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בתוך כל רשימה של 10 הגדולים שבמדריך זה, אין 
שום ניסיון לרמוז על היררכיה במדד האיכות או 

הפופולריות. בעיני העורך, כל העשרה ראויים 
באותה מידה.

כריכה קדמית ושדרה מבט אל השקיעה בווינה 
מהמגדל הצפוני של קתדרלת שֶטָפנסדֹום

כריכה אחורית הֶּבלֶווֶדֶרה העילי המרשים משתקף 
במזרקה

עמוד השער פרט מתוך בית ֶזֶצסיֹון



וינה מתהדרת בצריחים הגותיים של שֶטָפנסדֹום, בגלגל הענק המוכר של 
הּפראֶטר וגם בסוסי ליּפיָצה הנודעים של בית־הספר הספרדי לרכיבה. בעיר יש 

מבחר מעורר קנאה של מוזיאונים וגלריות, לצד עשרות מוסדות תרבות 
המשמשים אבן שואבת למבקרים מכל העולם. ובלב כל הטוב הזה שוכן ארמון 

הֹופּבּורג האדיר: מעונה הרשמי של שושלת הבסבורג במשך 600 שנה ויותר, 
ומפגן מרשים של עיצוב מוזהב, היסטוריה מרתקת ויצירות אמנות ראוותניות.

מוזיאונים לאמנות בת־זמננו ואדריכלות פורצת דרך, מוסיפים נגיעה של 
חדשנות לעיר העתיקה הזו, המשלבת היטב בין ישן לחדש. העיר ואולמות 

הנשפים הנוצצים שלה הפכו זה לא מכבר לשם נרדף לוואלס הווינאי האלגנטי 
והאצילי. ומנגד, בכמה משכונותיה הייחודיות של העיר תגלו ערבוביה מרתקת 

בין הרחובות האופנתיים והדר מלכות שוקעת לבין השמנים האקזוטיים, 
התבלינים הריחניים ודוכני האוכל של נאשָמרקט הנודע.

בין אם תגיעו לכאן לסוף שבוע קצר או לשבוע שלם, מדריך עשרת הגדולים 
שלפניכם יזמן לכם הצצה אל המיטב של העיר הנפלאה הזו, ממורשת עשירה 

של מוסיקה קלאסית ועד זירת וינטג׳ מדליקה. במדריך שלפניכם גם שלל 
טיפים, החל מאתרים חינמיים ועד מקומות המרוחקים ממסלול התיירים 

השחוק, וגם שמונה מסלולי הליכה נוחים, שתוכננו במיוחד כדי לאפשר לכם 
לראות כמה שיותר גם בזמן קצר. הוסיפו לאלו תמונות מעוררות השראה 

ומפות מפורטות והרי לכם מדריך הכיס המושלם למטיילים בעיר. אז תיהנו 
מהמדריך, ותיהנו מווינה.

רחובותיה ההיסטוריים של וינה עשירים באדריכלות בארוקית, נועזת 
ויפה להפליא, בעיקר הודות לנהנתנותם היצירתית והראוותנית של 
הקיסרית מריה תרזה ושל הקיסר פרנץ יוזף, עוד בימי האימפריה 

האוסטרו-הונגרית. מהחזיתות המפוארות של רינגשטראֶסה ועד הדר 
המלכות של ארמון ֶשנּברּון, וינה היא ההדוניזם בהתגלמותו. ובעזרת 

מדריך עשרת הגדולים של אייוויטנס, היא פרושה עתה לרגליך.

ברוכים הבאים 
לווינה 

מלמעלה בכיוון השעון: חזית האופרה הלאומית, האנדרטה לזכר יוהן שטראוס, גג שֶטָפנסדֹום, מבט אל 
הֶּבלֶווֶדרה העילי, הגלגל הענק בּפראֶטר, חלל הפנים של קפה סנטרל, חזית מיוליקה האוס
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יומיים בווינה 
היום הראשון

בוקר
התחילו את היום בארמון הֹופּבּורג )ראו עמ׳ 

16-21(, ושבו לשתות קפה תחת הנברשות 
המוזהבות של קפה הֹופּבּורג )ראו עמ׳ 98(. 

צללו עמוק אל חייהם של מלכי שושלת 
הבסבורג במוזיאון סיסי, ולאחר מכן בקרו 

בבית־הספר הספרדי לרכיבה )ראו עמ׳ 
20-21(, שזכה לתהילה ברחבי העולם. 

המשיכו אל מוזיאון אלברטינה )ראו עמ׳ 91(, 
שבו אוספי יצירות אמנות מגוונים, והמשיכו 

לארוחת גורמה מהמטבח האוסטרי 
 Restaurant im Hotel Ambassador-ב

)ראו עמ׳ 76(. 
אחה”צ

המשיכו אל האופרה הלאומית )ראו עמ׳ 
36-37(, ואל תוותרו על סיור מרתק מאחורי 

הקלעים. לאחר מכן, שימו פעמיכם אל 
Hotel Sacher )ראו עמ׳ 142( ושבו לאכול 

פרוסה מעוגת השוקולד המפורסמת 
זאֶכרטֹורֶטה ליד שולחן הפונה אל הרחוב - 

מקום מושלם לצפייה בעוברים ובשבים.
היום השני

בוקר
טפסו אל מרומי המגדל הדרומי של 

שֶטָפנסדֹום )ראו עמ׳ 12-15(, העטור אריחים 

ארבעה ימים בווינה 
היום הראשון 

בוקר 
בקרו בשֶטָפנסדֹום )ראו עמ׳ 12-15(, ופנו 

משם אל ארמון הֹופּבּורג המפואר )ראו עמ׳ 
16-21( והתרשמו מ־450 שנות מסורת בבית־

הספר הספרדי לרכיבה )ראו עמ׳ 20-21(. 
אחה”צ 

טיילו בין דוכני האוכל האקזוטיים של 
נאשָמרקט )ראו עמ׳ 116(, העמוסים תוצרת 

טרייה. ולאחר מכן, פנו אל ארמון ֶשנּברּון )ראו 
עמ׳ 42-45(, מעון הקיץ של משפחת המלוכה, 

וטיילו בין חדרי הרוקוקו, המזרקות והגנים.

היום השני
בוקר

הקצו זמן לטיול נינוח בֶּבלֶווֶדֶרה )ראו עמ׳ 
28-31( המקסים ובגנים הריחניים, ואז 

המשיכו אל שטאטפארק )ראו עמ׳ 62(, 

המשתרע על שטח של 160 דונמים זרועי 
פסלים יפים.

אחה”צ 
באלברטינה )ראו עמ׳ 91( תוכלו להתרשם 

מציורים, ממיליון יצירות גראפיות ומאלפי 
צילומים ישנים. הצטרפו לסיור מודרך 

מאחורי הקלעים של האופרה הלאומית 
)ראו עמ׳ 36-37(, ולאחר מכן בקרו 

בָקרלסקירֶכה )ראו עמ׳ 32-33(.

היום השלישי
בוקר

לאחר שתיהנו ממנה הגונה של אוספי 
אמנות נפלאים במוזיאון לתולדות האמנות 

)ראו עמ׳ 22-25(, התעמקו במוצגים 
הנפרשים על שתי קומות במוזיאון לטבע 

)ראו עמ׳ 107(.
אחה”צ

בקרו במוזיאון ליאופולד שברובע 
המוזיאונים )ראו עמ׳ 34-35(, שם מוצגות 
יצירותיו של גוסטב קלימט, ופנו משם אל 

הּונֶדרטוואֶסרהאוס )ראו עמ׳ 40-41(, 
שחזיתו הססגונית מעוררת התפעלות. 

היום הרביעי
בוקר

בואו ליהנות מכיף עם כל המשפחה בבית 
המוסיקה )ראו עמ׳ 57(, לפני שתמשיכו אל 

שֶמֶטרלינגהאוס )ראו עמ׳ 69(, המשמש 
בית למאות פרפרים ססגוניים בסביבה 

טרופית.
אחה”צ

אל תוותרו על ביקור בבית הֶזֶצסיֹון )ראו עמ׳ 
38-39( מ־1897, לשעבר ביתה של קבוצת 

אמנים פורשים בראשות גוסטב קלימט. 
לקינוח, טיילו בּפראֶטר )ראו עמ׳ 62( - פארק 

ציד מלכותי שהפך לגן שעשועים, ועלו 
לגלגל הענק המפורסם שלו.

