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וישטה
שטלּו ֶדה ָסאּו ז'ֹורזֶ 'ה במרכז ממצאים ארכיאולוגיים בקתדרלת ֶסה משמאל ּפראיָה ָדה ּבֶ לָ ה ָ
מימין ָק ֶ

ּושטה
ּפארקה דאש נאסֹויש במרכז אריחים בסגנון אר-נובו בר ָּואה דּוש ָס ָּפ ֵטיירּוש משמאל ר ָּואה ָאּוג ָ
ֶ
מימין

אף שהמחברים ,ספקי תוכן אחרים ,דורלינג קינדרסלי ושטיינהרט
שרב נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה ,אין הם ערבים
לנכונותו או לשלמותו של המידע בספר ,ואין הם מקבלים על
עצמם ,במידת האפשר ,כל חבות הנובעת מהשימוש בו.
אזהרה ובקשה
דברים משתנים ,מחירים עולים ,לוחות זמנים מוחלפים,
מקומות טובים  מידרדרים ,ומקומות גרועים פושטים את
הרגל  -דבר אינו נשאר כשהיה .אם יש בידיכם עדכונים
למידע המופיע במדריך זה ,אנא כתבו אל :שטיינהרט שרב
מוציאים לאור ,ת.ד  ,8333אזה"ת ספיר ,נתניה  ,4250519או
צרו קשר באמצעות האתר שלנו בכתובת .www.haolam.co.il
מטיילים שישלחו לנו עדכונים ,יקבלו שובר הנחה לרכישת
מדריכים ומפות בהוצאתנו.

ֹונטה וֶ וינטי סינקּו ֶדה ָאּבריל
מימין ט ֶֹורה ֶדה ּבֶ לֶ ן משמאל ּפ ֶ
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שטלּו ֶדה ָסאּו ז'ֹורזֶ 'ה
ָק ֶ
הטירה מימי־הביניים ,המתנוססת בראש הגבעה שעליה
חיו מתיישביה הראשונים של ליסבון ,היא שחזור מוצלח
שמצליח להעלות באוב ימים עברו .אבל גולת הכותרת היא
הנוף המרהיב הנשקף מהטיילת (ראו עמ' .)8-9
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טֹורה ֶדה ֶּבלֶ ן
ֶ
ּפארקה דאש נאסֹויש
ֶ
בּבלֶ ן ,שצורתו כמגף,
מגדל ההגנה ֶ
פארק האומות ,עליו חולש גשר ואסקו
דה גאמה ,הוקם לכבוד תערוכת אקספו  '98הוא אחד מסמליה של ליסבון ,וגם אחת
הדוגמאות המובהקות לגותיקה
שעסקה במורשת הימית של פורטוגל .מאז
המנּואלינית .מידותיו נעימות לעין יותר
ָ
הפך המקום למתחם בילוי ,עסקים ומגורים
משהן מעוררות רושם (ראו עמ' .)18-19
ת (ראו עמ' .)16-17
שוקק פעילו 
לאזּולֶ ז'ּו
המוזיאון הלאומי ָ
ה הזה מוצג העיטור הפורטוגזי הטיפוסי
במוזיאון היפהפ 
 אריחי קרמיקה מאוירים .תקבלו כאן הסברים על האריחים,ותוכלו לראות גם כמה חללי פנים מרהיבים של מנזרים
וכנסיות בעיר (ראו עמ' .)20-21
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה ֶקלּוז'
ארמון הקיץ ,הגובל בליסבון,
הוא חגיגת רוקוקו .לתקופה קצרה
שימש כמעון הקבע של משפחת
המלוכה ,ועדיין מתהדר בסגנון
מצועצע (ראו עמ' .)22-23

DE AB RIL
PON TE 25
DE AB RIL
PON TE 25

הגדולים

מוקדי־עניין עיקריים

מספר המבקרים המגיעים אל ליסבון (ליז'ּבֹואָ ה )Lisboa ,בדרך הים אינו גבוה כבעבר,
ריקה ,לפני שהם חוצים
אך הפנייה הרחבה שעושים מטוסי נוסעים רבים מעל חוף ָקּפָ ָ
את הנהר מעל הגשר התלוי האדום וחולפים במהירות מעל גגות העיר בדרכם אל
נמל־התעופה  -גם היא דרך נחמדה לעשות היכרות עם העיר .קסמיה של ליסבון שובים
את הבאים בשעריה למן הרגע הראשון ,אך היא התברכה גם ביופי עמוק יותר ,שרק
מחכה להתגלות .האור מבליט את יופיה ושוטף אותה בגווני ורוד ותכלת נעימים .זהו
מקום עתיק ,רווי היסטוריה ,אך לא עוד מסוגר כבעבר .פניה הצעירות והעכשוויות של
ליסבון מתגלות בחיי־לילה סוערים ומגוונים ,שרק מעטות מערי אירופה מתהדרות בהם.

A V E NAIVDEAN I D A

66
סינטרה
ָ
העיירה מושכת אליה את רוב המבקרים בליסבון ,אך
כדאי לכם לנהוג כמנהגו של לורד ביירון ,ולספוג תחילה את
לסינטרה  -כך תוכלו להעריך
ָ
אווירת ליסבון לפני שתמשיכו
טוב יותר את הניגודים בין השתיים (ראו עמ' .)26-27

(

7

118

מספרי עמודים בכתב
אֹוּבידּוש 53 Óbidos
אֹוּבידּוש ,ז'ֹוזֶ ָפה ֶדה
מודגש מתייחסים
35 Óbidos, Josefa de
למופע העיקרי.
אוטובוסים 106
א
אוכל ומשקאות
יירה ,בית־הקפה A
ָא ברזילֵ ָ
קפה 111 ,68
75 Brasileira
אּוליסש 30
ֶ
ָא ז'ינז'ינְ יָ ה  ,65 A Ginjinhaאונסק״ו ,אתרי מורשת
68
סינטרה 26-27 ,7
ָ
עולם,
טראב ָסה ,מסעדת A
ֶ
ָא
אֹוס ָאנאריּו ,16 Oceanário
ֶ
89 44 Travessa
50
ליקֹורישטה ,מסעדת A
ָ
ָא
אֹוּפ ארט ,בר-מועדון 43
אופני הרים ,רכיבה על 49
68 Licorista
אופניים 49
ָא ֶס ֶב ָרה 43 A Severa
אּורֹוּפה ,מועדון  Europaאופניים ,רכיבה 49
ָ
ֶא
אּורסה 100 ,53 ,49 Ursa
ָ
88 ,42
פרייראש Os
ָא ֶבנידאש נֹובאש  Avenidasאּוש ֵ
43 Ferreiras
91 Novas
אֹושּפיטל ֶדה ּבֹונֶ קאש
רדאדה
ליּב ֶ
נידה ָדה ֶ
ָא ֶב ָ
Hospital de Bonecas
Avenida da Liberdade
67
41
רּואה ,חנות
ָאזֶ ֶבדּו ָ
נידה וצפון ליסבון
ָא ֶב ָ
67 Azevedo Rua
Avenida & North
ָאזּולֶ ז'ּו ,המוזיאון הלאומי
90-95 Lisbon
Azulejo, Museu
מסלולי הליכה 93
,20-21 ,7 Nacional do
מסעדות ובתי־קפה 95
59 ,34
מפה 90
ייטאּו 52 Azeitão
ָאזֵ ָ
נידה ,חנויות מעצבים
ָא ֶב ָ
ניאש דּו מאר Azenhas
ָאזֶ ָ
בAvenida designer-
102 do Mar
94 shops
איּבּו ,מסעדת 38-39 Ibo
נידה רומא Avenida
ָא ֶב ָ
איזבל מאראגון Isabel de
40 Roma
53 Aragão
(ה)אגודה הקתולית
(ה)איחוד האירופי
הבינלאומית לנערות
31 European Union
Associação Católica
אייפל ,גוסטב Eiffel,
Internacional ao
64 Gustave
Serviço da Juventude
) 77 Feminina (ACISJFאינטרנט 107
אינטרנט אלחוטי ,נקודות
ָא ֶדגָ ה דּו קאיש ,מסעדת
חמות 109
89 Adega do Kais
אינטרנט ,מרכז 109
אדוארד השביעי ,מלך
אינקֹוגניטּו ,מועדון
אנגליה Edward VII,
88 ,42 Incógnito
91 King of England
ּפטקאר  108 Adaptacarאירו 109 Euro
ָא ָד ָ
קֹורטה אינגלֶ ס El
ֶ
ֶאל
ָאדראגָ ה 49 Adraga
94 Corte Inglés
אּו מֹוינְ יּו ,קפה־מסעדה O
לאמ ָדה 94 Alameda
ָא ֶ
101 Moinho
אּו פאיָ ה 43 O Faia
אלאנים ,עם 30 Alan

