־12 מֹונטאלּבאן
קרוב יותר לטולדו תגיעו למבצר 

.)Guadamur( נאה נוסף, גּואדאמּור

הפסטיבלים של 
קסִטייה-ָלה־מאנָצ'ה

 La( ָלה ֶאנדיַאּבלאָדה
Endiablada; 2-3 בפברואר(, 

ָאלמֹונאסיד ֶדל מארֶקסאדֹו 
)קּוֶאנָקה(. 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 
של וירֶחן ֶדה ָלה ָקנֶדלארָיה 

)'מריה הקדושה של הפמוט'( 
ושל ּבלאזיּוס הקדוש. השטנים 
רוקדים סביב בימות התהלוכה 

ועליהן פסלי הקדושים, ומצלצלים 
בפעמונים בקולי קולות.

0 ִאֶייסקאס

 Plaza n £ .23,500 * .טולדו
Mercado 14, 925-511051. ( ה'. 
_ פֶייסטה ֶדה מילאגרֹו )11 במרץ(, 

פֶייסטה ּפאטרֹונאל )31 באוגוסט(. 
illescas.com ∑

 )Illescas( העיירה ִאֶייסקאס
ששימשה עיירת־קיט לחצרו של 

המלך ֶפליֶּפה השני. אמנם לא 
נותר הרבה מהרובע העתיק, אבל 

כדאי לבקר באֹוסּפיטאל 
ֶדה ָלה קארידאד 
 Hospital de la(

Caridad( מהמאה 
ה־16, ליד איגלסיה ֶדה 
סנטה מריה )שנבנתה 

במאות ה־12-13 
ושופצה במאה 

ה־15(, בזכות אוסף 
האמנות החשוב שוב. 

באֹוסּפיטאל יש חמש יצירות 
מופלאות מאת ֶאל גֶרקֹו )ראו עמ' 

395(, בין השאר הלידה באבוס, 
הבשורה והכתרתה של מריה 

הקדושה במלכות השמיים.

q טאלאֶבָרה 

ֶדה ָלה ֵרייָנה

 C/ n @ £ .89,000 * .טולדו
 .925-826322 ,Ronda del Cañillo 22
( ד', והשבת הראשונה של החודש. 

_ לאס מֹונדאס )שבת שאחרי 
הפסחא(, ֶפִרָיה ֶדה סן איסידרֹו )15-18 
במאי(, וירֶחן ֶדל ּפראדֹו )8 בספטמבר(, 

ֶפִרָיה ֶדה סן מאֶטאֹו )20-23 בספטמבר(. 
talavera.org ∑

גשר הרוס מהמאה ה־15 חוצה 
את נהר טאחֹו ומציין את הכניסה 

לרובע העתיק של עיר השוק 
 Talavera de la( הסואנת הזו

Reina(. מהגשר תגיעו אל הקטע 
שנותר שריד מחומת העיר 

בתקופה הערבית ובימי־הביניים, 
ומשם אל הכנסייה הקולגיאלית 

מהמאה ה־12. יש בה חצר 
פנימית קטנה ויפה בסגנון גותי 
וגם מגדל פעמון מהמאה ה־18.
בבתי־המלאכה של טאלאֶבָרה 

מייצרים עד היום את הָאסּוֶלחֹוס 
)azulejos(, האריחים הכחולים 

והצהובים שהפכו לסימן 
ההיכר של העיר עוד במאה 

ה־16. כיום מייצרים כאן 
גם כלי בית וחפצי נוי.

מבחר נאה של ָאסּוֶלחֹוס תוכלו 
לראות בֶארמיטה ֶדה ָלה וירֶחן 

 Ermita( ֶדל ּפראדֹו
 de la Virgen del
Prado(, כנסייה 

לגדת הנהר. חלק 
ניכר מחלל הפנים 
מכוסה באפריזים 

יפהפיים ובסצינות 
דתיות, שנוצרו 

במאות ה־16-20.
מוזיאון רּואיס 

 )Museo Ruiz de Luna( לּוָנה
שוכן במנזר מהמאה השבע־

עשרה, ויש בו אוסף פרטי של 
כלי חרס ויצירות אישיות של 

הקדר חואן רּואיס ֶדה לּוָנה.

אריח קרמיקה מבית־
מלאכה בטאלאֶבָרה

צ'ֹוסֹו )מחסה לרועים( בּפארֶקה נאסיֹונאל 
ֶדה קאּבאנֶיירֹוס

רקמה מסורתית בָלגארֶטָרה, ליד אֹורֹוֶּפָסה שרידי בניין רומי בֶסגֹוּבריָגה

9 מֹונאסֶטריֹו 

ֶדה אּוקֶלס

אּוקֶלס, קּוֶאנָקה. טל' 969-135058. 
פתוח מדי יום מ־10:00 עד השקיעה. 
פתוח 1 ו־6 בינואר, 25 בדצמבר. & 

visitclm.com ∑

על הכפר הקטן אּוקֶלס, מדרום 
לאלקאִריה, חולש מנזר־מבצר 

 ,)Monasterio de Uclés( מרשים
המכונה 'ֶאל ֶאסקֹוריאל ֶדה ָלה 
מאנָצ'ה' בזכות דמיונו לארמון 

המבוצר ֶאל ֶאסקֹוריאל )ראו עמ' 
334-5(. כשנבנה בימי הביניים, 

היה זה מבצר בלתי־חדיר, 

אחד ה'שטנים' בָלה ֶאנדיַאּבלאָדה

רֹוֶמִריה ֶדל ּכריסטֹו ֶדל 
 Romería del Cristo( ַסאּוקֹו

del Sahúco; יום ב' של 
חג השבועות הנוצרי, מאי/

יוני(, ֶּפניַאס ֶדה סן פדרו 
)ָאלּבאֶסֶטה(. ארון בצורת צלב 

ובו דמותו של ישו נישא ממקום 
משכנו, בידי גברים לבושים 

לבן, למרחק של 15 ק"מ.
 ;La Caballada( ָלה קאָּביאָדה

יום א' של חג השבועות 
הנוצרי, תחילת יוני(, ָאטֶיינָסה 
)גּוָאָדָלחאָרה(. פרשים דוהרים 
בנתיב שבו רכבו נהגי הפרדות 

של ָאטֶיינָסה במאה ה־12, 
כשעל־פי המסורת הצילו 
את המלך הנער אלפונסו 
השמיני מקסטיליה מידיו 

של דודו, פרננדו השני.
 Corpus( קֹורּפּוס ּכריסטי
Christi; מאי/יוני(, טולדו. 

מתהלוכות החג הדרמטיות 
ביותר בספרד )עמ' 42(. 

הכלי ובו לחם הקודש 
של הקתדרלה )עמ' 396( 

נישא ברחובות העיר.

| מרכז ספרד   390391  | ה  ' ָצ יה-ָלה־מאנ י  קסִט

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 570-71 ועמ' 595-97

2 פלאסה קאנֹובאס 

ֶדל ָקסִטיֹו
.Banco de España  .C3 7 מפה

כיכר התנועה הסואנת הזו 
 )Plaza Cánovas del Castillo(
נקראת ע"ש אנטוניו קאנֹובאס 

ֶדל ָקסִטיֹו, מבכירי המדינאים 
של ספרד במאה ה־19 )ראו 

עמ' 68(, שנרצח ב־1897.
על הכיכר חולשת פּוֶאנֶטה ֶדה 

 )Fuente de Neptuno( ֶנּפטּונֹו
- מזרקה ובה פסלו של נפטון 
הנוהג במרכבה רתומה לשני 

סוסים. זוהי יצירה מ־1777, 
מאת ֶונטּוָרה רֹודריֶגס, שהזמין 

קרלוס השלישי כחלק מתוכניתו 
ליפות את מזרח העיר.

Comunicaciones(, המכונה בלעג 
'גברתנו של התקשורת'. חזיתו של 
הבניין - לובנו, והצריחונים הגבוהים 

- מזכירים לרבים עוגת חתונה. 
הוא נבנה בשנים 1905-1917 מעל 
גן לשעבר. בפינה שבצפון־מזרח 
הכיכר מתנשאת חזית האבן של 

 Palacio( ּפאלאסיֹו ֶדה לינאֶרס
de Linares(, שבנה המרקיז 

מלינאֶרס בימי חזרתם השנייה 
של מלכי בורבון ב־1875 )ראו עמ' 

68(. בעבר עמד הארמון בפני 
הריסה, אך מאז שופץ והוסב 

 Casa de( לקאָסה ֶדה אמריקה
América(, שם 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, 

ּפאלאסיֹו ֶדה קֹומּוניָקסיֹוֶנס, 
המשמש היום בית למרכז 

התרבות CentroCentro. צאו 
להפסקה קצרה בגני הארמון עם 
אחד מהקוקטיילים המעולים של 

Le Cabrera )ראו עמ׳ 593(.
בפינה הצפון־מערבית של פלאסה 

ֶדה סיֶּבֶלס נמצאת המפקדה 
של צבא ספרד, מקום שמור 

היטב ומוקף בגן יפה. המפקדה 
שוכנת בבנייני ארמון לשעבר 
- ּפאלאסיֹו ֶדה ּבּוֶאנאוויסָטה 
 ,.)Palacio de Buenavista(

שנבנה להזמנתה של הדוכסית 
מָאלָּבה ב־1777, אך הבנייה 

התעכבה פעמיים בשל שריפות.
בפינה הנגדית ניצב ּבנקֹו ֶדה 

 ,)Banco de España( ֶאסּפאנָיה
בבניין מהשנים 1884-1891, שנבנה 
בהשראת הרנסאנס הוונציאני, כפי 

שניכר בעיטורי הברזל המעודנים 
בגג ובחלונות. שיפוצים נרחבים 
וחיוניים ביותר החזירו לבנק את 

זוהרו משלהי המאה ה־19.

4 פלאסה ֶדה סיֶּבֶלס

 .Banco de España  .C1 7 מפה
חדר התצוגה קאָסה ֶדה אמריקה טל' 

91-5954800. פתוח ב'-שבת 
11:00-20:00, א' 11:00-15:00. סגור 
casamerica.es ∑ .אוגוסט וחגים

הכיכר )Plaza de Cibeles( היא 
אחת מנקודות הציון הבולטות 

במדריד, וגם אחת היפות שבהן.
 Fuente( פּוֶאנֶטה ֶדה סיֶּבֶלס
de Cibeles( ניצבת במרכזה 

של כיכר תנועה סואנת, בצומת 
הרחובות ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו 

ו-Calle de Alcalá. המזרקה 
היפה והמפורסמת נקראת ע"ש 

קיֶּבֶלה, אלת הטבע היוונית־
רומית, והיא נוהגת בה במרכבה 

הרתומה לאריות. את הפסל 
יצרו בשלהי המאה ה־18 חֹוֶסה 

ֶארמֹוִסָיה ּוֶונטּוָרה רֹודריֶגס, והוא 
נחשב לאחד מסמליה של מדריד. 

סביב הכיכר מתנשאים ארבעה 
בניינים חשובים. המרשים שבהם 

הוא הדואר המרכזי, ּפאלאסיֹו 
 Palacio de( ֶדה קֹומּוניקאסיֹוֶנס

5 ּפּוֶארָטה 

ֶדה ָאלקאָלה

.Retiro  .D1 8 מפה
 Puerta( שער הניצחון הזה
de Alcalá( הוא המונומנט 

המפואר ביותר שהותיר אחריו 
קרלוס השלישי בניסיונו לשפר 
את חזותו של מזרח העיר. את 

השער תכנן פרנֶצ'סקֹו סאּבאטיני 
כתחליף לשער בארוקי קטן יותר 

שבנה ֶפליֶּפה השלישי לכבוד 
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־19 סימן 

השער את הגבול המזרחי 
של העיר. כיום הוא ניצב 
 Plaza de la במרכזה של

Independencia, ומומלץ 
במיוחד לראותו מואר בלילה.

פתוח ב'-שבת 9:00-21:00; א' 
9:00-14:00. סגור חגים. 8 ג' ּוו' 
bne.es ∑ .12:00 17:00, שבת

המלך ֶפליֶּפה החמישי מספרד 
ייסד את הספרייה הלאומית 

ב־1712. מאז ועד היום, חובה 
להגיש לספרייה עותק אחד 
לפחות מכל ספר שמודפס 

בספרד. באוספי הספרייה יש 
כ־28 מיליון ספרים, לצד אוסף 

נכבד של מפות, של תווים 
ושל קטעי וידיאו ואודיו. עם 

גולות הכותרת נמנים מהדורה 
ראשונה של דון קישוט, וגם 

שתיים ממחברות לאונרדו דה 
וינצ׳י. במוזיאון תוכלו להתחקות 

אחר תולדות הספרייה, וכן 
אחר התפתחות הכתיבה, 

הקריאה והמדיה; ובספרייה 
מתקיימים דרך קבע גם ערבי 
הרצאות, קונצרטים ותערוכות.

1 מלון ריץ ֶּבלמֹונד

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

ritz.es ∑ 7 ^

במרחק דקות הליכה מהּפראדֹו 
 Hotel Ritz by( ניצב הריץ
Belmond(, הנחשב למלון 

המפואר ביותר בספרד. זהו אחד 
משורה של מלונות יוקרה שנבנו 

במיוחד עבור אורחי חתונתו 
של אלפונסו ה־13, ב־1906.

פארו של הריץ )ראו עמ' 569( 
מתבטא כמובן גם במחירים. 

כל אחד מ־158 החדרים מעוצב 
בטעם ובסגנון אחר, וכל השטיחים 
יוצרו בעבודת יד במפעל המלכותי 

לשטיחי־קיר )ראו עמ' 310(.
בתחילתה של מלחמת האזרחים 

)ראו עמ' 70-71( הוסב המלון 
לבית־חולים, וכאן מת מפצעיו 

ב־1936 מנהיג האנרכיסטים 
ּבּוֶאנאֶוונטּוָרה דּורּוטי.

פּוֶאנֶטה ֶדה ֶנפטּונֹו

מבקרים מתפעלים מיצירות האמנות 
במוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה

3 מוזיאון 

ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה

ראו עמ' 292-3.

פּוֶאנֶטה ֶדה סיֶּבֶלס, על רקע ּפאלאסיֹו ֶדה לינאֶרס

מראה מבעד לקשת המרכזית של ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה

חרבו של ֶאל סיד, ָלה טיסֹוָנה, תוצג בעתיד בסלון ֶדה ֵריינֹוס
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 568-69 ועמ' 592-93

| מדריד   290291  | ן   מדריד של בית בורבו

7 המוזיאון הלאומי 

לאמנויות דקורטיביות

 .D2 8 מפה .Calle de Montalbán 12
 Banco ,Retiro  .91-5326499 'טל

de España. פתוח ג'-שבת 9:30-15:00 
)ה' 17:00-20:00( א' 10:00-15:00. סגור 

חגים. & חופשית ה' אחה"צ וא'. 8 
סיור מודרך ביום א' )פרט ליולי־אוגוסט(. 

mnartesdecorativas. ∑ 7
mecd.es

 Museo Nacional( המוזיאון
de Artes Decorativas( שוכן 

בארמון מהמאה ה־19 המשקיף 
על ּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו, ויש בו 

אוסף מעניין של ריהוט וחפצי 
אמנות. רוב המוצגים הם מספרד, 

מהתקופה הפיניקית ואילך.
יש גם כלי קרמיקה מצוינים 

מטאלאֶבָרה ֶדה ָלה ֵרייָנה 
)עמ' 390( וחפצי אמנות 

מהמזרח הרחוק.
בשל השיפוצים, עשויים לחול 

שינויים בחדרים מסוימים.

8 סלון ֶדה ֵריינֹוס

 .D2 8 מפה .Calle Méndez Núñez 1
 Banco ,Retiro  .91-5228977 'טל

de España. סגור לשיפוצים.

 Salón de( 'אולם הממלכות'
Reinos( הוא אחד 

משני החלקים 
הנותרים מּפאלאסיֹו 

ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירֹו 
 Palacio del Buen(

Retiro( מהמאה ה־17, 
ומקור שמו בסמליהן 

של 24 הממלכות 
שנכללו במונרכיה 
הספרדית - חלק 

מעיצוב הפנים שעליו 
פיקח צייר החצר 

ֶולאסֶקס )ראו עמ' 
36(. בימי שלטונו 

של ֶפליֶּפה הרביעי, 
שימש הבניין לקבלות 

פנים דיפלומטיות 
ולטקסים רשמיים.

6 הספרייה הלאומית 

של ספרד

 .Paseo de Recoletos 20–22
מפה D5 6. טל' 91-5807800. 

בכל פינה יש כאן מבצר - כפי שמעיד 
גם שמו של המחוז )קסִטייה(. רובם נבנו 

במאות ה־9-12, כשהחבל שימש שדה 
קרב בין הנוצרים לערבים. אחרים נבנו 

לאורך תוואי הגבול של המאות ה־14-15, 
כששימשו חוצץ בין הממלכות אראגון 
וקסטיליה. המרשימים ביותר נמצאים 

בסיגּוֶאנָסה, בֶּבלמֹונֶטה, בָאלארקֹון, 
במֹוליָנה ֶדה אראגון ובָקָלטראָבה ָלה 

נּוֶאָבה.
טולדו, בירת ספרד הוויזיגותית, היא עיר־

מוזיאון נפלאה, שבורכה במורשת עשירה 
של אמנות ואדריכלות, תוצאת המזיגה 

בין התרבויות המוסלמית, הנוצרית 
והיהודית, לצד רעיונות והשפעות מימי־

הביניים ומתקופת הרנסאנס.
קּוֶאנָקה יפה לא פחות. העיר העתיקה 

יושבת מעל שני ערוצים נפגשים, ובתיה 

נערמים גבוה מעל למדרון התלול. 
ִוָיאנּוֶאבה ֶדה לֹוס אינפאנֶטס, צ'ינִצ'ָיה, 
ָאלקאראס וָאלמאגרֹו הן עיירות בעלות 

אופי שנבנו במאות ה־16-18. גם 
באֹוקאנָיה וגם בֶטמּבֶלֶקה יש פלאסה 

מאיֹור מרהיבות.
למישורי ָלה מאנָצ'ה מוסיפים יופי רב 
שני הפארקים הלאומיים - טאּבלאס 

ֶדה ָדאימֶייל וקאּבאנֶיירֹוס - שבתחומי 
מֹונֶטס ֶדה טולדו. את מישורי ָלה מאנָצ'ה 
מקיפים אזורי רמה והרים: כרמי הזיתים 

של ָאלקאִרָיה; הרי הגיר של קּוֶאנָקה; 
והפסגות של סיירה ֶדה ָאלקאראס. חבל 

היין של ָלה מאנָצ'ה הוא אזור הכרמים 
הגדול ביותר בעולם. סביב קֹונסּוֶאגָרה 
וָאלּבאֶסֶטה, משנים השדות את צבעם 

לסגול עם פריחת הכרכום, שממנו 
מפיקים זעפרן יקר־ערך.

טחנות הרוח מעל קאמּפֹו ֶדה קריּפטאָנה, במישורי ָלה מאנָצ'ה

קסִטייה-ָלה־מאנָצ'ה

את יופייה השומם של ָלה מאנָצ'ה, את טחנות הרוח שלה 
ואת מבצריה מימי־הביניים, המטילים צלי־ענק מעל למישורים, 

הנציח ֶסרוואנֶטס בהרפתקאות האפיות של דֹון קיחֹוֶטה. קו האופק שטוף־האור 
ורחב־הידיים הוא אחד מסמליה הבולטים של ספרד. האזור כמעט אינו מתויר, 

על אף רכסי ההרים הנופיים, הערוצים הדרמטיים ושתי הערים המלאות 
אוצרות, טולדו וקּוֶאנָקה.

 • ָלחאָרה • קּוֶאנָקה • טולדו  ָד ָא גּו
ַאל י ֵר ּודאד  ָאלּבאֶסֶטה • סי

בתים תלויים מעל נקיק אּוֶאקאר, בקּוֶאנָקה שבקסטיליה-ָלה-מאנָצ׳ה

383  | מרכז ספרד   
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ּפאלאסיֹו ֶדה קֹומּוניקאסיֹוֶנס 
ובית העירייה

ּפאלאסיֹו ֶדה לינאֶרס ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה

5 . ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה שער 
הכניסה לשעבר למדריד עשוי כולו 

גרניט, והוא יפה במיוחד כשהוא 
מואר בלילה.

4 . פלאסה ֶדה סיֶּבֶלס
מזרקה ובה פסלה של האלה 
הרומית קיֶּבֶלה ניצבת בכיכר 

הנקראת על־שמה.

7 המוזיאון הלאומי 
לאמנויות דקורטיביות

המוזיאון, הקרוב לֶרטירֹו, נוסד 
ב־1912 ונועד להציג ברבים את 

ייצור עבודות היד בספרד. 

8 סלון ֶדה ֵריינֹוס
מוזיאון הצבא לשעבר היה פעם 

חלק מארמון ֶרטירֹו, ובקרוב יהיה 
אגף נוסף של מוזיאון הּפראדֹו.

קאסֹון ֶדל ּבּוֶאן 
ֶרטירֹו )ראו עמ' 296(

מֹונּוֶמנטֹו ֶדל דֹוס ֶדה מאיֹו מנציח 
את מלחמת העצמאות נגד הצרפתים 

)ראו עמ' 67(.

1 מלון ריץ ֶּבלמֹונד
עיצוב הפנים מחזיר לימי הֶּבל ֶאּפֹוק, והריץ הוא 

ללא ספק אחד המלונות האלגנטיים בספרד.

בשלהי המאה ה־18, עוד לפני שבית בורבון גיבש את דמותו של האזור - על שלל המוזיאונים 
ומלונות הפאר שבו - נסלל ּפאֵסאֹו ֶדל ּפראדֹו ומהר מאוד הפך לטיילת אופנתית. כיום, גולת 

הכותרת היא ללא ספק המוזיאונים לאמנות שלאורך השדרה. בולטים במיוחד מוזיאון הּפראדֹו 
)מדרום לפלאסה קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו( ומוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה - שני אוספים ברמה 

בינלאומית. עם שלל המונומנטים שבנה כאן קרלוס השלישי ניתן למנות את ּפּוֶארָטה ֶדה 
ָאלקאָלה, את פּוֶאנֶטה ֶדה ֶנּפטּונֹו ואת פּוֶאנֶטה ֶדה סיֶּבֶלס, במרכזה של כיכר תנועה סואנת.

ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו, המבוסס על 
פיאצה נאבֹוָנה ברומא, נבנה בידי 

קרלוס השלישי כאבן שואבת 
לאמנויות ולמדעים בבירת ספרד.

ֶאדיפיסיֹו מטרופוליס )ראו עמ' 
 Calle de-285(, בפינת גראן ִוָיה ו
Alcalá, נבנה בשנת 1910. חזיתו 

טיפוסית לפאריז.

3 . מוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה
אוסף אמנות יוצא מהכלל המוצג בארמון 

ִוָיֶארמֹוָסה משנת 1806, בסגנון הניאו־קלאסי.

2 פלאסה ֶדה קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו במרכזה 
של הכיכר הגדולה ניצבת מזרקה מפוסלת 

של האל נפטון הנוהג במרכבתו. 

t קֹונגֶרסֹו ֶדה לֹוס דיּפּוטאדֹוס 
הפרלמנט של ספרד היה עד למעבר 

מרודנות לדמוקרטיה )ראו עמ' 72-3(. 

אל מוזיאון הּפראדֹו

ּבנקֹו ֶדה אספאניה

תחנת המטרו 
Banco de España

מפת רחובות מאוירת: ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו

מלון פאלאס

PLAZA  
DE LAS CORTES

B
A
R
Q
U
ILLO

V
A
LD

EI
G
LE

SI
A
S

C A L L E
 D E  A L C A L á

C
A
L
L
E

 D
E
L

 M
A
R
Q
U
E
S

C A L L E  D E  LO S  MA D R A Z O

D
E C

U
B
A
S

Z O R R I L L A

PLAZA CánOVAS

DEL CASTILLO

פלאסה

ֶדה סיֶּבֶלס C A L L E  DE  A LC A L á

PLAZA DE LA

I n D E P E n D E n C I
A

A
Lf

O
n
SO

 x
I

 CALLE  DE  MOnTALBAn

C
A
LL

E 
D
E

CALLE AnTOnIO MAURA

PA
SE

O
 D

EL
 P
R
A
D
O

C A L L E  f E L I P E  I V

R
U
IZ

 D
E

 A
L
A
R
C
O
n

M
O
RE

TO

C
A
LL

E 
D
E 
A
Lf

O
n
SO

 x
II

מפת איתור
ראו מפת הרחובות, מפה 7-8

PLAZA DE LA LEALTAD
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כל האתרים
1 ָאטֶיינָסה

2 סיגּוֶאנָסה
3 מֹוליָנה ֶדה אראגון

4 ָלה אלקאִרָיה
5 גּוָאָדָלחאָרה

6 ֶסראנָיה ֶדה קּוֶאנָקה
7 קּוֶאנָקה עמ' 388-9 

8 ֶסגֹוּבריָגה
9 אּוקֶלס

0 אֶייסקאס
q טאלאֶבָרה ֶדה ָלה ֵרייָנה

w אֹורֹוֶּפָסה
e מֹונֶטס ֶדה טולדו

r טולדו עמ' 392-7
t ֶטמּבֶלֶקה

y קֹונסּוֶאגָרה
u קאמּפֹו ֶדה קריּפטאָנה

i ֶאל טֹוּבֹוסֹו
o ֶּבלמֹונֶטה
p ָאלארקֹון

a ָאלקאָלה ֶדל חּוקאר
s ָאלּבאֶסֶטה
f אלקאראס

g לגּונאס ֶדה רּואיֶדָרה
h ִוָיאנּוֶאָבה ֶדה לֹוס אינפאנֶטס

j ואלֶדֶּפניָאס
k ויסֹו ֶדל מארֶקס

l ָקָלטראָבה ָלה נּוֶאָבה
z אלמאגרֹו

x טאּבלאס ֶדה ָדאימֶייל
c ואֶייה ֶדה ָאלקּודָיה

טיול
d סיירה ֶדה אלקאראס

בקר רועה במישורי ָלה מאנָצ'ה המבודדים

מֹונֶטס ֶדה טולדו השלווים

הכפר ָאלקאָלה ֶדל חּוקאר

קסִטייה-לה־מאנָצ'ה על המפה
 Castilla-La( העיר העתיקה טולדו היא מוקד העניין העיקרי בקסִטייה-ָלה־מאנָצ'ה

Mancha(. אבל לא חסרות במחוז עיירות עתיקות וקסומות )אבל פחות מתוירות(, בהן 
ָאלמאגרֹו, אֹורֹוֶּפָסה, ָאלקאראס וגּוָאָדָלחאָרה. בסיגּוֶאנָסה, בָקָלטראָבה, 

בֶּבלמֹונֶטה ובָאלארקֹון יש מבצרים מימי־הביניים - שרידים 
לעברו הסוער של המחוז. כמה מהעיירות במישורי 

ָלה מאנָצ'ה, בהן ֶאל טֹוּבֹוסֹו וקאמּפֹו ֶדה 
קריּפטאָנה, נזכרות בהרפתקאותיו של דון 
קיחֹוֶטה )ראו עמ' 399(. ברמה המיוערת 

של ֶסראנָיה ֶדה קּוֶאנָקה, באזור 
אלקאִרָיה ובסיירה ֶדה אלקאראס 
עוברים כבישים ציוריים ונופיים. 

שמורת הטבע הביצתית של טאּבלאס 
ֶדה ָדאימֶייל היא גן־עדן לצפרים.

תחבורה
בקסִטייה-ָלה־מאנָצ'ה כדאי לטייל במכונית - את המחוז 

חוצה רשת של כבישים מהירים שיוצאים ממדריד. לאזור 
מגיעות גם רכבות AVE מהירות, שמקשרות בין מדריד 

לבין סביליה, טולדו וָאלּבאֶסֶטה )דרך קּוֶאנָקה(. למעט אלו, 
התחבורה הציבורית אטית מאוד ולא תכופה מספיק.
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Cogolludo

Puebla de
Don Rodrigo

Cifuentes

Maranchón

Jadraque

Sacedón

Pastrana

Lupiana

Alcocer

Buendía
Cañaveras

Beteta

San Lorenzo
de la Parrilla

Saelices

Tarancón

Lillo
Guadamur

Alcaudete
de la JaraEl Puente del

Arzobispo

Sevilleja de
la Jara

Anchuras

La Nava de
Ricomalillo

Escalona

Maqueda

Porzuna

Piedrabuena

Almadén

Alamillo

Chillón

Abenójar Moral de
Calatrava

Nerpio

Arguellite
Yeste

Letur
Férez

Elche de la Sierra

LiétorAyna

Ontur

Caudete
Pozo

Cañada

Bonete Almansa

Casas de
Juan Núñez

Balazote

Robledo
Viveros

El Bonillo

La Gineta

La Roda

Mahora

Puerto Lápice

Urda

Corral de Almaguer

Honrubia

Moya

Cardenete

Carboneras
de Guadazaón

Agudo

Brihuega

Priego

Villalba

Pueblo Nuevo
del Bullaque

Retuerta
del Bullaque

Menasalbas

Cañete

Tragacete

EmbidAlcolea
del Pinar

San Clemente

Jorquera

גּוַאָדלָחא�ה

צ'ינצִ'יָה ֶדה
מֹונֶטה אראגֹון

אל
ואלנסיה

אל
ָאליקאנֶטה
(ָאלקאנט)

אל
מּורסי�ה

אלסי�י�ה ֶדה ָאלקאראס
ָחֶאן

ויסֹו ֶדל
מארֶקס

ָקלָטראָבה
לָה נּואָבה

ואלֶדּפֶניָאס

Manzanares

Puertollano

Hellín

Iniesta
Alcázar de
San Juan

ָקמּפיסאּבאלֹוס

ַאטיֶינָסה
סיגּוֶאנָסה

אל ָס�גֹוָסה

וירֶחן ֶדה לָה אֹוס

סן מרטין ֶדה
מֹונטאלּבאן

ּפארֶקה נאטּוראל
ֶדל ָאלטֹו טאחֹו

סיּודאד
ֶאנקאנטאָדה

קּוֶאבָה ֶדה
מֹונֶטסינֹוס

מֹולינָה ֶדה
אראגֹון

אל
מדריד

קּוֶאנָקה

אּוקלֶס

ֶסגֹוּבריגָה

וִיֶָאסקּוָסה
ֶדה ָארֹו

ֶאל טֹוּבֹוסֹוֶּבלמֹונֶטה

קאמּפֹו ֶדה קריּפטאנָה
אל

ואלנסיה

ָאלארקֹון

אל
ֶטרּוֶאל

לאגֹונס ֶדה
רּויֶד�ה ָאלּבאֶסֶטה

ָאלקאלָה
ֶדל חּוקאר

סן קרלֹוס
ֶדל ואיֶיה

וִיָאנּואָבה ֶדה
לֹוס אינפאנֶטס

אל
אּוּבֶָדה

ָאלקאראס

אל קאֶס�ס אֹורֹוּפֶָסה

לאגארֶט�ה
טאלאֶב�ה

ֶדה לָה �יינָה
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מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני
כביש נופי

מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול מחוזי
פסגה
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בניינים עתיקים
1 מלון ריץ ֶּבלמֹונד

w האקדמיה המלכותית להיסטוריה
e תיאטרו ֶאסּפאניֹול
r ָאֶטֵנאֹו ֶדה מדריד

t קֹונגֶרסֹו ֶדה לֹוס דיּפּוטאדֹוס
y קפה חיחֹון

s ֶאסטאסיֹון ֶדה ָאטֹוָצ'ה

מוזיאונים 
3 מוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה 

עמ' 292-3
6 הספרייה הלאומית של ספרד

7 המוזיאון הלאומי לאמנויות 
דקורטיביות

8 סלון ֶדה ֵריינֹוס

0 מוזיאון הּפראדֹו עמ' 296-7
q בית־מוזיאון לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה

o המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
s המוזיאון הלאומי מרכז האמנות 

המלכה סופיה עמ' 302-3

אנדרטה
5 ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה

כל האתרים

מדריד של בית בורבון
בעבר השתרע ממזרח למדריד העתיקה אזור אידילי של גני ירק שנודע בשם 

הּפראדֹו )'כר הדשא'(. במאה ה־16 נבנה באזור מנזר ומאוחר יותר בני שושלת 
הּבסּבורג הרחיבו אותו והסבו אותו לארמון, אך רק מעט מאוד נותר עד היום; גני 
הארמון הפכו לּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו הפופולרי )עמ' 301(. במאה ה־18 בחרו לפתח 

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.

אנדרטה לזכר קורבנות מתקפת הטרור של 2004, בּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו
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ראו גם מפות רחובות 
של מדריד 5, 6, 7 ו־8

287  | מדריד   

כנסייה
9 איגלסיה ֶדה סן ֶחרֹונימֹו 

ֶאל ֵריָאל

רחובות, כיכרות ופארקים
2 פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו

4 פלאסה ֶדה סיֶּבֶלס
u פלאסה ֶדה קֹולֹון
i קאֶייה ֶדה ֶסראנֹו

p ּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו
a ֵריַאל חארדין ּבֹוטאניקֹו

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 200
מ'

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.

איך להשתמש במדריך זה

מידע מפורט כל העיירות 3 
החשובות ושאר מוקדי העניין 
מתוארים בפרוטרוט. הם מסודרים 

על־פי סדר מספורם במפת 
המחוז. בתוך כל סעיף יש מידע 

על האתרים החשובים ביותר.

מפת אזור להתמצאות 1 
קלה; האתרים ממוספרים, 

ומופיעים במפה. האתרים מופיעים 
גם במפת הרחובות: ברצלונה 

)עמ' 183-9(, מדריד )עמ' 
311-19(, סביליה )עמ' 451-7(.

מוקדי העניין העיקריים של 4 
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.

היכרות הנופים, ההיסטוריה 1 
ואופיו של כל מחוז מתוארים 

בתת־פרק זה, שבו תגלו כיצד 
התפתח האזור במשך מאות שנים 

ומה הוא מציע לתיירים כיום.

מפת המחוז מתארת את 2 
רשת הכבישים הראשיים, 

ומאפשרת התרשמות כללית 
מהמחוז. כל האתרים החשובים 

ממוספרים, ויש גם טיפים שימושיים 
לנסיעה באזור במכונית וברכבת.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תספק לכם מבט ממעוף 

הציפור של אזורי המפתח בכל פרק

בכל האתרים החשובים יש גם מסגרת 
ובה כל המידע השימושי הנחוץ לכם כדי 

לתכנן את ביקורכם.

כל מחוז ממחוזות ספרד תוכלו 
לזהות בקלות בזכות הצבע 

שלו; רשימת הצבעים המלאה 
מופיעה בכריכה הפנימית.

מסגרות מספקות מידע נוסף ומפורט 
יותר, למשל על הפסטיבלים שנערכים 

באזור.

מחוזות ספרד
פרט לברצלונה, מדריד וסביליה, 

ספרד מחולקת ל־12 מחוזות - 
ולכולם מוקדשים פרקים נפרדים. 

העיירות והאתרים החשובים 
והמעניינים ביותר ממוספרים 

במפת המחוז.

מדריד, ברצלונה וסביליה
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.

כל העמודים המתייחסים למדריד 
צבועים בתגית ירוקה. עמודי ברצלונה 

צבועים בתגית ורודה, ואילו עמודי 
סביליה בתגית אדומה.

בכל מפות האיתור תוכלו לראות 
היכן אתם נמצאים יחסית לשאר 

חלקי העיר.

כל האתרים הוא סעיף שבו מחולקים 
האתרים לקטגוריות: כנסיות, 

מוזיאונים וגלריות, מבנים היסטוריים, 
רחובות וכיכרות, פארקים וגנים.

הכוכבים מדגישים 
אתרים שאסור להחמיץ.

מסלול מומלץ מסומן באדום.
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מידע מפורט כל האתרים 3 
החשובים בשלוש הערים 
הגדולות מתוארים בפרוטרוט, 

כולל כתובות, מספרי טלפון 
ושעות פתיחה, סיורים מודרכים, 
אפשרויות הצילום, הגישה לנכים 

ואמצעי התחבורה השונים.
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טולדו

ּפִרֶייגֹו ֶדה קורדוּבה

לורקה

מּורִסָיה
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אנדלוסיה

יה-ָלה
מאנצ'ה י קסִט

מדריד

ברצלונה

מדריד

ָלה חיראלָדה
מגדל הפעמונים של קתדרלת 

סביליה, אתר מורשת עולם, 
היה בעבר מינרט

לגלות את ספרד

 ּבילּבאו
וחבל הבאסקים 

ביקור במוזיאון גּוֶגנַהיים הנוצץ,   •
ולאחר מכן קניות בבוטיקים 

האופנתיים של ּבילָּבאֹו.
עלייה לרגל אל עץ האלון המצמרר   •
של ֶגרניָקה-לּומֹו, באחד המקומות 

היחידים שניצלו מההפצצה ב-1937.
טיול נינוח בקוסטה ואסָקה הבתולי   •

והיפהפה, טעימה משלל הדגה הטרי 
ודילוג בין עיירות חוף קסומות.

מנה גדושה מהחיים הטובים בסן   •
סבסטיאן, מבילוי על החוף ועד 

טאפאס מהטובים בעולם.
ביקור בפנים הארץ, בסנטיָאריֹו ֶדה   •

לֹויֹוָלה הנופי ובסנטּואריֹו ֶדה 
אראנצאסּו שבמרומי גבעה.

טיול בוויטֹוריה המקסימה, בירת חבל   •
הבאסקים.

היכרות עם עיר היין העתיקה ָארֹו,   •
ודילוג בין כמה יקבים.

מדריד וספרד המורית: 
גרנדה, קורדובה וסביליה

ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת

ספרד הפראית: 
ָקנָטּברָיה, ָאסטּוריָאס וגאליסיה

האווירה המחשמלת   •
במדריד, בירת ספרד, 

שבה מוזיאונים 
מהשורה הראשונה 

ומבחר אדיר של 
מסעדות וחנויות.

סביליה המכשפת,   •
רחובות צרים וצבועים 
בלבן, מגדל הפעמונים 

ָלה חיראלָדה וארמון 
הפאר ֵריַאל ָאלָקזאר.

דילוג בין עיירות   •
אנדלוסיות שמורות 

להפליא כמו קארמֹוָנה 
וֶאסיָחה, שבהן 

ארמונות נאים וכנסיות.
ביקור בֶמסקיָטה של   •

קורדובה, וטיול במבוך 

הרחובות ברובע 
היהודי העתיק.

נסיעה בין גבעות   •
משתפלות, מטעי 
זיתים, ושורה של 

כפרים יפים, ממֹונִטָייה 
לּפִרֶייגֹו ֶדה קֹורדֹוָּבה, 

ולגימה של יינות 
מקומיים לארוחת ערב.

הצצה בלתי־נשכחת   •
לארמון הייחודי גרנדה, 

ָאלָהמּבָרה, שסביבו 
הגנים הריחניים של 

הֶחֶנראליֶפה, הטובלים 
ברוח ָאל אנדלּוס. 
טאפאס טעימים 

ומופע פלמנקו במערה 
שעל צלע גבעה.

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 בסיֶג׳ס, מהעיירות   •
היפות )והתוססות( ביותר 

לשפת הים התיכון, ולאחר 
מכן ביקור בעתיקות 
הרומיות של ָטָרגֹוָנה.

נופש בֶּפנִייסקֹוָלה   •
המקסימה, שיושבת על 
צוק המוקף כמעט כולו 

בים, והמשך הטיול 

בוואלנסיה המרהיבה, 
המשלבת היטב בין ישן 

לחדש.
בילוי של יום בָאליקאנֶטה   •

)ָאלקאנט( השוקקת, 
העשירה במוזיאונים 

נפלאים לאמנות, וטיפוס 
אל המבצר המשקיף 

מראש הצוק אל נוף ים 
נפלא.

אדריכלות הבארוק ואווירת   •
ימים עברו במּורסָיה 

המסורתית. ומשם הלאה, 
לָקרָטֶחָנה העתיקה, ואל 

העתיקות מימי רומי 
והמלחמות הפוניות.

טיול בין כפרי דייגים   •
שהפכו לאתרי־נופש, 

וביקור בסנטַאנֶדר, 
בירת ָקנַטּבִרָיה.

טיול נינוח בעיירה   •
העתיקה והשמורה 
היטב סנטיאנה ֶדל 

מאר, והצצה בציורים 
הפרהיסטוריים 
בקּוֶאבאס ֶדה 

אלטאמיָרה.
טרק בין הפסגות   •

הנישאות והעמקים 
המרהיבים של 

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה 
ּפיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָּפה.

בילוי בחיחֹון התוססת,   •
ונסיעה בכיוון מזרח, 
לאורך קוסטה ֶורֶדה 

הסלעי, בין כפרים 
שלווים למפרצונים 

נסתרים.
טיול יום בין החומות   •

הרומיות בלּוגֹו, בדרך 
לעיר האבן והשחם 

סנטיאגו ֶדה 
קֹומּפֹוסֶטָלה.