באלברטינה מוצגות יצירות של 
ֶאגֹון שיֶלה ושל גוסטב קלימט.

ססגוניים, ותיהנו מנוף מסחרר של העיר 
מגובה של 137 מ׳. לאחר מכן, תפסו שולחן 

פנוי ברחבה הפתוחה של קפה דיגלאס )ראו 
עמ׳ 98( ב-Fleischmarkt, הזמינו ַאיינשּפאֶנר 

)קפה עם קצפת( וארוחה קלה, וצפו 
בעוברים ושבים. 

אחה”צ
לטיול בעיר בסגנון של פעם, עלו לחשמלית 

מס׳ 1 בשֶווֶדנּפלאץ, וצאו לסיבוב 
ברינגשטראֶסה. את שארית היום הקדישו 

לרובע המוזיאונים )ראו עמ׳ 34-35( 
ב-Museumsplatz. נוסף על מבחר עשיר 

של מוזיאונים, במזג־אוויר נעים יש בחצרות 
גם מופעי מחול, פסטיבלים לקולנוע, 

רסיטלים ומסיבות תקליטנים.

היכרות עם וינה 
יש מעט מאוד ערי בירה שלוות כמו וינה, וכדאי לאמץ את אורח החיים 

השליו ואת תרבות הקפה הנינוחה שלה. נוח וקל לטייל ברגל במרכז 
הקומפקטי של וינה, על שפע מוקדי התרבות הגבוהה והארמונות 
המרהיבים מימי שושלת הבסבורג, ובו גם מבוך נפלא של רחובות 

צדדיים המתפתלים בלבה של העיר כמו הדנובה עצמה.

בית־הספר הספרדי 
לרכיבה ידוע בעולם 

כולו, בזכות סוסי 
ליּפיָצה שלו.

האופרה הלאומית של וינה ידועה בחלל הפנים 
האלגנטי שלה.

גג האריחים הססגוני של שֶטָפנסדֹום מזוהה מיד

מקרא
מסלול ליומיים  

מסלול לארבעה ימים  

ּפראֶטר

ק״מ

הּונֶדרְטוואֶסרהאוס

ארמון ֶשנּברּון

0 2

וינה רבתי

אזור המפה
הראשית
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מריה־תרזה־
ּפלאץ

ֶהלֶדנּפלאץ

ּבּורגארֶטן

פֹולקסגארֶטן

העיר
הפנימית

ָאם הֹוף

המוזיאון לתולדות האמנות 
המוזיאון הנפלא חובק אוצר מופלא 

של יצירות אמנות מאת טובי האמנים בכל 
הדורות )ראו עמ' 22-5(.

הֶּבלֶווֶדרה 
מעון הקיץ של גיבור המלחמה 

מהמאה השבע־עשרה, הנסיך אֹויֶגן, הוא 
ארמון בארוקי מרהיב, וכיום שוכנת בו הגלריה 

הלאומית. תוכלו למצוא כאן את היצירה של 
גוסטב קלימט, הנשיקה )ראו עמ' 28-31(.

קרלסקירֶכה 
כנסיית הבארוק המרשימה, מתאפיינת 

בשני עמודים בולטים משני ציריה ובכיפה 
הגדולה שמתנוססת מעליה. הכנסייה היא אחד 

המבנים המרשימים ביותר בקרלסּפלאץ )ראו 
עמ' 32-3(.

ארמון ֶשנּברּון 
מעון הקיץ לשעבר של בית הבסבורג 

היה ועודנו ארמון תפארת, המתהדר בגן בארוקי 
ובגן־החיות העתיק ביותר בעולם )ראו עמ' 42-5(.

הּונֶדרטוואֶסרהאוס 
את המבנה יוצא הדופן תכנן האמן 

האוסטרי פריֶדנסָרייך הּונֶדרטוואֶסר, ויש בו קומות 
שאינן שוות בגובהן, גינה על הגג וחלונות ייחודיים 

)ראו עמ׳ 40-41(.

בית הֶזֶצסיֹון 
הבית הלבן והפשוט הוא דוגמה מרשימה 
לאדריכלות האר־נובו ולרעיונות היסוד של תנועת 

הֶזֶצסיֹון - פונקציונליות ושמירה על קווים נקיים 
)ראו עמ' 38-9(.

האופרה הלאומית 
בית האופרה של וינה הוא אבן שואבת 

לשוחרי מוסיקה מכל רחבי העולם. האודיטוריום 
הגדול הוא הפתיחה הולמת לערב קסום של 

מוסיקה קלאסית )ראו עמ' 36-7(.

מוקדי עניין עיקריים
המבנים היפים, הכנסיות המרשימות וארמונות הפאר שנבנו בווינה 

במאות השנים האחרונות מעניקים לה אווירה ייחודית, ההופכת את 
הטיול בה לחוויה. את הדר האימפריה אפשר לחוש גם היום, אך לעיר 

יש עוד הרבה מה להציע, כולל מוזיאונים נפלאים וחיי־לילה תוססים.
A22

A23

MEIDLING
HIETZING

HERNALS

0 2

ק"מ
אזור
המפה
הראשית
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שֶטָפנסדֹום 
הקתדרלה הגותית היא ממוקדי העניין 
הבולטים בווינה. ממרומי הצריח תוכלו ליהנות 
ממראה נפלא של גגות העיר )ראו עמ' 12-15(.

ארמון הֹופּבּורג 
ארמון המלכות לשעבר זרוע חצרות 

ואגפים רבים, וחלל הפנים היפהפה משקף את 
עברה המפואר של אוסטריה. כיום הוא משמש 

תפאורת רקע לנשפי פאר )ראו עמ׳ 16-21(.

רובע  
המוזיאונים

מבני האורוות המלכותיות 
שופצו והפכו למתחם גדול 

של מוזיאונים, הכולל בין 
השאר אוספי אמנות 

מודרנית ובת־זמננו )ראו 
עמ' 34-5(.



מספרי עמודים בכתב 
מודגש מתייחסים למופע 

העיקרי.