ּביקה
ֶאלֶ באדֹור ָדה ָ
,72 Elevador da Bica
73
ֶאלֶ באדֹור ָדה גלוריה
73 Elevador da Glória
ז'ּוסטה
ָ
ֶאלבאדֹור ֶדה סנטה
Elevador de Santa
64 ,37 Justa
לאברה
ָ
ֶאלֶ באדֹור דּו
66 Elevador do Lavra
שטלּו ומזרח
לפאמהָ ,ק ֶ
ָ
ָא
ליסבון Alfama, Castelo
56-61 and the East
ברים ובתי־קפה 60
מסלול הליכה 59
מסעדות 61
מפה 56
לקאסר דּו סאל Alcácer
ֶ
ָא
52 do Sal
סֹובה ,ארמון Paço da
לק ָ
ָא ָ
8 Alcáçova
אמבולנס 108
מֹורייראש 40 Amoreiras
ָא ֵ
אמנים 35
ָא ָמראלֵ ,קייל דּו Amaral,
93 Keil do
אנגולה 39 Angola
אנגלית ,עיתונים 107
אנָ ה ָסלָ זאר Ana Salazar
74
אנטוניוס הגדול 82
אנטוניוס מפדובה Santo
,13 António de Lisboa
58 ,33
רבנָ ִריָ ה
אנטיגָ ה ֶא ָ
ד'אנּונסיאדה Antiga
ָ
Ervanária d’Anunciada
66
ייט ִריָ ה ֶדה
קֹונפ ָ
ֵ
אנטיגָ ה
ֶּבלֶ ן Antiga Confeitaria
86 ,45 de Belém
אנריקה הספן Dom
Henrique, o
31 Navegador
ּפאדראּו דּוש
ָ
שקֹוּברימנטּוש
ֶ
ֶד
(אנדרטת התגליות) 84
פסל 10
קברו 11 ,10

ב

ּבאירּו ָאלטּו Bairro Alto
40
שיאדּו וּבאירּו
ראו גם ָ
ָאלטּו

אינדקס

אינדקס

אינדקס

רדאנָ ה
סֹוסיאסאּו קאּבֹו-וֶ ֶ
ָ
ָא
(אגודת כף ורדה)
Associação
38 Caboverdeana
ייאה ָדה רפובליקה
ָא ֶסמּבלֵ ָ
Assembleia da
81 República
נריקש ,דֹון
ָאפֹונסּו ֶא ֶ
Afonso Henriques,
31 ,12 Dom
סינטרה 26
ָ
פסל 8
שטלּו ֶדה ָסאּו ז'ֹורזֶ 'ה
ָק ֶ
9 ,8
קֹונקישטה (הכיבוש
ָ
ֶר
מחדש) 30
(ה)אפריקנית ,ליסבון
38-39
גּואש
ָא ֶקדּוטּו דאש ָא ָ
ליברש Aqueduto das
ֶ
82-83 Águas Livres
אקוואריום 50 ,16
רּודה ,פרנסישקּו ֶדה
ָא ָ
Arruda, Francisco de
18
ארוחות ,זמני 110
רּושטיקה ,חנות
ָ
רטה
ָא ֶ
66 Arte Rústica
אריחי חרסינה
דברים שכדאי לקנות 41
המוזיאון הלאומי
לאזּולֶ ז'ּו ,34 ,20-21 ,7
ָ
59
אריחים ,המוזיאון הלאומי
לאזּולֶ ז’ּו ,33 ,20-21 ,7
ָ
59 ,34
שיאדּו
ָארמאזֶ נש דּו ָ
Armazéns do Chiado
74
רמידה ֶדה ָסאּו זֶ 'רֹונימּו
ֶא ָ
Ermida de São
33 Jerónimo
אשרות 107
אתרי אינטרנט 107

ֶּבנארד ,בית־הקפה Bénard
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
Baixa to Restauradores
75 ,45
62-69
נפיקה 94 Benfica
ֶּב ָ
ברים ובתי־קפה 68
בנקאות 109
חנויות 67 ,40
בר לאונג' ,42 Bar Lounge
מסלולי הליכה 65
88
מסעדות 69
ֶּברארדּו ,ז'ּוזֶ ה Berardo,
מפה 62
34 José
בגדים ,דברים שכדאי
רּברים 31 Berbers
ֶּב ֶ
לקנות 41
ז'ֹואּו
נסה ,דוכס ראו ָ
ּברגָ ָ
ָ
ֶּבה לֶ זָ ה ,מועדון 39 B.
הרביעי ,דֹון Bragança,
Leza
Duque de
(ּבֹויטאקה) ,דיֹוגּו
ָ
ּבֹויטאק
נסה ,משפחת
ּברגָ ָ
ָ
ֶדה Boytac (Boitaca),
32 Bragança
10 ,18 ,Diogo de
(ּבּוליֹואש)ֶ ,פרנָ נדּו ברזיל 39 Brazil
ֶ
ּבּוליָ אּו
בריאות 108
ָמרטינש Bulhão
בריטיש בר British Bar
(Bulhões), Fernando
68
13 Martins
ברים 42-43
ראו גם אנטוניוס
שטלּו ומזרח
לפאמהָ ,ק ֶ
ָ
ָא
מפדובה
ליסבון 60
ּבוסלאש 53 Bucelas
ֶ
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
אינפרנּו Boca do
ֶ
ּבֹוקה דּו
ָ
102 Inferno
68
בוש ,הירונימוס ,הפיתוי
ליסבון לקהילה הגאה
של אנטוניוס הקדוש
87
 ,14 Bosch, Hieronymusבתי־חולים 108
82
בתי־מרקחת 108
שטרלָ ה
בזיליקה ָדה ֶ
בתי־קפה 45
,32 Basílica da Estrela
נידה וצפון ליסבון 95
ָא ֶב ָ
83
שטלּו ליסבון
לפאמהָ ,ק ֶ
ָ
ָא
בטיחות 108
60
בטיחות ,נהיגה 108
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
ביטוח בריאות 108
68
ביטחון אישי 108
ביירון,
לורד  7 Byron, Lordג
116 ,27
(ה)גאה ,ליסבון 87
ָ
ּביקה דּו סאּפאטּו  Bica doגאמּברינּוש ,מסעדת
61 ,44 Sapato
69 Gambrinus
בית הפאדּו והגיטרה
גאמה ,ואסקו דה Gama,
הפורטוגזית (מוזיאון
Vasco da
הפאדּו) Casa do Fado
המסע להודו 30
e da Guitarra
ּפארקה דאש נאסֹויש 16
ֶ
58 Portuguesa
קבר 11
ֶּבלֶ ן 83 Belém
גואה 39 Goa
ראו גם מערב ליסבון
גּולּבנקין ,קאלּוסט
ֶ
ֶּבלֶ ן בר־קפה Belém Bar
Gulbenkian, Calouste
42 Café
91 ,34 ,25 ,24
טֹורה ֶדה Belém,
ֶּבלֶ ןֶ ,
 ,33 ,18-19 ,7 Torre deגולף ,מסלולי ,ברצועת
החוף של ליסבון 102
84

119

ט

טאבארש ,מסעדת Tavares
ֶ
77 ,44
טאגּוס ( ,)Tagusנהר ראו
ֶטז'ּו
קֹואלֵ יירּוש ,יין
טאּפאדה ֶדה ֶ
ָ
Tapada de Coelheiros
47
טאריק 31 Tariq
טאשקה דּו שיקּו Tasca do
ָ
43 Chico
טֹוראלבה ,דיֹוגּו ֶדה
ָ
,10 Torralva, Diogo de
21
טֹורה ֶדה אּוליסש Torre
ֶ
9 de Ulisses
טֹורה ֶדה ֶּבלֶ ן Torre de
ֶ
84 ,33 ,18-19 ,7 Belém
לֹורנסּו
טֹורה ֶדה ָסאּו ֶ
ֶ
Torre de São Lourenço
9
גאמה
טֹורה ואשקּו ָדה ָ
ֶ
Torre Vasco da Gama
17
ֶטז'ּו ,נהר 106 ,82 ,18 Tejo
ֶטז'ּו ,שפך נהר Estuário
52 ,37 do Tejo
טיול ,מסלולי 52-53
טיולים מאורגנים 106
טימור 39 Timor
טימּפאנאש 43 Timpanas
טיפוח ,טיפולי 41
טיפים 110
טלוויזיה 109
טלפונים 109
טלפונים ניידים 109
טרֹויָ ה 52 Tróia

