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סן רֹוסֹו�ה
ֶטנּוָטה די

מרינה
די פיזה

פיזה צֶ'רטֹוזָה די פיזה

ָארנֹו

סן ּפיֶירֹו
ָא גראדֹו

ליבֹורנֹו

הים
הליגּורי

אל
ּפיסטֹוי�ה

אל
ּפֹוג'ֹו ָאפירנצה

קאיאנֹו

גולות הכותרת של האזור הן פיזה, והמגדל המפורסם שלה; וגם וֹולֶטָרה, על שפע השרידים 
האטרוסקיים שבה. אבל לא חסרים אתרים נוספים, במיוחד באזור הכפר המשתפל משני 

עבריו של עמק הנהר ָארנֹו. כאן פעלו אדריכלי הרנסאנס החלוציים, שערכו ניסויים בסגנונות 
חדשים של בניית וילות; מיצירותיהם היפות ביותר תוכלו להתפעל בּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו 

ובָארטימינֹו. סן מיניַאטֹו יושבת במיקום נהדר על פסגת גבעה, מול נוף פנורמי מרשים; ומצדו 
האחר של העמק נמצא המוזיאון של וינצ'י, 

המהלל את גאונותו החדשנית של 
ליאונרדו איש האשכולות.

כל האתרים
1 פיזה 

2 ֶטנּוָטה די סן רֹוסֹוֶרה

3 מרינה די פיזה

4 סן פיירו ָא גראדֹו

5 ֶצ'רטֹוָזה די פיזה
6 ליבֹורנֹו

7 קאּפראָיה 

8 סן מיניַאטֹו

9 ֶאמּפֹולי

0 וינצ'י
q ָארטימינֹו

w ּפֹוג'ֹו ָא קאיאנֹו

e ֶצ'רטֹוָזה די פירנצה
r וֹולֶטָרה

סירות עוגנות בתעלות ונציה נּואֹוָבה שבליבֹורנֹו

מבט אל מערב טוסקנה

תחבורה
במערב טוסקנה עוברים לא מעט 

כבישים מהירים וסואנים. הכביש המהיר 
Fi-Pi-Li, מקשר בין פיזה לפירנצה, אך 
 S67 רוב התיירים מעדיפים לנסוע על
הישן, הקרוב יותר לאתרים החשובים 

 S1 שבעמק נהר הָארנֹו. כביש החוף
עוקף את ליבֹורנֹו בדרכו לרומא.

באזור גם פרושה רשת ענפה של 
אוטובוסים ורכבות. קו רכבת סדיר מקשר 
בין פירנצה לפיזה, ובדרך עוצרת הרכבת 

בעיירות הגדולות של עמק נהר הָארנֹו.
קשה יותר להגיע לוֹולֶטָרה, כיוון 
שאין רכבת שמגיעה לשם, אבל 

כמה אוטובוסים ביום יוצאים אליה 
מפירנצה, מפיזה ומליבֹורנֹו.

כביש S68 לוֹולֶטָרה
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 255 ועמ' 269-70
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גווידֹוריצ'ֹו ָדה פֹוליַאנֹו מאת סימֹוֶנה מרטיני )1330(, בּפאלאצֹו ּפּוּבליקֹו

סיינה היא עיר של סמטאות תלולות מימי־הביניים 
המקיפות את פיאצה ֶדל קאמּפֹו. הבניינים סביב הכיכר הם 
עדות לתור הזהב של העיר בשנים 1260-1348, כשתושביה 

העשירים הרימו את תרומתם לבנייה העירונית. שקיעתה 
של סיינה החלה ב־1348, כשמגיפת הדבר השחור פגעה 

בעיר וחיסלה כשליש מתושביה; כעבור מאתיים שנה, מתו 
רבים מתושבי העיר במצור פלורנטיני של שנה וחצי, 
שהסתיים בתבוסתה של פיזה. המנצחים דיכאו את 

התפתחות העיר ועצרו את הבנייה, וסיינה כמו קפאה בזמן, 
כשהיא דחוסה במבנים משופצים מימי־הביניים.

מבט אל סיינה

P פיאצה ֶדל קאמּפֹו
 )Piazza del Campo( הכיכר

שנראית כמו צדפה או מניפה 
נבנתה במאה ה־12 ומוקפת 

ּפאלאצי אלגנטיים. יש בה מזרקה 
 Fonte( מרשימה, פֹונֶטה גאָיה

Gaia(, ובה אגן שיש מלבני 
המקושט בפסלים. המזרקה 
שתראו כאן היום היא העתק 

מהמאה ה־19 של המקור 
שגילף יאקֹוּפֹו ֶדָלה קֶוורָצ'ה 

בשנים 1409-1419. המזרקה 
המקורית הועברה לשימור, כדי 

להגן עליה מפגעי מזג־האוויר.
בתבליטים שמקשטים את 

פֹונֶטה גאָיה מתוארים אדם 
וחוה, המדונה והילד, וגם המידות 

הטובות. את המים מזרימה 
אליה אמת מים שאורכה כ־25 

ק"מ, אותה אמת־מים שהביאה 
מים טריים אל העיר מהגבעות 

שמסביב עוד מהמאה ה־14.

P טֹוֶרה ֶדל מאנָג'ה
Piazza del Campo טל' 055-292342 
פתוח 10:00-19:00 )אמצע אוקטובר-

פברואר: עד 16:00( 
סגור 25 בדצמבר &

 Torre del( מגדל הפעמונים
Mangia( שמשמאל לּפאלאצֹו 

ּפּוּבליקֹו הוא השני בגובהו 
באיטליה כולה, 102 מ'. את המגדל 

בנו האחים מּוצ'ֹו ופרנצ'סקו די 
רינאלדֹו בשנים 1338-1348, והוא 

נקרא ע"ש הפעמונאי הראשון, 

שזכה לכינוי 'זולל הרווחים' 
)Mangiaguadagni( משום 

שהיה בטלן גדול )תפקידו היה 
להזהיר את התושבים מפני סכנה 

מתקרבת(. 505 מדרגות יביאו 
אתכם אל מרומי המגדל, משם 
נשקף נוף פנורמי של טוסקנה.

P ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני
Via Banchi di Sotto 52 טל' -0577 

247145 פתוח כניסה ב'-שבת 9:30, 
10:30 ו־11:30 בתיאום מראש סגור 

השבועיים הראשונים של אוגוסט 
ובחגים 7

 )Palazzo Piccolomini( את הארמון
המרשים ביותר בסיינה בנה רֹוֶסלינֹו 
עבור משפחת ּפיקֹולֹומיני העשירה 

באמצע המאה ה־15. כיום שוכן 
כאן הארכיון העירוני - ובו היומנים 

 )Tavolette di Biccherna( העירוניים
מהמאה ה־13 ואילך. כמה מגדולי 

האמנים של אותם ימים ציירו 
את כריכות העץ של המסמכים, 

בהם גם סאנֹו די פייטרו, אמּברֹוג'ֹו 
לֹוֶרנֶצטי, דומניקו ֶּבקאפּומי ואחרים.

P ּפאלאצו ּפּוּבליקֹו
Piazza del Campo 1 טל' 055-292614 

המוזיאון העירוני פתוח מדי יום; נוב׳-
אמצע מרץ: 10:00-18:00; אמצע מרץ-

אוק׳: 10:00-19:00 סגור 2 ביולי, 16 
באוג׳, 25 בדצ׳ &

 )Palazzo Pubblico( הבניין
ממשיך לשמש בתפקידו המקורי 
כבית־העירייה של סיינה, אך כיום 

פתוחים האולמות מימי־הביניים 
לקהל הרחב. אולם המועצה, או 

 Sala del( 'אולם מפת העולם'
Mappamondo(, נקרא ע"ש מפה 
שצייר ָאמּברֹוג'ֹו לֹוֶרנֶצטי בתחילת 

המאה ה־14. קיר אחד מכוסה 
כולו בציור קיר ששופץ לאחרונה, 

ָמֶאסָטה מאת סימֹוֶנה מרטיני 
)1315( - ובו נראית מריה הקדושה 
בהדרה, מלכת השמיים, ומסביבה 

השליחים, קדושים ומלאכים. ממול 
נמצא ציור קיר נוסף המיוחס גם 
הוא לסימֹוֶנה מרטיני, של שכיר 

החרב גווידֹוריצ'ֹו ָדה פֹוליַאנֹו )1330(.
קירות הקפלה הסמוכה מכוסים 

בציורי קיר של חיי מריה 
הקדושה )1407( מאת תדיאו די 

ּבארטֹולֹו, ומושבי המקהלה 1428 
מקושטים במעשה תשבץ של 

עץ ובתמונות מכתבי הקודש.
 )Sala della Pace( 'ב'אולם השלום

יש שתי יצירות מופת ידועות, 

 )Pinacoteca Nazionale( המוזיאון
היפה שוכן בּפאלאצו ּבּואֹונסיניֹורי 
)Palazzo Buonsignori( מהמאה 

ה־14, ויש בו אוסף חשוב של 
יצירות מאת אמני האסכולה של 

סיינה. שני נופים מאת פייטרו 
לֹוֶרנֶצטי )המאה ה־14( הן דוגמה 

נפלאה לציורי נוף מוקדמים; 
ואילו הערצת הרועים )1510( מאת 

פייטרו ָדה דומניקו מעידה על 
השפעתה החזקה של האמנות 

הביזנטית בסיינה - גם אחרי 
שהנטורליזם של תקופת הרנסאנס 

שטף את שאר חלקי אירופה. ויש 
גם תיאור מרשים של ההורדה 
מהצלב )1502( מאת סֹודֹוָמה.

E המוזיאון 
לאמנות דתית

Piazza del Duomo 8 טל' -0577 
283048 פתוח מרץ-אוקטובר: מדי יום 
10:30-19:00; נובמבר-פברואר: מדי יום 

10:30-17:30, 26 בדצמבר-10 בינואר 
10:30-18:00 סגור 1 בינואר, 25 

בדצמבר &

 Museo dell’Opera del( המוזיאון
Duomo( נבנה לתוך מעבר־הצד 
הלא־גמור של הדּואֹומֹו )ראו עמ' 

224-5(. חלקו מוקדש לפסלים 
שנלקחו מחזית הדּואֹומֹו, לאחר 

שזו נשחקה מבחוץ. לגולת 
הכותרת של המוזיאון מוקדש חדר 

נפרד: הָמֶאסָטה הענקית והדו־
צדדית מאת דּוצ'ֹו )1308-1311(, 

אחת מיצירות המופת של אסכולת 
סיינה. ביצירה נראים המדונה 

והילד מצד אחד, וסצינות מחיי ישו 
מן הצד האחר. מהלֹוָג'ה שבקומה 
העליונה נפרש נוף יפה של העיר 

ושל אזור הכפר שסביבה.

R הדּואֹומֹו
ראו עמ' 224-5

P סנטּואריֹו ֶא קאָזה 
די סנטה קתרינה

Costa di Sant’Antonio טל' -0577 
288175 פתוח מדי יום 9:15-13:00 

ו־15:00-19:30

הקדושה המגינה על העיר, קתרינה 
ֶּבנינקאָזה )1347-1380(, היתה 

בתו של סוחר. כבר בגיל שמונה 
הקדישה את עצמה לאלוהים, 

חוותה חזיונות רבים ולימים אף 
קיבלה את הסטיגמטה )פצעי ישו(. 
צחות לשונה שכנעה את האפיפיור 

גרגוריוס ה־11 לחזור לרומא ב־1376, 
אחרי 67 שנות גלות באביניון. 

קתרינה הלכה לעולמה ברומא, 
והוכרזה קדושה ב־1461. כיום, 

בית הולדתה של קתרינה הקדושה 
 Santuario e Casa di Santa(

Caterina( מוקף קפלות וחצרות 
שלוות. הבית מקושט בציורים של 

אירועים מחיי הקדושה, בהן גם 
יצירות מאת אמנים בני תקופתה 

- פרנצ'סקו ואני ופייטרו סֹורי.

פיאצה ֶדל קאמּפֹו והארמונות שסביבה

אלגוריה על הממשל הרע ואלגוריה 
על הממשל הטוב )1338(, שתיהן 

מאת ָאמּברֹוג'ֹו לֹוֶרנֶצטי. באלגוריה 
על הממשל הטוב )ראו עמ' 50-51(, 
העיר פורחת ושוקקת־חיים. ביצירה 

השנייה, לעומת זאת, רחובות 
העיר חרבים ומצחינים מאשפה. 

 Sala del( אולם הריזֹורג'יֶמנטֹו
Risorgimento( מכוסה בציורי 

קיר מסוף המאה ה־19, של אירועי 
מפתח שהוביל לאיחוד איטליה 
תחת שלטונו של המלך ויטוריה 
ֶעמנּוֶאֶלה השני )ראו עמ' 58-9(.

במבנה שוכן גם המוזיאון 
העירוני, ובו תצוגה של ציורי־קיר 

עתיקים ושאר יצירות אמנות.

P אקדמיה מּוזיקאֶלה 
קיג'אָנה

 Via di Città 89 ,Palazzo Chigi Saracini
טל' 0577-22091 פתוח לקונצרטים 

ולתערוכות - בררו פרטים מראש 
בטלפון או באתר האינטרנט 

chigiana.it ∑

 Accademia( את האקדמיה
Musicale Chigiana( יסד ב־1932 

הרוזן גווידו קיג'י ָסראצ'יני, ובמקום 
עורכים כיתות אמן של כלי הנגינה 

העיקריים. האקדמיה שוכנת באחד 
הבניינים היפים ביותר בעיר, ובמקום 

יש גם אוסף אמנות נאה, מוזיאון 
לכלי נגינה וספרייה של כתבי־יד 
מקוריים. כמו כן, מתקיימים כאן 
קונצרטים ותערוכות מתחלפות.

E הגלריה הלאומית
Via San Pietro 29 טל' 0577-281161 
פתוח ג'-שבת 8:15-19:15, א' וב' עד 

9:00-13:00 סגור 1 בינואר, 1 במאי, 25 
בדצמבר & 7 פֹונֶטה גאָיה שבפיאצה ֶדל קאמּפֹו

חצר פנימית בסנטּואריֹו ֶא קאָזה די סנטה 
קתרינה
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סמל השמש
ברנרדינו הקדוש מסיינה )1380-1444( 

קיווה לשים קץ ליריבות ולשפיכות 
הדמים וביקש מתושבי סיינה 

המתקוטטים לוותר על הנאמנות 
שלהם לקֹונטראָדה ולסמלה ולהתאחד 

תחת הסמל הזה של תחיית ישו.

פסלי החזית
רבים מפסלי החזית הוחלפו 

בעותקים; את המקוריים תוכלו 
לראות במוזיאון לאמנות דתית.

אולם התווך הלא־גמור
הוא היה מגיע לאורך של 
50 מ' ולרוחב של 30 מ', 

לו נבנה כמתוכנן.

. רצפת שיש מעשה תשבץ
טבח החפים מפשע הוא רק אחת 

מסדרה של תמונות על רצפת השיש 
העשויה מעשה תשבץ. הרצפה 

מכוסה בדרך־כלל, ונחשפת מדי שנה 
מאמצע אוגוסט עד אוקטובר.

. ספריית ּפיקֹולֹומיני
בציורי הקיר של ּפינטּוִריקיֹו )1509( 

מתוארים חייו של האפיפיור ּפיּוס השני 
לבית ּפיקֹולֹומיני )ראו עמ' 230(. כאן 
הוא מנצח על חתונתם של פרידריך 
השלישי ושל אליאונורה מפורטוגל.

אולם התווך
עמודי השיש 

השחורים־לבנים 
תומכים בקמרונות.

. לוחות דוכן־המטיף
את אלה גילף בשנים 1265-1268 ניקולא 

ּפיזאנֹו. הם מקשטים את דוכן המטיף 
המתומן, ובהם תמונות מחיי ישו.

הכניסה לדּואֹומֹו

הדּואֹומֹו של סיינה

מקרא

1 קפלת יוחנן המטביל
2 שער המוביל לבית הטבילה
3 מעבר הצד של אולם התווך 

הלא־גמור כוסה בגג והוסב 
למוזיאון לאמנות דתית.

4 בסיס עמוד באולם התווך 
הלא־גמור

5 החזית נבנתה בשני חלקים: 
הדלתות בשנים 1284-1297, 

והשאר ב־1382-1390.

חשוב לדעת
מידע שימושי

Piazza del Duomo טל' 0577-283048 הדּואֹומֹו והספרייה פתוח 
מרץ-אוק׳: ב'-שבת 10:30-19:00, א' 13:30-18:00 )אמצע אוג׳-אוק׳ 

מ־9:30(; נוב׳-פבר׳: ב'-שבת 10:30-17:30, א' 13:30-17:30; 26 
בדצ׳-10 בינו׳: ב׳-שבת 10:30-18:00, א׳ 13:30-17:30 5 ב'-שבת 

8:00, 9:00, 11:00; א' 8:00, 11:00, 12:15, 18:30 )ספט׳-מרץ 
operaduomo.siena.it ∑ & 7 ^ )17:30

תחבורה
.Pollicino @
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אחת הקתדרלות הגדולות והמרשימות באיטליה היא גם אחת היחידות מדרום להרי 
האלפים שנבנו בסגנון גותי מלא )בשנים 1136-1382(. אזרחים רבים תרמו את תרומתם 

לבנייתה וסחבו בעגלות מהמחצבות שבפאתי העיר את האבנים הלבנות והשחורות 
ששימשו לבנייתה. ב־1339 החליטו תושבי סיינה לבנות אולם־תווך חדש מדרום, כדי 

להפוך את הקתדרלה לכנסייה הגדולה בעולם הנוצרי כולו. התוכנית נקטעה כעבור זמן 
קצר, כשמגיפת הדבר חוללה בעיר שמות וקטלה כשליש מאוכלוסייתה. במבנה הלא־

גמור יש היום מוזיאון לפיסול גותי.

9 הקונסרבטוריון 

למוסיקה 
לואיג'י ֶקרּוּביני

 D4 2 מפה Piazza delle Belle Arti 2
)E1 6( טל' 055-292180 הספרייה 

פתוח ב'-שבת, שעות משתנות

רבים מגדולי המוסיקאים 
שיצאו מאיטליה התחנכו כאן 

 Conservatorio Musicale Luigi(
Cherubini(, באקדמיה למוסיקה 

החלק המרכזי של קאסֹוֶנה ָאדימארי מאת לֹו סֶקָג'ה )המאה ה־15(

המדונה של הים )סביבות 1470( מאת 
סנדרו בוטיצ'לי

מכולן גם חולשת על האוסף 
כולו: פסל דוד 1504. בפסל 

הקלאסי הענק )גובהו 5.2 מ'( 
נראה הגיבור התנ"כי שהרג 

את גולית. את הפסל הזמינה 
עיריית פירנצה, והוא עמד במקור 

בפיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה, בחזיתו 
של ּפאלאצֹו ֶוקיֹו. בזכות דוד, 

קנה מיכלאנג'לו את עולמו 
כבר בגיל 29 כפסל הראשון 

במעלה של תקופתו. 
ב־1873 הועבר הפסל 

לאקדמיה כדי להגן עליו מזיהום 
ומפגעי מזג־האוויר. העתק 

אחד ניצב היום במיקום המקורי 
של הפסל )ראו עמ' 80-81(, 

והעתק נוסף נמצא בפיאצאֶלה 
מיכלאנג'לו )ראו עמ' 135(.

עם שאר יצירות המופת של 
מיכלאנג'לו באקדמיה 

נמנים פסל של מתי הקדוש 
)הושלם ב־1508(, וגם 

ארבעת האסירים, שפוסלו 
בשנים 1521-1523 ונועדו 

לקשט את קברו של 
האפיפיור יוליוס 
השני. הדמויות 

השריריות שנאבקות 
להשתחרר מכבלי האבן הן 
מהיצירות הדרמטיות ביותר 

של מיכלאנג'לו. הפסלים הוצגו 
בפני משפחת מדיצ'י ב־1564, 

בידי בן דודו של מיכלאנג'לו. 
ב־1585 הם הועברו לגרֹוָטה 
גראנֶדה שבגני ּבֹוּבֹולי, שם 
תוכלו לראות העתקים גם 

היום )ראו עמ' 128-9(.
באקדמיה מוצג גם אוסף חשוב 

של ציורים מהמאות ה־15-16 
מאת אמנים מקומיים, בהם 

גם בני תקופתו של מיכלאנג'לו 
- פיליּפינֹו ליּפי, 

פָרה ברתולומאו, 
ּברֹונזינֹו ורידֹולפֹו 

ֶדל גירלאנדאיֹו. עם 
היצירות החשובות 

ביותר נמנים 
המדונה של 

הים, המיוחסת 
לבוטיצ'לי 

 ,)1445-1510(
וגם ונוס 
וקופידון 

מאת יאקֹוּפֹו 
ּפֹונטֹורמֹו 

 ,)1494-1556(
המבוססת על 

רישום הכנה מאת 
מיכלאנג'לו. ויש גם 
תיבת עץ מרהיבה, 
קאסֹוֶנה ָאדימארי 

 ,)1440-1445(
שקישט ברוב פאר לֹו 
סֶקָג'ה, אחיו החורג 

של מאזאצ'ֹו. זו 
היתה תיבת נדוניה 

של כלה עשירה, שקושטה 
בתמונות מפורטות של חיי 

היומיום בפירנצה - כולל תיעוד 
של הלבוש והאדריכלות. באחת 

הסצינות נראית תהלוכת הכלולות 
כשהיא חולפת ליד בית הטבילה.

עץ הצלב )1310( מאת ּפאצ'ינֹו 
די ּבֹונאגוויָדה הוא אחד הציורים 

החשובים באוספי האמנות 
הביזנטית והדתית מהמאות 

ה־13 וה־14 - שרובה מסוגנן 
מאוד ומקושט ברקעי זהב.

 Salone della( 'ב'אולם טוסקנה
Toscana( תוכלו להתרשם 

מיצירות אמנות משניות מאת 
חברי האקדמיה במאה ה־19, לצד 

דגמי גבס ששימשו את הפסל 
לורנצו ּבארטֹוליני. האיש, שנולד 
ב־1777, היה למרצה באקדמיה 

ב־1839, והחזיק במשרתו עד יום 
מותו ב־1850. יצירותיו כוללות 

פסלי ראש־חזה של דמויות 
מוכרות כמו המשורר לורד 
ביירון והמלחין פרנץ ליסט.

פרט מתוך המדונה עם קדושים מהמאה 
ה־14, בגלריה ֶדל'אקדמיה

ע"ש המלחין הפלורנטיני ֶקרּוּביני 
)1760-1842(. לקונסרבטוריון יש 

אוסף נרחב של כלי־נגינה עתיקים, 
המוצגים היום בּפאלאצֹו ֶוקיֹו 

)ראו עמ' 82-3(. את האוסף רכש 
פרדיננדו, אחרון הדוכסים הגדולים 
של פירנצה, והוא כולל גם כינורות, 

ויולות וצ'לו מתוצרת סטרדיווארי, 
ָאמאטי ורּוֶג'רי. ויש גם צ'מבלו 
שייצר ברתולומאו ּכריסטֹופֹורי, 

ממציא הפסנתר המודרני 
בתחילת המאה ה־18. הוא אחראי 

לרבות מהרכישות החשובות 
ביותר של הקונסרבטוריון.

בבניין נמצאת גם אחת 
מספריות המוסיקה הטובות 

בעולם, ובה תווים מקוריים של 
מלחינים רבים וטובים - בין 
השאר גם מֹונֶטֶוורדי ורֹוסיני.