א
62 Augarten ָאאּוגארֶטן

ָאאּוגארֶטן, ארמון 
50 Augartenpalais

אבן, תקופה 48
)ה(אדם השלישי 64

אדריכלות, סגנונות 51
אוטובוס 5–134

אוטובוס, נסיעה 134, 135
 Eugen אֹויֶגן, נסיך סאבוי
 ,48 ,17 von Savoyen

130
הֶּבלֶווֶדרה 10, 28, 29  

אוכל ומשקאות
אוכל וינאי 5–74  

מסעדות 41–140  
משקאות 81  

עוגות 75  
קניות 96, 110  

קפה 79, 81  
ראו גם מסעדות; בתי־  

קפה; הֹויריֶגן
אֹולּבריך, יוזף מריה 

 Olbrich, Joseph Maria
38

אוסטרו-הונגרית, קיסרות 
49

אופניים
הגעה לווינה 134, 135  

השכרת אופניים 85  
נסיעה באופניים 135  

)ה(אופרה הלאומית 
 ,36–7 ,11 Staatsoper

115 ,73
מסלולים מומלצים 6, 7,   

117
)ה(אופרה העממית 

73 Volksoper

)ה(אופרה ונאשָמרקט 
 Opera, Naschmarkt

114–19
אתרים 115-7  

בתי־קפה וברים 118  
טיול של יום באזור   

האופרה ונאשָמרקט 117
מסעדות 119  

מפה 114-5  
 Oper אופרה קלוסֶטרנֹויֶּברג

86 Klosterneuberg
אוצרות מלכותיים ודתיים 

)הֹופּבּורג( 17
אורוות הארמון )הֶּבלֶווֶדרה( 

28
)ה(אֹוָרנֶז'רי )הֶּבלֶווֶדרה( 

28 Orangerie
)ה(אֹוָרנֶז'רי )ֶשנּברּון( 

45 Orangerie
ַאייזנֶמנֶגר, רודולף 

 Eisenmenger, Rudolf
36

 Eyck, Jan ַאייק, יאן ואן
24 van

אינטרנט 138
אינטרנט אלחוטי 85, 138

אכסניות נוער 141
 ,7 ,6 Albertina אלברטינה

91 ,58
ָאלֶזרגרּונד ראו שֹוֶטנרינג 

וָאלֶזרגרּונד
 Altes ָאלֶטס ראטָהאּוס

94 Rathaus
אליזבת, הקיסרית 

 Elisabeth von )סיסי(
 Österreich-Ungarn,

127 ,49 ,45 ,19 ,17 Sissi
סלון הקיסרית אליזבת   

)ֶשנּברּון( 43
ֶאלמאֶייר, בית־הספר למחול 

67 Elmayer
83 Am Hof ָאם הֹוף

אמליה וילהלמינה, הקיסרית 
 Amalia Wilhelmine
von Braunschweig-

121 Calenberg
אמנות דתית, מוזיאון 

הקתדרלה והמוזיאון 
Erzbischöfliches Dom-

 und Diözesanmuseum
56

אמנות, מוזיאון לתולדות 
 Kunsthistorisches

 ,22–5 ,10 ,7 Museum
109 ,58

אוספים 24-5  
 Kunsthalle אמנות, מרכז

59 ,34
ָאנדרֹוֶמָדּברּוֶנן 

63 Andromedabrunnen
אנדרטאות 52-3

 Anna von אנה מטירול
65 Österreich-Tirol

 ,90 Anker Uhr ָאנֶקר, שעון
93 ,92

49 Anschluss ָאנשלּוס
)ה(אסטלה מתבאי 23
)ה(אקדמיה לאמנויות 

 Akademie der היפות
 ,50 bildenden Künste

117 ,115 ,58
)ה(אקדמיה למדעים 

 Akademie der
94 Wissenschaften

 Haus des ה(אקוואריום(
68 Meeres

אר נובו ראו ֶזֶצסיֹון, תנועה
ארמונות 50-51

ארמון ָאאּוגארֶטן 50  
ארמון ָדאּון־קינסקי 51  

ארמון הֹויֹוס 123  
ארמון לֹוּבקֹוביץ 50  

ארמון ליכטנשטיין 50,   
103 ,101

ארמון מֹולאר-קלארי 51  

ארמון ּפאלאוויצ'יני 50  
ארמון ֶפרסֶטל 50  

ארמון קֹולאלטֹו 61  
ארמון ֶשנּבֹורן־ַּבאטַיאִני 50  

ארמון ֶשנּברּון 7, 11,   
128–9 ,42–5 ,26–7

ָגיימיֶלרשֶלְסל 127  
דֹורֹוֵתיאּום 51, 97, 140  

הֶּבלֶווֶדרה 7, 10, 31–28,   
123 ,121

הֹופּבּורג 6, 9–8, 10,   
91 ,16–21

ֶלהאר־שיקאנֶדר שֶלְסל   
130

ָלקֶסנּבּורג 130  
ּפאֶלה טָראּוצֹון 51  

רמון שוורֶצנֶּברג 121  
שלֹוס הוף 130  

)ה(ארנבת )דיֶרר( 91
ָארצ'ימּבֹולדֹו, ג'ּוֶזֶּפה, קיץ 

 Arcimboldo, Giuseppe
23

אשרה 136, 137

ב
ּבאֶּבנֶּברג, שושלת 

128 ,48 Babenberger
ַּבאטַיאִני, משפחת 

50 Batthyány family
בגדים, חנויות  96

בד-אנד-ברקפסט 141
בובות, תיאטרון 68

ּבּוראנצ'יני, לּודֹוביקֹו 
 Burnacini, Lodovico

123
 Burggarten ּבּורגארֶטן

62 ,17
 Burgtheater ּבּורגֵתיָאֶטר

93 ,71
 Borromeo, בורומיאו, קרלו

33 ,32 Carlo
94 Börse ה(בורסה(

 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס
58 Hieronymus

ָּבזיליסֶקנהאוס 
51 Basiliskenhaus

בטהובן, לודוויג ואן 
 Beethoven, Ludwig

70 ,60 ,38 van
אפריז בטהובן 9–38  

מוזיאון בטהובן 9–128  
בטיחות 136

בטיחות
אזהרות מסע 136, 137  

אישית 136  
ּביֶדרמאֶייר, בית 

51 Biedermeier
ביוב 64

ביטוח 136, 137
 Beyer, ֶּבֵייר, כריסטיאן

44 Christian
)ה(בית ה־21 29

בית האגודה למוסיקה 
121 ,72 Musikverein

 Künstlerhaus בית האמנים
59

 Haus der בית המוסיקה
57 ,7 Musik

בית הקברות המרכזי 
 ,52–3 Zentralfriedhof

127 ,61 ,60 ,57
בית חווה באוסטריה עילית 

)קלימט(
בית־החולים העתיק 

 Altes Allgemeines
103 Krankenhaus

בית־תה )האופרה 
הלאומית( 36

ּבלאס, יוליוס פון, רכיבה של 
בוקר באולם לרכיבת חורף 

21 ,Blaas, Julius von
 ,10 Belvedere ה(ֶּבלֶווֶדרה(

121 ,58 ,28–31
יצירות אמנות 30-31  

מסלולים מומלצים 7, 123  
ראו גם מקרלסקירֶכה עד   

הֶּבלֶווֶדרה
)ה(ֶּבלֶווֶדרה העילי 28

)ה(ֶּבלֶווֶדרה התחתי 28
בנות הברית, כיבוש 29, 

122 ,49
בנק אוסטריה, פורום 

 Kunstforum האמנות
58 Bank Austria

בנקים 137
 Berg, Alban ֶּברג, ָאלּבאן

61
 Bergl, ֶּברג, יוהאן ֶונְצל

43 Johann Wenzl
ֶּברֶגל, חדרי )ֶשנּברּון( 

43 Bergl
 Brahms, ברהמס, יוהנס

61 Johannes
 Pieter ברויגל, פיטר האב

25 Bruegel de Oude
חתונת האיכרים 22  

 Bruckner, ּברּוקֶנר, אנטון
60 Anton

בריאות 136, 137
ברים

מרכז וינה 95  
האופרה ונאשָמרקט 118  

 Bernatzik, ֶּברָנציק, וילהלם
31 Wilhelm

בתי-כלבו 3–82
בתי־קפה 9–78, 141

61 Café Frauenhuber  
האופרה ונאשָמרקט 118  

מקרלסקירֶכה עד   
הֶּבלֶווֶדרה 124

מרכז וינה 98  
 Café קפה ֶאּורֹוָּפה  

118 ,78 Europa
 Café קפה ּבָראּוֶנרהֹוף  

98 ,79 Bräunerhof
 Café Diglas קפה דיגלאס  

98 ,78 ,6
 Café Demel קפה ֶדֶמל  

98 ,93 ,78
 Café קפה האֶבלָקה  

98 ,79 Hawelka
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בתי־קפה, המשך
 Café קפה הֹופּבּורג  