אינדקס

אינדקס
120

ֶ
גֹונסאלבש ,נּונּו
ֶ
דיסקֹוט ָקה ָאמאליָ ה ,חנות ז
67 Discoteca Amália
35 Gonçalves, Nuno
זאמּבזֶ ה ,מסעדת 39
ֶ
דירות עם מטבחונים 117
הלוחות של ויסנטיוס
Zambeze
הקדוש (הסגידה
דירר ,אלברכט ,הירונימוס ז'אן-אנטואן ,אּודֹון ,פסל
הקדוש Dürer, Albrecht
לוויסנטיוס הקדוש)
דיאנה Houdon,
14
Painéis de São Vicente
25 Jean-Antoine
דרכונים 107
35 ,34 ,14 de Fora
ז'ארדין בוטאניקּו (גן
בוטאני) Jardim
(סאּו
גיאורגיוס הקדוש ָ
ה
81 Botânico
ז'ֹורזֶ 'ה) 8 São Jorge
הגעה ,עזיבה ותחבורה
ז'ארדין ּבֹוטאניקּו ָדה
גילּברט מהייסטינגס
ֶ
106
ז'ּודה Jardim Botânico
ָא ָ
Gilbert of Hastings
קלּוּבה ,מועדון ג'אז
ֶ
) (Gilberto de Hastingsהֹוט
86 da Ajuda
94 Hot Clube
ז'ארדין ּבֹוטאניקּו טרופיקל
57
הוך ,פיטר דה ,שיחה
Jardim Botânico
גינאה-ביסאו Guinea-
14 Hooch, Pieter de
84 Tropical
39 Bissau
החלקה על הקרח 50-51
שטרלָ ה Jardim
ז'ארדין ָדה ֶ
גינשּו 99 Guincho
83 da Estrela
היסטוריה 30-31
חוף 48-49
טֹורל Jardim
ז'ארדין דּו ֶ
שאנדרה
ֶ
ֶהרקּולאנּו ,אלֶ
כביש החוף 53
37 do Torel
Herculano, Alexandre
קמפינג 117
טֹורל (בית־קפה)
ז'ארדין דּו ֶ
11
גלישה 49
95 Jardim do Torel
גלישה ,ענפי ספורט  49ו
ז'ארדין דּוש ֶסנטידּוש,
גלריה  34 111 111 Galeriaואלאדּו ,יין 47 Vallado
מסעדת Jardim dos
גלריות ראו מוזיאונים
51 Sentidos
ואסקו דה גאמה ,גשר
וגלריות
ז'ארדין זֹואֹולֹוז'יקּו (גן־
(ּפֹונטה ואשקּו ָדה
ֶ
ג'מייקה ,מועדון Jamaica
חיות) Jardim
גאמה) Ponte Vasco da
ָ
43
93 ,50 Zoológico
82 Gama
זֶ ה דּוש ּבֹויש ,גלריית Zé
גן־חיות 93 ,50
ז'ּואנָ ה
ואסקֹונסלּושָ ,
ֶ
)35 dos Bois (ZDB
גניבות 108
,34 Vasconcelos, Joana
ז'ֹואּו החמישי ,דֹון João V,
ָ
גנים ראו פארקים וגנים
35
84 ,72 ,52 Dom
גראנדה 49 Grande
ֶ
ואשקּוָ ,גראּו (ואשקּו
ז'ֹואּו הראשון ,דֹון João I,
ָ
גראסה 33 Graça
ָ
ֶפרנָ ֶנדש) Vasco, Grão
64 Dom
ז'ּונקיירּו ,אבנידה
גֶ ָרה ֵ
)35 (Vasco Fernandes
ז'ֹואּו הרביעי ,דֹון João IV,
ָ
Guerra Junqueiro,
סילבה ,מריה
ָ
יירה ָדה
וִ ֵיא ָ
31 Dom
40 Avda
הלנה Vieira da Silva,
ז'ֹואּו פורטוגל ראמּוש ,יין
ָ
86 ,35 Maria Helena
João Portugal Ramos
ד
ויזיגותים 30
47
דאש מאסאש  Das Maçãsויידן ,רוחיר ון דר ,קתרינה
ז'ּוזֶ ה הראשון ,דֹון José I,
49
ויוסף הקדושים
31 Dom
דגים ,ארסיים 108
Weyden,
Rogier
van
מֹוריָ ה 86
כנסיית ֶמ ִ
דגים ארסיים 108
25 ,der
פסל 63 ,35
דואר 109
פראנקה ֶדה ָ
ָ
וילה
מֹושטיירּו דּוש
ֵ
שירה  53זֶ 'רֹונימּוש,
Duas
נאסֹויש
דּואש
ָ
Vila
Franca
de
Xira
Jerónimos, Mosteiro
113 Nações
וִ יָ לֹוּבֹוס ,מריה Villalobos,
,33 ,32 ,10-11 ,6 dos
דֹוקאש ,אזור הרציפים 86
ָ
12 Maria
84
דֹוקה ֶדה סנטּו ָאמארּו,
ָ
ויסנטיוס הקדוש Vicente
מסעדות Doca de
32 ,13 de Saragoça
ח
51 Santo Amaro
ויריאטּו 31 Viriato
חגים לאומיים 107
דיג 49
וֶ לָ ה לָ טינָ ה Vela Latina
חוף ראו רצועת החוף של
דיניש ,דֹון 53 Dinis, Dom
85 ,18
ליסבון

חופים 51 ,48-49
בטיחות 108
חיסונים 108
חנויות
אזורי קניות 40-41
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
67
דברים שכדאי לקנות 41
עמידה על המקח 110
שעות פתיחה 110
חשמלית 106

טרֹומּב ָטה באת' ,מועדון
ֶ
כף ורדה ,אגודת
סֹוסיאסאּו
ָ
(א
ָ
סאונה Trombeta Bath
רדאנָ ה)
קאּבֹו-וֶ ֶ
87
Associação
י
38 Caboverdeana
יֹורק האוס ,מלון York
כף ורדה ,איי Cabo Verde
39
114 House
כרטיסי אשראי 109
יינות 47
דברים שכדאי לקנות  41כרטיסי טלפון 109
ריּבאטז'ּו ּ 53כרישטּו ֵריי 37 Cristo Rei
ֶ
דרך היין של
ּכָ רמּו 73 ,32 Carmo
קֹולארש 100
ֶ
יין
כתבי־עת 109
ּפֹורט 111
מדריכי תרבות ,בילוי
ילדים ,טיול עם ,50-51
ופנאי 107
107
יקטרינה הגדולה 25
ל
ישועים 72 ,33
יירה
לּבּופ ָ
לאגֹואה ֶדה ָא ֵ
ָ
48 Lagoa de Albufeira
כ
לאליקֶ ,רנֶ ה Lalique,
כדורגל ,איצטדיוני 92
25 René
(ה)כיבוש מחדש
לאּפה ,רחובות 86 Lapa
ָ
קֹונקישטה)
ָ
ֶ(ר
לארגּו דאש ּפֹורטאש דּו
30 Reconquista
סֹול Largo das Portas
כייסים 108
57 do Sol
כלבים ,הטלת גללים  111לארגּו ֶדה ָסאּו דֹומינגּוש
כלי בישול ,פלדת אל־חלד
Largo de São
41
66 Domingos
כנסיות ומנזרים 32-33
לארגּו ֶדה ָסאּו מיגֶ ל Largo
גראסה Igreja da
ָ
כנסיית
57 de São Miguel
36 ,33 Graça
וקֹונבנטּו דּו
ֶ
לארגּו דּו ּכָ רמּו
מֹוריָ ה Igreja da
כנסיית ֶמ ִ
ּכָ רמּו Largo do Carmo,
86 Memória
Convento do Carmo
כנסיית ָסאּו מיגֶ ל Igreja
71 ,32
59 de São Miguel
לארגּו דּו שאפאריז דּו
רֹוקה Igreja
כנסיית ָסאּו ֶ
ֶדנטרּו Largo do
,72 ,33 de São Roque
59 Chafariz do Dentro
73
לּוא ָנדה 39 Luanda
ָ
נגר ִסיָ ה
כנסיית סנטה ֶא ָ
אּוליסש Luvaria
ֶ
לּובאריָ ה
ִ
Igreja de Santa
74 Ulisses
58-59 ,32 Engrácia
לּוסיטנים 31 Lusitanos
ָ
כנסיית סנטּו אנטֹוניּו
פאטימה Lopes,
ָ
לֹוּפש,
ֶ
Igreja de Santo
74 Fátima
33 António
ליאו העשירי ,אפיפיור Leo
ייסאּו וֶ ליָ ה
קֹונס ָ
ֵ
כנסיית
63 X
Igreja da Conceição
ליאֹונֹור ,דֹונָ ה Leonor,
65 ,63 Velha
63 Dona
כנסיית ָסאּו דֹומינגּוש
ליבראריָ ה ֶּברטראנד
ִ
Igreja de São
74 Livraria Bertrand
65 ,64 ,32 Domingos
לֵ ייטאריָ ה קאנֶ קאש,
כסף 109
מאפייה-קונדיטוריה
כספומטים 109
45 Leitaria Caneças

