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מבין אגמי האזור, מושך אליו 

מזה שנים את העשירים 
והמפורסמים. מסלול 1

ונציה  )למעלה( אין צורך 
להכביר מילים על יופייה 

הקסום של העיר הייחודית 
הזו. מסלול 3

סירִמיֹוֶנה  )משמאל( העיירה 
הפורצת אל תוך אגם גארָדה, 

מתהדרת בשרידים רומיים, 
בנוף מרהיב ובמעיינות 
חמים. מסלול 2

מוקדי־עניין
עיקריים

צפון 
איטליה
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206 ק"מ

מתאים במיוחד ל...
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העונה המומלצת

אפריל-יוני, כשהקמליות 
בשיא פריחתן.

I
התמונה 

המתבקשת
הגנים המדורגים 

בּפאלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו.

K מצוין לאוהבי
עולם הזוהר

שיט לחופי ֶּבלאג'ֹו בסירת 
מהגוני צרה.
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אגמי איטליה 
הנפלאים

מימין: אגם קֹומֹו מווילה מֹונאסֶטרֹו )עמ' 24(

סופרים רבים, מגתה ועד המינגווי, הרעיפו שבחים על אגמי איטליה, המוקפים הרים 
מושלגים מסעירים ומתהדרים בווילות מרשימות ובצמחייה טרופית אקזוטית.
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0 ק״מ

36 ק״מ 132 ק״מ

113 ק״מ

ּבֶלאג'ֹו
שלל גנים קלאסיים

השופעים קמליות

סטֶרזָה
תפאורה מושלמת
לשקיעה מעל הארמונות
באיים הּבֹורֹוֵמִאים

קֹומֹו
מזכרות משי ושחייה
בבריכות על שפת האגם

קאנֹוּביֹו
עיירה מימי־הביניים,
היפה בעיירות סביב
אגם מאג'ֹוֶרה
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מוקדי־עניין עיקריים במסלול