0 המפעל 

לּפֶייטֶרה דּוֶרה

 )F1 6( D4 2 מפה Via degli Alfani 78
טל' 055-249883 פתוח ב'-שבת 

8:15-14:00 )ה' עד 19:00( סגור בחגים 
= &

 Opificio delle Pietre( המפעל
Dure( שוכן במנזר סן ניקולו 

לשעבר, והוא מוכר כמכון לאומי 
המתמחה בהנחלת אמנות 

פלורנטינית טיפוסית - השימוש 
בשיש ובאבנים טובות למחצה 

כדי ליצור עבודות מעשה תשבץ. 
המסורת הזו פורחת בפירנצה 

מסוף המאה ה־16, והמפעל נוסד 
בחסות הדוכסים הגדולים לבית 

מדיצ'י, שקישטו את המאוזוליאום 
 pietre( שלהם בּפֶייטֶרה דּוֶרה

dure - מילולית: 'אבנים קשות'(.
בבניין יש גם מוזיאון ובו חפצים 

מהמאה ה־19 - שולחנות עבודה, 
כלי עבודה, אגרטלים ודיוקנאות 
המּפֶייטֶרה דּוֶרה. בתצוגה יש גם 
כמה שולחנות נאים המקושטים 

המדליונים מאת אנדריאה ֶדָלה רֹוּבָיה )סביבות 1487( בחזיתו של סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ'נטי

8 גלריה ֶדל'אקדמיה

 )E1 6( D4 2 מפה Via Ricasoli 60
טל' 055-2388609 )למידע(;

055-294883 )להזמנות( פתוח ג'-א' 
8:15-18:50 )בקיץ שעות הפתיחה 

ארוכות יותר( סגור 1 בינואר, 1 במאי, 
25 בדצמבר & 7 = ^

האקדמיה לאמנויות היפות, 
שנוסדה ב־1563, היתה בית־

הספר הראשון באירופה 
שהוקדש להנחלת אמנויות 

הרישום, הציור והפיסול. 
אוסף האמנות שמוצג בגלריה 

 )Galleria dell’Accademia(
נוסד ב־1784 ונועד לשמש את 
הסטודנטים כדי שיוכלו ללמוד 

מיצירות האמנות ולהעתיקן.
מאז 1873, מוצגות באקדמיה 

רבות מיצירותיו החשובות ביותר 
של מיכלאנג'לו. המפורסמת 

q סֶּפדאֶלה 

ֶדלי אינֹוֶצ'נטי

 Piazza della Santissima Annunziata
12 מפה F1 6( D4 2( טל' -055 

2491708 פתוח ב'-ו׳ 9:00-16:00, שבת 
11:00-17:00 )כניסה אחרונה 30 דקות 

לפני הסגירה( סגור 1 בינואר, חג 
הפסחא, 25 בדצמבר & ^

 Spedale degli( 'בית החולים'
Innocenti( נקרא ע"ש סצינה 
מפורסמת מהברית החדשה, 
טבח החפים מפשע )הורדוס 

מורה להרוג תינוקות כדי למנוע 
את התגשמות הנבואה על לידתו 

של ישו(. הוא נוסד ב־1444 
כבית־היתומים הראשון באירופה, 

וחלקים מהבניין עדיין משמשים 
למטרה זו. באותו בניין יש גם 

משרדים של ארגון יוניצ"ף - קרן 
הסיוע של האו"ם לילדים.

הלוג'ה שתכנן ּברּוֶנֶלסקי )ראו 
עמ' 52-3( מקושטת במדליוני 
טרה־קוטה מזוגגים שהוסיף 
אנדריאה ֶדָלה רֹוּבָיה ב־1487 

לערך - של תינוקות מחותלים. 
משמאל לאכסדרה תוכלו לראות 

את הרֹוָטה )rota(, דיסקת אבן 
מסתובבת, שעליה הניחו אימהות 

אלמוניות תינוקות לא־רצויים, 
ולאחר מכן צלצלו בפעמון 
כדי שיכניסו אותם פנימה.

בתוך הבניין יש שתי חצרות 
פנימיות אלגנטיות שתכנן 

ּברּוֶנֶלסקי. הגדולה היא 'חצר 
 Chiostro degli( 'הגברים
Uomini( שנבנתה בשנים 

1422-1445 וקושטה בתרנגולים 
ובמלאכים קטנים בסגנון הְסגָרפיטֹו 

)sgraffito(; וגם 'חצר הנשים' 
הקטנה יותר )1438(, המובילה 

לגלריה ובה כמה יצירות אמנות 
שתרמו למקום היתומים עצמם, 

לאחר שבגרו וזכו להצלחה. 
היצירה הבולטת ביותר היא 

הערצת חכמי הקדם 1488, שצייר 
דומניקו גירלאנדאיֹו, כשברקע 

נראה טבח החפים מפשע.

דוד מאת מיכלאנג'לו
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באותו סגנון - אחד מהם 
משובץ בחליל ובזרי פרחים, פרי 
עבודתו של צֹוקי )1849(; שולחן 

אחד משובץ פרחים וציפורים, 
בעיצובו של ניקולו ֶּבטי )1855(. 

מאגר פיסות השיש והאבנים 
הטובות־למחצה נוצר עוד 

בתקופת שלטונם של המדיצ'י.

מפת איתור
ראו מפות רחובות 5 ו־6

באזור זה של פירנצה ניכר היטב חותמו של קוזימו 'ִאיל ֶוקיֹו'. מייסדה של שושלת מדיצ'י 
ומי שבנה את סן לורנצו ואת ּפאלאצֹו מדיצ'י ריקארדי. ברוב האזור, ובמיוחד סביב 
ֶמרקאטֹו ֶצ׳נטראֶלה, שוק גדול גודש את הרחובות, וגגוני השוק הססגוניים כמעט 

מסתירים את האתרים שמסביב. השוק הוא עדות לכך שפירנצה היתה ועודנה עיר של 
סוחרים. רוב המוצרים - עור ומשי, צמר וקשמיר - איכותיים ומשתלמים מאוד, במיוחד 

אם אתם מוכנים להתמקח, כמו כל פלורנטיני מצוי.

סן ג'ובאנינֹו ֶדלי 
 San( סקֹולֹוּפי

 Giovannino degli
Scolopi( היא כנסייה 

שתכנן ָאמאנאטי 
ב־1579.

2 . סן לורנצו
מאחורי החזית 

הלא־גמורה 
מסתתר עיצוב פנים 

מרשים, שתכנן 
ּברּוֶנֶלסקי עבור 
משפחת מדיצ'י 

בשנים 1425-1446.

בתי־קפה זולים ודוכנים של 
אוכל מוכן לא חסרים באזור 

השוק. תוכלו לקנות ולקחת אוכל 
טוסקני מסורתי, כמו אברים 
פנימיים מבושלים או חזירון 
בגריל, עוף, או בשר ארנבת.

ג'ובאני ֶדֶלה ּבאנֶדה ֶנֶרה, אביו 
של הדוכס הגדול קוזימו הראשון 
)ראו עמ' 55(, עוטה שריון ומוכן 

לקרב בפסל הזה מאת ּבאצ'ֹו 
ּבאנדיֶנלי )1540(.

ּביּבליֹוֶטָקה 
ריקארדיַאָנה 

 Biblioteca(
Riccardiana( נוסדה 
במאה ה־16 ונפתחה 
לקהל הרחב ב־1715. 

בספרייה יש שורה של 
חדרי קריאה מקושטים 

בציורי קיר, ובהם גם 
אוסף של כתבי־יד יקרי 

ערך - כולל הקומדיה 
האלוהית מאת דנטה.

1 ֶמרקאטֹו ֶצ׳נטראֶלה
 Mercato( השוק המרכזי

Centrale( נחנך ב־1874, והוא 
עמוס בדוכני דגים, בשר וגבינות 
בקומת הקרקע, שעה שבקומה 
העליונה יש רחבה עם שולחנות 
משותפים ודוכני אוכל רבים. יש 

במקום גם בית־ספר לבישול, 
מסעדה ופיצרייה.

קֶּפֶלה ֶמדיֶצ'ה נמצאות 
בסן לורנצו, אך תיכנסו 

אליה מכניסה נפרדת 
 Piazza di Madonna-ב

degli Aldobrandini. מיכלאנג'לו תכנן את בית הכמורה 
החדש ושניים מקברי משפחת מדיצ'י. כמה רישומים 

שצייר בעיפרון תלויים בפנים.

ּפאלאצֹו ריקארדי־מאֶנלי 
נבנה ב־1557, והוא עומד 

מעל שרידי הבית שבו 
נולד ג'ֹוטֹו ב־1266.

ִוָיה ֶדה' ג'ינֹורי 
 )Via de’Ginori(
מוקף ּפאלאצי 
נאים מהמאה 

ה־16.

3 ּפאלאצֹו ּפּוצ'י
זהו בית אבותיו של המעצב 

המנוח אמיליו ּפּוצ'י.

4 . ּפאלאצֹו מדיצ'י ריקארדי
הארמון נבנה בשנים 1444-1464 

ושימש מעונה של משפחת 
מדיצ'י והמטה של אימפריית 

הבנקאות ושלה.

מפת רחובות מאוירת: אזור סן לורנצו

ּביּבליֹוֶטָקה ֶמדיֶצ'אֹו־ָלאּוֶרנציַאָנה

מרכז העיר - 
מזרח

מרכז העיר - 
מערב

מרכז העיר - 
צפון
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6•7
ּפיאצָה ֶדל
ֶמרקאטֹו

צֶ'נטראלֶה

ּפיאצָה די
סן מרקו

מרכז העיר - צפון

כנסיות ובית־כנסת
2 סן לורנצו עמ' 94-5

6 סן מרקו עמ' 98-9

e ָסנטיסיָמה ַאנּונציַאָטה

t סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי

y ֶטמִּפיֹו איזָרֶאליטיקֹו

מבנים היסטוריים 
3 ּפאלאצֹו ּפּוצ'י

4 ּפאלאצֹו מדיצ'י ריקארדי

q סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ'נטי

מוזיאונים וגלריות
5 ֶצ'נאקֹולֹו די סנט'ָאּפֹולֹונָיה

8 גלריה ֶדל'אקדמיה

9 הקונסרבטוריון

0 המפעל לּפֶייטֶרה דּוֶרה

r המוזיאון לארכיאולוגיה

פארק
7 ג'ארדינֹו ֵדיי ֶסמּפליצ'י

פיאצות ושווקים
1 ֶמרקאטֹו ֶצ'נטראֶלה

e פיאצה ֶדָלה ָסנטיסיָמה 

ָאנּונציַאָטה

באזור זה של פירנצה ניכר היטב חותמו של קוזימו 'ִאיל ֶוקיֹו'. האיש שייסד את 
שושלת מדיצ'י והחזיק ברסן השלטון בזכות כישורי ניהול וידע בפיננסים, בניגוד 

לאלימות ואיומים. קוזימו היה אדם משכיל ומתוחכם. היתה לו חיבה יתרה לבנייה, 
והוא שאף לבנות כנסיות, ארמונות וספריות שיעמדו על תלם אלף שנה ויותר - כמו 
הבניינים של רומי העתיקה. לשם כך שכר את גדולי האדריכלים והאמנים של אותם 

ימים ובנה את הכנסיות סן לורנצו וסן מרקו - לצד מעונה הראשון של משפחת 
מדיצ'י, ּפאלאצו מדיצ'י ריקארדי. הוא נחשב אחד מחלוצי הרנסאנס של פירנצה. 

גם אחרי שמשפחת מדיצ'י עברה לגדתו הנגדית של הָארנו, שם נבנה ּפאלאצֹו 
ּפיטי ב־1550, נהגו הדוכסים הגדולים לחזור אל צדה הצפוני של העיר כדי לקבור 
את מתיהם בקפלה ֶמדיֶצ'ה שבסן לורנצו. לקברים שבחדר הכמורה החדש תרם 

מיכלאנג'לו את הפסלים האלגוריים והמרשימים יום ולילה וגם זריחה ושקיעה.

פרט מתוך תהלוכת האמגושים של ֶּבנֹוצֹו גֹוצֹולי, בּפאלאצֹו מדיצ׳י ריקארדי

ראו גם מפות רחובות 
1-2 ו־5-6

מסעדות ראו עמ׳266
Casa del Vino  1  

Il Desco  2  
Dolci e Dolcezze  3  

Sergio Gozzi  4  
La Taverna del Bronzino  5  

Trattoria Mario  6  
Trattoria Za Za  7  
Il Vegetariano  8  
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כל האתרים 

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 300
מ'

בגבעות מכוסות הכרמים שמצפון 
לסיינה פזורים בתי חווה, וילות ומבצרים. 

רבים מהם הוסבו למלונות פאר או 
לבתים להשכרה - וכוללים מותרות כמו 

מגרשי טניס, בריכות שחייה ואורוות. 
כיום זה אחד האזורים הפופולריים ביותר 

לנופש משפחתי בטוסקנה הכפרית.
מדרום לסיינה, באזור ֶלה קֶרֶטה, 

משגיחים רועי צאן על עדרי כבשים 
שמחלבן מייצרים את גבינת הֶּפקֹורינֹו 

)pecorino( הפופולרית כל כך בטוסקנה. 
עצי ברוש שניטעו בעיקר כדי לשמש 
שוברי רוח לצידי הדרכים וסביב חוות 
מבודדות, היו למאפיין כמעט פיסולי 

בנוף השומם והקדמוני הזה.
בין שני האזורים מחבר הכביש המהיר 
S2, המתמשך לאורך נתיב עתיק־יומין 

ששימש את הצליינים של ימי־הביניים - 
ולאחר מכן גם את תיירי הגראן טּור )ראו 

עמ' 59( במאות ה־18-19. כנסיות 
רומאנסקיות פזורות פה ושם, ועל 

העמקים ומעברי־ההרים מגינים מבצרים 
ועיירות מבוצרות שכמעט לא השתנו עם 

השנים.

סכסוכים נצחיים
ההיסטוריה של מרכז טוסקנה רוויה 

בסכסוכים בין שתי ערי המדינה 
החשובות פירנצה וסיינה. שעתה היפה 

ביותר של סיינה היתה הניצחון בקרב 
מֹונטאֶּפרטי ב־1260, אך כשזו נכנעה 
לבסוף למגיפת הדבר והובסה קשות 
בידי פירנצה במצור של 1554-1555, 

החלה שקיעתה הבלתי־נמנעת.
גורל דומה נפל בחלקן של ערים נוספות 

במרכז טוסקנה, והאזור כולו הפך 
למקום נשכח ונחשל שכאילו קפא בזמן. 

רק לאחר מאות שנים של הזנחה, 
שופצו היטב רבים מהבניינים היפים 

מסוף ימי־הביניים - והביקור בחלק זה 
של טוסקנה הוא חוויה אדריכלית בלתי־

נשכחת.

עיירת המבצר ההררית השמורה להפליא מֹונֶטריג׳ֹוני

ה סקנ טו מרכז 
האזור החקלאי הזה שבלבו יושבת סיינה נודע ביופיים 

של הטבע וגם של עיירות עתיקות ומוקפות חומה כמו סן 
ג'ימיניַאנֹו וּפיֶאנָצה. מצפון לסיינה משתרעת ארצו של 

הקיאנטי קלאסיקו, שם מייצרים כמה מהיינות המשובחים 
באיטליה; מדרום משתרע אזור ֶלה קֶרֶטה, המתאפיין בגבעות חימר עגולות 

ששחקו הגשמים במשך אלפי שנים.

בית חווה וכרמי קיאנטי, סמוך לָּפנזאנֹו

211  | ורים   טוסקנה בחלוקה לאז

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בפירנצה ובטוסקנה, לספק לכם 
המלצות של מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי. פרק היכרות עם פירנצה 

וטוסקנה ממפה את האזור כולו ומשלב אותו היסטורית ותרבותית. פירנצה בחלוקה 
לאזורים וטוסקנה בחלוקה לאזורים מתארים את כל האתרים החשובים, תוך 

שימוש במפות, בצילומים ובאיורים. ויש גם הצעות לאוכל, למשקאות, למקומות 
לינה, לקניות ולמקומות בילוי בפרק מידע שימושי; וכן טיפים חשובים בנושאים 

מגוונים - מהטלפונים באיטליה ועד לתחבורה באזור - בפרק חשוב לדעת.

פירנצה בחלוקה 
לאזורים

מרכז העיר העתיקה חולק 
לארבעה אזורי תיירות עיקריים. 

לכל אזור מוקדש פרק משלו, 
שנפתח ברשימת כל האתרים 

המתוארים בהמשך. כולם 
ממוספרים ומופיעים במפת 

האזור. המידע המפורט על כל 
אתר ממוספר, כדי להקל עליכם 

למצוא אותו בתוך הפרק.

טוסקנה בחלוקה לאזורים
במדריך זה מחולקת טוסקנה לחמישה 

אזורים נפרדים, ולכל אחד מוקדש 
פרק משלו. מוקדי העניין החשובים 

ביותר בכל אזור ממוספרים ומופיעים 
במפת האזור.

מידע שימושי הוא תמצית של כל 
הנתונים הדרושים לתכנון הביקור.

כל העמודים המתייחסים לפירנצה 
מסומנים באותה תגית צבע.

מפת איתור ממחישה היכן 
נמצא האזור ביחס לשאר אזורי 

התיירות שבמרכז העיר.

מסלול מומלץ לטיול ברחובות 
המעניינים ביותר באזור.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תקנה לכם מבט ממעוף 

הציפור אל לב האזור.

רשימת כל האתרים מחולקת 
לקטגוריות: כנסיות, מוזיאונים וגלריות, 

מבנים חשובים, רחובות וכיכרות.

מפת האזור נועדה 1 
להתמצאות כללית באזור. 

כל האתרים ממוספרים 
ומופיעים במפה, כמו 

גם במפת הרחובות של 
פירנצה שבעמ' 144-51.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי העניין החשובים 

בפירנצה מתוארים בפרוטרוט, 
כולל כתובות ומספרי טלפון, שעות 

פתיחה ומידע על דמי הכניסה.

מפת האזור זו נועדה 2 
להתמצאות כללית באזור, 

כולל רשת הכבישים. כל האתרים 
ממוספרים ומופיעים במפה, ויש 

גם טיפים שימושיים לנסיעה 
במכונית ובתחבורה הציבורית.

היכרות ההיסטוריה, 1 
הנוף ואופיו של כל 

מחוז מתוארים בפרוטרוט 
וממחישים כיצד התפתח 

האזור במאות השנים 
האחרונות ומה הוא 
מציע כיום לתיירים.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי העניין 

החשובים מתוארים בפרוטרוט. 
הם מסודרים בהתאם למספורם 

במפת האזור. בתוך כל עיירה 
או עיר, יש מידע רב על מבנים 

חשובים ושאר מוקדי עניין.

מוקדי העניין העיקריים 4 
כל אחד מהם זוכה לכפולת 

עמודים )או יותר(. מבנים היסטוריים 
מתוארים תוך שימוש בחתך 

רוחב של חלל הפנים; למוזיאונים 
ולגלריות מצורף תרשים המחולק 
לצבעים, שיעזור לכם לאתר את 

המוצגים המעניינים ביותר.

כל אחד מהאזורים בטוסקנה 
קל לזיהוי בזכות צבעו.

הכוכבים מדגישים את הפרטים 
המרשימים ביותר ואת יצירות האמנות 

החשובות ביותר באותו אתר.

איך להשתמש במדריך זה
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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של טוסקנה, תוך 
הקפדה על שלל הזדמנויות לסטייה ספונטנית מהדרך. נתחיל במסלולים של יומיים, 

שלושה או חמישה ימים בפירנצה - כל אחד מהם שוזר לאורכו אתרים חשובים 
רבים, ויעניק לכם טעימה מהמראות והצבעים של העיר. לאחר מכן, נמשיך למסלול 
של עשרה ימים במרכז טוסקנה, ונדלג בין עיירות האמנות המפורסמות של המחוז, 

בהן לּוָקה, פיזה, סן ג׳ימיניַאנֹו וסיינה. המסלול עובר גם בין מבחר של עיירות 
היסטוריות ושל כפרים הידועים ביינות שלהם, וכולל טיול בחבל קיאנטי ועצירה 

במֹונטאלצ׳ינֹו ובמֹונֶטּפּולצ׳אנֹו. נסיים במסלול בדרום טוסקנה, שיאפשר לכם 
להתרחק ממסלול התיירים השחוק אל קו החוף של המחוז, אל האיים הסמוכים 

ואל לבה האטרוסקי של טוסקנה. את כל המסלולים תוכלו לשזור יחדיו לטיול ארוך 
ומהנה, אם עומדים לרשותכם שלושה שבועות או יותר; וגם אם לא, תוכלו ללקט 

מהם ולשאוב השראה.

לגלות את פירנצה וטוסקנה

מפרץ טאלאמֹוֶנה
הכפר טאלאמֹוֶנה שוכן על צוק סלעי 

מדרום למאֶרָמה, והאזור שימש 
תפאורת רקע לסרט בסדרת ג׳יימס 

בונד, קוונטום של נחמה )2008(.

שבוע בדרום טוסקנה

ארוחת דגים טעימה בנמל   •
הדיג הפעיל ליבֹורנֹו.

קו החוף המרהיב בין   •
טאלאמֹוֶנה לשפך נהר 

אֹומּברֹוֶנה.
רחובותיה הצרים של   •
ּפיטיליָאנֹו העתיקה, 
השוכנת במרום צוק 

תלול.
היכרות עם   •

האינטלקטואלים של 
איטליה בעיירה ההררית 

היפה קאּפאלִּביֹו.
טיול בָארֶג׳נטאריֹו ושיט   •

בסירה אל האיים ג׳יליֹו 
וג׳אנּוטרי.

טבילה במעיינות החמים   •
של סאטּורִנָיה.

אמנות אטרוסקית נהדרת   •
במוזיאון גּוַאראנצ׳י 

שבוֹולֶטָרה.

ביקור בעיירה השמורה   •
להפליא מהמאה השלוש־
עשרה, מאָסה מריטיָמה.

תצפית על חיות הבר   •
והליכה בּפארקֹו 

נאטּוראֶלה ֶדל׳אּוֶצ׳ליָנה.

מקרא
שבוע בדרום טוסקנה

עשרה ימים במרכז טוסקנה

פירנצה מהגדה הדרומית
טיול לגדת הנהר ברובע אֹולטרָארנֹו מזמן נופים מרהיבים 

של הָארנֹו, של העיר ושל גבעות טוסקנה שמסביב.

אזור קיאנטי
הכפרים והיקבים היפהפיים של חבל 
קיאנטי יושבים בין גבעות משתפלות, 

ומזמנים שלל הזדמנויות לטעימות.

עשרה ימים 
במרכז טוסקנה

טיול לגדת הנהר האלגנטית של   •
פיזה, שם תגלו שיש בעיר עוד 
הרבה מה לראות מעבר למגדל 

הנטוי.
בילוי לעת ערב עם תושביה   •
התרבותיים של לּוָקה, אם 

בסיבוב נינוח על ביצורי העיר 
ואם אל מול החנויות בִוָיה 

פילּונגֹו היפה.
מסע קולינרי בין הכפרים,   •

העיירות והיקבים של חבל היין 
הציורי קיאנטי.

נפלאות הדּואֹומֹו המפוספס   •
של סיינה, וגם הּפאנפֹורֶטה, 

עוגת הפירות והאגוזים הידועה 
של העיר.

ביקור בלבה הרנסאנסי של   •
ּפיֶאנָצה המנומנמת, הנושאת 

את שמו של מתכננה, 
האפיפיור ּפיּוס השני.

פיאצת הבריכה הסוריאליסטית   •
של ּבאניֹו ויניֹוני.

דילוג בין ָאֶרצֹו, ָסנֶסּפֹולקרֹו   •
ומֹונֶטרקי, בעקבות יצירותיו 

של פיירו ֶדָלה פרנצ׳סקה.