121

מ

מאדרה ֶדה ֶדאּוש ,כנסיית
ֶ
Madre de Deus, Igreja
20
מאטּוש ,מארסאל ֶדה
21 Matos, Marçal de
מאכלי ליסבון 46-47
מאכלי ליסבון 46-47
דברים שכדאי לקנות 41
שווקים לתוצרת טרייה
40
ראו גם מסעדות; יינות
מאליֹואה ,ז'ּוזֶ ה Malhoa,
ָ
35 José
מאנה ,אדוארד ,ילד מפריח
בועות Manet, Édouard,
25 Les Bulles de savon
מדריכי תרבות ,בילוי ופנאי
107
מדרכות ,גללי כלבים 111
מהפכת הציפורנים
(מהפכת ה־ 25באפריל)
Revolução dos Cravos
31 )(1974
מוזיאון החשמל Museu
50 da Electricidade
(ה)מוזיאון הימי Museu
84 ,11 da Marinha
מוזיאון הכרכרות הלאומי
Museu Nacional dos
84 ,34 Coches

122

נ

וידה,
נֹוסה סניורה ָדה ָ
ָ
תמונת המזבח Nossa
21 Senhora da Vida
נֹוסֹולֹו איטליה ,מסעדת
85 ,51 Nosolo Itália
נוף ,אתרי 53
נופי העיר 36-37
נופים 36-37
מלונות עם 115
נּוקלֶ אּו ָארּכֶ אֹולֹוז'יקּו ָדה
קֹוריירּוש
רּואה דּוש ֵ
ָ
Núcleo Arqueológico
da Rua dos Correeiros
63
ניּפֹורט ,יין 47 Niepoort
ניקֹולָ ה ,בית־הקפה Nicola
68
נכים ,מטיילים 108
נכים ,מידע למטיילים
108 CNAD
נמל־התעופה 106
נמל־התעופה של ליסבון
(א ֶארֹוּפֹורטּו ֶדה
ָ
לישּבֹואה; גם:
ָ
ּפֹורטלָ ה)
ֶ
ָא ֶארֹוּפֹורטּו ֶדה
Aeroporto de Lisboa
)(Aeroporto da Portela
106
נסיעה ברכב 106
נעליים
דברים שכדאי לקנות
41
הליכה ברגל בליסבון
111
מצחצחי נעליים
בלארגּו ָדה ָסאּו
דֹומינגּוש Largo de São
66 Domingos
ּפֹוליאאּו ,חנות יינות
ָ
נָ
67 Napoleão
נפוליאון הראשון ,הקיסר
23 ,22 ,Napoleon I
נשים מטיילות 108
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ליל המוזיאונים La Nuit
15 des Musées
גּואה Linha
ד'א ָ
ליניָ ה ָ
93 d’Água
ליסבון ,רצועת החוף של
Costa de Lisboa
98-103
סינטרה 101
ָ
טיול־יום אל
מלונות 116
מסעדות 103
מפה 98
רכבת 106
לשכת מידע לתיירים 107
לשכת מידע לתיירים,
Lisboa Welcome
107 Centre

לאזּולֶ ז'ּו
(ה)מוזיאון הלאומי ָ
Museu Nacional do
,33 ,20-21 ,7 Azulejo
59 ,34
(ה)מוזיאון הלאומי לאמנות
שיאדּו
בת־זמננו של ָ
Museu Nacional de
Arte Contemporânea
),35 do Chiado (MNAC
71
(ה)מוזיאון הלאומי לאמנות
עתיקה Museu
Nacional de Arte
),6 Antiga (MNAA
83 ,82 ,34 ,14-15
מוזיאון המדע Museu de
51 Ciência
מוזיאון המזרח־הרחוק
82 Museu do Oriente
מוזיאון המריונטות Museu
82 da Marioneta
(ה)מוזיאון העירוני Museu
92 da Cidade
מוזיאון הפאדּו Museu do
58 Fado
מוזיאון הצעצועים Museu
27 do Brinquedo
מוזיאון התיאטרון הרומי
Museu do Teatro
57 Romano
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה
Museu de Arqueologia
84 ,11
(ה)מוזיאון לעיצוב ולאופנה
Museu do Design e
)66 da Moda (MUDE
רֹוקה Museu
מוזיאון ָסאּו ֶ
72 de São Roque
גּולּבנקין
ֶ
מוזיאון קאלּוסט
Museu Calouste
,24-25 ,7 Gulbenkian
93 ,91 ,34
מוזיאון קּולֶ ָסאּו ֶּברארדּו
Museu Colecção
84 ,34 Berardo
מוזיאון רוזני קאשטרּו
גימאר ֵאייש Museu
ָ
Condes de Castro
102 Guimarães

מוזיאון רפאל ּבֹורדאלּו
ּפיניֶ ירּו Museu Rafael
94 Bordalo Pinheiro
מוזיאונים וגלריות 34-35
מוזמביק 39 Mozambique
מֹונטה שטֹוריל Monte
ֶ
99 Estoril
מֹונטיירּו ,אנטוניּו ָאּוגּושטּו
ֵ
קארבאליּו Monteiro,
António Augusto
102 ,27 Carvalho
מוניות 106
מּוניז' ,מרטין Moniz,
9 Martim
מֹונסנטּו ,50 Monsanto
ָ
83
ֶ
מֹונסראט ,27 Monserrate
53 ,100-101
מוסיקה
מוזיאון הפאדּו 58
פאדּו 111 ,43
מועדונים 42-43
מערב ליסבון (כולל ֶּבלֶ ן)
88
מּורים 30
מושבות 39
מושבות לשעבר 39
מֹושטיירּו דּוש זֶ 'רֹונימּוש
ֵ
Mosteiro dos
,10-11 ,6 Jerónimos
84 ,33 ,32
מזג־אוויר 107
מזג־אוויר 107
מזכרות 41
מטבע 109
מטבע ,החלפת 109
מטרו ,רכבת תחתית
Metropolitano de
106 Lisboa
מי שתייה 108
ֵמיין ,מועדון 88 ,42 Main
מיניסטריּום ,מועדון
ֶ
43 Ministerium
מיראדֹורּו ֶדה סנטה
קטרינה Miradouro de
86 ,36 Santa Catarina
מכונית
בטיחות 108
ליסבון ,הגעה 106
נהיגה בליסבון 111

מכס ,הגבלות 107
מלונות 112-17
דירוג 110
הזמנות 107
חדר עם נוף 115
מחיר 110
מלונות בטווח המחיר
הזול 113
מלונות ייחודיים 114
מלונות־יוקרה 112
רצועת החוף של ליסבון
116
מלונות בטווח המחיר הזול
113
מלונות יוקרה 112
מלונות ייחודיים 114
מנואל הראשון ,דֹון
,63 ,11 Manuel I, Dom
84
מנואל השני ,דֹון Manuel
30 II, Dom
טאבארש ,חנות
ֶ
מנואל
67 Manuel Tavares
נּואלינית ,אדריכלות
ָמ ֶ
33 Manueline
מנזרים וכנסיות 32-33
מסלול המירוצים של
שטֹוריל Autódromo do
102 Estoril
מסלולי הליכה 106 ,49
נידה וצפון ליסבון 93
ָא ֶב ָ
שטלּו ומזרח
לפאמהָ ,ק ֶ
ָ
ָא
ליסבון 59
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
65
מערב ליסבון 83
נעלי הליכה 111
שיאדּו וּבאירּו ָאלטּו 73
ָ
מסעדות 44-45
נידה וצפון ליסבון 95
ָא ֶב ָ
שטלּו ומזרח
לפאמהָ ,ק ֶ
ָ
ָא
ליסבון 61
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּבאישה אל ֶר ָ
ָ
69
שיאדּו וּבאירּו ָאלטּו 77
ָ
בחירת המנות 110
גודל המנות 110
הזמנות 110
טיפים 110
למשפחות 51