א
ָאָּבצָיה ִדי מֹונֶטה מריה 

 Abbazia di Monte Maria
 49

123 agriturismi ָאגריטּוריזמי

אוכל 13, 124

אופנוע, ראו נהיגה

 Orta San אֹורָטה סן ג'ּוליֹו
69 ,20 Giulio

אזורי הגבלת תנועה, 117 
 Zona Traffico Limitato

– ZTL

 ,18 Isola Bella איזֹוָלה ֶּבָלה
67-68

 Isola del איזֹוָלה ֶדל גארָדה
77 ,32 Garda

 Isola Madre איזֹוָלה מאדֶרה
18-20

 Isola איזֹוָלה סּוֶּפריֹוֶרה
68 Superiore

איטלקית 129-30

ִאיל ויטֹוריָאֶלה ֶדלי איטליָאני 
 Il Vittoriale degli Italiani

78 ,32

אינטרנט אלחוטי 13, 125

46-47 Alto Lario ָאלטֹו לאריֹו

אנסאלדֹו, סדנאות 63

אקלים 12

 Arena )ָאֶרָנה ִדי ורונה )ורונה
41 di Verona

אשרות 128

אתרי אינטרנט 13, 117

ב
 ,35 Bardolino ּבארדֹולינֹו

80-81

 ,108-110 Bolzano ּבֹולצאנֹו
109

ּבֹורֹוֵמִאים, איים 18, 67-68 
Isole Borromee
48 Bormio ּבֹורִמיֹו

בטיחות 117, 120, 126

ביטוח 115, 125

74-75 ,26 ,23 Bellagio ֶּבלאג'ֹו

 ,39-40 ,26 Bergamo ֶּברגאמֹו
82 ,81-84

בריאות 125

84-85 ,40 Brescia ּבֶרָשה

בתי שימוש 128

ג
34 Garda גארָדה

 Gardone גארדֹוֶנה ריביירה
78-9 ,32-33 Riviera
גּוֶארֶיירי ריצארדי, יקב 

35 Guerrieri Rizzardi
43 Ghetto Nuovo גטו נּואֹובֹו

גישת אינטרנט, 13, 125

גלריות לאמנות ראו מוזיאונים 
וגלריות

ד
ֶדֶזנצאנֹו ֶדל גארָדה 

 Desenzano del Garda
31-32

דלק 12, 119

ה
השכרת רכב 12, 115-116

ו
 ,47-48 Valtellina ואלֶטליָנה

113

21 Varese ואֶרֶזה

76-77 ,24 Varenna ואֶרָנה

 Villa וילה ּבאלּביָאֶנלֹו
75 Balbianello

 Villa Taranto וילה טאראנטֹו
20

 Villa וילה מֹונאסֶטרֹו
26 ,24 Monastero

 Villa Melzi וילה ֶמלצי ד'ֶאריל
74 ,23 d’Eril

 Villa Serbelloni וילה ֶסרֶּבלֹוני
74 ,23

21 Villa Panza וילה ּפאנָצה

76 Villa Cipressi וילה צ'יּפֶרסי

24 Villa Carlotta וילה קרלֹוָטה

 ,90-99 ,43 ,11 Venezia ונציה
97 ,92-93

אוכל 96, 98  

אל ונציה וממנה 99  

אתרים 90-91, 94  

ברים וחיי־לילה 98  

בתוך ונציה 99  

טיולים מאורגנים 94, 96  

לימודים 96  

לשכות מידע לתיירים 99  

מגורים 95-96  

אינדקס
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מ
מגורים 13, 122-123, ראו גם 

תחת שמות המקומות

מוזיאונים וגלריות

אוסף כלי־הקשת של   
ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה 

 Collezione Gli Archi di
40 Palazzo Comunale

 Peggy אוסף פגי גוגנהיים  
 Guggenheim Collection

91

אקדמיה קאראָרה   
83 Accademia Carrara

 Gallerie גלרֶייה ד'איטליה  
55 d’Italia

 Gallerie גלריית האקדמיה  
43 dell’Accademia

גלריית הציורים של ּבֶרָרה   
55 Pinacoteca di Brera

הגלריה לאמנות מודרנית   
 Galleria ובת־זמננו
 d’Arte Moderna e

83 Contemporanea
הטִרֶיינאֶלה של מילאנו   

55 Triennale di Milano
המוזיאון הלאומי למדע   

 Museo וטכנולוגיה
 Nazionale della Scienza e

58 della Tecnologia
המוזיאון העירוני ָאלטֹו   

 Museo Alto Garda גארָדה
79 ,33

המוזיאון העירוני ֶאֶרמיטאני   
 Musei Civici agli Eremitani

101 ,42

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo של ָאלטֹו ָאדיֶג'ה
 Archeologico dell’Alto