גאליסיה

ַאס ָאסטּורי

ן יאֹו ֵל י  ִא ה  י י קסִט
ה ָי נַטּבִר ָק

נַטּברי הים הָק

סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסֶטלה

לּוגֹו

קוסטה ֶורֶדה

אֹובֶיידֹו

חיחֹון
קאנגאס
דה אֹוניס

קֹובאדֹונָגה קּוֶאבאס ֶדה
אלטאמיָרה

סנטיאנה
ֶדל מאר

סנטָאנֶדר לאֶרדֹו
קסטרֹו

אּורדיַאֶלס סן
סבסטיאן

ֶגרניָקה
סנטיָאריֹו ֶדה לֹויֹוָלה
ּבילָּבאֹו

אראנצאסּואֹוניאטי

ויטוריה

ָארֹו

ּפארֶקה נאסיֹונאל
ֶדה ּפיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָּפה

מקרא
מדריד וספרד המורית: 

גרנדה, קורדובה וסביליה
ּבילּבאו וחבל הבאסקים

ספרד הפראית: ָקנָטּברָיה, 
ָאסטּוריָאס וגאליסיה

ברצלונה וחוף הים התיכון 
ברכבת

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 AVE מהירות(. בהמשך, נביא הצעות נוספות, 

למי שרוצים להאריך את הטיול לעשרה ימים. המסלול הבא הוא טיול נושאי של עשרה ימים 
בצפון ספרד, כולל ּבילָּבאֹו וחבל הבאסקים. אחריו בא מסלול של שבוע לחופי הים התיכון, 

מברצלונה ועד ָקרָטֶחָנה, דרך ואלנסיה. ולבסוף, יצרנו גם מסלול שמשלב בין מדריד לבין 
שלוש הערים הגדולות של ָאל אנדלּוס: סביליה, קורדובה וגרנדה. בחרו במסלולים האהובים 

עליכם, שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

טיילת בגני הנסיך שבמבצר ָאראנחּוֶאס, מאת ג׳אני ָדלי אֹורטי
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נדקס  | אי  636637  | נדקס   אי

391 ,251 Oropesa אֹורֹוֶּפָסה
מסעדות 596  
אורז, גידול 33

488 Orgiva אֹורחיָבה
מלונות 573  

מסעדות 601  
 Hurtado, אּורטאדֹו, פרנסיסקו ֶדה

333 Francisco de
 Ortega, Gómez אֹורֶטָגה, גֹוֶמס

301
אּורָטה ֶדה סנט ז׳ואן, מסעדות 589 

Horta de Sant Joan
 Ortigueira )אֹורטיֵגייָרה )גאליסיה

92
מסעדות 582  

 Ortigueira, אֹורטיֵגייָרה, ִרָיה ֶדה
92 Ría de

 Ortiguera )אֹורטיֶגָרה )ָאסטּוריָאס
108

139 Ori, Monte אֹורי, מֹונֶטה
 Orea, Juan de אֹוֵריָאה, חואן ֶדה

505
 Orellana, אֹוֶריאָנה, פרנסיסקֹו ֶדה

411 Francisco de
 Orihuela )אֹוריֶווָלה )אֹוריֹוָלה

265 )Oriola(
מלונות 568  

אֹוֶרנֶסה, ראו אֹוּוֶרנֶסה
554 Orzola אֹורסֹוָלה

257 Horchata אֹורצ'אָטה
ָאזאהאר, קֹוסָטה ֶדל ראו קֹוסָטה ֶדל 

ַאזאהאר
ָאז'ּונטאֶמנט )ברצלונה( 

151 ,148 Ajuntament
אזורי זמן 618

 Ejea de ֶאֶחָאה ֶדה לֹוס קאּבאֶיירֹוס
234 los Caballeros

 Atapuerca ָאטאּפּוֶארָקה, מסעדות
594

396 Atienza ָאטֶיינָסה
פסטיבלים 391  

 Ateneo de ָאֶטֵנאֹו ֶדה מדריד
295 Madrid

102 Allariz ָאַיאריס
 Ibiza )Eivissa( )איביזה )ֵאייביָסה

514–16 ,511 ,508
אוכל ומשקאות 517  

חיי־לילה 515  
מלונות 574  

מסעדות 602-3  
מפה 512  

514–15 Ibiza איביזה, העיר
מלונות 574  

מסעדות 602  
איבריים, שבטים 52

 Igantzi )Yanci( )איגאנצי )יאנסי
138

איגלסיה ֶדה ָלה מגדלנה )סביליה( 
434 Iglesia de la Magdalena

אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵרֶייס ָקתֹוליקֹוס 
 Hostal )סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה(

94 de los Reyes Católicos
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס )ֵליאֹון( 

357 ,29 Hostal de San Marcos
224 Ausetan ָאּוֶסטנים, שבט

 Oseira, אֹוֵסייָרה, מֹונאֶסטריֹו ֶדה
103 Monasterio de

אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה סנטה קֶראּו ִאי 
 Hospital )ֶדה סנט ָּפאּו )ברצלונה
 de la Santa Creu i de Sant Pau

169 ,163 ,13
אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה קארידאד 

 Hospital de la )אֶייסקאס(
390 Caridad

אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה קארידאד 
 Hospital de la Caridad )סביליה(

435 ,433
אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס 
 Hospital de los )סביליה(
443 ,439 ,13 Venerables

אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו )אּוֶּבָדה( 
501 ,500 Hospital de Santiago

ֶאּוסקאדי, ראו חבל הבאסקים
ֶאּוסָקָרה, שפה 119, 617
239 Opus Dei אֹוּפּוס ֵדיי

אופנה, חנויות 607
ברצלונה 2–191, 193  

מדריד 322, 323  
סביליה 459  

אופנועים, הגראן ּפרי הספרדי )ֶחֶרס 
ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה( 44
אופניים, השכרה 633

אופניים, רכיבה על 612, 613, 633
בערים 635  

אופרה 6–25, 608
ברצלונה 195, 197  
מדריד 326, 327  

סביליה 460  
139 Ochagavia אֹוצ'אגאבָיה

398 Ocaña אֹוקאניה
מסעדות 596  

 Uclés, Monasterio אּוקֶלס, מנזר
390 de

89 ,31 Hórreo אֹוֶראֹו
אֹוראטֹוריֹו ֶדה סן ֶפליֶּפה ֶנרי 

 Oratorio de San Felipe )קאדיס(
471 Neri

 Urraca אּוראָקה מנאבארה, דוניה
58 of Navarra, Doña

קברה 372  
391 Orgaz אֹורגאס

אֹוֶרָגה, ראו רֹונֶססבאֶייס
586 Urdániz אּורדאניס, מסעדות

398 Urda אּורָדה
358 Ordoño II אֹורדֹוניֹו השני

אֹורֶדָסה, ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה 
 Ordesa, Parque Nacional de

236–7 ,231 ,202 ,34

 Holanda, אֹולאנָדה, קֹורֶנליס ֶדה
102 Cornelis
217 Olot אֹולֹוט

מלונות 566  
224 Oliva אֹוליָבה, אב המנזר

568 Oliva אֹוליָבה, מלונות
 Oliveira, אֹוליֵבייָרה, חואן חֹוֶסה

100 Juan José
416 Olivenza אֹוליֶבנָסה

 Olivares אֹוליֶבראס, הרוזן־דוכס
308 ,64

134-5 Olite )אֹוליֶטה )ֶאריֶּברי
מלונות 564  

מסעדות 585  
)ה(אולימפיאדה, ברצלונה )1992( 

177 ,160 ,73 ,27
)ה(אומות המאוחדות 71

489 Humeya, Abén אּוֶמָיה, ָאֶּבן
135 Eunate ֶאּונאֶטה

 Unamuno, אּונאמּונֹו, מיֶגל ֶדה
365 ,39 Miguel de

591 Ondara אֹונדאָרה, מסעדות
אֹונדאריּבָיה )פּוֶאטֶנראּביה( 

 Hondarribia )Fuenterabbía(
127

מלונות 564  
252 Onda אֹונָדה

123 Ondarroa אֹונָדרֹוָאה
 Oñati )Oñate( )אֹוניאטי )אֹוניַאֶטה

128 ,14
 Universidad )אּוניֶברסידאד )ָּבֶאָסה

502
אּוניֶברסידאד ֶדה סנקטי סּפיריטּוס 

 Universidad de Sancti )אֹוניַאטי(
128 Spiritus

אּוניֶברסידאד )סביליה( 
449 Universidad

אּוניֶברסידאד )סלמנקה( 
364 ,362 Universidad

אּוניֶברסידאד ּפֹונטיפיסיה )קֹומיַאס( 
115 Universidad Pontificia

373 Oña אֹוניה
אונסק"ו 182, 537

234 Uncastillo אּונָקסִטיֹו
 Hoz de Arbayún אֹוס ֶדה ָארּבאיּון

139
387 Hoz de Beteta אֹוס ֶדה ֶּבֶטָטה
399 Hoz de Júcar אֹוס ֶדה חּוקאר
 Hoz de Lumbier אֹוס ֶדה לּומּבֶייר

139
46 Os Magostos אֹוס מאגוסטֹוס

 Os )אֹוס ֶּפליֵקיירֹוס )לאָסה
102 Peliqueiros

479 Osuna אֹוסּוָנה
מסעדות 601  

 Osuna, Duques אֹוסּוָנה, דוכסי
479 de

 Osona, )אֹוסֹוָנה, רודריגו ֶדה )הצעיר
515 Rodrigo de

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 A Guarda )ָא גּוַארָדה )ָלה גּוַארִדָיה

100 ,53 )La Guardia(
מלונות 562  

 A Toxa )ָא טֹוָשה )ָלה טֹוָחה
98 )La Toja(

ָא קֹורּונָיה )ָלה קֹורּונָיה( 
93 A Coruña )La Coruña(

מלונות 562  
מסעדות 582  

 Provincia de A ָא קֹורּונָיה, נפת
89 Coruña

ָא ראָּפה דאס ֶּבסטאס )אֹוָיה, 
 A Rapa das Bestas )ּפֹונֶטֶבדָרה

102 ,45
ראו גם פארקים לאומיים; שמורות    

טבע; גני־חיות
 Abu-l-Hasan אּבּו אל־חסן, סולטן

496
אביב בספרד 44
פסטיבלים 42  

אבידות  ומציאות 620
אביזרים, חנויות 192, 193

מדריד 322, 323  
366–7 ,12 Ávila ָאביָלה

מלונות 569  
מסעדות 594  

 Provincia de Ávila ָאביָלה, נפת
351

109 Avilés ָאביֶלס
 Caballeros de אבירי מֹונֶטָסה

250 Montesa
 Caballeros אבירי מסדר ָאלָקנָטָרה
414 de la Orden de Alcántara

אבירי מסדר טֹויסֹון ֶדל אֹורֹו 
 Caballeros de la Orden de

152 Toisón del Oro
)ה(אבן, תקופת 52

231 ,229 ,115 Ebro ֶאּברֹו, נהר
547 Agaete ַאָגֶאֶטה

 Egas, Enrique ֶאגאס, ֶאנריֶקה ֶדה
490 de

238 Agüero ָאגּוֶארֹו
267 Águilas ָאגילאס

486 ,17 Aguilar ָאגיָלר
 Aguilar de ָאגיָלר דה קאמּפֹו

373 Campoo
373 Aguilar ָאגיָלר, המרקיזים לבית

אגרה, כבישי 631
263 Agres ַאגֶרס

אגתה הקדושה, יום חגה של 
)ָסָמָרמאָלה( 372
538 Adeje ָאֶדֶחה

ֶאדיפיסיֹו מטרופוליס )מדריד( 
288 Edificio Metrópolis

)ה(אדם הקדמון 52
 Adrian de ַאדריאן מאּוטֶרכט

62 Utrecht
אדריאנוס, הקיסר 480

אדריכלות 28-31
כנסיות רומאנסקיות 87  
מבצרי קסטיליה 348-9  

מודרניסָטה 144-5  
סגנון המּוֶדחאר 59  
סגנון מּורי 426-7  

 O Grove )אֹו גרֹוֶבה )ֶאל גרֹוֶבה
98 )El Grove(
מלונות 562  

מסעדות 582  
אֹו ֶסּבֵריירֹו )אֹו קאּבֵריירֹו( 

103 O Cebreiro )O Cabreiro(
הדרך לסנטיאגו 86  

 Ruiz de אּואיס ֶדה לּוָנה, חואן
390 Luna, Juan

466 Huelva אּוֶאלָבה
פסטיבלים 46, 467  

מסעדות 600  
 Provincia de אּוֶאלָבה, נפת

463 Huelva
489 Ohanes אֹוָאֶנס

239 Huesca אּוֶאסָקה
מסעדות 590  

 Provincia de אּוֶאסָקה, נפת
231 Huesca

אּוֶארטאס )מדריד(, חיי לילה 
328–9 Huertas

אּוֶארטֹו ֶדה לאס פלֹוֶרס )ַאָגֶאֶטה( 
547 Huerto de las Flores

 Huerto )אּוֶארטֹו ֶדל קּוָרה )ֶאלש
265 del Cura

אּוֶארקאל ָאלֶמִרָיה, מסעדות 600 
Huércal Almería

500–501 Úbeda אּוֶּבָדה
מלונות 574  

מסעדות 602  
מפה 500  

110–11 ,78 ,15 Oviedo אֹובֶיידֹו
מלונות 563  

מסעדות 584  
 Oviedo, Juan אֹובֶיידֹו, חואן ֶדה

434 de
472 Ubrique אּוּבריֶקה

Augustus אוגוסטוס קיסר
כובש את ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה   

54
לּוגֹו 103  

ֶמריָדה 414, 415  
150 Huguet, Jaume אּוֶגט, ָז'אּוֶמה

 Lovers of ה(אוהבים מֶטרּוֶאל(
245 Teruel

 Ourense )אֹוּוֶרנֶסה )אֹוֶרנֶסה
102 )Orense(

מלונות 562  
מסעדות 582  

 Provincia אֹוּוֶרנֶסה )אֹוֶרנֶסה(, נפת
89 de Ourense )Orense(

134 Ujué אּוחּוֶאה
573 Ojen, hotels אֹוֶחן, מלונות

אוטובוס 633, 634
אוטובוסים בינעירוניים 633

אוטו־ָדה־ֶפה בפלאסה מאיֹור )ריסי( 
278

133 Autol ָאּוטֹול
Utiel- אּוטֶייל־ֶרֶקָנה, חבל היין

206-7 Reqeuna
 Tratado de )1713( אּוטֶרכט, אמנת

476 ,66 Utrecht
98 Ulla אּוָיה, נהר

102 Oia אֹוָיה, פסטיבלים
 Olleros de אֹוֶיירֹוס ֶדה ּפיסּוֶארָגה

373 Pisuerga
585 Aoiz ָאֹויס, מסעדות

אוכל ומשקאות
אֹורצ'אָטה 257  

אנדלוסיה 422-3  
ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 80  

ֶאקסטֶרָמדּוָרה 343  
אראגון 204-5  

ארץ הבאסקים, נאבארה וָלה   
ִריֹוָחה 81

גאליסיה 80  
דרום ספרד 3–422  

האיים הּבאֶלאריים 517  
האיים הקנריים 541  

היינות של דרום ספרד 5–424  
היינות של מזרח ספרד 7–206  
היינות של מרכז ספרד 5–344  
היינות של צפון ספרד 3–82  

ואלנסיה ומּורסָיה 205  
חופשות מיוחדות 612, 613  

חנויות 607  
חנויות בברצלונה 91–190, 193  
חנויות במדריד 21–320, 323  

חנויות בסביליה 459  
מדריד 342  

מה לשתות בספרד 81–580  
מזרח ספרד 204-5  
מרכז ספרד 342-3  
צפון ספרד 80-81  

קטאלוניה 204  
קסִטייה ִאי ֵליאֹון 342-3  

קסִטייה-לה–מאנצ'ה 343  
שרי 425  

ראו גם מסעדות  
ֶאּולאלָיה, הקדושה 152

הסרקופג 153  

אינדקס



נדקס  | אי  638639  | נדקס   אי

391 Álvarez ָאלבאֶרס, משפחת
 Alba de Tormes ָאלָּבה ֶדה טֹורֶמס

365
504 ,365 Alba -ָאלָּבה, הדוכסים מ

290 Alba -ָאלָּבה, הדוכסית מ
308 Alba ָאלָּבה, משפחת

414 Albuquerque ָאלּבּוֶקרֶקה
ָאלּבֹורנֹוס, אלֹונסֹו קאִריֹו ֶדה 

 Albornoz, Alonso Carrillo
396 de

123 Algorta ָאלגֹורָטה
 ,10 Alhambra )ָאלָהמּבָרה )גרנדה

 ,463 ,426–7 ,421 ,58 ,28 ,17
494–5

אלון האדר 209
122 Alhóndiga )ָאלֹונדיָגה )ּבילָּבאֹו

אלונים, יערות 85
ָאלֹונסֹו ָמרטיֶנס )מדריד(, חיי הלילה 

328-9 Alonso Martínez
 Alonso, Fernando ָאלֹונסֹו, פרננדו

26
478 Álora ָאלֹוָרה
408 Eljas ֶאלחאס

 Alhama de ָאל־ַחָמה ֶדה גרנדה
487 Granada

476 Algeciras ָאלֶחסיראס
מסעדות 598  

264 ,262 Altea ָאלֶטָאה
ָאלטאמיָרה, מערות ראו קּוֶאבאס 

ֶדה ָאלטאמיָרה
252 Alto Turia אלטֹו טּוִרָיה

115 Alto Campoo אלטֹו קאמּפֹו
אליזבתה, קיסרית אוסטריה 265

138 Elizondo ֶאליסֹונדֹו
 ,11 Alicante )ָאליקאנֶטה )ָאלקאנט

264–5 ,262 ,16
מלונות 567  

מסעדות 591  
נמל־התעופה 626  

 Alicante ָאליקאנֶטה, חבל היין
206-7

 Provincia de ָאליקאנֶטה, נפת
247 Alicante

אלכסנדר השישי, האפיפיור 
258-9 Alexander VI

206-7 Alella ָאֶללָיה, חבל היין
403 Almagro ָאלמאגרֹו

מלונות 570  
מסעדות 596  
פסטיבלים 45  

403 Almadén ָאלמאֶדן
מלונות 570  

 Alemán, Rodrigo ָאֶלמאן, רודריגו
361

400 Almansa ָאלמאנָסה
 Almansa ָאלמאנָסה, חבל היין

344-5
 Almodóvar del ָאלמֹודֹוָבר ֶדל ִריֹו

481 Río

374 El Cid ֶאל סיד
ואלנסיה 254  

כובש את ָאלּפּוֶאנֶטה 252  
כובש את ואלנסיה 58  

ּפּוֶארָטה ָאנטיגּוָאה ֶדה ּביסאגָרה   
)טולדו( 395
פסלו 374  
קברו 377  

שירה אפית 38  
 El )ֶאל סילּבֹו )שפת השריקות

536 Silbo
73 El Pais ֶאל ָּפאיס

536 El Paso ֶאל ּפאסֹו
ֶאל ּפּוֶאנֶטה ֶדה סאנאּברָיה, מלונות 

569 El Puente de Sanabria
 El ֶאל ּפּוֶאנֶטה ֶדל ָארסֹוּביסּפֹו
391 Puente del Arzobispo
 El ֶאל ּפּוֶארטֹו ֶדה סנטה מריה
470 Puerto de Santa María

מלונות 574  
מסעדות 601  

 El Puig, ֶאל ּפּוץ', מֹונאסֶטריֹו ֶדה
253 Monasterio de

234 El Formigal ֶאל פֹורמיגאל
ֶאל ּפילאר ֶדה ָלה מֹוָלה, מסעדות 

602 El Pilar de la Mola
ֶאל קאנטֹור ֶדל ִמיֹו סיד 38, 374

 El )ֶאל קאּפריצ'ֹו )קֹומיאס
145 ,115 Capricho

 El )ֶאל ָקּבאניַאל, חוף )ואלנסיה
257 Cabañal

604 El Cotillo ֶאל קֹוִטיֹו, מסעדות
 El )ֶאל קֹולאצ'ֹו )קסטִריֹו ֶדה מּורִסיה

372 Colacho
466 El Condado ֶאל קֹונדאדֹו
481 El Cordobés ֶאל קֹורדֹוֶּבס

154 El Raval )ֶאל ראבאל )ברצלונה
חיי לילה 198, 199  

 El Rastro )ֶאל ראסטרֹו )מדריד
321 ,306

467 El Rocío ֶאל רֹוִסיֹו
מלונות 573  

מסעדות 599  
פסטיבלים 42  

119 Álava ָאלאָבה
603 Alaior ָאלאיֹור, מסעדות

642 Alange ָאלאנֶחה
מלונות 571  

מסעדות 597  
399 Alarcón ָאלארקֹון

מלונות 570  
492–3 Albaicín )ָאלָּבאיסין )גרנדה

400 Albacete ָאלּבאֶסֶטה
מלונות 570  

מסעדות 595-6  
383 Albacete ָאלּבאֶסֶטה, נפת

 ,200–201 Albarracín ָאלּבאראסין
245

מסעדות 590  

52 El Argar ֶאל ָארגאר, תרבות
 El Arenal )ֶאל ָאֶרנאל )סביליה

430-35
מלונות 571  

מסעדות 597  
מפת האזור 431  

מפת רחובות מאוירת 432-3  
433 El Buzo )ֶאל ּבּוסֹו )סביליה

 El Burgo de ֶאל ּבּורגֹו ֶדה אֹוסָמה
381 Osma

מסעדות 594  
157 El Born )ֶאל ּבֹורן )ברצלונה

354 El Bierzo ֶאל ּבֶיירסֹו
 El Balcon de ֶאל ָּבלקֹון ֶדה ֶאּורֹוָּפה

487 Europa
 El Bañuelo )ֶאל ָּבניּוֶאלֹו )גרנדה

492 ,491
553 El Golfo ֶאל גֹולפֹו
47 El Gordo ֶאל גֹורדֹו

 El Gran Capitán ֶאל גראן קּפיטן
491

 ,285 ,256 ,127 El Greco ֶאל גֶרקֹו
395

אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה קארידאד   
)ִאֶייסקאס( 390

איגלסיה ֶדה סן מיֶגל )ָאנדּוחאר(   
500

בית־מוזיאון ֶאל גֶרקֹו )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

 El )ֶאל דֹונֶסל, קברו )סיגּוֶאנָסה
386 ,60 Doncel

 El Villar de ֶאל ִויָאר ֶדה ָאלאָבה
82 Álava

228 El Vendrell ֶאל ֶונדֶרל
 Al Hakam ָאל חכים השני, הח'ליף

500 ,484 II, Caliph
398 El Toboso ֶאל טֹוּבֹוסֹו

527 El Toro ֶאל טֹורֹו
479 El Torcal ֶאל טֹורקאל

 El Lazarillo ֶאל לאסאִריֹו ֶדה טֹורֶמס
38 de Tormes

 604 El ֶאל מאדרֹונאל, מסעדות
Madronal

 El )ֶאל ָמֶאסטראט )ֶאל ָמֶאסטראסגֹו
250 Maestrat )El Maestrazgo(

538 El Médano ֶאל ֶמדאנֹו
 El Monte ֶאל מֹונֶטה ָקסִטיֹו

116 Castillo
484 ,381 ,57 Al Mansur ָאל מנצּור

 El Sauzal ֶאל ָסאּוסאל, מסעדות
605

 El )ֶאל סארדיֶנרֹו )סנטַאנֶדר
117 Sardinero

ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה( 492  
איסבלה השנייה, מלכת ספרד 
Isabel II, Reina de España

דיוקנאות 75  
הוויתור על כס המלוכה 67  

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
)מדריד( 300

תיאטרֹו ֵריַאל )מדריד( 279  
איסבלה מפורטוגל, קברה של 

375 Isabel of Portugal
איסבלה קלרה ֶאּוֶחנָיה, הנסיכה 

 Isabel Clara Eugenia, Princesa
285

 Isozaki, Irata איסֹוזאקי, איראָטה
177

איסידֹוֶרה הקדוש 275, 276, 277
איסלאס ָקָנריַאס, ראו האיים 

הקנריים
108 Isla איסָלה

איסָלה ֶדה ָלה קארטּוָחה )סביליה( 
450 Isla de la Cartuja

איסָלה ֶודָרה, ראו ֶאס ֶודָרה
466 Isla Cristina איסָלה כריסטינה

 Isla )איסָלה מאחיָקה )סביליה
461 ,450 Mágica

איסָלה מאחיָקה, פארק השעשועים 
)סביליה( 450

 Isla Perdiguera איסָלה ֶּפרדיֶגָרה
266

 Islote de איסלֹוֶטה ֶדה אילאריֹו
553 Hilario

494 Ismail I איסמעיל הראשון
 Icod de los איקֹוד ֶדה לֹוס וינֹוס

538 Vinos
 Irati, Selva איראטי, ֶסלָבה ֶדה

139 de
136 Iranzu איראנצּו
136 Irache איראֶצ'ה

133 Iregua Valley איֶרגּוָאה, עמק
אירו, מטבע 623

 Irving, אירווינג, וושינגטון
494 Washington

אירּונָיה, ראו ּפאמּפלֹוָנה
 Eixample )ֵאישאמּפֶלה )ברצלונה

162–71 ,13
חיי לילה 198, 199  

מלונות 565  
מסעדות 587  

מפה 163  
אכסניות נוער 560, 561
אכסניות נוער 560, 561

536–7 ,534 El Hierro ֶאל ִאֶיירֹו
הרי געש 555  
מלונות 575  

מסעדות 604  
56-7 ,51 Al Andaluz ָאל אנדלּוס

הכיבוש מחדש 58-9  
 El Escorial )ֶאל ֶאסקֹוריָאל )מדריד

334–5 ,270 ,63

ָאֶיידֹו ֶדה מֹונֶטחֹו ֶדה ָלה סֶייָרה 
 Hayedo de Montejo de la

332 Sierra
איים 55–506

האיים הּבאֶלאריים 31–510  
האיים הקנריים 55–532  

היכרות עם האיים הספרדיים   
508–9

 Illes )ִאֶייס ֶמֶדס )איסלאס ֶמֶדס
 221 Medes )Islas Medes(

99 Illas Cíes ִאַייס סֶייס
390 Illescas אֶייסקאס

מסעדות 596  
101 Eiffel, Gustave אייפל, גוסטב

 Illa de Tabarca אילָיה ֶדה ָטּבארָקה
265 ,262

איליה ֶדה ָלה דיסקֹורִדָיה )ברצלונה( 
168 ,164 Illa de la Discòrdia

401 Ayna ַאיָנה
 Hinojosa del אינֹוחֹוָסה ֶדל דּוֶקה

480 Duque
 Inurria, Mateo אינּוִרָיה, מאֶטאֹו

483
אינטרנט 624

235 Aínsa ָאינָסה
מלונות 567  

מסעדות 590  
 Infantado, אינָפנטאדֹו, דוכסי

336 Duques de
)ה(אינקה, בני 62

 ,60 Inquisition ה(אינקוויזיציה(
278

 Palau )ּפאָלאּו ֵריַאל )ברצלונה  
150 Reial

139 Isaba איסאָּבה
איסאֶּבל ֶדה ֶסגּוָרה, חתונת )ֶטרּוֶאל( 
245 Bodas de Isabel de Segura
איסבלה הראשונה, מלכת קסטיליה 

 Isabel I, Reina de )הקתולית(
60-61 Castilla
אֹוריֶווָלה 265  

איגלסיה ֶדה סן ֶחרֹונימֹו ֶאל ֵריַאל   
)מדריד( 294

איחוד ספרד 51, 74  
אלֶמִרָיה 505  
גרנדה 490  

האינקוויזיציה 278  
מבצר ָאֶרבאלֹו 369  

ֶמדיָנה ֶדל קאמּפֹו 370  
ָמדריָגל ֶדה לאס ָאלטאס טֹוֶרס   

370
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס   

ֵרֶייס )טולדו( 395
נישואיה 370  

סנטה ֶפה 486-7  
קאֶסֶרס 412, 413  

קולומבוס 150, 466  
קרב טֹורֹו 361  

ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 444  

איגלסיה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה 
 Iglesia de )ֶדל רֹוִסיֹו )ֶאל רֹוִסיֹו

467 Nuestra Señora del Rocío
איגלסיה ֶדה סן אנטֹולין )טֹורֶדסיַאס( 

370 Iglesia de San Antolín
איגלסיה ֶדה סן חואן ָּבאּוטיסָטה 
 Iglesia de )ּבאניֹוס ֶדה ֶסראטֹו(

372 San Juan Bautista
איגלסיה ֶדה סן ֶחרֹונימֹו ֶאל 

 Iglesia de San )ֵריַאל )מדריד
294 Jerónimo el Real

איגלסיה ֶדה סן מיֶגל ֶדה ֶאסָקלאָדה 
 Iglesia de San Miguel )ֵליאֹון(

357 de Escalada
איגלסיה ֶדה סן ניקולאס ֶדה ּבארי 

 Iglesia de San Nicolás )מדריד(
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 

ֶאּונאֶטה )ליד ּפּוֶאנֶטה ָלה ֵרייָנה( 
 Iglesia de Santa María de

135 Eunate
איגלסיה ֶדה סנטה מריה )קאֶסֶרס( 

412 Iglesia de Santa María
איגלסיה ֶדה סנטו טֹוֶמה )טולדו( 
 ,392 Iglesia de Santo Tomé

394
איגלסיה ֶדה סנטיאגו ֶדל ַאָרּבאל 

 Iglesia de Santiago del )טולדו(
395 Arrabal

איגלסיה־קֹונֶבנטֹו ֶדה סן ֶאסֶטּבאן 
 Iglesia-Convento de )סלמנקה(

364 ,363 San Esteban
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלה

המסדר הישועי 128  
סנטיָאריֹו ֶדה לֹויֹוָלה 128  

99 Hio ִאיֹו
242 Ayub ַאיּוּב
369 Ayllón ַאיֹון

625 Ayuntamiento ָאיּונטאמֶיינטֹו
ָאיּונטאמֶיינטֹו )ָארקֹוס ֶדה ָלה 

473 Ayuntamiento )פרֹונֶטָרה
ָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 
442 Ayuntamiento

ָאיּונטאמֶיינטֹו )קארמֹוָנה( 
480 Ayuntamiento

)ה(איחוד האירופי 27, 72
איחוד ספרד 74

480 ,55 Itálica איטליקה
ֵאייביָסה, ראו איביזה

ַאייגּוֶאסטֹורֶטס, פארק נאסיונאל ד' 
 'Aigüestortes, Parc Nacional d

215 ,211 ,34
ָאֶיידֹו ֶדה מֹונֶטחֹו ֶדה ֶטֶחָרה ֶנגָרה 

 Hayedo de Montejo de Tejera
386 Negra
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מסעדות 590-91  
מפה 232-3  

פסטיבלים 243  
139 Aragón אראגון, נהר

 Aranda de אראנדה ֶדה דּוֶארֹו
381 Duero

מסעדות 594  
593 Aranjuez ָאראנחּוֶאס, מסעדות

ָאראנחּוֶאס, ּפאלאסיֹו ֵריַאל 
337 Aranjuez, Palacio Real de

128 Arantzazu ָאראנצאסּו
138 Arantza ָאראנָצה

236 Arazas ָאראסאס, נהר
572 Aracena ָאראֶסנה, מלונות
 Aracena, ָאראֶסנה, סֶיירה ֶדה

466 Sierra de
369 Arévalo ָאֶרבאלֹו

מסעדות 594  
 Arévalo, Luis ָאֶרבאלֹו, לואיס ֶדה

491 de
408 Hervás ֶארבאס

ָארגּוֵאֶייס )מדריד(, חיי לילה 
328-9 Argüelles

575 Arguineguín ָארגיֶנגין, מלונות
132 ,82 ,14 ,11 Haro ָארֹו

מלונות 564  
מסעדות 585  

פסטיבלים 136  
ארוחת בוקר 576

 Arroyo de la ָארֹויֹו ֶדה ָלה לּוס
414 Luz

115 Arroyuelo רֹויּוֶאלֹו ָאָ
604–5 Arure ָארּוֶרה, מסעדות

214 Arties ָארטיֶאס
מלונות 588  

130 Artium )ָארִטיּום )ויטֹוריה
549 Artenara ָארֶטנאָרה

מסעדות 604  
332 Arias, Eugenio ָאריַאס, ֶאּוֶחניֹו
365 Arias, Rodrigo ָאריַאס, רודריגו

554 Haría ָאִרָיה
583 Arriondas ָאריֹונדאס, מסעדות

575 Arrieta ָארֶייָטה, מלונות
215 Erill-la-Vall ֶאריל־ָלה־ואל

138 Arizkun ָאריסקּון
 Archivo )ארכיון האמריקות )סביליה

443 ,438 ,13 de Indias
ארֶלקינֹו עם מראה )פיקאסו( 292

93 ,63 Armada ה(ארמדה(
ארמונות

 El Escorial )ֶאל ֶאסקֹוריאל )מדריד  
334–5 ,270

 ,10 Alhambra )ָאלָהמּבָרה )גרנדה  
 ,463 ,426–7 ,421 ,58 ,28 ,17

494–5
 Aljafería )ַאלחאֶפִרָיה )סרגוסה  

241 ,230

ספרד הפראית: ָקנָטּברָיה,   
ָאסטּוריָאס וגאליסיה 11, 15

פסטיבלים 114  
136 Estella )ֶאסֶטָיה )ליסאָרה

מסעדות 585  
479 Estepa ֶאסֶטָּפה

476 Estepona ֶאסֶטּפֹוָנה
481 ,17 ,13 ,10 Écija ֶאסיָחה
 Espartero, ֶאסּפאֶטרֹו, ֶחֶנָרל

75 ,67 General
אספסיאנוס, הקיסר 54

585 Ezcaray ֶאסקארי, מסעדות
590 Esquedas ֶאסֶקדאס, מסעדות
329 Azca ָאסָקה )מדריד(, חיי לילה

214 Escunhau ֶאסקּוָנאּו
מסעדות 588  

 Feria de )אפריל, יריד )סביליה
435 ,44 Abril

אפריקה, מעבורות מ- 627
ֶאצ'אגּוֶאה, אנטוניו אֹורטיס 

127 Echagüe, Antonio Ortiz
138 Etxalar )Echalar( ֶאצ'אלאר

234 Hecho ֶאצ'ֹו
מסעדות 590  

62 Aztecas ה(אצטקים(
)ה(אקדמיה המלכותית לאמנויות 

 Real Academia )היפות )מדריד
285 de Bellas Artes

)ה(אקדמיה המלכותית להיסטוריה 
 Real Academia de la )מדריד(

295 Historia
)ה(אקדמיה המלכותית למדעים 

 Reial )ולאמנויות )ברצלונה
 Acadèmia de Ciències i Arts

155
אקוואריומים

Oceanografic )ואלנסיה( 16,   
257

סן סבסטיאן 126  
פלמה 523  
אקלים 48-9

 Extremadura ֶאקסטֶרָמדּוָרה
404–17

אוכל ומשקאות 343  
אקלים 48  

מלונות 571  
מסעדות 597  
מפה 406-7  

פסטיבלים 409  
ֶאקַסלטאסיֹון ַאל ריֹו גּואדאלקיוויר 

)סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה( 
 Exaltación al Río Guadalquivir

467
 ,27 Expo ‘92 )ֶאקסּפֹו 92' )סביליה

450 ,72–3
226–41 Aragón אראגון
אוכל ומשקאות 204-5  

אקלים 49  
מלונות 567  

462-505 Andalucía אנדלוסיה
אוכל ומשקאות 422-3  

אקלים 48  
מדריד וספרד המורית: גרנדה,   

קורדובה וסביליה 10, 17
מלונות 572-4  

מסעדות 598-602  
מפה 464-5  

פסטיבלים 467  
518 Andratx 'ָאנדראץ

69 Anual )1921( ָאנּוַאל, קרב
235 Aneto ָאֶנטֹו

479 Antequera ָאנֶטֶקָרה
47 Año Nuevo ָאניֹו נּוֶאבֹו

581 Anís ָאניס
234 Ansó ָאנסֹו

590 Anciles ָאנסיֶלס, מסעדות
133 Enciso ֶאנסיסֹו

 Encants )ֶאנקאנְטס ֶול )ברצלונה
190 Vell

ֶאנריֶקה הרביעי, מלך קסטיליה 
 Enrique IV, Rey de Castilla

398 ,60
 Enrique, ֶאנריֶקה, נסיך ָאסטּוריַאס

373 Príncipe de Asturias
אנרכיזם 51, 9–68, 71

 Es Vedrá )ֶאס ֶודָרה )איסָלה ֶודָרה
514 )Isla Vedra(

527 Es Mercadal ֶאס ֶמרקאדאל
514 Es Cavallet ֶאס קאבאֶייט

516 Es Caló ֶאס קאלו
מלונות 574  

604 Es Castell ֶאס קסֶטל, מסעדות
409 Aceúche ָאֶסאּוֶצ'ה, פסטיבל

408 Acebo ָאֶסּבֹו
417 Azuaga ָאסּוַאָגה

 Azulejos )ָאסּוֶלחֹוס )אריחי קרמיקה
442 ,426 ,28

ֶאסטאדי אֹולימּפיק ֶדה מֹונטג'ּואיק 
 Estadi Olímpic de )ברצלונה(

177 Montjuïc
 Estadio ֶאסטאדיֹו ֶּברנאֶּבאּו

325 ,310 Bernabéu
ֶאסטאסיֹון ֶדה ָאטֹוָצ'ה )מדריד( 

301 Estación de Atocha
ֶאסטאסיֹון ֶדל נֹורֶטה )ואלנסיה( 

256 Estación del Norte
234 Astún ָאסטּון

356 Astorga ָאסטֹורָגה
הדרך לסנטיָאגֹו 86  

מסעדות 594  
 Asturias and ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה

104-17 Cantabria
אוכל ומשקאות 80  

אקלים 48  
מלונות 562-3  

מסעדות 583-4  
מפה 106-7  

 ,348–9 Alcázar )ָאלָקזאר )ֶסגֹובָיה
350

414 ,55 Alcántara ָאלָקנָטָרה
265 Elx )Elche( )ֶאלש )ֶאלֶצ'ה

מלונות 567  
פסטיבלים 42, 45, 259  

429 Amaya, Juana ָאמאָיה, חּוַאָנה
111 Amandi ָאמאנדי

 Amargós, Josep ָאמארגֹוס, ז'ֹוֶזּפ
159

 Embalse ֶאמּבאלֶסה ֶדה ֶאל גראדֹו
239 de El Grado

ֶאמּבאלֶסה ֶדה ּפּוֶאטֶנס וֶייחאס 
332 Embalse de Puentes Viejas

אמבולנס 620, 621
ָאַמֵדיאֹו הראשון, מלך סאבֹויה 

75 ,67 Amadeo I, Rey de Savoy
אמיליאנו הקדוש 133

 Amenabar, ָאֶמנאּבאר, אלחנדרו
25 Alejandro

אמנויות הבימה 25-6
ראו גם קולנוע, מחול, מוסיקה,   

תיאטרון
אמנות 36-7

אמנות, חופשות 612, 613
אמנות, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 321  

 583 Ampuero ָאמּפּוֶארֹו, מסעדות
 Ampudia ָאמּפּוִדָיה

מלונות 569  
מסעדות 594  

229 Amposta ָאמּפֹוסָטה
ָאמּפּורדאן־קֹוסָטה ּבראָבה, חבל היין 
206-7 Ampurdán-Costa Brava
 Empúries )ֶאמּפּורֶייס )ַאמּפּוריַאס

220 ,55 )Ampurias(
אמצע הקיץ, ערב )קטאלוניה( 225

אמצעי תקשורת 624-5
 Aqüeducte אמת המים ֶלס ֶפֶרֶרס

229 de les Ferreres
 Acueducto )אמת המים )ֶסגֹובָיה

369 ,368 ,55 de Segovia
אמת־המים לֹוס ָארקֹוס )ֶטרּוֶאל( 
245 Acueducto de los Arcos

 Anaya, ַאנאָיה, דֶייגו ֶדה, קברו
364 Diego de

Anguiano ָאנגיַאנֹו
מלונות 563  

פסטיבלים 136  
 Angelico, ָאנֶג'ליקֹו, פָרה, הבשורה

297 Fra
588 Anglès ָאנגֶלס, מסעדות

500 Andújar ָאנדּוחאר
פסטיבלים 467  

216 ,211 Andorra אנדורה
 Andorra la Vella אנדֹורה לה ֶוליה

216

אלפונסו העשירי )החכם(, מלך 
 Alfonso X, el Sabio, קסטיליה

Rey de Castilla
ָקנטיגאס 59  

השפה הקסטיליאנית 38  
סיּודאד ֵריַאל 403  

שירה 334  
אלפונסו ה־11, מלך קסטיליה 
Alfonso XI, Rey de Castilla

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה קלרה )טֹו  
רֶדסיאס( 370

אלפונסו ה־12, מלך ספרד 71 
Alfonso XII, Rey de España

דיוקן 68  
פסל 301  

 Alfonso אלפונסו ה־13, מלך ספרד
XIII, Rey de España

ארמון הקיץ בָסנטָאנֶדר 117  
דיוקן 75  

הוויתור על כס המלוכה 68, 69  
מלון ריץ ֶּבלמֹונד )מדריד( 290  

נישואים 294  
ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 280  

ּפרימֹו ֶדה ריֶבָרה 69  
ֶאלֶצ'ה, ראו ֶאלש

 Alcalá de ָאלקאָלה ֶדה ֶאנאֶרס
336-7 Henares

מסעדות 593  
 Alcalá del ָאלקאָלה ֶדה חּוקאר

399 ,384 Júcar
 Alcalá de la ָאלקאָלה ֶדה ָלה ֶסלָבה

244 Selva
 Alcalá la Real ָאלקאָלה ָלה ֵריַאל

486
ָאלקאנט, ראו ָאליקאנֶטה
256 Alcanyis ָאלקאנִייס
243 Alcàniz ָאלקאניס

400-401 Alcaraz ָאלקאראס
520 Alcúdia ָאלקּודָיה
263 ,247 Alcoi ָאלקֹוי

פסטיבלים 42, 44, 259  
251 Alcossebre ָאלקֹוֶסּבֶרה

596 Alcocer ָאלקֹוֶסר, מסעדות
505 Alcazaba )ָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה
 ,56-7 Alcazaba )ָאלַקזאָּבה )מלגה

478
239 Alquézar ָאלֶקזאר

מלונות 567  
ָאלָקזאר ֶדה לֹוס דּוֶקס ֶדה ֶפרָיה 

 Alcázar de los Duques )זאפָרה(
417 de Feria

ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס ּכריסטיָאנֹוס 
 Alcázar de los Reyes )קורדובה(

482 ,17 Cristianos
 Alcázar de ָאלָקזאר ֶדה סן חּואן

398 San Juan
ָאלָקזאר )ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה( 

470 Alcázar
394 ,393 Alcázar )ָאלָקזאר )טולדו

 Almodóvar, אלמודובר, פדרו
26 ,25 Pedro

נשים על סף התמוטטות עצבים   
309

ָאלמֹונאסיד ֶדל טולדו, מלונות 
 Almonacid del Marquesado

570
ָאלמֹונאסיד ֶדל מארֶקסאדֹו, 

 Almonacid del פסטיבלים
391 ,47 Marquesado

599 Almonte ָאלמֹונֶטה, מסעדות
487 Almuñécar ָאלמּונֶייקאר

505 Almería ָאלֶמִרָיה
מלונות 598  

 Provincia de ָאלֶמִרָיה, נפת
463 Almería

515 Els Amunts ֶאלס אמּונטס
 Els )ֶאלס טֶרס טֹומּבס )ברצלונה

161 Tres Tombs
564 Elciego ֶאלסֶייגֹו, מלונות

519 Alfàbia ָאלפאּבָיה
252 Alpuente ָאלפּוֶאנֶטה

אלפונסו הראשון, מלך ָאסטּוריַאס 
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 ֶטרּוֶאל 244  
מאחד בין קטאלוניה לאראגון 58  

מֹונאסֶטריֹו ֶדה ּפֶיידָרה 242  
ּפּויֶצ'רָדה 216  

קברו 226  
קתדרלת סנטיָאגֹו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה   

96
אלפונסו השלישי )הגדול(, מלך 

 Alfonso III, el ָאסטּוריַאס
Magno, Rey de Asturias
חומות העיר סאמֹוָרה 360  

קברו של 356  
אלפונסו השישי, מלך קסטיליה 
Alfonso VI, Rey de Castilla

ֶאל סיד 374  
כובש את טולדו 58  

מדריד 273  
ּפּוֶארָטה ָאנטיגּוָאה ֶדה ּביסאגָרה   

)טולדו( 395
אלפונסו השמיני, מלך קסטיליה 
 Alfonso VIII, Rey de Castilla

ָאלארקֹון 399  
הקרב בלאס נאבאס ֶדה טֹולֹוָסה   

58
ָלה קאָּביאָדה )ָאטֶיינָסה( 391  

ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה לאס   
אּוֶאלגאס )ּבּורגֹוס( 375

אלפונסו התשיעי, מלך ֵליאֹון 
Alfonso IX, Rey de León

האוניברסיטה )סלמנקה( 364  
כובש את קאֶסֶרס 412  
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 Buigas, Carles ּבּואיגאס, ָקרֶלס
177 ,175

365 Buen Amor ּבּוֶאן ָאמֹור, מבצר
599 Bubión ּבּוִּביֹון, מסעדות

577 Bodegas ּבֹוֶדגאס
ּבֹוֶדגאס ּבארּבאִדיֹו )סאנלּוקאר דה 

 Bodegas Barbadillo )ּבאראֶמָדה
470

 Bodega )ּבֹוֶדָגה ָאלֵביָאר )מונִטָיה
486 Alvear

ּבֹוֶדָגה ֶּפֶרס ּבארֶקרֹו )מֹונִטָיה( 
486 Bodega Pérez Barquero

 Botticelli, Sandro ּבֹוטיֶצ'לי, סנדרֹו
490 ,299

 Buitrago del ּבּויטראגֹו ֶדל לֹוסֹוָיה
332 Lozoya

177 Beuys, Joseph ּבֹויס, יֹוֶזף
267 Bolnuevo ּבֹולנּוֶאבֹו

112 Bulnes ּבּולֶנס
 Bonastre, ּבֹונאסטֶרה, ָמֶאסטרֹו ֶדה

256 Maestro de
 ,360 Buñuel, Luis ּבּוניּוֶאל, לואיס

408
ּבּוניֹול, פסטיבלים 3–252, 259 

Buñol
 Bonaparte, ּבונּפארט, ז'ֹוֶזף

Joseph, ראו חֹוֶסה ּפרימֹו
 Bous en la )ּבּוס ֶאן ָלה מאר )ֶדנָיה

259 Mar
214 Bossòst ּבֹוסֹוסט

218–19 Bofill, Guillem ּבֹופיל, ִגֶיים
 Bofill, Ricardo ּבֹופיל, ריקארדֹו

177 ,160
263 Bocairent ּבֹוָקייֶרנט

מלונות 567  
בוקר )קֹולֶּבה( 177

36 Borrassa, Luis ּבֹוראָסה, לואיס
 Dinastía Borbon ּבֹורּבֹון, שושלת

74 ,68 ,66 ,65
חזרתה לשלטון 75  

קסֶטל ֶדה מֹונטג'ּואיק 177  
258-9 Borgia ּבֹורָג'ה, משפחת

 Borgia, Cesare ּבֹורָג'ה, ֶצ'זאֶרה
370

 Burgohondo ּבּורגֹואֹונדֹו, מלונות
569

 Borgoña, Juan ּבֹורגֹוניה, חואן ֶדה
397 de

374–7 Burgos ּבּורגֹוס
הקתדרלה 341, 7–376  

מלונות 569  
מסעדות 594  

מפה 375  
ּבּורגֹוס, משפטי 71

 Provincia de Burgos ּבּורגֹוס, נפת
351

565 Borredà ּבֹוֶרָדה, מלונות
 Borja, Juan de ּבֹורָחה, חואן ֶדה

502

181 Bassá, Ferrer ּבאָסה, ֶפֶרר
המדונה והילד 36  

119 ,23 Basques באסקים
ֶגרניָקה־לּומֹו 3–122  

המחתרת הבאסקית 71, 72  
התנועה לעצמאות 27  

ספרות 38  
שפה 119, 617  

תרבות 129  
באסקים, חבל, נאבארה וָלה ִריֹוָחה 
 País Vasco, Navarra y La Rioja

118-39
אוכל ומשקאות 81  

אקלים 49  
ּבילָּבאֹו וחבל הבאסקים 11, 14  

הפגנות קומוניסטיות 68-9  
מלונות 563-4  

מלכי נאבארה 134  
מסעדות 585-6  
מפה 120-21  

פסטיבלים 136  
 ,27 ETA )באסקית, מחתרת )ֶאָטה

73 ,72 ,71
123 Bakio ּבאקיֹו

215 Baqueira-Beret ּבאֵקיָרה־ֶּבֶרט
 Barranc ּבאראנק ד'ָאלֶחנדאר

527 d'Algendar
 Barranco ּבאראנקֹו ֶדה גּוָאיאֶדֶקה

548 de Guayadeque
 Barranco ּבאראנקֹו ֶדל אינפֶיירנֹו

538 del Infierno
429 Baras, Sara ּבאראס, שרה

 Bárdenas Reales ּבארֶדנאס ֵריַאֶלס
134

215 Barruera ּבארּוֶאָרה
68 ,39 Baroja, Pío ּבארֹוָחה, ִּפיֹו

567 Baros ּבארֹוס, מלונות
בארוק, אדריכלות 29, 67

 Barri Gòtic )ּבארי גֹותיק )ברצלונה
148–9 ,12 ,11

חיי הלילה 198, 199  
מפת רחובות מאוירת 9–148  

 Barri Xinès )ּבארי צ'יֶנס )ברצלונה
154

 Barceló, Miquel ּבארֶסלֹו, מיֶקל
521

 Bárcena Mayor ּבארֶסָנה מאיֹור
115 ,106 ,105

בגדים, חנויות 607
ברצלונה 188–187, 189  

מדריד 322, 323  
סביליה 459  

221 Begur )ֶּבגּור )ּבאגּור
מלונות 565  

מסעדות 588  
בד–אנד–ברקפסט 559, 561

495 ,491 ,61 ,60 Boabdil ּבֹוָאּבדיל
 Buigas, Gaietà ּבּואיגאס, גאֶייָטה

160

47 ARCO )ָארקֹו )מדריד
 Arcos de ָארקֹוס דה לה פרֹונֶטָרה

473 ,472 la Frontera
מלונות 572  

 Herrería de ֶאֶררָיה ֶדה קֹומּפלּודֹו
354 Compludo

אשה בכחול )פיקאסו( 302
אשה וציפור )מירֹו( 180

אשור, יערות 84
אשרות 616

אתגרי, ספורט 611, 613

ב
ּבאגּור Bagur, ראו ֶּבגּור
416 Badajoz ּבאדאחֹוס

מלונות 571  
 Provincia de ּבאדאחֹוס, נפת

405 Badajoz
 Baetica )ָּבֶאטיָקה )פרובינציה רומית

54
 Bayeu, ּבאֶיאּו, פרנסיסקו

306 Francisco
שטיחי קיר 310  

59 Bayonne )1386( ּבאיֹון, הסכם
100 Baiona )Bayona( ּבאיֹוָנה

מלונות 562  
מסעדות 582  

 Islas Baleares ּבאֵלַאריים, איים
510–31 ,508–9
איביזה 514-16  

אקלים 49  
האוכל המקומי 517  

ָמיֹורָקה 518-25  
מלונות 574-5  

ֶמנֹורָקה 526-31  
מסעדות 602-4  
מעבורות 627  

מפה 508-9, 512-13  
פסטיבלים 527  

41 Banderilleros ּבאנֶדרֶיירֹוס
486 Baena ָּבֶאַנה

 Bañaderos ּבאִניָאֶדרֹוס, מסעדות
604

217 Banyoles ּבאניֹוֶלס, אגם
588 Banyoles ּבאניֹוֶלס, מסעדות

 Baños )ּבאניֹוס ָאראֶּבס )ָחֶאן
497 Árabes

 Baños de la ּבאניֹוס ֶדה ָלה ֶאנסיָנה
500 Encina

 Baños de ּבאניֹוס ֶדה מֹונֶטמאיֹור
408 Montemayor

 Baños de ּבאניֹוס ֶדה ֶסראטֹו
372 Cerrato

 Banys )ּבאנֶייס ָאראְּבס )פלמה
523 Àrabs

502–3 ,421 Baeza ָּבֶאָסה
מסעדות 599  

מפת רחובות מאוירת 502-3  

ּפאלאסיֹו ֶדל מארֶקס ֶדה גֹוֶמָרה   
 Palacio del Marqués )אֹוסּוָנה(

479 de Gomera
ּפאלאסיֹו ֶדל מארֶקס ֶדה ָלה   

 411 Palacio )קֹונקיסָטה )טרּוִחיֹו
del Marqués de la Conquista
ּפאלאסיֹו ֶדל קֹורדֹון )סאמֹוָרה(   

360 Palacio del Cordón
ּפאלאסיֹו ִוָיארדֹומּפארדֹו )ָחֶאן(   
497 Palacio Villardompardo

ּפאלאסיֹו מֹונדראגֹון )רֹונָדה(   
474 Palacio Mondragón

ּפאלאסיֹו מיראמאר )סן סבסטיאן(   
126 Palacio Miramar

ּפאלאסיֹו סֹוּבֵריאנֹו )קֹומיַאס(   
114-15 Palacio Sobrellano

ּפאלאסיֹו פדרו ּפריֶמרֹו )סביליה(   
444 ,426 Palacio Pedro I

 Palacio )ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד  
280–81 ,270 Real

