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31  בצל האלפים:1 'טיול נהיגה מס

פעילויות
עלייה במעלית אל גגו של הבניין
 מֹולֶ ה,המפורסם ביותר בטורינו
 ותצפית אל ההרים,ָאנטֹונֶ ליאנָ ה
הנישאים סביב העיר
ביקור בגן־עדן שומם בפארק הלאומי
 גראן ּפאראדיזֹו,הראשון של איטליה
טרק בהרים ונסיעה בקרונית־רכבל או
ברכבל־כיסאות מקּורמא ֶייר או מלָ ה
תוויל אל הפסגות הגבוהות ביותר
באירופה
רחצה במעיינות המרפא של עיירת
ה־סן־דיד ֶייה
ָ הספא ְּפ ֶר
 צבאו,טיול בעקבותיהם של חניבעל
צרפת-ופיליו על גבול איטליה

. טורינו:התחלה

,בגבעות העגלגלות סביב טורינו גדלות פטריות הכמהין הלבנות
 ובאזור מייצרים יינות וגבינות מהמשובחים,מהיקרות והנדירות ביותר
, טורינו מצטיינת באדריכלות יפהפייה ובעיצוב חדשני.ביותר בעולם
מוקפת ארמונות ובקתות־ציד לשעבר של מלכים וצופה לנוף המרהיב
 מסלול הטיול עובר דרך נופיהם הדרמטיים.של האלפים עטורי־השלג
 ההר הגבוה ביותר שנמצא כולו,אֹוסטה ושל גראן ּפאראדיזֹו
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ד'א
ָ ואלה
ֶ של
 ההר,מֹונטה ביאנקו (מון בלאן) המרהיב
ֶ
 וממשיך אל,בתחומי איטליה
. והעיירות שלמרגלותיו,הגבוה ביותר באירופה
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 התקופה.קֹול דּו מֹון ֶסני-דיד ֶייה
הטובה ביותר לטיול היא החודשים
.אוקטובר-יוני

('מ'(מ
4314
4314
) )

Arnouvaz
Arnouvaz

®®

. ק"מ470 :מרחק

Grand
Grand
Combin
Combin

Ferret
Ferret

Aiguille
Aiguille
dudu
Midi
Midi

 כולל טיול של חצי,3-4 :מס' הימים
.יום בטורינו

D84D84

Surier
Surier

Ste-FoySte-FoyTarentaise
Tarentaise

RhêmesRhêmesNotre-Dame
Notre-Dame

D902
D902

, כדאי לקנות מעדנים כמו נוגט:קניות
, גבינות־הרים וכמובן,פטריות כמהין
 המלצות נוספות הן בגדים בּב ֶיילָ ה.יין
אֹוסטה ובאזורי
ָ
בא
ָ ושעוני קוקייה
.ההרים

Lac
Lac
dudu
Mont
Mont
Cenis
Cenis

Vieyes
Vieyes

PP
d ed e a racr c
oo
l l
G rG r
a
Pont
Pont
na n

A32A32

ֶס ֶס
ֶקסיל
ֶקסיל
אא

Sauze
Sauze
d’Oulx
d’Oulx

00

('מ'(מ
3006
3006
) )

Valnontey
Valnontey
Campiglia
Campiglia

Bussoleno
Bussoleno
Borgone
Borgone
Susa
Susa
24 24
V aVla l
l e l ed d
A32A32
i Si uS u
s as a
25 25

25 25

Fenestrelle
Fenestrelle Forno
Forno
V aVlal el l e
Giaveno
Giaveno
C hCihs iosdoedl e l
n en e
23 23

Cumiana
Cumiana

589589

72 72

300300

Candelo
Candelo
Verrone
143143 Verrone

Salussola
Salussola

Cigliano
Cigliano
A5 A5

Rondissone
Rondissone

Volpiano
Volpiano

Séttimo
Séttimo
11 11
Tor.
Tor.A4 A4
A10A10

Saluggia
Saluggia

Chivasso
Chivasso

31b31b
590590

Gassino
Torinese
Torinese
590590 Gassino

ריבוֹלי
ריבוֹלי

Ca Ca
le le
na na
Ca Ca

Crescentino
Crescentino

PoPo

6 6

A55A55

1
1

Moncalieri
Moncalieri

פּאלאציָהנ ָה
פּאלאצינ
ָ'הָ'ה
קאצ
דִידִיקאצ20 20A6 A6
A55A55 דִידִי
סטוּפּיניג'י
סטוּפּיניג'י
23 23
Carignano
Carignano

119119 Castelnuovo
Castelnuovo

Don
Don
Bosco
Bosco

Chieri
Chieri

29 29

10 10
A21A21

393393

Sántena
Sántena

VillaVillastellone
stellone

מקרא
מסלול הנסיעה

0

20
ק"מ

Brusasco
Brusasco

Brozolo
00
סוֶּרפּגֶרָהג ָה
בזיליקהדִידִיסוּפּ
 בזיליקהBrozolo
3
3
2
2
r
r
7 7
קסטלו
קסטלו
®
®
0
0
458458
טורינו
טורינו
Gallareto
Gallareto
ריבוֹלי
דִידִיריבוֹליOrbassano
Orbassano23 23
Piossasco
Piossasco

Vercelli
11 11 Vercelli
A4 A4

Livorno
Livorno
Ferráris
Ferráris ur ur
vo vo

11 11

460460

Santhià
Santhià

A4 A4

Caluso
Caluso

Montanaro
Montanaro

Lombardore
Lombardore

143143

Álice
Álice
Castello
Castello
593593

ElvElv
o o

Cavaglià
Cavaglià

A5 A5

460460

Feletto
Feletto

143143

Strambino
Strambino A4 A4
26 26

 חלק,למעלה שרידים של אמת מים
,מהשרידים הרומיים המרשימים בסּוזָ ה
37 'ראו עמ
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אוהבי האדריכלות ייהנו מהמבנים
יּובארה
ָ
בתכנונו של אדריכל הבארוק
בטורינו ומהכנסיות והמוזיאונים
 אוהבי הטבע.המרשימים בעיר
אֹוסטה
ָ
בא
ָ ייהנו מאוויר ההרים
בפניס
ֶ  בקרו במבצר הנהדר.העתיקה
והתרשמו מהטבע בּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה
, לפרטים מלאים.ֶדל גראן ּפאראדיזֹו
.37 'ראו עמ

בצל הרי האלפים

Va
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ê
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mes

אפשרויות לטיולי־יום

תכנון הטיול

Va
Va l d i G
l d i ris
Gri
s

 שבוע: טורינו:פסטיבלים עיקריים
, אפריל; יריד הספרים,מורשת־התרבות
אמצע מאי; פסטיבל למוסיקה
, ספטמבר; יריד סלואו־פוד,קלאסית
אוקטובר (פעם בשנתיים); פסטיבל
,)Luci d’Artisa( אורות האמנים
.ינואר-נובמבר
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,אֹוסטה
ָ ד'א
ָ למטה שדות ירוקים מרהיבים בוואלֶ ה
34-5 'ראו עמ
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אינדקס
מספרי העמודים באות מודגשת מתייחסים
למופע העיקרי