108 Adige
 Museo del המוזיאון ליין  

80 Vino
 Museo della המוזיאון למשי  

21 Seta
21 Villa Olmo וילה אֹולמֹו  

 Museo מוזיאון אלף המיל  
85 Mille Miglia

מוזיאון ההרים ֶמסֶנר   
 Messner Mountain
108 ,49-50 Museum

 Museo del מוזיאון הכינור  
89 Violino

104 MUSE מוזיאון המדע  

 Museo מוזיאון ּפֹולדי־ֶּפצֹולי  
39 Poldi-Pezzoli

מוזיאון רֹוֶבֶרטֹו לאמנות   
 Museo מודרנית ובת־זמננו

 di Arte Moderna e
 Contemporanea Rovereto

107 ,50

מּוֵזייאֹון - המוזיאון לאמנות   
בת־זמננו של ּבֹולצאנֹו 

108 Museion
סקּואֹוָלה גראנֶדה ִדי סן רֹוקֹו   

 Scuola Grande di San
91 Rocco

 Palazzo ּפאלאצֹו גראסי  
90-91 Grassi

 Palazzo ּפאלאצֹו צוקרמן  
101 Zuckermann

פֹונדאציֹוֶנה ָאנדֶרה ֶהֶלר   
 Fondazione André Heller

32

פֹונדאציֹוֶנה ּפראָדה   
59 Fondazione Prada

 Kunst Meran קּונסט ֶמראן  
110-11

 Monte מֹונֶטה רֹוֶקָטה
33 Rocchetta

מוסיקה 120

107 ,50 Mozart מוצרט

מזג־אוויר 12

מטבע 125

מטוס־ימי 26

מטיילים הומואים ומטיילות 
לסביות 124

מידות ומשקלות 122

 ,38-39 ,10 Milano מילאנו
62-63 ,56-57 ,54-65

אוכל 60-61  

אל מילאנו וממנה 65  

אתרים 54-55, 58-59  

בידור 63-64  

ברים וחיי־לילה 61-63  

בתוך מילאנו 65  

טיולים מאורגנים 59  

לשכות מידע לתיירים 65  

מגורים 59-60  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
59

קניות 64-65  

תחבורה 58  

מכונית, ראו נהיגה

20 Hotel Pironi מלון ּפירֹוני

 ,40-41 Mantova ָמנטֹוָבה
86 ,85-88

מסלולי הליכה 97

מעברי־גבול 116, 121

מעיינות חמים

מפות 116-17

מקרי חירום 12, 127 

 ,48-49 Merano ֶמראנֹו
110-113

מרחקים 116

נ
נהיגה 115-20, 121

אתרי אינטרנט 117  

בטיחות 117, 120  

ביטוח 115  

דלק 12, 119  

השכרת רכב, 12, 115-116  

חוקי הדרך 116, 117-119   

חניה 119  

מסמכים 115, 116  

מפות 116-17  

מרחקים 116  

רישיון נהיגה 115  

נכים, מטיילים 128

ס
77-78 ,32 Salò סאלֹו

42 Soave סֹוָאֶבה

ונציה, המשך

מסלולי הליכה 97  

פסטיבלים 94-95  

פעילויות 94  

68-69 ,20 Verbania ֶורּבאנָיה

41-42 Verona ורונה

ח
חגים לאומיים 126

חוקי הדרך, 116, 117-119

חורבות

 Grotte di גרֹוֶטה ִדי קאטּולּו  
30 Catullo

התיאטרון הרומי של ּבֶרָשה   
 Teatro romano di Brescia

84

 Tempio ֶטמּפיֹו ָקּפיטֹולינֹו  
84 Capitolino

127 area codes חיוג, קידומות

חניה 119

חשמל 123-124

ט
88 Torrazzo טֹוראצֹו

 Torre טֹוֶרה ֶדל קאמּפאנֹוֶנה
81 del Campanone

 Torri del טֹורי ֶדל ֶּבנאקֹו
34 Benaco

טיולים ברגל 33, 48, 105, 
113 ,111

טיסה 121

טיפים 13, 126

47 Tirano טיראנֹו

טלוויזיה 122

טלפון 127-128

טלפונים ניידים 127

75-76 ,24 Tremezzo טֶרֶמצֹו

 ,104-107 ,50 Trento טֶרנטֹו
106

טֶרנינֹו רֹוסֹו ֶדל ֶּברניָנה 
 Trenino Rosso del Bernina

48

י
יין 35, 42, 47, 80, 112, 125

)ה(יין, דרך )ָוויינשטראֶסה( 
112 Weinstraße