מסעדות ביום א' 111
מערב ליסבון 89 ,85
מתאבנים 110
רצועת החוף של ליסבון
103
שעות פתיחה 110
ראו גם אוכל ומשקאות
מסעדות ביום א’ 111
מעבורות 106
מערב ליסבון (כולל ֶּבלֶ ן)
80-89
(ּבלֶ ן) 84
אתרים ֶ
חיי־לילה 88
ליסבון הגאה 87
מסלולי הליכה 83
מסעדות 89 ,85
מפה 80
פרה 52-53 Mafra
ָמ ָ
מקאו 39 Macau
ֶמקּו 48 Meco
מקומות לינה למשפחות
117
מקסימיליאן ,קיסר מקסיקו
64 Maximilian
רק ָדה
מרטיניּו ָדה ָא ָ
Martinho da Arcada
69
מריה הראשונה ,דֹונָ ה
Maria I, Dona
שטרלָ ה 32
בזיליקה ָדה ֶ
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה
ֶקלּוז' 23 ,22
קברה 32 ,11
מריה השנייה ,דֹונָ ה Maria
26 II, Dona
מרכז התרבות של ֶּבלֶ ן
Centro Cultural de
)86 Belém (CCB
ֶמרקאדּו ָדה קאמּפּו ֶדה
אֹוריקה Mercado da
ֶ
40 Campo de Ourique
יירה
ריּב ָ
ֶמרקאדּו ָדה ֵ
40 Mercado da Ribeira
ֶמרקאדּו טרינטי-אּון ֶדה
ז'אנֵ יירּו31 de Mercado
40 Janeiro
משטרה 108
(ה)משטרה החשאית
Polícia Internacional e
de Defesa do Estado,
31 PIDE

משקאות ראו אוכל
ומשקאות; יינות
מתאבנים ,ללא הזמנה 110
מתי לנסוע 107

123
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סימנטּו
ּפאביליָ אּו דּו קֹונֶ ֶ
סירות
ס
ינסיָ ה
(היכל הידע)  -סיֶ ִ
מעבורות 106
ָסאּו דֹומינגּוש São
ויוה Pavilhão do
שיט 49
32 Domingos
–Conhecimento
פֹורה ָ Sãoסלָ זאר ,אנטֹוניּו ֶדה
נטה ֶדה ָ
ויס ֶ
ָסאּו ֶ
93 ,50 ,16 Ciência Viva
יירה Salazar,
אֹוליב ָ
ֵ
32 Vicente de Fora
פאדּו 111 fado
António de Oliveira
ּפרינסיּפה
ֶ
טֹומה ִאי
ָסאּו ֶ
מוזיאון הפאדּו 58
82 ,31
São Tomé & Príncipe
מועדוני 43
נגרסיָ ה Santa
סנטה ֶא ָ
39
ּפאדראּו דּוש
ָ
32 Engrácia
ּכרישטֹובאּו ,מסעדת
ָ
ָסאּו
שקֹוּברימנטּוש
ֶ
ֶד
סנטה אפולוניה Santa
38 São Cristovão
(אנדרטת התגליות)
59 ,41 Apolónia
נט ָרה
לק ָ
ָסאּו ֶּפדרּו ֶדה ָא ָ
Padrão dos
סנטה לּוזיָ ה Santa Luzia
São Pedro de
84 Descobrimentos
36
36 Alcântara
ָּפאּו ֶדה קאנֶ לָ ה Pão de
סנטה קרּוז' ,רובע Santa
ָסאּו ֶּפדרּו ,שוק Feira de
45 Canela
9 Cruz
27 São Pedro
ּפאיבה ,גאסּפאר ֶדה
ָ
סנטּו אנטוניּו Santo
רֹוקה 33 São Roque
ָסאּו ֶ
18 Paiva, Gaspar de
33 António
סאראמאגּו ,ז'ּוזֶ ה
לפאמה ּפאלאסיּו ֶדה ֶּבלֶ ן Palácio
ָ
סנטּו אנטוניּו ֶדה ָא
53 Saramago, José
84 de Belém
Santo António de
ֶסּבאשטיָ אּו ,דֹון Sebastião,
טיאיש
ּפאלאסיּו ֶדה ֶס ָ
61 Alfama
66 ,30 Dom
27 Palácio de Seteais
שטאבל Santo
ֶ
קֹונד
סנטּו ֶ
טיאיש ,מלון
ּפאלאסיּו ֶדה ֶס ָ
קברו 11 ,10
83 Condestável
Palácio Seteais Hotel
ָ
סדקית ,מוכרי,
ברּואה ָדה סנטּו ְש ֶט ָבאּו Santo
116
59 ,58 Estevão
ייסאּו Rua da
קֹונס ָ
ֵ
מארקזֶ ש ָדה
ֶ
ּפאלאסיּו דּוש
ָסנטּוש אֹופיסיּוש ,חנות
66 Conceição
יירה Palácio dos
פרֹונט ָ
ֵ
67 Santos Oficios
ה.ס ֶ
ֶס ֶ
הּ.בה ראו מרכז
Marqueses da
סניור וינְ יּו Senhor Vinho
התרבות של ֶּבלֶ ן
93 Fronteira
43
סֹוא ֶרש ,מאריּו Soares,
ָ
מֹונטה ּ Senhoraפאלאסיּו נסיונאל ָדה
ֶ
סניורה דּו
31 Mário
ז'ּודה Palácio da
ָא ָ
36 do Monte
סֹולאר דּו וינְ יּו דּו ּפֹורטּו
84 Nacional Ajuda
ֶסנֶ שָ ,ארּפאד Szenes,
Solar do Vinho do
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה
86 ,35 Arpad
73 Porto
סינטרה Palácio
ָ
ספורט ימי ,מועדון 17
סוסים ,רכיבה על 49
26 Nacional de Sintra
סקייטבורד 50-51
ֶסטּוּבאל 52 Setúbal
ּפאלאסיּו נסיונאל ָדה ֶּפנָ ה
טרינידאדה
ֶ
ז'אריָ ה
רב ִ
טיאיש ֶ 116 ,101 Seteaisס ֶ
ֶס ָ
(סינטרה) Palácio
ָ
73 Cervejaria Trindade
סטיישן ,מועדון Station
26 Nacional da Pena
אראּבידה Serra
ָ
ֶס ָרה ָדה
88 ,42
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה ֶקלּוז'
52 da Arrábida
שקאיש
סיטאדלָ ה ֶדה ָק ָ
ֶ
Palácio Nacional de
22-23 ,7 Queluz
 Citadela de Cascaisע
102
ּפאלמלָ ה 52 Palmela
ֶ
עזיז 38 Aziz
ּפאנקאש 53 Pancas
סיילון (ציילון)  39 Ceylonעיתונים 109
סילבה ,אניּבאל ָקבאקּו
ָ
ּפאצ'קֹו ,מאריּו Pacheco,
ֶ
באנגלית 107
Silva, Aníbal Cavaco
43 Mário
עמידה על המקח 110
31
עקיצות ,דגים ארסיים  108פארודיה ,מועדון Paródia
סינטרה ,26-27 ,7 Sintra
ָ
88
101 ,52
פ
פאריס ,טיטֹו Paris, Tito
טיול־יום 101
ּפאביליָ אּו ֶדה פורטוגל,
38
מלונות 116
ּפארקה דאש נאסֹויש (גן
ֶ
הביתן הפורטוגזי
צפיפות יתר בימים שבת
האומות) Parque das
Pavilhão de Portugal
16-17 Nações
16
וא' 111