א

ֶאאּוגֶ ניות ,הגבעות ,118 Colli Euganei
119
אֹוסטה 35 ,34 Aosta
ָא ָ
סטרה Abbadia di Fiastra
פיא ָ
ָאּבאדיָה ִדי ָ
252
סלבטֹורה Abbadia San
ֶ
ָאּבאדיָה סן
194 Salvatore
ואלֹומ ְּברֹוזָ ה Abbazia di
ְ
ָאּבאציָה ִדי
164-5 Vallombrosa
נֹובאצ’לָ ה (נֹוישטיפט) Abbazia
ֶ
ָאּבאציָה ִדי
93 ,92 )Neustift( di Novacella
ָאּבאציָה ִדי סן פייטרו ִאין ואלֶ ה Abbazia di
215 San Pietro in Valle
ָאּבאציָה ִדי סן ְפרּוטּואֹוזֹו Abbazia di San
152 Fruttuoso
סיאנֹו (נארני) Abbazia di
ָאּבאציָה ִדי סן ָק ָ
222 San Cassiano
ָאּבאציָה ִדי ּפֹומּפֹוזָ ה Abbazia di
136-7 Pomposa
ָאּבאציָה ִדי ְּפראליָה Abbazia di Praglia
119
ָאגריטּוריזמי 23 ,22 Agriturismi
אּודינֶ ה 109 ,108 Udine
אֹוזימֹו 251 ,250 Osimo
אוכל
טוסקנה 176 ,175
טירולי 93
ֶימֹונטה 42 ,34
ּפי ֶ
אּומּבריָה ,206-25 ,197-201 Umbria
ִ
228-31
אֹופידה 255 Offida
ָ
אּורּביזאליָה 253 ,252 Urbisaglia
אֹורביֶיטֹו 201 ,200 Orvieto
אּורּבינֹו 243 ,242 Urbino
סאלביָה (אּורּביזאליָה) Urbs Salvia
ִ
אּורּבס
ְ
252
אֹורטה סן ג’וליו 52-3 Orta San Giulio
ָ
ָאזֹולֹו 129 ,128 Asolo
אטרוסקים ,203 ,201 ,200 Etruschi
210 ,204
איזֶ אֹו 71 ,70 Iseo
(מאג’ֹורה) Isola Bella
ֶ
איזֹולָ ה ֶּבלָ ה
(53 )Maggiore
(אֹורטה) Isola di San
ָ
איזֹולָ ה ִדי סן ג’וליו
52 )Orta( Giulio
(מאג’ֹורה) Isola dei
ֶ
סקאטֹורה
ֶ
איזֹולָ ה ֵדיי ֶּפ
53 Pescatore
(מאג’ֹורה) 53 Isola Madre
ֶ
מאדרה
ֶ
איזֹולָ ה
איחוד איטליה ,התנועה 83 Risorgimento
ִאיל ּבֹוסקֹו ֶדלָ ה ֶמזֹולָ ה Il Bosco della
137 ,136 Mesola
ויטֹוריאלֶ ה ֶדלי איטליאני (גארדֹונֶ ה) Il
ָ
ִאיל
82 )Gardone( Vittoriale degli Italiani

ִאיל מּולינֹו ֶדל ּפֹו (רֹו) Il Mulino del Po
(135 )Ro
איסֹוניֶה 34 Issogne
לּבה 43 ,42 Alba
ָא ָ
לבה 45 Elva
ֶא ָ
לטֹו-אדיגֶ 'ה ,עמקים Alto Adige Valli
ָ
ָא
86-95
לּפה ִדי ְסיּוזי (זָ ייזֶ ר ָאלם) Alpe di Siusi
ָא ֶ
(103 ,102 )Seiser Alm
ָ
(ה)אלּפים היוליאניים ,106 Alpi Giulie
108 ,107
ֶאמיליָה־רֹומאניָה ,130-9 Emilia-Romagna
238-42 ,142-7
אמפיתיאטרון רומי (ורונה) Arena romana
121 ,118 ,116
אמפיתיאטרון רומי (סּוזָ ה) Amphitheatro
romano 37
ָאנגיארי 169 Anghiari
אנדרסן ,הנס כריסטיאן Andersen, Hans
155 Christian
אנטונלו ָדה ֶמסינָ ה Antonello da Messina
33
סטה 118 Este
ֶא ֶ
ָאסיזי 211 ,210 Assisi
ּפיצ’נֹו 254-5 Ascoli Piceno
ָאסקֹולי ֶ
(ה)א ֶּפנינים ,הרים 226-35 Appennini
ָ
הליגּוריים 159 ,153-5 ,150 Liguri
ֶאצי ,איש הקרח 100 ,95 ,91 Ötzi
ָא ֶצ’ליֹו 46 Acceglio
ּפיצ’נָ ה 255 Acquaviva Picena
וביבה ֶ
ָאקוָ ָ
ָאקווילֵ ָיאה 113 ,112 Aquiléia
ֶאקסילֶ ס 36-7 Exilles
ראּבה 102 Arabba
ָא ָ
ֶארּבּוסקֹו 71 ,70 Erbusco
’נטה 139 ,138 Argenta
ָארגֶ ָ
ַָארֹונֶ ה 215 ,214 Arrone
פֹונטה ָא ֶבלאנָ ה Eremo di Fonte
ֶא ֶרמֹו ִדי ֶ
232 Avellana
ֶא ֶרמֹו ִדי קאמאדֹולי Eremo di Camádoli
167
קארצ’רי ָ(אסיזי) Eremo delle
ֶ
ֶא ֶרמֹו ֶדלֶ ה
212 Carceri
ָארנֹו ,נהר 174 ,172 ,166 Arno, fiume
רצ ִ’ביָה 234 Arcevia
ָא ֶ
ָא ֶרצֹו 205 ,204 Arezzo
ָארצ’ידֹוסֹו 192-3 Arcidosso
ָארקֹו 75 Arco
רקה ,118 Arquà Petrarca
טר ָ
ָארקוָ וה ֶּפ ָ
119
רקּומגָ ’ה 55 Arcumeggia
ָא ֶ
מֹונטזיֶיּפי
ֶ
אתר־ההתבודדות לנזירים
187 Hermitage of Montesiepi

ב

ּבאנְ יִי סן פיליּפֹו ,194 Bagni San Filippo
195
גראּפה Bassano del Grappa
ָ
ּבאסאנֹו ֶדל
128-9
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ּבאקלי ,ריקארדֹו Bacchelli, Riccardo
ֶ
135
ּבארדֹולינֹו 83 Bardolino
ּבארֹולֹו 43 ,42 Barolo
ֶּבבאניָה 213 ,212 Bevagna
בד-אנד-ברקפסט 23 ,22
ּבּואֹונקֹונבנטֹו 186 Buonconvento
ֶ
(ּבֹוצן) 100-1 )Bozen( Bolzano
ּבֹולצאנֹו ֶ
ּבֹונאסֹולָ ה 156 Bonassola
ּבֹורֹו 175 ,174 Borro
(מאג’ֹורה) Isole
ֶ
ּבֹורֹומ ִאים ,איים
ֶ
53 ,50 )Maggiore( Borromee
ּבּורי ,אלברטו 230 Burri, Alberto
ּבֹורצֹונאסקה 155 ,154 Borzonasca
ָ
סּוּפרגָ ה (טורינו) Basilica di
בזיליקה ִדי ֶ
33 Superga
(ראבנָ ה) Basilica di
ֶ
בזיליקה ִדי סן ויטאלֶ ה
139 ,130-1 San Vitale
ּביֶילָ ה 35 ,34 Biella
ּביירון ,הלורד 147 Byron, Lord
רארה)
בית הכנסת והמוזיאון היהודי ֶ(פ ָ
134 Museo Ebraico e Sinagoghe
ֶּבלאג’ֹו 61 ,60 Bellagio
ֶּבלּונֹו 129 ,128 Belluno
רּב ֶרסקֹו 43 ,42 Barbaresco
ָּב ָ
ֶּברגאמֹו 68-9 Bergamo
ְּב ָרה 43 Bra
רּונאטה 63 Brunate
ֶ
ְּב
ְּברּוניקֹו (ּברּונֶ ק) )95 Brunico (Bruneck
נטה ,תעלת 120 Canale di Brenta
ְּב ֶר ָ
(ּבריקסן) )Bressanone (Brixen
ֶ
ְּב ֶרסאנֹונֶ ה
92-3
ֶּב ֶ
רצ’טֹו 145 ,144 Berceto
ְּב ֶר ָשה 71 ,70 Brescia
בתי מרקחת 12

ג

גאלֹו נֶ רֹו 177 Gallo Nero
גארניאנֹו 76-7 Gargnano
ָ
גּוּביֹו 230-1 Gubbio
ג’ֹוטֹו 119 Giotto
ּפֹואטי 147 ,142 Golfo dei Poeti
גֹולפֹו ֵדיי ֶ
גֹוריציָה 111 Gorizia
גיאופארק ּבלֶ ֶטרּבאך Geoparc
101 ,100 Bletterbach
(ה)גלריה העירונית לאמנות ָ(אסקֹולי
ּפיצ’נֹו) 254 Pinacoteca Civica
ֶ
(ה)גלריה העירונית לאמנות (יֶזי)
235 Pinacoteca Comunale
ם
(ה)גלריה לאמנות והמוזיאון העירוניי 
(וֹולט ָרה) Pinacoteca and Museo
ֶ
183 Civico
גן חיות (ּפֹוּפי) 168 Zoo
גֶ ’נגָ ה 233 Genga
ג’נובה 144-5 Genova
ראנצ’ה ִדי קּונָ ה ,186 Grancia di Cuna
ָ
גְ
187