80 Zeni Winery יקב ֶזני

כ
כינורות 89

כנסיות וקתדרלות

אֹוָרטֹוריֹו ִדי סן ג'ֹורג'ֹו ֶא   
סקֹוֶלָטה ֶדל סנטֹו 102 

 Oratorio di San Giorgio e
Scoletta del Santo

 Basilica בזיליקה ִדי סן ג'ּוליֹו  
69 di San Giulio

 Basilica בזיליקה ִדי סן מרקו  
91 ,43 di San Marco

 Basilica בזיליקה ִדי סן ֶפֶדֶלה  
71 di San Fedele

בזיליקה ִדי סנט'ָאמּברֹוג'ֹו   
 Basilica di Sant’Ambrogio

58-59

בזיליקה ִדי סנט'ָאנדֵריָאה   
87 Basilica di Sant’Andrea

בזיליקה ִדי סנט'אנטוניו   
 Basilica di Sant’Antonio

101-102

בזיליקה ִדי סנטה מריה ֶדֶלה   
 Basilica di Santa גראצֶיה

55 Maria delle Grazie
בזיליקה ִדי סנטה מריה ֶדָלה   
 Basilica di Santa סאלּוֶטה

91 Maria della Salute
בזיליקה ִדי סנטה מריה   

 Basilica di Santa מאג'ֹוֶרה
83 ,26 Maria Maggiore

83 Duomo )דּואֹומֹו )ֶּברגאמֹו  

 ,50 Duomo )דּואֹומֹו )ְטֶרנטֹו  
104

 ,39 Duomo )דּואֹומֹו )מילאנו  
54

 Duomo )דּואֹומֹו )ּפאדֹוָבה  
101

71 Duomo )דּואֹומֹו )קֹומֹו  

 Duomo )דּואֹומֹו )קֶרמֹוָנה  
88 ,40

 Duomo )דּואֹומֹו ֶוקיֹו )ּבֶרָשה  
85 ,40 Vecchio

סאקרֹו מֹונֶטה ִדי סן   
 Sacro Monte di פָרנֶצ'סקֹו

69-70 San Francesco

סקּואֹוָלה ִדי סן ג'ורג'ו ֶדלי   
 Scuola di San סקיָאבֹוני

91 Giorgio degli Schiavoni

 Chiesa קֶייָזה ִדי סן ָמאּוריציֹו  
58 di San Maurizio

קֶייָזה ִדי סנט'ָאגֹוסטינֹו   
 Chiesa di Sant’Agostino

88

קֶייָזה ִדי סנטה מריה ֵדיי   
 Chiesa di Santa מיראקֹולי

91 Maria dei Miracoli

קפלה ֶדלי סקרֹוֶבני   
 Cappella degli Scrovegni

42

 Cappella קפלה קֹוֶלאֹוני  
40 Colleoni

רֹוטֹונָדה ִדי סן לֹוֶרנצֹו   
 Rotonda di San Lorenzo

87

כסף 13, 125-126, 

כספומטים 125

כרטיסי אשראי 125-26

ל
 Lago d’Orta לאגֹו ד'אֹורָטה

69-70 ,20

 Lago di לאגֹו ִדי גארָדה
76-81 ,30-35 Garda

 Lago di Ledro לאגֹו ִדי ֶלדרֹו
34

 Lago di Como לאגֹו ִדי קֹומֹו
70-6 ,22 ,18

 Lago Maggiore לאגֹו מאג'ֹוֶרה
66-9 ,21 ,18

75 Lenno ֶלנֹו

לסביות, מטיילות 124

לשכות מידע לתיירים 128
132133
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47 Sondrio סֹונדִריֹו

 Stradivarius סטרדיוואריוס
89 ,40

66-67 ,18-20 Stresa סטֶרָזה

77 ,30 Sirmione סירִמיֹוֶנה

סכנות ומטרדים 117, 120, 126

)ה(סעודה האחרונה )ִאיל 
ֶצ'נאקֹולֹו וינצ'אנֹו( 55

77 Aquaria ספא אקוואריה

 Terme ֶטרֶמה ֶמראנֹו  
48 Merano

סקי 48, 111, 113

ע
עישון 122

פ
 ,42-3 Padova ּפאדֹוָבה

100 ,100-103

 Palazzo ּפאלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו
67-68 ,18 Borromeo

ּפאלאצֹו דּוקאֶלה )ונציה( 
43 Palazzo Ducale

ּפאלאצֹו דּוקאֶלה )ָמנטֹוָבה( 
85 ,41 Palazzo Ducale

 Palazzo del ּפאלאצֹו ֶדל ּבֹו
101 Bò

 Palazzo ּפאלאצֹו ֶדל ּפֹוֶדסָטה
81-83 del Podestà
ּפאלאצֹו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה 