Lago di
Bolsena

Lago
Trasimeno

ֶאלָזה ָארנֹו

Golfo di
Follonica

Orcia

Cecina 

ָארנֹו

Om
br

o
ne

 

Om
br

on
e 

Paglia 

הים
הטיֶרני

לאגֹו די
אֹורֶּבֶטלֹו

לּוָקה

פיזה

ליבֹורנֹו

וֹולֶטָרה

מאָסה
מריטיָמה

ג‘יליֹו
מֹונֶטה

ָארֶג‘נטאריֹו

ג׳אנּוטרי

קאּפאלִּביֹו

טאלאמֹוֶנה

ּפארקֹו נאטּוראֶלה
ֶדל‘אּוֶצ‘ליָנה

מרינה די
ָאלֶּבֶרֶזה סאטּורִנָיה

סנט‘ָאנטימֹו

סן גאלגאנֹו

סיינה

גאיֹוֶלה ִאין קיאנטי ָאֶרצֹו

ָסנֶסּפֹולקרֹו

מֹונֶטרקי

גֶרֶבה ִאין
קיאנטי

פירנצה

ראדָיה ִאין קיאנטי
וֹולּפאָיה

קסֶטליָנה
ִאין קיאנטי

מֹונֶטריג‘ֹוני

סן
ג‘ימיניַאנֹו

מֹונטאלצ‘ינֹו
ּפיֶאנָצה

ּבאניֹו ויניֹוני

מֹונֶטּפּולצ‘אנֹו

קֹורטֹוָנה

סֹובאָנה

ּפיטיליָאנֹו

פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה בהדפס מהמאה התשע־עשרה
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נדקס  | אי  308309  | נדקס   אי

 Eleonora di אליאונורה מטולדו
55 Toledo

דיוקנה 55, 87  
סנטה מריה נֹוֶבָלה )פירנצה(   

114
ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה( 83  

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 119  
 Eleonora di אליאונורה מפורטוגל

224 Portogallo
208 Elias אליאס, הכומר

 Elisabetta ֶאליזֶּבָטה, מלכת ספרד
55

 Alfano, Franco ָאלפאנֹו, פרנקו
183

ָאלּפי ָאּפּוַאֶנה )האלפים 
 ,17 Alpi Apuane )האפואניים

177 ,172
 Alfieri, Vittorio ָאלפֶיירי, ויטוריו

140
 Amati, Nicolò ָאמאטי, ניקולו

101
ָאמאנאטי, ברתולומאו 

31 Ammannati, Bartolomeo
לוָקה 183  

מזרקת נפטון )פירנצה( 80, 138  
סן לורנצו )פירנצה( 94  

ּפאלאצֹו דּוקאֶלה )לּוָקה( 180  
ּפאלאצֹו ּפּוצ’י )פירנצה( 92  
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 124  

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה )פירנצה(   
112

אמבולנס 293
ָאמיצ’י ֶדָלה מוסיקה )פירנצה( 

40 Amici della Musica
אמנות 31–30

הפטרונים לבית מדיצ’י 55  
חופשות מיוחדות 284, 285  

חנויות 278, 280  
ציורי קיר מתקופת הרנסאנס   

32-3
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

168 Empoli ֶאמּפֹולי
)ה(אמפיתיאטרון הרומי )ָאֶרצֹו( 

203 Anfiteatro Romano
)ה(אמפיתיאטרון הרומי )לּוָקה( 

182 Anfiteatro Romano
אמצעי תקשורת 7–296
201 Anghiari ָאנגיַארי

מסעדות 271  
31 Angelico, Fra אנֶג’ליקֹו, פָרה

הבשורה 99, 208  
ההורדה מהצלב 98  

הלעג לישו 98  
הצליבה 99  
הקבורה 99  

סן דומניקו )פיֶיזֹוֶלה( 137  

סן מרקו )פירנצה( 13, 96,   
139 ,98–9

 Andrea del אנדריאה ֶדל סארטֹו
183 ,31 Sarto

הולדת מריה 102  
סנטיסיָמה ָאנּונציַאָטה )פירנצה(   

102 ,97
ּפאלאצו ּפיטי )פירנצה( 126  

ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו 169  
אנדריאה ֶדל קסטאניֹו,  הסעודה 

 Andrea del האחרונה
96 ,93 Castagno
ֶאנֹוֶטָקה )בר־יין( 258

116 Antinori ָאנטינֹורי, משפחת
 Annigoni, Pietro ָאניגֹוני, פייטרו

189
יוסף וישו בבית־המלאכה 95  
244–5 Ansedonia ָאנֶסדֹונָיה
 Henri אנרי השני, מלך צרפת

54 II
 Henri אנרי השלישי, מלך צרפת

54 III
 Henri אנרי הרביעי, מלך צרפת

55 IV
ֶאסטאֶטה פֶייזֹולאָנה )פֶייזֹוֶלה( 

39 Estate Fiesolana
 Aspertini, ָאסֶּפרטיני, ָאמיקֹו

186 Amico
52 ,30 Plato אפלטון

אפריטיפים 263
)ה(אקדמיה לאמנויות היפות 

 Accademia di Belle )פירנצה(
139 ,96 Arti

אקדמיה מּוזיקאֶלה קיג’אָנה 
 Accademia Musicale )סיינה(

223 Chigiana
אקלים 41–39, 288

ֶארּבֹוריסֶטִרֶיה סֶּפציֶירֶייה )פירנצה( 
79 Erboristerie Spezierie

169 Artimino ָארטימינֹו
מלונות 255  

מסעדות 269  
 Aretino, Spinello ָאֶרטינֹו, סּפיֶנלֹו

202
 Ariosto, ָאריֹוסטֹו, לּודֹוביקֹו

177 Ludovico
ארכיאולוגיה, מוזיאון )ָארטימינֹו( 

169
 ,61 ,45 ,12 Arno ָארנֹו, נהר

200 ,119
157 Arno ָארנֹו, עמק

 Arnoldi, ָארנֹולדי, אלברטו
66 Alberto

 Arnolfo di ָארנֹולפֹו די קאמִּביֹו
218 ,69 ,30 Cambio

202–5 ,195 ,25 ,14 Arezzo ָאֶרצֹו
מלונות 255  

מסעדות 271  
מפה 203  

סן פרנצ’סקו 5–204  
פסטיבלים 40, 43  

 Arco )ָארקֹו ֶאטרּוסקֹו )וֹולֶטָרה
171 Etrusco

219 Asciano ָאשאנֹו
אשה עם זר פרחים )ֶורֹוקיֹו( 73

אשרות 288, 291

ב
 Badia a ּבאדָיה ָא קֹולטיּבּואֹונֹו

14 Coltibuono
טיולי יום בקיאנטי 233  

 Badia )ּבאדָיה פיֹוֶרנטיָנה )פירנצה
138 ,74 Fiorentina

מפת רחובות מאוירת 67  
 Badia )ּבאדָיה פֶייזֹולאָנה )פֶייזֹוֶלה

137 Fiesolana
ּבאֶלסטרֹו ֶדל ג’יריפאלקֹו )מאָסה 

 Balestro del )מריטיָמה
43 ,38 Girifalco

 Bandini, Angelo ּבאנדיני, ָאנֶג’לֹו
137

מֹונּוֶמנטֹו ֵדיי קּואטרֹו מֹורי 166  
 Bandinelli, ּבאנדיֶנלי, ּבאצ’ֹו

65 Baccio
אורפיאוס 93  

ג’ובאני ֶדֶלה ּבאנֶדה ֶנֶרה 91  
דּואֹומֹו )פירנצה( 68  
הרקולס וקאקּוס 81  

 Bagni di Lucca ּבאני די לּוָקה
189 ,178–9

טיול של יום באזור לּוָקה 187  
 ,14 Bagno Vignoni ּבאניֹו ויניֹוני

230 ,189
מסעדות 272  

 Baccio d’Agnolo ּבאצ’ֹו ד’ָאניֹולֹו
218 ,135

 Baciocchi, Elisa ּבאצ’ֹוקי, ֶאליָזה
183 ,180 ,59

 Barbino, Pietro ּבארּבינֹו, פייטרו
128

178 Barga ּבארָגה
 ,12 Bargello )ּבארֶג’לֹו )פירנצה

138 ,72–3 ,13
מפת רחובות מאוירת 67  
 Bardini, ּבארדיני, סטפאנו

 Stefano
מוזיאון ּבארדיני )פירנצה( 123  
 Baroncelli, ּבארֹונֶצ’לי, ברנרדו

73 Bernardo
בארוק, אדריכלות 29

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
ָאּבאדָיה די סן ָסלבאטֹוֶרה 

Abbadia di San Salvatore
פסטיבלים 41  

 Primavera )ה(אביב )ּבֹוטיֶצ’לי(
87 ,86 ,53

אביב בטוסקנה 38
אגדת הצלב האמיתי )פיירו ֶדָלה 

פרנצ’סקה( 53, 194, 5–204
אגרה, כבישי 305

250 Agriturismo ָאגריטּוריזמֹו
אדוארד השלישי, מלך אנגליה 

51 Edward III
אדריכלות 9–28

הכיכרות של טוסקנה 7–26  
טוסקנה של ימי–הביניים   

המוקדמים 9–48
אובדן רכוש 292

אּוֶּברטֹו, הרוזן של טוסקנה 
74 Uberto

Ugo אּוגֹו, הרוזן של טוסקנה
קברו 74  

161 Ugolino אּוגֹולינֹו, הרוזן
אוגוסטיני, המסדר
סנט’ָאנטימֹו 232  

סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי   
)פירנצה( 103

סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 122  
אוטובוס, נסיעה ב- 302
אוטובוסים 302, 7–306
אוטוסטרדות 304, 305

 Utens, Giusto אּוֶטנס, ג’ּוסטֹו
וילה די ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו 169  
לּוֶנָטה של גני ּבֹוּבֹולי 129  

אוכל ומשקאות
הטעמים של פירנצה ושל   

טוסקנה 61–260
חופשות מיוחדות 284, 285  

חנויות 35, 9–278, 280, 281  
מה לשתות בפירנצה ובטוסקנה   

262–3
פטריות 206, 261  
פסטיבלים 39, 43  

ראו גם מסעדות; יין  
140 Albany –אֹולּבני, הרוזנת מ
 Oltrarno )אֹולטרָארנֹו )פירנצה

119–31 ,20
גני ּבוּבולי 9–128  

מלונות 254  
מסעדות 267-8  

מפת רחובות מאוירת 21–120  
ּפאלאצו ּפיטי 7–124  

קפלה ּבראנקאצ’י 31–130  
אֹוליֶבטי, מסדר 219

78 Homem, Lopo אֹוֶמם, לֹוּפֹו
מפה 79  

 Onofrio di אֹונֹופִריֹו די פייטרו
216 Pietro

 Ognissanti )אֹוניסאנטי )פירנצה
141 ,117

אוסטרוגותים 47
258 Osteria )אֹוסֶטִרָיה )מסעדה
אֹוסֶּפדאֶלה ֶדל ֶצ’ּפֹו )ּפיסטֹוָיה( 
191 Ospedale del Ceppo

 ,61 Uffizi  )ה(אּופיצי )פירנצה(
84–7

לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   
13

מסלול הליכה בפירנצה של   
תקופת הרנסאנס

אופנה ראו בגדים
אופניים

השכרה 305, 307  
חופשות רכיבה 284, 285  

אופרה 282, 283
טֹוֶרה ֶדל לאגֹו ּפּוצ’יני 179  

31 Uccello, Paolo אּוֶצ’לֹו, פאולו
נוח והמבול 114  

קרב סן רומאנו 52, 86  
אוקיינוס, מזרקת )ג’אמּבֹולֹוניה( 

129 Fontana di Oceano
244 ,243 Orbetello אֹורֶּבֶטלֹו

מסעדות 275  
 Urbino, Duke –אּורּבינֹו, הדוכס מ

86 ,85
אורּבנוס השלישי, אפיפיור 

228 Urbanus III
אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו ּפאניה די קֹורפינֹו 

 Orto Botanico Pánia di
178 Corfino

אֹורטי ֵליאֹוניני )סן קוויריקֹו 
229 Horti Leonini )ד’אֹורָצ’ה
192 Origo, Iris אֹוריגֹו, איריס

 Orrido di Botri אֹורידֹו די ּבֹוטרי
174–5

 Orlandi, אֹורלאנדי, ֶדאֹודאטֹו
165 Deodato

אֹורָסנמיֶקֶלה )פירנצה( 
71 ,13 ,12 Orsanmichele
מפת רחובות מאוירת 66  

 Orcagna, אֹורקאנָיה, אנדריאה
Andrea

אֹורָסנמיֶקֶלה 71  
לֹוָג’ה ֵדיי לאנצי )פירנצה( 81  
סנטה מריה נֹוֶבָלה )פירנצה(   

115

ֶצ’נאקֹולֹו די סנטו סּפיריטֹו   
)פירנצה( 122
אחד במאי 41

 ,45 ,23 Etruscans אטרוסקים
46–7

ָארקֹו ֶאטרּוסקֹו )וֹולֶטָרה( 171  
המוזיאון האטרוסקי )קֹורטֹוָנה(   

208
המוזיאון האטרוסקי ע”ש   

גּוַארנאצ’י )וֹולֶטָרה( 15, 171
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   

)ָמרצ’אָנה( 239
המוזיאון לארכיאולוגיה )פירנצה(   

103
טיול בֶאטרּורָיה 244-5  

מאֶרָמה 235  
ֶנקרֹוּפֹולי ֶאטרּוסָקה )סֹובאָנה(   

242
ֶנקרוּפֹולי די ּפֹוג’ֹו ּפינצ’י )ָאשאנֹו(   

219
קיּוזי 232  

Isola Capraia איזֹוָלה קאּפראָיה
מפה 158  

 Il )ִאיל ָּבקאנאֶלה )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו
39 Baccanale

198 ,195 Il Mugello ִאיל מּוֶג’לֹו
 Il )ִאיל ּפֹורֶצ’לינֹו )פירנצה
138 ,116 Porcellino

 ,195 Il Casentino ִאיל קאֶזנטינֹו
200 ,197

אינטרנט 7–296
אינטרנט אלחוטי 296-7

אירו 295
אירועים מיוחדים 43–38

אישה בטורבן )מאז’אצ’ֹו( 131
אכסניות 250-51

אכסניות נוער 250-51 
87 El Greco ֶאל גֶרקֹו

235 ,46 ,45 Elba ֶאלָּבה
טיול של יום בֶאלָּבה 9–238  

מלונות 257  
מסעדות 275  

מפה 236  
 Alberese ָאלֶּבֶרֶזה

פסטיבלים 39  
 Alberti, ָאלֶּברטי, ליאון ּבטיסטה

Leon Battista
סן ּפנקראציֹו )פירנצה( 108  

סנטה מריה נֹוֶבָלה )פירנצה( 12,   
139 ,115

פאלאצו רּוֶצ’ָלאי )פירנצה( 108,   
230

78 Alberti ָאלֶּברטי, משפחת
אלגוריה על הממשל הטוב 

)לֹוֶרנֶצטי( 51–50, 168, 223
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ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 124  
פיאצה ֶדָלה סנטיסיָמה   

ָאנּונציַאָטה )פירנצה( 102, 139
קתדרלה די סן ֶצנֹו )ּפיסטֹוָיה(   

190
רֹוטֹונָדה די סנטה מריה ֶדלי   

ָאנֶג’לי )פירנצה( 139
ֶּברלינגֶיירי, ּבֹונאֶבנטּוָרה 

 Berlinghieri, Bonaventura
188 ,186

ברנרדינו מסיינה, הקדוש 
225 Bernardino

 Bartolomeo, ברתולומיאו, פָרה
167 ,94 Fra

דּואֹומֹו )וֹולֶטָרה( 170  
גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   

100
בזיליקה די סנט’אגתה )ָאשאנֹו(   

219
בזיליקה די סנטה מריה נוֶבָלה   

)פירנצה( 132
)ה(בשורה )ליאונרדו ָדה וינצ’י( 83

)ה(בשורה )ּפֹונטֹורמֹו( 119
)ה(בשורה )פייטרו ָדה קֹורטֹוָנה( 

204
בשמים 34

בתי חולים 3–292
בתי טבילה 26

בתי כלבו 
פירנצה 276, 279  
בתי מרקחת 3–292

בתי קברות
בית־הקברות האנגלי )ליבֹורנֹו(   

 Antico cimitero degli inglesi
167

בית־הקברות האנגליקני )ּבאני   
 Cimitero Anglicano )די לּוָקה

179 ,178
סן מיניַאטֹו ַאל מֹונֶטה )פירנצה(   

135 San Miniato al Monte
 Piazza del פיאצה ֶדל לימּבֹו  

113 Limbo
 Campo )קאמּפֹו סנטו )פיזה  

162 ,160 Santo
בתים פרטיים, לינה ב 250, 251

בתי־קפה 258
בתי־שימוש ציבוריים 289

ג
192 Gaddi, Agnolo גאדי, ָאניֹולֹו

Gaddi, Taddeo גאדי, תדיאו
סנטה קרֹוֶצ’ה )פירנצה( 76, 77  

ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה( 107  
ג’אז 283

 Gaiole in גאיֹוֶלה ִאין קיאנטי
14 Chianti

טיול של יום בקיאנטי 233  

מלונות 256  
מסעדות 272  

 Galgano, San גאלגאנֹו הקדוש
228

גאלֹו ֶנרֹו
טיול של יום בקיאנטי 233  

31 Giambologna ג’אמּבֹולֹונָיה
גני ּבוּבולי )פירנצה( 128  

הּבארֶג’לֹו )פירנצה( 13, 72  
חטיפת הנשים הסאּביניות 81  

מזרקת אוקיינוס 129  
מרקורי 12, 72  

ָסנטיסיָמה ַאנּונציַאָטה )פירנצה(   
102

ּפארקֹו ֶדמידֹוף )ּפראטֹולינֹו(   
198 Parco Demidoff

פסלו של הדוכס הגדול פרדיננדו   
הראשון 97, 102

פסלו של הדוכס הגדול קוזימו   
הראשון 80

 Giambelli, ג’אמֶּבלי, פייטרו
102 Pietro

15 Giannutri ג׳אנּוטרי
 Giacometti, ג׳אקֹוֶמטי, אלברטו

15 Alberto
ג’ארדינֹו ּבֹוטאניקֹו )לּוָקה( 

182 Giardino Botanico
ג’ארדינו ֵדיי טארֹוקי )קאּפאלִּביֹו( 

 ,15 Giardino dei Tarocchi
245

ג’ארדינו ֵדיי ֶסמּפליצ’י )פירנצה( 
93 ,13 Giardino dei Semplici

מפת רחובות מאוירת 97  
 Guinigi family גּואיניג’י, משפחת

182
 Guinigi, Paolo גּואיניג’י, פאולו

184 ,182
50 Guelphs גּוֶאלפים

ּפאלאצֹו די ּפארֶטה גּוֶאלָפה   
)פירנצה( 107, 113

 Giovanni di ג’ובאני די סטפאנו
227 Stefano

 Giovanni di ג’ובאני די סן ג’ובאני
75 San Giovanni

 Giubbe )ג׳ּוֶּבה רֹוֶסה )פירנצה
116 Rosse

49 Guido d’Arezzo גווידו ד’ָאֶרצֹו
 Guido da Como גווידו ָדה קֹומֹו

190
גווידֹוריצ’ֹו ָדה פֹוליַאנֹו )מרטיני( 

222–3
49 Guidi גווידי, משפחת

 Giotto di ג’וטו די ּבֹונדֹוֶנה
30 Bondone

הקמּפאניֶלה )פירנצה( 66, 68,   
139 ,69

מוזיאון הֹורן )פירנצה( 78  

מקום הולדתו 90  
מריה של כל הקדושים 85, 86  

סנטה קרֹוֶצ’ה )פירנצה( 76  
86 Giottino ג’ֹוטינֹו

 Goya, גֹוָיה, פרנסיסקֹו חֹוֶסה
87 Francisco José

Goldoni, Carlo גֹולדֹוני, קרלו
פסלו 140  

 Giuliano da ג’וליאנו ָדה ַמאיאנֹו
 Maiano

הדּואֹומֹו )קֹוֶלה די ואל ד’ֶאלָזה(   
218

ּפאלאצֹו ָאנטינֹורי )פירנצה( 140  
 Guglielmo da גּולֶיילמֹו ָדה פיזה

191 Pisa
גולף 285

Giugni, Bernardo ג’ּוני, ברנרדו
קברו 74  

166 Jones, Inigo ג’ונס, איניגֹו
ג’ֹוסטָרה ֶדל ָסראצ’ינֹו )ָאֶרצֹו( 

43 ,40 Giostra del Saracino
גּוסמאן, מחסן הנשק )אֹורֶּבֶטלֹו( 

243 Polveriera Guzman
 Gozzoli, Benozzo גֹוצֹולי, ֶּבנֹוצֹו

31
חיי אוגוסטינוס הקדוש 217  

ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   
)פירנצה( 139

תהלוכת האמגושים 61–60, 88,   
93

61 Gucci גוצ’י
 Gioco del )ג’ֹוקֹו ֶדל ּפֹונֶטה )פיזה

42 ,39 Ponte
 Giordano, Luca ג’ֹורדאנֹו, לּוָקה

93
גותים 48

גותית, אדריכלות 28
גיאורגיוס הקדוש )דֹונאֶטלֹו( 13, 52

113 ,50 Ghibellines גיֶּבלינים
 Ghiberti, Vittorio גיֶּברטי, ויטוריו

76
 Ghiberti, Lorenzo גיֶּברטי, לורנצו

30
בית הטבילה )פירנצה( 12, 69,   

70
דּואֹומֹו )פירנצה( 69  

קברו 76  
גיל הזהב, מטיילים 290

15 Giglio ג’יליֹו
מלונות 257  

 Ghirlandaio, גירלאנדאיֹו, דומניקו
31 Domenico

אֹוניסאנטי )פירנצה( 117, 141  
הגלריה לאמנות והמוזיאון   

העירוני )וֹולֶטָרה( 170
הסעודה האחרונה 141  

הקֹוֶלג’אָטה )סן ג’ימיניַאנֹו( 217  

Bartolo di Fredi ּבארטֹולֹו די פֶרדי
המוזיאון לאמנות דתית )סן   

ג’ימיניַאנֹו( 218
הקֹוֶלג’אָטה )סן ג’ימיניַאנֹו( 217  

סן ג’ימיניַאנֹו 214  
 Bartolini, ּבארטֹוליני, לורנצו

101 Lorenzo
בגדים

אופנה 41, 61  
גלריית התלבושות )פירנצה(   

127 ,125
קניות 35, 7–276, 279  
בד־אנד־ברקפסט 250
ּבּואֹונטאֶלנטי, ברנרדו 

Buontalenti, Bernardo
וילה די ָארטימינֹו )ָארטימינֹו(   

169
ָלה טריבונה, האּופיצי )פירנצה(   

87
ליבֹורנֹו 166  

סן לורנצו )פירנצה( 94  
ּפאלאצֹו נֹונפיניטֹו )פירנצה( 74,   

138
פֹורֶטה די ֶּבלֶווֶדֶרה )פירנצה(   

134
פיאצה ֶדה’פֶרסקֹוּבאלדי,   

מזרקות )פירנצה( 121
 Giardino di )ּבוּבֹולי, גני )פירנצה

134 ,128–9 ,124 Boboli
לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 121  
 Botticelli, בוטיצ’לי, סנדרו

140 ,31 Sandro
אֹוניסאנטי )פירנצה( 117  

האביב 53, 86, 87  
האופיצי )פירנצה( 13, 7–86  

הולדת ונוס 53, 85, 7–86  
המדונה של הים 100  
הערצת האמגושים 55  

ּפאלאס אתנה והקנטאור 31  
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 126  