קיאנטי ,174 Greve in Chianti
ֶגר ֶבה ִאין ָ
175
דארה 245 ,244 Gradara
גְ ָר ָ
גרֹוטה ִדי פראזאסי Grotte di Frasassi
ֶ
233
גרֹוטֹומארה 255 ,254 Grottammare
ֶ
גרינצאנֶ ה קאבּור Grinzane Cavour
42-3

ד

גּבריאלֶ ה d’Annunzio, Gabriele
ֶ
ד’אנּונציֹו,
ָ
82
דּואֹומֹו (אּודינֶ ה) 109 Duomo
דּואֹומֹו (ּבֹולצאנֹו) 100 Duomo
דּואֹומֹו ֶ(ּבלּונֹו) 128 Duomo
רצ’טֹו) Duomo di
מֹודראנֹו ֶ(ּב ֶ
דּואֹומֹו ִדי סן ֶ
145 San Moderanno
דּואֹומֹו ִדי סן רֹומּולֹו ִדי פיֶיזֹולֶ ה Duomo di
164 San Romulo di Fiesole
ּפיצ’נֹו)
מידיֹו ָ(אסקֹולי ֶ
דּואֹומֹו ִדי סנט ֶא ִ
254 Duomo di Sant Emidio
נּונציא ָטה (טֹודי)
ָ
דּואֹומֹו ִדי סנטה מריה ָא
Duomo di Santa Maria Annunziata
225
סּונטה (צ’יבידאלֶ ה
דּואֹומֹו ִדי סנטה מריה ָא ָ
ֶדל ְפ ִריּולי) Duomo di Santa Maria
110 Assunta
(וֹולט ָרה) 183 Duomo
ֶ
דּואֹומֹו
(מֹונטניָאנָ ה) 118 Duomo
ָ
דּואֹומֹו
(מֹונטּפּולצ’אנֹו) 202 Duomo
ֶ
דּואֹומֹו
נטֹובה) 85 Duomo
(מ ָ
דּואֹומֹו ָ
דּואֹומֹו (סאלֹו) 82 Duomo
(טרבי) Duomo San
מיליאנֹו ֶ
ָ
דּואֹומֹו סן ֶא
213 Emiliano
מיניאטֹו) 182 Duomo
ָ
דּואֹומֹו (סן
דּואֹומֹו סנט’אנדריאה ָאּפֹוסטֹולֹו (וֶ נצֹונֶ ה)
109 Duomo Sant’Andrea Apostolo
דּואֹומֹו ְ(סּפֹולֶ טֹו) 214 Duomo
(ּפאדֹובה) 119 Duomo
ָ
דּואֹומֹו
(ּפארמה) 146 Duomo
ָ
דּואֹומֹו
דּואֹומֹו (קומו) 60 Duomo
ל’אמיליָה) 146 Duomo
דּואֹומֹו ֶ(רג’ֹו נֶ ֶ
דּואינֹו 113 ,112 Duino
ִ
(ה)דולומיטים 122-9 ,86-103 Dolomiti
דֹומֹודֹוסֹולָ ה 53 Domodossola
לּוקה ואנדריאה della Robia,
ֶדלָ ה רֹוּביָהָ ,
195 ,168 Luca and Andrea
דלק 18
נטה ָאליגיֶירי ,166 ,139 Dante Aligheri
ָד ֶ
245 ,244
(ראבנָ ה) 139 tomba di Dante
ֶ
קברו
דרֹונֶ רֹו 47 ,46 Dronero
לטֹו-אדיגֶ 'ה) Strada del Vino
ָ
דרך היין ָ(א
101

ה

הופר ,אנדריאס 91 Hofer, Andreas
(ה)הר הקדוש סן ויוואלדֹו Sacro monte di
182 San Vivaldo

ו

(גרדנֶ רטאל) Val Gardena
גארדנָ ה ֶ
ֶ
ואל
(103 )Grödnertal
(אּולטנטאל) Val d’Ultimo
ֶ
ואל ד’אּולטימֹו
(90 )Ultental
קיאנטי Val d’Arno e
ואל ד’ארנֹו וגבעות ָ
172-7 Colline del Chianti
פאסה 102 Val di Fassa
ואל ִדי ָ
ואל ִדי פּונֶ ס (וילנֶ ס) Val di Funes
(94 )Villnöss
ֶימה 101 Val di Fiemme
ואל ִדי פי ֶ
סיאנֹו ,102 Val San Cassiano
ואל סן ָק ָ
103
נאלשטאל) Val Senales
(ש ְ
ואל ֶסנאלֶ ס ְ
(91 ,90 )Schnalstal
ּפאסיריָה (ּפאסאיֶירטאל) Val Passiria
ִ
ואל
(92 ,91 )Passeiertal
קאמֹוניקה 70 Val Camonica
ָ
ואל
ואל קאנֹוּבינָ ה 54 ,51 ,50 Val Cannobina
ואלאסינָ ה 63 Valassina
ואלּברּונָ ה 108 Valbruna
ְ
ואלֶ ג’ֹו סּול מינצ’ֹו Valeggio sul Mincio
84
אֹוסטה 34-6 ,30 Valle d’Aosta
ד’א ָ
ואלֶ ה ָ
ואלֶ ה ִדי סּוזָ ה 36-7 Valle di Susa
ראיטה 47 ,45 ,41 ,40 Valle Varaita
ואלֶ ה וָ ָ
מאירה 47 ,45 ,41 ,40 Valle Maira
ָ
ואלֶ ה
ואלֹומ ְּברֹוזָ ה ,יער Vallombrosa
ְ
164-5
ואלי ִדי קֹומאקיֹו 138 Valli di Comacchio
נציּביֹו 119 Valsanzibio
ואלס ִ
ָ
וארזֶ ה 55 ,54 Varese
ֶ
וארנָ ה 62-3 Varenna
ֶ
וֹולט ָרה 183 ,182 Volterra
ֶ
וֹולּפאיָה 177 ,176 Volpaia
וִ יָה ָאקוֶ ודֹוטֹו ֶ(ּפרּוגָ ’ה) Via Acquedotto
210
וִ יָה ֶס ֶטה ּפֹונטי 175 ,174 Via Sette Ponti
פרנצ’יגֶ ’נָ ה ,185 ,184 Via Francigena
וִ יָה ָ
213 ,186
ויטוריו אמדיאו ,דוכס סאבויה Vittorio
44 ,33 Amedeo, Duca di Savoia
נּואלֶ ה השני ,המלך Vittorio
ויטוריו ֶע ָמ ֶ
35 Emanuele II
ּבאלּביאנֶ לֹו (לֶ נֹו) Villa Balbianello
ָ
וילה
(61 )Lenno
וילה רּוסיץ ְ(פ ִריּולי) )Friuli( Villa Russiz
113 ,111
(ּפיאסקֹו)
ויקטור סאלבי ,מוזיאון הנֶ ֶבל ע”ש ָ
Victor Salvi (Piasco), Museo dell’Arpa
45
וֶ נֶ טֹו 114-29 ,102 ,80-5 Veneto
וֶ נצֹונֶ ה 109 Venzone
ונציה 120-1 Venezia
וֶ קיָה ֶרג’ינָ ה :כביש ( SP71קומו) Vecchia
60 SP71 :Regina
וֶ רּבאניָה 54-5 Verbania
ורונה 119 ,118 Verona

וֶ רֹוקיֹו ,אנדריאה ֶדל Verocchio, Andrea
241 ,240 del
רנאצה 157 Vernazza
ָ
וֶ

ח

חניבעל 36 ,30

ט

טארביזיֹו 109 ,108 Tarvisio
טיבר ,נהר 225 Tevere, fiume
טֹודי 224-5 Todi
טוסקנה 201-5 ,160-99 Toscana
ֶיסטה) Tor Cucherna
(טרי ֶ
קּוקרנָ ה ִ
טֹור ֶ
113
גארדה) Torre
ָ
(ריבה ֶדל
טֹורה ָאּפֹונאלֶ ה ָ
ֶ
75 ,74 Apponale
טֹורי 186-7 Torri
טֹורי ֶדל ֶבנאקֹו 82-3 Torri del Benaco
טֹוריֹונֶ ה (קאליִי) 232 Torrione
ִ
טֹוריליָה 153 ,152 Torriglia
טורינו 32-3 Torino
טיסטה Tiepolo,
’מּב ָ
טיֶיּפֹולֹו ,גָ ָ
120 ,109 ,68 Giambattista
טיניָאלֶ ה 76 Tignale
טיציאן 129 ,127 ,124 Titian
ֶטמּפיֶיטֹו ֶדל ְקליטּונֹו Tempietto del
213 Clitunno
(מראנֹו)
אּוטמנסדֹורף ,מבצר ֶ
ָ
טר
ָ
)90 Trauttmansdorff castle (Merano
טרבי 213 ,212 Trevi
ֶ
טרביזֹו 129 Treviso
ֶ
ֶטרגֶ לֶ ן 94 Törggelen
טרה סאסי ,מבצר ,102 Tre Sassi Fort
ֶ
103
ֶיסטה 112-13 Trieste
טרי ֶ
ִ
רמה ִדי ואלדיֶירי Terme di Valdieri
ֶט ֶ
47
רמה סן פיליּפֹו Terme San Filippo
ֶט ֶ
195
ה־סן־דידיֶיה Terme Pré-Saint-
רמה ְּפ ֶר ָ
ֶט ֶ
36 Didier
טרמֹוזינֶ ה 75 ,74 Tremosine
ֶ
ֶטרמינילֹו 221 ,220 Terminillo
טרנטינֹו 75 Trentino
ֶ
טרּפֹונטי ,גשר (קֹומאקיֹו) Treponti Bridge
ֶ
137
ואנדה 203 Trequanda
טרקוָ ָ
ֶ