ּפאלאסיֹו ֵריַאל ֶדה ַאראנחּוֶאס   
337 Palacio Real de Aranjuez

 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה  
 ,426 ,418–19 ,13 ,10 Alcázar

444–5 ,439 ,427
ראו גם מבצרים  

 Hermosilla, ֶארמֹוִסָיה, חֹוֶסה
290 José

31 Ermita ֶארמיָטה
ֶארמיטה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדל ּפראדֹו 

 Ermita )טאלאֶבָרה ֶדה ָלה ֵרייָנה(
390 de la Virgen del Prado

ֶארמיָטה ֶדה לֹוס ֵרֶייס )ֶאל הֶיירֹו( 
537 Ermita de los Reyes

ֶארמיָטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לה 
 Ermita de San )פלורידה )מדריד

307 Antonio de la Florida
 Ermita de ֶארמיטה ֶדה סן לורנסו

399 San Lorenzo
 Ermita de ֶארמיטה ֶדה סן ָמרסיַאל

127 San Marcial
127 Hernani ֶארנאני
133 Arnedillo ַארֶנִדיֹו

ָאר־נּובֹו 29
ברצלונה 163  

מודרניסָטה 144-5  
 Ares del ָאֶרס ֶדל ָמֶאסטֶרה

250 Maestre
 Arce, ָארֶסה, מרטין ואסֶקס ֶדה

386 Martín Vázquez de
 Ercina, Lago ֶארסיָנה, לאגֹו ֶדה ָלה

112 ,105 de la
553 Arrecife ָאֶרסיֶפה

479 Archidona ָארצ'ידֹוָנה
229 Arc de Berà ָארק ֶדה ֶּבָרה

 Arc del )ָארק ֶדל טריֹומף )ברצלונה
158 Triomf

 Arco )ָארקֹו ֶדה סנטה מריה )ּבּורגֹוס
374 de Santa María

ּפאלאסיֹו ֶדה חּואן ּפיסארֹו ֶדה   
 Palacio de )אֹוֵריאָנה )טרּוִחיֹו

411 Juan Pizarro de Orellana
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס קאֶדנאס   

 Palacio de las Cadenas )אּוֶּבָדה(
501 ,29

ּפאלאסיֹו ֶדה ָלה מגדלנה   
 Palacio de la )סנטַאנֶדר(

117 Magdalena
ּפאלאסיֹו ֶדה ָלה ָמדראָסה )גרנדה(   

490 Palacio de la Madraza
ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס דּוֶקס ֶדל   

 Palacio )אינַפנטאדֹו )גואָדָלחארה
 de los Duques del Infantado

 Palacio de los Duques del
387 Infantado

ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס מֹומֹוס )סאמֹוָרה(   
360 Palacio de los Momos
ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס קֹונֶדס ֶדה   

 Palacio de los )גֹומאָרה )סֹוִרָיה
381 Condes de Gómara

ּפאלאסיֹו ֶדה לינאֶרס )מדריד(   
290 Palacio de Linares

ּפאלאסיֹו ֶדה לירָיה )מדריד(   
308 Palacio de Liria

ּפאלאסיֹו ֶדה מֹונֶטֵריי )סלמנקה(   
362 Palacio de Monterrey

ּפאלאסיֹו ֶדה נאבארה )ּפאמּפלֹוָנה(   
137 Palacio de Navarra

ּפאלאסיֹו ֶדה נאֶחָרה )ָאנֶטֶקָרה(   
479 Palacio de Nájera

ּפאלאסיֹו ֶדה סאָדה )סֹוס ֶדל ֵריי   
234 Palacio de Sada )קתוליקו
ּפאלאסיֹו ֶדה סן ֶטלמֹו )סביליה(   
448-9 Palacio de San Telmo

 Palacio ּפאלאסיֹו ֶדה סנטו קרּוס  
275 de Santo Cruz

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפניאפלֹור )ֶאסיָחה(   
481 Palacio de Peñaflor

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפנָמרטין )ֶחֶרס   
 Palacio de )ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

470 Penmartín
ּפאלאסיֹו ֶדה קריסטל )מדריד(   

301 Palacio de Cristal
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶרוויַאחיֶחדֹו/מרכז   

התרבות קאחאסטּור )חיחֹון( 
Palacio de Revillagigedo/

109 Centro Cultural Cajastur
 Palacio de ּפאלאסיֹו ֶדה ִריֹופִריֹו  

368–9 Riofrío
ּפאלאסיֹו ֶדל ויסֹו )ויסֹו ֶדל מארֶקס(   

402 Palacio del Viso
ּפאלאסיֹו ֶדל טֶיימּפֹו )ֶחֶרס ֶדה ָלה   
 Palacio del Tiempo )פרֹונֶטָרה

470
ּפאלאסיֹו ֶדל מאיֹוראסגֹו )ָארקֹוס   

 Palacio del )ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
473 Mayorazgo

ארמונות, המשך 
ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס ּכריסטיאנֹוס 
 Alcázar de los Reyes )קורדובה(

 482 ,17 Cristianos
ארמון המוסיקה הקטאלונית   

 195 Palau de la ,156 )ברצלונה(
Música Catalana

ארמון המוסיקה והקונגרסים של   
 Palacio )חבל הבאסקים )ּבילּבאו

 de la Música y Congresos
122 Euskalduna

 La ָלה גראנָחה ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו  
367 Granja de San Ildefonso

 Medina Azahara ֶמדיָנה ָאַזהאָרה  
481 ,427 ,57

מורית, אדריכלות 427  
ּפאָלאּו ּבארֹו ֶדה קּוַאְדראס   
 Palau Baro de )ברצלונה(

165 Quadras
 Palau )ּפאָלאּו גּוֶאל )ברצלונה  

155 ,154 ,144–5 Güell
ּפאָלאּו ֶדה ָלה ֶג'ֶנראליטאט   

 Palau de la )ברצלונה(
151 ,148 Generalitat

ּפאָלאּו ֶדה ָלה ֶג'ֶנראליטאט   
 Palau de la )ואלנסיה(

254 Generalitat
ּפאָלאּו ֶדה ָלה ויֵרייָנה )ברצלונה(   

155 Palau de la Virreina
ּפאָלאּו ֶדה ָלה מוסיקה )ואלנסיה(   

256 Palau de la Música
 Palau )ּפאָלאּו דּוקאל )גאנִדיה  

259 Ducal
 Palau )ּפאָלאּו מֹוָז'ה )ברצלונה  

155 Moja
 Palau )ּפאָלאּו נאסיֹונאל )ברצלונה  

142 Nacional
 Palau )ּפאָלאּו סאלֹורט )סיּוטאֶדָיה  

526 Salort
 Palau )ּפאָלאּו ֵריַאל )ברצלונה  

150–51 ,149 Reial
ּפאָלאּו ֵריַאל ֶדה ל'ָאלמּודאיָנה   

 Palau Reial de )פלמה(
522 l'Almudaina

ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקֹוּפאל )ָאסטֹורָגה(   
356 Palacio Episcopal

ּפאלאסיֹו ַארסֹוּביסּפאל )סביליה(   
438 Palacio Arzobispal

ּפאלאסיֹו ֶדה ַאֵביאֶנָדה )ֶּפנַייראנָדה   
 Palacio de )ֶדה דּוֶארֹו
380-81 Avellaneda

 Palacio ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו  
336 de El Pardo

ּפאלאסיֹו ֶדה ויַאָנה )קורדובה(   
483 Palacio de Viana

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶולאסֶקס )מדריד(   
301 Palacio de Velázquez

ּפאלאסיֹו ֶדה ָחּבאלקינטֹו )ָּבֶאָסה(   
502 Palacio de Jabalquinto
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 Galters, Charles גאלֶטרס, צ'ארלס
153 ,152

88–103 Galicia גאליסיה
אוכל ומשקאות 80  

אקלים 48  
מלונות 562  

מסעדות 582-3  
מפה 90-91  

ספרד הפראית: ָקנָטּברָיה,   
ָאסטּוריָאס וגאליסיה 11, 15

פסטיבלים 43, 102  
262 ,258–9 Gandía גאנִדָיה

213 Gandesa גאנֶדָסה
372 Gañinas גאנִיינאס

 Ganchegui, גאנֶצ'גי, לואיס ֶּפנָיה
180 Luis Peña

גאסֵטייס Gasteiz, ראו ויטוריה
גאראחֹונאי, ּפארֶקה נאסיונאל 

 Parque Nacional Garajonay
537 ,35

588 Garraf גאראף, מסעדות
605 Garafia גאראפָיה, מסעדות

575 Garachico גאראצ׳יקֹו, מלונות
 Gargallo, )גארגאיֹו, פבלו )ָּפאּו

169 ,156 Pablo )Pau(
מוזיאון פבלו גארגאיֹו )סרגוסה(   
241 Museuo Pablo Gargallo

 Garganta גארגאנטה ֶדה ָלה ֶיקָלה
380 de la Yecla

גארגאנטה ֶדה לוס אינפֶיירנֹוס 
409 Garganta de los Infiernos
 Garganta גארגאנטה ֶדל ָאנִייסקלֹו

237 de Añisclo
 Garganta del גארגאנטה ֶדל צ'ֹורֹו

478 Chorro
214 Garona גארֹוָנה, נהר

 García גארסיה לורקה, ֶפֶדריקֹו
295 ,71 ,39 Lorca, Federico

על מלחמות השוורים 40  
 García גארסיה מארֶקס, גבריאל

39 Márquez, Gabriel
 García, גארסיה, ּפּוריפיקאסיֹון

300 Purificación
גבינות

579 ,342 Manchego מאנֶצ'גֹו  
צפון ספרד 80  

)ה(גביע הקדוש 238, 255
גבירתנו של הים )פֹורֶמנֶטָרה( 

527 Nuestra Señora del Mar
410–11 Guadalupe גּואדאלּוֶּפה

מסעדות 597  
391 Guadamur גּואדאמּור

12 Guadarrama גּואדאראָמה, הרי
גּוָאדארמאר ֶדל ֶסגּוָרה, חוף 

262 Guardamar del Segura
387 Guadiela גּואדיֶאָלה, נהר

497 Guadix גּוָאדיס
 Guadalhorce גּוָאָדָלאֹורֶסה, נהר

478

)ה(בתים התלויים )קּוֶאנָקה( 382, 
389

בתי־מרקחת 620-21
בתי–קפה

מדריד 5–324, 327, 9–328  
סביליה 461  

בתי־שימוש ציבוריים 621
 Béthencourt, ֶּבֶתנקּור, ז'אן ֶדה

550 Jean de

ג
 ,11 Gaudí, Antoni גאּודי, אנטוני

176 ,168 ,144–5
 El )ֶאל ָקּפריצ'ֹו )קֹומיאס  

145 ,115 Capricho
בית־מוזיאון גאּודי )ברצלונה(   

182 Casa-Museu Gaudí
הפנסים בפלאסה ֵריַאל )ברצלונה(   

155
חומרים 145  

לה סאגראדה פאמיליה )ברצלונה(   
 ,144 ,143 ,13 Sagrada Família

170–71 ,168 ,163 ,145
מודרניסָטה 5–144  

 Santuario de סנטּואריֹו ֶדה ליּוק  
519 Lluc

 ,144–5 Palau Güell ּפאלאּו גּוֶאל  
155

ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקוּפאל )ָאסטֹורָגה(   
356 Palacio Episcopal

 Parc Güell )פארק גּוֶאל )ברצלונה  
182 ,145

פארק ֶדה ָלה סיּוטאֶדלָיה   
 Parc de la Ciutadella )ברצלונה(

159
 Casa )קאסה ּבאליֹו )ברצלונה  

168 ,145 ,144 ,13 Batlló
 Casa de )קאסה ֶדה ּבֹוטיֶנס )ֵליאֹון  

357 Botines
 Casa )קאסה ויֶסנס )ברצלונה  

168 ,145 Vicens
 Casa Milà )קאסה מיָלה )ברצלונה  

 ,166–7 ,165 ,162 ,144 ,29 ,13
169

 Palma cathedral קתדרלת פלמה  
525 ,524

472 Gaucín ָגאּוסין
608 Jazz ג'אז

ברצלונה 196, 197  
מדריד 326, 327  

סביליה 461  
408 Gata גאָטה

617 ,89 Gallego גאֶייגֹו, ניב
 Gallego, Fernando גאֶייגֹו, פרננדו

298
547 Gáldar גאלדאר

גאלדיָאנֹו, לאסארֹו, מוזיאון )מדריד( 
309 Galdiano, Lázaro

 Barcelona )ברצלונה )ָּברֶסלֹוָנה
140-99

ֵאישאמּפֶלה 71–162  
ּבארי גֹותיק 9–148  

בידור 9–194  
ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת   

16 ,11
האולימפיאדה 27, 73  

היכרות עם ברצלונה 142-3  
העיר העתיקה 61–146  
הקהילה היהודית 150  

הקתדרלה 143, 148, 3–152  
חיי הלילה 9–198  

טיולים באזור 82–178  
יומיים בברצלונה 12-13  

לאס ראמּבלאס 143, 5–154  
מֹונטג'ּואיק 7–172  

מלונות 5–564  
מלחמת האזרחים הספרדית 70  

מסעדות 8–586  
מפות רחובות 9–183  

מפת רחובות מאוירת: ּבארי גֹותיק   
148–9

מפת רחובות מאוירת: מֹונטג'ּואיק   
174–5

מפת רחובות מאוירת: ריבוע הזהב   
164–5

מפת תחבורה ראו כריכה פנימית   
אחורית

נמל התעופה ֶאל ּפראט 626  
סאגראדה ָפמילָיה 71–170  

פיקאסו בברצלונה 157  
פסטיבלים 44, 45, 46, 161, 194,   

196
קּוַאדראט ד'אֹור 5–164  

קניות 93–190  
תחבורה 634-5  

תחנות אוטובוסים 633  
תערוכות 68, 69  

ברצלונה העתיקה 146-61
מלונות 564-5  

מסעדות 586-7  
 Provincia de ברצלונה, נפת

211 Barcelona
 Bartolomé ברתולומה מָחֶאן, האמן

497 ,490 de Jaén, Maestro
)ה(בשורה )פָרה ָאנֶג'ליקֹו( 297

)ה(בתולה של העץ היבש )ּכריסטּוס( 
292

בתולת העיבור בלא חטא )ֶאל גֶרקֹו( 
394

בתי־כנסת
ברצלונה 150  

סינאגֹוָגה ֶדה סנטה מריה ָלה   
בלאנקה )טולדו( 59, 395

סינאגֹוָגה ֶדל טראנסיטֹו )טולדו(   
395

קורדובה 482  

39 Benet, Joan ֶּבֶנט, ז'ֹוָאן
264 Benidorm ֶּבנידֹורם

החוף 262  
 Benimantell ֶּבנימאנֶטל, מסעדות

591
251 Benicassim ֶּבניקאסים
251 Benicarló ֶּבניקארלֹו

בנקים 622
217 Besalú ֶּבסאלּו

מסעדות 588  
בסיליקה דה סנטה מריה )סן 

 Basílica de Santa )סבסטיאן
126 ,14 María

 Becerra, Gaspar ֶּבֶסָרה, גסּפאר
356

בציר )ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה( 46
 Bécquer, ֶּבֶקר, גּוסטבֹו אדֹולפֹו

448 Gustavo Adolfo
בקתות הרים 560

239 Barbastro ּברּבאסטרֹו
526 Barbarossa ּברּברֹוָסה

ֶּברֶּברים 56, 57
225 Berga ֶּברָגה, פסטיבלים
138 Bera )Vera( )ֶּבָרה )ֶוָרה

מלונות 563  
ֶּברּוֶגֶטה, ָאלֹונסֹו, הלידה באבוס 

371 Berruguete, Alonso
 Berruguete, ֶּברּוֶגֶטה, פדרו ֶדה

298 ,36 Pedro de
 Brueghel, ּברֹויֶגל, ּפיטר האב

299 ,285 Pieter
ברונו הקדוש ברגע של התעלות 471

387 Brihuega ּבריאּוֶאָגה
בריאות 620-21

373 Briviesca ּבריוויֶאסָקה
ברים 576

ברצלונה 198-9  
טאּפאס ברים 579  

מדריד 5–324, 327, 9–328  
סביליה 461  

563 Briñas ּבריניַאס, מלונות
 Berlanga de ֶּברלאנגה ֶדה דּוֶארֹו

381 Duero
123 Bermeo ֶּברֶמאֹו

 Bermejo, ֶּברֶמחֹו, ברתולומה
36 Bartolomé

דומיניקּוס הקדוש מסילֹוס מוכתר   
לאב מנזר 298

 Berenguer, ֶּבֶרנֶגר, פראנֶססק
182 Francesc

 Breña Baja ּבֶרנָיה ּבאָחה, מלונות
575

489 Brenan, Gerald ּבֶרֶנן, ג'רלד
 Berceo, ֶּברֶסאֹו, גֹונסאלֹו ֶדה

38 Gonzalo de
 Barceloneta )ָּברֶסלֹוֶנָטה )ברצלונה

160 ,12

ּבילָּבאֹו וחבל הבאסקים 11, 14  
מוזיאון גּוֶגנַהיים 5–124  

מלונות 563  
נמל־התעופה 626  

פסטיבלים 45  
 Bilbao ּבילָּבאֹו )מדריד(, חיי לילה

328–9
530 ,512 Binibeca ּביניֶּבָקה

ּביסקאָיה Bizkaia, ראו ויסקאָיה
ביצות 34
בירה 581

בית־הספר האנדלוסי המלכותי 
לאמנות הרכיבה )ֶחֶרס ֶדה 

 Real Escuela )ָלה פרֹונֶטָרה
470 Andaluza de Arte Ecuestre

בית־מוזיאון לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה )מדריד( 
 Casa-Museo de Lope de Vega

294
בית־מוזיאון מרטין אלֹונסֹו ּפינסֹון 
 Casa )ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(

 Museo de Martín Alonso
467 Pinzón

בית־מוזיאון ֶסרוואנֶטס )ָאלקאָלה 
 Casa-Museo de )ֶדה ֶאנאֶרס

337 Cervantes
 Bechtold, Erwin ֶּבכטֹולד, ֶארווין

515
ֶּבלאֶגר, חֹוֶסה מריה ֶאסקריָבה ֶדה 
 Belaguer, José María Escrivá

239 de
480 Belalcázar ֶּבלאלָקסאר

220 Blanes ּבלאֶנס
 Blancafort, ּבלאנקאפֹורט, גּבריאל

524 Gabriel
 Blanca de ּבלאנָקה מנאבארה

133 Navarra
515 Balàfia ָּבלאפָיה

 Balboa, ָּבלּבֹוָאה, ואסקֹו נּונֶייס ֶדה
417 Vasco Núñez de

45 Blues Cazorla בלוז קאסֹורָלה
בלט 608

151 Blai, Pere ּבַליי, הכומר
217 Blay, Miquel ּבַליי, מיֶקל

גיאורגיּוס הקדוש 156  
398-9 ,348 Belmonte ֶּבלמֹונֶטה

73 Belén, Ana ֶּבֶלן, אנה
243 Belchite ֶּבלצ'יֶטה

ּבלקֹון ֶדל ֶמדיֶטָרֵניאֹו )ֶּבנידֹורם( 
264 Balcón de Mediterráneo
 Benavente ֶּבנאֶבנֶטה, מסעדות

594
ֶּבנאלמאֶדָנה, קֹוסָטה 

477 Benalmádena Costa
מסעדות 599  

235 Benasque ֶּבנאסֶקה
ֶּבֶנדיקטּוס ה־13, האפיפיור 251

ֶּבֶנדיקטיני, המסדר
מֹונאסטיר ֶדה מֹונטֶסראט 3–222  

מלונות 561  

 San ּבֹורָחה, פרנציסקּוס הקדוש
259 Francisco de Borja

 Borges, José ּבֹורֶחס, חֹוֶסה לואיס
39 Luis

266 Bort, Jaime ּבֹורט, ָז'ייֶמה
 Bosch, ּבֹוש, הירונימּוס

256 Hieronymus
גן התענוגות הארציים 296  

ּפראדֹו )מדריד( 299  
בזיליקה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדה לֹוס 

ֶדסאמּפראדֹוס )ואלנסיה( 
 Basílica de la Virgen de los

254 Desamparades
 Basílica de בזיליקה ֶדה ָלה ָמָקֶרָנה

448 la Macarena
בזיליקה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה 

 Basílica )ֶדל ּפילאר )סרגוסה
 de Nuestra Señora del Pilar

240–41
בזיליקה ֶדה סנט פרנֶססק )פלמה( 
522 Basilica de Sant Francesc
בזיליקה ֶדה סנטה מריה ֶדל מאר 
 Basílica de Santa )ברצלונה(

157 Maria del Mar
בזיליקה ּפֹונטיפיסָיה ֶדה סן מיֶגל 

 Basílica Pontificia de )מדריד(
274 San Miguel
361 Béjar ֶּבחאר

מלונות 568  
92 Betanzos ֶּבטאנסֹוס

מסעדות 582  
550 Betancuria ֶּבטאנקּורָיה

בטחון אישי 620-21
בטיחות 21–620

 San ֵּביָאטּוס מִליֶאּבאָנה, הקדוש
 ,216 ,114 Beato de Liébana

219
ּביַאסֶטרי Biasteri, ראו ָלגּוַארִדָיה

ּביּבִליֹוֶטָקה ֶדה קטאלוניה )ברצלונה( 
154 Biblioteca de Catalunya

 Bigarny, ּביגארני, פיליּפ ֶדה
377 ,372 Philippe de

בידור 9–608
ברצלונה 9–194  
מדריד 9–324  

סביליה 61–460  
ביטוח

מכונית 630  
נסיעות 621  

237 Bielsa ּבֶיילָסה
פסטיבלים 243  

)ה(ביינאלה לאמנות הפלמנקו 
 Bienal de Arte )סביליה(

46 Flamenco
 Bienvenida, ּבֶיינֶווניָדה, אנטוניו

310 Antonio
122 Bacon, Francis ֵּבייקֹון, פרנסיס

344–5 Bierzo ּבֶיירסֹו, חבל היין
122 Bilbao )Bilbo( )ּבילָּבאֹו )ּבילּבֹו
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 Delgado, Alvaro ֶדלגאדֹו, אלבארו
39

 Delaunay, Robert ֶדלֹוֶנה, רֹוֶּבר
122

229 Deltebre ֶדלֶטּבֶרה
מלונות 566  

ָדלי אֹורטי אֹורטי, ג'אני, טיילת בגני 
 Dagli הנסיך שבמבצר ָאראנחּוֶאס

8–9 Orti, Gianni
דלק 630

 Delta de l'Ebre דלתא ֶדה ל'ֶאּבֶרה
229 ,34

דמי כניסה 617
262 ,259 ,249 Denia ֶדנָיה

מלונות 567  
פסטיבלים 43, 259  

ֶדספילאֶדרֹו ֶדה ֶדסֶּפניָאֶּפרֹוס 
 Desfiladero de Despeñaperros

500
ֶדספילאֶדרֹו ֶדה ָלה ֶארמיָדה 

114 Desfiladero de la Hermida
ֶדספילאֶדרֹו ֶדה לֹוס ֶּביֹוס 

112 Desfiladero de los Beyos
ֶדספילאֶדרֹו ֶדל ִריֹו קאֶרס 

112 Desfiladero del Río Cares
 Drassanes )דראסאֶנס )ברצלונה

161
דרום ספרד 505–418

אדריכלות מּורית 426-7  
אוכל מקומי 422-3  
אנדלוסיה 505–462  

יינות 424-5  
מפה 420-21  

סביליה 430-61  
פלמנקו 9–428  

 Drake, Sir דרייק, סר פרנסיס
471 Francis

 Road to ה(דרך לסנטיאגו(
86-7 Santiago

דרכון 616
אובדן 620  

538 Árbol Dragón ה(דרקון, עץ(
דת 25

דתית, אמנות 36

ה
 ,51 Habsburg הּבסּבּורג, שושלת

74 ,64
הגביע הבינלאומי ע"ש הוד מלכותו 

)פלמה דה מיורקה( 45
52 Homo erectus הֹומֹו ֶאֶרקטּוס
הומואים ולסביות, מטיילים 618

הונאות 620
הוספיטלרים, מסדר האבירים 398

 Hopper, הֹוֶּפר, אדוארד, חדר במלון
292 Edward

)ה(הורדה מהצלב )ואן ֶדר וייֶדן( 299
החלפת כסף 622

70 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

קאָסה ֶדה ל'ַארדיַאָקה )ברצלונה(   
150

קאסה לֶייאֹו מֹוֶרָרה )ברצלונה(   
168 ,164

קסטל ֶדלס טֶרס דָרגֹונס   
)ברצלונה( 159

קרן אנטוני טאּפֶייס )ברצלונה(   
 ,164 Fundació Antoni Tàpies

168
 Domènech i דֹוֶמֶנק ִאי רּוָרה, ֶּפֶרה

177 Roura, Pere
דון קיחוֶטה ראו ֶסרוואנֶטס

 Dunas de דּונאס ֶדה ָמסּפאלֹומאס
547 Maspalomas

 Donamaria דונה–מריה, מלונות
563

דֹונֹוסִטָיה ראו סן סבסטיאן
 Parque דֹוניַאָנה, הפארק הלאומי

 ,420 ,34 Nacional de Doñana
468–9

 Dos de )דֹוס ֶדה מאיֹו )מדריד
294 ,44 Mayo

דור 27' 39
דור 1898 68

369 Duratón דּוראטֹון, נהר
215 Durro דּורֹו

 Durruti, דּורּוטי, ּבּוֶאנָאֶוונטּוָרה
290 Buenaventura

 Díaz, Daniel ִדיָאס, דניאל ואסֶקס
466 Vásquez
דיג 611, 613

דיג, תעשייה 101
 Día de la ִדָיה ֶדה ָלה איסָּפנידאד

47 ,46 Hispanidad
 Día de la ִדָיה ֶדה ָלה קֹונסטיטּוסיֹון

47 Constitución
ִדָיה ֶדה ָלה קרּוס )גרנדה וקורדובה( 

467 Día de la Cruz
 Día de los ִדָיה ֶדה לֹוס ֵרֶייס

47 Reyes
 Día )ִדָיה ֶדה סנט ּפֹונס )ברצלונה

161 de Sant Ponç
 Día del )ִדָיה ֶדל ּפילאר )סרגוסה

243 ,46 Pilar
ֶדָיה ראו ֶדִאָיה

492 Dios, Juan de דיוס, חואן ֶדה
דיוקן 2 )מירֹו( 302

דיוקן עצמי )גויה( 243
דיוקן עצמי )פיקאסו( 157

דיוקנו של הברון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיסה 
)פרויד( 292

דייגו הקדוש מאלקאָלה מאכיל עניים 
)מּוִריֹו( 65

דינוזאורים, מאובנים 133
דירות להשכרה 560, 561

דירות, מלונות 560
 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלּבֶרכט

299

 Gernika-Lumo ֶגרניָקה־לּומֹו
122–3 ,14 ,11 )Guernica(

 Garcilaso de ָגרסילאסּו ֶדה ָלה ֶוָגה
486 la Vega

ד
 Daoíz y ָדאֹוִאיס ִאי טֹוֶרס, לואיס

308 Torres, Luis
519 Deià )Deyá( )ֶדִאיה )ֶדָיה

מלונות 574  
דאייה 610

36 Daimau, Luis ָדאימאּו, לואיס
 ,219 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

285 ,265
בית־מוזיאון סלבדור דאלי   

)קאדאֶקס( 220
הקולוסוס מרודוס 37  

מונית גשומה 219  
ס 302 נוף בקאדאֶקֶ  

קאדאֶקס 220  
קלפי טארוט 131  

תיאטרון־מוזיאון דאלי )פיֶגֶרס(   
219

 Danza de דאנָסה ֶדה לֹוס סאנקֹוס
136 los Zancos

242 ,231 Daroca דארֹוָקה
מסעדות 590  

דגים ומאכלי־ים, צפון ספרד 80
דגן, גידול 32

 Degrain, ֶדגָראין, אנטוניו מּוניֹוס
256 Antonio Muñoz

 de Kooning, ֶדה קֹונינג, ויֶלם
124 Willem

דואר 625
)ה(דוב החום 108

דוב חום 108
דוד המנצח מעל גולית )קרוואג'ו( 

299
)ה(דוכסית מנֹוַאֶייס )סֹולּוַאָגה( 122

 Dumas, דומא, אלכסנדר
38 Alexandre

 Domingo, דומינגו, ּפלאסידֹו
26 Plácido

 Domínguez, דֹומינֶגס, אדולפו
300 Adolfo

דומניקּוס הקדוש 132
קברו 380  

דומניקוס הקדוש מסילֹוס מוכתר 
לאב מנזר )ֶּברֶמחֹו( 294

דֹוֶמֶנק ִאי מֹונטאֶנר, ליּואיס 
 Domènech i Montaner, Lluís

144
אוניברסידאד ּפֹונטיפיסיה   

)קֹומיַאס( 115
אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה סנטה קֶראּו ִאי   
ֶדה סנט ּפאּו )ברצלונה( 163, 169

ארמון המוסיקה הקטאלונית   
)ברצלונה( 156

 Parc Zoològic )גן החיות )ברצלונה
159

גן הסחלבים )ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה קרּוס( 
538 Jardín de Orquídeas

גן התענוגות הארציים )ּבֹוש( 296
גניבה 620

גנים, ראו פארקים וגנים
422 Gazpacho גספאצ'ו
280 Gasparini ָגסּפאריני

געשיים, איים )האיים הקנריים( 
555 ,35

45 Getxo ֶגצ'ֹו, פסטיבלים
240 Graus גָראּוס

מסעדות 590  
 ,12 Gran Vía )גראן ִוָיה )מדריד

284–5 ,282–3 ,268–9
 ,509 Gran Canaria גראן קאנאריה

546–9
מלונות 575  

מסעדות 604  
מפה 544  

גראן תיאטר ֶדל ליֶסאּו )ברצלונה( 
195 ,155 Gran Teatre del Liceu
566 Granollers גראנֹוֶירס, מלונות

473 Grazalema גראסאֶלָמה
מלונות 573  

 Gràcia גראסיה )ברצלונה(, חיי לילה
199

גֶרגֹוריּוס הראשון, האפיפיור 380
גֶרדֹוס, סֶיירה ֶדה, ראו סֶיירה ֶדה 

גֶרדֹוס
 Gruta גרּוָטה ֶדה לאס מאראביָאס

466 de las Maravillas
גרּוָטה ֶדה סן חֹוֶסה, ראו קֹוֶבס ֶדה 

סנט ז'ֹוֶזּפ
124 ,14 Gehry, Frank ֶגרי, פרנק

519 Graves, Robert גרייבס, רוברט
 Grimau, Julían גריָמאּו, חּוליאן

276
 ,Gris, Juan גריס, חואן, קנקן וכוס

37
 Grandas de גָרנדאס ֶדה סאליֶמה

108 Salime
490–96 Granada גרנדה

הָאלָהמּבָרה 58, 421, 5–494  
הֶחֶנראליֶפה 496  

הכיבוש מחדש 60-61  
מדריד וספרד המורית: גרנדה,   

קורדובה וסביליה 10, 17
מלונות 573  

מסעדות 600  
מפה 491  

מפת רחובות מאוירת: ָאלּבאיסין   
492-3

פסטיבלים 42, 45, 467  
 Provincia de Granada גרנדה, נפת

463
ֶגרניָקה )פיקאסו( 12, 71–70, 122, 

303

 González, גֹונסאֶלס, גּוטֶייֶרס
497 Gutiérrez

 González, Julio גֹונסאֶלס, חוליו
256

 González, Felipe גֹונסאֶלס, ֶפליֶּפה
73 ,72 ,27

גֹונסאֶלס, ֶפרנאן, קברו של 
374 González, Fernán

472 Guzmán גּוסמן
473 Guzmán גּוסמן, משפחת

 Giordano, Luca ג'ֹורדאנֹו, לּוָקה
299

ציור הקיר בֶאל ֶאסקֹוריאל, תהילת   
המלוכה הספרדית 335

ציורי הקיר באיגלסיה ֶדה סן   
אנטוניו ֶדה לֹוס ָאֶלמאֶנס )ָמָלָסניה( 

308
381 Gormaz גֹורמאס

גותי, הרובע )ברצלונה(, ראו ּבארי 
גֹותיק

גותית, אדריכלות 28, 61
גחלים, פסטיבל הליכה על )סן פדרו 

מאנריֶקה( 372
 ,14 Getaria )Guetaria( ֶגטארָיה

123
מלונות 564  

גיאֹורגיוס הקדוש, יום חגו 
)קטאלוניה( 225

476 ,463 Gibraltar גיברלטר
מלונות 573  

מסעדות 600  
גיברלטר, צוק 476

547 Guía ִגָיה
594 Guijuelo גיחּוֶאלֹו, מסעדות

 Festival )גיטרה, פסטיבל )קורדובה
45 de la Guitarra

גיטרות 428
 Gainsborough, ֵגיינסּבֹורֹו, תומס

309 Thomas
גיל הזהב, מטיילים 618

517 Gin ג'ין, האיים הּבאֶלאריים
 Guipúzcoa גיּפּוסקֹוָאה

119 )Gipuzkoa(
 Guifré el )גיפֶרה ֶאל ֶּפלֹוס )השעיר

217 ,216 Pélos
 Girona )Gerona( )ג'ירֹונה )ֶחרֹונה

218–19 ,13
מלונות 566  

מסעדות 588-9  
מפה 218  

 Provincia de Girona ג'ירֹונה, נפת
211

גלישת גלים 611
גלישת קיט 611
גלישת רוח 611
Galerías ָגֶלריַאס

ברצלונה 191, 193  
סביליה 458, 459  

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

387 Guadalajara גּוָאָדָלחאָרה
מסעדות 596  

 Provincia de גּוָאָדָלחאָרה, נפת
383 Guadalajara

263 Guadalest גּוָאָדֶלסט
 Guadalquivir גּוָאָדלקיוויר, נהר

480 ,432
 Güell, Count גּוֶאל, הרוזן ֶאּוֶסּבי

182 ,145 Eusebi
551 ,53 Guanches גּוָאנֶצ'ס

395 ,371 Güas, Juan גּוַאס, חואן
 Giovanni de ג'ֹובאני ֶדה בולוניה

277 Bologna
 Gaugin, גֹוֶגן, פול, מאָטה מּוָאה

293 Paul
 Godoy, Manuel גֹודֹוי, מנואל

285 ,66
 Goya, גויה, פרנסיסקו ֶדה

256 ,243 ,36 Francisco de de
ֶארמיָטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה ָלה   

פלורידה )מדריד( 307
בית־מוזיאון גויה )פּוֶאנֶדטֹודֹוס(   

242-3
דיוקן עצמי 243  

האקדמיה המלכותית לאמנויות   
היפות סן פרננדו )מדריד( 285

המאָחה הלבושה 297  
המאָחה העירומה 263, 297  

המלכה מריה לואיסה 66  
מוזיאון נאבארה )ּפאמּפלֹונה( 137  

מוזיאון קאמֹון אסנאר )סרגוסה(   
241

משפחתו של המלך קרלוס הרביעי   
37

סאטּורן טורף אחד מבניו 298  
סן פרנסיסקו ֶאל גראנֶדה )מדריד(   

306
ּפאלאסיֹו ֶדה לירָיה )מדריד( 308  

ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 280  
פסלו 294  

ּפראדֹו )מדריד( 298  
קברו 307  

שטיחי קיר 310, 336  
שלושה במאי 1808 7–66, 298  

תהלוכה של חוזרים בתשובה 278  
תמונת המזבח )צ'ינצ'ֹון( 337  

126 Goicoa, José גֹויקֹוָאה, חֹוֶסה
)ה(צליבה )רוגיר ואן ֶדר ֵוייֶדן( 335

 Goldblatt, David גולדבלאט, דויד
154

גֹולונדרינאס )ברצלונה( 
161 Golondrinas

גולף 612, 613
412 Golfines גֹולפיֶנס, משפחת

 Góngora, Luis גֹונגֹוָרה, לואיס ֶדה
38 de

 González, Anibal גֹונסאֶלס, ָאניּבל
449 ,448
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487 Vélez-Málaga ֶוֶלס־מלגה
ונדלים 55

ונוס וקופידון )רובנס(, ראו ֶונּוס 
לפני הראי

 Ventana del ֶונטאָנה ֶדל דיַאּבלֹו
387 Diablo

 Ventas ֶונטאס קֹון ֶּפניה ָאגיֶלָרה
391 con Peña Aguilera

 Vespucci, ֶוסּפּוצ'י, אמריגו
161 Amerigo

234 Veral ֶוראל, נהר
 Vergara, Ignacio ֶורגאָרה, איגנאסיו

255
225 Verges ֶורֶג'ס, פסטיבלים
 Verdaguer, ֶורדאֶגר, ז'אסינט

216 Jacint
602 Vera ֶוָרה )אנדלוסיה(, מסעדות

ֶוָרה )חבל הבאסקים(, ראו ֶּבָרה
 Veruela, ֶורּוֶאָלה, מֹונאסֶטריֹו ֶדה

240 Monasterio de
 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו

299
101 Verín ֶורין
מסעדות 583  

516 Verne, Jules ורן, ז'ול

ז
ז'ארדי ּבֹוטאניק מארימּורטָרה 

 Jardí Botànic Mar i )ּבלאֶנס(
220 Murtra

זה האיש )חּוַאֶנס( 256
ז'ואן מירֹו, מוזיאון )ברצלונה( 

176 ,175 Fundació Joan Miró
229 Joan, Pere ז'ֹוָאן, ֶּפֶרה

 Jujol, Josep ז'ּוז'ֹול, ז'ֹוֶזּפ מריה
Maria

המזרקה בפלאסה ד'אספאניה   
)ברצלונה( 177

קאָסה מיָלה )ברצלונה( 169  
זיתים ושמן זית 33, 422

זעפרן )ַאָספראן( 343
פסטיבל )קֹונסּוֶאגָרה( 46  

ח
חאֶבָאה, ראו שאּבָיה
466 Jabugo חאּבּוגֹו

מסעדות 600  
 Xavier, חאבֶייר, פרנסיסקוס הקדוש

139 St Francis
 Javier, Castillo חאבֶייר, ָקסִטיֹו ֶדה

139 de
חאטיבה, ראו שאטיָבה

חאֶמאֹוס ֶדל ָאגּוָאה 554
 Jamete, חאֶמֶטה, ֶאסֶטּבאן

501 Esteban
497 ,463 Jaén ָחֶאן

מלונות 573  
מסעדות 600  

 Vitoria )ויטֹוריה )גאסֵטייס
130–31 ,14 ,11 )Gasteiz(

מלונות 564  
מסעדות 586  

מפה 130  
פסטיבלים 136  

ויטראז'ים, קתדרלת ֵליאֹון 359
ִוָייחֹויֹוָסה, ראו ָלה ויָלה ג'ֹויֹוָסה

214 Vielha )Viella( )וֶייליה )ִויֶאָיה
מלונות 567  

264 ,52–3 Villena וֶייָנה, אוצר
 Villena, וֶייָנה, חואן ּפאֶצ'רֹו, מרקיז

 ,348 Juan Pachero, Marquis of
399 ,398

 Villespesa, ִוֶייסֶּפָסה, פרנסיסקו
489 Francisco

 Vilagarcía וילאגארסיה ֶדה ָארּוָסה
99 de Arousa

וילאֶסָקה ִאי קאָסנֹובאס, ז'ֹוֶזּפ 
 Vilaseca i Casanovas, Josep

158
251 Vilafamés וילאפאֶמס

מלונות 568  
 Vilafranca וילאפראנקה ֶדל ֶּפֶנֶדס

225 del Penedès
 Vilar de Donas וילאר ֶדה דֹונאס

103
251 Vinaròs וינארֹוס

 Vinos de וינֹוס ֶדה מדריד, חבל היין
344–5 Madrid

וינטג', אופנה )ברצלונה( 192, 193
 Viso del Marqués ויסֹו ֶדל מארֶקס

402
ויֶסנטיּוס הקדוש, קברו 367

 Vizcaya )ויסקאָיה )ּביסקאיה
119 )Bizkaia(

224 Vic )Vich( )'ויק )ויץ
מלונות 566  

מסעדות 590  
 Victoria ויקטוריה, ֶאּוֶחנָיה, המלכה

294 Eugenia, Reina
 Virgen de la וירֶחן ֶדה ָלה אֹוס

386 Hoz
 Velázquez Bosco ֶולאסֶקס ּבֹוסקֹו

301
 Velázquez, ֶולאסֶקס, דֶייגֹו ֶדה

291 ,285 ,65 ,64 ,36 Diego de
ָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 442  