קברו 117, 141  
 Boldini, ּבֹולדיני, ג’ובאני

127 Giovanni
ּבֹונאגוויָדה, ּפאצ’ינֹו די, עץ החיים 

 ,96 Bonaguida, Pacino di
100–1

162 Buscheto ּבּוסֶקטֹו
 Bucelli, Pietro ּבּוֶצ’לי, פייטרו

231
 Boccaccio, ּבֹוקאצ’ֹו, ג’ובאני

74 ,50 Giovanni
דקאמרון 51, 115  

בוקרים
רודיאו ֶדָלה רֹוָזה )ָאלֶּבֶרֶזה( 39  

 Borgo San ּבֹורגֹו סן לורנצו
198 Lorenzo
מסעדות 271  

101 Betti, Niccolò ֶּבטי, ניקולו
בטיחות 3–292
בטיחות 3–292

200 Bibbiena ּביּבֶייָנה
ּביּבליֹוֶטָקה ֶמדיֶצ’אֹו־ָלאּוֶרנציַאָנה 
Biblioteca Mediceo- )פירנצה(

94 ,12 Laurenziana
ּביּבליֹוֶטָקה ריקארדיַאָנה )פירנצה( 

Biblioteca Riccardiana
מפת רחובות מאוירת 91  

 Bigarelli, Guido ּביגאֶרלי, גווידֹו
178

בידור 3–282
אופרה ומוסיקה קלאסית 282,   

283
ג׳אז, בלוז ורוק 283  

ילדים 283  
כרטיסים 282  

מידע 282  
נכים 282  

קולנוע, תיאטרון ומחול 282-3  
תחת כיפת השמיים 283  

בידור תחת כיפת השמיים 283
ִּבָיה )ּברֹונזינֹו( 87

ביטוח 293
ביטוח נסיעות 293

101 Byron, Lord ביירון, הלורד
 Bicci di ּביצ’י די לורנצו ֶאמּפֹולי

168 Lorenzo Empoli
ּפֹורָטה סן ג’ורג’ו )פירנצה( 134  

ּפֶייֶבה די סנטי איּפֹוליטֹו ֶא   
דֹונאטֹו )ּביּביֶיָנה( 200

בירה 263
ּביֶרִרָיה )בית־קפה( 258

בישול, חופשות 284, 285
 Battistero )בית הטבילה )פירנצה

68–70 ,52 ,12
מפת רחובות מאוירת 66  

בית־הקברות האנגלי )ליבֹורנֹו( 
167 cimitero degli inglesi

בית־הקברות האנגליקני )ּבאני די 
 Cimitero Anglicano )לּוָקה

179 ,178
בית־כנסת

ֶטמִּפיֹו איזָרֶאליטיקֹו )פירנצה(   
103 Tempio Israelitico

בכחוס )מיכלאנג’לו( 72
בלוז 283

 Benedetto da ֶּבֶנֶדטֹו ָדה ַמאיאנֹו
Maiano

המוזיאון לאמנות דתית )סן   
ג’ימיניַאנֹו( 216

סנט’אגוסטינו )סן ג’ימיניַאנֹו(   
217

סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה   
)ָאֶרצֹו( 203

פאלאצו סטרֹוצי )פירנצה( 109  
ֶּבֶנדיקטּוס ה־16, אפיפיור 61

 Benedictine בנדיקטיני, המסדר
219 ,195
בנקים 294

בציר 40
 Beccafumi, ֶּבקאפּומי, דומניקו

222 Domenico
 Becket, St ֶּבֶקט, הקדוש תומס

182 Thomas
בקתות הרים 250, 251

בר ויוֹולי ֶג׳לאֶטרָיה )פירנצה( 75 
Bar Vivoli Gelateria

בראונינג, אליזבת ּבאֶרט 
 Browning, Elizabeth Barrett

122 ,120
 Browning, בראונינג, רוברט

122 ,120 Robert
 Brancacci, ּבראנקאצ’י, ֶפליֶצ’ה

130 Felice
117 Berardi, Piero ֶּברארדי, פיירו

 Barberino ּברֶּברינֹו ואל ד’ֶאלָזה
Val d’Elsa

מסעדות 272  
 Bronzino, ּברֹונזינֹו, ָאניֹולֹו

183 ,87 ,31 Agnolo
אליאונורה מטולדו 55, 87  

ּבאדָיה פיֹוֶרנטיָנה 74  
ִּבָיה 87  

גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   
100

מות הקדושים של לֹוֶרנטיּוס   
הקדוש 31, 94

סנטה ֶפליצ’יָטה )פירנצה( 123  
ּפאלאצֹו וֶקיֹו )פירנצה( 83  

Bruni, Leonardo ּברּוני, ליאונרדו
קברו 77  

 Brunelleschi, ברונלסקי, פיליפו
208 ,140 ,30 Filippo

בית הטבילה )פירנצה( 70  
הּבארֶג’לֹו )פירנצה( 73  

הדּואֹומֹו )פירנצה( 12, 52, 66,   
139 ,71 ,68–9

המוזיאון לאמנות דתית   
)פירנצה( 71

סן לורנצו )פירנצה( 94  
סנטה קרֹוֶצ’ה )פירנצה( 76, 77  
סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 120,   

122
סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ’נטי )פירנצה(   

101 ,97 ,52–3 ,29
ּפאלאצֹו די ּפארֶטה גּוֶאלָפה   

)פירנצה( 113
ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   

)פירנצה( 93
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סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ’נטי )פירנצה(   
101 ,97 ,52 ,13

 Della Robbia, ֶדָלה רֹוּביה, ג’ובאני
190 Giovanni

 Della Robbia, ֶדָלה רֹוּבָיה, לּוָקה
31 Luca

סן מיניַאטֹו ַאל מֹונֶטה 135  
סנטה קרֹוֶצ׳ה )פירנצה( 76  

המוזיאון לאמנות דתית )וֹולֶטָרה(   
171

ָלה ֶורָנה 200  
סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה   

)ָאנגיַארי( 201
סנטי ָאּפֹוסטֹולי )פירנצה( 113  

 Della ֶדָלה רֹוּביה, משפחת
Robbia

הדּואֹומֹו )ּבארָגה( 178  
דמי כניסה 289, 291

239 Demidoff ֶדמידֹוף, הנסיך
Dante Alighieri דנטה אליגיירי
ּבאדָיה פיֹוֶרנטיָנה )פירנצה( 74  

בית הטבילה )פירנצה( 68  
האבן של דנטה 138  

המוזיאון העירוני )סן ג’ימיניַאנֹו(   
216

הקומדיה האלוהית 51, 74, 91,   
115

התופת 50, 19–218  
מֹונֶטריג’ֹוני 19–218  

סנטה מרגריטה ֶדה ֶצ’רקי   
)פירנצה( 67

קאָזה די דנטה )פירנצה( 66, 67,   
74

קסטלו די רֹוֶמָנה )ּפֹוּפי( 199  
134 Decius ֶדקיּוס, הקיסר

דרום טוסקנה 45–235
טיול של יום בֶאטרּורָיה 244-5  

טיול של יום בֶאלָּבה 9–238  
מאֶרָמה 240-41  

מלונות 257  
מסעדות 274-5  

מפה 236-7  
פסטיבלים 43  

שבוע בדרום טוסקנה 10, 15  
תחבורה 236  

דרכונים 288, 291

ה
הגירוש מגן־העדן )מאזאצ’ֹו( 130

 Hogarth, הֹוגארת, ויליאם
110 William

הולדת ונוס )בוטיצ’לי( 53, 85, 
86–7

הולדת מריה הקדושה )אנדריאה 
ֶדל סארטֹו( 102

הומואים ולסביות, מטיילים 290
הומניסטים 45, 52, 53

 Honthorst, הֹונתֹורסט, חיראט פן
87 Gerard van

 Hawkwood, Sir הֹוקוּוד, סר ג’ון
228 ,51 John

)ה(הורדה מהצלב )פָרה ָאנֶג’ליקֹו( 
98

)ה(הורדה מהצלב )רֹוסֹו פיֹוֶרנטינֹו( 
170

 Horne, הורן, הרברט ֶּפרסי
78 Herbert Percy

היסטוריה 61–45
הליכה

אל סן מיניַאטֹו ַאל מֹונֶטה   
134-5

אל פיאצה סנטו סּפיריטֹו   
136-137

בערים ובעיירות 306  
בפירנצה 133-41  
חופשות 284, 285  

מסלול הליכה בפיֶיזֹוֶלה 136-7  
פירנצה של תקופת הרנסאנס   

134-135
 Helena, הלנה, הקיסרית

204 Empress
הלעג לישו )פָרה ָאנֶג’ליקֹו( 98

המדונה והילד )סימוֶנה מרטיני( 
161

המדונה עם גרגוריוס ובנדיקטוס 
)ּפינטּוִריקיֹו( 216

המחאות נוסעים 276
המפגש בֵטיַאנֹו )פֶייזֹוֶלה( 136

 Henze, Hans ֶהנֶזה, האנס ורנר
231 ,39 Werner

הנרייטה מריה, מלכת אנגליה 
55 Henrietta Maria

הערצת חכמי הקדם )בוטיצ’לי( 55
השכרת רכב 299, 305

אופניים וקטנועים 305, 307  
התנהגות, כללי 288

ו
 Vasari, Giorgio ואזארי, ג’ורג’ו

103 ,31
ָאֶרצֹו 202, 203  

האּופיצי )פירנצה( 84  
המסדרון של ואזארי )פירנצה(   

138 ,110
המצור על פירנצה 56-7  

יום הדין 68  
מֹונֶטה סן סאבינֹו 207  

סאלֹוֶנה ֶדל צ’ינקֶווֶצ’נטֹו   
)פירנצה( 80

סנטה ֶפליצ’יָטה )פירנצה( 123  
סנטו סטפאנו ֵדיי קאבאלֶיירי   

)פיזה( 161
ּפאלאצֹו ֵדיי קאבאלֶיירי )פירנצה(   

156 59

ּפאלאצֹו די ּפארֶטה גּוֶאלָפה   
)פירנצה( 113

ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה( 82, 83  
פיאצה ֵדיי קאבאלֶיירי )פיזה(   

160
קאָזה די ואזארי )ָאֶרצֹו( 202  

קברו של מיכלאנג’לו 76  
207 Valdichiana ואלדיקיַאָנה

 ,195 Vallombrosa ואלֹומּברֹוָזה
198

 Vallombrosan ואלֹומּברֹוזי, מסדר
198 ,112

 Van Dyck, ואן דייק, סר אנתוני
126 ,87 Anthony

 Vanvitelli, ואנוויֶטלי, לואיג’י
217 Luigi

 Vanni, Andrea ואני, אנדריאה
227

207 Vanni, Lippo ואני, ליּפֹו
 Vanni, Francesco ואני, פרנצ’סקו

223
74 Willa וויָלה, הרוזנת

 ,157 ,15 Volterra וֹולֶטָרה
170–71

היסטוריה 46, 47  
מלונות 255  

מסעדות 269-70  
מפה 171  

14 Volpaia וֹולּפאָיה
Vulci וּולצ’י

טיול של יום בֶאטרּורָיה 244   
179 ,173 Viareggio ויָאֶרג’ֹו

מלונות 255  
מסעדות 271  

פסטיבלים 41, 42  
 Via de’ )ִוָיה ֶדה’ ג’ינֹורי )פירנצה

91 Ginori
 Via )ִוָיה ֶדה’ טֹורנאּבּואֹוני )פירנצה

109 de’ Tornabuoni
לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   

13
מסלול הליכה עד פיאצה די   

סנטו סּפיריטֹו 140 
 Via dei )ִוָיה ֵדיי פֹוסי )פירנצה

116–17 Fossi
 Via )ִוָיה ֵדיי ָקלצאיּואֹולי )פירנצה

66 dei Calzaiuoli
 Via della )ִוָיה ֶדָלה גאלּוָצה )סיינה

220 Galluzza
 Via )ִוָיה ֶדָלה וינָיה נּואֹוָבה )פירנצה

109 della Vigna Nuova
 Via Janelli )ִוָיה יאֶנלי )קֹורטֹוָנה

208
 Via Maggio )ִוָיה מאג’ֹו )פירנצה

122
 Via )ִוָיה סן ג’ובאני )סן ג’ימיניַאנֹו

215 San Giovanni

גירלאנדאיֹו, דומניקו, המשך 
חיי יוחנן המטביל 115

חיי פרנציסקוס הקדוש 106  
מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 117  

סן מרטינו )לּוָקה( 184  
סנטה טריניָטה )פירנצה( –112  

13
סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 122  

סֶּפדאֶלה ֶדלי אינֹוֶצ’נטי )פירנצה(   
101

ּפאלאצֹו וֶקיֹו )פירנצה( 82  
ּפאלאצֹו סּפיני־ֶפרֹוני )פירנצה(   

106
גירלאנדאיֹו, רידֹולפֹו ֶדל 

100 Ghirlandaio, Ridolfo del
ֶג׳לאֶטרֶייה )גלידריות( 258
ֶג’לאֶטִרֶייה )גלידריות( 258

גלידה
בר ויוֹולי ֶג׳לאֶטרָיה )פירנצה( 75  

 Galileo Galilei גליליאו גליליי
58–9 ,45
דיוקנו 78  

מוזיאון גליליאו )פירנצה( 78  
קברו 13, 75, 76  

קֹוסָטה די סן ג׳ֹורג׳ֹו )פירנצה(   
134

גליליאו גליליי, נמל־התעופה 
25 Galileo Galilei )פיזה(
גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה( 
 Galleria dell’Accademia

100–1
לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 96  
)ה(גלריה הלאומית )סיינה( 

223 Pinacoteca Nazionale
)ה(גלריה לאמנות והמוזיאון 

 Pinacoteca e )העירוני )וֹולֶטָרה
170 Museo Civico

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
50 Genoa ג’נובה

 Gentile da ֶג’נטיֶלה ָדה ָפּבריַאנֹו
161 Fabriano

ֶג׳נטיֶלסקי, ָארֶטמיסָיה 
87 Gentileschi, Artemisia

גניבה 292
גני־חיות

 Zoo )גן החיות האירופי )ּפֹוּפי  
199 Fauna Europa

ּפיסטֹוָיה 191  
ראו גם חיות בר  

גנים ראו פארקים וגנים
)ה(גראן טּור 59, 211

 Greve in גֶרֶבה ִאין קיאנטי
14 Chianti

מסעדות 272-3  
פסטיבלים 40  

גרגוריוס ה־11, האפיפיור 
223 Gregory XI

גרגוריוס הראשון, האפיפיור 
168 Gregory I

189 Grotta Giusti גרֹוָטה ג’ּוסטי
242 Grosseto גרֹוֶסטֹו
טיול בֶאטרּוריה 244  

 Garibaldi, גריבאלדי, ג’וזפה
Giuseppe
פסלו 132  

 ,36 Garfagnana ָגרפאניַאָנה
178 ,173

גשרים
 Ponte )ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה  

 ,110–11 ,107 ,51 ,12 Vecchio
138

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה )פירנצה(   
112 ,20 Ponte Santa Trinità

ד
 Daddi, Bernardo דאדי, ברנרדו

192 ,78 ,71
 Dudley, Sir דאדלי, סר רוברט

166 ,78 Robert
 Datini, דאטיני, פרנצ’סקו די מרקו

192 Francesco di Marco
 D’Annunzio, ד’ָאנּונציֹו, גּבריֶאֶלה

171 Gabriele
דבר, מגיפה 51, 211, 222

27 Duomo דּואֹומֹו
ָאֶרצֹו 202  

ּבארָגה 178  
וֹולֶטָרה 170-71  

ליבֹורנֹו 166  
מאָסה מריטיָמה 235, 238  

מֹונטאלצ’ינֹו 229  
מֹונֶטּפּולצ’אנֹו 231  

סֹובאָנה 242  
סיינה 14, 220, 5–224  

סן מיניַאטֹו 167  
ּפיֶאנָצה 53, 230  

פיזה 51, 156, 160, 162  
ּפיטיליָאנֹו 243  
פיֶיזֹוֶלה 136  
ּפראטֹו 192  
ֶּפָשה 188  

קאראָרה 176  
קֹוֶלה די ואל ד’ֶאלָזה 218  

קֹורטֹוָנה 208  
ִקיּוזי 232  

 ,68–9 Duomo )דּואֹומֹו )פירנצה
139 ,138

המוזיאון לאמנות דתית 71  
לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   

13
מפת רחובות מאוירת 66  

דואר 297

דואר שליחים 297
דוד )דֹונאֶטלֹו( 12, 73, 93

דוד )ֶורֹוקיֹו( 53
דוד )מיכלאנג’לו( 13, 56, 64, 81, 

135 ,100 ,96
46 Dodecapolis דֹוֶדקאּפֹוליס

)ה(דוכס והדוכסית מאּורּבינֹו )פיירו 
ֶדָלה פרנצ’סקה( 85, 86

)ה(דוכסות הגדולה 9–58
דומיניקני, מסדר 

סן מרקו )פירנצה( 98  
סנטה מריה נֹוֶבלה )פירנצה(   

114
 Domenico דֹוֶמניקֹו די ּבארטֹולֹו

227 di Bartolo
 Donati, Gemma דֹונאטי, ֶג’ָמה

67
208 ,70 ,30 Donatello דֹונאֶטלֹו

גיאורגיוס הקדוש 13, 52  
דוד 12, 73, 93  

הּבארֶג’לֹו )פירנצה( 13, 72  
הדּואֹומֹו )ּפראטֹו( 192  
יהודית והולוֶפרֶנס 56  

ָלה מדלנה 31, 71  
מארצֹוקֹו 81  

סן לורנצו )פירנצה( 94, 95  
סנטה קרֹוֶצ׳ה )פירנצה( 76  

רֹוסֹוֶרה הקדוש 161  
 Duccio di דּוצ’ֹו די ּבּואֹונינֶסנָיה

Buoninsegna
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   

ולאמנות דתית )ָאשאנֹו( 219
המוזיאון לאמנות דתית )סיינה(   

223
ָמֶאסָטה 30  
דיֶז’סטיף 263

 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלּבֶרכט
87

 Della ֶדָלה קֶוורָצ’ה, יאקֹוּפֹו
30 Quercia, Jacopo

מוזיאון ּפאלאצו טאלֶייסקי   
)ָאנגיַארי( 201

סן פֶרדיַאנֹו )לּוָקה( 186  
פֹונֶטה גאָיה )סיינה( 222  

קברה של אילארָיה ֶדל קאֶרטֹו   
184

 Della ֶדָלה רֹוּבָיה אנדריאה
Robbia, Andrea

דּואֹומֹו )ָאֶרצו( 202  
המוזיאון הלאומי לאמנות של   
ימי־הביניים ולאמנות מודרנית 

)ָאֶרצו( 203
סנטה מריה ָאסּונָטה )סִטָיה(   

199
סנטה מריה ֶדֶלה גראצֶייה   

)ָאֶרצֹו( 203
סנטה מריה ֶדֶלה קארֶצ’רי   

)ּפראטֹו( 193



נדקס  | אי  314315  | נדקס   אי

 Trattoria )טראטֹוִרָיה )מסעדה
258

טראנּואֹוָבה ּבראצ’ֹוליני 
Terranuova Bracciolini

מסעדות 272  
103 Treves, Marco טֶרֶבה, מרקו
 Tribolo, Niccolò טריּבֹולֹו, ניקֹולֹו

93
טריבונה )זֹופאני( 59

Tarlati, Guido ָטרלאטי, גווידו
קברו 202  

י
יהודים

ֶטמִּפיֹו איזָרֶאליטיקֹו )פירנצה(   
103 Tempio Israelitico

יהודית והולוֶפרֶנס )דֹונאֶטלֹו( 56
יוהנה מאוסטריה 55

יוחנן ה־18, האפיפיור 165
יוחנן פאולוס השני, אפיפיור 61

56 Julius II יוליוס השני, האפיפיור
קברו 83, 100  

יום הרפובליקה 41
יום השחרור 41

)ה(יום והלילה )מיכלאנג’לו( 89, 95
יום כל הקדושים 41

יוסף הקדוש וישו בבית־המלאכה 
)אניגֹוני( 95

יין
איך מייצרים קיאנטי 263  

במסעדות 259  
בציר 40  

חופשות מיוחדות 284, 285  
חנויות 9–278, 280, 281  

טיול של יום בקיאנטי 233  
מה לשתות בפירנצה ובטוסקנה   

262
מֹונטאלצ’ינֹו  228-9  

פסטיבלים 40  
ילדים 290

בידור 283  
במלונות 249  

במסעדות 259  
ימי־הביניים, אמנות 30

ימי־הביניים, טוסקנה של 51–48
)ה(יריד הבינלאומי לאמנות 

 Cantiere )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו(
39 Internazionale d’Arte