י

יּובארה ,פיליּפֹו 37 ,33 Juvarra, Filippo
ָ
יוליה ,ביתה (ורונה) 118 Casa di Julietta
יֶזי 235 ,234 Jesi
יין ,מוזיאון (ּבארֹולֹו) 47 ,43 WiMu
מֹונטנָ ה) Museo
(קּוּפר ָ
ָ
יין ,מוזיאון התוויות
Internazionale delle Etichette del
)235 Vino (Cupramontana

כ

כריסטֹו ֶדלי ָאּביסי 152 Cristo degli Abissi
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ל

לאבנֹו 51 Laveno
ֶ
לאּברֹו 221 Labro
ד'אֹורטה 52-3 ,50 Lago d’Orta
ָ
אגם
לאגֹו ד’איזֶ אֹו 70-1 ,66 Lago d’Iseo
לאגֹו ִדי ּברּוניֶטֹו 154 Lago di Brugneto
גארדה 72-83 Lago di Garda
ָ
לאגֹו ִדי
אגם קומו 56-63 Lago di Como
קֹורּבארה 225 Lago di Corbara
ָ
אגם
לאגֹו ֶדלָ ה רֹובינָ ה 47 Lago della Rovina
מאג’ֹורה 48-55 Lago Maggiore
ֶ
לאגֹו
מאג’ֹורה אקספרס Lago Maggiore
ֶ
לאגֹו
55 ,53 Express
לאגי ִדי פּוזינֶ ה 108 Laghi di Fusine
לאנגיראנֹו 145 Langhirano
דווידה 193 Lazzaretti, Davide
לאצארטיֶ ,
ֶ
לאציזֶ ה 83 Lazise
לֶ באנטֹו 157 ,156 Levanto
לָ גָ צּואֹוי (לאגאצ’ֹו) )Lagazuoi (Lagació
102
לדינו ,שפה 103 Ladino
לָ ה וֶ רנָ ה 169 ,168 La Verna
מארקה ,232-5 ,228-9 Le Marche
ֶ
לֶ ה
246-55 ,242-5 ,236-9
מֹורה 43 ,42 La Morra
לָ ה ָ
ניפאטּורה ֵדיי מארינאטי (קֹומאקיֹו)
ָ
לָ ה ָמ
,133 La Manifattura dei Marinati
139 ,137
סּפציָה 147 ,146 La Spezia
לָ ה ֶ
ֶיבה ִדי לאמּולָ ה La Pieve di Lamula
לָ ה ּפי ֶ
192
לָ ה ְתוויל 36 La Thuile
לואיס ,ק .ס223 Lewis, CS .
לּוצ’יניָאנֹו 203 ,202 Lucignano
לֹוקארנֹו 53 Locarno
צ’ּופנָ ה 174 Loro Ciuffenna
לֹורֹו ֶ
לֹורטֹו 251 ,250 Loreto
ֶ
לורנס ,ד .ה77 Lawrence, DH .
ליאֹונֶ ָסה 221 ,220 Leonessa
ליאונרדו דה וינצ’י Leonardo da Vinci
174 ,172
ליּפי ,פיליּפינֹו 168 Lippi, Filippino
ליּפיְ ,פ ָרה פיליּפֹו 214 Lippi, Fra Filippo

מ

מאלּבֹורגֶ טֹו 108-9 Malborghetto
מאנטניָה ,אנדריאה Mantegna, Andrea
ֶ
85 ,84
מאסה ָמרטאנָ ה 224 Massa Martana
ָ
מגורים 22-3
מוזיאון אוגוסטינוס הקדוש (ג’נובה) Museo
144 di Sant’Agostino
סּפציָה) Museo
מוזיאון ָא ֶמ ֶדאֹו לִ יָה (לָ ה ֶ
147 Amedeo Lia
אֹוסטה) Museo del
מוזיאון בית־האוצר ָ(א ָ
35 Tesoro
מוזיאון גאפֹוליֹו (ראּפאלֹו) Museo
153 Gaffoglio

(ּפארמה) Museo
ָ
מוזיאון גלאּוקֹו לֹומּבארדי
146 Glauco Lombardi
(וֹולט ָרה)
ֶ
גּוארנאצ’י
(ה)מוזיאון האטרוסקי ָ
183 Museo Etrusco Guarnacci
מאּברּוצי
(ה)מוזיאון האלפיני ע”ש הדוכס ָ
(קּורמאיֶיר) Museo Alpino Duca degli
36 Abruzzi
מוזיאון האקדמיה האטרוסקי של העיר
קֹורטֹונָ ה Museo dell’Accademia
204 della Città di Cortona Etrusca e
(ּבּואֹונקֹונבנטֹו)
ֶ
מוזיאון האריסּות של סיינה
186 Museo della Mezzadria Senese
ריּפה ע”ש ֶמסנֶ ר בּברּוניקֹו
מוזיאון ההרים ָ
95 Brunico MMM Ripa a
סּפציָה) Museo del
מוזיאון החותמות (לָ ה ֶ
147 Sigillo
סּפציָה) Museo
(ה)מוזיאון הימי (לָ ה ֶ
147 Tecnico Navale
(ה)מוזיאון הימי (קאמֹולי) Museo
152 Marinaro
סטה)
(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה ֶ(א ֶ
118 Museo Nazionale Atestino
(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ָ(אקווילֵ ָיאה) Museo Archeologico
112 Nazionale
(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
(ּפארמה) Museo Archeologico
ָ
146 Nazionale
(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
(צ’יבידאלֶ ה ֶדל ְפ ִריּולי) Museo
110 Archeologico Nazionale
(ה)מוזיאון הלאומי לקולנוע (טורינו) Museo
32 Nazionale del Cinema
דארה)
(ה)מוזיאון הלאומי של המצודה (גְ ָר ָ
244 Museo Nazionale della Rocca
ראבנָ ה Museo
(ה)מוזיאון הלאומי של ֶ
139 Nazionale di Ravenna
מוזיאון המומיות ֶ(פ ֶרנטילֹו) Museo delle
215 Mummie
(ה)מוזיאון המצרי (טורינו) Museo Egizio
33
ּבריאנֹו) Museo della
מוזיאון הנייר ָ(פ ָ
233 Carta
גרֹוטֹומארה
ֶ
(ה)מוזיאון הסיסטיני של
255 Museo Sisto di Grottammare
(ה)מוזיאון העירוני (אּודינֶ ה) Civici Musei
129 di Udine
גראּפה)
ָ
(ה)מוזיאון העירוני (ּבאסאנֹו ֶדל
129 Museo Civico
(ה)מוזיאון העירוני ֶ(ּבלּונֹו) Museo Civico
128
(גּוּביֹו) Museo Civico
(ה)מוזיאון העירוני ִ
230
(ה)מוזיאון העירוני וגלריה להעתקי גבס
(סאביליָאנֹו) Gipsoteca Museo Civico e
(44 )Savigliano
(ה)מוזיאון העירוני לאמנות עתיקה (טורינו)
33 Museo Civico d’Arte Antica
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(ה)מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה (וֶ רּוקיֹו)
240 Museo Civico Archeologico
(ה)מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
(סארט ָאנֹו) Museo Civico
ֶ
201 Archeologico
(ה)מוזיאון העירוני (לּוצ’יניָאנֹו) Museo
203 Civico
(ה)מוזיאון העירוני (סאלּוצֹו) Museo
45 Civico
(ה)מוזיאון העירוני ע”ש לּואיג’י מאלֶ ה
(דרֹונֶ רֹו) 46 Museo Civico Luigi Mallé
(ה)מוזיאון העירוני (קּונֶ אֹו) Museo Civico
47
(ה)מוזיאון העירוני של ֶּבבאניָה Museo
212 Comunale di Bevagna
’נטה) Museo delle
מוזיאון העמקים ָ(ארגֶ ָ
138 Valli
מוזיאון הפארק (ּפֹורטֹופינֹו) Museo del
153 Parco
מוזיאון הצעצועים ְ(ּב ָרה) Museo del
43 Giocattolo
מוזיאון הרוקחות ְ(ּב ֶרסאנֹונֶ ה) Museo di
93 Farmacia
מוזיאון התחרה (ראּפאלֹו) Museo del
153 Merletto
מוזיאון ונציה במאה ה־( 18ונציה) Museo
121 del Settecento Veneziano
(ה)מוזיאון לאמנות בת־זמננו (קסטלו ִדי
ריבֹולי) Museo d’Arte Contemporanea
37
(ה)מוזיאון לאמנות דתית (אּודינֶ ה) Museo
109 Diocesano
ּפיצ’נֹו)
(ה)מוזיאון לאמנות דתית ָ(אסקֹולי ֶ
254 Museo Diocesano
(ּבּואֹונקֹונבנטֹו)
ֶ
(ה)מוזיאון לאמנות דתית
186 Museo d’Arte Sacra
(ה)מוזיאון לאמנות דתית (גּוּביֹו) Museo
230-1 Diocesano
(ה)מוזיאון לאמנות דתית (יֶזי) Museo
235 Diocesano
(ה)מוזיאון לאמנות דתית (קֹורטֹונָ ה)
204 Museo Diocesano
(ה)מוזיאון לאמנות הקרמיקה ָ(אסקֹולי
ּפיצ’נֹו) Museo delle Arte Ceramica
ֶ
254
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה (ּבֹולצאנֹו) Museo
100 Archeologico
קיאנטי
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה של ָ
קיאנטי) Museo
(קסטלינָ ה ִאין ָ
Castellina( Archeologico del Chianti
175 )in Chianti
(ה)מוזיאון לאתנוגרפיה (מאלּבֹורגֶ טֹו)
109 Museo Etnografico
(סאמּפ ֶיירה) Museo
ֵ
ה)מוזיאון לאתנוגרפיה
45 Etnografico
(טרבי) Museo
(ה)מוזיאון לגידול זיתים ֶ
213 Civilità dell’Ulivo