הטבלה 448  
המוזיאון לאמנויות יפו )ואלנסיה(   

256
כניעת ּבֶרָדה 65  

לאס ֶמנינאס 12, 7–36, 157, 298  
ניצחונו של בכחוס 296  

פסלו של ֶפליֶּפה הרביעי 279  
קתדרלת אֹוריֶווָלה 265  

 Velarde y ֶולארֶדה ִאי סנִטיָאן, פדרו
308 Santillán, Pedro

504 Vélez Blanco ֶוֶלס ּבלאנקֹו

 Vázquez ואסֶקס ֶדה מֹולינה, חואן
501 ,500 de Molina, Juan

116 Vega de Pas ֶוָגה ֶדה ּפאס
וּוֶאלטה סיקליסָטה ָא אספאניה 
46 Vuelta Ciclista a España
וויטני, גרטרוד ואנֶדרּבילט 466 

 Whitney, Gertrude Vanderbilt
 Wellington, -וולינגטון, הדוכס מ

Duke of
המצור על סיּודאד רודריגו 361  

מלחמת העצמאות 67, 130  
 Wornum, Selden וֹורנאם, ֶסלֶדן

126
ֶוחאר ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה, מלונות 574 

Véjer de la Frontera
111 Villaviciosa ויאביסיֹוָסה

מסעדות 584  
575 Villaverde ִוָיאֶברֶדה, מלונות

408 Villamiel ִוָיאמֶייל
586 Viana ויַאָנה, מסעדות
483 Viana ויַאָנה, משפחת
109 Villanueva ִוָיאנּוֶאָבה

ִוָיאנּוֶאָבה ֶדה ָאלקֹוֵליָאה, פסטיבלים 
43 Villanueva de Alcolea

ִוָיאנּוֶאָבה ֶדה ָלה ֶוָרה, פסטיבלים 
409 Villanueva de la Vera
ִוָיאנּוֶאָבה ֶדה לֹוס אינפאנֶטס 

402 Villanueva de los Infantes
מלונות 571  

 Villanueva, ִוָיאנּוֶאָבה, חואן ֶדה
277 Juan de

האקדמיה המלכותית להיסטוריה   
)מדריד( 295

מוזיאון הּפראדֹו )מדריד( 296  
ֵריַאל חארדין ּבֹוטאניקֹו 301  

תיאטרו ֶאסּפאניֹול )מדריד( 295  
 Villaescusa de ִוָיֶאסקּוָסה ֶדה ָארֹו

399 Haro
 Villafranca ִוָיאפראנקה ֶדל ּבֶיירסֹו

354-5 del Bierzo
116 Villacarriedo ִוָיאקאִרֶיידֹו

 Jordaens, Jakob ויאקֹוּב יֹורדאנס
299

ִויָאר ִאי לֹוסאנֹו, פראנֶססק ֶדה 
 Villar i Lozano, Francesc פאולה

171 de Paula
 Villareal de ִוָיאֵריאל ֶדה סן קרלוס

410 San Carlos
92 Viveiro )Vivero( )ויֵביירֹו )ויֶברֹו

מסעדות 583  
100 Vigo ויגֹו
מלונות 562  

מסעדות 583  
 Vía de la Plata ִוָיה ֶדה ָלה ּפלאָטה

356
 Villuercas, ִויּוֶארקאס, סיירה ֶדה

410 Sierra de
ויזיגותים 51, 54, 55, 56

אדריכלות 427  

 Waldren, William ואלדֶרן, וויליאם
519

489 Válor ואלֹור
372 Valmaseda ואלמאֶסָדה

 Vallmitjana, ואלמיג'אָנה, אגאּפיט
223 Agapit

247 Valenciano ואלנסיאנו, ניב
 ,202 ,16 ,11 Valencia ואלנסיה

254–7 ,247
אֹורצ'אָטה 257  

חופים 257  
מלונות 568  

מסעדות 591  
מפה 255  

נמל־התעופה 626  
פסטיבלים 42, 44, 259, 61–260  

תחבורה 634-5  
 Valencia de ואלנסיה ֶדה ָאלָקנָטָרה

414 Alcántara
 Valencia de ואלנסיה ֶדה דון חואן

357 Don Juan
 Valencia and ואלנסיה ומּורסָיה

246–67 Murcia
אוכל ומשקאות 205  

אקלים 49  
מלונות 567-8  
מסעדות 591  
מפה 248-9  

פסטיבלים 259  
206-7 Valencia ואלנסיה,חבל היין

ואֶלנסיָנה ֶדה ָלה קֹונֶספסיֹון, מלונות 
 Valencina de la Concepción

574
ואלּפֹורֶקרֹו, קּוֶאבאס, ראו קּוֶאבאס 

ֶדה ואלּפֹורֶקרֹו
371 Wamba ואמָּבה

 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט
160

 Van Dyck, ואן דייק, אנתוני
299 ,285 ,256 Anthony
 Van der ואן ֶדר ֶוייֶדן, רוחר

490 Weyden, Rogier
הדרך לצליבה 335  

ההורדה מהצלב 299  
Van Loo, Louis- ואן לּו, לּואי־מישל

299 Michel
 Vandelvira, ואנֶדלביָרה, אנדֶרס ֶדה

Andrés de
אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו )אּוֶּבָדה(   

500
איגלסיה ֶדה סן פבלו )אּוֶּבָדה( 501  

ָּבֶאָסה 502, 503  
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס קאֶדנאס   

)אּוֶּבָדה( 501
ָקִּפָייה ֶדה סלבדור )אּוֶּבָדה( 501  

קתדרלת ָחֶאן 497  
 Vasarely, Viktor ואסאֶרלי, ויקטור

122

ואֶייה ֶדה אראן, ראו ואל ד'אראן
ואֶייה ֶדה ּבֹואי, ראו ואל ֶדה ּבֹוִאי

 Valle de los ואֶייה ֶדה לֹוס ֶּפדרֹוֶצ'ס
480 Pedroches

ואֶייה ֶדה לֹוס ָקאידֹוס, סנטה קרּוס 
 Valle de los Caídos, Santa ֶדל

333 Cruz del
 Valle de Silencio ואֶייה ֶדה סיֶלנִסיֹו

355
 Valle de ואֶייה ֶדה ָסלאסאר

139 Salazar
 Valle de ואֶייה ֶדה פּוֶאנפִרָיה

333 Fuenfría
 Valle de ואֶייה ֶדה קאּבּוֶארניָגה

115 Cabuérniga
 Valle de Roncal ואֶייה ֶדה רֹונקאל

138-9
 Valle del Amboz ואֶייה ֶדל ָאמּבֹוס

406
Valle- ואֶייה־אינקלאן, רמון מריה ֶדל

39 Inclán, Ramón María del
 Vayreda, ַואיֶרָדה, ז'ֹואקים

217 Joaquim
ואל ד'אראן )ואֶייה ֶדה אראן( 

214 Vall d'Aran )Valle de Arán(
פרפרים 214  

 Vall )ואל ֶדה ּבֹוִאי )ואֶייה ֶדה ּבֹוִאי
215 de Boí )Valle de Bohí(

536 Valverde ואלֶברֶדה
מלונות 575  

מסעדות 604  
ואלֶברֶדה ֶדה ָלה ֶוָרה, פסטיבלים 

409 Valverde de la Vera
 Valverde de ואלֶברֶדה ֶדה פֶרסנֹו

408 Fresno
ואלגֹורגיָנה, מסעדות 590 

Vallgorguina
111 Valdediós ואלֶדִדיֹוס

244 Valdelinares ואלֶדלינאֶרס
518 Valldemossa ואלֶדמֹוָסה

 Valdés, Lucas ואלֶדס, לּוקאס
443 ,434

 Valdés Leal, ואלֶדס ֵליָאל, חואן ֶדה
483 Juan de

אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה קארידאד   
)סביליה( 433, 435

הָאיּונטאמֶיינטֹו, ציורי )סביליה(   
442

המוזיאון לאמנויות יפות )סביליה(   
434

כך חולפת תהילת עולם 435  
ניצחון הצלב 443  

402 Valdepeñas ואלֶדֶּפניָאס
מלונות 571  

מסעדות 597  
 Valdepeñas ואלֶדֶּפניָאס, חבל היין

344–5
244 Valderrobres ואלֶדרֹוּבֶרס

היסטוריה 75–51
54 Hispania היסּפאניה

היפרמרקטים 607
 Hisham הישאם השני, הח'ליף

56 II
395 Ha-Leví, Samuel הלוי, שמואל

הלידה באבוס )ֶּברּוֶגֶטה( 371
הליכה 610, 613

בערים 635  
בפארקים הלאומיים 610  

ּפארֶקה נסיֹונאל אּורֶדָסה 237  
המוסיקה דתית, שבוע )קּוֶאנָקה( 44

טיילת בגני הנסיך שבמבצר 
ָאראנחּוֶאס, ָדלי אֹורטי אֹורטי, 

ג'אני 8-9
המחאות נוסעים 622

 Hemingway, המינגוויי, ארנסט
136 ,38 Ernest

הנחות
ברכבת 628  

לסטודנטים 618-19  
הסלון הספרותי בקפה ֶדה ּפֹומּבֹו 

)סֹולאָנה( 303
הערצת האמגושים )ָקמּפאנָיה( 358

הערצת הרועים )ֶאל גֶרקֹו( 296
הרים 34

הרים, בקתות 560
ֶהרָננֶדס, רפאל רֹודריֶגס 

 Hernández, Rafael Rodríguez
448

471 Hercules הרקולס
 Herrera, Juan ֶהֶררה, חואן ֶדה

277 de
ֶאל ֶאסקֹוריאל 335  

ארכיון האמריקות )סביליה( 443  
הקתדרלה בוואיאדֹוליד 371  

מבצר אֹורֹוֶּפָסה 391  
הררי, ספורט 611
השכרת רכב 632

התגלות, חג 43, 47

ו
 Watteau, Antoine ואטֹו, אנטואן

299 ,292
370–71 ,29 Valladolid ואיאדֹוליד

היסטוריה 64  
מלונות 570  

מסעדות 595  
פסטיבלים 42, 372  

 Provincia de ואיאדֹוליד, נפת
351 Valladolid

537 Vallehermoso ואֶייֶארמֹוסֹו
 Valle Gran Rey ואֶייה גראן ֵריי

537 ,535
 Valle de Ordesa ואֶייה ֶדה אֹורֶדָסה

236
 Valle de ואֶייה ֶדה ָאלקּוִדיה

403 Alcudia
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497 Torcuato, San טֹורקּוַאטֹו, סן
טֹורֶקמאָדה, טֹומאס ֶדה 

 ,60 Torquemada, Tomás de
240

קברו 367  
טחנות רוח 31, 383, 398

 Tejero, ֶטֶחרֹו, קולונל אנטוניו
295 ,72 Coronel Antonio

 Tibaldi, טיּבאלדי, ֶּפֶלגרינֹו
334 Pellegrino

 ,178 Tibidabo )טיּבידאּבֹו )ברצלונה
197 ,196 ,182
חיי לילה 199  

טיולים במכונית
לאס ָאלּפּוחאראס 9–488  

סֶייָרה ֶדה ָאלקאראס 400-401  
סֶייָרה ֶדה פראנסיה וסֶיירה ֶדה   

ֶּבחאר 360-61
ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס 472-3  

קרּוס ֶדה ֶטֶחָדה 549  
542–3 ,35 Monte Teide ֵטייֶדה, הר
 Teide, ֵטייֶדה, ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדל

 ,542–3 Parque Nacional del
555

31 Teito ֵטייטֹו
 Tiepolo, טֶייּפֹולֹו, ג'ֹובאני ּבאטיסָטה

299 Giovanni Battista
 Tierra de טֶייָרה ֶדה קאמּפֹוס

351 Campos
369 Tiermes טֶיירֶמס

טיָמנפאָיה, ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה 
 Timanfaya, Parque Nacional

552–3 ,545 ,35 de
מסעדות 605  

395 ,299 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו
טיסה 626-7

טיפוס הרים וסלעים 611
טיפים

במלונות 559  
במסעדות 577  

308 ,299 ,285 Titian טיציאן
טלוויזיה 26, 625

טלפון 624
טלפנוים ניידים 624

398 Tembleque ֶטמּבֶלֶקה
 Templo )ֶטמּפלֹו ֶדה ֶדּבֹוד )מדריד

307 de Debod
טמפלרים, מסדר האבירים 
Caballeros Templarios

איגלסיה ֶדל קרּוסיפיחֹו )ּפּוֶאנֶטה   
ָלה ֵרייָנה( 135

ֶאל ָמֶאסטראט 250  
מבצר ֶחֶרס ֶדה לֹוס קאּבאֶיירֹוס   

417
מבצר ּפֹונֶפראָדה 355  

קסֶטל ֶדל ּפאָּפה לּוָנה )ֶּפנִייסקֹוָלה(   
251

קסטרו אּורדיַאֶלס 117  
טמפרטורה 9–48

טולדו, מֹונֶטס ֶדה, ראו מֹונֶטס ֶדה 
טולדו

 Provincia de Toledo טולדו, נפת
383

 Tomé, Narciso טֹוֶמה, נארסיסֹו
397 ,370

 ,27 Tossa de Mar טֹוָסה ֶדה מאר
221 ,220 ,210

מלונות 566  
303 Toki-Egin )טֹוקי־ֶאחין )ִצ'ִייָדה
 Torrevieja )טֹוֶרבֶייָחה )טֹוֶרֶוולָיה

265 ,262 )Torrevella(
פסטיבלים 45  

369 Turégano טּוֶרגאנֹו
370 Tordesillas טֹורֶדסיאס

מסעדות 595  
 Tratado )1494( טֹורֶדסיאס, אמנת

61 de Tordesillas
 Torre )טֹוֶרה ֶדה ֶארקּוֶלס )ָא קֹורּונָיה

93 de Hércules
טֹוֶרה ֶדה לֹוס לּוחאֶנס )מדריד( 
 ,274 Torre de los Lujanes

277 ,276
 Torre de )טֹוֶרה ֶדה פיקאסו )מדריד

310 ,29 Picasso
טֹוֶרה ֶדה קֹולִייֶסרֹוָלה )ברצלונה( 

181 Torre de Collserola
 Torre del )טֹוֶרה ֶדל אֹורֹו )סביליה

435 ,433 Oro
 Torre )טֹוֶרה ֶדל אינפאנטאדֹו )ּפֹוֶטס

114 del Infantado
 Torre )טֹוֶרה ֶדל ְקלאֶברֹו )סלמנקה

365 ,363 del Clavero
 Torre )טֹוֶרה טאביָרה )קאדיס

471 Tavira
טֹוֶרה מאנגאָנה )קּוֶאנָקה( 388 

Torre Mangana
טֹוֶרה ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹוָנה 

 131 Torre Palacio de )ִוָיאנאנֶייה(
los Varona

361 ,360 Toro טֹורֹו
 Toro, Benicio טֹורֹו, ֶּבניסיֹו ֶדל

127 del
344–5 Toro טֹורֹו, חבל היין

 Toros de טֹורֹוס ֶדה גיסאנדֹו
366 Guisando

 Torrejoncillo טֹוֶרחֹונִסיֹו, פסטיבלים
409

229 Tortosa טֹורטֹוָסה
מסעדות 590  

258 ,254 ,252 Turia טּוִריה, נהר
236 Torla טֹורָלה

477 Torremolinos טֹוֶרמֹולינֹוס
מסעדות 602  

566 Torrent טֹוֶרנט, מלונות
 Torres )טֹוֶרס ֶדה ֶסראנֹוס )ואלנסיה

256 de Serranos
טֹורקאל, ּפארֶקה נאטּוראל ֶדל 

479 Torcal, Parque Natural del

 Batalla de )1809( טאלאֶבָרה, קרב
67 Talavera

531 Talayots טאלאיֹוטס
טאסאקֹורֶטה, מלונות 575 

Tazacorte
586 Tafalla טאפאָיה, מסעדות

578–9 Tapas טאּפאס
אנדלוסיה 422  

 Tapia de טאִּפָיה ֶדה קאסארייגֹו
108 Casariego

 Tàpies, Antoni טאּפֶייס, אנטוני
518 ,37

מוזיאון טאּפֶייס 164, 168  
ענן וכיסא 164  

טאּפֶייס, מוזיאון )ברצלונה( 
168 ,164 Fundació Tàpies

548 Tafira טאפיָרה
Tacca, Pietro טאָקה, ּפֶייטרֹו

פסלו של ֶפליֶּפה השלישי 277  
פסלו של ֶפליֶּפה הרביעי 279  
539 Tacoronte טאקֹורֹונֶטה
108 Taramundi טאראמּונדי

596 Tarancón טאראנקֹון, מסעדות
 Tarif ben Maluk טאריף בן מאלּוק

472
472 Tarifa טאריָפה

מלונות 574  
 Tarifa, Marqués טאריָפה, מרקיז

442 de
56 Tariq טאריק

ָטּבארָקה, האי, ראו אילָיה ֶדה 
ָטּבארָקה

ָטּבלאס ֶדה ָדאימֶייל, הפארק 
 Tablas de Daimiel הלאומי

403 ,34 National Park
טבע דומם עם ארבעה כלים 

)סּורּבאראן( 298
109 Teverga ֶטֶברָגה
554 Teguise ֶטגיֶסה

מסעדות 605  
131 Tuesta טּוֶאסָטה

 Todos los טֹודֹוס לֹוס סנטוס
47 Santos

 Tudela )Tutera( )טּוֶדָלה )טּוֶטָרה
134

מסעדות 586  
טּוֶטָרה, ראו טּוֶדָלה

100-101 Tui )Tuy( טּוי
570 Tolbanos טֹולּבאנֹוס, מלונות
392–7 ,338–9 ,59 Toledo טולדו

הקתדרלה 341, 393, 7–396  
מלונות 571  

מסעדות 594, 7–596  
מפת רחובות מאוירת 3–392  

פסטיבלים 42, 391  
טולדו, אסכולה 395

 Toledo, טולדו, חואן ָּבאּוטיסָטה ֶדה
335 Juan Bautista de

 Jaime II, ָחייֶמה השני, מלך אראגון
Rey de Aragón
קברו 225, 525  

קסֶטל ֶדה ֶּבלֶבר )פלמה( 523  
קתדרלת ברצלונה 152, 153  

ָחייֶמה השלישי, מלך אראגון, קברו 
525 Jaime III, Rey de Aragón

245 Jiloca חילֹוָקה, נהר
 Jimena de חיֶמָנה ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

472 la Frontera
 Jiménez, Juan חיֶמֶנס, חואן ראמון

39 Ramón
 Giralte, חיראלֶטה, פרנסיסקֹו

306 Francisco
חירום 21–620

חלומו של האביר )ֶּפֶרָדה( 64-5
חנויות 7–606

אמצעי תשלום 606  
ברצלונה 93–190  
מדריד 23–320  
סביליה 458-9  
סוף עונה 606  

שעות פתיחה 320, 606  
חנויות ספרים

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322, 323  

סביליה 459  
253 ,54 Hannibal חניבעל

חניה 632
 Generalife )ֶחֶנראליֶפה )גרנדה

496 ,17
515 Jesús ֶחסּוס

חסידות 347
חצי־האי, מלחמת, ראו מלחמת 

העצמאות
חקלאות 32-3

גידולי העולם החדש 63  
600 Gerena ֶחֶרָנה, מסעדות

 Jerez de la ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
470 Frontera
מסעדות 600  

פסטיבלים 44, 46  
 Jerez de ֶחֶרס ֶדה לֹוס קאּבאֶיירֹוס

417 los Caballeros
Jerez- ֶחֶרס־ֶשֶרס, אזור גידול יין שרי

424–5 Xérès
חשמלית 634

ט
504 Tabernas טאֶּברנאס

 Tagus )Tajo( נהר ,)טאגּוס )טאחֹו
390 ,337

215 ,28 Taüll ָטאּול
234 Tauste ָטאּוסֶטה

 Talavera טאלאֶבָרה ֶדה ָלה ֵרייָנה
390 de la Reina

מלונות 571  
מסעדות 596  

חֹוֶבליָאנֹוס, גסּפאר ֶמלצ'ֹור ֶדה 
 Jovellanos, Gaspar Melchor

109 de
חּוליאנה הקדושה, קברה 116
115 Juliobriga חוליוּבריָגה

206–7 Jumilla חּומילָיה, חבל היין
 ,371 Juni, Juan de חּוני, חואן ֶדה

381
 José )חֹוֶסה הראשון )ז'ֹוֶזף ּבונּפארט

279 ,75 ,67 I
41 José Tomás חוֶסה טומאס

חופים
קֹוסָטה ּבלאנָקה 262  
קֹוסָטה ּבראָבה 221  

קֹוסָטה ֶדל סֹול 476-7  
חופשות 47

חופשות מיוחדות 612-13
 Júcar חּוקאר )צ'ּוֶקר(, נהר
399 ,387 ,252 )Xúquer(

 Día de la -חוקה, יום ה
47 Constitución

חורף בספרד 47
פסטיבלים 43  

 399 Jorquera חֹורֶקָרה
 Giaquinto, חיָאקינטֹו, קֹוראדֹו

281 Corrado
חיות־בר 31–30

הדוב החום 108  
הדלתא של נהר ֶאּבֶרה 229  

הפירנאים 236  
טּבלאס ֶדה ָדמיֶאל 403  
יערות צפון ספרד 84-5  

ל'אלּבּוֶפָרה 258  
לגּונאס ֶדה רּויֶדָרה 401  

מאטֹוראל 209  
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה מֹונפראגּוֶאה   

410
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה   

גאָטה 505
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורָלה   

501
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה דֹוניַאָנה   

468-9
פרפרים בוואל ד'אראן 214  
ציפורי מרכז ספרד 7–346  
109 ,15 ,11 Gijón חיחֹון

מלונות 563  
מסעדות 583-4  

חיי לילה 609
איביזה 515  

ברצלונה 198-9  
מדריד 328-9  
סביליה 461  

ָחייֶמה )ָז'אּוֶמה( הראשון, מלך 
 Jaime )Jaume( I, Rey אראגון

de Aragón
ואלנסיה 243, 254  

מונאסֶטריֹו ֶדה ֶאל ּפּוץ' 253  
פלמה 522, 524  

פסלו 151  

 Jaén, ָחֶאן, ברטולומה ֶדה
503 Bartolomé de

463 Provincia de Jaén ָחֶאן, נפת
 Jandía, חאנִדָיה, ֶּפנינסּוָלה ֶדה

550 Península de
235 Jaca חאָקה

מלונות 590  
פסטיבלים 45  

337 Jarama חאראָמה, נהר
 Jarandilla חאראנִדָייה ֶדה לה ֶוָרה

de la Vera
מלונות 571  

פסטיבלים 409  
חארדין ֶדה קקטוס )גּוָאטיָסה( 

554 Jardín de Cactus
 Jardín )חארדין קנאריֹו )טאריָפה

548 Canario
חארדיֶנס ֶדל ִריֹו טּורָיה )ואלנסיה( 

256 Jardines del Río Turia
חברות תעופה 626-7

חג המולד 43, 47
חג הפועלים 47

חגים לאומיים 47
חדר במלון )הֹוֶּפר( 292

חואן ֶדה ָלה קרּוס, סן, ראו יוחנן 
הקדוש של הצלב

 Juan, Príncipe חואן, הנסיך, קברו
367

 Juan I, חואן הראשון, מלך אראגון
373 Rey de Aragón

 Juan חואן השני, מלך אראגון, קברו
226 II, Rey de Aragón

חואן השני, מלך קסטיליה, קברו 
375 Juan II, Rey de Castilla
 Juan de חואן מאוסטריה, דֹון

161 Austria, Don
 Juan, Rey de חואן, מלך פורטוגל

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  

קֹוסָטה ֶטגיֶסה 553  
285 Juana, Doña חואנה, דוניה
 Juana la חואנה ָלה ֶּבלטראֶנָחה

365 ,60 Beltraneja
חואנה ָלה לֹוָקה )המשוגעת(, מלכת 

 Juana la Loca, Reina קסטיליה
74 ,61 de Castilla

ָקסִטיֹו ֶדה ָלה מֹוָטה )ֶמדיָנה ֶדל   
קאמּפֹו( 370

קִּפָייה ֵריַאל )גרנדה( 490  
 Juanes, חּוָאֶנס, חואן ֶדה, זה האיש

256 Juan de
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539 La Orotava ָלה אֹורֹוטאָבה
פסטיבלים 540  

 La Isla, ָלה איסָלה, קאמארֹון ֶדה
429 Camarón de

332 La Hiruela ָלה אירּוֶאָלה
501 La Iruela ָלה אירּוֶאָלה

360 La Alberca לה אלֶּברָקה
386-7 La Alcarria ָלה ָאלקאִרָיה
ָלה ֶאנדיַאּבלאָדה )ָאלמֹונאסיד ֶדל 

 La Endiablada )מארֶקסאדֹו
391 ,47

 La )ָלה ֶאנקאמיָסה )טֹוֶרקֹונסילֹו
409 Encamisá

 La Boqueria )ָלה ּבֹוֶקִרָיה )ברצלונה
190

ָלה גּוַארִדָיה, ראו ָא גּוַארָדה
 ,535 ,534 La Gomera ָלה גֹוֶמָרה

537
מלונות 575  

מסעדות 605  
שפת השריקות 536  

518 La Granja ָלה גראנָחה
 La ָלה גראנָחה ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו
367 Granja de San Ildefonso

 La Dama de ָלה דאָמה ֶדה ֶאלֶצ'ה
300 ,265 ,53 ,52 Elche

161 La Diada )ָלה ִדיַאָדה )ברצלונה
 114 La )ָלה ויחאֶנָרה )סיליֹו

Vijanera
 La Vila )ָלה ויָלה ג'ֹויֹוָסה )ִוָייחֹויֹוָסה

264 Joiosa )Villajoyosa(
מלונות 567  

ָלה וירֶחן ּבלאנָקה ויטוריה )ויטֹוריה( 
136 La Virgen Blanca Vitoria

 La Giralda )ָלה חיראלָדה )סביליה
 ,437 ,436 ,426 ,420 ,13 ,10

440–41 ,438
554 La Geria ָלה ֶחִרָיה

מסעדות 605  
ָלה טאמּבֹוראָדה )סן סבסטיאן( 47 

La Tamborrada
ָלה טֹוָחה, ראו ָא טֹוָשה

 La )ָלה טֹומאטיָנה )ּבּוניֹול
259 ,252–3 Tomatina

539 La Laguna ָלה לגונה
255 La Lonja )ָלה לֹונָחה )ואלנסיה
306 La Latina )ָלה לטינה )מדריד

חיי לילה 329  
156 La Llotja )ָלה ליֹוָג'ה )ברצלונה
600 La Linea ָלה ליֵנָאה, מסעדות
 La Mancha ָלה מאנָצ'ה, חבל היין

344–5
ָלה מאנָצ'ה, ראו קסִטייה-לה–

מאנצ'ה
309 La Movida ָלה מֹוביָדה

ָלה מֹוָטה, מבצר )ֶמדיָנה ֶדל קאמּפֹו( 
370 ,348 La Mota

ָלה ָמלבארֹוָסה, חוף )ואלנסיה( 
257 La Malvarrosa

 Las )לאס טאמּבֹוָרדאס )נפת ֶטרּוֶאל
243 Tamboradas

לאס ֶטֶרסיטאס )סנטה קרּוס ֶדה 
 ,532 Las Teresitas )ֶטֶנריֶפה

540 ,534
354 Las Médulas לאס ֶמדּולאס

לאס ֶמנינאס )ֶולאסֶקס( 12, 7–36, 
298

לאס ֶמנינאס )פיקאסו( 36, 157
לאס נאבאס ֶדה טֹולֹוָסה, הקרב ב- 

 Batalla de Las Navas de )1212(
138 ,58–9 Tolosa

לאס סינקֹו ויַאס ֶדל ואֶייה ֶדה 
 Las Cinco Villas del ּבידאסֹוָאה

138 Valle de Bidasoa
 Las Fallas )לאס פאיאס )ואלנסיה

260–61 ,259 ,44
לאס ּפאלמאס ֶדה גראן קאנארָיה 
 Las Palmas de Gran Canaria

548
מסעדות 604  

נמל־התעופה 626  
 ,12 Las Ramblas לאס ראמּבלאס

154–5 ,143
537 Las Rosas לאס רֹוסאס
102 Laza לאָסה, פסטיבלים
221 L'Estartit ל'ֶאסטאריט

108 Lastres לאסטֶרס
מסעדות 584  

ל'ֶאסּפלּוָגה ֶדה פראנקֹולי, מסעדות 
589 L'Espluga de Francolí

221 L'Escala ל'ֶאסקאָלה
117 ,15 Laredo לאֶרדֹו

מסעדות 584  
פסטיבלים 114  
39 Larra לאָרה

46 Larouco לארּוקֹו
לבוש

טבלת מידות 607  
כללי לבוש במסעדות 576  

470 Lebrija ֶלּבִריָחה
 Laguardia )ָלגּוַארִדָיה )ּביַאסֶטרי

131 )Biasteri(
מלונות 564  

 Lagunas de לגּונאס ֶדה ֶּפנָיאלאָרה
333 Peñalara

 Lagunas de לגּונאס ֶדה רּואיֶדָרה
401 Ruidera

לגונה ֶדה ָלה פּוֶאנֶטה ֶדה ּפֶיידָרה 
 Laguna de la Fuente de Piedra

479
 Laguna לגונה ֶנגָרה ֶדה אּורִּביֹון

381 Negra de Urbión
365 Ledesma ֶלֶדסָמה

550 La Oliva ָלה אֹוליָבה
373 La Olmeda ָלה אֹולֶמָדה

 373 Villa ָלה אֹולֶמָדה, וילה רומית
Romana la Olmeda

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 194, 197  
בידור, מדריד 324, 327  

בידור, סביליה 460  
מסילות ברזל 629  

ּכריסטּוס, ֶּפטרּוס, גבירתנו של העץ 
292 Christus, Petrus היבש
432 Carmen כרמן, פסלה של

כתבי עת 624-5
כתובות, מיקוד 625

ל
לאבאּפֶייס )מדריד(, חיי לילה 

329 Lavapiés
391 Lagartera לאגארֶטָרה

123 Laga לאָגה
 Lago de לאגֹו ֶדה סאנאּבִרָיה

355 Sanabria
 Lago de לאגֹו ֶדה קארּוֶסדֹו

354 Carucedo
 Laujar de ָלאּוחאר ֶדה ָאנדאראקס

489 Andarax
לאומנים, מלחמת האזרחים 

הספרדית 70-71
123 Laida ָלאיָדה

ל'ָאלּבּוֶפרה )ָלה ָאלּבּוֶפרה( 
258 ,248 L'Albufera

365 Lalique, René לאליק, ֶרֶנה
ל'ָאֶמטָיה ֶדה מאר, מסעדות 

589 L’Ametlla de Mar
488 Lanjarón לאנחארֹון

 ,509 Lanzarote לאנסארֹוֶטה
552–4

הרי געש 555  
מלונות 575  

מסעדות 605  
מפה 545  

408 Las Hurdes לאס אּורֶדס
 605 Las לאס ָאיָאס, מסעדות

Hayas
 Las Alpujarras לאס ָאלּפּוחאראס

488-9
 Las Batuecas לאס ּבאטּוֶאקאס

360
402 Las Virtudes לאס וירטּוֶדס

הדרך לסנטיאגו 7–86, 89  
סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטלה 7–96  

ּפאדרֹון 98  
פסלו 133  

קברו 56, 95, 97  
יעקב הקדוש, יום חגו )סנטיאגו ֶדה 

קֹומּפֹוסֶטָלה( 102
יערות 35

יערות, צפון ספרד 84-5
206–7 Yecla ֶיקָלה, חבל היין

 Yerbabuena, ֶירּבאּבּוֶאָנה, אווה
429 Eva

 Yerba ֶירָּבה ֶדה ּבאָסה, פסטיבלים
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 
 La Bajada )קרּוס ֶדה ָלה פלמה

540 de la Virgen de las Nieves
ירך חזיר, דרום ספרד 423
ישו המושיע )ריֶּבָרה( 36

ישו מופשט מבגדיו )ֶאל גֶרקֹו( 396
ישועי, המסדר 128

קֹוֶלחיָאָטה ֶדה סן איסידרו )מדריד(   
276

קרלוס השלישי מגרש את   
הישועים 66

כ
כבישים מהירים 631

כבשים, גידול 32
כדור פורח 610
כדורגל 26, 609
ברצלונה 195  

ברצלונה נגד ריאל מדריד 181  
מדריד 325, 327  
קאמּפ נֹואּו 180  

כדורסל 26
כובעים, חנויות )ברצלונה( 192, 193

 Conquistadores כובשי הארצות
62-3

)ה(כומר גֹונסאלֹו ֶדה אֶייסקאס 
בעבודתו )סּורּבאראן( 411

)ה(כומר פדרו מאצ'אדֹו )סּורּבאראן( 
285

כיסאות גלגלים, גישה, ראו מטיילים 
נכים

כך חולפת תהילת עולם )ואלֶדס 
435 Finis Gloriae Mundi )ֵליַאל

כל הקדושים, חג 43, 46, 47
כלבו, בתי 607

ברצלונה 191, 193  
מדריד 321, 323  
סביליה 458, 459  

כלכלה 26, 27
כללי התנהגות 617

כניעת ּבֶרָדה )ֶולאסֶקס( 65

י
יאנֶייס ֶדה ָלה ָאלֶמדיָנה, פרננדו 

 Yáñez de la Almedina,
298 Fernando

יאנסי, ראו איגאנצי
יאסימֶיינטֹוס ֶדה ָאטאּפּוֶארָקה 

375 Yacimientos de Atapuerca
יד שנייה, בגדים )ברצלונה( 192, 

193
יהודים

ברצלונה 150  
ג'ירֹוָנה 218  
האנוסים 60  

יווניות, פסטיבל לאמנויות )ברצלונה( 
194 ,45 Grec Arts Festival
יוונים, מתיישבים 51, 52, 53

יוחנן הקדוש של הצלב 38, 367, 
501

יוליוס קיסר 54
יום א' של הדקלים, תהלוכות 42

)ה(יום הלאומי 47
יום חמישי הקדוש 47

 ,47 Good Friday יום שישי הטוב
372 ,259

494 Yusuf I יוסוף הראשון
 Yuste, יּוסֶטה, מֹונאסֶטריֹו ֶדה

409 Monasterio de
 Jürgen Mayer .יּורֶגן מאֶייר ה

448 H
489 Yegen ֶיֶחן

יין, קרב ה- )ָארֹו( 136
יין, תוויות 581

יין
במסעדות 577  

דרום ספרד 424-5  
האיים הבאלאריים 517  

חופשות מיוחדות 612, 613  
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 
)מּוִריֹו( 37

ילדים
בידור 609  

טיול עם 618  
367 ,343 Yemas ֶימאס

ימי, ספורט 11–610, 613
 Yesos de Sorbas ֶיסֹוס ֶדה סֹורּבאס

504
400 Yeste ֶיסֶטה

מלונות 571  
יעקב הקדוש 59

429 Tena, Lucero ֶטָנה, לּוֶסרֹו
417 Tentudía ֶטנטּוִדיה

 ,532 ,508 Tenerife ֶטֶנריֶפה
538–43

הרי געש 555  
מלונות 575  

מסעדות 605  
מפה 535  

נמל־התעופה 626  
 Terán, Luis ֶטראן, לואיס מארין ֶדה

434 Marín de
488 Trevélez טֶרֶבֶלס

 ,55 ,16 ,11 Tarragona ָטָרגֹוָנה
228–9 ,203
מלונות 566  

מסעדות 590  
206–7 Tarragona ָטָרגֹוָנה, חבל היין

 Provincia de ָטָרגֹוָנה, נפת
211 Tarragona

 Terra Alta ֶטָרה ַאלָטה, חבל היין
206–7

609 Terra Mítica ֶטָרה מיתיָקה
244–5 Teruel ֶטרּוֶאל

האוהבים מֶטרּוֶאל 245  
הקתדרלה 59  
מסעדות 591  

פסטיבלים 243  
 Provincia de Teruel ֶטרּוֶאל, נפת

231
411 Trujillo טרּוִחיֹו

מלונות 571  
מסעדות 597  
פסטיבלים 44  

טרֹוֶפאֹו קֹונֶדה ֶדה גֹודֹו )ברצלונה( 
44 Trofeo Conde de Godó

549 Teror ֶטרֹור
טרוריזם 73

53 Tartessus ָטרֶטסּוס
450 ,13 Triana )טִריַאָנה )סביליה

טריאנוס, הקיסר 54, 450
 Tarantino, טרנטינו, קוונטין

127 Quentin
)ה(טרנספיגורציה )מארטֹוֶרל( 153

 Turner, ֶטרֶנר, ג'וזף מאלורד ויליאם
309 JMW

46 Turner, Lana ֶטרֶנר, לאנה
240 ,233 Tarazona ָטָרסֹוָנה

מסעדות 591  
531 Trepucó טֶרּפּוקֹו

 Batalla de )1805( טרפלגאר, קרב
67 ,66 Trafalgar

ָטָרקֹוֶנסיס )פרובינקיה רומית( 
54 Tarraconensis

טרקים 610, 613
305 309 Texeiro, Pedro ,ֶטֵשירֹו
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מֹונטג'ּואיק )ברצלונה( 142, 177  
מֹונֶטֵריי )ֶורין( 101  

ָמנָסנאֶרס ֶאל ֵריַאל 336  
סאגּונט 253  

סאלֹוּבֶרנָיה 487  
סאנטּוֶארי )ֶפלאניץ'( 521  

סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה 470  
סימאנקאס 371  
ָסלבאטֶייָרה 402  

ּפאלאסיֹו ֵריַאל ֶדה אֹוליֶטה 135  
ּפאמּפלֹוָנה 137  

ֶּפדראָסה ֶדה ָלה סֶייָרה 369  
ּפֹונֶפראָדה 355  

ֶּפניאפֶייל 349, 371  
ֶּפנַייראנָדה ֶדה דּוֶארֹו 353, 380  
צ'ינִצ'ָיה ֶדה מֹונֶטה אראגון 400  

קֹוָקה 348, 369  
ָקָלָטניַאסֹור 381  

ָקָלטראָבה ָלה נּוֶאָבה 402-3  
ָקסִטיֹו ֶדה חיּבָרלפארֹו )מלגה( 478  

ָקסִטיֹו ֶדה ָלה ֶידָרה )קאסֹורָלה(   
501

ָקסִטיֹו ֶדה ָלה מֹוָטה )ֶמדיָנה ֶדל   
קאמּפֹו( 348, 370

ָקסִטיֹו ֶדה ָלה קֹונֶסּפסיֹון   
)ָקרָטֶחָנה( 267

ָקסִטיֹו ֶדה לֹוס גּוסמאֶנס )נֶייּבָלה(   
466

ָקסִטיֹו ֶדה סן חֹוֶסה )ָאֶרסיֶפה( 553  
ָקסִטיֹו ֶדה סנטה ברברה   

)ָאליקאנֶטה( 16, 264, 265
ָקסִטיֹו ֶדה סנטה קטלינה )ָחֶאן(   

497
ָקסִטיֹו ֶדה סנטה קרּוס ֶדה ָלה   

מֹוָטה )סן סבסטיאן( 126
ָקסִטיֹו סן גבריאל )ָאֶרסיֶפה( 553  

קסטיליה 348-9  
קסטל ֶדל ּפאּפא לּוָנה )ֶּפנייסקֹוָלה(   

251
ָקָרבאָקה ֶדה ָלה קרּוס 267  

שאטיָבה 258  
ראו גם ארמונות  

מגדלים אנושיים )קטאלוניה( 225
מגורים, אדריכלות 31–30

 Megaliths, מגליתים, ֶמנֹורָקה
531 Menorca

 Magallanes, ָמֶגָלן, פרננדו
470 ,62 Fernando

)ה(מדונה והילד )ּבאָסה( 36
381 Medinaceli ֶמדינאֶסלי

מלונות 570  
 Medinaceli, ֶמדינאֶסלי, דוכסי

442 Duques de
 Medina Azahara ֶמדיָנה ָאַזהאָרה

481 ,427 ,57
 Medina ֶמדיָנה ֶדה סידוניה, דוכסי
473 ,468 Sidonia, Duques de

 Medina de ֶמדיָנה ֶדה ּפֹומאר
373 Pomar

266 ,16 Mar Menor מאר ֶמנֹור
357 Maragatos מאראגאטֹוס
477 ,462 Marbella מארֵּבָייה

מלונות 573  
מסעדות 601  

 Martorell, מארטֹוֶרל, ֶּברנאט
36 Bernat

הטרנספיגורציה 153  
 Martorell, Joan מארטֹוֶרל, ז'ֹואן

114-15
 Marès מאֶרס ִאי ֶדאּולֹובֹול, פֶרֶדריק

227 i Deulovol, Frederic
מוזיאון פֶרֶדריק מאֶרס )ברצלונה(   

150 ,149
מארסאגאן, מלנונות 575 

Marzagan
39 Marsé, Juan מארֶסה, חואן

 Marcilla, Diego מארִסָיה, דֶייגֹו ֶדה
245 de

מארצ׳אמאלֹו, מסעדות 596 
Marchamalo

מבצרים
אֹונדאִריּבָיה 127  

אֹונָדה 252  
אֹורֹוֶּפָסה 391  
ָאלארקֹון 399  

ָאלמֹודֹוָבר ֶדל ִריֹו 481  
אלמּונֶייקאר 487  

ָאלקאָלה ֶדה ָלה ֶסלָבה 244  
ָאלקאניס 243  

ָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה( 505  
ָאלַקזאָּבה )מלגה( 7–56, 478  

ָאלָקזאר )ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(   
470

ָאלָקזאר )טולדו( 393, 394  
ָאלָקזאר )ֶסגֹובָיה( 9–348, 350,   

369 ,368
ָאלָקזאר ֶדל ֵריי פדרו )קארמֹוָנה(   

480
ָאנֶטֶקָרה 479  
ָאֶרבאלֹו 369  

ּבּוֶאן ָאמֹור 365  
ּבּויטראגֹו ֶדל לֹוסֹוָיה 332  

ֶּבייֶבר )פלמה( 523  
ֶּבלמֹונֶטה 348, 398  

ֶּברלאנגה ֶדה דּוֶארֹו 381  
גּוַאָדֶלסט 263  
גיברלטר 476  

ֶדנָיה 259  
ואלֶדרֹוּבֶרס 244  

ואלנסיה ֶדה ָאלָקנָטָרה 414  
ֶוֶלס ּבלאנקֹו 504  

חאבֶייר 139  
חאָקה 235  

ֶחֶרס ֶדה לֹוס קאּבאֶיירֹוס 417  
טאריָפה 472  

ָלה ָקָלאֹוָרה 497  
לֹוַאֶרה 9–238  

ֶמדיָנה ֶדה ּפֹומאר 373  

לשכות מידע לתיירים 616, 619
מדריד 327  

לשכת התיירות הספרדית 561

מ
530 Maó )Mahón( )ָמאֹו )ָמאֹון

מלונות 575  
מסעדות 604  
ָמאֹון, ראו ָמאֹו

 Mauricio, ָמאּוריסיֹו, ההגמון
376 Bishop

 Apes' )מאורת הקופים )גיברלטר
476 Den

)ה(מאָחה הלבושה )גֹוָיה( 297
)ה(מאָחה העירומה )גויה( 263, 297
96 Mateo, Maestro מאֶטאֹו, האמן

151 Mateu, Pau מאֶטאֹו, ָּפאּו
מאָטה מּוָאה )גֹוֶגן( 293

Matorral מאטֹוראל
חיות בר 209  
פרחים 208-9  

154 Meier, Richard מאייר, ריצ'רד
מאכלי־ים

האיים הקנריים 541  
דרום ספרד 422   

 Maldonado, מאלדֹונאדֹו, רודריגו
365 Rodrigo

414 Malpartida מאלּפארטיָדה
93 Malpica מאלּפיָקה

מסעדות 582  
310 ,41 Manolete מאנֹוֶלֶטה

 Mañas, José מאניָאס, חֹוֶסה ָאנֶחל
39 Ángel

 Mañara, מאנָיאָרה, מיֶגל ֶדה
435 Miguel de

257 Manises מאניֶסס
 ,342 Manchego מאנֶצ'גֹו, גבינה

579
 Manrique, César מאנריֶקה, ֶסזאר

553 ,552 ,538
חאֶמאֹוס ֶדל ָאגּוָאה 554  

מוזיאון ֶסזאר מאנריֶקה )ֶטגיֶסה(   
 554

מֹונּוֶמנטֹו ַאל קאמֶּפסינֹו   
 Monumento al Campesino

554
466 Mazagón מאסאגֹון

מלונות 573  
 Maceo, Antonio מאֵסאֹו, אנטוניו

69
 ,533 Maspalomas מאסּפאלֹומאס

546–7
 Machado, מאצ'אדֹו, אנטוניו

381 ,39 Antonio
 Machuca, Pedro מאצ'ּוָקה, פדרו

298
123 Matxitxaco מאצ'יצ'אקֹו

 Mar de Castillo מאר ֶדה ָקסִטיֹו
386-7

 Llagostera ליַאגֹוסֶטָרה, מסעדות
589

357–9 León ֵליאֹון
הדרך לסנטיאגו 86  

הקתדרלה 28, 61, 340, 9–358  
מלונות 569  

מסעדות 595  
 León, Fray ֵליאֹון, הכומר לואיס ֶדה

399 Luis de
 351 Provincia de León ֵליאֹון, נפת

  ראו גם קסִטייה ִאי ֵליאֹון
504 Leone, Sergio ֵליאֹוֶנה, ֶסרג'ֹו
 Leonor, Reina ֵליאֹונֹור, המלכה