98 ,6 Hofburg
 Café קפה לנדטמן  

98 ,78 Landtmann
 Café קפה מּוֵזיאּום  

118 ,117 ,78 Museum
 Café Central קפה סנטרל  

98 ,78 ,50
 Café Prückel קפה ּפריֶקל  

98 ,79
 Café קפה שוורצנברג  

124 ,98 Schwarzenberg
 Café Sperl קפה ְשֶּפְרל  

118 ,79
שֹוֶטנרינג וָאלֶזרגרּונד 104  

בתי־תה 98

ג
86 Jazzfest ג'אזֶפסט

 Gasser, Josef גאֶסר, יוזף
37 ,36

 ,51 Gasometer ָגזֹוֶמֶטר
83 ,66

גיזת הזהב )שיריון( 18
ָגיימיֶלרשֶלְסל 

127 Geymüllerschlössel
גלובוסים עתיקים 19, 

67 ,51
גלֹורֶייֶטה )ֶשנּברּון( 

44 Gloriette
)ה(גלריה הגדולה )ֶשנּברּון(

גלריות
מרכז וינה 97  

ראו גם מוזיאונים וגלריות  
)ה(גן האלפיני בֶּבלֶווֶדֶרה 

 Alpengarten im
63 Belvedere

 Gran, Daniel גראן, דניאל
32

גרגוילים )שֶטָפנסדֹום( 15
גרגוריוס הקדוש עם לבלרים 

23
 ,128 Grinzing גרינצינג

129

 Gerstl, ֶגרסְטל, ריכארד
123 Richard

דיוקן עצמי צוחק 30  
גתה, יוהאן וולפגנג פון, 

 Goethe, אנדרטה
 ,52 Johann Wolfgang

116

ד
ד'ָאליֹו, דֹונאטֹו ֶפליֶצ'ה 

 d’Allio, Donato Felice
121

דבר, מגפה 32, 94
דואר, סניפים 138, 139

דֹוֶדֶרר, היימיטו פון 
 Doderer, Heimito von

101
דויד, ז'אק־לואי, נפוליאון 

 David, במעבר סן ברנרד
30 Jacques-Louis

84 Donauinsel דֹוָנאּואינֶזל
דֹוֶנר, גיאורג רפאל 

 Donner, Georg Raphael
92 ,63 ,43

דֹוֶנרּברּוֶנן 
92 ,63 Donnerbrunnen

 Dorotheum דֹורֹוֵתיאּום
140 ,97 ,51

דיאנה־טרופיקנה, בריכת 
Diana- ההרפתקה

68 Tropicana
דיוקן ג׳יין סימור )הֹולָּביין( 

25
דיוקן הקיסרית מריה תרזה 

)קיס/מאֶיירהֹוֶפר( 45
דיוקן עצמי, צוחק )ֶגרסטל(

דיטריכשטיין, הרוזן 50
דירות הקיסר )הֹופּבּורג( 17

דירות להשכרה 141
 Dürer, דיֶרר, אלּבֶרכט

58 ,25 Albrecht
הארנבת 91  

מדונה וילד עם אגס 22  
דנובה, טיולי שיט 134, 135

 Donaukanal דנובה, תעלה
67

 Danubius ָדנּוּביּוס ּברּוֶנן
63 Brunnen

)ה(דקלים, בית 
99 ,95 Palmenhaus

)ה(דקלים, בית )ֶשנּברּון( 
44 Palmenhaus

דרכון 136, 137
35 Dschungel דשּונֶגל

דתיים, אוצרות )הֹופּבּורג( 
17

ה
האֶזָנאּוֶאר, קרל פון 

 Hasenauer, Karl von
127 ,93 ,22

35 E+G האֶלה
האנֶסן, ֵתיאֹופיל פון 

 Hansen, Theophil von
121 ,115 ,107 ,94 ,54

51 Haas Haus האס האוס
הבסבורג, שושלת 

 ,Habsburger Dynastie
48–9

ָקּפּוציֶנרגרּופט 65  
קריפטת הלבבות   

)אאוגוסטיֶנרקירֶכה( 65
הגירה 136

 Heurigen )הֹויריֶגן )ברי־יין
141 ,80–81

הֹוכשטָרלּברּוֶנן 
63 Hochstrahlbrunnen
הֹולָּביין, האנס )הבן( דיוקן 

 Holbein, ג׳יין סימור
25 Hans

 Hollein, Hans הֹוַליין, הנס
51

הּונֶדרְטוואֶסר, פריֶדנסָרייך 
 Hundertwasser,

 ,40 ,11 Friedensreich
128 ,58 ,41

הּונֶדרְטוואֶסרהאוס 
 ,7 Hundertwasserhaus

132–3 ,128 ,40–41 ,11

 Hofburg הֹופּבּורג, ארמון
91 ,16–21 ,10 ,8–9

אוצרות האמנות 18-9  
בית הספר הספרדי   

לרכיבה 21–20
וינה חינם 84  

מסלולים 6, 93  
 Hoffmann, הופמן, יוזף

53 ,31 Josef
)ה(היהודי, המוזיאון של 
 Jüdisches העיר וינה
 Museum der Stadt

57 Wien
 Hitler, היטלר, אדולף

62 ,49 ,19 Adolf
 Haydn, Joseph היידן, יוזף

127 ,94 ,60
ָהייליֶגנקרֹויצהֹוף 

94 Heiligenkreuzerhof
ָהייליֶגנשֶטֶטר 

129 Heiligenstädter
 Haymo, ַהיימֹו, אוטו פון

94 Otto von
הילֶדּבָרנט, לוקאס פון 

 Hildebrandt, Johann
122 ,51 ,28 Lukas von

היסטוריה 48-9
הֹופּבּורג 19  

סוסי ליּפיָצה 21  
שֶטָפנסדֹום 15  

היסטוריים, מבנים 50-51
)ה(היפופוטם הכחול )מצרי( 

24 ,22
)הלכה הישן, החדר חדר 
 Vieux-Laque )ֶשנּברּון(

42 Room
 Hellmer, ֶהלֶמר, אדמונד

116 ,52 Edmund
 Helmer, ֶהלֶמר, הרמן

107 Hermann
המוות והעלמה )שיֶלה(

 Hähnel, ֶהֶנל, ארנסט יוליוס
36 Ernst Julius

הצבא האדום, מצבת 
 Heldendenkmal der

123 ,122 Roten Armee
ֶהֶצנדֹורף פון הֹוֶהנֶּברג, 

 Hetzendorf von פרדיננד
 Hohenberg, Ferdinand

44
הרדליקה, אלפרד 

52 Hrdlicka, Alfred
 Herold, הרולד, בלתזר

52 Balthasar
 Hermesvilla הרמס־וילה

127 ,126
התגלות, חג 87

)ה(התעברות בלא חטא 87

ו
ואלס 67, 87

 Weber, ֶוֶּבר, קונסטנצה
15 Constanze

 Wagner, Otto וגנר, אוטו
130 ,122 ,51 ,31

ארמון הֹויֹוס 123  
ביתן אוטו וגנר 3–122  

וגנר האוס 117  
מיוליקה האוס 115  

ּפֹוסטשָּפרקאֶסה 91  
קירֶכה ָאם שָטיינהֹוף 55,   

127
 Wotruba, וֹוטרּוָּבה, פריץ

55 ,53 Fritz
 Welles, וולס, אורסון

139 ,64 Orson
 Whiteread, וייטריד, רייצ'ל

93 Rachel
86 Viennale וֶיינאלה

51 Villa Moller וילה מֹוֶלר
87 Wien Modern וין מודרן

וין־אקסטרה־קינֶדר־אינפו 
35 wienXtra-kinderinfo
 ,48 Vindobona וינדֹוּבֹוָנה

120 ,64
וינה, אוניברסיטת 

 ,102 Universität Wien
103

וינה התת־קרקעית 64-5
וינה, יערות 126, 128, 129
וינה, מוזיאון בקרלסּפלאץ 

 Wien Museum
123 ,57 Karlsplatz

וינה, קונגרס 19, 48
וינה רבתי 31–126

אתרים 30–127  
טיול של יום בפאתי וינה   

129
מסעדות 131  

מפה 126  
וינֶטרָהלֶטר, פרנץ ְקסאֶבר 

 Winterhalter, Franz
19 Xaver

 Wiener ויֶנר ֶורקשֶטֶטה
56 Werkstätte

 Wiener ויֶנר ֶפסְטֹווֶכן
86 ,71 Festwochen

 Velázquez, ֶולאסֶקס, דייגו
24 Diego

 Van Gogh, ון גוך, וינסנט
58 Vincent

ון ֶדר ָוייֶדן, רֹוחיר טריפטיכון 
של הצליבה 25

ֶוסטליכט, מוזיאון למצלמות 
 WestLicht ולצילום

 Schauplatz für
56 Fotografie

 Veronese, ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
25 Paolo

 Vermeyen, ָורֶמֵיין, מתווים
24 Jan Cornelisz

ז
 Jadot, ז'אדֹו, ניקולא

45 Nicolas
ֶזֶגנשמיט, פרנץ ְקסאֶבר 
 Segenschmid, Franz

44 Xaver
)ה(זהב, חדר )הֶּבלֶווֶדרה 

התחתי( 29
זולים, מלונות 141, 7–146

 Zoom זּום, מוזיאון הילדים
69 ,34 Kindermuseum
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זיגמונד פרויד פארק 
 Sigmund-Freud-Park