יתושים 292

כ
כדורגל בלבוש תקופתי )פירנצה( 

42 ,39
)ה(כיכרות של טוסקנה 26-7

כיסא גלגלים ראו מטיילים נכים
כלכלה 25

כנסיות )כללי( 24
ביקור 289  

טוסקנה של ימי–הביניים   
המוקדמים 48-9

ציורי קיר 32-3  
ראו גם קתדרלות, קפלות,   

דּואֹומֹו ותחת שמות הערים
כנסיות בפירנצה

 ,117 Ognissanti אֹוניסאנטי  
141

 Orsanmichele אֹורסנמיֶקֶלה  
71 ,13 ,12

 Badia ּבאדָיה פיֹוֶרנטיָנה  
138 Fiorentina

בזיליקה די סנטה מריה נֹוֶבָלה   
 Basilica di Santa Maria

132 Novella
 San סן ג’ובאנינו ֶדלי סקֹולֹוּפי  

91 Giovannino degli Scolopi
140 San Gaetano סן ָגֶאטאנֹו  

 ,13 ,12 San Lorenzo סן לורנצו  
139 ,94–5 ,91

 San סן מיניַאטֹו ַאל מֹונֶטה  
 ,13 ,12 Miniato al Monte

134–5
 ,12–13 San Marco סן מרקו  

139 ,98–9 ,96 ,52
 San סן סלבטורה ַאל מֹונֶטה  

135 Salvatore al Monte
 San Filippo Neri סן פיליּפֹו ֶנרי  

138
 San Pancrazio סן ּפנקארציֹו  

140 ,108
 San סן פֶרדיַאנֹו אין ֶצ’סֶטלֹו  
 ,123 Frediano in Cestello

141
 Santa Trinità סנטה טריניָטה  

112–13 ,106
 Santa סנטה מרגריטה ֶדה ֶצ’רקי  

67 Margherita de’ Cerchi
 Santa סנטה מריה ֶדל ָּכרמיֶנה  
 ,130–31 Maria del Carmine

141
סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי   

 Santa Maria Maddalena dei
103 Pazzi

 Santa Maria סנטה מריה נֹוֶבָלה  
 ,139 ,114–15 ,13 ,12 Novella

140
 Santa Felicità סנטה ֶפליצ’יָטה  

134 ,123 ,13
 ,12 Santa Croce סנטה קרֹוֶצ׳ה  

76–7 ,13
 Santo סנטו סטפאנו ַאל ּפֹונֶטה  
138 ,78–9 Stefano al Ponte

 ,13 Santo Spirito סנטו סּפריטֹו  
122 ,120

 Santi Apostoli סנטי ָאּפֹוסטֹולי  
113 ,106 ,49

סנטיסיָמה ָאנּונציַאָטה   
 ,97 Santissima Annunziata

102
)ה(כנסייה האנגלית )ּבאני די 

 ,178 Chiesa anglicana )לּוָקה
179

כסף 5–294
כספומטים 294

כרטיסי אשראי 294
אובדן 293  

בחנויות 286  
במסעדות 258  

כרטיסים
אוטובוס 302  
למופעים 282  

מעבורת וסירת נהר 303  
רכבת 1–300  

208 Cristofanello ּכריסטופאֶנלֹו
ּכריסטֹופֹורי, ברתולומאו 

101 Cristofori, Bartolomeo
 Museo )כרכרות, מוזיאון )פירנצה

124 delle Carrozze
103 Carmelite כרמליטי, מסדר

כתבי עת 297
כתובות בפירנצה 297

ל
 Lanci, לאנצ’י, ָּבלָדסאֶרה

227 Baldassare
46 Lars Porsena לארס ּפֹורֶסָנה

 ,173 La Versilia ָלה ֶורזילָיה
176–7

200 ,195 La Verna ָלה ֶורָנה
 La )ָלה טריבונה, האּופיצי )פירנצה

87 Tribuna
 ,173 La Lunigiana ָלה לּוניג’אָנה

176
ָלה מדלנה )דֹונאֶטלֹו( 31, 71

 ,211 ,36 Le Crete ֶלה קֶרֶטה
219 ,213

 Louis de לואי ֶדה ּבּורּבֹון
59 Bourbon

 Louis לואי ה־13, מלך צרפת
55 XIII

לואיג’י ֶּפצ’י, מרכז לאמנות בת־
 Centro per )זמננו )ּפראטֹו

 l’Arte Contemporanea Luigi
193 Pecci

לֹוָג’ה די סן פאולו )פירנצה( 
140 Loggia di San Paolo

 Loggia )לֹוָג’ה ֵדיי לאנצי )פירנצה
138 ,84 ,81 dei Lanzi

 Loggia )לֹוָג’ה ֶדל ּביגאלֹו )פירנצה
139 del Bigallo

מפת רחובות מאוירת 66  

 Via )ִוָיה סן מתאו )סן ג’ימיניַאנֹו
San Matteo

מפת רחובות מאוירת 214  
 Via Fillungo )ִוָיה פילּונגֹו )לּוָקה

186
מפת רחובות מאוירת 181  

 Via Crucis )ִוָיה קרּוצ’יס )קֹורטֹוָנה
209

ויזדֹומיני, ג’ובאני גּואלֶּברטֹו הקדוש 
 Visdomini, St Giovanni

198 Gualberto
ויטוריו עמנּוֶאֶלה השני, המלך 
223 Vittorio Emanuele II

פסלו 136  
46 Veii in Lazio ֵויי שבלאציו

 Vieusseux, וֶייסּו, ג’אן פייטרו
109 Gian Pietro

וילות
 Villa Bottini )וילה ּבֹוטיני )לּוָקה  

186
 Villa )וילה גארצֹוני )קֹולֹודי  

188 ,187 Garzoni
וילה די ָארטימינֹו )ָארטימינֹו(   

169 Villa di Artimino
וילה די קאפאג’ֹולֹו )ּבֹורגֹו סן   
 Villa di Cafaggiolo )לורנצו

198
 Villa )וילה טֹוריג’אני )לּוָקה  

187 Torrigiani
 Villa Mansi )וילה מאנזי )לּוָקה  

187
 Villa )וילה מדיצ’י )פֶייזֹוֶלה  

137 Medici
וילה סן מרטינו )ּפֹורטֹוֶפראיֹו(   

239 Villa San Martino
 Poggio a ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו  

169 Caiano
 Viligiardi, ויליג’ארדי, ארטּורֹו

232 Arturo
168–9 ,157 Vinci וינצ’י

 Vincenzo di וינֶצ’נצֹו די מיֶקֶלה
182 Michele

258 Vineria )ויֶנרָיה )בר־יין
 Velázquez, ֶולאסֶקס, דֶייגו ֶדה

87 Diego de
ונוס איטליקה )קאנֹוָבה( 126

ונוס מאּורּבינֹו )טיציאן( 84, 87
 Venezia )ונציה נּואֹוָבה )ליבֹורנֹו

166–7 Nuova
 Vespucci, ֶוסּפּוצ’י, ָאֶמריגֹו

117 ,79 Amerigo
117 Vespucci ֶוסּפּוצ’י, משפחת
 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו

122
 Verrocchio, ֶורֹוקיֹו, אנדריאה ֶדל

87 ,31 Andrea del
אישה עם צרור פרחים 73  

דוד 53  
הּבארֶג’לֹו )פירנצה( 72  

המוזיאון לאמנות דתית   
)פירנצה( 67

סן מיניַאטֹו 168  
ּפּוטֹו עם דולפין 82, 83  

ז
Zoffani, Johann זֹופאני, יוהאן

טריבונה 59  
)ה(זריחה והשקיעה )מיכלאנג’לו( 

95 ,89

ח
חבילות נופש 299

41 Epiphany חג ההתגלות
חג המולד 41

חגים לאומיים 41
חומת העיר )לּוָקה( 14, 183

חופים
ָלה ֶורזילָיה 7–176  

מאֶרָמה 240  
חופשות מיוחדות 285

חורף בטוסקנה 41
חטיפת הנשים הסאּביניות 

)ג’אמּבֹולֹוניה( 81
חיות בר 37

אֹורֶּבֶטלֹו 243  
ֶטנּוָטה די סן רֹוסֹוֶרה 165  

לאגֹו די ּבּוראנֹו 245  
מאֶרָמה 240  

ראו גם פארקים לאומיים,   
שמורות טבע, גני חיות

חיי אוגוסטינוס הקדוש )גֹוצֹולי( 
217

חיי יוחנן המטביל )גירלאנדאיֹו( 
115

חיי ישו )ּפיזאנֹו( 163
חיי פטרוס הקדוש )מאזאצ’ֹו( 52

חיי פרנציסקּוס הקדוש 
)גירלאנדאיֹו( 106
חילוץ, שירותי 305
חירום 292, 293

חניה 5–304
 Museo )חרסינה, מוזיאון )פירנצה

128 delle Porcellane
חשמליות

פירנצה 307  
)ה(חתונה )ֶממֹו די פיליּפּוצ’י( 

217 ,216

ט
טאבֹוָלה קאלָדה )בר חטיפים( 

258 Tavola calda
 ,15 ,10 Talamone טאלאמֹוֶנה

240
טיול בֶאטרּורָיה 244  

102 Tacca, Pietro טאָקה, פייטרו
ִאיל ּפֹורֶצ’לינֹו 138  

מֹונּוֶמנטֹו ֵדיי קּואטרֹו מֹורי 166  
Tarquinia טארקוויניה

טיול של יום בֶאטרּורָיה 244  
טבלת המרה 291

 Totila the Goth טֹוטיָלה הגותי
48

Toscana טוסקנה
אדריכלות 9–28  

אמנות 33–30  
דיוקנה של טוסקנה 23-5  

דרום טוסקנה 235-45  
היסטוריה 61–45  

חיי הבר של טוסקנה 37  
חנויות 281  

כיכרות 26-7  
מה לקנות בטוסקנה 5–34  

מזרח טוסקנה 209–195  
מערב טוסקנה 71–157  

מפות 11–10, 17–16, 5–154  
מרכז טוסקנה 33–211  

נופים 7–36  
פטריות בטוסקנה 206  

פסטיבלים 43–38  
צפון טוסקנה 173-93  

 Torre di טֹוֶרה די קסטלמרינו
240 Castelmarino

 Torre )טֹוֶרה ֵדיי גּואיניג’י )לּוָקה
14 dei Guinigi

מפת רחובות מאוירת 181  
 Torre )טֹוֶרה ֵדיי מאֶנלי )פירנצה

111 dei Mannelli
 Torre del טֹוֶרה ֶדל לאגֹו ּפּוצ’יני

179 ,173 Lago Puccini
פסטיבלים 39  

 Torre )טֹוֶרה ֶדל מאנָג’ה )סיינה
222 ,14 del Mangia

 Tiburzi, טיּבּורצי, דומניקו
60 Domenico

טיולים מודרכים 306, 307
183 ,126 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו

טיסה 9–298
טיפים 289

במלונות 248  
במסעדות 258  
13 Titian טיציאן

ונוס מאּורּבינֹו 84, 87  
מרים המגדלית 126  

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 126  
טלוויזיה 297

טלפון 296, 297
ֶטמִּפיֹו איזָרֶאליטיקֹו )פירנצה( 

103 Tempio Israelitico
טמפרטורה 41

 Tenuta di ֶטנּוָטה די סן רֹוסֹוֶרה
165 San Rossore
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)ה(מדונה והילד עם מלאכים )ליּפי( 
86 ,31

מדונה של החוחית )רפאל( 87
מדונה של הים )בוטיצ’לי( 100

מדונה של הכיסא )רפאל( 126, 
127

מדיצ’י, אלסנדרו ֶדה’, הדוכס של 
 Medici, Alessandro פירנצה

57 ,54 de’
מדיצ’י, אנה מריה לודוביקה ֶדה’ 

 Medici, Anna Maria Lodovica
86 ,59 ,55 de’

 Medici, ’מדיצ’י, ג’אן גאסטֹוֶנה ֶדה
55 Gian Gastone de’

 Medici, מדיצי, ג’ובאני ּביצ’י
54 Giovanni di Bicci

 Medici, ’מדיצ’י, ג’ובאני ֶדה
55 Giovanni de’

מדיצ’י, ג’ובאני ֶדֶלה ּבאנֶדה ֶנֶרה 
 Medici, Giovanni delle

55 Bande Nere
פסלו 91  

 Medici, ’מדיצ’י, ג’וליאנו ֶדה
55 ,54 Giuliano de’

מדיצ’י, ג’וליאנו ֶדה’, דוכס ֶנמּור 
54 Medici, Giuliano de’

 Medici, Giulio ’מדיצ’י, ג’וליו ֶדה
’de ראו האפיפיור קלמנטיּוס 

השביעי
מדיצ’י, החשמן ג’ובאני ֶדה’ 

 Medici, Cardinal Giovanni
’de ראו ליאו העשירי, האפיפיור
מדיצ’י, הנסיכה מריה מדלנה ֶדה’ 

 Medici, Maria Maddalena
103 de’

 Medici, ’מדיצ’י, לּוקֶרצָיה ֶדה
108 Lucrezia de’

מדיצ’י, לורנצו ֶדה’ ))1394-1440 
55 Medici, Lorenzo de’

מדיצ’י, לורנצו ֶדה’ ))1463-1503 
55 Medici, Lorenzo de’
מדיצ’י, לורנצו ֶדה’, הדוכס 

 Medici, Lorenzo de’ מאּורּבינֹו
126 ,54

 Medici, ’מדיצ’י, לורנצו ’המפואר
54 Lorenzo

ּבאניֹו ויניֹוני 189, 230  
דיוקנאות 53, 55  

מותו 53  
ניסיון התנקשות בחייו 53, 73  
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 127  

ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו 169  
 ,45 ,25 Medici מדיצ’י, משפחת

54–5 ,52
ּבאניֹו ויניֹוני 230  

ּבארג’ֶלֹו )פירנצה( 73  

ּביּבליֹוֶטָקה ֶמדיֶצ’אֹו־לָאּוֶרנציַאָנה   
)פירנצה( 94

גני ּבוּבֹולי )פירנצה( 128  
האּופיצי )פירנצה( 86, 87  

המוזיאון לאמנות דתית   
)פירנצה( 71

המפעל לּפֶייטֶרה דּוֶרה )פירנצה(   
101

וילה די קאפאג’ֹולֹו )ּבֹורגֹו סן   
לורנצו( 198

סן לורנצו )פירנצה( 94  
סנטיסיָמה אנּונציַאָטה )פירנצה(   

97
ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   

)פירנצה( 91, 93 
פאלאצו ּפיטי )פירנצה( 124,   

127 ,126
פאלאצו רּוֶצ’ָלאי )פירנצה( 108  

פֹורֶטה די ֶּבלֶווֶדֶרה )פירנצה(   
134

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )ָאֶרצֹו( 45  
קברים 89, 90, 94, 95  

קֹורידֹויֹו ואזאִריַאנֹו )פירנצה(   
110

קסטלו ֶדל טֶרּביֹו )ּבֹורגֹו סן   
לורנצו( 198

 Medici, Piero ’מדיצ’י, פיירו ֶדה
79 ,56 ,54 de’

מדיצ’י, פיירו ֶדה’ )‘חולה הצינית’( 
54 Medici, Piero de’

מדיצ’י, פיירפרנצ’סקו ֶדה’ 
 1431-1477( Medici,(
55 Pierfrancesco de’

מדיצ’י, פיירפרנצ’סקו ֶדה’ 
 1487-1525( Medici,(
55 Pierfrancesco de’

 Medici, מדיצ’י, קוזימו ִאיל ֶוקיֹו
 ,54 ,52 Cosimo il Vecchio

89 ,55
מותו 53  

סן לורנצו )פירנצה( 90  
סן מרקו )פירנצה( 53, 98, 99  

ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   
)פירנצה( 90, 93

קברו 94  
מוזיאונים וגלריות )כללי(

דמי כניסה 289  
שעות פתיחה 289  

מוזיאונים וגלריות )לפי שמות(
 ,13 ,12 Uffizi )אּופיצי )פירנצה  

138 ,84–7 ,61
אקדמיה מּוזיקאֶלה קיג’אָנה   

 Accademia Musicale )סיינה(
227 Chigiana

 ,12 Bargello )ּבארֶג’לֹו )פירנצה  
138 ,72–3 ,67 ,13

בית־הולדתו של מיכלאנג’לו   
 Comune )קאּפֶרֶזה מיכלאנג’לו(

 Casa Natale Michelangelo
200

ג’ארדינו ֵדיי טארֹוקי )קאּפאלִּביֹו(   
 ,15 Giardino dei Tarocchi

245
ג’ארדינֹו ֵדיי ֶסמּפליצ’י )פירנצה(   

93 Giardino dei Semplici
גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   

 ,12 Galleria dell’Accademia
100 ,96 ,13

הגלריה הלאומית )סיינה(   
223 Pinacoteca Nazionale

הגלריה לאמנות והמוזיאון   
 Pinacoteca e )העירוני )וֹולֶטָרה

170 Museo Civico
המוזיאון האטרוסקי )קֹורטֹוָנה(   

 Museo dell’Accademia
208 Etrusca

המוזיאון האטרוסקי גּוארנאצ’י   
 Museo Etrusco )וֹולֶטָרה(

171 ,15 Gasparri
המוזיאון האטרוסקי גסּפארי   
 Museo Etrusco )ּפיֹומּבינֹו(

139 Gasparri
המוזיאון האתנוגרפי )סן ֶּפֶלגרינֹו   
 Museo Etnografico )ִאין ָאלֶּפה

178
המוזיאון הלאומי בווילה גּואיניג’י   
 Museo Nazionale Villa )לּוָקה(

182-3 Guinigi
המוזיאון הלאומי בּפאלאצֹו   

 Museo )מאנזי )לּוָקה
 Nazionale di Palazzo Mansi

183
המוזיאון הלאומי לאמנות של   
ימי־הביניים ולאמנות מודרנית 

 Museo Statale d’Arte )ָאֶרצֹו(
202 Medioevale e Moderna
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
 Museo Archeologico )ִקיּוזי(

232 Nazionale
המוזיאון הלאומי סן מתאו   

 Museo Nazionale di )פיזה(
161 San Matteo

המוזיאון העירוני )לּוצ’יניַאנֹו(   
207 Museo Comunale

המוזיאון העירוני )ליבֹורנֹו(   
167 Museo Civico

המוזיאון העירוני )סן ג’ימיניַאנֹו(   
216 ,215 Museo Civico

המוזיאון העירוני )סנֶסּפֹולקרֹו(   
200-1 Museo Civico

המוזיאון העירוני )ּפיסטֹוָיה(   
190 Museo Civico

 Logge )לֹוג’ָה ֶדל ּפאּפא )סיינה
220 del Papa

לֹוָג’ה ֶדָלה ֶמרקאנִצָיה )סיינה( 
Loggia della Mercanzia
מפת רחובות מאוירת 221  

27 Loggias לֹוג’ֹות
לּוזיטניה, החשמן יאקֹוּפֹו די 

 Lusitania, Cardinal Iacopo
135 di

לומברדים 48
לּומינאָרה די סנטה קרֹוֶצ’ה )לּוָקה( 
40 Luminara di Santa Croce

207 ,51 Lucignano לּוצ’יניַאנֹו
מסעדות 272  

 ,173 ,24–5 ,14 Lucca לּוָקה
180–87

מלונות 255  
מסעדות 270  

מפת רחובות מאוירת 180-81  
סן מרטינו 5–184  
פסטיבלים 38, 40  

186 .Lu.C.C.A לּוָקה, גלריה
59 ,58 Lorraine לֹוֵריין, דוכסי

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 124,   
127 ,126

 Lorentino לֹוֶרנטינֹו ד’ָאֶרצֹו
203 d’Arezzo

 Lorenzetti, לֹוֶרנֶצטי, ָאמּברֹוג’ֹו
30 Ambrogio

אלגוריה על הממשל הטוב   
223 ,168 ,50–51

האּופיצי )פירנצה( 86  
הגלריה הלאומית )סיינה( 223  

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   
ולאמנות דתית )ָאשאנֹו( 219

סן גאלגאנו 228  
ּפאלאצו ּפּוּבליקֹו )סיינה( 222  

ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני )סיינה( 222  
 Lorenzetti, לֹוֶרנֶצטי, פייטרו

208 Pietro
Lorenzi, Stoldo לֹוֶרנצי, סטֹולדֹו

מזרקת נפטון 121, 128  
 Lorenzini, )לֹוֶרנציני, קרלו )קֹולֹודי

188 Carlo
 ,54 Leo X ֵליאֹו העשירי, האפיפיור

169 ,56
 Leonardo da  ליאונרדו ָדה וינצ’י

73 ,31 Vinci
ָאנגיַארי 201  

בית־הכלא ּבארֶג’לֹו )פירנצה(   
164

האּופיצי )פירנצה( 13, 87  
הבשורה 87  

מוזיאון ליאונרדו )וינצ’י( 157,   
169 ,168

ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה( 82  
קאָזה די ליאונרדו )וינצ׳י( 9–168  

ליאופולד הראשון, הדוכס הגדול 
 ,58 Leopold I של טוסקנה

189 ,59
 ,159 ,157 ,25 Livorno ליבֹורנֹו

166–7
היסטוריה 58  

לגלות את פירנצה וטוסקנה 15  
מסעדות 269  

101 Liszt, Franz ליסט, פרנץ
31 Lippi, Filippino ליּפי, פיליּפינֹו

גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   
100

המוזיאון לאמנות דתית )ּפראטֹו(   
192

מריה הקדושה מתגלה בפני   
ברנרד הקדוש 74

סן מיֶקֶלה אין פֹורֹו )לּוָקה( 186  
סנטה מריה נֹוֶבלה )פירנצה(   

115
סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 122  
קפלה ּבראנקאצ’י )פירנצה(   

141 ,131 ,130
 Lippi, Fra ליּפי, פָרה פיליפו

31 Filippo
הדּואֹומֹו )ּפראטֹו( 192  

המדונה והילד עם מלאכים 31,   
86

מדונה ֶדל ֶצ’ּפֹו 192  
סן מיניַאטֹו 167  

30 Lenzi, Lorenzo ֶלנצי, לורנצו
238 Cerbone לֶקרּבֹוניּוס הקדוש
לשכות מידע לתיירים 288, 291

מ
מאג’ֹו מּוזיקאֶלה )פירנצה( 
38 Maggio Musicale

93 ,31 Masaccio מאזאצ’ֹו
השילוש הקדוש 30, 114  

חיי פטרוס הקדוש 52  
סנטה מריה נֹוֶבָלה )פירנצה( 12  

פאולוס הקדוש 161  
קפלה ּבראנקאצ’י )פירנצה( 13,   

141 ,130–31
 Maso di מאזֹו די ברתולומאו

192 Bartolomeo
Masolino מאזֹולינֹו

הּפֶייָטה 168  
קפלה ּבראנקאצ’י )פירנצה( 13,   

141 ,131 ,130
 Malaspina מאלאסּפיָנה, דוכסי

176 ,173
 Magliano מאליָאנֹו אין טוסקנה

in Toscana
מסעדות 275  

94 Manetti מאֶנטי
Manciano מאנצ’אנֹו

מלונות 257  

מאסאצ’ּוקֹולי, לאגֹו די 
174 Massaciuccoli, Lago di

 Massa מאָסה מריטיָמה
238 ,236 ,235 ,15 Marittima

מסעדות 275  
פסטיבלים 38, 43  
ָמֶאסָטה )דּוצ’ֹו( 30

 Marie מארי לואיז ֶדה ּבֹורּבֹון
183 Louise de Bourbon

פסלה 180, 183  
240–41 ,235 Maremma מאֶרָמה

מפה 240-41  
)ה(מאֶרָמה של טוסקנה )פאטֹורי( 

125
239 Marciana מארצ’אָנה

Marciana Alta מארצ’אָנה ָאלָטה
טיול של יום בֶאלָּבה 238  

 Marciana מארצ’אָנה מרינה
Marina

טיול של יום בֶאלָּבה 238  
מבצרים

פֹורֶטה די ֶּבלֶווֶדֶרה )פירנצה(   
134 Forte di Belvedere

פֹורֶטָצה )מֹונטאלצ’ינֹו(   
228–9 Fortezza

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )ָאֶרצֹו(   
203 ,45 Fortezza Medicea

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )סיינה(   
227 Fortezza Medicea

קסטלו די ּפאלאג’ֹו )סִטָיה(   
199 Castello di Palagio

 Castello )קסטלו די ּפֹוּפי )ּפֹוּפי  
199 di Poppi

קסטלו די ּפֹורצ’אנֹו )סִטָיה(   
199 Castello di Porciano

קסטלו די רֹוֶמָנה )ּפֹוּפי(   
199 Castello di Romena

קסטלו ֶדל’אימֶּפראטֹוֶרה   
 Castello )ּפראטֹו(

193 dell’Imperatore
217 Rocca )רֹוָקה )סן ג’ימיניַאנֹו  

168 Rocca )רוָקה )סן מיניַאטֹו  
רֹוָקה ָאלֹוּבראנֶדסָקה )סֹובאָנה(   
242 Rocca Aldobrandesca

 Torre )ה(מגדל הנטוי )פיזה(
164 ,162 ,156 ,51 Pendente
27 Campaniles מגדלי פעמונים

מגורים 248-57
מגורים זולים 51–250

מדונה די סן ּביָאג’ֹו 
 Madonna di )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו(

231 San Biagio
מדונה ֶדל ּפארטֹו )פיירו ֶדָלה 

פרנצ’סקה( 32, 201
מדונה ֶדל ֶצ’ּפֹו )ליּפי( 192
מדונה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 

)גירלאנדאיֹו( 117
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ּפאלאצֹו סטרֹוצי )פירנצה(   
109 Palazzo Strozzi

 Palazzo )ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה  
124–7 Pitti

ּפאלאצֹו קֹורזיני )פירנצה(   
140 Palazzo Corsini

ֶצ’נאקֹולֹו די סנטו סּפיריטֹו   
 Cenacolo di Santo )פירנצה(

120 Spirito
קאָזה ּבּואֹונארֹוטי )פירנצה(   

75 Casa Buonarroti
 Casa )קאָזה די דנטה )פירנצה  

74 ,67 ,66 di Dante
 Casa )קאָזה די ליאונרדו )וינצ’י  

168–9 di Leonardo
 Casa di )קאָזה די ּפּוצ’יני )לּוָקה  

183 ,14 Puccini
מֹונּוֶמנטֹו ֵדיי קּואטרֹו מֹורי )ּבאנדיני 

 Monumento dei )וטאָקה
166 Quattro Mori

 ,14 Montalcino מֹונטאלצ’ינֹו
228–9

מלונות 256  
מסעדות 273  

פסטיבלים 40, 43  
מֹונטאֶּפרטי, קרב ))1260 
211 ,50 Montaperti

 Monte מֹונֶטה אֹוליֶבטֹו מאג’ֹוֶרה
219 Oliveto Maggiore
 Monte מֹונֶטה ָארֶג’נטאריֹו