(ה)מוזיאון להיסטוריה ,לאמנות ולעיצוב
פנים (טורינו) Museo di Storia, Arte e
32 Ammobiliamento
(ה)מוזיאון לטבע (ורונה) Museo Storia
118 Naturale
(ה)מוזיאון ליין (ּבארדֹולינֹו) Museo del
83 Vino
וביבה
(ה)מוזיאון לכלי נשק עתיקים ָ(אקוָ ָ
ּפיצ’נָ ה) 255 Museo dei Armi Antiche
ֶ
(ה)מוזיאון לפרושוטו (לאנגיראנֹו) Museo
145 del Prosciutto
מוזיאון סנטה ג’וליה ְ(ּב ֶר ָשה) Museo di
71 Santa Giulia
ּפאסיריָה) Museum
ִ
מוזיאון ּפאסאיֶיר (ואל
91 Passeier
מוזיאוני המחוז (גֹוריציָה) Musei
111 Provinciali
ל’אמיליָה)
(ה)מוזיאונים העירוניים ֶ(רג’ֹו נֶ ֶ
146 Musei Civici
מאג’ֹורה (סיינה) Monte
ֶ
אֹוליבטֹו
ֶ
מֹונטה
ֶ
185 Oliveto Maggiore
מֹונטה איזֹולָ ה (איזֶ אֹו) 70-1 Monte Isola
ֶ
מיא ָטה 188-95 Monte Amiata
מֹונטה ָא ָ
ֶ
מֹונטה ביאנקו 36 Monte Bianco
ֶ
גראּפה ,124 Monte Grappa
ָ
מֹונטה
ֶ
129 ,128
מֹונטה לּוסארי 108 ,106 Monte Lussari
ֶ
מֹונטה מאטארֹונֶ ה 53 Monte Mattarone
ֶ
מֹונטוֶ ורדי 85 Monteverdi
ֶ
מֹונטי סיּביליני 252-3 Monti Sibillini
מֹונטיזי 203 ,202 Montisi
מֹונטלָ ֶטרֹונֶ ה 192 Montelaterone
ֶ
מֹונטליאֹונֶ ה ד’אֹורביֶיטֹו Monteleone
ֶ
201 ,200 d’Orvieto
מֹונטמֹונאקֹו 253 ,252 Montemonaco
ֶ
מֹונטניָאנָ ה 119 ,118 Montagnana
ָ
מֹונטפאנֹו 251 Montefano
ֶ
מֹונטּפּולצ’אנֹו 203 ,202 Montepulciano
ֶ
מֹונטפֹורטינֹו 253 Montefortino
ֶ
מֹונט ֶפלטרֹו ,הרי Montefeltro Mountains
ֶ
236-45
סיאנֹו 251 Montecassiano
מֹונט ָק ָ
ֶ
מארה Monterosso al Mare
מֹונטרֹוסֹו ָאל ֶ
ֶ
156-7
מֹונטריג’ֹוני 185 ,184 Monteriggioni
ֶ
מוסוליני ,בניטו 83 ,82 Mussolini, Benito
מיכלאנג’לו ּבּואֹונָ רֹוטי Michelangelo
185 ,169 ,162 Buonarroti
ֶמנאג’ֹו 61 Menaggio
ָמנארֹולָ ה 159 ,158 Manarola
נטֹובה 84-5 Mantova
ָמ ָ
ֶמסנֶ רָ ,ריינהֹולט 95 Messner, Reinhold
מסעדות 24-5
(ה)מערה של פרנציסקוס הקדוש ָ(אסיזי)
212 Grotto di San Francisco
(גארדה) Porto a
ָ
ֶיבהSP38 :
(מ)ּפֹורטֹו לּפי ֶ
75 SP38 :Pieve
(ה)מצודה השנייה (סן מרינו) seconda
240 torre, San Marino

’ראטה 251 ,250 Macerata
ָמ ֶצ ָ
(מראן) 91 ,90 )Meran( Merano
ֶמראנֹו ֶ

נ

נארני 223 ,222 Narni
נארניה 223 Narnia
נֶ ֶבגאל 127 Nevegal
נֶ סֹו 63 Nesso
נפוליאון 36 Napoleon
(ה)נשר של טֹודי 225 Todi, aquila di

ס

סאביליָאנֹו 44 Savigliano
(ה)סאּבינים 220 ,218 Sabini
סאלֹו 83 ,82 Salò
סאלּוצֹו 44-5 Saluzzo
סאמּפ ֶיירה 45 Sampeyre
ֵ
סאס ּפֹורדֹוי 102 Sass Pordoi
סאסֹוטטֹו 253 Sassotetto
ֶ
סאסֹופראטֹו 233 ,232 Sassoferrato
ֶ
סאסֹוקֹורבארֹו 243 Sassocorvaro
מֹונטה ִדי אֹוסּוצ’ֹו (קומו) Sacro
ֶ
סאקרֹו
60-1 Monte di Ossuccio
(אֹורטה) Sacro
ָ
מֹונטה ִדי פרנצ’סקו
ֶ
סאקרֹו
53 Monte di Francesco
טריניטה ִדי
ָ
ה.א ֶסה
מֹונטה ֶדלָ ה ֶא ֶס ֶ
ֶ
סאקרֹו
גיפה Sacro Monte della SS Trinità di
ָ
54 Ghiffa
(וארזֶ ה) 55 Sacro Monte
מֹונטה ֶ
ֶ
סאקרֹו
סאקרי מֹונטי 53 Sacri Monti
סארט ָאנֹו 201 Sarteano
ֶ
סארנאנֹו 253 Sarnano
ְ
ָסבֹונָ רֹולָ ה ,ג’ירֹולאמֹו Savonarola,
135 Girolamo
סּוזָ ה 37 Susa
ְס ִטיָה 166-7 Stia
טראדה ֶדל וינֹו ,ראו דרך היין
ָ
ְס
ְסטרֹוּפֹו 47 ,46 Stroppo
ְס ְט ֶרזָ ה 53 ,52 Stresa
סיינה 184-5 Siena
לּוקה 204 Signorelli, Luca
סיניֹורליָ ,
ֶ
סירֹולֹו 251 ,250 Sirolo
סירמיֹונֶ ה 83 ,82 Sirmione
ִ
סלואו־פוד ,תנועה 42 ,40 Slow Food
סן גאלגאנו ,מנזר San Galgano Abbey
187
סן גֶ ’זּו (ג’נובה) 147 ,144 San Gesù
סן ג’ימיניָאנֹו ,184 San Gimignano
185
סן ג’ינֶ זיֹו 253 ,252 San Ginesio
סן גֶ ’מיני 223 ,222 San Gémini
סן ויג’יליֹו (ויגיליֹוך) )Vigiljoch( San Vigilio
91 ,90
קאדֹורה San Vito di Cadore
ֶ
סן ויטֹו ִדי
127
סן לורנצו (טורינו) 33 ,32 San Lorenzo
סן ליאו 243 ,242 San Leo
מיניאטֹו 183 ,182 San Miniato
ָ
סן