137
 Leonardo da ליאונרדו דה וינצ'י

309 ,298 ,291 Vinci
 Llamazares, ליַאמאסאֶרס, חוליו

39 Julio
109 Llanes ליָאֶנס

מלונות 563  
מסעדות 584  

221 Llafranc ליַאפרנק
מלונות 566  

216 Llívia ליִבָיה
520 Llull, Ramon ליּול, ראמון
603 Lloseta ליֹוֶסָטה, מסעדות
 Lloret de Mar ליֹוֶרט ֶדה מאר

221 ,211
מלונות 566  

 Llúria, ליּורָיה, רֹוֶז'ר ֶדה, פסלו
203 Roger de

 Lleida )Lérida( )לֵייִאיָדה )ֶלריָדה
224–5

מלונות 566  
מסעדות 589  

 Provincia de לֵייִאיָדה )ֶלריָדה(, נפת
211 Lleida )Lérida(

401 Liétor לֶייטֹור
 Leyre, ֵלייֶרה, מֹונאסֶטריֹו ֶדה
139 ,79 Monasterio de

417 Llerena לֶייֶרָנה
 Lichtenstein, ליכטנשטיין, רוי

160 Roy
 Linares de לינאֶרס ֶדה מֹוָרה

244 Mora
 Linares, –לינאֶרס, המרקיז מ

290 Marqués de
ליסאָרה, ראו ֶאסֶטָיה
138 Lesaka ֶלסאָקה

 Batalla de )1571( ֶלּפאנטֹו, קרב
63 Lepanto

 Lekeitio )Lequeitio( ֶלֵקִאיִטיֹו
123 ,14

מלונות 564  
ֶלריָדה, ראו לֵייִאיָדה
380 Lerma ֶלרָמה

 Lerma, Duque –ֶלרָמה, הדוכס מ
380 ,64 de

89 Provincia de Lugo לּוגֹו, נפת
133 Logroño לֹוגרֹוניֹו

מלונות 564  
מסעדות 585  

לּודוויג סלבדור, הארכידוכס 
519 Ludwig Salvator

487 Loja לֹוָחה
מלונות 573  

לוחמי שוורים 40-41
לֹויֹוָלה, איגנציּוס הקדוש, ראו 

איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלה
569 Luyego לּוֶייגֹו, מלונות

538 Los Abrigos לֹוס ַאּבריגֹוס
108 Los Oscos לֹוס אֹוסקֹוס

537 Los Órganos לֹוס אֹורגאנֹוס
 Los Ibores, לֹוס איּבוֶרס, סֶייָרה ֶדה

410 Sierra de
266 Los Alcázares לֹוס ָאלָקזאֶרס

לֹוס ֶאמֶּפַלאֹוס )ֶולֶברֶדה ֶדה ָלה ֶוָרה( 
409 Los Empelaos

לֹוס ֶאסקֹוּבאסֹוס )ָחראנִדָיה ֶדה ָלה 
409 Los Escobazos )ֶוָרה

553 Los Hervideros לֹוס ֶארביֶדרֹוס
 Los Barrios לֹוס ּבאריֹוס, מסעדות

600
234 Los Valles לֹוס ואֶייס

 Los Vélez, –לֹוס ֶוֶלס, המרקיז מ
500 Marqués de

 605 Los לֹוס חיגאנֶטס, מסעדות
Gigantes

391 Los Yébenes לֹוס ֶיֶּבֶנס
 Los Cristianos לֹוס ּכריסטיאנֹוס

538
505 ,52 Los Millares לֹוס מיָאֶרס
 Los )לֹוס סאנֶפרמיֶנס )ּפאמּפלֹוָנה
 ,24 Sanfermines )Pamplona(

136
333 Lozoya לֹוסֹוָיה

 Lucía, Paco de לּוִסיה, ּפאקֹו ֶדה
428

לּוסיָטנָיה )פרובינציה רומית( 
54 Lusitania

לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה, ֶפליקס 38, 64, 337
בית־מוזיאון לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה )מדריד(   

294
פּוֶאנֶטה אֹוּבּוחּוָנה 480  
387 Lupiana לּוּפיַאָנה

 López, לֹוֶּפס, אנטוניו לֹוֶּפס ִאי
114 Antonio López y

127 López, Vicente לֹוֶּפס, ויֶסנֶטה
38 Lucan לּוקאן

לּוקאס הקדוש 223
לֹורֹו ּפארקּוה )ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה קרּוס( 

538 Loro Parque
267 Lorca לורקה

מסעדות 591  
פסטיבלים 259  

122 Léger, Fernand ֶלֶז'ה, ֶפרנאן
401 Letur ֶלטּור

ָלה ֶמרֶסה, פסטיבל )ברצלונה( 
 ,161 ,46 Festival de la Mercé

194
 La Naveta ָלה נאֶבָטה ד'ֶאס טּודֹונס

53 d'es Tudons
516 La Savina ָלה סאביָנה

מלונות 574  
 La Seu d'Urgell ָלה ֶסאּו ד'אּורֶז'ל

216 ,212
410 La Serena ָלה ֶסֶרָנה

225 La Patum )ָלה ּפאטּום )ֶּברָגה
336 La Pedriza ָלה ֶּפדריָסה
ָלה ֶּפדֶרָרה ראו קאָסה מיָלה

ָלה פֹוִלָיה )סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה 
114 La Folía )ּבארֶקָרה

ָלה ּפלאָז'ה ד'ארֹו )ּפלאָיה ֶדה ָארֹו( 
221 La Platja d'Aro

מלונות 566  
109 La Plaza )ָלה פלאסה )ֶטֶברָגה

536 ,534 La Palma ָלה פלמה
הרי געש 555  
מלונות 575  

מסעדות 605  
פסטיבלים 47  

 La Peña de ָלה ֶּפנָיה ֶדה פראנסיה
360 Francia

 La Chanca )ָלה צ'אנָקה )ָאלֶמִרָיה
505

 La )ָלה קאָּביאָדה )ָאטֶיינָסה
391 Caballada

 Les Covetes ֶלה קוֶבֶטס ֶדלס מֹורֹוס
263 dels Moros

ָלה קֹוֶלחיַאָטה )סנטיַאָנה ֶדל מאר( 
116 La Colegiata

ָלה קֹורּונָיה ראו ָא קֹורּונָיה
244 La Caixa ָלה ָקייָשה

 La Calahorra )ָלה ַקָלאֹוָרה )ֶאלש
265

ָלה ַקָלאֹוָרה, ָקסִטיֹו ֶדה )אנדלוסיה( 
497 Castillo de La Calahorra

ָלה ִריֹוָחה, ראו חבל הבאסקים, 
נאבארה וָלה ִריֹוָחה

122 La Reineta ָלה ֵרייֶנָטה
 600 La ָלה רינקֹונאָדה, מסעדות

Rinconada
537 La Restinga ָלה ֶרסטינָגה

מסעדות 604  
להבה בחלל ואשה עירומה )מירֹו( 

176
 Louis לואי ה־14, מלך צרפת

65 XIV
 Luis de לואיס ֶדה ֵליאֹון, הכומר

364 León, Fraile
 Luis I, לואיס הראשון, מלך ספרד

75 ,66 Rey de España
108 ,15 Luarca לּוָארָקה

103 ,55 ,15 ,11 Lugo לּוגֹו
מלונות 562  

מסעדות 582  
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המוזיאון להתפתחות האנושות   
 375 Museo de la )ּבּורגֹוס(

Evolución Humana
המוזיאון למדע, לספרות ולאמנות   
 Ateneu Científic Literari i )ָמאֹו(

530 Artistic
המוזיאון לפרהיסטוריה   

 Museo )ולארכיאולוגיה )סנטַאנֶדר
 de Prehistoria y Arqueología

117
המוזיאון לתולדות ָאֶרסיֶפה   

 Museo de Historia de Arrecife
553

המוזיאון לתולדות היהודים   
 218 Museu d’Història )ג׳ירֹוָנה(

dels Jueus
המוזיאון לתולדות העיר )ברצלונה(   

 Museu d'Història de la Ciutat
150–51 ,149 ,12

המוזיאון לתולדות העיר )ג'ירֹוָנה(   
 Museu d'Història de la Ciutat

219
המוזיאון לתולדות ואלנסיה   

 Museo de Historia de Valencia
257

 Museo המוזיאון לתולדות מדריד  
 ,29 de Historia de Madrid

308–9
המוזיאון לתחריטים ספרדיים   
 Museo )בני־זמננו )מארֶּבייה

 de Grabado Español
477 Contemporáneo

המוזיאון לתרבויות העולם   
 158 Museu dels )ברצלונה(

Cultures del Món
המכון הוואלנסי לאמנות מודרנית   
 Instituto Valenciano )ואלנסיה(
256 de Arte Moderno )IVAM(

המרכז האנדלוסי לאמנות בת־  
 Centro Andaluz )זמננו )סביליה
450 de Arte Contemporaneo

המרכז לתרבות בת־זמננו   
 Centre de Cultura )ברצלונה(

154 Contemporània
ִוָיה רֹומאָנה ָלה אֹולֶמָדה )ֶּפדרֹוָסה   

 Villa Romana la )ֶדה ָלה ֶוָגה
373 Olmeda

חוויית קמּפ נֹואּו, סיור ומוזיאון   
)ברצלונה( 180

 Museo de מוזיאון אּוֶאסָקה  
239 Huesca

 Museo )מוזיאון ֶאל גֶרקֹו )טולדו  
395 del Greco

 Museo de מוזיאון ָאלּבאֶסֶטה  
400 Albacete

 Museo )מוזיאון אמריקה )מדריד  
307 de América

 Museo de מוזיאון ּבּורגֹוס  
375 Burgos

המוזיאון לאמנות מופשטת   
 Museo de Arte )קּוֶאנָקה(

388 Abstracto
המוזיאון לאמנות ציבורית של   

 Museo de Arte Público מדריד
300 de Madrid

המוזיאון לאקולוגיה )ֶדלֶטּבֶרה(   
229 Eco-Museo

המוזיאון לאקולוגיה לאגאר ֶדה   
 478 Ecomuseo Lagar טֹוריחֹוס

de Torrijos
המוזיאון לארכיאולוגיה )אּוֶּבָדה(   

501 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה )אֹובֶיידֹו(   
111 ,110 Museo Arqueológico

המוזיאון לארכיאולוגיה )ּבאדאחֹוס(   
416 Museo Arqueológico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo )ֶּבטאנקּוִריה(
550 Arqueológico

המוזיאון לארכיאולוגיה )ברצלונה(   
176 ,175 Museu Arqueològic
המוזיאון לארכיאולוגיה )גרנדה(   

493 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה )סביליה(   

449 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה )סֹולֶייר(   

519 Museu Arqueològic
המוזיאון לארכיאולוגיה )קורדובה(   

483 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה ולקלפי   

 Museo de )משחק )ויטֹוריה
131 Arqueología y de Naipes

המוזיאון לארכיאולוגיה קּוֶאָבה ֶדה   
סֶייֶטה ּפאלאסיֹוס )אלמּונֶייקאר( 

 Museo Arqueológico Cueva de
487 Siete Palacios

המוזיאון לאתנוגרפיה )אֹו ֶסּבֵריירֹו(   
103 Museu Etnográfico

המוזיאון לאתנוגרפיה )גרנדאס ֶדה   
 Museo Etnográfico )סאליֶמה

108
המוזיאון לאתנוגרפיה ולטקסטיל   

 Museo Etnográfico )ּפלאֶסנִסיה(
409 y Textil

המוזיאון לאתנוגרפיה ע"ש   
גֹונסאֶלס סנטַאָנה )אֹוליֶבנָסה( 416 

 Museo Etnográfico Gonzalez
Santana

המוזיאון לאתנולוגיה )ברצלונה(   
175 Museu Etnològic

המוזיאון לאתנולוגיה )סנטה   
 Museo Etnològico de )ֶאּולארָיה

516 Ibiza y Formentera
המוזיאון לאתנולוגיה של אּוֶארָטה   

 Museo )ֶדה מּורסָיה )מּורסָיה
 Etnológico de la Huerta de

266 Murcia

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )סנטַאנֶדר(

117 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות )סנטה   

 Museo de )קרּוס ֶדה ֶטֶנריֶפה
540 Bellas Artes

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )קורדובה(

483 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות )ָקסֶטיֹו   
 251 Museo de )ֶדה ָלה ּפלאָנה

Bellas Artes
המוזיאון לאמנות )ֶאל ֶאסקֹוריאל(   

335 Museo de Arte
ה( 219  המוזיאון לאמנות )ג׳ירּוָנָ  

Museu d’Art
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   

 Museu d'Art )איביזה(
515 Contemporani

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
 Museo de Arte )אליקאנֶטה(

265 Contemporáneo
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   

 Museu d'Art )ברצלונה(
154 Contemporani

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
מספרד ומאמריקה הלטינית 

416 MEAC )ּבאדאחֹוס(
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
של קסִטָייה ִאי ֵליאֹון )ֵליאֹון( 

 357 Museo de Arte
 Contemporáneo de Castilla y

León
המוזיאון לאמנות דתית )ויטֹורָיה(   

131 Museo de Arte Sacro
המוזיאון לאמנות דתית )לאס   
ּפאלמאס ֶדה גראן קאנארָיה( 
 Museo Diocesano de Arte

 548 Sacro
המוזיאון לאמנות דתית )ָלה ֶסאּו   
216 Museu Diocesà )ד'אּורֶז'ל

המוזיאון לאמנות דתית   
 Museo Diocesano )מֹונדֹונֶיידֹו(

92
המוזיאון לאמנות דתית   

526 Museu Diocesà )סיּוטאֶדָיה(
המוזיאון לאמנות דתית )סנטיַאָנה   
116 Museo Diocesano )ֶדל מאר

המוזיאון לאמנות דתית )פלמה(   
523 Museo Diocesà

המוזיאון לאמנות דתית )קּוֶאנָקה(   
389 Museo Diocesano

המוזיאון לאמנות דתית ומוזיאון   
 Museu Diocesà )הנפה )סֹולסֹוָנה

224 i Comarcal
המוזיאון לאמנות דתית של ויק   
224 Museu Episcopal de Vic

 Museu המוזיאון לאמנות ויזיגותית  
415 de Arte Visigodo

המוזיאון הימי והמספנות   
 Museu Marítim and )ברצלונה(

161 Drassanes
המוזיאון הלאומי לאמנויות   

 Museo )דקורטיביות )מדריד
 Nacional de Artes Decorativas

291 ,289
המוזיאון הלאומי לאמנות רומית   

 Museo Nacional de )ֶמריָדה(
414-15 ,340 Arte Romano

המוזיאון הלאומי לאמנות של   
 Museu )קטאלוניה )ברצלונה

 Nacional d'Art de Catalunya
176 ,174

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museu Nacional )ָטָרגֹוָנה(

228-9 Arqueològic
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

 Museo Arqueológico )מדריד(
300 Nacional

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo Nacional )ימית )ָקרָטֶחָנה
267 de Arqueología Marítima

המוזיאון הלאומי לפיסול   
 Museo Nacional de )ואיאדֹוליד(

371 Escultura
המוזיאון הלאומי לקרמיקה   

ע"ש גֹונסאלס ָמרטי )ואלנסיה( 
 Museo Nacional de Céramica

255 Gonzalez Martí
המוזיאון הלאומי מרכז המלכה   

 Museo )סופיה לאמנות )מדריד
 Nacional Centro de Arte Reina

 302–3 ,271 ,12 Sofía
המוזיאון המחוזי )אּוֶאלָבה(   

466 Museo Provincial
 Museo )המוזיאון המחוזי )ָחֶאן  

497 Provincial
 Museo )המוזיאון המחוזי )ֶטרּוֶאל  

245 Provincial
 Museo )המוזיאון המחוזי )לּוגֹו  

103 Provincial
המוזיאון העירוני )ּפֹולֶיינָסה(   

220 Museu Municipal
המוזיאון העירוני )שאטיָבה(   

258 Museo Municipal
המוזיאון לאמנויות היפות )אֹובֶיידֹו(   

 ,110 Museo de Bellas Artes
111

המוזיאון לאמנויות היפות )ּבילָּבאֹו(   
122 ,14 Museo de Bellas Artes

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )ואלנסיה(

256 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות )סביליה(   
 ,430 ,13 Museo de Bellas Artes

434

מודרניסָטה )מֹוֶדרניסמֹו( 
 ,29 Modernista )Modernismo(

144–5
איליה ֶדה ָלה דיסקֹורדָיה 168  

ברצלונה 163  
58 Almohades ה(מּוואחידּון(

אדריכלות 426-7  
מוזיאונים וגלריות
דמי כניסה 617  

שעות פתיחה 617  
ָא קאָסה חֹוֶסה ָסָרמאגֹו   

 553 A Casa José )ָלנסארֹוֶטה(
Saramago

אוסף ֶהרננֶדס סאנצי ֶהרננדס   
 Colleccío )מֹוָרה )ָמאֹו

 Hernández Sanzy Hernández
530 Mora

 Tesoro de )אוצר וֶייָנה )וֶייָנה  
264 Villena

איגלסיה ֶדה סן אנטֹולין   
 Iglesia de San )טֹורֶדִסיַאס(

370 Antolín
ֶאסּפאסיֹו קּולטּורל איגנאסיֹו   

 123 Espacio )סּולֹוַאָגה )סּומאיה
Cultural Ignacio Zuloaga

130 Artium )ארטיאּום )ויטֹורָיה  
ֶאֶררָיה ֶדה קֹומּפלּודֹו )ֶאל ּבֶיירסֹו(   

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 )פּוֶאנֶדטֹודֹוס(   
242-3 Casa-Museo de Goya

 Casa )בית־מוזיאון דאלי )קאדאֶקס  
220 Museu Salvador Dalí

בית־מוזיאון לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה )מדריד(   
 294 Casa-Museo de Lope de

Vega
בית־מוזיאון מרטין אלֹונסֹו ּפינסֹון   

 Casa )ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(
 Museo de Martín Alonso

467 Pinzón
בית־מוזיאון ֶסרוואנֶטס )ָאלקאָלה   

 Casa-Museo de )ֶדה ֶהנאֶרס
337 Cervantes

האקדמיה המלכותית לאמנויות   
 Real )היפות סן פרננדו )מדריד

 Academia de Bellas Artes de
285 San Fernando

המוזיאון האינטראקטיבי לתולדות   
 Museo Interactivo da לּוגֹו

103 Historia de Lugo
המוזיאון הבאסקי )ּבילָּבאֹו(   

122 Museo Vasco
 Museo )המוזיאון הימי )סנטַאנֶדר  

117 Marítimo

 Medina de ֶמדיָנה דה ִריֹוֶסקֹו
371 Ríoseco

 Medina del ֶמדיָנה ֶדל קאמּפֹו
370 ,348 Campo

מדריגל ֶדה לאס אטלס טֹוֶרס 
 Madrigal de las Altas Torres

370
268–329 Madrid מדריד

אוכל ומשקאות 342  
אקלים 48  

בידור 9–324  
דֹוס ֶדה מאיֹו 44, 294  

היכרות עם מדריד 270-71  
הכיבוש הצרפתי 67   

המוזיאון הלאומי מרכז המלכה   
סופיה לאמנות 271, 3–302

חיי לילה 328-9  
יומיים במדריד 12   

מדריד הּבּורּבֹונית 303–286  
מדריד העתיקה 272-85  

מדריד וספרד המורית: גרנדה,   
קורדובה וסביליה 10, 17
מוזיאון הּפראדֹו 296-9  

מוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה 3–292  
מלונות 568-9  

מסעדות 591-3  
מפת רחובות 311-19  

מפת רחובות מאוירת: מדריד   
העתיקה 274-5

מפת רחובות מאוירת: ּפאֵסאֹו ֶדל   
ּפראדֹו 9–288

מפת תחבורה ראו כריכה פנימית   
אחורית

נמל התעופה ּבאראחאס 626  
ּפאלאסיֹו ֵריאל 270, 81–280  

ּפאֵסאֹו ֶדל ּפראדֹו 288-9  
פייסטות ופסטיבלים 44, 47, 294  

קניות 320-23  
תחבורה 634-5  

תחנות אוטובוסים 633  
מדריד הבורבונית 303–286

מלונות 568-9  
מסעדות 592-3  
מפת האזור 287  

מדריד העתיקה 85–272
מלונות 568  

מסעדות 591-2  
מפת האזור 273  

מפת רחובות מאוירת 274-5  
 Comunidad de מדריד, נפת

330–37 Madrid
מלונות 569  

מסעדות 4–593  
מהנגים 617

 Muela de מּוֶאָלה ֶדה קֹורֶטס
252 Cortes

467 Moguer מֹוֶגר
מּוֶדחאר, אדריכלות 28, 59, 426
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486 ,17 ,10 Montilla מֹונִטָייה
מֹונִטָייה־מֹוריֶלס, חבל היין 
424 Montilla-Moriles

 Montes מֹונֶטס אּוניֶברסאֶלס
245 Universales

 Montes de מֹונֶטס ֶדה אנאָגה
539 Anaga

 Montes de מֹונֶטס ֶדה טולדו
391 ,385 Toledo

 Montes de León מֹונֶטס ֶדה ֵליאֹון
354

מֹונֶטס ֶדה מלגה, ּפארֶקה נטּוראל 
 Montes de Málaga, ֶדה לֹוס
478 Parque Natural de los

566 Montseny מֹונטֶסני, מלונות
Montserrat מֹונטֶסראט

מֹוֶנסטיר ֶדה מֹונטֶסראט 211,   
222–3

מלונות 566  
486–7 ,17 Montefrío מֹונֶטְפִריֹו
 Muñoz מּוניֹוס מֹוליָנה, אנטוניו

39 Molina, Antonio
מוניות 632, 635

מונית גשומה )דאלי( 219
מֹוֶנסטיר, ראו מנזרים

 Monpensier, מֹונֶּפנסֶייר, דוכסי
448 Duques de

מֹונפראגּוֶאה, ּפארֶקה נטוראל ֶדה 
 Monfragüe, Parque Natural

410 de
מֹונקלֹוָאה )מדריד(, חיי לילה 328-9 

Moncloa
 Monreal del מֹונֵריָאל ֶדל קאמּפֹו

242 Campo
554 Mozaga מֹוסאָגה

 Mussolini, Benito מוסוליני, בניטו
70

מֹוסֵטירֹו ֶדה אֹוֵסייָרה, ראו 
מֹונאסֶטריֹו ֶדה אֹוֵסייָרה

מֹוסֵטירֹו ֶדה סן ֶאסֶטבֹו ֶדה ריבאס 
דֹו סיל, ראו מֹונאסֶטריֹו ֶדה ריּבאס 

ֶדה סיל
מוסיקה 608-9

ברצלונה 195-7  
מדריד 325-7  

מזמורי תפילה 380  
סביליה 460-61  

פלמנקו 428-9, 608  
מוסיקה, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322, 323  

סביליה 459  
מוסיקת עולם, מדריד 326, 327
מוסלמית, אדריכלות 28, 7–426

מוסלמית, ספרד ה- 56-7
 FC מועדון הכדורגל ברצלונה

181 ,180 Barcelona

קתדרלת ֵליאֹון 358  
תיאטרון־מוזיאון דאלי )פיֶגֶרס(   

219 Teatre-Museu Dalí
מוזרבית, אדריכלות 28, 357

504 Mojácar מֹוחאקאר
מוחמד איבן עּבד־אל־רחמן 

 Muhammad ben Abd al
273 Rahman

מוחמד השני ָאל נאסיר 
58 Muhammad II al Nasir

 Muhammad מוחמד החמישי
494 V

 Mota del מֹוָטה ֶדל קּוֶארבֹו
398 Cuervo

387 Moya מֹוָיה
489 Mulhacén מּולאֶסן

 Molina de מֹוליָנה ֶדה אראגון
386 Aragón

366 Molinaseca מֹוליֶנסָקה
 ,127 Moneo, Rafael מֹוֶנאֹו, רפאל

523 ,296
573 Monachil מֹונאצ'יל, מלונות
 Montgolfier מֹונגֹולפֶייה, האחים

66
123 Mundaka מּונדאָקה

מלונות 564  
400 Mundo מּונדֹו, נהר

92 Mondoñedo מֹונדֹונֶיידֹו
מונדיאל 72

מֹונּוֶמנט ָא קֹולֹום )ברצלונה( 
160 Monument a Colom

מֹונּוֶמנטֹו ֶדל דֹוס ֶדה מאיֹו )מדריד( 
 Monumento del Dos de Mayo

289
391 Montalbán מֹונטאלּבאן

 Montañas מֹונטאניָאס ֶדל פּוֶאגֹו
555 ,552 ,545 del Fuego

מֹונטאנֶייס, חואן מרטיֶנס 
 Montañés, Juan Martínez

448 ,65
מֹונטּבלאנק )מֹונטּבלאנש( 

225 Montblanc )Montblanch(
מלונות 566  

 Montjuïc )מֹונטג'ּואיק )ברצלונה
172-7

חיי לילה 198-9  
מפת האזור 173  

מפת רחובות מאוירת 174-5  
126 Monte Ulía מֹונֶטה אּולָיה

 ,14 Monte Urgull מֹונֶטה אּורגּוי
126

126 Monte Igueldo מֹונֶטה איֶגלדֹו
 Monte de מֹונֶטה ֶדה סנטה ֶטקָלה

100 Santa Tecla
מֹונטּוִריֹול ִאי ֶאסטאריֹול, נארסיס, 

 Monturiol i Estarriol, פסלו
219 Narcís

 Montejo de מֹונֶטחֹו ֶדה ָלה סֶייָרה
332 la Sierra

מקבץ הבניינים בפלאסה   
 Conjunt )ֶדל ֵריי )ברצלונה

 Monumental de la Plaça del
150–51 ,149 ,12 Rei

מרכז ההסברה קּוֶאבאס   
 Centro de ֶדה גּואדיס

 Interpretación Cuevas de
497 Guadix

מרכז התרבות קאָחה גרנדה   
 Centro Cultural Caja Granada

491
ֶנקרֹוּפֹוליס ֶדה ּפּוץ' ד'ֶאס מֹולינס   

 Necropolis de Puig )איביזה(
515 d'es Molins

 Salón de )סלון ֶדה ֵריינֹוס )מדריד  
291 ,289 Reinos

עיר האמנויות והמדעים )ואלנסיה(   
 Ciutat de les Arts i de les

257 ,16 Ciències
ּפאטיֹו ֶאֶרריַאנֹו, המוזיאון לאמנות   

ספרדית בת־זמננו )ואיאדֹוליד( 
 Patio Herreriano Museo de

 Arte Contemporáneo Español
371

ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקֹוּפאל )ָאסטֹורָגה(   
356 Palacio Episcopal

ּפאלאסיֹו ֶדה נאֶחָרה )ָאנֶטֶקָרה(   
479 Palacio de Nájera

ָרגֹוָנה(  ּפֶרטֹורי אי סירק רֹומאנס )ָטָ  
229 ,228 Pretori i Circ Romans
קאָסה ֶדה ז'ּונטאס )ֶגרניָקה־לּומֹו(   

123 Casa de Juntas
קאָסה ֶדה ל'ַארדיַאָקה )ברצלונה(   

150 ,148 Casa de l'Ardiaca
קאסה ֶדה ספרד )קורדובה( 482   

Casa de Sefarad
קאָסה ֶדה ֶסרוואנֶטס )ואָיאדֹוליד(   

371 Casa de Cervantes
קאָסה ֶדה קֹולֹון )לאס ּפאלמאס   

 Casa de )ֶדה גראן קאנארָיה
548 Colón

קאסה ליס מוזיאון האר־נובו   
 365 Casa )והאר־דקו )סלמנקה
 Lis Museo Art Nouveau y Art

Deco
קוסמו-ָקייָשה - מוזיאון המדע   

 182 Cosmocaixa - )ברצלונה(
Museu de la Ciència

ָקייָשה-פורום )ברצלונה( 177   
CaixaForum

ָקייָשה-פורום )סרגוסה( 241   
CaixaForum

ָקסִטיֹו ֶדה ָלה ֶידָרה )קאסֹורָלה(   
501 Castillo de la Yedra

 Castro de קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה  
108 Coaña

קרן אנטוני טאּפֶייס )ברצלונה(   
 ,164 Fundació Antoni Tàpies

168

 Museo )מוזיאון ֶסראלּבֹו )מדריד  
308 Cerralbo

 Museo de מוזיאון סרגוסה  
241 Zaragoza

מוזיאון ָּפאּו קאסאלס )ֶאל ֶונדֶרל(   
228 Museu Pau Casals

מוזיאון פבלו גארגאיֹו )סרגוסה(   
241 Museo Pablo Gargallo
 Museu de מוזיאון ּפֹולֶיינָסה  

520 Pollença
מוזיאון ּפֹולֶיינָסה למונוגרפיות   

 Museu Monografico )ַאלקּוִדָיה(
520 de Pollentia

 98 Museo de מוזיאון ּפֹונֶטֶבדָרה  
Pontevedra

מוזיאון ּפילאר וז'ֹואן מירֹו )פלמה(   
523 Fundació Pilar i Joan Miró

מוזיאון פיקאסו )ּבּויטראגֹו ֶדל   
332 Museo Picasso )לֹוסֹוָיה

 Museu )מוזיאון פיקאסו )ברצלונה  
157 Picasso

 Museo )מוזיאון פיקאסו )מלגה  
478 de Picasso

 Museu מוזיאון פֶרֶדריק מאֶרס  
150 ,149 Frederic Marès

מוזיאון ֶּפֶרס קֹוֶמנדאדֹור־  
 Museo Pérez )ֶלרּו )ֶארבאס
408 Comendador-Leroux

 Museo de Cádiz מוזיאון קאדיס  
471

 Museu )מוזיאון ָקאּו ֶפראט )סיֶג'ס  
228 Cau Ferrat

מוזיאון קאמון אסנאר )סרגֹוסה(   
241 Museo Camón Aznar
 Museo de מוזיאון קאֶסֶרס  

413 Cáceres
 Museo de מוזיאון קּוֶאנָקה  

388 Cuenca
מוזיאון רּואיס ֶדה לּוָנה )טאלאֶבָרה   

 390 Museo Ruiz )ֶדה ָלה ֵרייָנה
de Luna

מוזיאון רֹוֶמרֹו ֶדה טֹוֶרס )קורדובה(   
483 Museo Romero de Torres

מוזיאון רֹוסליה ֶדה קסטרו   
 Museo Rosalia de )ּפאדרֹון(

98 Castro
מוזיאון שודדי־הים )ֶטגיֶסה( 554   

Museo de la Piratería
מוזיאון ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה )מדריד(   
 Museo Thyssen-Bornemisza

292–3 ,288 ,271
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֶאל ּפּוץ'   

253 Monasterio de El Puig
 Monestir מֹוֶנסטיר ֶדה מֹונטֶסראט  

222 de Montserrat
מערת־מוזיאון ַאל פאֶררָיה   

 Cueva-Museo Al )גּואדיס(
497 Fareria

 Museo )מוזיאון השוורים )מדריד  
310 Taurino

מוזיאון השוקולד )ברצלונה(   
158 Museu de la Xocolata

 Museu )מוזיאון השעווה )ברצלונה  
155 de Cera

מוזיאון התיאטרון הרומי   
 267 Museo del )ָקרָטֶחָנה(

Teatro Romano
מוזיאון ואל ד'אראן )וֶיילָיה(   

214 Museu de la Vall d'Aran
מוזיאון וילאפאֶמס לאמנות   
 Museo de Arte בת־זמננו

 Contemporáneo de Vilafamés
251

מוזיאון ז'ֹואן מירֹו )ברצלונה(   
176 Fundació Joan Miró
מוזיאון לאמנויות ולמסורות   

 Museo de )עממיות )סביליה
 Artes y Costumbres Populares

449
מוזיאון לאסארֹו גאלדיָאנֹו )מדריד(   

309 Museo Lázaro Galdiano
 Museo de León מוזיאון ֵליאֹון  

357
מוזיאון למלחמות שוורים   

)ָאנֶטֶקָרה( 479
מוזיאון מארטֹוֶרל )ברצלונה( 159   

Museo Martorell
מוזיאון מֹונֶטה ֶדה סנטה ֶטקָלה )ָא   

 Museo de Monte de )גּוארָדה
100 Santa Tecla

 Museu )מוזיאון מיורקה )פלמה  
523 de Mallorca

 Museo de Málaga מוזיאון מלגה  
478

מוזיאון נאבארה )ּפאמּפלֹוָנה(   
137 Museo de Navarra

מוזיאון נפת גארֹוָצ'ה )אֹולֹוט(   
 Museu Comarcal de la

217 Garrotxa
מוזיאון נפת קֹונָקה ֶדה ָּברֶּבָרה   

 Museu Comarcal )מֹונטּבלאנק(
225 de la Conca de Barberà
 Museo )מוזיאון סֹורֹוָיה )מדריד  

309 Sorolla
מוזיאון ֶסזאר מאנריֶקה )ֶטגיֶסה(   

 Fundación César Manrique
554

מוזיאון סן חואן ֶדה דיֹוס )אֹוריֶווָלה(   
265 Museo San Juan de Dios
מוזיאון סן חואן ֶדה דיֹוס )גרנדה(   
492 Museo San Juan de Dios

 Museo )מוזיאון סן חיל )ַאטֶיינָסה  
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

מוזיאונים וגלריות, המשך
מוזיאון ּבָלאּו )ברצלונה( 181   

Museu Blau
 Museo )מוזיאון גּוֶגנַהיים )ּבילָּבאֹו  

 ,122 ,14 ,11 Guggenheim
124–5

מוזיאון גיברלטר )גיברלטר(   
476 Gibraltar Museum

מוזיאון האיים הקנריים )לאס   
ּפאלמאס ֶדה גראן קאנארָיה( 

548 Museo Canario
מוזיאון האינקוויזיציה )סביליה(   
450 Museo de la Inquisición

מוזיאון האריגים העשירים   
 Museo de Ricas Telas )ּבּורגֹוס(

375
 Museo del מוזיאון הדיג  

123 Pescador
מוזיאון הטבע ֶאל כרמן )אֹונָדה(   

 Museo de Ciencias Naturales
252 El Carmen

מוזיאון הטבע והאדם )סנטה   
 Museo de la )קרּוס ֶדה ֶטֶנריֶפה
540 Naturaleza y el Hombre
מוזיאון היין )ואלֶדֶּפניָאס( 402   

Museo del Vino
מוזיאון היין )וילאפראנקה ֶדל   

225 Vinseum )ֶּפֶנֶדס
 Museo )מוזיאון הכרייה )ִריֹוטינטֹו  

466 Minero
 Museo )מוזיאון המטבעות )סֹוִריה  

381 Numantino
מוזיאון המיקרו־מיניאטורות   

Museo de Micro- )גּוַאָדֶלסט(
263 Miniaturas

מוזיאון המשחקים האולימפיים   
 177 Museu )והספורט )ברצלונה

Olímpic i de l’Esport
 Museo )מוזיאון הנשק )ויטֹוריה  

131 de Armería
 Museo )מוזיאון הּפראדֹו )מדריד  

296–9 ,271 ,12 del Prado
 Museu )מוזיאון הצעצועים )פיֶגֶרס  

219 del Joguet
מוזיאון הצעצועים המכאניים   

 Museu d'Automates )ברצלונה(
182

מוזיאון הקהילה הספרדית )טולדו(   
395 Museo Sefardí

מוזיאון הקתדרלה )מּורסָיה( 266  
מוזיאון הקתדרלה )סנטיאגו ֶדה   

קֹומּפֹוסֶטָלה( 96
מוזיאון הקתדרלה )פלמה( 524  

מוזיאון הרעיונות וההמצאות   
 Museu d’Idees i של ברצלונה

151 Invents Barcelona )MIBA(
מוזיאון השבוע הקדוש )סאמֹוָרה(   
360 Museo de Semana Santa
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מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה   
 Monasterio de Santa )ואלֶדדיֹוס(

11 María
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה   

 Monasterio de Santa )פיֶטרֹו(
134 María

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה )ריּפֹול(   
 Monasterio de Santa María

216
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה   

 Monasterio de Santa אּוֶארָטה
381 María de Huerta

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה ֶאל   
 Monasterio de Santa ָּפאּולאר

332-3 María de El Paular
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה   
ֶדה לאס קּוֶאבאס )סביליה( 

 Monasterio de Santa María de
450 las Cuevas

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה ָלה   
 Monasterio de Santa ֵריַאל

133 María la Real
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה קלרה   

 Monasterio de Santa )אֹוליֶטה(
135 Clara

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה קלרה   
 Monasterio de )טֹורֶדִסיאס(

370 Santa Clara
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה קלרה )מֹוֶגר(   
467 Monasterio de Santa Clara

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטו דומינגו ֶדה   
 Monasterio de Santo סילֹוס

380 Domingo de Silos
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ּפֵיידָרה   

242 Monasterio de Piedra
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ריּבאס ֶדה סיל   

 ,90 Monasterio de Ribas de Sil
102

מֹונאסֶטריֹו סֹוּבראדֹו ֶדה לֹוס   
 Monasterio Sobrado de מֹונֶחס

103 los Monjes
 Monestir מֹוֶנסטיר ֶדה מֹונטֶסראט  

222–3 ,211 de Montserrat
מוֶנסטיר ֶדה סנטה מריה ֶדה   

 Monestir )ֶּפדראלֶּבס )ברצלונה
 de Santa Maria de Pedralbes

181
מֹוֶנסטיר ֶדה ָסנֶטס קֶראּוס   

225 Monestir de Santes Creus
 Monestir de מֹוֶנסטיר ֶדה ּפֹוּבֶלט  

226–7 ,211 ,203 Poblet
סן ּפאיֹו ֶדה ָאנֶטַאלטאֶרס )סנטיאגו   
 95 San Paio de )ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה

Antealtares
 Sant סנט ז'ֹואן ֶדה ֶלס ָאּבאֶדֶסס  

217 Joan de les Abadesses
קארטּוָחה ֶדה מיראפלֹוֶרס   

 Cartuja de Miraflores )ּבּורגֹוס(
375

מֹונאסֶטריֹו ֶדה איראנצּו   
136 Monasterio de Iranzu

מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֶאל ּפּוץ'   
253 Monasterio de El Puig

מֹונאסֶטריֹו ֶדה גּוָאדאלּוֶּפה   
 Monasterio de Guadalupe

410-11
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֶורּוֶאָלה   

240 Monasterio de Veruela
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֶטנטּודָיה   

417 Monasterio de Tentudia
 Monasterio מֹונאסֶטריֹו ֶדה יּוסֶטה  

409 de Yuste
מֹונאסֶטריֹו ֶדה לאס ֶדסקאלסאס   
 Monasterio de )ֵריאֶלס )מדריד

285 las Descalzas Reales
מֹונאסֶטריֹו ֶדה לה אֹוליָבה   

134 Monasterio de la Oliva
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון   

 Monasterio de La )ָאביָלה(
367 Encarnación

מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון   
 Monasterio de La )מדריד(

284 Encarnación
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה קארטּוָחה   
 Monasterio de la )גרנדה(

491 ,67 Cartuja
מֹונאסֶטריֹו ֶדה לה ראּביָדה   

466 Monasterio de la Rábida
 Monasterio מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֵלייֶרה  

139 ,79 de Leyre
מֹונאסֶטריֹו ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה   

 Monasterio de ֶדה איראֶצ'ה
136 Nuestra Señora de Irache
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה דּוֶארֹו   

 Monasterio de San Juan de
381 ,378–9 Duero

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה ָלה   
 Monasterio de San Juan ֶּפנָיה

255 ,238 de la Peña
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס   

 Monasterio de San )ֵרֶייס )טולדו
395 Juan de los Reyes

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן מיָאן ֶדה יּוסֹו   
 Monasterio de San Millán de

133 Yuso
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן מיָאן ֶדה סּוסֹו   
 Monasterio de San Millán de

133 Suso
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן מרטיִניֹו ּפינארֹו   

 Monasterio de San Martiño
94 Pinaro

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן סלבדור   
 Monasterio de San )ֶסלאנֹוָבה(

101 Salvador
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה )ָא   

 Monasterio de Santa )גּוארָדה
100 María

סביליה 2–571  
סיווג ושירותים 558  

ּפאראדֹוֶרס 558, 561  
קאסאס רּוראֶלס 559  

קטאלוניה 7–565  
קסִטייה ִאי ֵליאֹון 70–569  

קסִטייה-ָלה–מאנָצ'ה 71–570  
רשתות 558, 561  

תשלום 559  
מלחמת הירושה הספרדית 66, 74

מלחמת העולם השנייה 70
מלחמת העצמאות 66, 67

 ,12 Malasaña )ָמָלָסנָיה )מדריד
308

חיי לילה 328-9  
ממשל מקומי 625
ממשל מקומי 625

 Mengs, Anton ֶמנגס, אנטון רפאל
299 Raffael

 Mendoza, ֶמנדֹוסה, החשמן
497 ,394 Cardinal

387 Mendoz ֶמנדֹוסה, משפחה
 Mendoza, ֶמנדֹוסה, רודריגו ֶדה

497 Rodrigo de
332 ,67 Mendizábal ֶמנדיסאּבאל

 Menorca )ֶמנֹורָקה )מינֹורָקה
526–31 ,511 ,509 )Minorca(

אוכל ומשקאות 517  
מלונות 574-5  

ֶמנֹורָקה העתיקה 53, 531  
מסעדות 603-4  

מפה 513  
פסטיבלים 527  

מנזרי נשים
לינה ב- 561  

קֹונֶבנטֹו ֶדה לאס אּורסּולאס   
 Convento de las )סלמנקה(

365 Úrsulas
קֹונֶבנטֹו ֶדה לאס דּוֶאניַאס   

 Convento de las )סלמנקה(
365 ,363 Dueñas

קֹונֶבנטֹו ֶדה סן דֹומינגֹוס   
ֶדה ּבֹונאבאל )סנטיאגו ֶדה 

 Convento de San )קֹומּפֹוסֶטָלה
94 ,88 Domingos de Bonaval

קֹונֶבנטֹו ֶדה סנטה פאולה )סביליה(   
448 Convento de Santa Paula
קֹונֶבנטֹו ֶדה סנטה תרזה )ָאביָלה(   
367 Convento de Santa Teresa

קֹונֶבנטֹו ֶדה ֶרחיָנה קֹוֶאלי   
 Convento de )סנטיַאָנה ֶדל מאר(

107 Regina Coeli
מנזרים

לינה ב- 561  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה אֹוֵסייָרה   

103 Monasterio de Oseira
מֹונאסֶטריֹו ֶדה אּוקֶלס   

390 Monasterio de Uclés

 ,45 Misteri d'Elx 'מיסֶטרי ד'ֶאלץ
259

 Mirador del Río מיראדֹור ֶדל ִריֹו
554

250 Mirambel מיראמֶּבל
מלונות 567  

 Miranda מיראנָדה ֶדל ָקסָטִניָאר
361 del Castañar

265 ,174 Miró, Joan מירֹו, ז'ֹואן
אשה וציפור 180  

דיוקן 2 302  
הפסיפס בפלאסה ֶדה ָלה ּבֹוֶקִרָיה   

)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 ָאמאלֶייר לאמנות היספנית 
 Institut Amatller d’Art

168 Hispanic
מכונית 32–630

ראו גם טיול במכונית  
מכס 616

מלאכות־יד, חנויות
מדריד 322, 323  

סביליה 459  
478 Málaga מלגה
ָאלַקזאָּבה 56-7  

מלונות 573  
מסעדות 601  

נמל־התעופה 626  
פסטיבלים 42  

424 Málaga מלגה, חבל היין
 Provincia de Málaga מלגה, נפת

463
מלונות 75–558

אכסניות נוער 560   
אנדלוסיה 4–572  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 3–562  
ֶאקסטֶרָמדּוָרה 571  

אראגון 567  
בקתות הרים 560  
ברצלונה 5–564  
גאליסיה 562  

האיים הּבאֶלאריים 5–574  
האיים הקנריים 575  

הזמנות והרשמה 559  
ואלנסיה ומּורסָיה 8–567  

חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   
ִריֹוָחה 4–563
מדריד 9–568  
מחירים 9–558  

מטיילים נכים 561  
מלונות דירות 560   

מנזרים 561  
נפת מדריד 569  

תחזית 632  
ָמז'ֹורָקה, ראו מיורקה

מזכרות, חנויות, סביליה 459
מזמורי התפילה 333, 380, 609
מזמורי תפילה 333, 380, 609

מזרח ספרד 67–200
אראגון 45–230  

ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת   
16 ,11

האוכל המקומי 204-5  
ואלנסיה ומּורסָיה 67–246  
חיות־הבר במאטֹוראל 209  

יינות 206-7  
מפה 202-3  

פרחי המאטֹוראל 9–208  
קטאלוניה 29–210  

מחול 608
ברצלונה 5–194, 196, 197  

חופשות מיוחדות 613  
מדריד 325, 327  
סארדאנה 229  
סביליה 460-61  

פלמנקו 9–428, 608  
 Danza de la )מחול המוות )ֶורֶחס

225 Muerte
מטבע 622-3

 Matarana, ָמָטראָנה, ברטולומה
255 Bartolomé

מטרו, רשת 634, 635
ראו גם כריכה אחורית פנימית  

ֶמטרֹוּפֹול ּפאראסֹול )סביליה( 
448 Metropol Parasol

מי שתייה 580
448 Millán, Gómez מיָאן, גֹוֶמס

 Mitjans, מיג'אנס, פראנֶססק
180 Francesc

מידות, טבלת 607
מיונז 530

 Mallorca )מיורקה )מז'ֹורקה
518–25 ,511 ,509 )Majorca(

אוכל ומשקאות 517  
מלונות 574  

מסעדות 603  
מפה 512-13  

פסטיבלים 527  
573 Mijas מיחאס, מלונות
563 Mieses מֶייֶסס, מלונות

מיכאל הקדוש, מערת )גיברלטר( 
476

169 Milà מיָלה, משפחת
169 Milà, Casa מיָלה, קאסה

מינֹורָקה, ראו ֶמנֹורָקה
Mini- )מיני הוליווד )טאֶּברנאס

609 ,504 Hollywood
מיס פאן ֶדר רֹוֶהה, ביתן )ברצלונה( 
177 ,174 Mies van der Rohe