244 ,235 ,15 Argentario
 Monte, מֹונֶטה, החשמן אנטוניו די

207 Antonio di
 Monte San מֹונֶטה סן סאבינֹו

207 ,197 Savino
מלונות 256  

 Monteverdi, מֹונֶטֶוורדי, קלאודיו
101 Claudio

Montaione מֹונָטיֹוֶנה
מלונות 255  

175 Montefegatesi מֹונֶטֶפגאֶטזי
Montefollonico מֹונֶטפֹולֹוניקֹו

מסעדות 273  
 Montepulciano מֹונֶטּפּולצ’אנֹו

231 ,14
מלונות 256  

מסעדות 273  
פסטיבלים 39  

Montecatini מֹונֶטקאטיני
מסעדות 270  

 Montecatini מֹונֶטקאטיני ֶטרֶמה
188–9 Terme
מסעדות 270  

 ,14 Monteriggioni מֹונֶטריג’ֹוני
218–19 ,211
מסעדות 273  

201 ,14 Monterchi מֹונֶטרקי

מונית 307
טיפים 289  

סכנות ומטרדים 292  
Moncioni מֹונצ׳ֹוני

מלונות 256  
 Mussolini, מוסוליני, בניטו

60 Benito
מוסיקה

אקדמיה מּוזיקאֶלה קיג’אָנה   
)סיינה( 227

ג’אז, בלוז ורוק 283  
הקונסרבטוריון למוסיקה לואיג’י   

ֶקרּוּביני )פירנצה( 96, 101
מוסיקה קלאסית 282, 283  

פסטיבלים 9–38, 40  
מוצרי נייר 34
Murlo מּורלֹו
מלונות 256  

מות הקדושים של לֹוֶרנטיּוס 
הקדוש )ּברֹונזינֹו( 31, 94

מזג אוויר 41–39, 288
מזכרות, חנויות 281

מזרח טוסקנה 209–195
ָאֶרצֹו 202-5  

הפטריות של טוסקנה 202  
מלונות 255-6  

מסעדות 271-2  
מפה 196-7  

פסטיבלים 43  
קֹורטֹוָנה 208-9  

תחבורה 196  
מזרקות

 Il )ִאיל ּפֹורֶצ’לינֹו )פירנצה  
116 Porcellino

מזרקת אוקיינוס )ג’אמּבֹולֹונָיה(   
129 Fontana di Oceano
מזרקת בכחוס )פירנצה(   

128 Fontana del Bacchino
מזרקת הארטישוק )פירנצה(   
124 Fontana del Carciofo

מזרקת נפטון )ָאמאנאטי(   
138 ,80 Fontana di Nettuno

 Fontana )מזרקת נפטון )לֹוֶרנצי  
128 ,121 di Nettuno

 Fonte Gaia )פונֶטה גאָיה )סיינה  
222

פיאצה ֶדה פֶרסקֹוּבאלדי   
 Piazza de’ )פירנצה(

121 Frescobaldi
פיאצה ֶדָלה סנטיסיָמה   

 Piazza )ָאנּונציַאָטה )פירנצה
 della Santissima Annunziata

21
 Fontana )מזרקת בכחוס )צ’ֹולי

128 del Bacchino
מחול 3–282

)ה(מחנה האיטלקי אחרי הקרב 
במאֶרנגֹו )פאטֹורי( 127

מטבע 5–294
מטבעות 295

 Metullus, ֶמטּולּוס, ָאאּולּוס
103 Aulus
מי שתייה 292

 ,31 Michelangelo מיכלאנג’לו
130 ,96 ,70

ארבעת האסירים 128  
ּבארג’ֶלֹו )פירנצה( 13, 72  

ּביּבליֹוֶטָקה ֶמדיֶצ’אֹו־ָלאּוֶרנציַאָנה   
)פירנצה( 12, 94

בכחוס 72  
גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   

100
דוד 13, 56, 64, 81, 96, 100,   

135
המוזיאון לאמנות דתית   

)פירנצה( 13, 71
המשפחה הקדושה 31, 85, 87  

זריחה ושקיעה 89, 95  
לילה ויום 89, 95  

ניצחון 83  
סן לורנצו )פירנצה( 12, 13, 94  

ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה( 82  
מפות

איזֹוָלה קאּפראָיה 158  
אירופה 17  

ֶאלָּבה 236, 9–238  
ָאֶרצֹו 203  

דרום טוסקנה 7–236  
וֹולֶטָרה 171  

טוסקנה 11–10, 17–16, 5–154  
טיול בֶאטרּורָיה 5–244  
טיול בפֶייזֹוֶלה 7–136  

טיול של יום בקיאנטי 233  
לּוָקה 81–180, 187  

מאֶרָמה 240-41  
מזרח טוסקנה 196-7  

מיפוי העולם 79  
מערב טוסקנה 9–158  
מרכז טוסקנה 212-13  

סיינה 21–220, 227  
סן ג’ימיניַאנֹו 214-15  

פיזה 161  
ּפיסטֹוָיה 191  

פירנצה רבתי 18-19  
פירנצה: אֹולטרָארנֹו 119,   

120–21
פירנצה: אזור הדּואֹומֹו 7–66  

פירנצה: אזור סן לורנצו 90-91  
פירנצה: אזור סן מרקו 96-7  

פירנצה: אזור פיאצה ֶדָלה   
רפובליקה 106-7

פירנצה: מזרח מרכז העיר 65  

מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון העירוני )ּפראטֹו(   

192 Museo Civico
 Museo )המוזיאון העירוני )ֶּפָשה  

188 Civico
המוזיאון העירוני )קֹוֶלה די ואל   

218 Museo Civico )ד’ֶאלָזה
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   

 Museo Civico )מארצ’אָנה(
239 Archeologico

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   
 Museo Civico )ּפיטיליָאנֹו(

243 Archeologico
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   

 Museo )ולאמנות דתית )ָאשאנֹו
 Civico Archeologico e d’Arte

219 Sacra
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה   

ולאמנות של המאֶרָמה )גרֹוֶסטֹו( 
 Museo Civico Archeologico
242 e d’Arte della Maremma

המוזיאון העירוני לשיש   
 Museo Civico del )קארארה(

176 Marmo
המוזיאון הקולגיאלי של   
סנט’אנדריאה )ֶאמּפֹולי( 

 Museo della Collegiata di
168 Sant’Andrea

המוזיאון לאורניתולוגיה   
 Museo )סן ג’ימיניַאנֹו(

217 Ornitologico
המוזיאון לאמנות דתית )וֹולֶטָרה(   

170 Museo d’Arte Sacra
המוזיאון לאמנות דתית )מאסה   

 Museo d’Arte Sacra )מריטימה
238

המוזיאון לאמנות דתית )סיינה(   
 Museo dell’Opera del

223 ,220 Duomo
המוזיאון לאמנות דתית )סן   

 Museo d’Arte Sacra )ג’ימיניַאנֹו
216 ,214

המוזיאון לאמנות דתית )סן   
 Museo Diocesano )מיניַאטֹו

168 d’Arte Sacra
המוזיאון לאמנות דתית )פיזה(   

 Museo dell’Opera del
160 Duomo

המוזיאון לאמנות דתית   
 Museo dell’Opera )פירנצה(

71 ,67 ,61 ,13 del Duomo
המוזיאון לאמנות דתית )ּפראטֹו(   

 Museo dell’Opera del
192 Duomo

המוזיאון לאמנות דתית )קֹוֶלה   
 Museo d’Arte )די ואל ד’ֶאלָזה

218 Sacra

המוזיאון לאמנות דתית   
 Museo Diocesano )קֹורטֹוָנה(

208
המוזיאון לארכיאולגיה   

של ואלדינֶייבֹוֶלה )ֶּפָשה( 
 Museo Archeologico della

188 Valdinievole
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 Museo )ָארטימינֹו(
169 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה )ָאֶרצֹו(   
203 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo )מאסה מריטימה(

238 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה )פירנצה(   
103 ,97 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה )קֹוֶלה   
 Museo )די ואל ד’ֶאלָזה

218 Archeologico
המוזיאון לפסלוני גבס )קֹוֶרלָיה   

 Museo della )ָאנֶטלימיֶנלי
177 Figurina di Gesso

המפעל לּפֶייטֶרה דּוֶרה )פירנצה(   
 ,13 Opificio delle Pietre Dure

101
186 .Lu.C.C.A לּוָקה  

מּוֵזיאֹו נֹוֶבֶצ׳נטֹו )פירנצה(   
117 Museo Novecento
מוזיאון ּבאנדיני )פֶייזֹוֶלה(   

137 Museo Bandini
מוזיאון ּבארדיני )פירנצה(   
135 ,123 Museo Bardini

מוזיאון גליליאו )פירנצה(   
78 Museo Galileo

מוזיאון הדּואֹומֹו )ָאֶרצֹו( 202  
 Museo )מוזיאון הורן )פירנצה  

78 Horne
מוזיאון החיים והיין של ואל די   
 Museo della )סֶייֶבה )רּופיָנה
 Vita e del Vino della Val di

198 Sieve
מוזיאון החרסינה )פירנצה(   

128 Museo delle Porcellane
מוזיאון הטבע )ֶצ’רטֹוָזה די פיזה(   

 Museo di Storia Naturale
166

מוזיאון הטקסטיל )ּפראטֹו(   
193 Museo del Tessuto

 Museo )מוזיאון הכסף )פירנצה  
127 ,124 degli Argenti

מוזיאון הכרייה )מאסה   
 Museo della )מריטימה

238 Miniera
מוזיאון הכרכרות, ּפאלאצֹו   

 Museo delle )ּפיטי )פירנצה
124 Carrozze

מוזיאון המבצר )מֹונֶטה סן   
 Museo del Cassero )סאבינֹו

207
מוזיאון המיֶזריקֹורִדָיה )ָאנגיַארי(   

 Museo della Misericordia
201

מוזיאון המינרלים )ִריֹו מרינה(   
242 Museo dei Minerali

 Museo )מוזיאון המתווים )פיזה  
160 delle Sinopie

מוזיאון הקתדרלה )לּוָקה(   
 ,181 Museo della Cattedrale

182
מוזיאון הקתדרלה )ִקיּוזי(   

232 Museo della Cattedrale
מוזיאון וילה ּפּוצ’יני )טֹוֶרה ֶדל   

 Museo Villa )לאגֹו ּפּוצ’יני
179 Puccini

מוזיאון לּוניג’יַאָנה לפסלים   
ולאסטלות )ּפֹונטֶרמֹולי( 

 Museo delle Statue-Stele
176 Lunigianesi

 Museo )מוזיאון ליאונרדו )וינצ’י  
169 ,168 Leonardiano

מוזיאון מדונה ֶדל ּפארטֹו   
 Museo Madonna )מֹונֶטרקי(

201 del Parto
מוזיאון מצפה הכוכבים   

 Museo La Specola )פירנצה(
123

מוזיאון מרינו מריני )סן   
 Museo )ּפנקארציֹו, פירנצה
140 ,108 Marino Marini

מוזיאון עמוס קאסיֹולי )ָאשאנֹו(   
219 Museo Amos Cassioli

מוזיאון ּפאלאצֹו אֹורזיני   
 Museo Palazzo )ּפיטיליַאנֹו(

243 Orsini
מוזיאון ּפאלאצו טאלֶייסקי   

 Museo Statale di )ָאנגיַארי(
201 Palazzo Taglieschi

 Museo )מוזיאון פֶייזֹוֶלה )פֶייזֹוֶלה  
136 Faesulanum

 Museo )מוזיאון קֹוָזה )ָאנֶסדֹונָיה  
244 di Cosa

מרכז מרינו מריני )ּפיסטֹוָיה(   
191 Centro Marino Marini

 San Marco )סן מרקו )פירנצה  
96

ּפאלאצֹו ָדָבנצאטי )פירנצה(   
113 Palazzo Davanzati
ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   

 Palazzo Medici )פירנצה(
93 Riccardi

ּפאלאצֹו נֹונפיניטֹו )פירנצה(   
74 Palazzo Nonfinito
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 Margaritone מרגריטֹוֶנה די ָאֶרצֹו
202 di Arezzo

מרחצאות 189
ּבאני די לּוָקה 178  

ּבאניֹו ויניֹוני 230  
גרֹוָטה ג’ּוסטי 189  

מֹונֶטקאטיני ֶטרֶמה 9–188  
סאטּורִנָיה 242  

מרטיני, פרנצ’סקו די ג’ורג’ו 
 Martini, Francesco di Giorgio

209
127 Martelli, Diego ָמרֶטלי, דייגו

מריה מאוסטריה 112
מריה מתגלה בפני ברנרד הקדוש 

)ליּפי( 74
מריה של כל הקדושים )ג’ֹוטֹו( 

86 ,85
מרים המגדלית )טיציאן( 126
 Marina di מרינה די ּביּבֹוָנה

Bibbona
מסעדות 275  

 Marina di Pisa מרינה די פיזה
165

 Marina di מרינה די קאמּפֹו
Campo

טיול של יום בֶאלָּבה 238  
מרינו מריני, מרכז )ּפיסטֹוָיה( 

191 Centro Marino Marini
Marini, Marino מריני, מרינו

מוזיאון מרינו מריני )סן   
ּפנקראציֹו, פירנצה( 108, 140
מרכז מרינו מריני )ּפיסטֹוָיה(   

191
ּפֹומֹוָנה 191  

קאבאלֶייֶרה 108  
מרכז טוסקנה 211-33

טיול של יום בקיאנטי 233  
מלונות 256-7  

מסעדות 272-4  
מפה 212-13  

סיינה 220-27  
סן ג’ימיניַאנֹו 214-17  

עשרה ימים במרכז טוסקנה 11,   
14

פסטיבלים 43  
תחבורה 212  

 Marcillat, ֶמרסֶייה, ִגיֹום ֶדה
209 ,202 Guillaume de

Marsiliana ָמרסיליַאָנה
טיול בֶאטרּורָיה 245  

ֶמרקאטֹו ֶדל ּפֹורֶצ’לינֹו )פירנצה( 
 ,116 Mercato del Porcellino

 138
מפת רחובות מאוירת 107  

ֶמרקאטֹו ֶצ’נטראֶלה )פירנצה( 
92 Mercato Centrale

מפת רחובות מאוירת 90  

מרקורי )ג’אמּבֹולֹונָיה( 12, 72
משטרה 292, 293

)ה(משפחה הקדושה )מיכלאנג’לו( 
87 ,85 ,31

משקאות ראו אוכל ומשקאות; יין
משקעים 40

משרדי חלפנות 294
מתאם למכשירי חשמל 291
 Matteo di מתיאו די ג’ובאני

201 Giovanni
מתילדה, הרוזנת של טוסקנה 

49 Matilda
סן מיניַאטֹו 167  

ּפֶייֶבה די ּבראנקֹולי )ּבאני די   
לּוָקה( 178

מתנות, חנויות
פירנצה 278, 280  

טוסקנה 281  

נ
 Nardo di Cione נארדֹו די צ’ֹוֶנה

122 ,115
נוח והמבול )אּוֶצ’לֹו( 114

נופי טוסקנה 7–36
Nigetti, Matteo ניֶג’טי, מתאו 

94
ניידים, טלפונים 296, 297

נייר, חנויות 278, 280
ניצחון )מיכאלנג’לו( 83

נכים, מטיילים 289, 291
בידור 282  

במלונות 249  
במסעדות 259  

נמלים 303
נעליים, חנויות 35

פירנצה 277, 279  
45 Napoleon I נפוליאון

ֶאלָּבה 238  
וילה סן מרטינו )ּפֹורטֹוֶפראיֹו(   

239
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 59,   

126
פיאצה נפוליאוֶנה )לּוָקה( 180  

 Fontana )נפטון, מזרקת )לֹוֶרנצי
128 ,121 di Nettuno

 Fontana )נפטון, מזרקת )פירנצה
138 ,80 di Nettuno

נצרות 47
184 Nicodemus נקדימון

ֶנקרֹוּפֹולי ֶאטרּוסָקה )סֹובאָנה( 
242 Necropoli Etrusca

ֶנקרֹוּפֹולי די ּפֹוג’ֹו ּפינצ’י )ָאשאנֹו( 
 Necropoli di Poggio Pinci

219
74 Neri di Bicci ֶנרי די ּביצ’י
נשים מטיילות, בטיחות 292

ס
סאגָרה ֶדל טֹורדֹו )מֹונטאלצ’ינֹו( 

43 ,40 Sagra del Tordo
סאגָרה מּוזיקאֶלה לּוֶקֶזה )לּוָקה( 
38 Sagra Musicale Lucchese

242 ,15 Saturnia סאטּורִנָיה
טיול בֶאטרּורָיה 245  

מסעדות 275  
 Sallaio, סאלאיֹו, ג׳אקֹוּפֹו ָדה

87 Jacopo da
סאלֹוֶנה ֵדיי צ’ינקֶווֶצ’נטֹו, פיאצה 
 Salone )ֶדָלה ֶסניֹוִרָיה )פירנצה

80 dei Cinquecento
סאנגאלֹו, אנטוניו ָדה )‘האב’( 

 Sangallo, Antonio da
מדונה די סן ּביָאג’ֹו   
)מֹונֶטּפּולצ’אנֹו( 231

מֹונֶטה סן סאבינֹו 207  
מֹונֶטּפּולצ’אנֹו 231  

סאנגאלֹו, אנטוניו ָדה )‘הבן’( 
203 Sangallo, Antonio da

 Sangallo, סאנגאלֹו, ג’וליאנו ָדה
Giuliano da

הדּואֹומֹו )קֹורטֹוָנה( 208  
סנטה טריניָטה 113  

סנטה מריה ֶדֶלה קארֶצ’רי   
)ּפראטֹו( 193

סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי   
103

סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 122  
ּפאלאצֹו גֹונדי )פירנצה( 138  

ּפאלאצֹו סטרֹוצי )פירנצה( 109  
ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו 169  

ּפֹורָטה נֹוָבה )קֹוֶלה די ואל   
ד’ֶאלָזה( 218

 Sano di Pietro סאנֹו די פייטרו
229 ,222

 Sassetti, סאֶסטי, פרנצ’סקו
112–13 Francesco
Sarteano סארֶטָאנו

מסעדות 274  
ָסבֹונארֹוָלה, ג’ירֹולאמֹו 

98 ,56 Savonarola, Girolamo
שריפתו על המוקד 57, 80  

209 Severini, Gino ֶסֶבריני, ג’ינֹו
Seggiano ֶסג׳אנֹו
מסעדות 275  

242 ,48 ,47 ,15 Sovana סֹובאָנה
טיול בֶאטרּורָיה 245  

183 ,31 Sodoma סֹודֹוָמה
הגלריה הלאומית )סיינה( 223  

סן דומניקו )סיינה( 227  
ּפיֶאנָצה 230  

פיתויו של בנדיקטוס הקדוש 219  
סֹוֶדריני, נשיא הרפובליקה 

56 Soderini

מפות, המשך
פירנצה: מסלול סן מיניַאטֹו ַאל   

מֹונֶטה 5–134
פירנצה: מסלול פיאצה די סנטו   

סּפיריטֹו 41–140
פירנצה: מסלול פירנצה של   

תקופת הרנסאנס 9–138
פירנצה: מערב מרכז העיר 105  
פירנצה: מפת רחובות 142-51  

פירנצה: מרכז העיר 20-21  
פירנצה: צפון מרכז העיר 89  

ּפראטֹו 193  
צפון טוסקנה 5–174  

קֹורטֹוָנה 209  
רכבות 301  

ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי   
)פירנצה( 93

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה 112  
פיאצאֶלה מיכלאנג’לו )פירנצה(   

135
קאָזה ּבּואֹונארֹוטי )פירנצה( 75  

קאּפֶרֶזה מיכלאנג’לו 200  
קארארה 176  

קברו 13, 75, 76  
קברי משפחת מדיצ’י 57, 89,   

95 ,90
 Comune מיכלאנג’לו, בית־הולדתו

 Casa Natale Michelangelo
200 )Caprese Michelangelo(
 ,195 Milton, John מילטון, ג’ון

198
 Mino da Fiesole מינֹו ָדה פֶייזֹוֶלה

170 ,74
מיניאס הקדוש 47, 5–134

99 ,31 Michelozzo מיֶקלֹוצֹו
אֹוסֶּפדאֶלה ֶדל ֶצ’ּפֹו )ּפיסטֹוָיה(   

190
וילה די קאפאג’ֹולֹו )ּבֹורגֹו סן   

לורנצו( 198
וילה מדיצ’י )פֶייזֹוֶלה( 137  
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 San )סן פרנצ’סקו )קֹורטֹוָנה

208 Francesco
 San סן קאשאנֹו ואל די ֶּפָזה

Casciano Val di Pesa
מלונות 256  

מסעדות 274  
 San Quirico סן קוויריקֹו ד’אֹורָצ’ה

229 d’Orcia
 1456 ( San ( סן רֹומאנֹו, קרב

52 Romano
סנט’ָאגֹוסטינֹו )מֹונֶטה סן סאבינֹו( 

207 Sant’Agostino
סנט’ָאגֹוסטינֹו )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו( 

231 Sant’Agostino
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ּפאלאצֹו ּבּוֶצ’לי )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו( 
231 Palazzo Bucelli

ּפאלאצֹו ָּברטֹוליני־ָסלימֶּבני 
Palazzo Bartolini- )פירנצה(

112 Salimbeni
ּפאלאצֹו גּוַאדאני )פירנצה( 
122 Palazzo Guadagni

מפת רחובות מאוירת 120  
 Palazzo )ּפאלאצֹו גֹונדי )פירנצה

138 Gondi
 Palazzo )ּפאלאצֹו דאטיני )ּפראטֹו

192 Datini
ּפאלאצו ָדָבנצאטי )פירנצה( 
113 Palazzo Davanzati
מפת רחובות מאוירת 107  
ּפאלאצֹו ֶדה’ מֹוצי )פירנצה( 
135 Palazzo de’ Mozzi

 Palazzo )ּפאלאצֹו דּוקאֶלה )לּוָקה
Ducale

מפת רחובות מאוירת 180  
ּפאלאצֹו די ביאנקה ָקֶּפלֹו )פירנצה( 

Palazzo di Bianca Cappello
מפת רחובות 120  

ּפאלאצו די ּפארֶטה גּוֶאלָפה 
 Palazzo di Parte )פירנצה(

113 Guelfa
מפת רחובות מאוירת 107  
ּפאלאצֹו ֵדיי גּואיניג’י )לּוָקה( 
182 Palazzo dei Guinigi

ּפאלאצֹו ֵדיי ֶוסקֹובי )ּפיסטֹוָיה( 
190 Palazzo dei Vescovi

ּפאלאצֹו ֵדיי קאבאלֶיירי )פירנצה( 
59 Palazzo dei Cavalieri

ּפאלאצֹו ֶדל ּפֹוּפֹולֹו )סן ג’ימיניַאנֹו( 
Palazzo del Popolo

מפת רחובות מאוירת 215  
ּפאלאצֹו ֶדל צ’ירקֹולֹו ֵדיי פֹוֶרסטֶיירי 

 Palazzo del )ּבאני די לּוָקה(
 ,178 Circolo dei Forestieri

179
ּפאלאצֹו ֶדל’אֹורֹולֹוג’ֹו )פיזה( 

161 Palazzo dell’Orologio
ּפאלאצֹו וֶסקֹוביֶלה )מֹונטאלצ’ינֹו( 

229 Palazzo Vescovile
ּפאלאצֹו ֶוסקֹוביֶלה )פֶייזֹוֶלה( 
137 Palazzo Vescovile

פאלאצו וֶקיֹו ֶדל ּפֹוֶדסָטה )סן 
 Palazzo Vecchio )ג’ימיניַאנֹו

216 del Podestà
 Palazzo )ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה

82–3 ,81 ,21 Vecchio
היסטוריה 51, 56  

לגלות את פירנצה וטוסקנה 12,   
13

ּפאלאצֹו טארּוג’י )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו( 
231 Palazzo Tarugi