104 ,103 ,63
 Semper, ֶזמֶּפר, גֹוטפריד

93 ,22 Gottfried
 Wiener ֶזֶצסיֹון, בית

 ,11 Secessionsgebäude
115 ,38–9 ,31

מסלולים מומלצים 7, 117  
)ה(ֶזֶצסיֹון של וינה 31, 38

 Wiener ֶזֶצסיֹון, תנועה
31 Secession

ח
)ה(חג הלאומי 85

חג המולד 87
שוקי 87, 109  
חג הפסחא 87

שוקי 86  
חופים 67, 84
)ה(חי והצומח

גן־החיות בֶשנּברּון 45, 69  
האקוואריום 68  

ָליינֶצר טירגארֶטן 130  
שֶמֶטרלינגהאוס 7, 69  

חינם, וינה 84-5
חירום, שירותי 136, 137
חנויות ייחודיות 96, 110

חנויות ספרים 96, 97, 110
חרסינה, חדר )ֶשנּברּון( 42

חשמל, מכשירים 138
חשמלית 85, 135

חתונת איכרים )ּברֹויֶגל( 22

ט
טיולים מודרכים 139

25 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו
טיסה 134, 135

טיפים 141
טיפים לטיול בזול 85

 Tiefer Graben טיֶפר גראֶּבן
61

58 ,25 Titian טיציאן

המדונה עם הדובדבנים 23  
 Tiroler טירֹוֶלר גארֶטן

63 Garten
טכנולוגיה, מוזיאון וינה 

 Technisches Museum
68 ,56 Wien

טלוויזיה 138, 139
טלפונים 138

ֶטנקאָלה, ג'ובאני פייטרו 
 Tencala, Giovanni

50 Pietro
 Trautson, טָראּוצֹון, הרוזן

51 Graf von
 Troger, Paul טרֹוֶגר, פול

43
טריפטיכון של הצליבה )ון 

ֶדר ָוייֶדן( 25

י
יאן השלישי סֹוּבֶייסקי, מלך 

 ,Jan III Sobieski פולין
129

 Jäger, ֶיֶגר, תיאודור
101 Theodor

יהודי, רובע 92
 Johann, יוהן, הארכידוכס

63 Erzherzog
יוזף הראשון, הקיסר 

43 Joseph I, Kaiser
 Joseph יֹוֶזף השני, הקיסר

 ,54 ,51 ,49 II, Kaiser
103 ,102

כרכרה מלכותית 44  
 ,57 Josephinum יֹוֶזפינּום

103 ,102
יום כל הקדושים 87

 Yunus יּונּוס, מזרקת
63 Emre

יין 81
חנויות 110  

מרתפים 65  
ראו גם הֹויריֶגן  

ילדים, פעילויות 9–68
ימי־הביניים, אדריכלות 51

כ
כיכר הגיבורים )הֹופּבּורג( 

17
כנסיות 5–54

אאוגוסטיֶנרקירֶכה   
65 Augustinerkirche

 Gardekirche גארֶדקירֶכה  
122

הכנסייה היוונית   
אורתודוכסית 54

 Votivkirche ֹווטיפקירֶכה  
103 ,102 ,54–5

Wotruba- ֹווטרּוָּבקירֶכה  
55 Kirche

ֶיזּואיֶטנקירֶכה   
66 ,54 Jesuitenkirche

מיכֶאֶלרקירֶכה   
64 ,55 Michaelerkirche

מינֹוריֶטנקירֶכה   
94 Minoritenkirche

 Maria מריה ָאם ֶגשטאֶדה  
55 am Gestade

ָסֶלזיָאֶנריֶננקירֶכה   
 Salesianerinnenkirche

121 ,120
ֶסרביֶטנקירֶכה   

103 ,101 Servitenkirche
פטרסקירֶכה   

94 Peterskirche
ּפיָאריסֶטנקירֶכה מריה   
 Piaristenkirche טרֹוי

108 Maria Treu
פרנציסָקֶנרקירֶכה   

55 Franziskanerkirche
 Kirche קירֶכה ָאם הֹוף  

94 am Hof
קירֶכה ָאם שָטיינהֹוף   
 Kirche am Steinhof

129 ,127 ,55 ,46–7
קלוסֶטרנֹויֶּברג   

130 ,86 Klosterneuburg
ָקּפּוציֶנרקירֶכה   

94 Kapuzinerkirche

 Karlskirche קרלסקירֶכה  
 ,54 ,32–3 ,12–13 ,10 ,7

121
רּוּפֶרכטסקירֶכה   

92 Ruprechtskirche
ראו גם קפלות  

כסף 137
טיפים לטיול בזול 85  

כרכרות רתומות לסוסים 
135

ָּכרֶמליֶטרמְרְקט 
82 Karmelitermarkt

כתבי־עת 138, 139
כתר זהב 18

ל
 Luitpold לאופולד המהולל

48 der Erlauchte
לאופולד הראשון, הקיסר 
 ,19 Leopold I, Kaiser

94 ,54
לאופולד השלישי, הקיסר 

 ,128 Leopold III, Kaiser
130

לאופולד הרביעי, המהולל 
 Leopold VI., der

96 Glorreiche
לאופולד וילהלם, 

 Erzherzog הארכידוכס
 Leopold Wilhelm von

25 Habsburg
 Leopold לאופולד, מוזיאון

109 ,35 Museum
לאופולדסֶּברג 

128 Leopoldsberg
 Lehár, Franz ֶלהאר, פרנץ

130
ֶלהאר־שיקאנֶדר שֶלְסל 
 Lehar-Schikaneder

130 Schlössl
130 Lobau לֹוּבאּו

לֹוּבקֹוביץ, משפחת 
50 Lobkowitz

 Loos, Adolf לֹוס, אדולף
123 ,51

93 ,92 Looshaus לֹוסהאוס
ַלייֶדן, ניקלאס ֶגרהארט 
 Leyden, Niklas ואן

14 Gerhaert van
 Lainzer ָליינֶצר טירגארֶטן

130 Tiergarten
ליכטנשטיין, ארמון 

 Gartenpalais
101 ,50 Liechtenstein

ליכטנשטיין, משפחת 
101 ,50 Liechtenstein

ליּפּבּורֶגר, ֶאדווין 
67 Lipburger, Edwin

 Lipizzaner ליּפיָצה, סוסים
21 ,20 ,19

130 Laxenburg ָלקֶסנּבּורג
לשכת מידע לתיירים 139

מ
 Mahler, מאהלר, גוסטב

61 Gustav
פסל 37  
קברו 53  

 Mattielli, מאטֶיילי, לורנצו
32 Lorenzo

 Matsch, מאטש, פרנץ פון
90 Franz von

מאֶייר ָאם ְּפָפרּפלאץ 
80 Mayer am Pfarrplatz

מאֶיירהֹוֶפר, פרידריך 
45 Mayrhofer, Friedrich

מארי אנטואנט, מלכת 
 Marie-Antoinette צרפת

45 ,43 d’Autriche
)ה(מגדל הצפוני 

)שֶטָפנסדֹום( 13
מגורים 141-7

מדונה וילד עם אגס )דיֶרר( 
22

)ה(מדונה מּפּוטש 
)שֶטָפנסדֹום( 14

)ה(מדונה של המשרתים 
)שֶטָפנסדֹום( 14

מדרחובים 135

מהפיכת אוקטובר 15
מהפכת 1848 48
)ה(מוזיאון לטבע 

 Naturhistorisches
 ,107 ,56 ,7 Museum

109
מוזיאונים וגלריות 9–56

34 Q21  
אוסף הכסף של חצר   

הקיסר )הֹופּבּורג( 16, 18
אוסף הריהוט הקיסרי 117  

אלברטינה 6, 7, 58, 91  
ארמון ליכטנשטיין 50,   

101
בית האמנים 59  

בית הולדתו של שוברט   
103

בית המוסיקה 7, 57  
בית מוצרט בווינה 56  
האקדמיה לאמנויות   

היפות 50, 58, 115, 117
הֶּבלֶווֶדרה 7, 10, 31–30,   

123 ,58
הגלריה הלאומית של   

אוסטריה 51, 123
הֹופּבּורג 17  

המוזיאון בשֹוֶטנשטיפט   
59

המוזיאון האוסטרי   
לאדריכלות 35

המוזיאון היהודי של העיר   
וינה 57

המוזיאון הפתולוגי־אנטומי   
103 ,102 ,57

המוזיאון לאמנות   
שימושית 127

המוזיאון לאמנות   
שימושית 56

המוזיאון לטבע 7, 56,   
109 ,107

המוזיאון לשעונים 57  
המוזיאון לתולדות   

האמנות 7, 10, 5–22, 58, 
109
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון לתולדות הצבא   