מיס פאן ֶדר רֹוֶהה, ביתן )ברצלונה( 
 Pavelló Mies van der Rohe

177 ,174

מועדונים
ברצלונה 9–198  
מדריד 9–328  
סביליה 461  

299 Moor, Antonis מּור, אנטֹוניס
123 Moore, Henry מּור, הנרי

93 Moore, Sir John מּור, סר ג'ון
54 Almorávides ה(מּוראּביטּון(

אדריכלות 426  
67 Murat, Marshal מּוראט, מרשל

267 Moratalla מֹוראטאָיה
מּוראָיה ּביזאנטיָנה )ָקרָטֶחָנה( 

267 Muralla Bizantina
 Morales, Luis מֹוראֶלס, לואיס ֶדה

414 ,365 ,298 de
 Mora de מֹוָרה ֶדה רּוּבֶיילֹוס

244 Rubielos
מֹוָרה, חואן גֹוֶמס ֶדה

מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון   
)מדריד( 284

פלאסה ֶדה ָלה ִוָיה )מדריד( 277  
פלאסה מאיֹור )מדריד( 277  

550 Morro Jable מֹורֹו חאּבֶלה
מסעדות 604  

99 Muros מּורֹוס
 Murillo, מּוִריֹו, ברתולומה ֶאסֶטּבאן
 ,285 ,256 Bartolomé Esteban

440
אוסּפיטל ֶדה ָלה קארידאד, ציורים   

)סביליה( 433, 435
דייגֹו הקדוש מאלקאָלה מאכיל   

עניים 65
הטבלה 434  

הילדים הקדושים עם קונכייה 37  
המוזיאון לאמנויות היפות )סביליה(   

434
)ה(מּורים 51, 56

גירושם מספרד 60-61  
גירושם של המֹוריסקֹוס 64, 65  

גרנדה 490  
היסטוריה 56-7  

הכיבוש מחדש 9–58, 105  
המומרים 63  

)ה(מּורים והנוצרים )ָאלקֹוי( 44, 259
)ה(מּורים והנוצרים )קאיֹוָסה ד'ֶאן 

סאריה( 46
63 Moriscos מֹוריסקֹוס

גירושם 64, 65  
250 Morella מֹוֶרלָיה

מסעדות 591  
266 ,16 ,11 Murcia מּורסָיה

הקתדרלה 202, 266  
מלונות 568  

פסטיבלים 42  
מּורסָיה, נפת, ראו ואלנסיה ומּורסָיה

מות הקדושים של פיליּפוס הקדוש 
)ריֶּבָרה( 296

מותגים, ברצלונה 191, 193
מזג־אוויר 9–48
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ֶמרקאדֹו ֶדה סן מיֶגל )מדריד( 
 ,12 Mercado de San Miguel

274
ֶמרקאדֹו סנטרל )ואלנסיה( 
255 Mercado Central

ֶמרקאט ֶדה סן ז'ֹוֶזּפ )ברצלונה( 
155 Mercat de Sant Josep

 Mercat )ֶמרקאט ֶדל ּבֹורן )ברצלונה
158 del Born

משטרה 620
משפחה, חיי 5–24

משפחתו של המלך קרלוס הרביעי 
)גֹוָיה( 37

משפטי, סיוע 621
משקאות חריפים 581
משקאות חריפים 581

משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקעים 48-9
מתאמים 619

מתורגמנים 621
מתנות, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322  
סביליה 459  

מתנות מיוחדות, ברצלונה 192, 193

נ
333 Navacerrada נאבאֶסראָדה

מסעדות 594  
82-3 Navarra נאבארה, חבל היין

נאבאָרה, ממלכת 134
נאבארה, ראו חבל הבאסקים, 

נאבארה וָלה ִריֹוָחה
45 Nava נאָבה, פסטיבלים

26 Nadal, Rafael נאדאל, רפאל
נאורּות, עידן 39, 51, 66

180 Nagel, Andrés נאֶחל, אנדֶרס
133 Nàjera נאֶחָרה

נאט"ו 72
605 Nazaret נאסאֶרט, מסעדות

נאסימֵיינטֹו ֶדל ִריֹו קּוֶארבֹו 
387 Nacimento del Río Cuervo
426-7 Nasrid נאסרית, אדריכלות
 ,494 Nasrid ה(נאסרית, שושלת(

496
)ה(נאצים 70

 Naranjo de נאראנחֹו דה ּבּולֶנס
112 Bulnes

נארקיסּוס הקדוש, קברו 218
נהיגה 630-33

תנאי הדרך ותחזית מזג־האוויר   
632

נהיגה, המהירות המותרת 631
נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה קֹובאדֹונָגה 

 Nuestra Señora de Covadonga
114

264 Novelda נֹוֶבלָדה
נודיזם 612, 613

נֹוָחה, מסעדות 584

קסִטייה ִאי ֵליאֹון 352-3  
קסִטייה-לה–מאנָצ'ה 384-5  
קרּוס ֶדה ֶטֶחָדה, טיול 549  

רֹונָדה 474-5  
ִריַאס ּבאישאס 99  

מפלגת הפועלים הסוציאליסטית 
73 ,72

)ה(מפעל המלכותי לשטיחי־קיר 
310 Real Fábrica de Tapices

)ה(מצור, מנהרות )גיברלטר( 476 
Siege Tunnels

 Margarita de מרגריטה מאוסטריה
291 ,284 Austria

150 Martí מרטי אוהב האדם
38 Martial מרטיאל

 Martínez, ָמרטיֶנס, דומינגו
434 Domingo

 Martínez, Ginés ָמרטיֶנס, חיֶנס
503

 Mary מרי טיודור, מלכת אנגליה
62 Tudor

39 Marías, Javier ָמרִיָאס, חאבֶייר
414–15 ,407 Mérida ֶמריָדה

היסטוריה 54  
התיאטרון הרומי 54-5  

מלונות 571  
מסעדות 597  

מפה 415  
פסטיבלים 45  

מריה הקדושה מגּוַאדאלּוֶּפה 25, 
411

 Virgin מריה הקדושה ממֹונטֶסראט
223 ,222 de Montserrat

 María מריה כריסטינה, המלכה
Cristina, Reina

כהונתה כעוצרת 67, 75  
ּפאלאסיֹו מיראמאר 126  

 María Luisa, מריה לואיסה, המלכה
243 ,66 Reina

 María Luisa, מריה לואיסה, הנסיכה
448 Princesa

 María מריה תרזה, מלכת צרפת
65 Teresa

 Mérimée, ֶמריֶמה, ּפרֹוסֶּפר
449 Prosper

)ה(מרכז הקטאלוני לתיירות 
 Centre Excursionista )ברצלונה(

149 de Catalunya
)ה(מרכז לתרבות בת־זמננו 

 Centre de Cultura )ברצלונה(
154 Contemporània
מרכז ספרד 417–338
אוכל מקומי 342-3  

ֶאקסטֶרָמדּוָרה 17–404  
יינות 344-5  

מפה 340-41  
ציפורים 346-7  

קסִטייה אי ֵליאֹון 81–350  
קסִטייה-ָלה–מאנָצ'ה 403–382  

יינות צפון ספרד 82-3  
יערות ירוקי־עד 85  

לאס ָאלּפּוחאראס, טיול 488-9  
מבצרי קסִטייה ִאי ֵליאֹון 349  

מדריד 270-71  
מדריד, נפת 270, 331  

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

מדריד: ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו 9–288  
מורשת ההתיישבות הספרדית 68  

מזרח ספרד 202-3  
ֶמנֹורָקה העתיקה 531  

מסילות רכבת 629  
מסלולים מומלצים 10-11  

מסעות הגילויי לעולם החדש 60  
ֶמריָדה 415  

מרכז ספרד 340-41  
סביליה: אזור סביליה 447  

סביליה: ֶאל ָאֶרנאל 431, 3–432  
סביליה: מפת רחובות 451-7  

סביליה: סנטה קרּוס 437, 9–438  
ֶסגֹובָיה 368  

סֶייָרה ֶדה ָאלקאראס 400-401  
סֶייָרה ֶדה פראנסָיה וסֶייָרה ֶדה   

ֶּבחאר, טיול 360-61
סלמנקה 362-3  

סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה 94-5  
ספרד 18-9  

ספרד ב־1714 66  
ספרד ביולי 1936 70  

ספרד היום 72  
ספרד הרומית 54  

ספרד על קצה המזלג 20-21  
ָסָרגֹוָסה 241  

ּפאמּפלֹוָנה 137  
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדָסה   

236-7
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה דֹוניַאָנה   

468-9
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה   

ֶאּורֹוָּפה 112-13
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדל ֵטייֶדה 542-3  

פארקים לאומיים 35  
ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס, טיול 472-3  

פלמה 522-3  
פרהיסטורית, ספרד ה- 52  

ציפורי מרכז ספרד 346  
צפון ספרד 78-9  
קאֶסֶרס 412-13  
קּוֶאנָקה 388-9  

קוסטה ּבלאנָקה 262  
קוסטה ֶדל סֹול 476-7  

קורדובה 482-3  
קטאלוניה 212-13  

 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה מֹונֶטסינֹוס  
401 Montesinos

 Cueva del Buxu קּוֶאָבה ֶדל ּבּושּו  
111

 ,513 Coves d'Artá קֹוֶבס ד'ַארָטה  
521

 Coves de קֹוֶבס ֶדה סנט ז'ֹוֶזּפ  
252 Sant Josep

 Coves del Drac קֹוֶבס ֶדל דראק  
521

 Coves dels קֹוֶבס ֶדלס ָאְמס  
521 Hams

ראמאֶלס ֶדה ָלה ויקטוריה   
117 Ramales de la Victoria

מערות, בתי 31
מפות

אּוֶּבָדה 500  
אנדלוסיה 464-5  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 106-7  
אקלים בספרד 48-9  
ֶאקסטֶרָמדּוָרה 406-7  

אראגון 232-3  
ָּבֶאָסה 502-3  
ּבּורגֹוס 375  

ברצלונה 142-3  
ברצלונה: אזור ברצלונה 179  
ברצלונה: ֵאישאמּפֶלה 163  

ברצלונה: ּבארי גֹותיק 148-9  
ברצלונה: העיר העתיקה 147  
ברצלונה: לאס ראמּבלאס 155  

ברצלונה: מֹונטג'ּואיק 173, 5–174  
ברצלונה: מפת רחובות 183-9  
ברצלונה: מפת תחבורה ראו   

כריכה פנימית אחורית
ברצלונה: ריבוע הזהב 164-5  

ג'ירֹונה 218  
גאליסיה 90-91  

גרנדה: ָאלָּבִאיסין 492-3  
גרנדה: מרכז העיר 491  

דרום ספרד 420-21  
דרכים, מפות 632  

האיים הּבאֶלאריים 9–508, 13–512  
האיים הקנריים 21, 9–508  

האיים הקנריים: האיים המזרחיים   
544-5

האיים הקנריים: האיים המערביים   
534-5

האימפריה הספרדית ב־1580 62  
האימפריה הספרדית ב־1647 64  

הדרך לסנטיאגו 86-7  
ואלנסיה 255  

ואלנסיה ומּורִסיה 248-9  
ויטוריה 130  

חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   
ִריֹוָחה 120-21
טולדו 392-3  

יינות דרום ספרד 424-5  
יינות מזרח ספרד 206-7  
יינות מרכז ספרד 344-5  

התפריט 576-7  
ואלנסיה ומּורסָיה 591  

זמני הארוחות 576  
חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   

ִריֹוָחה 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  

קסִטייה ִאי ֵליאֹון 594-5  
קסִטייה-לה–מאנצ'ה 595-7  

ראו גם אוכל ומשקאות  
ֶמסקיָטה )המסגד, קורדובה( 

 ,426 ,420 ,17 ,10 Mezquita
484–5 ,483

מסרק הרוחות )ִצ'ִייָדה( 126
מעבורות 627

מערות
245 Albarracín ָאלּבאראסין  

497 Guadix גּוָאדיס  
 Gruta גרּוָטה ֶדה לאס מאראִבָיאס  

466 de las Maravillas
 Yesos de ֶיסֹוס ֶדה סֹורּבאס  

504 Sorbas
 Les ֶלה קוֶבֶטס ֶדלס מֹורֹוס  
263 Covetes dels Moros

מערת מיכאל הקדוש )גיברלטר(   
476 St Michael's Cave

 ,528–9 Cales Coves קאֶלס קֹוֶבס  
530

 Cuevas קּוֶאבאס ֶדה אלטאמירה  
 ,53 ,52 ,15 ,11 de Altamira

116
 Cuevas de קּוֶאבאס ֶדה ֶנרָחה  

487 Nerja
קּוֶאבאס ֶדה ַסנטימאמינֶייה   

123 Cuevas de Santimamiñe
 Cuevas del קּוֶאבאס ֶדל ָאגיָלה  

366 Águila
קּוֶאָבה ֶדה ֶאל מֹונֶטה ָקסִטיֹו   

 Cueva de El Monte Castillo
116

 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה ואלּפֹורֶקרֹו  
356 Valporquero

 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה טיטֹו ּבּוסִטיֹו  
111 Tito Bustillo

קּוֶאָבה ֶדה לֹוס ֶורֶדס )חאֶמאֹוס ֶדה   
 Cueva de los Verdes )לֹוס ֶורֶדס

554
 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה לֹוס ֶלטֶררֹוס  

504 los Letreros

מנזרים, המשך
ָקראֶסדֹו ֶדל מֹונאסֶטריֹו   

355 Carracedo del Monasterio
ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה אּוֶאלגאס   

 375 Real Monasterio )ּבּורגֹוס(
de Huelgas

ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטֹו טֹומאס   
 367 Real Monasterio )ָאביָלה(

de Santo Tomás
 Méntrida ֶמנטריָדה, חבל היין

344–5
מניירסיטים, ציירים 298

 Manzanares el ָמנָסנאֶרס ֶאל ֵריַאל
336 Real

280 Manzanares ָמנָסנאֶרס, נהר
616 ,606 VAT מס ערך מוסף

במסעדות 577  
מסגדים

 Mezquita )ֶמסקיָטה )קורדובה  
484–5 ,463 ,426 ,420

ֶמסקיטה ֶדל ּכריסטֹו ֶדה ָלה לּוס   
 Mezquita del Cristo de )טולדו(

393 la Luz
 Orden de מסדר סנטיאגו

Santiago
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס )ֵליאֹון( 357  

וילאר ֶדה דֹונאס 103  
ֶיסֶטה 400  

מֹונאנסֶטריֹו ֶדה אּוקֶלס 390  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ֶטנטּוִדיה 417  

קאָסה ֶדה ָלה קֹונצ'אס )סלמנקה(   
365

 Orden de מסדר ָקָלטראָבה
58 Calatrava
ָאלמאגרֹו 403  
ָאלקאניס 243  

ָקָלטראָבה ָלה נּוֶאָבה 402-3  
מסלולים מומלצים 10-17

ּבילּבאֹו וחבל הּבאסקים 11, 14  
ברצלונה וחוף הים התיכון ברכבת   

16 ,11
יומיים בברצלונה 12-13  

יומיים במדריד 12  
יומיים בסביליה 13  

מדריד וספרד המורית: גרנדה,   
קורדובה וסביליה 10, 17

ספרד הפראית: ָקנָטּברָיה,   
ָאסטּוריָאס וגאליסיה 11, 15

מסעדות 605–576
אנדלוסיה 598-602  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 583-4  
ֶאקסטֶרָמדּוָרה 597  

אראגון 590-91  
במלונות 558  

ברים 576  
ברצלונה 586-8  
גאליסיה 582-3  

האיים הּבאֶלַאריים 602-4  
האיים הקנריים 604-5  
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מוזיאון סֹורֹוָיה )מדריד( 309  
סוריאליזם 172, 215

381 Soria סֹוִרָיה
מלונות 570  

מסעדות 595  
 ,39 Zorrilla, José סֹוִרָיה, חֹוֶסה

370
 Provincia de Soria סֹוִרָיה, נפת

351
250 Zorita סֹוריָטה

סטודנטים, מידע 618-19
473 Setenil ֶסֶטניל

344-5 Cigales סיגאֶלס, חבל היין
386 Sigüenza סיגּוֶאנָסה

מלונות 571  
מסעדות 595  

228 ,213 ,16 ,11 Sitges סיֶג'ס
מלונות 566  

מסעדות 589-90  
פסטיבלים 44  
245 Cella ֵסָיה

 Ciudad סיּודאד ֶאנקאנטאָדה
387 Encantada

 Ciudad de סיּודאד ֶדה ואסקֹוס
391 Vascos

 Ciudad Rodrigo סיּודאד רודריגו
361

מסעדות 596  
403 Ciudad Real סיּודאד ֵריַאל

 Provincia סיּודאד ֵריַאל, נפת
403 Ciudad Real

 Ciutadella )ִסיּוטאֶדלָיה )סיּודאֶדָלה
526 )Ciudadela(

מסעדות 604  
פסטיבלים 527  

410 Cíjara סיחאָרה
 Fiesta de )סיידר, פסטיבל )נאָבה

45 la Sidra
112 ,45 Sella ֶסָייה, נהר

 Sierra de סֶיירה ֶדה ָאלקאראס
400–401 Alcaraz

 Sierra de סֶיירה ֶדה ַאראֶסָנה
466 Aracena

 Sierra de Béjar סֶיירה ֶדה ֶּבחאר
360-61

 Sierra de Gata סֶיירה ֶדה גאָטה
408

 Sierra de Gúdar סֶיירה ֶדה גּודאר
244

 Sierra de Gredos סֶיירה ֶדה גֶרדֹוס
366

 Sierra de la סֶיירה ֶדה ָלה ֶדמאנָדה
380 Demanda

 Sierra de סֶיירה ֶדה פראנסָיה
360–61 Francia

263 Sierra Mariola סֶיירה מאריֹוָלה
480 Sierra Morena סֶיירה מֹוֶרָנה
 ,34 Sierra Nevada סֶיירה ֶנבאָדה

498–9 ,489 ,488

סֹולאָנה, חֹוֶסה גּוטֶייֶרס, הסלון 
 Solana, הספרותי בקפה ֶדה ּפֹומּבֹו

303 José Gutiérrez
 Solano, Susana סֹולאנֹו, סוסאנה

154
 Zuloaga, סּולֹוַאָגה, איגנאסיוו

127 Ignacio
ֶאסּפאסיֹו קּולטּורל איגנאסיֹו   

סּולֹוַאָגה  )סּומאָיה( 123
הדוכסית מנֹוַאֶייס 122  

ֶּפדראָסה ֶדה ָלה סיירה 369  
435 Soult, Marshal סּולט, מרשל

519 Sóller סֹולֶייר
489 Solynieve סֹולינֶייֶבה
413 Solis סֹוליס, משפחת

224 Solsona סֹולסֹוָנה
159 Soler, Frederic סֹוֶלר, פֶרֶדריק

123 ,14 Zumaia סּומאיה
570 Somaén סֹוָמֶאן, מלונות

 Somontano סֹומֹונטאנֹו, חבל היין
206-7

סֹומֶיידֹו, ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה 
 Somiedo, Parque Natural

109 de
519 Son Marroig 'סֹון מארֹוג

 Sos del Rey סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו
234 Católico
מלונות 567  

מסעדות 591  
449 Susillo סּוִסיֹו

)ה(סוציאליסטית הספרדית, מפלגה 
73

)ה(סוציאליסטית, מפלגת הפועלים 
73 ,72

496 Zoraya סֹוראָיה
504 Sorbas סֹורּבאס

סּורּבאראן, פרנסיסקו ֶדה 
 ,36 Zurbarán, Francisco de

251 ,65
איגלסיה ֶדה ָלה מגדלנה )סביליה(   

434
ברונו הקדוש ברגע של התעלות   

471
הכומר גונסאלו ֶדה ָאֶייסקאס   

בעבודתו 411
הכומר פדרו מאצ'אדֹו 285  

המוזיאון לאמנויות היפות )סביליה(   
434

טבע דומם עם ארבעה כלים 298  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה גּוָאדאלּוֶּפה 410,   

411
מזרקה )לֶייֶרָנה( 417  
מקום הולדתו 417  

ציורים בָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה(   
442

קאסילָדה הקדושה 293  
תמונת המזבח בזאפָרה 417  

 Sorolla, Joaquín סֹורֹוָיה, חֹואקין
257 ,256 ,37

מלונות 571-2  
מסעדות 8–597  

מפת רחובות 451-7  
מפת רחובות מאוירת: ֶאל ָאֶרנאל   

432-3
מפת רחובות מאוירת: סנטה קרּוס   

438-9
נמל־התעופה 626  

סנטה קרּוס 45–436  
פלמנקו 13, 22, 460, 461  
פסטיבלים 42, 44, 46, 435  

קניות 9–458  
ֵריַאל ָאלָקזאר 5–444  

תחבורה 634-5  
תחנות אוטובוסים 633  

תערוכות 69  
368–9 ,341 ,12 Segovia ֶסגֹובָיה

אמת המים 55, 368, 369  
הָאלָקזאר 9–348, 350  

מלונות 570  
מסעדות 595  

מפה 368  
עתיקות רומיות 55  

 Segovia, Andrés ֶסגֹובָיה, אנדֶרס
490

 Provincia de Segovia ֶסגֹובָיה, נפה
351

390 Segóbriga ֶסגֹוּבריָגה
 Segura, Isabel ֶסגּוָרה, איָסֶּבל ֶדה

245
 Segura de la ֶסגּוָרה ֶדה ָלה סֶייָרה

501 Sierra
266 Segura ֶסגּוָרה, נהר
518 Seguí ֶסגי, משפחת

92 Cedeira ֶסֵדייָרה
מסעדות 582  

 604 Sa ָסה ֶמסקיָדה, מסעדות
Mesquida

 Sa ָסה קאּבאֶנָטה, פסטיבלי
527 Cabaneta

519 Sa Calobra ָסה קאלֹוּבָרה
514 Sa Caleta ָסה קאֶלָטה

 Zahara de los סהרה ֶדה ָלה סֶיירה
473 Atunes

 Zahara de la סהרה ֶדה לֹוס ָאטּוֶנס
472 Sierra

 Zuázola, סּואסֹוָלה, הגמון ָאביָלה
128 Obispo de Ávila
486 Zuheros סּוֶארֹוס

72 Suárez, Adolfo סּוָאֶרס, אדולפו
 Subirachs, סּוּביראץ', ז'ֹוֶזּפ מריה

170 Josep Maria
סֹוּבראדֹו ֶדה לֹוס מֹונֶשס, מֹונאסֶטריֹו 

 Sobrado de los Monjes,
103 Monasterio

 ,464 Sotogrande סֹוטֹוגראנֶדה
476

 Solán de סֹולאן ֶדה קאּבראס
387 Cabras

סאנצ'ו הראשון גארֶסס, מלך 
 Sancho I Garcés, ּפאמּפלֹוָנה

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 קסִטייה ִאי ֵליאֹון 

 Sancho II, Rey de Castilla y
374 León

מותו 360, 374  
סאנצ'ו השלישי )הגדול(, מלך 

 Sancho III el Grande, נאבארה
139 ,134 Rey de Navarra
סאנצ'ו השישי )החכם(, מלך 

 Sancho VI el Sabio, נאבארה
134 Rey de Navarra

סאנצ'ו השביעי )החזק(, מלך 
 Sancho VII el Fuerte, נאבארה

59 ,58 Rey de Navarra
קברו 138  

 Sanxenxo )סאנֶשנשֹו )סאנֶחנחֹו
610 )Sangenjo(

מלונות 562  
מסעדות 583  

סאּפאֶטרֹו, חוסה לּואיס רֹודריֶגס 
 Zapatero, José Luis Rodríguez

73
 Zafón, Carlos סאפֹון, קרלוס רּואיס

39 Ruiz
151 Safont, Marc סאפֹונט, מארק

 Saportella, סאּפֹורֶטלָיה, פרנֶססָקה
181 Francesca

416–17 Zafra סאפָרה
מלונות 571  

מסעדות 597  
123 ,14 Zarautz סאָראּוץ

מלונות 564  
 Saramago, סאראמאגֹו, חוסה

553 José
229 Sardana סארדאָנה

327 ,326 Zarzuela סארסּוֶאָלה
 Zarco, סארקֹו, דוניה אנה מרטיֶנס

398 Doña Anna Martínez
סביליה, אסכולת 65, 448, 483

 Provincia de Sevilla סביליה, נפת
463

430–61 Sevilla )סביליה )ֶסִבָייה
אזור סביליה 50–447  
ֶאל ָאֶרנאל 35–430  
ֶאקסּפֹו 92' 72-3  
בידור 61–460  

הקתדרלה 438, 41–440  
חיי לילה 461  

יומיים בסביליה 13  
ָלה חיראלָדה 420, 436, 437,   

440–41 ,438
מדריד וספרד המורית: גרנדה,   

קורדובה וסביליה 10, 17

ס
234 Sábada סאּבאָדה

 301 Sabatini, סאּבאטיני, פרנצ'סקו
Francesco

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו )מדריד(   
336

ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 281  
ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה )מדריד(   

291
 Sabartes, סאּבארֶטס, ָז'ייֶמה

157 Jaime
575 Sabinosa סאּבינֹוָסה, מלונות

357 Sahagún ָסָאגּון
253 Sagunt )סאגּונט )סאגּונטֹו
סאגראדה פאמיליה )ברצלונה( 

 ,144 ,143 ,13 Sagrada Família
 170–71 ,168 ,163 ,145

 Sagrera, Guillem סאגֶרָרה, ִגֶיים
524 ,521

37 Saura, Antonio ָסאּוָרה, אנטוניו
115 Saja סאָז'ה

267 Cehegín ֶסֶאחין
123 Saturrarán סאטּוראָרן

סאטּורן טורף אחד מבניו )גויה( 298
 Sallent de סאֶיינט ֶדה גאֶייגֹו

234 Gállego
מלונות 567  

214 Salardú סאלארדּו
228 Salou סאלּו

487 Salobreña סאלֹוּבֶרנָיה
מסעדות 602  

 Salido, סאלידֹו, פרננדו אֹורֶטָגה
501 Fernando Ortega

 Salinas de סאלינאס ֶדה ָאניַאָנה
131 Añana

 Salinas de סאלינאס ֶדה חאנּוּביֹו
553 Janubio

606 Sales סאֶלס
 Salzillo, סאלִסיֹו, פרנסיסקו

266 Francisco
360–61 Zamora סאמֹוָרה

מלונות 570  
מסעדות 595  

 Provincia de סאמֹוָרה, נפת
351 Zamora

 Sangüesa )סאנגּוֶאָסה )סאנגֹוצ'ֹו
139 )Zangotxo(

סאנגֹוָצה, ראו סאנגּוֶאָסה
581 Sangria סאנגִרָיה

518 Sand, George 'סאנד, ז'ורז
סאנֶחנֹו, ראו סאנֶשנשֹו

182 Sagnier, Enric סאנֶייה, ֶאנריק
 Sanlúcar סאנלּוקאר דה ּבאראֶמָדה

470 de Barrameda
מסעדות 602  

פסטיבלים 467  

99 ,98 Noia )Noya( נֹוָיה
381 Numantia נּומאנטָיה
נוף בקאדאֶקס )דאלי( 302

נוף סתווי באֹולֶדנּבורג )שמידט־
רֹוטלּוף( 293

נֹוֶצ'ה ּבּוֶאָנה )ערב חג המולד( 
47 Noche Buena

נֹוֶצ'ה וֶייָחה )ערב השנה החדשה( 
47 Noche Vieja

נֹוֶרנָיה, מסעדות 584
נושאיים, פארקים 609

 Isla )איסָלה מאחיָקה )סביליה  
461 ,450 Mágica

Texas- )טקסס־הוליווד )טאֶּברנאס  
504 Hollywood

Mini- )מיני הוליווד )טאֶּברנאס  
609 ,504 Hollywood

 Sioux )סּו סיטי )ָמסּפאלֹומאס  
547 City

 Port Aventura ּפֹורט ָאֶבנטּוָרה  
228

ראו גם פארקי שעשועים  
505 Níjar ניחאר

466 Niebla נֶייּבָלה
ניצחון הצלב )ואלֶדס ֵליָאל( 443

ניצחונו של בכחוס )ֶולאסֶקס( 296
 ,36 Nicolau, Pere ניקֹוָלאּו, ֶּפֶרה

256
נכים, מטיילים 617

נכים, מטיילים 617, 619
מלונות 561  

מסעדות 577  
 Nelson, Admiral נלסון, אדמירל

530 ,472 ,67 ,66
נמלי תעופה 626

נעליים
חנויות 607  

חנויות בברצלונה 192, 193  
חנויות במדריד 322, 323  

מידות 607  
 Napoleon נפוליאון הראשון, קיסר

51 I
ָאלָקנָטָרה 414  

גּוָאדאלּוֶּפה 410  
הָאלָהמּבָרה )גרנדה( 494  

כובש את ספרד 67  
מלחמת העצמאות 471  

פולש למדריד 243  
נפות 625

נפילת גרנדה )ּפראִדָיה( 60-61
נצרות 55

ֶרקֹונקיסָטה 9–58  
ֶנקרֹוּפֹוליס ֶדל ּפּוץ' ֶדס מֹולינס 

 515 Necropolis de )איביזה(
Puig d’es Molins

ֶנקרוּפוליס רֹומאָנה )קארמֹוָנה( 
480 Necrópolis Romana

487 Nerja ֶנרָחה
מלונות 573  

נשים מטיילות 620



נדקס  | אי  666667  | נדקס   אי

ספורט חורף 612, 613
ספורטיבית, אופנה, ברצלונה 191, 

193
ֶסּפֶטמּבריָנה, מהפכת )1868-1870( 

75 Revolución Septembrina
62-3 Galleons ספינות מלחמה

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 ואֶייה ֶדה לֹוס   
ָקאידֹוס 333
ספרות 9–38

)ה(ספרייה הלאומית של ספרד 
 Biblioteca Nacional de )מדריד(

291 España
סקי 612, 613

 Scipio סקיּפיֹו אפריקאנּוס
500 ,480 ,54 Africanus

493 ,17 Sacromonte ָסקרֹומֹונֶטה
ֶסראלּבֹו, המרקיז ה־17 )מדריד( 

308 Cerralbo
 Serranía de ֶסראנָיה ֶדה קּוֶאנָקה

387 Cuenca
115 Cervatos ֶסרבאטֹוס

 Cervera de ֶסרֶבָרה ֶדה ּפיסּוֶארָגה
373 Pisuerga

240–41 ,202 Zaragoza סרגוסה
מלונות 567  

מסעדות 591  
מפה 241  

פסטיבלים 46, 243  
 Provincia de סרגוסה, נפת

231 Zaragoza
216 Cerdanya ֶסרדאנָיה, עמק

 Cerdà i ֶסרָדה ִאי סּונֶייר, אילֶדפֹונס
163 ,144 Sunyer, Ildefons

36 Serra, Jaume ֶסָרה, ז׳אּוֶמה
 Serra, ֶסָרה, ריצ׳רד, עניין של זמן

125 ,124 Richard
 Cervantes, ֶסרוואנֶטס, מיֶגל ֶדה

337 Miguel de
ארכיון האמריקות )סביליה( 443  

בית־מוזיאון ֶסרוואנֶטס )ָאלקאָלה   
ֶדה ֶאנאֶרס( 337

 ,64 ,38 Don Quixote דֹון קישוט  
399 ,398
פסלו 284  

קאָסה ֶדה ֶסרוואנֶטס 371  
 Ceroni, Juan ֶסרֹוני, חואן אנטוניו

364 Antonio
ֶסרט, זֹוֶז'ּפ ליּואיס, מוזיאון ז'ּואן 

 Sert, Josep Lluís )מירֹו )ברצלונה
176 ,175

סנטו דומינגו דה לה קאלסאָדה 
 Santo Domingo de la Calzada

132
הדרך לסנטיאגו 87  

מלונות 564  
מסעדות 585  

 Santo סנטו דומינגו דה סילֹוס
380 Domingo de Silos

 Santo סנטו טֹוריּביֹו ֶדה לֶייּבאָנה
114 Toribio de Liébana

 Santuario סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו
128 ,14 ,11 de Arantzazu

 Santuario סנטּואריֹו ֶדה טֹוֶרסיּודאד
239 de Torreciudad

סנטּואריֹו ֶדה ָלה וירֶחן ֶדה ָלה 
קאֶּבָסה )ָאנדּוחאר( 500 

 Santuario de la Virgen de la
Cabeza

סנטּואריֹו ֶדה ָלה ֶוָרה קרּוס 
)ָקראבאָקה ֶדה ָלה קרּוס( 

267 Santuario de la Vera Cruz
 Santuario de סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹוָלה

128 ,14 ,11 Loiola
 Santuario de סנטּואריֹו ֶדה ליּוק

519 Lluc
 Santos סנטוס אינֹוֶסנֶטס

47 Inocentes
 Santiago de סנטיאגו ֶדה ָלה ריֶּבָרה

266 la Ribera
 Santiago סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטלה

 ,78 ,15 ,11 de Compostela
94–7

הדרך לסנטיאגו 86-7  
הקתדרלה 89, 95, 7–96  

מלונות 562  
מסעדות 583  

מפת רחובות מאוירת 94-5  
נמל־התעופה 626  

פסטיבלים 102  
צליינות, מסעות 89  

 Santillana del סנטיאנה ֶדל מאר
116 ,105 ,79 ,15 ,11 Mar

מלונות 563  
מסעדות 584  

480 Santiponce סנטיּפֹונֶסה
225 Santes Creus ָסנֶטס קֶראּוס

54 ,38 Seneca ֶסֶנָקה
 Ses )ֶסס סאליֶנס )לאס סאלינאס

514 Salines )Las Salinas(
 Césareo de ֶססאֶראֹו ֶדה ָארל, סן

133 Arles, San
ססיליה הקדושה )ּפוסאן( 299

ספא, מכונים 612, 613
ספגטי, מערבוני 504

369 Sepúlveda ֶסּפּולֶבָדה
ספורט 26, 13–610

אירועי 609  
ברצלונה 197  

ספורט אווירי 610, 613

 ,105 ,15 ,11 Santander סנטַאנֶדר
117 ,106

מלונות 563  
מסעדות 584  
פסטיבלים 45  

103 Santa Eulalia סנטה ֶאּולאלָיה
סנטה ֶאּולאלָיה ֶדה אֹוסקֹוס, 

 584 Santa Eulalia de מסעדות
Oscos

סנטה ֶאּולארָיה ד'ֶאס ִריּו 
)סנטה ֶאּולאלָיה ֶדל ִריֹו( 
 Santa Eulària d'es Riu

516 )Santa Eulalia del Río(
סנטה אנה )מדריד(, חיי לילה 328-9

 Santa Galdana סנטה גאלדאנה
527

 Santa סנטה כריסטינה ד'ארֹו
Cristina d'Aro

מלונות 566  
מסעדות 589  

 Santa סנטה מריה ֶדה אּוֶארָטה
381 María de Huerta

סנטה מריה ֶדה ֶאל ָּפאּולאר, מנזר 
 Santa María de El Paular,

332–3 Monasterio de
 Santa María סנטה מריה ֶדה ֶלֶּבנָיה

114 de Lebeña
סנטה מריה ֶדה מאֶבה, מלונו 570 

Santa María de Mave
 Santa María סנטה מריה ֶדה ֶמלֶקה

391 de Melque
 Santa סנטה מריה ֶדל נאראנקֹו
110–11 María del Naranco

486-7 Santa Fé סנטה ֶפה
262 Santa Pola סנטה ּפֹוָלה

 Santa סנטה קֹומָּבה ֶדה ּבאנֶדה
101 Comba de Bande

מסעדות 583  
 Santa סנטה קרּוס ֶדה ֶטֶנריֶפה
540 ,534 Cruz de Tenerife

מסעדות 605  
פסטיבלים 43, 47, 540  

 Santa סנטה קרּוס ֶדה ָלה ּפאלָמה
536 Cruz de la Palma

מסעדות 605  
פסטיבלים 540  

סנטה קרּוס ֶדל ואֶייה ֶדה לֹוס 
 Santa Cruz del Valle de ָקִאידֹוס

333 los Caídos
 Santa Cruz, סנטה קרּוס, המרקיז

402 Marqués de
 Santa Cruz )סנטה קרּוס )סביליה

436–45 ,13
מלונות 572  

מסעדות 597-8  
מפת האזור 437  

מפת רחובות מאוירת 438-9  

 San סן סלבדור ֶדה ּפֹויֹו, מסעדות
583 Salvador de Poyo

 San Pedro סן פדרו ֶדה ָאלָקנָטָרה
476 de Alcántara

 San Pedro סן פדרו ֶדה ָארלאנָסה
374 de Arlanza

 San Pedro סן פדרו ֶדה ָלה נאֶבה
360-61 de la Nave

 San סן פדרו מאנריֶקה, פסטיבלים
372 Pedro Manrique

596 San Pedro סן פדרו, מסעדות
602 San Ferran סן ֶפראן, מסעדות

סן פרנסיסקו, ראו סנט פרנֶססק
399 San Clemente סן קֶלֶמנֶטה

 San Carlos del סן קרלוס דל ואֶייה
402 Valle

 602 San סן קרלוס, מסעדות
Carlos

603 San Rafel סן ראֶפל, מסעדות
 Cenobio de ֶסנֹוּביֹו ֶדה ואֶלרֹון

547 Valerón
סנט ָאגּוסטי, ראו סן אגּוסטין

 Sant )סנט אנטוני ַאּבאט )מיורקה
527 Antoni Abat

 Sant )סנט אנטוני )סן אנטוניו
514 Antoni )San Antonio(

מסעדות 602  
515 Sant Vincenç סנט וינֶסנס

סנט ז'ֹואן ֶדה ּביניסאיָדה, מלונות 
575 Sant Joan de Binissaida

סנט ז'ֹואן ֶדה לאּבריָז׳ה, מלונות 574 
Sant Joan de Labritja

 Sant סנט ז'ֹואן ֶדה ֶלס ָאּבאֶדֶסס
217 Joan de les Abadesses

מסעדות 589  
 Sant Joan )סנט ז'ֹואן )סיּוטאֶדלָיה

527
 Sant )'סנט ז'ֹואן ֶּפלֹוס )ֶפלאניץ

527 Joan Pelós
 Sant Josep )סנט ז'ֹוֶסּפ )סן חֹוֶסה

514 )San José(
 Sant Miquel )סנט מיֶקל )סן מיֶגל

515 ,513 )San Miguel(
 Sant )סנט מרטי )ָלה קֹורטינאָדה

216 Martí )La Cortinada(
225 Sant Sadurní סנט סאדּורני

מסעדות 589  
 Sant Celoni סנט ֶסלֹוני, מסעדות

589
 Sant סנט ּפֹול ֶדה מאר, מסעדות

589 Pol de Mar
סנט פרּויטֹוס ֶדה ּבאֶג׳ס מסעדות 

589 Sant Fruitós de Bages
 Sant סנט פרנֶססק ז'אבֶייר

516 Francesc Xavier
 Sant סנט קארֶלס ֶדה לה ראּפיָטה

229 Carles de la Ràpita
מסעדות 589  

 San )סן ָאגּוסטין )סנט ָאגּוסטי
546 Agustín )Sant Agustí(

294 San Isidro )סן איסידרו )מדריד
 San )סן איסידרו, פסטיבלים )מדריד

44 Isidro
 San Andrés סן אנדרס ֶדה ֵטיישידֹו

92 de Teixido
סן אנטוניו, ראו סנט אנטוני

 San סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה ּבארֶקָרה
115 Vicente de la Barquera

מלונות 563  
מסעדות 584  

פסטיבלים 114  
סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה סֹוניסֶייָרה, 

 San Vicente de la מסעדות
585 Sonsierra

 San Juan סן חואן ֶדה ָגסֶטלּוגאֶצ'ה
123 de Gaztelugatxe

סן חואן ֶדה לה ֶּפנָיה, מֹונאסֶטריֹו 
 San Juan de la Peña, ֶדה
255 ,238 Monasterio de

סן חואן ֶדה ָלה קרּוס, ראו יוחנן 
הקדוש של הצלב

 San סן חוליאן ֶדה לֹוס ּפראדֹוס
111 Julián de los Prados

 San סן חֹוֶסה )אלֶמִרָיה(, מלונות
574 José

575 San Luís סן לּואיס, מלונו
 San סן לורנסו ֶדה ֶאל ֶאסקֹוריאל

Lorenzo de El Escorial
מלונות 569  

מסעדות 594  
 603 San סן לורנסו, מסעדוצ

Lorenzo
 San סן מיֶגל ֶדה ֶאסקאלאָדה
357 Miguel de Escalada

 San סן מיֶגל ֶדה לאס ויקטוריַאס
387 Miguel de las Victorias

 San Miguel de סן מיֶגל ֶדה ִליליֹו
111 Lillo

 San סן מיליאן ֶדה ָלה קֹוגֹולָיה
133 ,120 Millán de la Cogolla
 San Martín סן מרטין ֶדה אֹוסקֹוס

108 de Oscos
 San סן מרטין ֶדה פרֹומיסָטה

87 Martín de Frómista
 San סן מרטין ֶדה ָקסטאנֶייָדה
355 Martín de Castañeda

סן ניקולאס ֶדה טֹוֶלנטינֹו, פסטיבלים 
540 San Nicolás de Tolentino

 San )סן סבסטיאן )דֹונֹוסִטָיה
126–7 ,79 ,14 ,11 Sebastián

מלונות 564  
מסעדות 585  

פסטיבל הסרטים 46, 127  
פסטיבלים 45, 47  

 San )סן סבסטיאן )ָלה גֹוֶמָרה
537 Sebastián

מלונות 575  
מסעדות 605  

328 Sierra Norte סֶיירה נֹורֶטה
 Sierra סֶיירה ֶסנטרו ֶדה גּוַאָדראָמה

 ,330 Centro de Guadarrama
333

102 Sil סיל, נהר
 Siloé, Diego סילֹוֶאה, דייגֹו ֶדה

371 de
קִּפָייה ֶדל סלבדור )אּוֶּבָדה( 501  

קתדרלת ָאלֶמִרָיה 505  
קתדרלת ּבּורגֹוס 376  
קתדרלת גרנדה 490  
קתדרלת מלגה 478  

372 Siloé, Gil de סילֹוֶאה, חיל ֶדה
חואן ֶדה ּפאִדָיה, קברו 375  

קֹובארּוּביאס 374  
תמונות מזבח 375, 376  
114 Silió סיליֹו, פסטיבלים

 Simón de Colonia סימון מֶקלן
374 ,372

371 Simancas סיָמנקאס
 Cintruénigo סינטרּוֶאניגֹו, מסעדות

585
234 Cinco Villas סינקֹו ִויָאס
 Orden סיסטרציאני, המסדר

561 ,103 Cisterciense
 Triángulo סיסטרציאני, המשולש

 226 ,225 Cisterciense
 Cisneros, סיסֶנרֹוס, החשמן

337 ,277 ,61 Cardenal
135 Cirauqui סיָראּוקי

234 Siresa סיֶרָסה
 Circo de סירקֹו ֶדה גֶרדֹוס, מלונות

569 Gredos
 Zalamea ַסלאֵמיָאה ֶדה ָלה ֶסֶרָנה

416 de la Serena
101 Celanova ֶסלאנֹוָבה

 Selva de Irati ֶסלָבה ֶדה איראטי
139

 Cela, Camilo ֶסָלה, קמילו חֹוֶסה
386 ,39 José

 Salón de )סלון ֶדה ֵריינֹוס )מדריד
301 ,291 Reinos

362–5 ,340 Salamanca סלמנקה
האוניברסיטה 59, 364  

מלונות 570  
מסעדות 595  

מפת רחובות מאוירת 362-3  
 Provincia de סלמנקה, נפת

351 Salamanca
ֶסמאָנה טראחיָקה, ברצלונה )1909( 

69 Semana Trágica
ֶסמאָנה סנטה, ראו חג הפסחא

 Semanas ֶסמאָנס גראנֶדס
45 Grandes

 Sempere, ֶסמֶּפֶרה, ֶאּוֶסּביֹו
265 Eusebio

 Zamarramala ָמָרָמָלה, פסטיבלים ַסָ
372 ,43
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 Puente la Reina ּפּוֶאנֶטה ָלה ֵרייָנה
135