 Palazzo )ּפאלאצֹו ֶלנצי )פירנצה
140–41 Lenzi

 Palazzo )ּפאלאצֹו מאֶזטי )פירנצה
140 Masetti

ּפאלאצֹו מדיצ’י ריקארדי )פירנצה( 
 ,93 Palazzo Medici Riccardi

139 ,125
מפת רחובות מאוירת 91  

ּפאלאצֹו נֹונפיניטֹו )פירנצה( 
138 ,74 Palazzo Nonfinito

מפת רחובות מאוירת 67  
ּפאלאצֹו ניקֹוליני )פירנצה( 
139 Palazzo Niccolini

ּפאלאצֹו סטרֹוצי )פירנצה( 
140 ,109 ,29 Palazzo Strozzi

מפת רחובות מאוירת 106  
ּפאלאצֹו ָסלביַאטי )פירנצה( 

Palazzo Salviati
מפת רחובות מאוירת 67  

ּפאלאצֹו סּפיני־ֶפרֹוני )פירנצה( 
112 Palazzo Spini-Ferroni
מפת רחובות מאוירת 106  

ּפאלאצֹו ּפאנדֹולפיני )פירנצה( 
Palazzo Pandolfini

מפת רחובות מאוירת 96  
ּפאלאצֹו ּפאצי־קּואראֶטזי )פירנצה( 
138 Palazzo Pazzi-Quaratesi

 Palazzo )ּפאלאצו ּפּוּבליקֹו )סיינה
222–3 Pubblico

מפת רחובות מאוירת 221  
 Palazzo )ּפאלאצֹו ּפּוצ’י )פירנצה

92 Pucci
מפת רחובות מאוירת 91  

 Palazzo )פאלאצו ּפיטי )פירנצה
124–7 ,119 ,118 ,59 ,13 Pitti

מפת רחובות מאוירת 121  
ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני )סיינה( 

222 Palazzo Piccolomini
מפת רחובות מאוירת 221  

ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני )ּפיֶאנָצה( 
230 Palazzo Piccolomini

 Palazzo )ּפאלאצו ְּפפאֶנר )לּוָקה
183 Pfanner

ּפאלאצֹו פֶרסקֹוּבאלדי )פירנצה( 
141 Palazzo Frescobaldi

ּפאלאצֹו קאמּפאָנה )קֹוֶלה די ואל 
 Palazzo Campana )ד’ֶאלָזה

218
ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה )מֹונטאלצ’ינֹו( 

229 Palazzo Comunale
ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה 

 Palazzo )מֹונֶטּפּולצ’אנֹו(
231 Comunale

ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה )פֶייזֹוֶלה( 
136 Palazzo Comunale

ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה )קֹורטֹוָנה( 
208 Palazzo Comunale

 Palazzo )ּפאלאצֹו קֹורזיני )פירנצה
140 ,112 Corsini

ּפאלאצֹו קיג’י )סן קוויריקֹו 
229 Palazzo Chigi )ד’אֹורָצ’ה

ּפאלאצֹו רֹוטיג’אני )פירנצה( 
123 Palazzo Rottigiani
ּפאלאצֹו רּוֶצ’ָלאי )פירנצה( 

108 Palazzo Rucellai
ּפאלאצֹו ריקאזֹולי )פירנצה( 

122 Palazzo Ricasoli
ּפאלאצֹו ריקארדי־מאֶנלי )פירנצה( 

Palazzo Riccardi-Manelli
מפת רחובות מאוירת 90  

Palazzetto ּפאלאֶצטֹו
מלונות 256  

ּפאלאצינה נפוליאוניקה 
 Palazzina )ּפֹורטֹוֶפראיֹו(

239 Napoleonica
ּפאליֹו ֶדָלה ּבאֶלסטָרה 

 Palio della )סנֶסּפֹולקרֹו(
40 Balestra

226 ,39 Palio )ּפאליֹו )סיינה
 Panzano in ּפאנצאנו ִאין קיאנטי

Chianti
מסעדות 273  

ּפאצי, הקשר של משפחת )1478( 
73 ,53

ּפאצי, משפחת 53, 138
 Parri di Spinello ּפארי די סּפיֶנלֹו

203
103 Parigi, Giulio ּפאריג’י, ג’וליו

פארק לאומי
199 Camaldoli ָקמאלדֹולי  

פארק נושאי
פארק פינוקיו )קֹולֹודי(   

188 ,187 Pinocchio Park
 Pinocchio )פארק פינוקיו )קֹולֹודי

188 Park
טיול של יום באזור לּוָקה 187  

 Parco dell’ ּפארקֹו ֶדל’אֹוֶרקיֶיָלה
178 Orecchiella

 Parco Demidoff ּפארקֹו ֶדמידֹוף
198

ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶדל’אּוֶצ’ליָנה 
 Parco Naturale dell’Uccellina

240 ,15
ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶדֶלה ָאלּפי 

 Parco Naturale delle ָאּפּוַאֶנה
177 Alpi Apuane

פארקים וגנים
אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו ּפאנָיה די   

קֹורפינֹו )סן ֶּפֶלגרינֹו ִאין ָאלֶּפה( 
 Orto Botanico Pánia di

178 Corfino
אֹורטי ֵליאֹוניני )סן קוויריקֹו   

229 Horti Leonini )ד’אֹורָצ’ה

ג’ארדינֹו ּבֹוטאניקֹו )לּוָקה(   
182 Giardino Botanico

ג’ארדינֹו ֵדיי טארֹוקי )ֶּפָשה   
 Giardino dei )פיֹוֶרנטיָנה

245 ,15 Tarocchi
ג’ארדינֹו ֵדיי ֶסמּפליצ’י )פירנצה(   

 ,93 ,13 Giardino dei Semplici
97

 Giardino )גני ּבֹוּבֹולי )פירנצה  
 ,124 ,121 ,13 ,12 di Boboli

134 ,128–9
 Villa Bottini )וילה ּבֹוטיני )לּוָקה  

186
 Palazzo )ּפאלאצו ְּפפאֶנר )לּוָקה  

183 Pfanner
 Parco )ּפארקֹו ִאיל ּפראטֹו )ָאֶרצֹו  

203 il Prato
פאשיזם 23, 60

 Poggio a Caiano ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו
169 ,53

 Poggi, Giuseppe ּפֹוג’י, ג’וזפה
135

Poggibonsi ּפֹוגיּבֹונזי
מסעדות 274  

76 Foggini, Giulio פֹוג’יני, ג’וליו
ּפּוטֹו עם דולפין )ֶורֹוקיֹו( 82, 83

)ה(פּוטּוריסטים 116, 209
ּפֹולאיּואֹולֹו, סימֹוֶנה ֶדל ראו 

קרֹונאָקה
 Pollaiuolo, ּפֹולאיּואֹולֹו, פיירו ֶדל

217 Piero del
ּפֹוליציאנּוס, ָאניֹולֹו )ּפֹוליציַאנֹו( 

113 Poliziano, Agnolo
191 Pomona )ּפֹומֹוָנה )מריני

ּפֹונֶטה ֶדָלה מדלנה )ּבאני די לּוָקה( 
 Ponte della Maddalena

178–9
טיול של יום באזור לּוָקה 187  

 Ponte )ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה
138 ,110–11 ,51 ,12 Vecchio

מפת רחובות מאוירת 107  
ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה )פירנצה( 
112 ,20 Ponte Santa Trinità

 Pontormo, ּפֹונטֹורמֹו, יאקֹוּפֹו
183 ,87 ,31 Jacopo

גלריה ֶדל’אקדמיה )פירנצה(   
100

הבשורה 123  
סן מיֶקֶלה )ָּכרמיניָאנֹו( 169  

ָסנטיסיָמה ַאנּונציַאָטה )פירנצה(   
102

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 126  
ּפֹוג’ֹו ָא קאיאנֹו 169  

ֶצ’רטֹוָזה די פירנצה 169  
172 Fontia פונטָיה

Ponticino ּפֹונטיצ׳ינֹו
מלונות 256  

176 Pontremoli ּפֹונטֶרמֹולי
פונקציונליזם 117
199 Poppi ּפֹוּפי

 ,61 Pucci, Emilio ּפּוצ’י, אמיליו
92 ,91

 Puccini, ּפּוצ’יני, ג’אקֹומֹו
Giacomo

טֹוֶרה ֶדל לאגֹו ּפּוצ’יני 173, 179  
לה ּבֹוֶהם 60  

פסטיבל ּפּוצ’יניַאנֹו )טֹוֶרה ֶדל   
לאגֹו ּפּוצ’יני( 39

קאָזה די ּפּוצ’יני )לּוָקה( 14,   
183 ,180

 Porta, Orazio ּפֹורָטה, אֹוראציֹו
207

 Forte )פֹורֶטה די ֶּבלֶווֶדֶרה )פירנצה
134 di Belvedere

 Forte del פֹורֶטה ֵדיי מארמי
177 Marmi

ּפֹורָטה נֹוָבה )קֹוֶלה די ואל ד’ֶאלָזה( 
218 Porta Nova

 Porta )ּפֹורָטה סן ג’ורג’ו )פירנצה
134 San Giorgio

 Porta )ּפֹורָטה סן מיניַאטֹו )פירנצה
134-5 San Miniato

 Porta )ּפֹורָטה סן ניקֹולֹו )פירנצה
135 San Niccolò

ּפֹורָטה סן פֶרדיַאנֹו )פירנצה( 
141 Porta San Frediano
Porto Azzurro ּפֹורטֹו ָאצּורֹו
טיול של יום בֶאלָּבה 238  

234 Porto Ercole ּפֹורטֹו ֶארקֹוֶלה
מלונות 257  

 Porto Santo ּפֹורטֹו סנטו סטפאנו
Stefano

מסעדות 275  
 ,238 Portoferraio ּפֹורטֹוֶפראיֹו

239
טיול של יום בֶאלָּבה 238  

 Portinari, ּפֹורטינארי, ֵּביַאטריֶצ’ה
74 ,66 Beatrice

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )ָאֶרצֹו( 
203 ,45 Fortezza Medicea

פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )סיינה( 
227 Fortezza Medicea

 Fortezza )פֹורֶטָצה )מֹונטאלצ’ינֹו
228–9

Fornovolasco פֹורנֹווֹולאסקֹו
מסעדות 270  

פטרוס הקדוש 165
פטרוס הקדוש מרפא חולים 

)מאז’אצ’ֹו( 130
פטרוס מובא בפני הנציב )ליּפי( 

131
פטריות 206, 261

 Petrarch, ֶּפטָררָקה, פרנצ׳סקו
203 ,51 ,50 Francesco

230 ,53 ,14 Pienza ּפיֶאנָצה
מלונות 256  

מסעדות 273  
פיָאקֹוֶלה די נאטאֶלה )ָאּבאִדָיה 

 Fiaccole di )די סן ָסלבאטֹוֶרה
41 Natale

פיאצאֶלה מיכלאנג’לו )פירנצה( 
 ,133 Piazzale Michelangelo

135
פיאצה אֹוניסאנטי )פירנצה( 
140 Piazza Ognissanti

 Piazza )פיאצה גראנֶדה )ָאֶרצֹו
203 Grande

 Piazza )פיאצה גראנֶדה )ליבֹורנֹו
166 Grande

פיאצה גריּבאלדי )קֹורטֹוָנה( 
208 Piazza Garibaldi

פיאצה די סן ג’ובאני )פירנצה( 
139 Piazza di San Giovanni

פיאצה די סן מרקו )פירנצה( 
139 ,96 Piazza di San Marco

פיאצה די סן פירנצה )פירנצה( 
138 Piazza di San Firenze
פיאצה די סן ֶפליֶצ׳ה )פירנצה( 
122 Piazza di San Felice

פיאצה די סנטה טריניָטה )פירנצה( 
 ,112 Piazza di Santa Trinità

140
מפת רחובות מאוירת 106  

פיאצה די סנטה מריה נֹוֶבָלה 
 Piazza di Santa )פירנצה(

140 Maria Novella
פיאצה די סנטה קרֹוֶצ’ה )פירנצה( 

75 Piazza di Santa Croce
מסלול הליכה של 90 דקות   
עד פיאצה די סנטו סּפיריטֹו 

140–41
 Piazza )פיאצה ֵדיי ּפִריֹורי )וֹולֶטָרה

171 dei Priori
פיאצה ֵדיי קאבאלֶיירי )פיזה( 

160–61 Piazza dei Cavalieri
 Piazza )פיאצה ֶדל ג’יליֹו )לּוָקה

183 del Giglio
פיאצה ֶדל דּואֹומֹו )סן ג’ימיניַאנֹו( 

Piazza del Duomo
מפת רחובות מאוירת 215  
פיאצה ֶדל ָּכרמיֶנה )פירנצה( 
141 Piazza del Carmine

 Piazza )פיאצה ֶדל ֶמרקאטֹו )לּוָקה
182 ,14 del Mercato

 Piazza )פיאצה ֶדל קאמּפֹו )סיינה
222 ,14 del Campo

מפת רחובות מאוירת 221  
פיאצה ֶדל קֹומּוֶנה )ּפראטֹו( 

192 Piazza del Comune
פיאצה ֶדל קסטלו )פירנצה( 
141 Piazza del Cestello
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פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה )פירנצה( 
 ,13 ,12 Piazza della Signoria

80–81
פיאצה ֶדָלה סנטיסיָמה אנּונציַאָטה 

 Piazza della )פירנצה(
 ,21 Santissima Annunziata

139 ,102
פיאצה ֶדָלה צ’יסֶטרָנה )סן 
 Piazza della )ג’ימיניַאנֹו

215 Cisterna
פיאצה ֶדָלה רפובליקה )סן 

 Piazza della )מיניַאטֹו
168 Repubblica

פיאצה ֶדָלה רפובליקה )פירנצה( 
116 Piazza della Repubblica

מפת רחובות מאוירת 106-7  
פיאצה וֶנֶטסימֹו ֶסֶטמּבֶרה )ליבֹורנֹו( 

167 Piazza XX Settembre
פיאצה מינֹו ָדה פֶייזֹוֶלה )פֶייזֹוֶלה( 
136 Piazza Mino da Fiesole
 Piazza )פיאצה מיֶקלי )ליבֹורנֹו

166 Micheli
 Piazza )פיאצה נפוליאונה )לּוָקה

183 Napoleone
מפת רחובות מאוירת 180  

פיאצה סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 
 ,13 ,12 Piazza Santo Spirito

141 ,122
פיאצה ָפרינאָטה ֶדלי אּוֶּברטי 
 Piazza Farinata )ֶאמּפֹולי(

168 degli Uberti
 Fibonacci, פיּבֹונאצ’י, ליאונרדו

50 Leonardo
238–9 Piombino ּפיֹומּבינֹו

224 Pius II ִּפיּוס השני, האפיפיור
לֹוָג’ה ֶדל ּפאּפא )סיינה( 221  

ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני )סיינה( 221  
ּפיֶאנָצה 14, 53, 230  

 Pius ִּפיּוס הרביעי, האפיפיור
112 V

 Pisano, Andrea ּפיזאנֹו, אנדריאה
30

בית הטבילה )פירנצה( 68, 69  
המוזיאון לאמנות דתית   

)פירנצה( 71
Pisano, Bonanno ּפיזאנֹו, ּבֹונאנֹו

חיי ישו 163  
 Pisano, Giovanni ּפיזאנֹו, ג’ובאני

30
הדּואֹומֹו )סיינה( 220  

הדּואֹומֹו )פיזה( 51, 163  
המוזיאון לאמנות דתית )פיזה(   

160
סן ג’ובאני פּואֹורצ’יביטאס   

)ּפיסטֹוָיה( 191
סנט’אנדריאה )ּפיסטֹוָיה( 190  

 Pisano, ּפיזאנֹו, גּולֶיילמֹו
170 Guglielmo

161 Pisano, Nino ּפיזאנֹו, נינֹו
30 Pisano, Nicola ּפיזאנֹו, ניקולה

דוכן המטיף בבית הטבילה   
)פיזה( 196

הדּואֹומֹו )סיינה( 14, 224  
המוזיאון לאמנות דתית )פיזה(   

160
סן מרטינו )לּוָקה( 184  

 Pisanino, Monte ּפיזאנינֹו, מֹונֶטה
177

160–65 ,157 ,24–5 Pisa פיזה
אדריכלות 28  

היסטוריה 49, 50, 52  
המגדל הנטוי 164  

לגלות את פירנצה וטוסקנה 14,   
15

מלונות 255  
מסעדות 269  

מפה 161  
נמל התעופה 299  
פסטיבלים 39, 42  

קאמּפֹו ֵדיי מיראקֹולי 3–162  
רכבת 300  

ּפיטי איָמג’יֶנה אּואֹומֹו, תצוגת 
 Pitti )האופנה )פירנצה
41 Immagine Uomo

124 Pitti, Luca ּפיטי, לּוָקה
243 ,15 Pitigliano ּפיטיליָאנֹו

טיול בֶאטרּורָיה 245  
מסעדות 275  

ּפֶייֶבה די ּבראנקֹולי )ּבאני די לּוָקה( 
179 ,178 Pieve di Brancoli

ּפֶייֶבה די סן לורנצו )ּבֹורגֹו סן 
 Pieve di San Lorenzo )לורנצו

198
ּפֶייֶבה די סנטה איּפֹוליטֹו ֶא דֹונאטֹו 

 Pieve di Santi )ּפראטֹוֶוקיֹו(
195 Ippolito e Donato

ּפֶייֶבה די סנטה מריה )ָאֶרצֹו( 
202–3 Pieve di Santa Maria

ּפֶייֶבה די סנטי איּפֹוליטֹו ֶא דֹונאטֹו 
 Pieve di Santi )ּביּבֶייָנה(
200 Ippolito e Donato

 Pieve di Calci ּפֶייֶבה די קאלצ’י
166

ּפֶייֶבה די קֹורזיניַאנֹו )ּפיֶאנָצה( 
230 Pieve di Corsignano
133 ,49 ,13 Fiesole פֶייזֹוֶלה

פסטיבלים 39  
טיול של שעתיים ברגל בפֶייזֹוֶלה   

136-7
168 Pietà )ּפֶייָטה )מאזֹולינֹו

ּפֶייטֶרה דּוֶרה, המפעל ל– 
 Opificio delle Pietre )פירנצה(

101 ,13 Dure

מפת רחובות מאוירת 96  
 Pietro da פייטרו ָדה דומניקו

223 Domenico
פייטרו ליאופולדו, הדוכס הגדול 

 Pietro Leopoldo של טוסקנה
123

Pietrasanta ּפֶייטָרסאנָטה
מלונות 255  

מסעדות 270  
 Pier פייר פרנצ’סקו פיֹוֶרנטינֹו
218 Francesco Fiorentino

 Piero della פיירו ֶדָלה פרנצ’סקה
195 ,31 Francesca

אגדת הצלב האמיתי 53, 194,   
204–5

דּואֹומֹו )ָאֶרצֹו( 202  
הדוכס והדוכסית מאּורּבינֹו 85,   

86
התחייה 201  

מדונה ֶדל ּפארטֹו 32, 201  
מֹונֶטרקי 201  

ָסנֶסּפֹולקרֹו 200-1  
 Pieroni, ּפֶיירֹוני, ָאֶלָסנדרֹו

166 Alessandro
224 Pinturicchio ּפינטּוִריקיֹו

מריה עם גיאורגיוס ובנדיקטוס   
הקדושים 215, 216

 Pissarro, Camille ּפיסארֹו, קאמי
127

190–91 ,173 Pistoia ּפיסטֹוָיה
מפה 191  

מסעדות 271  
 Pistoia )ּפיסטֹוָיה בלוז )ּפיסטֹוָיה

39 Blues
פיצריות 258

 Piccolomini ּפיקֹולֹומיני, משפחת
222

ּפיקֹולֹומיני, ספריית )סיינה( 
224 Piccolomini

59-147 ,21 ,13 Firenze פירנצה
אדריכלות 29  

אֹולטרָארנֹו 31–119  
אזור סן לורנצו: מפת רחובות   

מאוירת 90-91
אזור סן מרקו: מפת רחובות   

מאוירת 96-7
ארבעה מסלולי הליכה 133-41  

ּבארֶג’לֹו 3–72  
גני ּבֹוּבֹולי 9–128  

האּופיצי 7–84  
הדּואֹומֹו, הקמּפאניֶלה ובית   

הטבילה 70–68
היסטוריה 61–45, 47  

חמישה ימים בפירנצה 13  
חנויות 80–276  
חשמליות 307  

יומיים בפירנצה 12  

כתובות 297  
מזרח מרכז העיר 87–65  

מלונות 252-4  
מסעדות 8–264  

מערב מרכז העיר 17–105  
מפות רחובות 51–142  
משפחת מדיצ’י 54-5  

נמל התעופה 298  
סן לורנצו 5–94  
סן מרקו 9–98  

סנטה מריה נֹוֶבלה 15–114  
סנטה קרֹוֶצ’ה 7–76  

ּפאלאצֹו ֶוקיֹו 3–82  
ּפאלאצו ּפיטי 7–124  
ּפֹונֶטה ֶוקיֹו 11–110  

פיאצה ֶדָלה סיניֹוִרָיה 81–80  
פסטיבלים 41–38, 42  

צפון מרכז העיר 103–89  
קפלה ּבראנקאצ’י 31–130  

רכבות 300  
שלושה ימים בפירנצה 12-13  

 Firenze Nuova פירנצה נּואֹוָבה
60 ,25

פירנצה רבתי, מפת 19–18
209 Pythagoras פיתגורס

 Tanella )פיתגורס, קברו )קֹורטֹוָנה
209 di Pitagora

פיתויו של בנדיקטוס הקדוש 
)סֹודֹוָמה( 219

 Philip ֶּפליֶּפה הרביעי, מלך ספרד
55 IV

 Pampaloni, ָּפמּפאלֹוני, לואיג’י
168 Luigi

 Fantastici, פנטאסטיצ’י, ָאגֹוסטינֹו
229 Agostino

Pegna )ֶּפנָיה )פירנצה
מפת רחובות מאוירת 67  

ָּפסאג’אָטה )טיול לעת ערב( 
25 Passeggiata

פסחא 41
 Festa )ֶפסָטה ֵדיי ּפֹוּפֹולי )פירנצה

41 dei Popoli
 Festa )ֶפסָטה ֶדל גרילֹו )פירנצה

38 del Grillo
ֶפסָטה ֶדָלה ּביסֶטָקה )קֹורטֹוָנה( 

39 Festa della Bistecca
ֶפסָטה ֶדָלה ריפיקֹולֹוָנה )פירנצה( 

40 Festa della Rificolona
ֶפסָטה ֶדלי ָאקווילֹוני )סן מיניַאטֹו( 

38 Festa degli Aquiloni
ֶפסָטה ֶדלי ָאקווילֹוני )סן מיניָאטֹו( 

38 Festa degli Aquiloni
פסטיבל הקווירים של פירנצה 41

ֶפסטיבל ּפּוצ’יניַאנֹו )טֹוֶרה ֶדל לאגֹו 
 Festival Pucciniano )ּפּוצ’יני

39

פסטיבלים 27, 43–38
הּפאליֹו של סיינה 226  

ָּפסטיֶצ׳רָיה )בית־קפה( 258 
Pasticceria

פעילויות חוץ 5–284
ֶפראגאמֹו, סלבאטֹוֶרה 

 ,61 Ferragamo, Salvatore
106

41 Ferragosto ֶפראגֹוסטֹו
192–3 ,173 ,25 Prato ּפראטֹו

מפה 193  
מסעדות 271  

פרדיננדו הראשון, הדוכס הגדול 
 Ferdinando I של טוסקנה

103 ,55
ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה( 110  

פסליו 97, 102, 166  
וילה די ָארטימינֹו )ָארטימינֹו(   

169
פרדיננדו השני, הדוכס הגדול של 

 ,55 Ferdinando II טוסקנה
165 ,101

 Perugino, Pietro ֶּפרּוג’ינֹו, פייטרו
אּופיצי )פירנצה( 87  

סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי   
)פירנצה( 103

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 126  
237 Procchio ּפרֹוקיֹו