סן מרטינו ֶדלָ ה ּבאטאליָה San Martino
83 ,82 della Battaglia
סן מרינו ,רפובליקה San Marino,
240-1 Republica of
סן פרּוטּואֹוזֹו 152 San Fruttuoso
סן קאשיאנֹו ֵדיי ּבאניִי San Casciano dei
195 ,194 Bagni
סן ָקרלֹונֶ ה ָ(ארֹונָ ה) )Arona( San Carlone
52
נטארּכאנגֶ ’לֹו ִדי רומאניה Santarcangelo
ָס ָ
241 ,240 di Romagna
סנטה פיורה 193 ,192 Santa Fiora
סנטו סטפאנו ֶ(פ ֶרנטילֹו) Santo Stefano
215
סנטו ספיריטו (גֹוריציָה) Santo Spirito
111
מֹונטקסטלו
ֶ
נטּואריֹו ִדי מדונה ִדי
ָס ָ
(טיניָאלֶ ה) Santuario di Madonna di
76 Montecastello
נטּואריֹו ִדי מֹונטאלֶ גרֹו (ראּפאלֹו)
ָס ָ
153 Santuario di Montallegro
יֹומאג’ֹורה)
ֶ
מֹונטנֶ רֹו ִ(ר
ֶ
נטּואריֹו ִדי
ָס ָ
159 Santuario di Montenero
נטּואריֹו ֶדלָ ה וֶ רנָ ה Santuario della
ָס ָ
169 ,168 Verna
נטּואריֹו ֶדלָ ה מדונה ֶדל גיזאלֹו ֶ(ּבלאג’ֹו)
ָס ָ
Santuario della Madonna del
63 Ghisallo
נטּואריֹו ֶדלָ ה מדונה ֶדלֶ ה גראציֶיה (סמוך
ָס ָ
לארצ’ידֹוסֹו) Santuario della Madonna
ָ
192 delle Grazie
ֶיטה (קאנֹוּביֹו)
סנטיסימה ּפי ָ
ָ
נטּואריֹו ֶדלָ ה
ָס ָ
54 Santuario della Santissima Pietà
(ואלּברּונָ ה)
ְ
מֹונטה לּוסארי
ֶ
נטּואריֹו
ָס ָ
)Santuario Monte Lussari (Valbruna
108
לפיֹורנטינֹו)
(קסט ֶ
ֶ
ּביאג’ֹו
סנטי איּפֹוליטֹו ֶא ָ
182 Biagio Santi Ippolito e
ניגֹורדה) Santi
ָ
(פֹונט
ָ
סנטי אנטוניו ֶא יאקֹוּפֹו
)Antonio e Jacopo (Fontanigorda
155
ואנדה)
(טרקוָ ָ
סנטי פייטרו ֶא אנדריאה ֶ
)Santi Pietro e Andrea (Trequanda
203
(סאמּפ ֶיירה) Santi
ֵ
סנטי פייטרו ֶא פאולו
45 Paolo Pietro e
דאמיאנֹו (קארסּולָ ֶאה)
ָ
קֹוסמה ֶא
ָ
סנטי
223 Damiano Santi Cosma e
ֶסנטיֶירֹו ָאצּורֹו (צ’ינקוֶ וה ֶט ֶרה) Sentiero
156 Azzuro
באנטה ,154 Sestri Levante
ֶ
ֶססטרי לֶ
155
ְסּפֹולֶ טֹו 215 ,214 Spoleto
גאסּפארה Spontini, Gaspare
ֶ
סּפֹונטיני,
235
ְס ֶּפלֹו 213 ,212 Spello
סקג’ינֹו 214 Scheggino
ֶ
ֶס ָרה ֶד’קֹונטי 234 Conti ’Serra de

265 אינדקס
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Cattedrale )קתדרלֶ ה ִדי סן רּופינּו ָ(אסיזי
211 di San Rufino
)קתדרלֶ ה ִדי סנטה מריה וֶ רג’ינֶ ה (סאלּוצֹו
44 Cattedrale di Santa Maria Vergine
קתדרלֶ ה ִדי סנטי גֶ ’רבאזיֹו ֶא ּפרֹוטאזיֹו
Cattedrale di Santi )ֶיבה
ֶ (צ’יטה ֶדלָ ה ּפי
ָ
201 Protasio Gervasio e
)סּונטה (אֹורביֶיטֹו
ָ ל’א
ָ קתדרלֶ ה ֶד
200 Cattedrale dell’Assunta
Cattedrale )ֶיסטה
ֶ (טרי
ִ קתדרלֶ ה סן ג’ּוסטֹו
113 San Giusto
Cattedrale San )קתדרלֶ ה סן ג’ּוסטֹו (סּוזָ ה
37 Giusto
)אסּונטה (פאנֹו
ָ
קתדרלֶ ה סנטה מריה
245 Cattedrale Santa Maria Assunta

ר

139 ,138 Ravenna ראבנָ ה
ֶ
,176 Radda in Chianti קיאנטי
ָ ראדה ִאין
ָ
177
195 ,194 Radicofani ראדיקֹופאני
)נּונציא ָטה
ָ
 מנזר ומוזיאון ליין ָ(א,ראטי
museo di vino Ratti, Abbazia e
43 )Annunziata(
153 ,152 Rapallo ראּפאלֹו
146 Reggio nell’Emilia ל’אמיליָה
ֶ ֶֶרג’ֹו נ
102 Rosengarten  רכס,נגארטן
ֶ
ֶרֹוז
85 Romano, Giulio  ג’וליו,רומאנו
75 Riva del Garda גארדה
ָ
ריבה ֶדל
ָ
120 Riva del Vin )ריבה ֶדל וין (ונציה
ָ
Riviera del Brenta נטה
ָ ּבר
ֶ ריביירה ֶדל
121 ,120
158-9 Riomaggiore יֹומאג’ֹורה
ֶ
ִר
Riserva רבה נאטּוראלֶ ה צ’יצ’ּו ֶדל וילאר
ָ ֶריז
46 Naturale Ciciu del Villar
221 ,220 Rieti ִריֶיטי
240 Rimini רימיני
255 ,254 Ripatransone ריּפטראנסֹונֶ ה
ָ
243 Raphael רפאל

ש

Sciacchetrà, )(מנארֹולָ ה
ָ  מוזיאון,שאק ְט ָרה
ֶ
158 Museo di

ת

90 Thun, Matteo  מתיאו,תּון
Theatro romano )(גּוּביֹו
ִ תיאטרון רומי
230
Canal Grande )(ה)תעלה הגדולה (ונציה
121 ,120 ,116