57
המרכז לאמנות 34, 59  

ואֶגנּבּורג 44  
יֹוֶזפינּום 57, 102, 103  

כניסה חופשית 85  
מוזיאון ארנסט פּוקס 130  

מוזיאון בטהובן 9–128  
מוזיאון האדם השלישי 57  
מוזיאון הגלובוסים 51, 67  

מוזיאון הילדים זּום 34, 69  
מוזיאון הכרכרות 57  

מוזיאון הפשע 57  
מוזיאון הקברנים 57, 67  

מוזיאון הקפה 57  
מוזיאון הקרקס והליצן 57  

מוזיאון הקתדרלה   
והמוזיאון לאמנות דתית 

56
מוזיאון השנאּפס 57  

מוזיאון התיאטרון   
האוסטרי 50

מוזיאון וינה בקרלסּפלאץ   
123 ,57

מוזיאון וינה לטכנולוגיה   
68 ,56

מוזיאון ֶוסטליכט   
למצלמות ולצילום 56

מוזיאון זיגמונד פרויד 103  
מוזיאון לאופולד 35, 109  

מוזיאון סיסי 17, 19  
מּומֹוק 34, 59, 109  
מרכז וינה לאמנות   

)שֹוֶטנשטיפט( 64
פורום האמנות של בנק   

אוסטריה 58
קּונסטהאוס וין 58  

מּוזיקפילמֶפסט 
86 Musikfilmfest

 Moser, מֹוֶזר, קֹולֹומן
117 ,55 ,31 Koloman

 ,59 ,34 mumok מּומֹוק
109

 Monet, מונה, קלוד, השף
30 Claude

מונית 135
מוסיקה 116
אולמות 72  

חנויות 96  
כרטיסים מוזלים 85  

מלחינים 61–60  
פסטיבלים 86-7  

קונצרטים חינם באוויר   
הפתוח 84

מועדוני ריקודים 73
מרכז וינה 95  

מוצרט, וולפגנג אמדיאוס 
 Mozart, Wolfgang

61 ,60 Amadeus
ארמון ֶשנּברּון 43  

בית מוצרט בווינה 56, 61  
האופרה הלאומית 36  

הֹופּבּורג 17, 19  
מצבת זיכרון 61  

פסנתר 61  
קברו 6, 85, 130  

שֶטָפנסדֹום 6, 15  
 Mozartplatz מוצרטּפלאץ

61
 Moore, Henry מּור, הנרי

33
מזבח העיר החדשה 

 Wiener Neustädter
15 Altar

מזג אוויר 139
Misrachi- מזרחי־האוס

93 Haus
מזרקות 7–26, 37, 44, 

92 ,63
מחול 35, 37, 67, 87, 115

מחול, המרכז של וינה 
35 Tanzquartier Wien

מחוץ למסלול התיירים 
השחוק 66-7

מטבע 137
מטבעות, חדר )המוזיאון 

 Coin )לתולדות האמנות
25 Cabinet

ֶמֶטרניך, הנסיך קלמנס 
 Klemens Wenzel Lothar

48 von Metternich
מי שתייה 85

 Majolika מיוליקה האוס
117 ,115 Haus

מיכֶאֶלר, שער )הֹופּבּורג( 
17 Michaeler

מיכֶאֶלרּפלאץ 
63 Michaelerplatz

)ה(מיליונים, חדר )ֶשנּברּון( 
43

מכונית
הגעה לווינה 134  
השכרת רכב 135  

נהיגה 138-9  
מכס, תקנות 136

מלונות 7–141
מלונות יוקרה 142-3
מלונות עתיקים 144

מלחינים 61–60
מלחמת אזרחים 49

מלחמת העולם הראשונה 
49

מלחמת העולם השנייה 29, 
101 ,52 ,49
מסלולי הליכה

טיולים מאורגנים 84, 85,   
139

מדרחובים 135  
ראו גם מסלולים מומלצים  

מסלולים מומלצים
ארבעה ימים בווינה 7  

טיול ברגל ברובע   
המוזיאונים 109

טיול של יום באזור   
האופרה ונאשָמרקט 117
טיול של יום במרכז וינה   

93

טיול של יום בפאתי וינה   
129

טיול של יום ברובע   
הסטודנטים של וינה 103

טיול של יום מקרלסקירֶכה   
עד הֶּבלֶווֶדרה 123

יומיים בווינה 6  
מסעדות 7–76, 141

האופרה ונאשָמרקט 119  
וינה רבתי 131  

מקרלסקירֶכה עד   
הֶּבלֶווֶדרה 125

מרכז וינה 99  
רובע המוזיאונים, בית   

העירייה ונֹויָּבאּו 111
שֹוֶטנרינג וָאלֶזרגרּונד 105  
ראו גם בתי־קפה; הֹויריֶגן  

ֶמֶסרשמידט, פרנץ 
קסאֶפר, ראשי דמויות 

 Messerschmidt, Franz
30 Xavier

)ה(מעיין יפה )ֶשנּברּון( 44
מע״מ 140

מצבה נגד המלחמה 
 Mahnmal והפשיזם
 gegen Krieg und

52 Faschismus
מקהלת הנערים של וינה 

50 ,16
מקסימיליאן הראשון, 

 Maximilian I, הקיסר
49 ,15 Kaiser

מקסימיליאן השני, הקיסר 
 ,17 Maximilian II, Kaiser

42 ,21
מקסימיליאן, קיסר מקסיקו 

19 Maximiliano I
)מ(קרלסקירֶכה עד 
הֶּבלֶווֶדרה 25–120

אתרים 121-3  
בתי־קפה וברים 124  

טיול של יום מקרלסקירֶכה   
עד הֶּבלֶווֶדרה 123

מסעדות 125  
מפה 120  

)ה(מראות, חדר )ֶשנּברּון( 
43

מריה לואיזה, מלכת צרפת 
 Marie-Louise d’Autriche

45 ,18
 Maria מריה תרזה, קיסרית

 Theresia von Österreich
130 ,122 ,117 ,49 ,17

ארמון ֶשנּברּון 42, 43, 44,   
45

האנדרטה לזכרה של   
מריה תרזה 53

מערכת ארוחת בוקר 22,   
25

ֶתֶרזיאנּום 123  
מריה־הילֶפר שטראֶסה 

117 Mariahilfer Strasse
)ה(מרכז הבינלאומי של 

וינה 130
מרכז וינה 99–90

אתרים 91-4  
בתי־קפה ובתי תה 98  

גלריות וחנויות ענתיקות   
97

חנויות ייחודיות 96  
טיול של יום במרכז וינה   

93
מועדונים וברים 95  

מסעדות 99  
מפה 91–90  

מרקוס אנטוניוס, פסל 38
משפחות, מלונות ידידותיים 

144-5
משקאות ראו אוכל 

ומשקאות
 Matthias, מתיאס, הקיסר

94 ,44 Kaiser

נ
 ,7 Naschmarkt נאשָמרקט

140 ,117 ,116 ,82
ראו גם האופרה 

ונאשָמרקט
נהיגה 134, 135, 9–138

נודיסטי, חוף 84
108 Neubau נֹויָּבאּו

ראו גם רובע המוזיאונים,   
בית העירייה ונֹויָּבאּו

 Neues נֹוֶייס ראטָהאּוס
108–9 Rathaus

סיורים 84  
130 Nussdorf נּוסדֹורף

ניידים, טלפונים 138
 Nüll, ניל, אדוארד פאן ֶדר

36 Eduard van der
נימפות המים, מזרקת 

)ֶשנּברּון( 26-7
נכים, מטיילים 136-7

נעליים, חנויות 110
נפוליאון הראשון, הקיסר 
 Napoléon Bonaparte

48 ,45 ,43
נפוליאון השני, מלך רומא 

45 ,18 Napoléon II
נפוליאון, חדר )ֶשנּברּון( 43

ֶנּפטּונּברּוֶנן 
63 Neptunbrunnen

)ה(נשיקה )קלימט( 30, 31
נשף האופרה של וינה 37

נשפים, עונה 87, 115

ס
סאָלה ֶטֶרָנה )הֶּבלֶווֶדרה 

28 Sala Terrena )העילי
 Cézanne, סזאן, פול

58 Paul
 Stanetti, סטאֶנטי, ג'ובאני

32 Giovanni
סטודנטים, מקומות בילוי 
בשֹוֶטנרינג וָאלֶזרגרּונד 

104
 Stock im סטֹוק אים ָאייֶזן

66 Eisen
סטפאנוס הקדוש 15
)ה(סלון הסיני הכחול 

)ֶשנּברּון( 43
סנקט מרקס, בית־הקברות 
 Sankt-Marxer-Friedhof

130 ,85
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סנקט־אּולריכס־ּפלאץ 
108 Sankt-Ulrichs-Platz

ספרדית, ירושה 28
)ה(ספרייה הלאומית 

)הֹופּבּורג( 16
ציורי קיר 18  

ע
עוגב )שֶטָפנסדֹום( 12

עוגות 75
עור, מוצרים 110

עיצוב פנים, חנויות 110
עישון 139

עיתונים 138, 139
עלייתו לשמיים של ישו 87

עמוד מריה בָאם הֹוף 
52 Mariensäule am Hof
)ה(ענק, שער )שֶטָפנסדֹום( 

12
ענתיקות, חנויות 97

עצמאות אוסטריה, הסכם 
49 ,29 ,28

פ
ּפאלאוויצ'יני, משפחת 

50 Pallavicini
 Pallas ּפאלאס ָאֶתֶנה ּברּוֶנן

63 Athene Brunnen
ּפאקאסי, ניקולאוס 

122 Pacassi, Nikolaus
פארקים וגנים 3–62

ָאאּוגארֶטן 62  
ארמון ליכטנשטיין 101  

ארמון ֶשנּברּון 5–44, 84  
ּבּורגארֶטן 17, 62  

גינות־הגג   
)הּונֶדרְטוואֶסרהאוס( 41

הֶּבלֶווֶדֶרה 9–28, 121  
הגן האלפיני בֶּבלֶווֶדֶרה 63  
הגן הצרפתי בֶּבלֶווֶדֶרה 29  
זיגמונד פרויד פארק 63,   