 Ferri, Antonio ֶפרי, אנטוניו מריה
188 ,123 Maria

218 Ferri, Simone ֶפרי, סימֹוֶנה
126 ,103 Ferri, Ciro ֶפרי, צ’ירֹו

פרידריך ברברוסה, הקיסר 
49 Frederick Barbarossa

 Frederick פרידריך השני, הקיסר
50 II

סן מיניַאטֹו 167  
קסטלו ֶדל’אימֶּפראטֹוֶרה   

)ּפראטֹו( 193
רֹוָקה )סן מיניַאטֹו( 168  
פרידריך השלישי, הקיסר 

224 Frederick III
87 Parmigianino ָּפרמיג’אנינֹו

פרננדו, מלך ספרד 79
פרנסואה השני, מלך צרפת 

54 François II
ֶּפרֶסאּוס )ֶצ’ליני( 81

169 Franciabigio פרנצ’אּביג’ֹו
פרנציסקוס הקדוש 50, 51

ָלה ֶורָנה 195, 200  
פרנציסקני, מסדר 51

פרנצ’סקו הראשון, הדוכס הגדול 
 Francesco I של טוסקנה

58 ,55
האּופיצי )פירנצה( 86, 87  

 Francavilla, פרנקאביָלה, פייטרו
160 Pietro

פרסקאות הרנסאנס 3–32
פרש )מריני( 108

188 ,173 Pescia ֶּפָשה
פשיעה 292

צ
Cioli, Valerio צ’ֹולי, ואֶלריֹו

מזרקת בכחוס )פירנצה( 128  
 Zuccarelli, צּוקאֶרלי, פרנצ’סקו

243 Francesco
101 Zocchi צֹוקי

 Civitali, Matteo צ’יביטאלי, מתאו
סן מרטינו )לּוָקה( 184  

סן סן מיֶקֶלה אין פֹורֹו )לּוָקה(   
180

סן ֶפרדיַאנֹו )לּוָקה( 186  
74 Cigoli צ’יגֹולי

76 ,30 Cimabue צ’ימאּבּוֶאה
 Cina da Pistoia צ’ינֹו ָדה ּפיסטֹוָיה

קברו 190  
Cinigiano צ׳יניג׳אנֹו

מלונות 257  
ציסטרציאני, מסדר 

ָאּבאצָיה די סן ראּבאנֹו 241  
סן גאלגאנו 28, 228  

סנטה מריה מדלנה ֵדיי ּפאצי   
)פירנצה( 103

ציפורים 37
המוזיאון לאורניתולוגיה )סן   

ג’ימיניַאנֹו( 217
לאגֹו די ּבּוראנֹו 245  

)ה(צליבה )פָרה ָאנֶג’ליקֹו( 99
 Cellini, ֶצ’ליני, ֶּבנֶוונּוטֹו
58 ,31 Benvenuto

הּבארֶג’לֹו פירנצה( 67, 72  
ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה( 138  

פסל חזה 110  
פרסאוס 81  
קברו 102  

צמחוני, אוכל 258
ֶצ’נאקֹולֹו די סנט’ָאּפֹולֹונָיה 
 Cenacolo di )פירנצה(

96 Sant’Apollonia
מפת רחובות מאוירת 96  
ֶצ’נאקֹולֹו די סנטו סּפיריטו 

 Cenacolo di Santo )פירנצה(
122 Spirito

מפת רחובות מאוירת 120  
צפון טוסקנה 93–173

טבילה במעיינות המרפא של   
טוסקנה 189

לּוָקה 87–180  
מלונות 255  

מסעדות 270-71  
מפה 174-5  

ּפיסטֹוָיה 91–190  
פסטיבלים 42  
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צפון טוסקנה, המשך
ּפראטֹו 3–192  
תחבורה 175  

 Zaccaria da ָצקאִרָיה ָדה וֹולֶטָרה
171 Volterra

 Certosa di Pisa ֶצ’רטֹוָזה די פיזה
166

 Certosa di ֶצ’רטֹוָזה די פירנצה
169 Firenze

צ’רלס הראשון, מלך אנגליה 
55 Charles I

ק
Cavo קאבֹו

טיול של יום בֶאלָּבה 238  
 Casa )קאָזה ּבּואֹונארֹוטי )פירנצה

75 Buonarroti
קאָזה גווידי )פירנצה( 122

מפת רחובות מאוירת 120  
 Casa di )קאָזה די דנטה )פירנצה

74 ,66 Dante
מפת רחובות מאוירת 67  

 Casa di )קאָזה די ליאונרדו )וינצ’י
168–9 Leonardo

 Casa di )קאָזה די ּפּוצ’יני )לוָקה
183 ,14 Puccini

מפת רחובות מאוירת 180  
 Casa del )קאָזה ֶדל ואזארי )ָאֶרצֹו

203 Vasari
 Cattani קאטאני, הרוזן אורלנדו

200
קאלצ’ֹו אין קֹוסטּוֶמה )פירנצה( 

42 ,39 Calcio in Costume
קאמּפֹו ֵדיי מיראקֹולי )פיזה( 
 ,14 Campo dei Miracoli

162–3
 Campo )קאמּפֹו סנטו )פיזה

162 ,160 Santo
קאנֹוָבה, אנטוניו, ונוס איטליקה 

126 Canova, Antonio
קאסֹוֶנה ָאדימארי )סֶקָג’ה( 100
Cassioli, Amos קאסיֹולי, עמוס

מוזיאון עמוס קאסיֹולי )ָאשאנֹו(   
219

245 ,15 Capalbio קאּפאלִּביֹו
מלונות 257  

מסעדות 274  
 Capanne, קאּפאֶנה, מֹונֶטה

239 Monte
41 Capodanno קאּפֹודאנֹו

Capoliveri קאּפֹוליֶברי
טיול של יום מֶאלָּבה 238  

123 Capponi קאּפֹוני, משפחת
167 Capraia קאּפראָיה

 Caprese קאּפֶרֶזה מיכלאנג’לו
200 Michelangelo

 Cacialli, קאצ’אלי, ג’ּוֶזֶּפה
126 Giuseppe

 Caccini, קאצ’יני, ג’ובאני
122 Giovanni

176 ,173 Carrara קאראָרה
 Carretto, קאֶרטֹו אילארָיה ֶדל

Ilaria del
קברה 184  

)ה(קבורה )פָרה ָאנֶג’ליקֹו( 99
 Covatti, קֹובאטי, ברנרדינו

209 Bernardino
61 Coveri קֹוֶברי

קוויריקּוס הקדוש 229
קוזימו הראשון, הדוכס הגדול 

 ,55 ,54 Cosimo I של טוסקנה
87 ,58

ג’ארדינֹו ֵדיי ֶסמּפליצ’י )פירנצה(   
93

דיוקנו 55  
האּופיצי )פירנצה( 84  

ואלדיקיַאָנה 207  
וילה מדיצ’י )פֶייזֹוֶלה( 137  

לֹוג’ָה ֵדיי לאנצי )פירנצה( 81  
ליבֹורנֹו 166  

מֹונֶטּפּולצ’אנֹו 231  
נישואיו 106  

ּפאלאצֹו ֵדיי קאבאלֶיירי )פיזה(   
160

ּפאלאצֹו ֶוקיֹו )פירנצה( 82, 83  
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 127  

ּפֹונֶטה סנטה טריניָטה )פירנצה(   
112

פֹורֶטָצה )מֹונטאלצ’ינֹו( 228  
פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )ָאֶרצֹו( 203  
פֹורֶטָצה ֶמדיֶצ’ָאה )סיינה( 227  

פיאצה די סנטה טריניָטה   
)פירנצה( 112

פסליו 80, 160, 161  
רֹוָקה )סן ג’ימיניַאנֹו( 217  

קוזימו השני, הדוכס הגדול של 
58 ,55 Cosimo II טוסקנה

גליליאו 59  
נישואיו 112  

קוזימו השלישי, הדוכס הגדול של 
58 ,55 Cosimo III טוסקנה

 Collegiata )קֹולֶג’אָטה )לּוצ’יניַאנֹו
207

קֹוֶלג’אָטה )סן ג’ימיניַאנֹו( 
216–17 ,14 Collegiata

מפת רחובות מאוירת 214  
קֹולֶג’אָטה )סן קוויריקֹו ד’אֹורָצ’ה( 

229 Collegiata
 Colle di Val קֹוֶלה די ואל ד’ֶאלָזה

218 ,24 d’Elsa
מסעדות 272  

188 Collodi קֹולֹודי

 Columbus, קולומבוס, כריסטופר
117 ,79 Christopher

קולנוע 282, 283
פסטיבלים 41  

 Convento קֹונֶבנטֹו די מֹונֶטֶסנאריֹו
198 di Montesenario

קונסוליות 291
קונסטנטינוס הראשון, הקיסר 

204 ,47 Constantine I
)ה(קונסרבטוריון למוסיקה ע”ש 

לואיג’י ֶקרּוּביני )פירנצה( 
 Conservatorio Musicale Luigi

101 Cherubini
מפת רחובות מאוירת 96  

קֹוסָטה די סן ג׳ֹורג׳ֹו )פירנצה( 
134 Costa di San Giorgio
קוסמטיקה, חנויות 277, 280

74 Cook, Captain קּוק, קפטן
112–13 Corsi, Nera קֹורזי, ֶנָרה

 ,196 ,48 ,28 Cortona קֹורטֹוָנה
208–9

מלונות 255-6  
מסעדות 271-2  

מפה 209  
פסטיבלים 39  

 Cortona, קֹורטֹוָנה, פייטרו ָדה
126 ,124 Pietro da

קֹורידֹויֹו ואזאריַאנֹו, ּפֹונֶטה ֶוקיֹו 
 Corridoio Vasariano )פירנצה(

138 ,111 ,110 ,104
 Corsa )קֹורָסה ֶדל ּפאליֹו )סיינה

39 del Palio
קורסים 290, 291

140 Corsini קֹורסיני, משפחת
קטנוע, השכרה 305

210 ,14 ,11 Chianti קיאנטי, חבל
איך מייצרים קיאנטי 263  

טיול של יום בקיאנטי 233  
 Chianciano קיאנצ׳אנֹו ֶטרֶמה

Terme
מלונות 256  

קיג’אָנה, פסטיבל בינלאומי )סיינה( 
39 Chigiana

 Chigi קיג’י ָסראצ’יני, הרוזן גווידו
223 Saracini, Guido

קידומות 296
232 Chiusi קיּוזי
מסעדות 272  

 Chini, Galileo קיני, גליליאו
198 ,179

קיץ בטוסקנה 39
52 ,30 Cicero קיקרו

קלמנטיוס השביעי, האפיפיור 
57 ,56 ,54 Clement VII

195 ,191 Camaldoli ָקמאלדֹולי
מסעדות 271  

)ה(ָקמּפאניֶלה )פירנצה( 
139 ,68–9 ,12 Campanile

מפת רחובות מאוירת 66  
קמפינג, אתרי 250, 251

166 Cantagallina ָקנטאגאליָנה
קניות 81–276

אמצעי תשלום 276  
בטוסקנה 281  

בפירנצה 80–276  
מה לקנות בטוסקנה 34-5  
פטור ממס ערך מוסף 276  

שעות פתיחה 276  
 Castiglion קסטיליון פיֹוֶרנטינֹו

Fiorentino
מלונות 255  

ָקסטיליֹוֶנה ֶדָלה ֶפסקאָיה 
Castiglione della Pescaia

מסעדות 274  
ָקסטיליֹונֶצ׳לו ֶדל טרינורו 

Castiglioncello del Trinoro
מלונות 256  

 Castello di קסטלו די ּברֹוליֹו
Brolio

טיול של יום בקיאנטי 233  
קסטלו די רֹוֶמָנה )ּביּבֶייָנה( 
49 Castello di Romena

קסטלו ֶדל טֶרּביֹו )ּבֹורגֹו סן לורנצו( 
198 Castello del Trebbio

קסטלו ֶדל’אימֶּפראטֹוֶרה )ּפראטֹו( 
193 Castello dell’Imperatore
 Castellina קסֶטליָנה ִאין קיאנטי

14 in Chianti
טיול של יום בקיאנטי 233  

מלונות 256  
קסטלנּואֹובֹו ֶּברארֶדנָגה 

Castelnuovo Berardenga
מסעדות 271  

קסטלנּואֹובֹו די ָגרפאניַאָנה 
 Castelnuovo di Garfagnana

177
מסעדות  

קפלה ּבראנקאצ’י )פירנצה( 
 ,13 ,12 Cappella Brancacci

141 ,130–31
קפלה ֶדל ָטאּו )ּפיסטֹוָיה( 
190 Cappella del Tau

 Cappelle )קפלה ֶמדיֶצ’ה )פירנצה
139 ,89 Medicee

מפת רחובות מאוירת 90  
Cappello, Bianca ָקֶּפלֹו, ביאנקה

ּפאלאצֹו די ביאנקה ָקֶּפלֹו   
)פירנצה( 120

קפלות
קפלה ּבראנקאצ’י )פירנצה(   

 ,13 ,12 Cappella Brancacci
141 ,130–31

קפלה די סנט’אגתה )פיזה(   
48 Cappella di Sant’Agata

קפלה ֶמדיֶצ’ה )פירנצה(   
 ,90 ,89 Cappelle Medicee

139
 Cranach, קראנאך, לוקאס

87 Lucas
)ה(קרב בסן רֹומאנֹו )אּוֶצ’לֹו( 

86 ,52
 Cherubini, Luigi ֶקרּוּביני, לּואיג’י

101
126 ,87 Caravaggio קרוואג’ו

קרֹונאָקה )סימֹוֶנה ֶדל ּפֹולאיּואֹולֹו( 
 Cronaca )Simone del

Pollaiuolo(
סנטו סּפיריטֹו )פירנצה( 122  

ּפאלאצֹו גּואדאני )פירנצה( 122  
ּפאלאצֹו סטרֹוצי )פירנצה( 109  

 Charlemagne קרל הגדול, הקיסר
48

סנט’ָאנטימֹו 49, 232  
סנטי ָאּפֹוסטֹולי )פירנצה( 106,   

113
 Charles קרל החמישי, הקיסר

56 V
קרמיקה, חנויות 34

 Carnevale )ָקרֶנבאֶלה )ויאֶרג’ֹו
42 ,41 ,38

Crespina קֶרסּפיָנה
מלונות 255  

 Carthusian קרתוזי, המסדר
order

ֶצ’רטֹוָזה די פיזה 166  
ָקמאלדֹולי 199  

קתדרלה
 San Martino )סן מרטינו )לוָקה  

184–5 ,181
קתדרלה די סן ֶצנֹו )ּפיסטֹוָיה(   

190 Cattedrale di San Zeno
ראו גם דּואֹומֹו  

 Caterina de’ קתרינה דה מדיצ’י
54 Medici

 Santa Caterina קתרינה מסיינה
220 de Siena

ּבאניֹו ויניֹוני 189, 230  
סן דומניקו )סיינה( 227  

סנטּואריֹו ֶא קאָזה די סנטה   
קתרינה )סיינה( 223

ר
 Radda in ראדָיה ִאין קיאנטי

14 Chianti
טיול של יום בקיאנטי 233  

ראֶסנָיה ֶדל קיאנטי קלאסיקֹו 
 Rassegna )גֶרֶבה ִאין קיאנטי(

40 del Chianti Classico

 ,59 Ruskin, John ראסקין, ג’ון
186

ראש השנה האזרחית 41
ֶרגאָטה די סן ראנֶיירי )פיזה( 
39 Regata di San Ranieri

Reggello ֶרֶג׳לֹו
מלונות 256  

 Rubens, Peter רובנס, פטר פאול
 Paul

אּופיצי )פירנצה( 87  
המסדרון של ואזארי )פירנצה(   

110
ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 126,   

127
 Ruggieri, רּוג’ֶיירי, פרדיננדו

123 Ferdinando
 Ruggieri, רּוג’ֶיירי, פרנצ׳סקו

101 Francesco
רודיאו ֶדָלה רוזה )ָאלּבאֶרֶזה( 

39 Rodeo della Rosa
 Rosa, Salvatore רֹוָזה, סלבטורה

183
Roselle רֹוֶזֶלה

טיול בֶאטרּורָיה 245  
רֹוטֹונָדה די סנטה מריה ֶדלי ָאנֶג’לי 

 Rotonda di Santa )פירנצה(
139 Maria degli Angeli

רומאים 7–46
בתי־מרחץ 189  

האמפיתיאטרון הרומי )ָאֶרצֹו(   
203

האמפיתיאטרון הרומי )לּוָקה(   
182

רומאנסקית, אדריכלות 28
רֹומּוַאלדֹו הקדוש 199

 Rosso Fiorentino רֹוסֹו פיֹוֶרנטינֹו
31

ההורדה מהצלב 170  
סן לורנצו )ָסנֶסּפֹולקרֹו( 201  

סנטיסיָמה ָאנּונציַאָטה )פירנצה(   
102

 Rosso, Zanobi רֹוסֹו, צאנֹוּבי ֶדל
129 del

רֹוסטיֶצ’ִרָיה )מזון מהיר( 
258 Rosticceria

 Rossi, Vincenzo רֹוסי, וינצ’נצו ֶדה
128 de’

 Rossini, רֹוסיני, ג’ֹואקינֹו
101 Gioacchino

 Rosselli, Cosimo רֹוֶסלי, קוזימו
122

 Rossellino, רֹוֶסלינֹו, אנטוניו
135 Antonio

 Rossellino, רֹוֶסלינֹו, ברנרדו
77 ,74 Bernardo

ֶאמּפֹולי 168  
מוזיאון הדּואֹומֹו )ָאֶרצֹו( 202  



נדקס  | אי  330P B  | נדקס   אי

רֹוֶסלינֹו, ברנרדו, המשך 
ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני )סיינה( 221, 

222
ּפיֶאנָצה 230  

פיאצה גראנֶדה )ָאֶרצֹו( 203  
רופאי שינים 293
רופאים 3–292

198 Rufina רּופיָנה
 Rucellai, רּוֶצ’לאי, ברנרדו

108 Bernardo
 Rucellai, רּוֶצ’לאי, ג’ובאני

108 ,52 Giovanni
קברו 108  

115 Rucellai רּוֶצ’לאי, משפחת
רוק, מוסיקת 283

רֹוָקה ָאלֹוּבראנֶדסָקה )סֹובאָנה( 
242 Rocca Aldobrandesca

217 Rocca )רֹוָקה )סן ג’ימיניַאנֹו
168 Rocca )רֹוָקה )סן מיניַאטֹו

Rigoli ריגֹולי
מלונות 255  

242 Rio Marina ִריֹו מרינה
58 Risorgimento ריזֹורג’יֶמנטֹו

 Rinaldo, רינאלדֹו, מּוצ’ֹו די
222 Muccio di

 Rinaldo, רינאלדֹו, פרנצ’סקו די
222 Francesco di

 Ristorante )ריסטֹוראנֶטה )מסעדה
258

233 Ricasoli ריקאסֹולי, משפחת
93 Riccardi ריקארדי, משפחת

רכבת 300-1
רכבת, תחנות

סטאציֹוֶנה די סנטה מריה נֹוֶבָלה   
)פירנצה( 61, 117, 140, 300

רכבת תיירים 301
110 ,87 Rembrandt רמברנדט

)ה(רנסאנס 45, 3–52
אדריכלות 29  

אמנות 31–30  
מסלול הליכה של 90 דקות   

בפירנצה של תקופת הרנסאנס 
138-9

פרסקאות 3–32  
רפאל 31

המדונה של החוחית 87  
המדונה של הכיסא 126, 127  

ּפאלאצֹו ּפאנדֹולפיני )פירנצה(   
96

ּפאלאצֹו ּפיטי )פירנצה( 124,   
127

רפואיים, שירותים 3–292
)ה(רפובליקה של פירנצה 7–56, 

80

ש
שארל השמיני, מלך צרפת 

56 Charles VIII
שארל התשיעי, מלך צרפת 

54 Charles IX
שגרירויות 291

שווקים
בטוסקנה 281  

בפירנצה 24, 279, 280  
השוק הישן )פירנצה( 58, 116  

ֶמרקאטֹו די סן לורנצו )פירנצה(   
23

ֶמרקאטֹו ֶדל ּפֹורֶצ’לינֹו )פירנצה(   
138 ,116 ,107

ֶמרקאטֹו ֶצ’נטראֶלה )פירנצה(   
92 ,90 Mercato Centrale

שולף הקוץ )רומי( 84
 Mercato )ה(שוק הישן )פירנצה(

116 ,58 Vecchio
שטפונות )1966( 45, 60, 61

שטרות 295
)ה(שילוש הקדוש )מאזאצ’ֹו( 30, 

114
שירותים ציבוריים 289

שיש
המפעל לּפֶייטֶרה דּוֶרה )פירנצה(   

101
קארארה 176  

 Shelley, Percy שלי, ֶּפרסי ּביש
59 ,38 Bysshe

מותו 165  
שמורות טבע

 Parco dell’ ּפארקֹו ֶדל’אֹוֶרקיֶיָלה  
178 Orecchiella

ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶדֶלה ָאלּפי   
 Parco Naturale delle ָאּפּוַאֶנה

177 Alpi Apuane
שמש 39
שעון 290

שעות פתיחה 289
חנויות 276  

שפה 289

ת
 Taddeo di תדאו די ּבארטֹולֹו

Bartolo
ג’ימיניאנו הקדוש 44  

המוזיאון העירוני )סן ג’ימיניַאנֹו(   
216

הקֹוֶלג’אָטה )סן ג’ימיניַאנֹו( 217  
עליית מרים, טריפטיכון 231  

ּפאלאצו ּפּוּבליקֹו )סיינה( 223  
תהלוכת האמגושים )גֹוצֹולי( 

93 ,88 ,60–61
תחבורה 307–298

אוטובוס 302, 7–306  
אוטובוסים בינעירוניים 302  

אופניים 306  
בערים ובעיירות 306-7  

דרום טוסקנה 236  
חשמלית 307  
טיסה 9–298  

מונית 307  
מזרח טוסקנה 196  

מכונית 5–304  
מעבורות וסירות נהר 303  

מערב טוסקנה 159  
מרכז טוסקנה 212  
צפון טוסקנה 175  

רכבת 300-1  
תחבורה ירוקה 298  

)ה(תחייה )פיירו ֶדָלה פרנצ’סקה( 
201

תחנות דלק 305
תחרות בזים )מאָסה מריטיָמה( 

43 ,38
 Teatro )תיאטרו רומאנו )וֹולֶטָרה

170 ,47 Romano
תיאטרון 3–282

תיירות אחראית 291
תיירות ירוקה 298

תכשיטים 25
חנויות 277, 280  

ּפֹונֶטה ֶוקיֹו )פירנצה( 110, 111  
תכשיר הגנה מהשמש 292

תקשורת 296-7
תרמילאים 290, 291
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