שמות מסחריים

126 Dones de Bai
43 Morra La di Comunale Cantina
200 ) (פיקּולֶ הIn Vetro

Cortina d’Ampezzo מּפצֹו
ֶ ד’א
ָ קֹורטינָ ה
127 ,126
36 Courmayeur קּורמאיֶיר
111 ,110 Cormòns קֹורמֹונְ ס
157 ,156 Corniglia קֹורניליָה
170-7 Chianti, colline  גבעות,קיאנטי
ָ
)שאטה
ָ (ּפיא ָב
ֶ  פארק הפסלים,קיאנטי
ָ
Chianti, parco sculture del
177 ,176 )Pievasciata(
187 Chiusdino קיּוסדינֹו
69 ,68 Clusone קלּוזֹונֶ ה
Castiglion Fiorentino פיֹורנטינֹו
ֶ קסטיליון
205 ,204
Castiglione d’Orcia ד’אֹורצ’ה
ָ
קסטיליֹונֶ ה
193 ,192
245 ,244 Castel di Mezzo קסטל ִדי ֶמצֹו
,192 Castel del Piano קסטל ֶדל ּפיאנֹו
193
Castel Tirolo )(שלֹוס טירֹול
ְ קסטל טירֹולֹו
91 )Schloss Tirol(
103 Castel Pröselsּפרזֶ לס 
ֶ קסטל
Castel )לשטיין
ָ רּונק
ֶ (שלֹוס
ְ קסטל רֹונקֹולֹו
101 Roncolo (Schloss Runkelstein)
Castello di Brolio קסטלו ִדי ְּברֹוליֹו
176
104- Castello di Duino דּואינֹו
ִ קסטלו ִדי
112 ,5
Castello di Mesola קסטלו ִדי ֶמזֹולָ ה
137 ,136
Castello di Romena רֹומנָ ה
ֶ קסטלו ִדי
166
37 Castello di Rivoli קסטלו ִדי ריבולי
Castello Torrechiara קיא ָרה
ָ טֹור
ֶ קסטלו
145
234 Castelli di Jesi קסטלי ִדי יֶזי
Castellina in Chinati קסטלינה ִאין קינאטי
175 ,174
203 Castelmuzio קסטלמּוציֹו
ִ
,182 Castelfiorentino קסטלפיֹורנטינֹו
ֶ
183
92 Kreuzgang )ְקרֹויצגאן ְ(ּב ֶרסאנֹונֶ ה
243 Cattedrale )קתדרלֶ ה (אּורּבינֹו
129 Cattedrale )קתדרלֶ ה ָ(אזֹולֹו
)ּבריאנֹו
ָ קתדרלֶ ה ִדי סן וֶ נאנציֹו ָ(פ
233 Cattedrale di San Venanzio
Cattedrale )לּבה
ָ קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו ָ(א
42 di San Lorenzo
Cattedrale )קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו (ג’נובה
144 di San Lorenzo
Cattedrale )קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו ֶ(ּפרּוגָ ’ה
210 di San Lorenzo
)קתדרלֶ ה ִדי סן ליאֹוּפארדֹו (אֹוזימֹו
250 Cattedrale di San Leopardo
Cattedrale di )קתדרלֶ ה ִדי סן ֶסטימיֹו (יֶזי
235 San Settimio

ק

Cavour, Counte  הרוזן קמיליו,קאבּור
42-3 Camillo
55 Casalzuigno קאזאלצוויניֹו
Casa )קאדֹורה
ֶ
ֶיבה ִדי
ֶ טיציאנֹו (ּפי
ָ
קאזה ִדי
127 di Tiziano
)רקה
ָ טר
ָ רקה ָ(ארקוָ וה ִדי ֶּפ
ָ טר
ָ קאזה ִדי ֶּפ
Casa di Petrarca (Arquà di Petrarca)
119
Casa di )קאזה ִדי קולומּבו (ג’נובה
144 Colombo
Casa dei )(אֹורטה סן ג’וליו
ָ
קאזה ֵדיי נאני
52 Nani
Casa del )נטֹובה
ָ (מ
ָ מאנטניָה
ֶ
קאזה ֶדל
85 Mantegna
60 Casa del Fascio )קאזה ֶדל פאשֹו (קומו
Casa )קאזה נאטאלֶ ה ִדי רפאלו (אּורּבינֹו
243 Natale di Rafaello
45 Casa Cavassa )באסה (סאלּוצֹו
ָ קאזה ָק
Casa Romana )קאזה רומאנה ְ(סּפֹולֶ טֹו
214
134 Casa Romei )רארה
ָ רֹומיי ֶ(פ
ֵ קאזה
167 Casentino, Foreste  יער,קאזֶ נטינֹו
232 Cagli קאלי
Monasterio di  מנזר,קאמאדֹולי
167 Camádoli
167 Camáldoli קאמאלדֹולי
153 ,152 Camogli קאמֹולי
Campello sul קאמּפלֹו סּול ְקליטּונֹו
ֶ
213 Clitunno
55 ,54 Cannobio קאנֹוּביֹו
Cascate delle מארמֹורה
ֶ
קאסקאטה ֶדלֶ ה
ֶ
221 Marmore
Caprese קאּפרזֶ ה מיכלאנג’לו
ֶ
169 ,168 Michelangelo
222-3 Carsulae קארסּולֶ ה
242 Carpegna קארּפניָה
ֶ
33 Quadrilatero )ודרילאטרֹו (טורינו
ֶ
ָקו
36 Col du Mont Cenis קֹול דּו מֹון ֶסני
Colle di Val d’Elsa לסה
ָ ד’א
ֶ קֹולֶ ה ִדי ואל
184
Columbus,  כריסטופר,קולומבוס
144 Christopher
111 ,110 Colli Orientale ֶינטלֶ ה
ָ אֹורי
ִ קֹולי
Strada del :Collio טראדה ֶדל וינֹו
ָ
 ְס:קֹוליֹו
110-11 Vino
63 Colma קֹולמה
ָ
224 Colpetrazzo קֹולּפטראצֹו
ֶ
138 ,137 ,136 Comacchio קֹומאקיֹו
61 ,60 Comoקומו
47 ,46 Cuneo קּונֶ אֹו
35 ,34 Cogne קֹוניֶה
234-5 Cupramontana מֹונטנָ ה
ָ קּוּפר
ָ
103 ,102 Corvara קֹורבארה
ָ
204-5 Cortona קֹורטֹונָ ה

פלורה ֶא לּוצ’ילָ ה (סנטה
ָ נטה
ֶ ֶיבה ֶדלֶ ה ָס
ֶ ּפי
Pieve delle Sante Flora e )פיורה
193 Lucilla
Tignale, Pieve a  כביש,טיניָאלֶ ה-ֶיבה
ֶ ּפי
76 via
221 Piediluco ּפיֶידילּוקֹו
165 ,164 Fiesole פיֶיזֹולֶ ה
230 Pietralunga ֶיטרלּונגָ ה
ָ ּפי
242-3 Pietrarubbia רּוּביָה
ִ ֶיטר
ָ ּפי
34 ,28 Piemonte ֶימֹונטה
ֶ ּפי
203 ,202 Pienza ֶינצה
ָ ּפי
Piero della ’סקה
ָ פרנצ
ֶ
ּפיֶירֹו ֶדלָ ה
243 ,205 Francesca
214 ,185 Pinturicchio ּפינטּוריקיֹו
201 ,200 Ficulle פיקּולֶ ה
Piramidi di Zone (ה)פירמידות של צֹונֶ ה
70
129 ,128 Feltre לטרה
ֶ ֶפ
242 Pennabilli ֶּפנאּבילי
154 Pentema נט ָמה
ֶ ֶּפ
34-5 Fénis ֶפניס
)ּפפאּונדלֶ רהאּוס ְ(ּב ֶרסאנֹונֶ ה
93 Pfaundlerhaus
Pecorino di Pienza ֶינצה
ָ ֶּפקֹורינֹו ִדי ּפי
203
134-5 Ferrara רארה
ָ ֶפ
Pergolesi, ּבאטיסטה
ָ
 ג’ֹובאני,ֶּפרגֹולֶ זי
235 Giovanni Battista
Paradisino )(ואלֹומ ְּברֹוזָ ה
ְ
ָּפ ָרדיזינֹו
165 )Vallombrosa(
36 Pré-Saint-Didier ה־סן־דידיֶיה
ָ ְּפ ֶר
210-11 Perugia ֶּפרּוגָ ’ה
Perugina ) מוזיאון ֶ(ּפרּוגָ ’ה,ֶּפרּוג’ינָ ה
211 Museo
210 ,201 Perugino ֶּפרּוג’ינֹו
Tower of )מיניאטֹו
ָ
 מצודת (סן,פרידריך
182 Frederick
Friuli-Venezia Giulia ג'וליה-ונציה-ְפ ִריּולי
104-13
215 ,214 Ferentillo ֶפ ֶרנטילֹו
Francisco di  הקדוש,מאסיזי
ָ פרנציסקוס
213 ,212 ,211 ,168 Assisi, San
71 ,67 ,66 Franciacorta ’קֹורטה
ָ
נצ
ָ פר
ָ