הדרך לסנטיאגו 87  
 Puente )ּפּוֶאנֶטה נּוֶאבֹו )רֹונָדה

474 ,421 Nuevo
 409 Puente )ּפּוֶאנֶטה ֶסקֹו )קֹורָיה

Seco
ּפּוֶאנֶטה קֹולגאנֶטה )ּבילָּבאֹו( 122 

Puente Colgante
 Puente )ּפּוֶאנֶטה רֹומאנֹו )סלמנקה

362 Romano
 Puente )ּפּוֶאנֶטה רֹומאנֹו )קורדובה

483 Romano
פּוֶאנֶטסּפאלָדה, מלונות 

567 Fuentespalda
פּוֶאנֶטראּבָיה, ראו אֹונדאריּבָיה

403 Fuencaliente פּוֶאנָקלֶיינֶטה
ּפּוֶארָטה ָאנטיגּוָאה ֶדה ּביסאגָרה 

 395 Puerta Antigua de )טולדו(
Bisagra

ּפּוֶארָטה ֶדה ֶאּורֹוָּפה )מדריד( 
310 Puerta de Europa

ּפּוֶארָטה ֶדה ָאלקאָלה )מדריד( 
291 ,289 Puerta de Alcalà

 Puerta )ּפּוארָטה ֶדל סֹול )מדריד
276 ,275 del Sol

476 Puerto Banús ּפּוֶארטֹו ּבאנּוס
 Puerto de la ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה קרּוס

538 Cruz
מלונות 575  

מסעדות 605  
 Puerto de ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה ראגּוָאה

489 la Ragua
 Puerto de ּפּוֶארטֹו ֶדה מאסארֹון

267 Mazarrón
 Puerto de ּפּוֶארטֹו ֶדה מֹוגאן

546 Mogán
 Puerto de ּפּוֶארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט

234 ,232 Somport
 Puerto del ּפּוֶארטֹו ֶדל כרמן

553 Carmen
 Puerto del ּפּוֶארטֹו ֶדל רֹוסאריֹו

551 Rosario
 Puerto Lápice ּפּוֶארטֹו לאּפיֶסה

398
 ,544 Puerto Rico ּפּוֶארטֹו ריקֹו

546
 Fuerteventura פּוֶארֶטֶוונטּוָרה

550–51 ,509
מלונות 575  

מסעדות 604  
מפה 545  

 Poble )ּפֹוּבֶלה ֶאסּפאניֹול )ברצלונה
177 ,174 Espanyol

ּפֹוּבֶלה ֶסק )ברצלונה(, חיי לילה 
199 Poble Sec

 Poblet, ּפֹוּבֶלט, מֹוֶנסטיר ֶדה
226–7 ,211 ,203 Monestir de

403 Fugger פּוֶגר, האחים

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה קאּבאנֶיירֹוס   
 Parque Nacional de Cabañeros

391 ,35
ּפארֶקה נאסיונאל ֶדל ֵטייֶדה   

 ,35 Parque Nacional del Teide
555 ,542–3

ֶּפדראחאס, פרנסיסקו חאבֶייר 
486 Pedrajas, Francisco Javier

 Pedraza de ֶּפדראָסה דה לה סֶייָרה
369 la Sierra
מלונות 570  

פדרו ֶדה אֹוסָמה הקדוש, קברו 
381 Pedro de Osma, San
פדרו הראשון )האכזר(, מלך 

 Pedro I el Cruel, Rey קסטיליה
395 de Castilla

ָאלָקזאר ֶדל ֵריי פדרו )קארמֹוָנה(   
480

קֹונֶבנטֹו ֶדה סנטה קלרה   
)טֹורֶדסיַאס( 370

ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 444  
 Pedro II, פדרו השני, מלך אראגון

58 Rey de Aragón
 Pedro de Aragón פדרו מאראגון

239
 Puebla de ּפּוֶאּבָלה ֶדה ָלה סיירה

332 la Sierra
 Puebla de ּפּוֶאּבָלה ֶדה סאנאּבִרָיה

355 Sanabria
מלונות 570  

 Pueblo ּפּוֶאּבלֹו נּוֶאבֹו ֶדל ּבּולאֶקה
391 Nuevo del Bullaque

ּפּוֶאּבלֹו קאנאריֹו )לאס ּפאלמאס 
 548 Pueblo )ֶדה גראן קאנארָיה

Canario
 Pueblos ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס, טיול

472-3 Blancos
 Foix, Condes -פּוָאה, הרוזנים מ

216 de
242–3 Fuendetodos פּוֶאנֶדטֹודֹוס

477 Fuengirola פּוֶאנחירֹוָלה
מסעדות 600  

ּפּוֶאנֶטֶדאּוֶמה, ראו ּפֹונֶטֶדאּוֶמה
488 Fuente Agria פּוֶאנֶטה ָאגִרָיה

 Fuente Obejuna פּוֶאנֶטה אֹוֶּבחּוָנה
480

ּפּוֶאנֶטה אינטרנסיונאל )טּוי( 
101 Puente Internacional

Fuente Dé פּוֶאנֶטה ֶדה
מלונות 563  
רכבל 113  

 Fuente )פּוֶאנֶטה ֶדה ֶנּפטּונֹו )מדריד
290 ,288 de Neptuno

 Fuente )פּוֶאנֶטה ֶדה סיֶּבֶלס )מדריד
290 de Cibeles

 Fuente de פּוֶאנֶטה ֶדה קאנטֹוס
417 Cantos

116 Puente Viesgo ּפּוֶאנֶטה וֶייסגֹו

ּפארֶקה אֹורניטֹולֹוחיקֹו   
 Parque )ָאלמּונֶייקאר(

266 Ornitológico
ּפארֶקה ֶדה ֶאל קאּפריצ׳ֹו )מדריד(   

310 Parque de El Capricho
ּפארֶקה ֶדה ל'ַאיגּוֶאָרה )ֶּבנידֹורם(   

264 Parque de l'Aigüera
ּפארֶקה ֶדל אֹוֶאסֶטה )מדריד(   

307 Parque del Oeste
 Parque )ּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו )מדריד  
301 ,287 ,286 ,271 del Retiro

ּפארֶקה מּוניסיּפאל גארִסָיה   
סאנאּבִרָיה )סנטה גרּוס ֶדה 

 Parque Municipal )ֶטֶנריֶפה
540 García Sanabria

ּפארֶקה מריה לואיסה )סביליה(   
448–9 ,13 Parque María Luisa

ּפארֶקה ֶרחיֹונאל ֶדה קאלּבלאנֶקה   
 Parque Regional de

266 Calblanque
 Campo )קאמּפֹו ֶדל מֹורֹו )מדריד  

279 del Moro
 Casa )קאָסה ֶדה קאמּפֹו )מדריד  

306 de Campo
 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה  

444 Alcázar
 Real ֵריַאל חארדין ּבֹוטאניקֹו  

301 Jardín Botánico
ראו גם פארקי שעשועים; גנים   

לאומיים; שמורות טבע
פארקים לאומיים 34-5

טרקים 610  
פארק נאסיֹונאל ד'ַאייגּוֶאסטֹורֶטס   
 Parc Nacional d'Aigüestortes

215 ,211 ,34
ּפארֶקה נאנסיֹונאל ֶדה ָלה   

קאלֶדָרה ֶדה טאּבּורֶיינֶטה )ָלה 
 Parque Nacional de la )פלמה
536 ,35 Caldera de Taburiente

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה  לאס   
 Parque טאּבלאס ֶדה ָדאימֶייל
 Nacional de Las Tablas de

403 ,34 Daimiel
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדסה   

 ,34 Parque Nacional de Ordesa
236–7 ,231 ,202

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה גאראחֹונאי   
 Parque Nacional de Garajonay

537 ,35
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה דֹוניאנה   

 Parque Nacional de Doñana
468–9 ,420 ,34

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה טימאנפאָיה   
 Parque Nacional de Timanfaya

552–3 ,545 ,35
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס ּפיקֹוס   

 Parque Nacional de ֶדה ֶאּורֹוָּפה
 ,34 ,15 ,11 los Picos de Europa

112–13

ּפאֵסייג' ֶדה גראסיה )ברצלונה( 
164 ,13 Passeig de Gràcia
 Pacheco, ּפאֶצ'קֹו, פרנסיסקו

65 Francisco
561 ,558 Paradores ּפאראדֹוֶרס

פאריז, אסכולת 37
פארק שעשועים

טיּבידאּבֹו )ברצלונה( 182, 196,   
197

ראו גם פארקים נושאיים, פארקי   
מים

פארקים וגנים
אּוֶארטֹו ֶדה לאס פלֹוֶרס )ַאָגֶאֶטה(   

547 Huerto de las Flores
 Huerto )'אּוֶארטֹו ֶדל קּוָרה )ֶאלץ  

265 del Cura
ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס ּכריסטיאנֹוס   
 Alcázar de los Reyes )קורדובה(

482 Cristianos
ּבאלקֹון ֶדה ֶמדיֶטראֵניאֹו )ֶּבנידֹורם(   
264 Balcón de Mediterráneo

גן החיות של ברצלונה 159  
גן הסחלבים )ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה   

538 Jardín de Orquídeas )קרּוס
הגן הערבי 426  

ז'ארדי ּבֹוטאניק מאר ִאי מּורטָרה   
 Jardí Botànic Mar i )ּבלאֶנס(

220 Murtra
חארדין ֶדה קקטוס )גּואטיָסה(   

554 Jardín de Cactus
 Jardín )חארדין קאנאריֹו )טאריָפה  

548 Canario
חארדיֶנס ֶדל ִריֹו טּוִרָיה )ואלנסיה(   

256 Jardines del Río Turia
 Generalife )ֶחֶנראליֶפה )גרנדה  

496 ,17
 Tibidabo )טיּבידאּבֹו )ברצלונה  

182
 La ָלה גראנָחה ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו  
367 Granja de San Ildefonso

לֹורֹו ּפארֶקה )ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה   
538 Loro Parque )קרּוס

ּפאלאסיֹו מיראמאר )סן סבסטיאן(   
126 Palacio Miramar

ּפאלאסיֹו ֵריַאל ֶדה ַאראנחּוֶאס   
337 Palacio Real de Aranjuez

ּפאלמיטֹוס פארק )מאסּפאלֹומאס(   
547 Palmitos Park

 Parc Güell )פארק גּוֶאל )ברצלונה  
182 ,145 ,140–41

פארק ֶדה חואן מירֹו )ברצלונה(   
180 Parc de Joan Miró

פארק ֶדה ל'אספאניה   
 Parc de )אינדּוסטָראיל )ברצלונה

180 l'Espanya Industrail
פארק ֶדה לה סיּוטאֶדלָיה   

 Parc de la Ciutadella )ברצלונה(
158-9 ,143

 Padilla, ּפאִדָיה, חואן ֶדה, קברו
375 Juan de

 Padilla, María ּפאִדָיה, מריה ֶדה
370 de

98 Padrón ּפאדרֹון
 Paul פאולוס השלישי, האפיפיור

128 III
220 Faust, Karl פאּוסט, קארל

550 Pájara ּפאחאָרה
332 Patones ּפאטֹוֶנס

 Patio )ּפאטיֹו פֶייסָטה )קורדובה
467 Fiesta

 Falla, פאָיה, מנואל ֶדה, קברו
471 Manuel de

354 Palloza ּפאיֹוָסה
205 Paella ָּפֵאָייה

ּפאָלאּו, ראו ארמונות
221 Palamós ּפאלאמֹוס

 Palacio, ּפאלאסיֹו, ֵליאֹון חיל ֶדה
309 León Gill de

 Palacios, ּפאלאסיֹוס, אנטוניו
100 Antonio

 Palomino, ּפאלֹומינֹו, אנטוניו
491 Antonio

 Palos de la ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
467 Frontera

ּפאלמיטֹוס פארק )מאסּפאלֹומאס( 
547 Palmitos Park

372 Palencia ּפאֶלנסָיה
מסעדות 595  

 Provincia de ּפאֶלנסָיה, נפת
351 Palencia

164 Falqués, Pere פאלֶקס, ֶּפֶרה
 Pamplona )ּפאמּפלֹוָנה )אירּונָיה

136-7 )Iruña(
הדרך לסנטיאגו 87  

מלונות 564  
מסעדות 585  

מפה 137  
מרוץ השוורים 79  

פסטיבלים 24, 43, 136  
99 Panxón ּפאנשֹון
116 Pas ּפאס, עמק

ּפאֶסאֹו ֶדה ָלה ָקסֶטַיאָנה )מדריד( 
310 Paseo de la Castellana

ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו )מדריד(, מפת 
 Paseo del Prado רחובות מאוירת

288-9
 Pasaia ּפאסאָיה דֹוניּבאֶנה

127 Donibane
 Pasarela )ּפאסאֶרָלה סיֶּבֶלס )מדריד

47 Cibeles
98 Pazo de Oca ּפאסֹו ֶדה אֹוָקה

89 Pazos ּפאסֹוס
ּפאסטֹור, פֶייסָטה ֶדל )קאנגאס ֶדה 
114 Pastor, Fiesta del )אֹוניס

461 Pastori, Niña ּפאסטֹורי, ניניה
387 Pastrana ּפאסטראנה

Sert, Josep Maria ֶסרט, ז'ֹוֶזּפ מריה
ויק, ציורי הקיר בקתדרלת 224  
ציורי קיר של חיי הבאסקים 127  

קאָסה ֶדה ָלה סיּוטאט, ציורי קיר   
)ברצלונה( 151

סרטים, ראו קולנוע
235 Cerler ֶסרֶלר

 A )סרמגו, ז׳וזה, בית )ָלנסארֹוֶטה
553 Casa José Saramago

 Cermeño, ֶסרֶמניֹו, חואן מרטין ֶדה
160 Juan Martín de

 Serna, ֶסרָנה, ראמון גֹוֶמס ֶדה ָלה
309 Ramón Gómez de la

333 Cercedilla ֶסרֶסִדָייה
 Cercle de ֶסרקֶלה ֶדה ֶּפסֹונס

216 Pessons
סתיו בספרד 46
פסטיבלים 43  

ע
 Abd עּבד א־רחמן הראשון, ח'ליף

484 ,57 ,56 al Rahman I
 Abd al עּבד א־רחמן השלישי

481 Rahman III
 Abd al עּבד א־רחמן השני, ח'ליף

484 ,56 Rahman II
עונת התיירות 616

עור, מוצרי )מדריד( 322, 323
 Inmaculada ה(עיבור הקדוש(

47 Concepción
עיצוב, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322, 323  
עיצוב פנים, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322, 323  

עיר האמנויות והמדעים )ואלנסיה( 
 Ciutat de les Arts i de les

257 ,16 Ciències
עישון במסעדות 577

עיתונים 5–624
279 Ali ben Yusuf ַעלי איּבן יּוסּוף

)ה(עלייה לשמיים של מריה 
הקדושה, חג 43, 45, 47

עמק הנופלים, ראו ואֶייה ֶדה לֹוס 
קאידֹוס

עניין של זמן )ריצ'רד ֶסָרה( 124, 
125

ענתיקות, חנויות
ברצלונה 192, 193  
מדריד 321, 323  

סביליה 459  
ערמונים, יערות 85

ערפל וכיסא )טאּפֶייס( 164

פ
80 Fabada פאּבאָדה

פאבים 576
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 Felipe ֶפליֶּפה השלישי, מלך ספרד
380 ,74 III, Rey de España

איגלסיה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לֹוס   
אֶלמאֶנס )מדריד( 308

מגרש את המֹוריסקֹוס 64  
פסלו 277  

 Felipe ֶפליֶּפה הרביעי, מלך ספרד
74 ,65 IV, Rey de España

מֹונאסֶטריֹו ֶדה לאס ֶדסקאלסאס   
ֵריאֶלס )מדריד( 285

ּפארֶקה ֶדל ֶרטירֹו )מדריד( 301  
פסלו 279  

 Felipe ֶפליֶּפה החמישי, מלך ספרד
V, Rey de España
דיוקנאות 66, 74  

הוויתור על כס המלוכה 66, 75  
הכתרתו 65  

המפעל המלכותי לשטיחי־קיר   
310

המצור על ברצלונה 66  
הספרייה הלאומית של ספרד   

)מדריד( 291
השפה הקטאלונית 216   

ָלה גראנָחה ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו 367  
סינקֹו ִויָאס 234  

ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 280  
ּפארק ֶדה ָלה ִסיּוטאֶדלָיה 158  
פלאסה מאיֹור )סלמנקה( 364  

קסטל ֶדה מֹונטג'ּואיק 177  
קתדרלת לֵייִאיָדה 224  

שאטיָבה 258  
 Felipe ֶפליֶּפה השישי, מלך ספרד
 ,73 ,45 ,27 VI, Rey de España

75 ,74
ֶפליקס הקדוש, קברו 218

 Palma de פלמה ֶדה מיורקה
522–5 Mallorca
הקתדרלה 524-5  

מלונות 574  
מסעדות 603  

מפת רחובות מאוירת 522-3  
נמל־התעופה 626  

פסטיבלים 45  
481 Palma del Río פלמה ֶדל ִריֹו

מלונות 574  
מסעדות 601  

פלמנקו 9–428, 608
ברצלונה 196, 197  
מדריד 325, 327  

סביליה 13, 22, 460, 461  
פסטיבלים 46  

פלמנקו, התחרות הלאומית 
)קורדובה( 46

 Ciutat )פלמנקו, פסטיבל )ברצלונה
196 Flamenco festival

פלנטאריום, ֶאל ּפלאֶנטאריֹו 
)קסֶטיֹו ֶדה ָלה ּפלאָנה( 251 
Planetariums, El Planetari

123 Plentzia ּפֶלנִצָיה

פלאסה ֶדה ָלה ּבֹוֶקִרָיה )ברצלונה( 
155 Plaça de la Boqueria

 Plaza )פלאסה ֶדה ָלה ִוָיה )מדריד
276–7 ,274 de la Villa

פלאסה ֶדה ָלה ּפאָחה )מדריד( 
306 Plaza de la Paja

פלאסה ֶדה ָלה קֹונסטיטּוסיֹון 
 Plaza de la )סן סבסטיאן(

126 Constitución
פלאסה ֶדה לֹוס פּוֶארֹוס )טּוֶדָלה( 

134 Plaza de los Fueros
 Plaza )פלאסה ֶדה סיֶּבֶלס )מדריד
290 ,289 ,271 ,2–3 de Cibeles

 Plaza de )פלאסה ֶדה קֹולֹון )מדריד
300 Colón

 Plaza )פלאסה ֶדל טִריּונפֹו )סביליה
438 del Triunfo

 Plaza )פלאסה ֶדל ּפֹוּפּולֹו )ָּבֶאָסה
503 del Pópulo

פלאסה וירֶחן ֶדה לֹוס ֵרֶייס )סביליה( 
438 Plaza Virgen de los Reyes

31 Plaza mayor פלאסה מאיֹור
 Plaza )פלאסה מאיֹור )מדריד

277 ,274 ,270 ,65 ,12 Mayor
 Plaza )פלאסה מאיֹור )סלמנקה

364 ,363 Mayor
 Plaza )פלאסה מאיֹור )קּוֶאנָקה

389 Mayor
פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו 

 Plaza Cánovas del )מדריד(
290 ,288 Castillo

 Plaça )פלאסה ֵריַאל )ברצלונה
155 Reial

409 Plasencia ּפלאֶסנסָיה
217 Fluvià פלּוִבָיה, נהר

 Floguera, פלֹוֶגָרה, פראנֶססק
222 Françesc

פלֹוריָדּבלנָקה, הרוזן מ- 
66 Floridablanca, Count of
 Florentino, פלורנטינו, ניקולס

364 Nicolás
 Flores, Rosario פלֹוֶרס, רֹוסאריֹו

461
 Felipe el )ֶפליֶּפה ֶאל ֶארמֹוסֹו )היפה

490 Hermoso
 Felipe II, ֶפליֶּפה השני, מלך ספרד

502 ,74 Rey de España
אֶייסקאס 390  

ֶאל ֶאסקֹוריאל 5–334  
ארכיון האמריקות )סביליה( 443  

האימפריה 62  
הארמדה 93  
מדריד 273  

מקום הולדתו 370  
נישואיו 62  

ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 281  
שריונו 63  

Pyrenees ה(פירנאים(
חיות בר 236  

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדָסה   
236-7

פסטיבל הפולקלור )חאָקה( 45  
)ה(פירנאים, שלום )1659( 65

ּפלאָז'ה ֶדה סנט ז'ֹואן )ּפלאָיה ֶדה סן 
262 Platja de Sant Joan )חואן
ּפלאָטֶרסק, סגנון באדריכלות 29

552 Playa Blanca ּפלאָיה בלאנקה
ּפלאָיה ד'ארֹו, ראו ָלה ּפלאָז'ה ד'ארֹו

ּפלאיה ֶדה אֹונדאֶרָטה )סן סבסטיאן( 
126 ,121 Playa de Ondarreta

 Playa de ּפלאָיה ֶדה לאס אֶמריקאס
538 las Américas

 Playa ּפלאָיה ֶדה לאס קאנֶטראס
548 de las Canteras

ּפלאָיה ֶדה ָלה סּוִריֹוָלה )סן 
 Playa de la Zurriola )סבסטיאן

126
ּפלאָיה ֶדה ָלה קֹונָצ'ה )סן סבסטיאן( 

126 ,14 Playa de la Concha
ּפלאָיה ֶדה סן חואן, ראו ּפלאָז'ה ֶדה 

סנט ז'ֹואן
 Playa de ּפלאָיה ֶדה סנטיאגו

537 Santiago
מלונות 575  

 Playa del Inglés ּפלאָיה ֶדל אינגֶלס
546–7

 Playa )ּפלאָיה ֶדל קאֶמיֹו )סנטַאנֶדר
106 del Camello

 Playa Papagayo ּפלאָיה ּפאּפאגאיֹו
552

113 ,112 ,111 ,56 Pelayo ֶּפלאיֹו
 Pelayo, ֶּפלאיֹו, ָמרֶסלינֹו ֶמֶננֶדס
295 Marcelino Menéndez

515 Flanagan, Barry פלאנֶגן, ּבארי
 Flandes, Juan פלאנֶדס, חואן ֶדה

372 de
521 Felanitx 'ֶפלאניץ

פסטיבלים 527  
פלאסה ד'אספאניה )ברצלונה( 

177 Plaça d'Espanya
 Plaza )פלאסה ֶדה אֹוִרֶיינֶטה )מדריד

279 de Oriente
 Plaza )פלאסה ֶדה אספאניה )מדריד

284 de España
פלאסה ֶדה אספאניה )סביליה( 
448 ,446 Plaza de España

 Plaza )פלאסה ֶדה טֹורֹוס )ָאנֶטֶקָרה
479 de Toros

פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לאס ֶונטאס 
 Plaza de Toros de Las )מדריד(

325 ,310 ,304 Ventas
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה ָלה 

 Plaza de Toros ָמֶאסטראנָסה
 ,431 ,40 de la Maestranza

434 ,432

פיֶגֶרס )פיֶגראס; קטאלוניה( 
 219 Figueres )Figueras(

מלונות 566  
מסעדות 588  

134 Fitero פיֶטרֹו
 Pinazo, Ignacio ּפינאסֹו, איגנאסיֹו

256
ּפיניֹוס, ֶאליֶסנָדה ֶדה מֹונטקאָדה ֶדה 
 Piños, Elisenda de Montcada

181 de
פיניסֶטֶרה ראו פיסֶטָרה

פיניקים 51, 52, 53
 Pinzón, Vicente ּפינסֹון, ויֶסנֶטה

467
ּפינסֹון, מרטין ָאלֹונסֹו, בית־מוזיאון 

 Pinzón, )ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(
 Martín, Casa Museo de Martín

467 Alonso Pinzón
 Pizarro, Hernando ּפיסארֹו, ֶהרננדֹו

411
 Pizarro, ּפיסארֹו, פרנסיסקֹו

411 ,62 Francisco
 Fisterra )פיסֶטָרה )פיניסֶטֶרה

93 )Finisterre(
מסעדות 582  

40 Picadores ּפיקאדֹוֶרס
 ,36 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

265 ,69 ,37
ארֶלקינֹו עם מראה 292  

אשה בכחול 302  
בית הולדתו של פיקאסו )מלגה(   

478 Casa Natal de Picasso
ברצלונה 157  

גלימת מטאדֹור 434  
ֶגרניָקה 12, 71–70, 122, 303  

דיוקן עצמי 157  
ואלֶדמֹוָסה 518  

לאס ֶמנינאס 36, 157  
מדריד 285  

מוזיאון פיקאסו )ּבּויטראגֹו ֶדל   
לֹוסֹוָיה( 332

מוזיאון פיקאסו )ברצלונה( 157  
מוזיאון פיקאסו )מלגה( 478  

 Pico de Tres ּפיקֹו ֶדה טֶרס מאֶרס
115 Mares

 Pico de las ּפיקֹו ֶדה לאס נֶייֶבס
549 Nieves

 Pico del Remedio ּפיקֹו ֶדל ֶרֶמדיֹו
252

555 Pico Viejo ּפיקֹו וֶייחֹו
489 Pico Veleta ּפיקֹו ֶוֶלָטה
 Picos de ּפיקֹוס ֶדה ֱאּורֹוָּפה

106 ,105 ,78 Europa
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה   

ֱאּורֹוָּפה 15, 34, 13–112
פירות

האיים הקנריים 541  
דרום ספרד 423  

 Puig de Randa ּפּוץ' ֶדה ראנָדה
520

216 Puigcerdà ּפּוצ'ֶסרָדה
488 Poqueira ּפֹוֶקִרָיה, עמק

 Port Aventura ּפֹורט ָאֶבנטּוָרה
609 ,228

 Port )ּפֹורט אֹולימּפיק )ברצלונה
160 Olímpic

חיי לילה 198, 199  
פֹורט ּבראבֹו טקסס־הוליווד 

 Fort Bravo Texas )טאֶּברנאס(
504 Hollywood

 Port d'Andratx 'ּפֹורט ד'אנדראץ
518

 Port )ּפֹורט ֶדה ּפֹולֶיינָסה )ּפֹוֶיינָסה
512 de Pollença )Pollensa(

 ,12 Port Vell )ּפֹורט ֶול )ברצלונה
160

חיי לילה 198, 199  
567 Fortuna פורטונה, מלונות

 Portocolom ּפֹורטֹוקֹולֹום, מסעדות
603

515 Portinaxt 'ּפֹורטינאץ
מלונות 574  

ּפֹורטיקֹו ָדה גלוריה )סנטיאגו ֶדה 
 Pórtico da Gloria )קומּפוסֶטָלה

96
פורמולה 1, הגראן ּפרי הספרדי 

)ברצלונה( 44
 Forment, Damià פֹורֶמנט, דאמָיה

239 ,227
516 ,511 Formentera פֹורֶמנֶטָרה

אוכל ומשקאות 517  
מלונות 574  

מסעדות 602  
פסטיבלים 527  

 Fournier, פּורנֶייר, ֶאראקִליֹו
131 Heraclio

527 ,506–7 Fornells פֹורֶנלס
 Forestier, Jean פֹוֶרסטֶייה, ז'אן

448–9 ,159
250 Forcall פֹורקאל

מסעדות 591  
פטורים ממס, מוצרים 616

 Petronila de ֶּפטרֹוניָלה מאראגון
58 Aragón

פטרוס הקדוש 223
151 Fiveller, Joan פיֶבלֶייר, ז'ֹואן
 Figueroa, פיֶגרֹוָאה, ליאונרדו ֶדה

449 Leonardo de
אֹוספיטל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס   

)סביליה( 443
איגלסיה ֶדה ָלה מגדלנה )סביליה(   

434
קֹונֶבנטֹו ֶדה ָלה ֶמרֶסד ָקלסאָדה   

)סביליה( 434
108 Figueras )פיֶגֶרס )ָאסטּוריַאס

114 Potes ּפֹוֶטס
מסעדות 584  
פוליטיקה 27

 Pollença )ּפֹולֶיינָסה )ּפֹוֶיינָסה
520 )Pollensa(

מלונות 574  
54 Pompey ּפֹומֵּפיי

 Font i Carreras פֹונט ִאי קאֶרראס
177

 Font )פֹונט ֶדה קאנאֶלֶטס )ברצלונה
155 de Canaletes

 Font )פֹונט מאג'יָקה )ברצלונה
175 ,173 ,172 Màgica

 Ponteareas ּפֹונֶטָאֵריַאס, פסטיבלים
102

 ,91 ,90 Pontevedra ּפֹונֶטֶבדָרה
99 ,98

מלונות 562  
מסעדות 582  
פסטיבלים 45  

 Provincia de ּפֹונֶטֶבדָרה, נפת
89 Pontevedra

ּפֹונֶטֶדאּוֶמה )ּפּוֶאנֶטֶדאּוֶמה( 
 Pontedeume )Puentedeume(

92
 Punta Umbria ּפּונָטה אּומּבִרָיה

466
535 Punta de Teno ּפּונָטה ֶדה ֶטנֹו
584 Pontejos ּפֹונֶטחֹוס, מסעדות

115 Fontibre פֹונטיּבֶרה
 Fontseré, Josep פֹונטֶסֶרה, ז'ֹוֶסּפ

159
ּפֹונֶסה ֶדה ֵליאֹון, ָאלפֹונסֹו, תאונה 
302 Ponce de León, Alfonso

 Fonseca, פֹונֶסָקה, אלונסו ֶדה
372 Alonso de

קברו 365  
355 Ponferrada ּפֹונֶפראָדה

מלונות 570  
92 Foz פֹוס

ּפּוסאן, ניקולא, ססיליה הקדושה 
299 Poussin, Nicolas

 Pozo, Aurelio ּפֹוסֹו, ָאּוֶרליֹו ֶדה
434 de

235 Posets ּפֹוֶסְטס
 Foster, Sir פוסטר, סר נורמן

181 ,122 Norman
פופ 608

 Puig i ּפּוץ' ִאי קאדאפאלק, ז'ֹוֶזּפ
144 Cadafalch, Josep

ּפאָלאּו ּבארֹו ֶדה קּוַאְדראס   
 Palau Baro de )ברצלונה(

165 Quadras
ָקייָשה-פורום )ברצלונה( 177  

קאסה אמאלֶייר )ברצלונה( 168  
קאָסה ֶטראֶדס )ברצלונה( 165,   

169
516 Puig de Missa ּפּוץ' ֶדה מיָסה
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קאּבֶרָרה, ָארצ'יּפֶיילאגֹו ֶדה 
 ,34 Archipiélago de Cabrera

521
115 Cadalso קאדאלסֹו

 ,220 ,211 Cadaqués קאדאֶקס
221

מלונות 565  
מסעדות 588  

216 Cadí-Moixeró קאדי־מֹויֶשרֹו
471 Cádiz קאדיס

היסטוריה 53  
מלונות 572  

מסעדות 599  
פסטיבלים 43, 47, 467  

 Provincia de Cádiz קאדיס, נפת
463

קאיֹוָסה ד'ֶאן סאריה, פסטיבלים 
46 Callosa D'en Sarria

קאֶייה ֶדה לאס סֶיירּפאס )סביליה( 
442 Calle de las Sierpes

 Calle de )קאֶייה ֶדה ֶסראנֹו )מדריד
300 Serrano

 Calle )קאֶייה מאֶטאֹוס גאגֹו )סביליה
439 Mateos Gago

קאֶייחֹון ֶדל ָאגּוָאה )סביליה( 
439 Callejón del Agua

241 CaixaForum
242 Calatayud קאלאטיּוד

חבל היין 7–206  
 Calabardina קאָלּבארדיָנה, מלונות

567
קאלֶדס ד'ֶאסטראק, מסעדות 

588 Caldes d’Estrac
215 Caldes de Boí קאלֶדס ֶדה ּבֹוי
קאלֶדָרה ֶדה טאּבּורֶיינֶטה, הפארק 
 Parque Nacional de la הלאומי
536 ,35 Caldera de Taburiente

 Caldera קאלֶדָרה ֶדה ָלה ּבאנדאָמה
548 de la Bandama

 Cala en קאָלה ֶאן ּפֹורֶטר, מסעדות
604 Porter

 Cala Morell קאָלה מֹוֶרל, מלונות
575

 Cala ’n קאָלה 'נ ּבֹוש, מסעדות
604 Bosch

 Cala )קאָלה ָסלאָדה )איּביָזה
510 Salada

 Caló קאלֹו ֶדה סן ָאגּוסטי, מסעדות
602 de Sant Agusti

 Caleta de קאֶלָטה ֶדה פּוסֶטה
551 Fuste

 ,528–9 Cales Coves קאֶלס קֹוֶבס
530

567 Calaceite קאָלֵסייֶטה, מלונות
263 Calp )קאלּפ )קאלֶּפה

מלונות 567  
 Calera de León קאֶלָרה ֶדה ֵליאֹון

417

צ'ינִצ'ָיה ֶדה מֹונֶטה אראגֹון 
 Chinchilla de Monte Aragón

400
ציפורים

דלתא ֶדה ל'ֶאּבֶרה 229  
טאּבלאס ֶדה ָדמיֶאל 403  

ל'ָאלּבּוֶפָרה 258  
לגּונאס ֶדה רּויֶדָרה 401  

מרכז ספרד 346-7  
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה מֹונפראגּוֶאה   

410
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה   

גאָטה 505
צפרות 612  

470 Chipiona צ'יִּפיֹוָנה
252 Chelva ֶצ'לָבה

)ה(צליבה )רוגיר ואן ֶדר ֵוייֶדן( 335
צליינים, הדרך לסטינאגֹו 7–86

צלילה ושנירקול 610-11
צניחה חופשית 610

צפון אפריקה, מעבורות 627
צפון ספרד 139–76
אוכל מקומי 81–80  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 104-17  
גאליסיה 103–88  

הדרך לסנטיאגו 7–86  
חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   

ִריֹוָחה 118-39
יינות 3–82  
יערות 84-5  
מפה 9–78  

ק
491 Caballo, Luis קאּבאיֹו, לואיס

 Caballé, קאּבאֶייה, מֹונטֶסראט
195 ,26 Montserrat

קאּבאֶיירֹו ּבֹולאנד, חֹוֶסה מנואל 
 Caballero Bonald, José Manuel

39
קאּבאנֶיירֹוס, הפארק הלאומי 

 Parque Nacional Cabañeros
391 ,35

581 ,580 Cava קאָבה
קאּבֹו ֶדה גאָטה, ּפארֶקה נאטּוראל 

 Parque Natural de Cabo de ֶדה
505 ,421 Gata

 Cabo de קאּבֹו ֶדה טרפלגאר
472 Trafalgar

 Cabo de Palos קאּבֹו ֶדה ּפאלֹוס
267

267 Cabo Tinoso קאּבֹו טינֹוסֹו
 Cabo Fisterra קאּבֹו פיסֶטָרה

93 ,89
קאּבּוֶארניָגה, ואֶייה ֶדה 

Cabuérniga, Valle de, ראו ואֶייה 
ֶדה קאּבּוֶארניָגה

477 Cabopino קאּבֹוּפינֹו
562 Cabranes קאּבראֶנס, מלונות

521 ,511 Cabrera קאּבֶרָרה

ָקאידֹוס 333
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶאל ּפארדֹו 336  

)ה(פרנקים 55
 Pérez Galdós, ֶּפֶרס גאלדֹוס, ֶּבניטֹו

39 Benito
ֶּפֶרס ֶדה ַאנדראֶדה, הרוזן ֶפרנאן 
 Pérez de Andrade, Conde

92 Fernán
466 Pérez, Juan ֶּפֶרס, חואן

 Pérez, José ֶּפֶרס, חֹוֶסה לּוחאן
547 Luján

פרפרים, ואל ד'אראן 214
 Ferrer, St Vincent ֶפֶרר, סן וינֶסנט

250
151 Ferrer, Pere ֶפֶרר, ֶּפֶרה
 Ferreries )ֶפֶררֶייס )ֶפֶרריַאס

527 )Ferrerias(
מסעדות 604  

פשע 620

צ
 Xàbia )Jávea( )צ'אִּבָיה )חאֶבָאה

262 ,259 ,249
מלונות 568  

82 Txacoli )chacolí( צ'אקֹולי
צ'אקֹולי ֶדה ֶגטארָיה, חבל היין 
82–3 Txacoli de Guetaria

צ'ארקֹו, פיֶייסטה ֶדל )סן ניקולאס 
 Charco, Fiesta )ֶדה טֹוֶלנטינֹו

540 del
 Chueca צ'ּוֶאָקה )מדריד(, חיי לילה

328–9
צוענים 428, 493

צ'ּוֶקר, נהר, ראו חּוקאר, נהר
 Churriguera צ'ּוריֶגָרה, האחים

362 ,29
איגלסיה־קֹונֶבנטֹו ֶדה סן ֶאסֶטּבאן   

)סלמנקה( 364
ָארקֹו ֶדה ָלה ֶאסטֶרָיה )קאֶסֶרס(   

412
האקדמיה המלכותית לאמנויות   

היפות )מדריד( 285
סן קאֶיטאנֹו )מדריד( 306  

פלאסה מאיֹור )סלמנקה( 364  
תמונת־המזבח בֶמדיָנה ֶדה ריֹוֶסקֹו   

371
צ'ּוריֶגֶרסק, סגנון באדריכלות 

 Churrigueresque architecture
29

403 Chillón צ'יֹון
ציור 36-7

 Chillida, Eduardo ִצ'ִייָדה, אדוארדו
123

טֹוקי־ֶאחין 303  
מסרק הרוחות 126  

337 Chinchón צ'ינצ'ֹון
מלונות 569  

מסעדות 594  
פסטיבלים 294  

פרננדו הראשון מלך קסטיליה 
Fernando I de Castilla- וֵליאֹון

369 León
מאחד בין קסטיליה לֵליאֹון 58  

צלב השנהב 300  
פרננדו השני מאראגון )הקתולי( 

60-61 Fernando II de Aragón
אֹוריֶווָלה 265  

איחוד ספרד 51, 74  
ָאלֶמִרָיה 505  
גרנדה 490  

האינקוויזיציה 278  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לֹוס   

ֵרֶייס )טולדו( 395
מקום הולדתו 234  
נישואיו 231, 370  
סנטה ֶפה 7–486  

קאֶסֶרס 412  
קולומבוס 150  

ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה( 492  
 Fernando פרננדו השני מקסטיליה

391 II de Castilla
מספח את נאבארה 134  

פרננדו השלישי מקסטיליה 
497 Fernando III de Castilla

טרּוִחיֹו 411  
ֶיסֶטה 400  

כובש את ָּבֶאָסה 502  
מאחד בין קסטיליה לליאון 59  

קתדרלת ּבּורגֹוס 376  
פרננדו השישי, מלך ספרד 

75 Fernando VI, Rey de España
ַארֶנִדיֹו 133  

מותו 67  
פרננדו השביעי, מלך ספרד 

 Fernando VII, Rey de España
75

קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סן איסידרֹו )מדריד(   
276

 Fernán ֶפרננֶדס גֹוֶמס, פרננדו
300 Gómez, Fernando

 Fernández, ֶפרננֶדס, גֶרגֹוריֹו
371 ,284 Gregorio

ֶפרננֶדס ֶדה מֹוראטין, ֵליַאנדרֹו 
 Fernández de Moratín,

39 Leandro
פרנסואה הראשון, מלך צרפת 

276 François I
 Franco, פרנקֹו, ֶחֶנָרל פרנסיסקו

 ,70–71 ,51 General Francisco
75

ּבּורגֹוס 374  
הפצצת ֶגרניָקה־לּומֹו 14, 122  

מותו 27, 71, 72  
מלחמת האזרחים הספרדית   

70–71
מקום הולדתו 92  

מרד הכורים מָאסטּוריַאס 69  
סנטה קרּוס ֶדל ואֶייה ֶדה לֹוס   

590 Fraga פראָגה, מסעדות
 Prado, )ּפראדֹו, מוזיאון )מדריד
296–9 ,271 ,12 Museo del

ּפראִדָיה, פרנסיסקֹו, נפילת גרנדה 
60-61 Pradilla, Francisco

396 Francés, Juan פראנֶסס, חואן
 Francés, פראנֶסס, ניקולאס

358 Nicolás
ּפראָסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו )סנטיאגו 

 Praza do )ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה
94 Obradoiro

ֶּפֶרָדה, אנטוניו ֶדה, חלומו של האביר 
64-5 Pereda, Antonio de

 Perdido, Monte ֶּפרדידֹו, מֹונֶטה
237

226 ,219 Pere 'ֶּפֶרה ’המנומס
פרהיסטורית, ספרד ה- 52-3

505 Los Millares לֹוס מיָאֶרס  
531 Menorca ֶמנֹורָקה  

530 Cales Coves קאֶלס קֹוֶבס  
 Capocorb Vell קאּפֹוקֹורּב ֶול  

520-21
 Cuevas קּוֶאבאס ֶדה אלטאמיָרה  

116 de Altamira
קּוֶאָבה ֶדה ֶאל מֹונֶטה ָקסִטיֹו   

 Cueva de El Monte Castillo
116

ֶּפרֹו ּפאלֹו )ִוָיאנּוֶאָבה ֶדה ָלה ֶוָרה( 
409 Pero Palo

פרויד, לּוסיין, דיוקנו של הברון 
 Freud, Lucian תייסן־ּבֹורֶנמיָסה

292
92 Ferrol ֶפרֹול

372-3 Frómista פרֹומיסָטה
פרחים, מדרכות מקושטות ב- 

)ּפֹונֶטָאֵריַאס( 102
פרחים

מאטֹוראל 9–208  
ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדל ֵטייֶדה 3–542  
 Fregenal de פֶרֶחנאל דה לה סיירה

417 la Sierra
220 Peratallada יַאָדה ֶּפָרָטָ

373 Frías פִריָאס
ֶפִרָיה ֶדל קאּבאיֹו )ֶחֶרס ֶדה ָלה 

44 Feria del Caballo )פרֹונֶטָרה
ֶפִרָיה נאסיֹונאל ֶדל ֶקסֹו )טרּוִחיֹו( 
44 Feria Nacional del Queso

206–7 Priorato ּפריֹוראטֹו, חבל יין
 Priego de ּפִרֶייגֹו ֶדה קורדובה

486 ,17 ,10 Córdoba
 ,67 Prim, General ּפרים, ֶחֶנָרל

159
ּפרימֹו ֶדה ריֶבָרה, חֹוֶסה אנטוניו 

 Primo de Rivera, José Antonio
333 ,68

הפיכה צבאית 69  
התפטרות 69  

589 Perelada ֶּפֶרלאָדה, מסעדות

ָּפנטאֵליאֹון הקדוש 284
 Penyal d'Ifach 'ֶּפנָיאל ד'איפאץ

263
 Peñalba de ֶּפניַאלָּבה ֶדה סנטיאגו

355 Santiago
ֶּפניַאס ֶדה סן פדרו, פסטיבלים 
391 Peñas de San Pedro

371 ,349 ,24 Peñafiel ֶּפניאפֶייל
252 Peña Cortada ֶּפנָיה קֹורטאָדה

ֶּפניֹון ֶדה איפאץ', ראו ֶּפנָיאל 
ד'איפאץ'

206–7 Peñedés ֶּפנֶייֶדס, חבל היין
 ,16 ,11 Peníscola ֶּפנִייסקֹוָלה

251 ,246
מלונות 568  

 Peñaranda ֶּפנַייראנָדה ֶדה דּוֶארֹו
380–81 ,353 de Duero
244 Peñarroya ֶּפנַיירֹוָיה

 Península de ֶּפנינסּוָלה ֶדה חאנִדָיה
550 Jandía
פנסיונים 558

 Panteón )פנתיאון ֵריַאל )ֵליאֹון
357 Real

פסחא 42, 47, 294, 372, 435
 Festa )ֶפסָטה מאז'ֹור )ברצלונה

161 Major
)ה(פסטיבל הבינלאומי למוסיקה 

ולמחול )גרנדה( 45
)ה(פסטיבל הבינלאומי לתיאטרון 

קלאסי )ַאלמאגרֹו( 45
)ה(פסטיבל הבינלאומי של סנטָאנֶדר 

45
פסטיבל הג'אז הבינלאומי 45

פסטיבל הסרטים של אמריקה 
 Festival de )הלטינית )אּוֶאלָבה

46 Cine Iberoamericano
פסטיבלים 7–42
אנדלוסיה 467  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 114  
ֶאקסטֶרָמדּוָרה 409  

אראגון 243  
ברצלונה 161, 197  

גאליסיה 102  
האיים הּבאֶלַאריים 527  

האיים הקנריים 540  
ואלנסיה ומּורסָיה 259  

חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   
ִריֹוָחה 136
מדריד 294  
סביליה 435  

קטאלוניה 225  
קסִטייה ִאי ֵליאֹון 372  

קסִטייה-לה–מאנצ'ה 391  
ראו גם תחת שמות הערים   

והעיירות 
פעילויות חוץ 13–610

סכנות 621  
563 Pechón ֶּפצ'ֹון, מלונות

574 Pechina ֶּפצ'יָנה, מלונות
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223 Collet, Carles קֹולֶייט, קארֶלס
 Colmenar Viejo קֹולֶמנאר וֶייחֹו