104 ,103
טירֹוֶלר גארֶטן 63  

לֹּוּבאֹו 130  

פֹולקסגארֶטן 17, 62  
ּפראֶטר 7, 62, 85  

ראטָהאּוס פארק 63  
שווָרֶצנֶּברגגארֶטן 122  

שטאטפארק 7, 62  
ֶשנּברּון פארק 45, 62, 69  
 Volksgarten פולקסגארטן

95 ,73 ,62 ,17
ּפּוֶמרין, פעמון )שֶטָפנסדֹום( 

13
ּפֹוסטשָּפרקאֶסה 

91 Postsparkasse
 Pozzo, ּפֹוצֹו, אנדריאה

55 ,54 Andrea
 Pock, ּפֹוק, טוביאס ויוהן

12 Tobias, Johann
 Fuchs, פּוקס, ארנסט

130 Ernst
 Pilgram, ּפילגרם, אנטון

14 Anton
 Picasso, פיקאסו, פבלו

58 Pablo
פיֶשר פון ֶארלאך, יוהן 

 Fischer ברנהרט
 von Erlach, Johann

 ,34 ,33 ,32 Bernhard
122 ,42

פיֶשר פון ֶארלאך, יוזף 
 Fischer von עמנואל

 Erlach, Josef Emanuel
122 ,63 ,21 ,19

 Pellegrini, ֶּפֶלגריני, אנטוניו
121 Antonio

 Fellner, ֶפלֶנר, פרדיננד
107 Ferdinand

87 Pentecost ֶּפנָטקֹוסט
ֶפנסֶטרגּוֶקר 

14 Fenstergucker
פסטיבלים 7–86

פסטיבלים דתיים 87
94 Pestsäule ֶּפסטסאּוֶלה

85 ,62 ,7 Prater ּפראֶטר
פרדיננד הראשון, הקיסר 

19 Ferdinand I, Kaiser
)ה(פרווה )רובנס( 22

 Freud, פרויד, זיגמונד
103 ,102 Sigmund

פרידריך השלישי, הקיסר 
 Friedrich III, Kaiser

49 ,14
פרידריך, קספר דויד, 
נוף צוק בהרי ֶאלֶּבה 

 Friedrich, Caspar David
30

83 Freyung פָריּונג
ּפֶרלּוְתֶנר, יוהן 

36 Preleuthner, Johann
)ה(פרלמנט 

 Österreichisches
 ,107 ,106 Parlament

109
ֶפרֶמלּונגסּברּוֶנן 

 Vermählungsbrunnen
63

פרנץ הראשון, הקיסר 
45 Franz I, Kaiser

 Franz פרנץ השני, הקיסר
49 II, Kaiser

פרנץ יוזף הראשון, הקיסר 
 Franz Joseph I, Kaiser
 ,49 ,45 ,36 ,19 ,17 ,15

127
ניסיון התנקשות 55  

אדריכלות 92  
 Franz פרנץ שטפן, הקיסר

107 ,45 ,42 I. Stephan
פרנציסָקֶנרּפלאץ 

94 Franziskanerplatz
 Ferstel, ֶפרסֶטל, היינריך

102 ,50 Heinrich

צ
 Zauner, ָצאּוֶנר, פרנץ

50 Franz
)ה(צבא האדום 122
צּומּבּוש, קספר פון 

 Zumbusch, Kaspar
53 von

 Zita von ציָטה, הקיסרית
15 Bourbon-Parma

 Cellini, ֶצ'ליני, ֶּבנֶוונּוטֹו
25 Benvenuto

צַניים, תמונת המזבח 
30 Znaimer

ק
129 Kahlenberg קאֶלנֶּברג

קאֶמזיָנה, אלברט 
33 Camesina, Albert

קאֶמרשּפיֶלה 
71 Kammerspiele

25 Canaletto קאנאֶלטֹו
 Cabaret קברט פֶלֶדרָמאּוס

65 Fledermaus
קוגלמוגל, רפובליקה 67 

Kugelmugel
קולנוע, באוויר הפתוח 85

 Kundmann, קּונטמן, קרל
52 Carl

 KunstHaus קּונסטהאוס וין
58 Wien

קּונסטקאֶמר )המוזיאון 
לתולדות האמנות( 
25 Kunstkammer

 Konzerthaus קונצרטהאוס
123 ,73

 Cook, קוק, קפטן ג'יימס
18 Captain James

קוקושקה, אוסקר 
58 Kokoschka, Oskar

טבע דומם עם טלה מת   
30

 Coronelli, קֹורֹוֶנלי, וינֶצ'נצֹו
19 Vincenzo
קֹורנהֹויֶזל, יוזף 

70 Kornhäusel, Josef
קורפוס כריסטי 87

 Kurzweil, קּורצווייל, מקס
31 Max

)ה(קזינו בשוורצנברגּפלאץ 
 Kasino am

70 Schwarzenbergplatz
)ה(קטקומבות של 

שֶטָפנסדֹום 13, 15, 64
 Kinsky קינסקי, משפחת

51

45 Kiss, Josef קיס, יוזף
קיסרים וקיסריות 49

קיץ )ָארצ'ימּבֹולדֹו( 23
קלֹוסֶטרנֹויּבּורג 

130 ,86 Klosterneuburg
קלטים 48

 Klimt, קלימט, גוסטב
123 ,102 ,93 Gustav

אלברטינה 7, 58  
אפריז בטהובן 38-9  

בית־חווה באוסטריה עילית 
31

הֶּבלֶווֶדרה 10, 30, 31,   
123

הנשיקה 30, 31
קברו 53  

תנועת הֶזֶצסיֹון 7, 31, 115  
קמפינג 141

קניות 140, 141
לעשות קניות עם לוסי   

 Shopping with Lucie
66

מרכז וינה 7–96  
רובע המוזיאונים, בית   

העירייה ונֹויָּבאּו 110
שווקים, מרכזי קניות   

ובתי-כלבו 82-3
קפה 79, 81, 110

ָקּפּוציֶנרגרּופט 
65 Kapuzinergruft

קפלות
הקפלה הקיסרית   

)הֹופּבּורג( 17
וירגילָקֶּפֶלה 65   

סלבאטֹור־ָקֶּפֶלה 51  
קפלת ארמון ֶשנּברּון 43  

 Karl von קרל, הארכידוכס
17 Österreich-Teschen
קרל הראשון, קיסר 15, 49

קרל החמישי, קיסר 24
קרל השישי, קיסר 20, 34, 

64 ,45
Karl- קרל־מרקס־הוף, בית

51 Marx-Hof

 ,11 Karlsplatz קרלסּפלאץ
123 ,59 ,57 ,34

 Karlskirche קרלסקירֶכה
 ,54 ,32–3 ,12–13 ,10

121
מסלולים מומלצים 7, 123  

קרמיקה 96
 Lucas קרנאך, לוקאס האב

25 Cranach der Ältere
קתדרלה ראו שֶטָפנסדֹום

ר
70 Rabenhof ראֶּבנהֹוף

ראטָהאּוס פארק 