 Palazzo della )ֶּברגאמֹו(
83 ,39 ,26 Ragione
ּפאלאצֹו ֶדָלה ראג'ֹוֶנה 

 Palazzo della )ּפאדֹוָבה(
101 Ragione

ּפאלאצֹו ֶטה )ָמנטֹוָבה( 
87 ,41 Palazzo Te

ּפאלאצֹו ֵריָאֶלה )מילאנו( 
54 Palazzo Reale

ּפאֶסג'אָטה לינֹו ֶג'לּפי 
71 Passeggiata Lino Gelpi

 Passo dello ּפאסֹו ֶדלֹו סֶטלביֹו
113 ,48 Stelvio

ּפארקֹו נציֹונאֶלה ֶדלֹו סֶטלביֹו 
 Parco Nazionale dello

48 Stelvio
פארקים וגנים

 Orto אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו  
102 Botanico

ג'ארדינֹו ּבֹוטאניקֹו   
פֹונדאציֹוֶנה ָאנדֶרה ֶהֶלר 

 Giardino Botanico
 Fondazione André Heller

78 ,32

ּפארקֹו ּבאָיה ֶדֶלה סיֶרֶנה   
34 Parco Baia delle Sirene

פיאצה ִדי ויטוריו ֶעמנואֶלה 
 Piazza di Vittorio ֶטרצֹו

20 Emanuele III
 Piazza del פיאצה ֶדל קֹומּוֶנה

88 Comune
 Piazza Vecchia פיאצה ֶוקָיה

39 ,26

פעילויות, ראו גם תחת שמות 
המקומות

צ
75 Cernobbio ֶצ'רנֹוּביֹו

ק
 Casa dei קאזה ֵדיי טֶרה אֹוצ'י

94 ,91 Tre Oci
 Casa del קאזה ֶדל ֶדֶּפרֹו

107 Depero
69 ,20-21 Cannobio קאנֹוּביֹו

קוואדרילאֶטרֹו ד'אֹורֹו 
63 Quadrilatero d’Oro

72 ,71-74 ,26 ,21 Como קֹומֹו

90 Campanile ָקמּפאניֶלה

 Castel קסטל טָראּוטָמנסדֹורף
48-49 Trauttmansdorff

ָקסֶטלֹו ֶדל ּבּואֹונקֹונסיליֹו 
 Castello del Buonconsiglio

50

 Castello ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו
38-39 Sforzesco

ָקסֶטלֹו סָקליֶג'רֹו )טֹורי ֶדל 
 Castello Scaligero )ֶּבנאקֹו

34

 Castello ָקסֶטלֹו פירמיאנֹו
49-50 Firmiano

42 Castelvecchio קסטלֶווקיֹו

 Cascata ָקסקאָטה ֶדל וארֹוֶנה
79 ,33 del Varone

 Cappella קפלה קֹוֶלאֹוני
26 Colleoni

88-89 ,40 Cremona קֶרמֹוָנה

ר
רדיו 120

107-108 ,50 Rovereto רֹוֶבֶרטֹו

רֹוָקה סָקליֶג'ָרה )סירִמיֹוֶנה( 
77 Rocca Scaligera

 Riva del ריָבה ֶדל גארָדה
79-80 ,33-34 Garda

רכבלים 108-109

רכבת 122

רפואיים, שירותים 125

ש
שיט 121-122

שיט, טיולים 32

שמן זית 79

שעון 122

שעות פתיחה 126

שפה 12, 129-30

ת
תחבורה 13, 121-122, ראו גם 

נהיגה

תיאטרו ָאמילקאֶרה ּפֹונקֶיילי 
 Teatro Amilcare Ponchielli

89

 Teatro תיאטרו ּביּבֶייָנה
87 Bibiena

 Teatro La תיאטרו ָלה ֶפניֶצ'ה
90 Fenice

תקציב יומי, טיפים, 13, 126

134
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