צ

70 Zone צֹונֶ ה
201 ,200 Cetona ֶצ’טֹונָ ה
Cividale del Friuli צ’יבידאלֶ ה ֶדל ְפ ִריּולי
111 ,110
,230 Città di Castello צ’יטה ִדי קסטלו
ָ
231
,200 Città della Pieve ֶיבה
ֶ צ’יטה ֶדלָ ה ּפי
ָ
201
128 Cima Grappa גראּפה
ָ
צ’ימה
ָ
126-7 Cinque Torri צ’ינקוֶ וה טֹורי
,147 Cinque Terre צ’ינקוֶ וה ֶט ֶרה
156-9
253  אדריכלות,ציסטריאנית

Parco ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ֶדלֹו ְס ֶטלביֹו
90 ,88 Nazionale dello Stelvio
Parco פיֹורה
ֶ ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה קאמּפֹו ֵדיי
55 Nazionale Campo dei Fiore
Parco Fluviale לּוביאלֶ ה ֶדל טיבר
ָ
ּפארקֹו ְפ
225 del Tevere
Parco ּפארקֹו ֶרג’ֹונאלֶ ה ֶדל דלתא ֶדל ּפֹו
136 Regionale del Delta del Po
233 Fabriano ּבריאנֹו
ָ ָפ
Peggy ) אוסף (ונציה,פגי גוגנהיים
121 Guggenheim Collection
157 Fegina ֶפג’ינָ ה
128 Pedavena דאבנָ ה
ֶ ֶּפ
Po, Delta di  הדלתא של הנהר,ּפֹו
130-9
,174 Ponte Buriano ּבּוריאנֹו
ָ
ּפֹונטה
ֶ
175
Ponte di Tiberio )טיּבריֹו (רימיני
ֶ ּפֹונטה ִדי
ֶ
240
,127 Ponte di Rualan רּואלאן
ָ ּפֹונטה ִדי
ֶ
129
Ponte di Rialto )ריאלטֹו (ונציה
ָ ּפֹונטה ִדי
ֶ
121 ,120
Ponte del )דיאבֹולֹו (דרֹונֶ רֹו
ָ ּפֹונטה ֶדל
ֶ
46 Diavolo
Punta della )ּפּונטה ֶדלָ ה דֹוגאנָ ה (ונציה
ָ
121 Dogana
Ponte delle )ּפֹונטה ֶדלֶ ה טֹורי ְ(סּפֹולֶ טֹו
ֶ
214 Torri
)גראּפה
ָ
ּפֹונטה ֶדלי ָאלּפיני (ּבאסאנֹו ֶדל
ֶ
128 Ponte degli Alpini
)ויסקֹונטאֹו (ואלֶ ג’ֹו סּול מינצ’ֹו
ֶ
ּפֹונטה
ֶ
84 Ponte Visconteo
Ponte )ּפיצ’נֹו
ֶ סטה ָ(אסקֹולי
ָ ֶּפֹונטה סֹול
ֶ
255 Solestà
158 Punto Bonfiglio ּפּונטֹו ּבֹונפיליֹו
155 ,154 Fontanigorda ניגֹורדה
ָ
פֹונט
ָ
169 ,168 Poppi ּפֹוּפי
Porta all’Arco )(וֹולט ָרה
ֶ
ל’ארקֹו
ָ ּפֹורטה ָא
ָ
183
137 Porto Garibaldi ּפֹורטֹו גָ ריּבאלדי
147 ,146 Portovenere ּפֹורטֹובנֶ ֶרה
ֶ
152-3 Portofino ּפֹורטֹופינֹו
243 piadina ּפיאדינָ ה
ָ
174 Pian di Scò ּפיאן ִדי ְסקֹו
63 Pian del Tiviano טיביאנֹו
ָ
ּפיאן ֶדל
174 Piantravigne נטרביניֶה
ָ ּפיא
ָ
193 Piancastagnaio ניאיֹו
ָ סט
ָ ּפיא ָנק
ָ
Piazetta )ּפיאצ ָטה ֵדיי מֹונדאלי (סאלּוצֹו
ֶ
45 dei Mondagli
Pio II, Papa 202  האפיפיו ר,ּפיּוס השני
Fiorenzuola di פֹוקארה
ָ
פיֹורנצּואֹולָ ה ִדי
ֶ
245 Focara
75-6 Pieve ֶיבה
ֶ ּפי
Pieve di San רֹומנָ ה
ֶ ֶיבה ִדי סן פייטרו ִדי
ֶ ּפי
166 Pietro di Romena
)סּונטה ְ(ס ִטיָה
ָ ֶיבה ִדי סנטה מריה ָא
ֶ ּפי
167 Pieve di Santa Maria Assunta
127 Pieve di Cadore קאדֹורה
ֶ
ֶיבה ִדי
ֶ ּפי

ע

Tree of the Birds )עץ הציפורים ָ(אסיזי
212

פ

119 ,118 Padova ּפאדֹובה
ָ
Palladio, Andrea  אנדריאה,ּפאלאדיֹו
120 ,116
)קאצ’ה ִדי סטּוּפיניג’י (טורינו
ָ ּפאלאצינָ ה ִדי
32 Palazzina di Caccia di Stupinigi
245 ,244 Fano פאנֹו
panforte, Sienese  סיֶינֶ זֶ ה,ּפאנפֹורטה
ֶ
185
Passo Gardena )גארדנָ ה (גְ ֶרדנֶ ר יֹוך
ֶ
ּפאסֹו
103 )Grödner Joch(
Passo di )ָאּופנּפאס
ֶ מֹונטה ג’ֹובֹו (י
ֶ
ּפאסֹו ִדי
92 )Jaufenpass( Monte Giovo
Passo dell’Erbe )רּבה (וירציֹוך
ֶ ל’א
ֶ ּפאסֹו ֶד
95 ,94 )Würzjoch(
102 Passo Pordoi ּפאסֹו ּפֹורדֹוי
147 ,146 Parma ּפארמה
ָ
Parco )(וֹולט ָרה
ֶ
ּפארקֹו ָארּכֶ אֹולֹוג’יקֹו
183 Archeologico
Parco )ּפארקֹו ָארצ’ידּוקאלֶ ה ָ(ארקֹו
75 )Arco( Arciducale
סיגּורטה (ואלֶ ג’ֹו סּול
ָ
ּפארקֹו ג’ארדינֹו
85 ,84 Parco Giardino Sigurtà )מינצ’ֹו
154 Parco dell’Aveto ל’א ֶבטֹו
ָ ּפארקֹו ֶד
154 Parco dell’Antola ּפארקֹו ֶדל’אנטֹולָ ה
Parco delle מריטימה
ֶ
ּפארקֹו ֶדלֶ ה ָאלּפי
47 Alpi Marittime
ּפארקֹו מּוזֵ אֹו מינֶ ראריֹו ָ(אּבאדיָה סן
194 Parco Museo Minerario )סלבטֹורה
ֶ
Parco )(מֹונטמֹונאקֹו
ֶ
גּוארניֶירי
ָ מֹונט
ֶ
ּפארקֹו
253 Monteguarnieri
Parco ּפארקֹו נאטּוראלֶ ה ֶדל מֹונט ָאביק
34 Naturale del Mont Avic
Parco מֹונטה סן ָּברטֹולֹו
ֶ
ּפארקֹו נאטּוראלֶ ה
244 Naturale Monte San Bartolo
ּפארקֹו נאטּוראלֶ ה סאסֹו סימֹונֶ ה ֶא
Parco Naturale Sasso סימונצ’לֹו
ֶ
242 Simoncello Simone e
ס־סנֶ ס־ּבראיֶיס
ֶ ֶּפארקֹו נאטּוראלֶ ה פאנ
Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
103
סטרי
ְ רּוּפ
ֶ ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ִדי אינצ’יזֹוני
Parco Nazionale di Incisoni Rupestri
70
Parco ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ִדי מֹונטי סיּביליני
255 Nazionale di Monti Sibillini
ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ֶדל גראן ּפאראדיזֹו
35 Parco Nazionale del Gran Paradiso
ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ֶדלֶ ה דֹולֹומיטי ֶּבלּונֶ זי
Parco Nazionale delle Dolomiti
128 Bellunesi
ּפארקֹו נאציֹונאלֶ ה ֶדלֶ ה צ’ינקוֶ וה ֶט ֶרה
Parco Nazionale delle Cinque Terre
156

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על איטליה?

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
תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים ,ואל תמכרו אותו.