פארקים וגנים
ּפֹויש ,קפה  ,12 Pois, Caféפילדינג ,הנרי Fielding,
60
הגן הבוטאני Jardim
81 Henry
ּפֹולּוקס 67 Pollux
81 Botânico
ּפיניֶ ירּו ,קֹולּומּבאנּו
ּפּומאר ,ז'ּוליּו Pomar,
ז’ארדין ּבֹוטאניקּו ָדה
ּבֹורדאלּו Pinheiro,
35 ,34 Júlio
ז’ּודה (גן בוטאני)
ָא ָ
Columbano Bordalo
ּפֹומּבאל ,מרקיז Pombal,
Jardim Botânico da
35
63 ,31 Marquês de
86 Ajuda
ּפיניֶ ירּו ,רפאל ּבֹורדאלּו
פסלו 93 ,91 ,90
שטרלָ ה
ז’ארדין ָדה ֶ
Pinheiro, Rafael
ּפֹונטה וֶ וינטי סינקּו ֶדה
ֶ
,81 Jardim da Estrela
94 Bordalo
ָאּבריל 25 de Ponte
83
ליּפה השני ,מלך ספרד
ֶפ ֶ
82 Abril
טֹורל Jardim
ז’ארדין דּו ֶ
,Felipe II de España
ּפֹונטה ָסלָ זאר Ponte
ֶ
37 do Torel
32
82 Salazar
מֹונסנטּו ,50 Monsanto
ָ
ֶּפנֶ דּו 53 Penedo
פוּניקוּלַ ר 106 elevador
83
ֶּפנֶ יניָ ה ,101 ,53 Peninha
ּביקה ,72
ֶאלֶ באדֹור ָדה ָ
מֹונסראט Monserrate
ֶ
102
73
100-101 ,27
ּכאניקה
ָ
ניפיק ָסאּו ֶמ
ָּפ ָ
ֶאלֶ באדֹור ָדה גלוריה 73
טימּו
ס
ֶ
אדוארדו
ּפארקה
ֶ
Panificação Mecânica
ֶאלבאדֹור ֶדה סנטה
,37 Parque Eduardo VII
45
ז'ּוסטה 64 ,37
ָ
93 ,91
נסאּו ָאמֹור Pensão
ֶּפ ָ
לאברה 66
ָ
ֶאלֶ באדֹור דּו
,7
נאסֹויש
דאש
ה
ּפארק
ֶ
76 Amor
ּפֹונסאר ,ראּול ֶמניֶ יה דּו
93 ,51 ,16-17
(ה)פנתיאון הלאומי
Ponsard, Raoul
וישטה
ָ
ּפארקה ָדה ֶּבלָ ה
ֶ
Panteão Nacional
64 Mesnier du
Parque da Bela Vista
58-59
ּפֹוסּו דּוש נֶ גרּוש ,אזור
94
ֶּ Poço dos Negros areaפסֹואהֶ ,פרנָ נדּו Pessoa,
רדאדה
ליּב ֶ
ּפארקה ָדה ֶ
ֶ
38
81 ,65 Fernando
Parque da Liberdade
ּפֹורט ,אחוזת יין (סֹולאר דּו פעילויות חוץ 49
27
וינְ יּו דּו ּפֹורטּו)ÈÈÔ ¯· ,
ָּפ ָּפגאיּו ָדה ֶסראפינָ ה
ּפארקה ָדה ֶּפנָ ה
ֶ
ּפֹורטּו)
דּו
יּו
(וינְ
ּפֹורט
Papagaio da Serafina
(סינטרה) Parque da
ָ
111 Vinho do Porto
51
27 Pena
פֹורטאלֶ זָ ה דּו גינשּו
יירה Praça
ּפראסה ָדה פיגֵ ָ
ָ
ּפארקה ָדה ֶּפנָ ה Parque
ֶ
Fortaleza do Guincho
65 ,64 da Figueira
102 da Pena
116
,103
קֹומרסיּו Praça
ּפראסה דּו ֶ
ָ
ֵ
ּפארקה דּו
ֶ
מונטיירּו-מֹור ּפֹורטאש לארגאש Portas
65 ,63 do Comércio
Parque do Monteiro76 Largas
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ּפראסה דּוש ֶר ָ
ָ
92 Mor
ּפֹורטה ֶדה ָסאּו ז'ֹורזֶ 'ה
ָ
Praça dos
שטלּו ֶדה ָסאּו ז’ֹורזֶ ’ה 9
ָק ֶ
8 Porta de São Jorge
65 Restauradores
לפאמה
ָ
ּפארריניָ ה ֶדה ָא
ֶ
ּפֹורטּו ֶדה סנטה מריה
ּפראסה לּואיש ֶדה קאמֹויש
ָ
Parreirinha de Alfama
Porto de Santa Maria
Praça Luís de Camões
43
103
72
ּפאשקּו ,לֹוּפּו ֶפרנָ ֶנדש
ֶ
פורטוגזית 109
יירה ,המרקיז
פרֹונט ָ
ֵ
Pacheco, Lopo
ראּבידה
ָ
ּפֹורטיניּו ָדה ָא
השנים־עשר ,Fronteira
12 Fernandes
Portinho da Arrábida
93 12.º Marquês de
ֶּפדרּו ,דֹון Pedro, Dom
53
ְּפ ָרזֶ ֶרש 83 Prazeres
115
לאדרה (שוק
ָ
יירה ָדה
ֵפ ָ
יירה ,יין 47 Ferreira
פר ָ
הגנבים) ֵ Feira da Ladra
ֶּפדרּו ,הנסיך Pedro,
ֶפרנָ נדּו השני ,דֹון
22 Príncipe
59 ,41
,26 Fernando II, Dom
ֶּפדרּו הרביעי ,דֹון Pedro
פיירו דלה פרנצ'סקה,
27
64 IV, Dom
אוגוסטינוס הקדוש
סידאדה
ֶ
ֶפשטאש ָדה
ּפֹוזאדה ָק ָ
ָ
שקאיש Piero della Francesca Pousada
116 Cascais
58 Festas da Cidade
14

125

צ

נידה
צפון ליסבון ראו ָא ֶב ָ
וצפון ליסבון
צפרות 49

ק

רֹוקה Cabo da
קאּבּו ָדה ָ
101 ,100 Roca
שּפישל Cabo
ֶ
קאּבּו
53 Espichel
אישטֹוריאש
ָ
קאזָ ה דאש
פאולה ֶרגּו Casa das
Historias Paula Rego
102
יארש Casa
קאזָ ה ֶדה לינְ ֶ
43 de Linhares
מּבה
קאזָ ה ָדה מֹורנָ ה ִאי ֶס ָ
& Casa da Morna
38 Semba
נטז'ּו Casa do
קאזָ ה דּו ָאלֶ ֶ
69 ,44 Alentejo
קאזָ ה דּו לֶ ָאּו Casa do
61 ,9 Leão
קאזָ ה דּוש ּביקּוש Casa
33 dos Bicos
קאזָ ה ֶפרנָ נדּו ֶּפסֹואה Casa
,81 Fernando Pessoa
83
רסלּו Caetano,
קאיטאנּוָ ,מ ֶ
71 ,31 Marcelo
קאיש ,מסעדת 89 Kais
דּוקה Calçada
קאלס ָדה דּו ֶ
ָ
72-73 do Duque
קאמֹויש ,לּואיז' ֶדה
Camões, Luís de
אּוש לּוזיאדאש
(הלּוסיטנים) Os
ָ
36 Lusíadas
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ֶפשטאש דּוש ָסנטּוש
ּפֹוּפּולארש Festas dos
ֶ
58 Santos Populares
שטלָ ִריָ אש (מאפיות)
ָּפ ֶ
45 pastelarias
שטלָ ִריָ ה ורסאיֶ יש
ָּפ ֶ
Pastelaria Versailles
95 ,45
סּואיסה
ָ
שטלָ ִריָ ה
ָּפ ֶ
,65 ,45 Pastelaria Suiça
68
פשע 108