336
קולנוע 25, 609

ברצלונה 196, 197  
מדריד 326, 327  

מערבוני ספגטי 504  
פסטיבל הקולנוע של סן סבסטיאן   

127 ,46
99 Combarro קֹומּבארֹו

קֹומּונידאד ֶדה מדריד )נפת מדריד( 
 ,270 Comunidad de Madrid

331
 Comunidad קֹומּונידאד ואֶלנסיַאָנה

247 ,245 Valenciana
625 Comunidades קֹומּונידאֶדס
קומוניסטית, המפלגה 68, 71, 72

114–15 Comillas קֹומיָאס
מלונות 562  

קֹוֶמנדאדֹור־ֶלרּוקס, ֶּפֶרס, מוזיאון 
 Comendador-Leroux, )ֶארבאס(

408 Pérez
 Companys, קֹומּפאניס, ליּואיס

177 Lluís
קֹומּפֹוסֶטָלה, ראו סנטיאגו ֶדה 

קֹומּפֹוסֶטָלה
קֹומּפֶלחֹו קֹוסָטה מרטיַאֶנס )ּפּוֶארטֹו 

 Complejo Costa )ֶדה ָלה קרּוס
538 Martiánez

 Congosto de קֹונגֹוסטֹו ֶדה ֶונטאִמיֹו
235 Ventamillo

קֹונגֶרסֹו ֶדה לֹוס דיּפּוטאדֹוס )מדריד( 
 Congreso de los Diputados

295 ,288
קֹונדאדֹו ֶדה אּוֶאלָבה, חבל היין 
424 Condado de Huelva

)ה(קונטרה־רפורמציה והספרות 38
 Conil de la קֹוניל ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

472 Frontera
125 ,14 Koons, Jeff קּונס, ג׳ף

 ,31 ,25 Consuegra קֹונסּוֶאגָרה
398

פסטיבלים 46  
 Constable, John קֹונסטבל, ג'ון

309
480 Constantina קונסטנטינה

קונסטנטינוס הראשון, הקיסר 55
קֹונָקה ֶדה ּבארֶּברה, חבל היין 
206–7 Conca de Barberà

 Costa קֹוסָטה ָאֶדֶחה, מסעדות
605 Adeje

 Costa Blanca קוסטה בלאנקה
262 ,247 ,203

 ,13 Costa Brava קוסטה בראבה
221 ,211 ,203

קוסטה ָדאּוראָדה )קוסטה דֹוראָדה( 
 Costa Daurada )Costa Dorada(

228

 Coves dels Hams קֹוֶבס ֶדלס ָאְמס
521

310 Cubero, José קּוֶּברֹו, חֹוֶסה
108 ,15 Cudillero קּוִדֶיירֹו

מלונות 563  
מסעדות 583  
215 Coll קֹול

קולאז' )מירֹו( 37
174 Kolbe, Georg קֹולֶּבה, ֵגאֹורג

בוקר 177  
 Cola de Caballo קֹוָלה ֶדה קאּבאיֹו

237
 Cristóbal קולומבוס, כריסטופר

410 ,148 Colón
ארכיון האמריקות )סביליה( 443  

ּבּורגֹוס 374  
הּוֶאלָבה 466  

חגיגות ה־500 150  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה ראּביָדה 466  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה מריה ֶדה   

לאס קּובאס )סביליה( 450
מֹונּוֶמנט ָא קֹולֹון )ברצלונה( 154,   

160
מותו 370  

מסעותיו 51, 60, 61  
סאנלּוקאר דה ּבאראֶמָדה 470  
סן סבסטיאן )ָלה גֹוֶמָרה( 537  

 Santa María סנטה מריה, הספינה  
536

ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 467  
100 Pinta ּפינָטה, הספינה  

פלאסה ֶדה קֹולֹון )מדריד( 300  
פסטיבל )הּוֶאלָבה( 467  

פסליו 142, 466  
קאָסה ֶדה קֹולֹון )לאס ּפאלמאס   

ֶדה גראן קאנארָיה( 548
קברו 13, 440  

קתדרלת ברצלונה 152  
562 Colunga קֹולּונָגה, מלונות
)ה(קולוסוס מרודוס )דאלי( 37

קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סן איסידורו )ֵליאֹון( 
357 Colegiata de San Isidoro

קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סן איסידרֹו )מדריד( 
 ,275 Colegiata de San Isidro

276
קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סנטה מריה )טֹורֹו( 

 Colegiata de Santa María
361 ,360

קֹוֶלחיַאָטה ֵריַאל )רֹונֶססבאֶייס( 
138 Colegiata Real

קֹוֶלחיֹו ֶדה סן אילֶדפֹונסֹו )ָאלקאָלה 
 Colegio de San )ֶדה ֶאנאֶרס

336-7 Ildefonso
קֹוֶלחיֹו ֶדה פֹונֶסָקה אֹו ֶדה לֹוס 

 Colegio )אירלאנֶדֶסס )סלמנקה
 de Fonseca o de los Irlandeses

365
קֹוֶלחיֹו ֶדל ָּפטריארָקה )ואלנסיה( 

255 Colegio del Patriarca

קבורתו של הרוזן מאֹורגאס )ֶאל 
גֶרקֹו( 36, 392, 394
189 Cádiar ָקדיַאר

קדם־רומאנסקית, אדריכלות 28, 
110

516 Ca Na Costa ָקה ָנה קֹוסָטה
 Cuevas de קּוֶאבאס ֶדה ָאגיָלה

366 Águila
 Cuevas de קּוֶאבאס ֶדה אלטאמירה

116 ,53 ,52 ,15 ,11 Altamira
 Cuevas de קּוֶאבאס ֶדה ֶנרָחה

487 Nerja
 Cuevas קּוֶאבאס ֶדה ַסנטימאמינֶייה

123 de Santimamiñe
 Cueva de קּוֶאבה ֶדה ּברּוחאס

138 Brujas
 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה ואלּפֹורֶקרֹו

356 Valporquero
 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה טיטֹו ּבּוסִטיֹו

111 Tito Bustillo
קּוֶאָבה ֶדה לֹוס ֶורֶדס )חאֶמאֹוס ֶדה 
 Cueva de los Verdes )לֹוס ֶורֶדס

554
 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה לֹוס ֶלטֶררֹוס

504 los Letreros
 Cueva de קּוֶאָבה ֶדה מֹונֶטסינֹוס

401 Montesinos
 Cueva del Buxu קּוֶאָבה ֶדל ּבּושּו

111
 ,37 Coello, Claudio קֹוֶאיֹו, קלאודיו

364 ,285
388–9 ,382 ,341 Cuenca קּוֶאנָקה

מלונות 570-71  
מסעדות 596  

מפת רחובות מאוירת 9–388  
פסטיבלים 44  

 Provincia de קּוֶאנָקה, נפת
383 Cuenca

קּוֶאנָקה, ֶסראנָיה ֶדה ראו ֶסראנָיה 
ֶדה קּוֶאנָקה

 Cuacos de קּוָאקֹוס ֶדה יּוסֶטה
409 Yuste

387 Cuervo קּוֶארבֹו, נהר
 ,105 ,15 Covadonga קֹובאדֹונָגה

113 ,112
פסטיבלים 114  

374 Covarrubias קֹובארּוּביָאס
מסעדות 594  

קֹובארּוּביָאס, ָאלֹונסֹו ֶדה 
387 Covarrubias, Alonso de

קובה, מלחמת העצמאות 69
 Cobos, קֹוּבֹוס, פרנסיסקֹו ֶדה לֹוס

501 ,500 Francisco de los
 ,513 Coves d'Artà קֹוֶבס ד'ַארָטה

521
 Coves de Sant קֹוֶבס ֶדה סנט ז'ֹוֶזּפ

252 Josep
 Coves del Drac קֹוֶבס ֶדל דראק

521

 Capocorb Vell קאּפֹוקֹורּב ֶול
520–21

38 Capek, Karl קאֶּפק, קארל
 Carboneras קארּבֹוֶנראס, מסעדות

599
 Carbonero, קארּבֹוֶנרֹו, חֹוֶסה מֹוֶרנֹו

39 José Moreno
224 Cardona קארדֹוָנה

מלונות 566  
 Duques de קארדֹוָנה, דוכסי

224 Cardona
 Carducho, קארדּוצ'ֹו, ויֶסנֶטה

333 ,284 Vicente
קארטּוָחה ֶדה מיראפלֹוֶרס )ּבּורגֹוס( 

375 Cartuja de Miraflores
 Carrión de קאִריֹון ֶדה לֹוס קֹונֶדס

372 los Condes
מסעדות 594  

243 Cariñena קארינֶייָנה
 Cariñena קארינֶייָנה, חבל היין

206-7
Carlomagno קארל הגדול, הקיסר

הקרב ברֹונֶססבאֶייס 56, 138  
קתדרלת ג'ירֹוָנה 219  

קארל החמישי, הקיסר )קרלוס 
309 ,63 Carlos I )הראשון

ֶאל ֶאסקֹוריָאל 335  
ָאלָקזאר )טולדו( 393, 394  

ארמונו של קארל החמישי,   
ָאלָהמּבָרה )גרנדה( 494-5

ָּבֶאָסה 503  
בן לא־חוקי 161  

דיוקן 74  
האימפריה 62  
ההכתרה 62  

מבצר סיָמנקאס 371  
מֹונאסֶטריֹו ֶדה יּוסֶטה 409  

מחווה לָטָרסֹוָנה 240  
ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 281  
ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 444  

 ,10 Carmona )קארמֹוָנה )אנדלוסיה
480 ,17 ,13
מלונות 572  

מסעדות 599  
 Carmona )קארמֹוָנה )ָקנַטּבִרָיה

115 ,105
110 Carreño, Juan קאֶרניֹו, חואן

112 Cares קאֶרס, נהר
 Carrer )קאֶרר מֹונטקאָדה )ברצלונה

158 Montcada
 Carreras, José קאֶרראס, חֹוֶסה

195 ,26
 Carrera )קאֶרָרה ֶדל דארֹו )גרנדה

493 del Darro
 Carrero קאֶררֹו ּבלאנקֹו, אדמירל

71 Blanco, Almirante
 Quevedo, ֶקֶבדֹו, פרנסיסקֹו ֶדה

402 ,38 Francisco de

 Casas rurales קאסאס רּוראֶלס
560 ,559

 Casa )קאסה ּבאליֹו )ברצלונה
168 ,145 ,144 ,13 Batlló

קאָסה ֶדה דּולסיֶנָאה )ֶאל טֹוּבֹוסֹו( 
398 Casa de Dulcinea

קאָסה ֶדה לאס מּוֶארֶטס )סלמנקה( 
365 Casa de las Muertes

קאָסה ֶדה לאס קֹונצ'אס )סלמנקה( 
 ,362 ,28 Casa de las Conchas

365
 Casa de קאָסה ֶדה ל'ַארדיַאָקה

150 ,148 l'Ardiaca
קאָסה ֶדה ָלה קֹונֶדָסה ֶלּבריָחה 

 Casa de la Condesa )סביליה(
442 Lebrija

קאָסה ֶדה לֹוס גֹולפיֶנס ֶדה אּבאחֹו 
 Casa de los Golfines )קאֶסֶרס(

412 de Abajo
 Casa )קאָסה ֶדה לֹוס טירֹוס )גרנדה

490–91 de los Tiros
קאָסה ֶדה ֶסרוואנֶטס )ואָיאדֹוליד( 

371 Casa de Cervantes
 Casa )קאָסה ֶדה ּפילאטֹוס )סביליה

442–3 ,13 de Pilatos
 Casa de )קאָסה ֶדה קאמּפֹו )מדריד

306 Campo
קאָסה ֶדה קֹולֹון )לאס ּפאלמאס 

 Casa de )ֶדה גראן קאנארָיה
548 Colón

 Casa )קאָסה ויֶסנס )ברצלונה
168 ,145 Vicens

 Casa )קאָסה ֶטראֶדס )ברצלונה
169 ,165 Terrades

 Casa )קאָסה מֹוֶדרניסָטה )נֹוֶבלָדה
264 Modernista

קאָסה מיָלה, ָלה ֶּפדֶרָרה )ברצלונה( 
 ,29 ,13 Casa Milà, La Pedrera

169 ,166–7 ,165 ,162 ,144 ,142
קאסֹון ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירֹו )ּפראדֹו( 
301 Casón del Buen Retiro

Cazorla קאסֹורָלה
מלונות 572-3  
מסעדות 599  

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורָלה   
501

פסטיבלים 45  
קאסילָדה הקדושה )סּורּבאראן( 293

 Casino, Murcia קאסינֹו, מּורִסָיה
266

412–13 ,405 Cáceres קאֶסֶרס
מלונות 571  

מסעדות 597  
מפת רחובות מאוירת 13–412  

 Provincia de קאֶסֶרס, נפת
405 Cáceres

 Cap de קאּפ ֶדה ָקבאֶיירָיה
527 Cavalleria

408 Cáparra קאּפאָרה

92 Cambados קאמּבאדֹוס
מלונות 562  

מסעדות 582  
228 Cambrils קאמּברילס

מסעדות 588  
קאמינֹו ֶדל ֵריי )גארגאנטה ֶדל צ'ֹורֹו( 

478 Camino del Rey
 Camp Nou )קאמּפ נֹואּו )ברצלונה

180
קאמּפ נֹואּו )החוויה והמוזיאון( 

 ,180 Barcelona Football Club
181

קאמּפֹו ֶדה ּבֹורָחה, חבל היין 
206-7 Campo de Borja

 Campo de קאמּפֹו ֶדה קריּפטאָנה
398 ,383 Criptana

 Campo del קאמּפֹו ֶדל ָאגּוָאה
354 Agua

 Campo )קאמּפֹו ֶדל מֹורֹו )מדריד
279 ,272 del Moro

 Campo, Juan קאמּפֹו, חואן ֶדל
490 del

 Campin, Robert קאמּפין, רוברט
299

217 Camprodon קאמּפרֹודֹון
 Canalejas, José קאנאֶלחאס, חֹוֶסה

276 ,69
 Canales, קאנאֶלס, אנטוניו

429 Antonio
 Cangas de Onís קאנגאס דה אֹוניס

111 ,15
מלונות 562  

מסעדות 583  
פסטיבלים 114  

108 Candas קאנדאס
594 Canedo קאֶנדֹו, מסעדות

 Candelada קאנֶדלאָדה, מלונות
569

 Candela, Felix קאנֶדָלה, ֶפליקס
257

 ,308 Cano, Alonso קאנֹו, אלֹונסֹו
500 ,490 ,489

קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו, אנטוניו 
 Cánovas del Castillo, Antonio

290 ,68
 Caños de קאניֹוס ֶדה ֶמָקה, מלונות

572 Meca
387 Cañete קאנֶייֶטה

416 Cancho Roano קאנצ'ֹו רֹוַאנֹו
 Cazalla de קאסאָיה ֶדה ָלה סיירה

480 la Sierra
מלונות 572  

195 Casals, Pau קאסאלס, ָּפאּו
מוזיאון ָּפאּו קאסאלס )ֶאל ֶונדֶרל(   

228
קאסאס, הכומר ברתולומה ֶדה 

 Casas, Father Bartolomé לאס
62 de las



נדקס  | אי  676677  | נדקס   אי

ג'ירֹוָנה 19–218  
גּואדיס 497  

גּוָאָדָלחאָרה 387  
גרנדה 17, 490  
ואיאדֹוליד 371  

ואלנסיה 16, 5–254  
ויטֹוריה 14, 130  

ויק 224  
ָחֶאן 497  

חאָקה 235  
ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 470  

טּוֶדָלה 134  
טּוי 100-101  

טולדו 341, 393, 7–396  
טֹורטֹוָסה 229  
ָטָרגֹוָנה 229  

ֶטרּוֶאל 59, 244, 245  
ָטָרסֹוָנה 233, 240  

לאס ּפאלמאס ֶדה גראן קאנארָיה   
548

לה ֶסאּו ד'אּורֶג'ל 216  
לּוגֹו 103  

לֹוגרֹוניֹו 133  
ֵליאֹון 28, 61, 340, 9–358  

לֵייִאיָדה 224  
מדריד )ֶדה ָלה ָאלמּוֶדָנה( 279  

מֹונדֹונֶיידֹו 92  
מּורסָיה 16, 202, 266  

מלגה 478  
סאמֹוָרה 360  

סביליה 13, 438, 41–440  
ֶסגֹובָיה 368  
סֹוִרָיה 381  

סיגּוֶאנָסה 386  
ִסיּודאד רודריגו 361  

ִסיּוטאֶדלָיה 526  
סלמנקה 362, 364  

סנטָאנֶדר 117  
סנטו דומינגו ֶדה לה קאלסאָדה   

132
סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה 15, 89,   

96–7 ,95
סרגוסה 241  
ּפאֶלנסָיה 372  

ּפאמּפלֹוָנה 136-7  
ּפלאֶסנסיה 409  

ָּפלָמה 522, 5–524  
קאדיס 471  
קּוֶאנָקה 389  
קורדובה 485  

קֹוִרָיה 409  
רֹוָדה ֶדה איסאֶּבָנה 240  

 ,Reyes Católicos קתוליים, המלכים
ראו פרננדו השני, מלך אראגון; 

איסבלה הראשונה, מלכת 
קסטיליה

קתולית, הכנסייה 25
אינקוויזיציה 278  
אמנות דתית 36  

קרלוס השלישי ’האציל', מלך 
 Carlos III el Noble, Rey נאבארה

134 de Navarra
 Carlos קרלוס השלישי, מלך ספרד

75 ,66 III, Rey de España
אילָיה ֶדה ָטּבארָקה 265  

ארכיון האמריקות )סביליה( 443  
דיוקנאות 299  

מגרש את הישועים 66, 276  
מוזיאון הּפראדֹו )מדריד( 296  

מוכתר למלך 67  
ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 280, 281  
ּפאֶסאֹו ֶדה ָלה ָקסֵטיַאָנה )מדריד(   

310
ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו )מדריד( 288  
ּפּוֶארָטה ֶדה ַאלקאָלה )מדריד(   

291
ּפּוֶארָטה ֶדל סֹול )מדריד( 276  
פלאסה מאיֹור )מדריד( 277  
פלאסה ָקנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו   

)מדריד( 290
פסלו 301  
קברו 137  

ֵריַאל חארדין ּבֹוטאניקֹו )מדריד(   
301

 Carlos קרלוס הרביעי, מלך ספרד
243 ,66 IV, Rey de España

דיוקנאות 75, 280  
משפחתו של המלך קרלוס הרביעי   

)גויה( 37
ּפאלאסיֹו ֵריַאל )מדריד( 280  

ּפאלאסיֹו ֵריַאל ֶדה ָאראנחּוֶאס 337  
קרליסטים, מלחמות 66, 67, 68

קרמיקה, אריחים )ָאסּוֶלחֹוס( 28, 
442 ,426

)ה(קרנבל 43, 47
ּבֶיילָסה 243  

סנטה קרּוס ֶדה ֶטֶנריֶפה 540  
קאדיס 467  

קרתגינים 51, 52, 53, 267
קשתות ערביות 427

קתדרלות
ָאביָלה 366-7  
אּוֶאסָקה 239  

אֹובֶיידֹו 15, 110  
אֹוּוֶרנֶסה 102  
אֹוריֶווָלה 265  
איביזה 515  

ֶאל ּבּורגֹו ֶדה אֹוסָמה 381  
ָאלּבאֶסֶטה 400  
ָאלּבאראסין 245  

ָאלֶמִרָיה 505  
ָאסטֹורָגה 356  
ּבאדאחֹוס 416  

ָּבֶאָסה 503  
ּבּורגֹוס 341, 374, 7–376  

ּבילָּבאֹו 122  
ברצלונה 12, 143, 146, 148,   

152–3

קסטיליאנית, ראו ספרדית
קסטיליה וֵליאֹון, ממלכת 58, 59

קסטיליה, ממלכת 58
קסטיליה )קסִטָייה(, ממלכת 58
קסטיליה־ֵליאֹון, ממלכת 58, 59

קסטל ֶדלס טֶרס דָרגֹונס )ברצלונה( 
159 Castell dels Tres Dragons

 Castelao, ָקסֶטָלאֹו, אלפונסו
98 Alfonso

 Castelar, Emilio ָקסֶטלאר, אמיליו
68

 Castro Urdiales קסטרֹו אּורדיַאֶלס
117 ,15

מסעדות 583  
 Castro de קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה

108 Coaña
קסטרו, רֹוָסלָיה ֶדה, מוזיאון רֹוָסלָיה 
 98 Castro, )ֶדה קסטרו )ּפאדרֹון

 Rosalia de
108 ,15 Castropol קסטרוּפֹול

ָקסטִריֹו ֶדה מּורִסיה, פסטיבלים 
372 Castrillo de Murcia

קפה 580
 Café Gijón )קפה חיחֹון )מדריד

325 ,324 ,295
 Capilla Real )ָקִּפָייה ֵריַאל )גרנדה

490 ,17
 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס

299
ָקראנטֹוניאס )ָאֶסאּוֶצ'ה( 

409 Carantoñas
 Carracedo ָקראֶסדֹו ֶדל מֹונאסֶטריֹו

355 del Monasterio
 Batalla de )קרב הפרחים )לאֶרדֹו

114 Flores
 Caravaca ָקָרבאָקה ֶדה ָלה קרּוס

267 de la Cruz
מסעדות 591  

298 Caravaggio ָקָרוואג'ֹו
דוד המנצח מעל גוליית 299  

קרוואנים 561
קרו־מניֹון, האדם הקדמון 52, 129

 Cruz de קרּוס ֶדה ֶטֶחָדה, טיול
549 Tejeda

25 Cruz, Penélope קרּוס, פנלופה
267 ,16 ,11 Cartagena ָקרָטֶחָנה

מלונות 567  
478 Carratraca ָקָרטראָקה

 Carlos de קרלוס ֶדה ויַאָנה, הנסיך
134 Viana, Príncipe

 Carlos קרלוס הראשון, מלך ספרד
I, Rey de España, ראו קארל 

החמישי
 Carlos II, קרלוס השני, מלך ספרד

Rey de España
דיוקן 74, 110  

מותו 65  

 Cámara )קמרה אובסקורה )סביליה
450 Oscura

93 Camariñas ָקמאריניאס
ָקמּפאנָיה, פדרו ֶדה, הערצת 

 Campaña, Pedro האמגושים
358 de

קמפינג, אתרים 561
386 Campisábalos ָקמּפיָסּבאלֹוס

539 Candelaria ָקנֶדלארָיה
פסטיבלים 540  

361 Candelario ָקנֶדלאריֹו
ָקנַטּבִרָיה, הרי 115

ָקנַטּבִרָיה, ראו ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה
250 Cantavieja ָקנָטווֶייָחה

קניונינג 611
קנסות תנועה 631

קנקן וכוס )גריס( 37
 Islas Canarias קנריים, האיים

532–55 ,508–9
אוכל מקומי 541  

אקלים 49  
גראן קאנארָיה 9–546  

הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה 47  
הרי געש 555  

ֶטֶנריף )ֶטֶנריֶפה( 43–538  
ָלנצארֹוֶטה 4–552  

מלונות 575  
מסעדות 604-5  
מעבורת 627  
מפה 508-9  

מפות 19, 21  
מפת האיים המזרחיים 544-5  
מפת האיים המערביים 534-5  

פּוֶארֶטֶוונטּוָרה 51–550  
פסטיבלים 540  

 Quesada, Diego ֶקסאָדה, דֶייגֹו
448 de

ָקסֵטיאר ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה, מלונות 
572 Castellar de la Frontera

 Castelló de ָקסֶטיֹו ֶדה ָלה ּפלאָנה
251 la Plana
פסטיבלים 44  

247 Castellón ָקסֶטיֹון
 Castilla y León ָקסִטָייה ִאי ֵליאֹון

350–81
אוכל ומשקאות 342-3  

אקלים 48  
מבצרים 9–348  
מלונות 569-70  
מסעדות 594-5  

מפה 352-3  
פסטיבלים 372  

 Castilla-La קסִטָייה-ָלה–מאנָצ'ה
382-403 Mancha
אוכל ומשקאות 343  

אקלים 49  
מלונות 470-71  
מסעדות 595-7  

מפה 384-5  
פסטיבלים 391  

 Cornejo, קֹורֶנחֹו, פדרו דּוֶקה
484 Pedro Duque

127 Kursaal )קּורסאל )סן סבסטיאן
 Corpus Christi קֹורּפּוס ּכריסטי

102 ,42
טולדו 391  

ָלה אֹורֹוטאָבה 540  
סביליה 435  
קטאלונים 23

התנועה לעצמאות 23  
קטאלונית, שפה 216, 617

428 Ketama ֶקטאָמה
590 Catalayud ָקָטלאיּוד, מסעדות

 Catalunya )ָקָטלּונָיה )קטאלוניה
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

ָקייָשה-פורום )ברצלונה( 
177 CaixaForum

ָקייָשה-פורום )סרגוסה( קיין, סר 
530 Kane, Sir Richard ריצ'רד

קינטאנָיה ֶדה לאס ויניאס 
374 Quintanilla de la Viñas

קיץ בספרד 45
פסטיבלים 42-3  

קישוט, דֹון, ראו ֶסרוואנֶטס
 Clavé, Josep קלאֶבה, ז'ֹוֶזּפ ָאנֶסלם

156 Anselm
קלאסית, מוסיקה 608-9

ברצלונה 195, 197  
מדריד 326, 327  
סביליה 61–460  

 Clarín, קלארין, ֵליאֹוּפֹולדֹו ַאלאס
110 ,39 Leopoldo Alas

ָקלֶדרֹון ֶדה ָלה ּבארָקה, פדרו 
 Calderón de la Barca, Pedro

416 ,65 ,64 ,38
 Calderón, Rodrigo ָקלֶדרֹון, רֹודריגו

277
299 Claude Lorrain קלוד לֹוֵריין

קלטים 52
אֹו ֶסּבֵריירֹו 103  

מֹונֶטה ֶדה סנטה ֶטקָלה 100  
קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה 108  

381 Calatañazor ָקָלָטניַאסֹור
 Calatrava la ָקָלטראָבה ָלה נּוֶאָבה

402–3 Nueva
 Calatrava, ָקָלטראָבה, סנטיָאגֹו

257 Santiago
קֶלֶמנטיּוס העשירי, האפיפיור 

259 Clemente X

 Costa de la קוסטה ֶדה לה לּוס
472 Luz

 Costa da קוסטה ָדה מֹורֶטה
93 Morte

 Costa del קוסטה ֶדל ָאָזהאר
251 Azahar

 Costa del Sol קוסטה ֶדל סֹול
476-7

 Costa del קוסטה ֶדל סיֶלנסיֹו
538 Silencio

 ,11 Costa Vasca קוסטה ואסָקה
123 ,14

 ,15 ,11 Costa Verde קוסטה ֶורֶדה
108–9 ,104

553 Costa Teguise קוסטה ֶטגיֶסה
מלונות 575  

מסעדות 605  
 Costa Tropical קוסטה טרופיקל

487
267 Costa Cálida קוסטה קאלידה
550 Costa Calma קוסטה קאלמה

קֹוסֶטרס ֶדל ֶסגֶרה, חבל היין 
206–7 Costers del Segre

 Cocido madrileño קֹוסידֹו מדריֶלניֹו
342

קוסמו-ָקייָשה - מוזיאון המדע 
 Cosmocaixa - Museu )ברצלונה(

182 de la Ciència
45 Copa del Rey קֹוָּפה ֶדל ֵריי

 Coca, Castillo de קֹוָקה, ָקסִטיֹו ֶדה
369 ,348

 Kokoschka, קֹוקֹושָקה, אוסקר
122 Oskar

קֹוראל ֶדה קֹוֶמדיַאס )ָאלמאגרֹו( 
403 Corral de Comedias

 Corral )קֹוראל ֶדל קארּבֹון )גרנדה
490 ,17 del Carbón

 Corral, קֹוראל, ֶחרֹונימֹו ֶדל
371 Jerónimo del

551 ,544 Corralejo קֹוראֶלחֹו
מלונות 575  

קורדובה 13, 5–482
המסגד 57, 420, 463, 483,   

484–5
הערבים 56  

מדריד וספרד המורית: גרנדה,   
קורדובה וסביליה 10, 17

מלונות 573  
מסעדות 599  

מפת רחובות מאוירת 482-3  
פסטיבלים 45, 46, 467  

 Provincia de קורדובה, נפת
463 Córdoba

355 Corullón קֹורּויֹון
 Cortés, Hernán קֹורֶטס, ֶארנאן

443 ,62
295 Cortes )קֹורֶטס )הפרלמנט

409 Coria קֹוִרָיה
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שלוש הגראציות )רּוֶּבנס( 297
שלושה ילדים צוענים )ֶרּבּול( 148

שלושים השנה, מלחמת 65
שלושה במאי 1808 )גויה( 7–66, 

298
שליטי ספרד 74-5

שמורות טבע
 Laguna de לגונה ֶדה גאיֹוקאנָטה  

242 Gallocanta
פארק נאטּוראל ֶדל דלתא ֶדה   

 Parc Natural del Delta ל'ֶאּבֶרה
229 de l'Ebre

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה טֹורקאל   
479 Parque Natural del Torcal
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה לֹוס מֹונֶטס   

 Parque Natural de los ֶדה מלגה
478 Montes de Málaga

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה מֹונפראגּוֶאה   
 Parque Natural de Monfragüe

410
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה מֹונקאיֹו   

 Parque Natural de Moncayo
240

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה סֹומֶיידֹו   
 Parque Natural de Somiedo

109
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה   

 Parque Natural de Cabo גאטה
505 ,421 de Gata

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורָלה   
501 Parque Natural de Cazorla

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדל אֹוֶסס ֶדל   
 Parque Natural de las דּוראטֹון

369 Hoces del Duratón
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדל ָאלטֹו טאחֹו   
 Parque Natural del Alto Tajo

386
263 Font Roja פֹונט רֹוחה  

ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה גֶרדֹוס   
 Reserva Nacional de Gredos

366
ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס ָאנקאֶרס   

 Reserva Nacional de ֵליאֹוֶנֶסס
354 los Ancares Leoneses

ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה פּוֶאנֶטס   
 Reserva Nacional de קאריֹונאס

373 Fuentes Carrionas
שמידט־רֹוטלּוף, קארל, נוף סתווי 
 Schmidt-Rottluff, באֹולֶדנּבּורג

293 Karl
שמש, שעות 48-9

 ,43 Año Nuevo ה(שנה החדשה(
294 ,47

שעות פתיחה 617
בנקים 622  

חנויות 320, 606  
מסעדות 576  

333 Rascafría ָרסקאפִרָיה
ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה גֶרדֹוס 

 Reserva Nacional de Gredos
366

ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה לֹוס אנקאֶרס 
 Reserva Nacional de ֵליאֹוֶנֶסס

354 los Ancares Leoneses
ֶרֶסרָבה נאסיֹונאל ֶדה פּוֶאנֶטס 

 Reserva Nacional de קאריֹונאס
373 Fuentes Carrionas

רפאל 285, 299
רפואה, שירותי 621

)ה(רפובליקה הראשונה 66, 68, 75
)ה(רפובליקה השנייה 9–68, 75

רפובליקנים 9–68, 70
רפטינג 611
רפתות 32

55 Reccared ֶרקארד, המלך
ֶרקֹונקיסָטה )הכיבוש מחדש( 9–58, 

105
252 Requena ֶרֶקָנה

 Recceswinth ֶרֶקסווינטּוס, המלך
371

ש
220 Chagall, Marc שאגאל, מארק
 Xàtiva )Játiva( )שאטיָבה )חאטיָבה

258
מלונות 568  

שארל מארֶטל, מלך הפרנקים 
56 Charles Martel

)ה(שבוע הקדוש )סביליה( 435
שגרירויות 619
שווקים 606

ברצלונה 155, 158, 190, 193  
ואלנסיה 255  

ויק 224   
מדריד 306, 21–320, 323  

סביליה 458, 459  
שוורים, מלחמות 25, 26, 41–40, 

609
מוזיאון השוורים )ָאנֶטֶקָרה( 479  
מוזיאון השוורים )מדריד( 310  

פלאסה ֶדה טֹורֹוס )ָאנֶטֶקָרה( 479  
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה לאס ֶונטאס   

)מדריד( 304, 310, 325, 327
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה ָלה   

ָמֶאסטראנָסה )סביליה( 432, 434, 
461

רונָדה 475  
שוורים, מרוץ )ּפאמּפלֹוָנה( 136

שונר 469
 Chopin, Frederic שופן, פרדריק

518
שיחון ספרדית 685-8

שיט 610
 Shakespeare, שייקספיר, וויליאם

337 William
שירה 38

 Ribalta, ריּבאלָטה, פרנסיסקו
256 ,255 ,36 Francisco

ישו מחבק את ברנרד הקדוש 298  
ריּבאס ֶדה סיל, מונאנסֶטריֹו ֶדה 

 Ribas de Sil, Monasterio de
102 ,90

ריבוע הזהב )ברצלונה(, מפת 
 Quadrat d'Or רחובות מאוירת

164-5
82–3 Ribeiro ריֵּביירֹו, חבל היין

 Ribera ריֶּבָרה ֶדל דּוֶארֹו, חבל היין
344-5 del Duero

 Ribera, José de ריֶּבָרה, חֹוֶסה ֶדה
479 ,298 ,285 ,284

המושיע 36  
מות הקדושים של פיליּפוס הקדוש   

296
 Ribera ריֶּבָרה סאקָרה, חבל היין

82 Sacra
Ribera, Pedro de ריֶּבָרה, פדרו ֶדה
המוזיאון העירוני )מדריד( 308-9  

סן קאֶיטאנֹו )מדריד( 306  
קּוָארֶטל ֶדל קֹונֶדה־דּוֶקה )מדריד(   

308
466 Rio Tinto ִריֹו טינטֹו, חברת

 Río Cárdenas ִריֹו קארֶדנאס, עמק
120

ִריֹוָחה, חבל היין 82-3
368-9 Riofrío ִריֹופִריֹו

 Reynolds, ריינולדס, ג'ושואה
309 Joshua

115 Reinosa ֵריינֹוָסה
158 Reynés, Josep ֵרייֶנס, ז'ֹוֶזּפ

 Rincón de רינקֹון ֶדה ָאֶדמּוס
245 Ademuz

 Rincón de רינקֹון ֶדה ָלה ויקטוריה
477 la Victoria

ריסי, פרנסיסקֹו ֶדה, אֹוטֹו־דה־ֶפה 
 Ricci, Francisco בפלאסה מאיֹור

278 de
216 Ripoll ריּפֹול
מסעדות 589  

 Hotel )ריץ ֶּבלמֹונד, מלון )מדריד
290 ,289 Ritz by Belmond

רכבות, לוחות זמנים 629
רכבל

ּפארֶקה נאסיונאל ֶדל ֵטייֶדה 542-3  
פּוֶאנֶטה ֶ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 )ֶחֶרס ֶדה 
 Real Escuela )ָלה פרֹונֶטָרה

470 Andaluza de Arte Ecuestre
308 ,299 Rembrandt רמברנדט

רנסאנס, אדריכלות 29

קֹוֶלחיַאָטה ֵריַאל, ויטראז'   
58-9 Colegiata Real

139 ,138 Roncal רֹונקאל
 Rusiñol, רּוסיניֹול, סנטיאגו

228 Santiago
221 Roses רֹוֶסס
מסעדות 589  

רוק, מוסיקת 608
ברצלונה 196, 197  
מדריד 326, 327  

סביליה 461  
 Roque )רֹוֶקה ּבֹונאנָסה )ֶאל ִאֶיירֹו

534 Bonanza )El Hierro(
 Roque de Cano רֹוֶקה ֶדה קאנֹו

537
549 Roque Nublo רֹוֶקה נּוְּבלֹו

רֹוֶקטאס ֶדה מאר, מסעדות 601 
Roquetas de Mar

 Batalla de )1643( רֹוקרֹוי, קרב
64 Rocroi

124 Rothko, Mark רֹותקֹו, מארק
רחיפה, מצנחי 610

 Parque )ֶרטירֹו, ּפארֶקה ֶדל )מדריד
301 ,287 ,286 ,271 del Retiro

 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה
 ,426 ,418–19 ,13 ,10 Alcázar

444–5 ,439 ,427
ֵריַאל חארדין ּבֹוטאניקֹו )מדריד( 
301 Real Jardín Botánico

 ,181 Real Madrid ֵריַאל מדריד
325 ,310

ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה לאס ֶוולגאס 
 Real Monasterio de las )ּבּורגֹוס(

375 Huelgas
ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטֹו טֹומאס 
 Real Monasterio de )ָאביָלה(

367 Santo Tomás
 Real )ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה

492 Chancillería
ֵריַאל קארטּוָחה ֶדה ֶחסּוס ֶדה 
 Real )ָנסאֶרט )ואלֶדרמֹוָסה

 Cartuja de Jesús de Nazaret
518

 Riaño, Diego ריַאניֹו, דֶייגֹו ֶדה
442 de

92 Rías Altas ִריַאס אלטאס
 Rías )ִריַאס ּבאיָשס )ִריַאס ּבאחאס

99 ,78 Baixas )Rías Bajas(
חבל היין 82-3  

102 Ribadavia ריּבאדאבָיה
 Ribadeo ריּבאֶדאֹו

מלונות 562  
מסעדות 582  

 Ribadeo, Ría ריּבאֶדאֹו, ִרָיה ֶדה
92 de

11 Ribadesella ריּבאֶדֶסָיה
מלונות 563  

מסעדות 584  

מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטו דומינגו ֶדה   
סילֹוס 380

ּפאלאסיֹו ֶדה לירָיה )מדריד( 308  
פלאסה ֶדה סיֶּבֶלס )מדריד( 290  

פלאסה קאנֹובאס ֶדל ָקסִטיֹו   
)מדריד( 290

קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סן איסידרו 276  
 Rojas, רֹוחאס, פרננדו ֶדה

38 Fernando de
486 Rute רּוֶטה

 Ruidera, רּויֶדָרה, לגּונאס ֶדה
401 Lagunas de

448 Roldán, Luisa רֹולדאן, לואיסה
443 Roldán, Pedro רֹולדאן, פדרו

רומאים 51, 5–54
איטליקה 480  
ָאלָקנָטָרה 414  
ֶאמּפּורֶייס 220  
ברצלונה 151  

חוליוּבריָגה 115  
ָטָרגֹוָנה 228-9  

לּוגֹו 103  
ֶמריָדה 414-15  
סאגּונט 253  

ֶסגֹובָיה 55, 368, 369  
ֶסגֹוּבריָגה 390  
קארמֹוָנה 480  
ָקרָטֶחָנה 267  

רומאנסקית, אדריכלות 28
כנסיות 87  

רומנטית, תנועה באמנות 39
רֹוֶמרֹו ֶדה טֹוֶרס, חוליו, מוזיאון 

 Romero de Torres, )קורדובה(
483 Julio

475 Romero, Pedro רֹוֶמרֹו, פדרו
42 Romerías רֹוֶמִריַאס

רֹוֶמִרָיה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדה ָלה קאֶּבסה 
 Romería de la )אנדּוחאר(
467 Virgen de la Cabeza
רֹוֶמִרָיה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדה ָלה 

 Romería de la Virgen ָקנֶדלארָיה
540 de la Candelaria

רֹוֶמִרָיה ֶדה סנט ָמרסאל )ָסה 
 Romeria de Sant )קאּבאֶנָטה

527 Marçal
רֹוֶמִרָיה ֶדה סנטה אֹורֹוסיה )ֶירָּבה ֶדה 

 243 Romería de Santa )ּבאָסה
Orosia

רֹוֶמִרָיה ֶדל ּכריסטֹו ֶדל ַסאּוקֹו 
 Romería del )ֶּפניַאס ֶדה סן פדרו(

391 Cristo del Sahúco
474–5 ,473 ,421 Ronda רֹונָדה

מלחמות שוורים 475  
מסעדות 601  

 Ronda la Vieja רֹונָדה ָלה וֶייָחה
473

רֹונֶססבאֶייס )אֹוֶרָאָגה( 
138 Roncesvalles

מלונות 564  

ר
 Rábida, ראּביָדה, מֹונאסֶטריֹו ֶדה לה

466 Monasterio de la
229 Reus ֶראּוס

 Rajoy, Mariano ראחֹוי, מאריאנו
73

207 Raimat ראימאט, חבל יין
)ה(ראלי הבינלאומי למכוניות 

עתיקות 44
 Ramales ראמאֶלס ֶדה ָלה ויקטוריה

117 de la Victoria
ראמון ֶּבֶרנֶגר הראשון, מלך 

 Ramon Berenguer I, קטאלוניה
153 Rey de Catalonia

ראמון ֶּבֶרנֶגר הרביעי, מלך 
 Ramon Berenguer I, קטאלוניה

58 Rey de Catalonia
מֹוֶנסטיר ֶדה ָסנֶטס קֶראּוס 225  

מֹוֶנסטיר ֶדה ּפֹוּבֶלט 226  
518 Ramis, Julie ראמיס, ז'ּולי

ראמירֹו הראשון, מלך אראגון 
110 Ramiro I, Rey de Aragón

 Ramiro ראמירֹו השני, מלך אראגון
239 II, Rey de Aragón

299 Ranc, Jean ראנק, ז'אן
ֶרּבּול, ז'ֹואן, שלושה ילדים צוענים 

148 Rebull, Joan
רדיו 625

344–5 Rueda רּוֶאָדה, חבל היין
 Rueda, רּוֶאָדה, ֶחרֹונימֹו סאנֶצ'ס ֶדה

486 Jerónimo Sánchez de
 Rueda, Lope רּוֶאָדה, לֹוֶּפה ֶדה

295 de
 ,441 Ruiz, Hernán רּואיס, ֶארנאן

485
38 Ruiz, Juan רּואיס, חואן

 Rubielos de רּוּבֶיילֹוס ֶדה מֹוָרה
244 Mora

 Rubens, Peter רובנס, פטר פאול
471 ,308 ,299 ,285 Paul

ונוס לפני הראי 293  
שלוש הגראציות 297  

159 Roig i Soler רֹוג' ִאי סֹוֶלר
 Rogers, Richard רוג׳רס, ריצ׳רד

177
 Roda de רֹוָדה ֶדה איסאֶּבָנה

240 Isábena
 Rodrigo, Joaquín רודריגו, חֹואקין

337
 Rodríguez, רֹודריֶגס, ֶונטּוָרה

Ventura
איגלסיה ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון   

)מֹונטֶפִריֹו( 486
בזיליקה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה ֶדל   

ּפילאר )סרגוסה( 241
מֹונאסֶטריֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון   

)מדריד( 284
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)ה(תיאטרון הלאומי של קטאלוניה 
 Teatre Nacional de Catalunya

195
תיאטרון קלאסי, פסטיבל )ֶמריָדה( 

45
ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה, האנס היינריך 
 Thyssen-Bornemisza, Hans

292 Heinrich
ָתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה, הברון היינריך 

 Thyssen-Bornemisza, Baron
292 Heinrich

דיוקן 292  
תיירות 27, 73

תיירות אחראית 619
תיירות ירוקה 626
תכשיטים, חנויות

ברצלונה 192, 193  
מדריד 322, 323  
תנועה, חוקי 630

)ה(תערוכה הבינלאומית, ברצלונה 
177 ,176 ,175 ,174 ,173 )1921(

תפוזים 33, 205
תפריטים 576-7

תקופת האבן המוקדמת 52
תקשורת 5–624

 367 Santa תרזה הקדושה מָאביָלה
Teresa de Ávila

ָאביָלה 367  
קברה 365  

תרמילאים 618
)ה(תרנגול והתרנגולת של דומיניקּוס 

הקדוש 132
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ואלנסיה ומּורסָיה 248  
חבל הבאסקים, נאבארה וָלה   

ִריֹוָחה 121
טיסה 626-7  

מונית 632, 635  
מחוזות ספרד 20  
מכונית 630-33  
מעבורת 627  

קטאלוניה 212  
קסִטייה ִאי ֵליאֹון 353  

קסִטייה-ָלה–מאנָצ'ה 385  
רכבת 628-9  

תחבורה בתוך הערים 634-5  
תחבורה ציבורית 634-5

)ה(תחרות הבינלאומית להאּבאֶנָרה 
ולפוליפוניה )טֹוֶרבֶייָחה( 

 Certamen Internacional de
45 Habaneras y Polifonía

 Descenso תחרות השיט בנהר מיניֹו
101 Río Miño

 Descenso תחרות השיט בנהר ֶסָיה
45 Río Sella

 Teatre )ֵתיאטֶרה גֶרק )ברצלונה
175 Grec

 Teatro )תיאטרו ֶאסּפאניֹול )מדריד
295 Español

תיאטרו ֶדה ָלה ָמֶאסטראנָסה 
 Teatro de la )סביליה(

461 ,460 ,432 Maestranza
תיאטרון 609

ברצלונה 5–194, 197  
מדריד 326, 327  

ראו גם תיאטרו, תיאטֶרה  

שפה 617
באסקית )ֶאּוסֶקָרה( 119  

89 Gallego גאֶייגֹו  
ואֶלנסיַאנֹו, ניב 247  

חופשות מיוחדות 613  
קטאלונית 216  

שיחון ספרדית 685-8  
שפת השריקות של ָלה גֹוֶמָרה 536  

שקדיות 33
ֶשרי 425, 581

ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 470  
מֹונִטָיה 486  
שריפות 621

שריקות, שפה, ָלה גֹוֶמָרה 536 
Whistle language

ת
תאונה )ּפֹונֶסה ֶדה ליאֹון( 302

תהילת המלוכה הספרדית )ג'ֹורדאנֹו( 
335 Giordano

תהלוכה של חוזרים בתשובה )גֹוָיה( 
278

תור הזהב 64-5
תחבורה 626-35

אוטובוס 633, 634  
אוטובוסים בינעירוניים 633  

אופניים 633  
אנדלוסיה 464  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 107  
ֶאקסטֶרָמדּוָרה 407  

אראגון 233  
גאליסיה 91  

גֹולֹונדרינאס )ברצלונה( 161  
האיים הּבאֶלאריים 512  
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