קזינו 16 Casino
ּפראסה לּואיש ֶדה
ָ
קאמֹויש  Praça Luís deקזנובה ,מסעדת
72 Camões
61 ,51 Casanova
רֹוקה 100
קאּבּו ָדה ָ
ֵקיירֹוז'ֶ ,א ָסה ֶדה Queiroz,
קברו 11 ,10
31 Eça de
אֹוריקה
ֶ
קאמּפּו ֶדה
לאדה ,יין
קינטה ָדה ֶּפ ָ
ָ
,40 Campo de Ourique
47 Quinta da Pellada
83
יירה
קינטה ָדה ֶרגאלֵ ָ
ָ
קאמּפּו ֶדה סנטה קלרה
Quinta da Regaleira
Campo de Santa Clara
101 ,27
59
קינטה דּו ואלֶ ה ֶמ ָאּו ,יין
ָ
קאמּפּו ֶּפ ֶקנּו Campo
Quinta do Vale Meão
91 Pequeno
47
קארקאבלּוש Carcavelos
ֶ
מֹונטה ד'אֹוירּו,
ֶ
קינטה דּו
ָ
48
יין Quinta do Monte
קו החוף אל ֶּבלֶ ן 86
47 d’Oiro
קֹואלָ ה ,לאון-אדוארד
ֶ
קינטה דּו קראשטּו ,יין
ָ
Koëlla, Léon-Édouard
47 Quinta do Crasto
25
דאגֹוז'יקה Quinta
ָ
קינטה ֶּפ
ָ
Cutileiro,
ּו
ז'ֹוא
ָ
יירּו,
קּוטילֵ
50 Pedagógica
93 ,35 João
קלּוּבה ֶדה פאדּו Clube de
ֶ
קֹולארש 101 Colares
ֶ
43 Fado
100
Colares
יין
ש,
קֹולאר
ֶ
ֶקלּוז'ּ ,פאלאסיּו ֶדה
קולומבּו ,מרכז הקניות
,7 Queluz, Palácio de
Centro Comercial
22-23
94 Colombo
קמפינג 117
קולומבוס ,כריסטופר
קמפינג אֹורּביטּור (גינשּו)
Colombo, Cristoforo
117 Camping Orbitur
30
(קֹושטה
ָ
קּולטּורגֶ סט  35 Culturgestקמפינג אֹורּביטּור
ריקה) Camping
ָדה ָק ָּפ ָ
94
117 Orbitur
קולנוע 51
ָקנטיניּו ָדה ּפאש
קֹונבנטּו דּו ּכָ רמּו
ֶ
39 Cantinho da Paz
Convento do Carmo
ָקנטיניּו דּו עזיז Cantinho
71
38 do Aziz
קֹונבנטּו דּוש קאּפּושּוש
ֶ
קסטרּו ,ז'ואקין מאשאדּו
Convento dos
ֶדה Castro, Joaquim
101 ,100 Capuchos
63 ,35 Machado de
ייסאּו וֶ ליָ ה ּפֹורטאל
קֹונס ָ
ֵ
קפה 68,111
Conceição Velha
אינפּוסאּו ,בית Café
ָ
קפה
33 Portal
45 Infusão
לישּבֹואה,
ָ
יירה ֶדה
רב ָ
קֹונס ֵ
ֶ
קפה בואנוס איירס Café
חנות Conserveira de
77 ,51 Buenos Aires
66 65 Lisboa
קפה לּוזּו 43 Café Luso
ייט ִריָ ה נָ סיֹונָ אל
קֹונפ ָ
ֵ
רק ָדה
קפה מרטיניּו ָדה ָא ָ
Confeitaria Nacional
Café Martinho da
68 ,45
68 Arcada
ריקה,
קֹושטה ָדה ָק ָּפ ָ
ָ
שיקנָ ה Café
קפה ֶמ ָ
קמפינג Costa da
117 Caparica
95 ,45 Mexicana

רולרבליידס ,החלקה על
קתדרלה של ליסבון Sé
שיאדּו Café no
קפה נּו ָ
,32 ,12-13 ,6 Catedral
50-51 ,49
95 Chiado
57
נסאּו Roma,
רומאֶּ ,פ ָ
קפטריה ֶדה ָסאּו קרלּוש
117 Pensão
Cafetaria de São
ר
רומאים 30
75 Carlos
ֶרגּו ,פאולה Rego, Paula
רֹוסיּו 64 Rossio
רתֹולֹומאּו
ֶ
קפלה ֶדה ָּב
102 ,35 ,34
רֹוסיּו ,תחנת Estação do
ז'ּואנֶ ש Capela de
ָ
 13 Bartolomeu Joanesרדיו 109
66 ,33 Rossio
Rua
ה
ּוגּושט
ָ
א
ָ
ה
רּוא
ָ
רופאים 108
קפלת אלּברטּו הקדוש
63 Augusta
ֶרטרֹוסאריָ ה ּביז'ּו ,חנות
Capela de Santo
גארט Rua Garrett
רּואה ֶ
ָ
67 Retrosaria Bijou
15 Alberto
71
ריקה ,מרכז Caparica
ָק ָּפ ָ
ריּבאטז'ּו ,דרך היין של
ֶ
רּואה דאש ּפֹורטאש ֶדה
ָ
48
Centre
Rota do Vinho do
נטאּו Rua das
סנטּו ָא ָ
נֹורטה Caparica
ריקה ֶ
ָק ָּפ ָ
53 Ribatejo
Portas de Santo Antão
48 Norte
סֹוא ֶרש דּוש Reis,
ֵריישָ ,
65
קרּוזֶ ש ָדה ֶסה Cruzes da
8 Soares dos
רּואה ֶדה ָסאּו ֶּבנטּו Rua
ָ
59 Sé
קלּוּבה 94 Ritz Clube
ֶ
ריץ
41 de São Bento
ָקרלּוש ,דון Carlos, Dom
ריצה 49
ז'ֹואּו ָדה
רּואה ֶדה ָסאּו ָ
ָ
30
רכבל 17
ּפראסה Rua de São
ָ
קרן ריקרדּו דּו שּפיריטּו
רכבת 106
59 João da Praça
סילבה Fundação
ָ
סנטּו
רכבת ,תחנות 106
רּואה ָדה ָסאּו ֶּפדרּו Rua
ָ
Ricardo do Espiríto
רמברנדט ,דיוקנו של זקן
59 da São Pedro
ייסאּו Rua
קֹונס ָ
ֵ
רּואה ָדה
ָ
59 Santo Silva
25 Rembrandt
66 da Conceição
קרן/מוזיאון ָארּפאד
רעידת האדמה ()1755
רּואה ָדה רֹוזָ ה Rua da
ָ
סילבה
ָ
יירה ָדה
ֶסנֶ ש-וִ ֵיא ָ
Sismo de Lisboa de
73 Rosa
Fundação/Museu
63 ,62 ,30 1755
רּואה ֶדה ְשקֹולָ ה
ָ
Arpad Szenes-Vieira
רפובליקה 30 República
קניקה Rua de
ּפֹוליט ָ
ֶ
86 ,35 da Silva
קֹונקישטה (כיבוש מחדש)
ָ
ֶר
41 Escola Politécnica
ז'ֹואּו ֶדה
ָקשטיליּוָ ,
30 Reconquista
Rua
do
נאל
רס
ֶ
א
ָ
דּו
ה
רּוא
ָ
,10 Castilho, João de
רקמה ,דברים שכדאי
66 Arsenal
33
לקנות 41
רּואה דּו ּכָ רמּו Rua do
ָ
שטלּו 36 Castelo
ָק ֶ
דֹורש,
אּור ֶ
שט ָ
ֶר ָ
71 Carmo
לפאמה,
ָ
ראו גם ָא
 Restauradoresראו
נטאּו ֶדה
רּואה דֹון ָא ָ
ָ
שטלּו ומזרח ליסבון
ָק ֶ
מּבאישה אל
ָ
למאדה Rua Dom
ָ
ָא
'ה
ז'ֹורזֶ
אּו
ס
ָ
ה
ד
ֶ
לּו
שט
ָק ֶ
דֹורש
אּור ֶ
שט ָ
ֶר ָ
65 Antão de Almada
Castelo de São Jorge
Rua
ש
דֹוראדֹור
ֶ
דּוש
ה
רּוא
ָ
 65 dos Douradouresש
57 ,8-9 ,6
שאנט ֶרן ,ניקולא
ֶ
מֹורּוש
שטלּו דּוש
ָק ֶ
נסה,
ּפֹורטּוא ֶ
ֶ
יירה
רּואה וִ ֵיא ָ
ָ
Chanterène, Nicolau
(סינטרה) Castelo dos
ָ
מסעדות Rua Vieira
10
53 ,26 Mouros
51 Portuense
שאּפיטֹו ,בר 60 Chapitô
שקאיש ,99 ,48 Cascais
ָק ָ
רֹוּביֹון ,ז'אןּ-באטיסט
ִ
שגרירויות 107
101
Robillon, Jeanשגרירות אוסטרליה 107
שקאיש ,מרינה Cascais
ָק ָ
22 Baptiste
שגרירות אירלנד 107
99 Marina
רוּברטּו ,האח Roberto,
ֶ
שגרירות ארצות־הברית
שקאיש ,מרכז התרבות
ָק ָ
12 Frei
107
של 102 Centro
מארקש ֶדה
ֶ
רֹוטּונדה
ָ
ּפֹומּבאל (מעגל התנועה שגרירות בריטניה 107
Cultural de Cascais
שגרירות הודו 107
שקאיש-שטֹוריל ,קו החוף
ָק ָ
ּפֹומּבאל) Rotunda
שגרירות קנדה 107
של Cascais-Estoril
Marquês de Pombal
93 ,91
99 Waterfront
שוורים ,מלחמת 92 ,91
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 מלון,Casa da Pérgola שמות מסחריים
40  אוכל,שוקי
116
שחייה
 מסעדת,31 da Armada
,Casa de São Mamede
108 בטיחות
51
114 מלון
51 בריכות שחייה
77  מסעדת,100 Maneiras
60  בר־קפה,Cerca Moura
Estádio 'שטאדיּו ָדה לּוז
76  בר,Aché Cohiba
,Cervejaria Solmar
92 da Luz
,Adega das Mercês
69 הבירה-בית
לבלָ ֶדה
ָ שטאדיּו ז'ּוזֶ ה ָא
77 מסעדת
,Chá Do Carmo
116  מלון,Albatroz Estádio José Alvalade
75 בית־הקפה
92
Albergaria Senhora do
 מסעדת,Chefe Cordeiro
99 ,48 Estoril שטֹוריל
115  מלון,Monte
45
113  מלון,Alegria
 מסעדת,שטֹוריל מנדרין
117  מלון,Clarion Suites
Alfândega – Armazém 103 Estoril Mandarim
76  בר,Clube da Esquina
 מסעדת,dos Sabores
 קו החוף של,שטֹוריל
,Clube de Jornalistas
69
99 Estoril
מסעדת (מועדון
,Altis Belém Hotel & Spa
Estoril  קזינו,שטֹוריל
89 )העיתונאים
115 מלון
99 Casino
Coisas do Arco do
 מלון דירות,Altis Suites
81 Estrela שטרלָ ה
ֶ
86  חנות יינות,Vinho
117
115 16 Chiado שיאדּו
ָ
Construction Lisbon
,1 de Maio Antigo
שיאדּו וּבאירּו ָאלטּו
ָ
87  מועדון,Club
77 מסעדת
Chiado & Bairro Alto
61  מסעדת,D’Avis  מסעדת,Arco do Castelo
70-77
69  מסעדת,Da Vinci
61
76 ברים
60  מעדניית,Deli Delux
103  מסעדת,Aroma
75 בתי־קפה
89  מסעדת,Doca Piexe
76  בר,Artis
74 ,40 חנויות
 בר־קפה,Duetos da Sé
45  מסעדת,Assinatura
73 מסלולי הליכה
60
112  מלון,Avenida Palace
77 מסעדות
115  מלון,Eduardo VII
 מלון,Avenida Parque
70 מפה
,93 ,44  מסעדת,Eleven
117
108 שיזוף
95
61 מסעדת,A Baíuca
49 שיט
74  חנות,El Dorado
74  חנות,A Carioca
108
רפואיים
שירותים
Enoteca Chafariz do
89 A Confraria
110 שעות פתיחה
95  בר־יין,Vinho
114  מלון,Bairro Alto
111 שעת העומס
 בר־יין,Enoteca de Belém
87  בר,Bar Cru
109 שפה
85
103  בר,Bar das Avencas
47 Esporão  יין,ּפֹוראּו
ָ ְש
 מסעדת,Espaço Lisboa
,Bar das Imagens
איגרזָ 'ה ָדה
ֶ נאדה ָדה
ָ ְָשּפל
89 ,44
60 ,8 בר־מסעדה
Esplanada da גראסה
ָ
 מועדון,Estado Líquido
106 ,87  בר,Bar
60 Igreja da Graça
88
68  בר־קפה,Beira Gare
Sheraton  מלון,שרתון
85  מסעדת,Este Oeste 85  מסעדת,8 2 a Belém
115
87  בר,Etílico
76  בר,Bibo Bar
116  מלון,Farol Design
Bonjardim Rei dos
ת
61  מסעדה,Faz Figura
69  מסעדת,Frangos
ֶת ָאטרּו נסיונאל ֶדה ָסאּו
87  מועדון,Finalmente
114  מלון,Britânia
113  מלון,Florescente
,Café do Monte Teatro Nacional קרלּוש
71 de São Carlos
,Four Seasons Grill
60 בית־הקפה
103 מסעדת
85  מסעדת,Café In ֶת ָאטרּו נסיונאל דֹונָ ה מריה
Teatro גּונדה
ָ ֶס
88  מועדון,Foxtrot
 מסעדת,Cais de Belém
Nacional Dona Maria
113 נסאּו
ָ  ֶּפ,Globo
85
66 II
 מסעדת,Grelhas, Dom
76  בר,Capela
77  מסעדת,Casanostra
103
109 תקשורת

אינדקס
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76  בר,Groove Bar
,Sertório Sauna Club 75  בית־הקפה,No Chiado
Heritage Avenida
85  מסעדת,Nunes
87 מועדון סאונה
112  מלון,Liberdade
Sofitel Lisbon 73 ,68  פאב אירי,O’Gilin’s
113 נסאּו
ָ  ֶּפ,Horizonte
 מלון,Olissippo Castelo
112  מלון,Liberdade
 מלון,Hotel da Estrela
114
 מלון,Solar dos Mouros
114
,Olissippo Lapa Palace
115
 מלון,Hotel do Chiado
112 מלון
 מלון,Solar do Castelo
112
 מסעדת,Os Jerónimos
114
113  מלון,Ibérica
85
,Solar do Embaixador
 מסעדת,O Bacalhoeiro  מלון,Inspira Santa Marta
85 מסעדה
114
69
88  מועדון,Speakeasy
 חנות,Joalharia Correia
89  מסעדת,O Mercado
87  בר,SS Bar
67
103  מסעדת,O Pereira
74  חנות,Storytailors
75  בר־קפה,Kaffeehaus
,SushiCafé Avenida 103  מסעדת,O Pescador
77  מסעדת,Largo
 מלון,Palácio Belmonte
95 מסעדת
נסאּו
ָ  ֶּפ,Lar do Areeiro
114
77  מסעדת,Tágide
113
,Tasca da Esquina 116  מלון,Palácio Estoril
95  מסעדת,Laurentina
77  מסעדת,Pap’Açorda
89 מסעדת
61  מסעדת,Lautasco
76  בר,Pavilhão Chinês
89  מסעדת,Terra
 מלון,Lawrence’s
112  מלון,Pestana Palace
115  מלון,The Keep
116 ,26 )(סינטרה
ָ
87  מועדון,Ponto G
Tiara Park Atlantic
 מסעדת,La Paparrucha
113  מלון,Princesa Hotel
112  מלון,Lisboa
73
95 ,51  מסעדת,Psi
 מלון דירות,Tivoli Jardim 44  מסעדת,Real Fábrica 69  מסעדת,Leão d’Ouro
117
112  מלון,Real Palácio 74  חנות,Leitão & Irmão
112  מלון,Tivoli Lisboa
 מלון,Real Residència  מזנון,Leitaria Académica
87  מועדון,Trumps
75
117
115  מלון,Tryp Oriente 95 בירה- בית,Ribadouro
 אתר,Lisboa Camping
88  מועדון,Urban Beach  מלון,Ritz Four Seasons
117 הקמפינג
45  מסעדת,U Chiado
67  חנות,Lisbonense
112
,Varanda de Lisboa
Lisbon Dreams
75  בית־הקפה,Royale
69 מסעדת
116  מלון,Saboia  גסטהאוס,Guesthouse
103  מסעדת,Verbasco
113
75 Sacramento
75 ,73  בית־הקפה,Vertigo
113  מלון,Londres
76  בר,Salto Alto
68  בית־הקפה,VIP Eden
73  מסעדת,Lost In
Santa Clara dos
VIP Executive Suites 61  מסעדת,Cogumelos
42  מועדון,Lux
117  מלון דירות,Eden
114  מלון,Metropole
 בר,Santiago Alquimista
74  חנות,Vista Alegre
115  מלון,Mundial
60
,Wine Bar do Castelo
 מלון,Senhora da Guia  בר־מסעדה,Noobai Café
60 בר־יין
89
116
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נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על ליסבון?

למידע נוסף
לחצו כאן

© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.
עמודים אלו מוגשים לכם חינם ,וללא הגבלות דיגיטליות .בתמורה ,אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד .במילים אחרות ,אל תשתפו את הקובץ באינטרנט ,אל
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