63 Rathauspark

רדיו 138, 139
 Rubens, רובנס, פיטר פול
 ,101 ,58 ,24 Peter Paul

117
הפרווה 22  

רובע המוזיאונים 
 ,7 ,6 Museumsquartier

108–9 ,34–5 ,11
רובע המוזיאונים, בית 

העירייה ונֹויָּבאּו 11–106
אתרים 107-9  

חנויות ייחודיות 110  
טיול ברגל ברובע   

המוזיאונים 109
מסעדות 111  

מפה 106  
רודולף הראשון, הקיסר 

49 ,48 Rudolf I, Kaiser
רודולף השני, הקיסר 

17 Rudolf II, Kaiser
רודולף הרביעי, הדוכס 

102 Rudolf IV, Herzog
אנדרטה 15  

 Rudolf רודולף, נסיך הכתר
 von Österreich-Ungarn

45 ,19
רֹוטמאֶייר, יוהן מיכאל 
 Rottmayr, Johann

94 ,32 Michael
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 Rochusmarkt רֹוכּוסמְרְקט
83

רומיות, עתיקות 64
רומיות, עתיקות )ֶשנּברּון( 

44
רומים 48, 51

72 Ronacher רֹונאֶכר
 Rossauer רֹוָסאּוֶאר, מחנה

101 Kaserne
)ה(ריהוט הקיסרי, אוסף 

Hofmobiliendepot 
117

ריֶזנראד )גלגל ענק( 
69 Riesenrad

ריֶטר פון ֶפרסֶטר, אמיל 
 Ritter von Förster,

51 Emil
ַריימּונד תיאטר 

70 Raimundtheater
 Ringstrasse רינגשטראֶסה

109
רינגשטראֶסן גאלרֶיין 

 Ringstrassen Galerien
82

רכבת 134, 135
רכבת תחתית 135

רכיבה, בית־הספר הספרי 
 ,6 Spanische Reitschule

20–21 ,7
רכיבה של בוקר באולם 

לרכיבת חורף )פון ּבלאס( 
21

רכיבת חורף, אולם 19, 21
רכיבת קיץ, אולם 21

 Rembrandt רמברנדט
101 ,58

דיוקן עצמי גדול 22  
רנסאנס, אדריכלות 51

רפאל 101
 )ה(רפובליקה

הראשונה 49
 )ה(רפובליקה
השנייה 49

ש
 Schubert, שוברט, פרנץ

60 Franz
אנדרטה לזכרו 52  

בית הולדתו 103  
קברו 52  

שווייצרי, שער )הֹופּבּורג( 
16

שווינד, מבואת )האופרה 
37 Schwind )הלאומית

 Schwind, שווינד, מוריץ פון
37 Moritz von

שווקים 3–82, 140
חג המולד 87, 109  

נאשמרקט 7, 82, 116,   
117

פסחא 86  
פשפשים 85  

שווָרֶצנֶּברגגארֶטן 
 Schwarzenberggarten

122
שֹוֶטנרינג וָאלֶזרגרּונד 

 Schottenring,
100–105 Alsergrund

אתרים 101-3  
טיול של יום ברובע   

הסטודנטים של וינה 103
מסעדות 105  

מפה 100  
מקומות בילוי לסטודנטים   

104
שּוֶצנֶגלּברּוֶנן 

 Schutzengelbrunnen
63

שוק פשפשים 85
שוקולד 96

 Stadtpark שטאטפארק
62 ,7

 Stephansdom שֶטָפנסדֹום
92 ,54 ,12–15 ,10

העיר וינה ממרומי מגדל   
הפעמונים 889

הקטקומבות 13, 15, 64  

מסלולים מומלצים 6, 7,   
93

פרטים גותיים 15–14  
שֶטקהֹוֶבן, אדריאן פון 

 Steckhoven, Adrian
45 von

 Strauß, שטראוס, יוהן
60 Johann

האנדרטה לזכרו 52, 62  
 Strasser, שטראֶסר, ארתור

38 Arthur
 Strudel, שטרודל, פטר

122 ,115 Peter
שטרודלהֹופשטֶייֶגה 

 ,100 Strudlhofstiege
103 ,101

שיחון 162-6
שיט

הגעה לווינה 134, 135  
נסיעה בסירה 135  

 Schiele, Egon שיֶלה, ֶאגֹון
123 ,58 ,7

המוות והעלמה 31  
 Schilling, שילינג, יוהנס

116 Johannes
שילר, פרידריך, אנדרטה 

 ,52 Schiller, Friedrich
116

שימקוביץ, אוטמר 
 Schimkowitz, Othmar

117
שיקאנֶדר, עמנואל 

 Schikaneder, Emanuel
130 ,116

)ה(שיש, אולם )הֶּבלֶווֶדרה 
העילי( 28

)ה(שיש, גלריית )הֶּבלֶווֶדרה 
התחתי( 28

 Schloss Hof שלֹוס הוף
130

שלֹוסתיאטר )ֶשנּברּון( 
44 Schlosstheater

שֶמֶטרלינגהאוס 
 Schmetterlinghaus

69 ,7

שמידט, פרידריך פון 
 Schmidt, Friedrich

108 von
ֶשנּבֹורן, משפחת 

50 Schönborn family
ֶשנֶּברג, ארנולד 

61 Schönberg, Arnold
קברו 53  

 Schloss ֶשנּברּון, ארמון
 ,11 ,7 Schönbrunn

128–9 ,42–5 ,26–7
גנים 5–44, 62, 69, 84  

לילדים 69  
ֶשנּברּון, גן־החיות 

69 ,45 Schönbrunn Zoo
שעון 138

שעות פתיחה 138
שפה 139, 162-6

 Spittelberg שּפיֶטלֶּברג
109 ,107

ת
תולדות הצבא, מוזיאון 

 Heeresgeschichtliches
57 Museum

תורכי, מצור 15
תחבורה ציבורית 5–134

תחבורה
אזהרות מסע 136, 137  

ביטוח 136, 137  
טיול בזול 85  

תחבורה בווינה 134-5  
תיאטראות 56-7

כרטיסים מוזלים 85  
ראו גם אולמות מוסיקה  

)ה(תיאטרון האנגלי של 
וינה 71

תיאטרון האקדמיה 
70 Akademietheater

תיאטרון הבובות בֶשנּברּון 
 Marionettentheater

68 Schönbrunn
)ה(תיאטרון העממי 

 ,107 ,70 Volkstheater
109

תיאטרון יֹוֶזפשטאט 
 Theater in der

70 Josefstadt
)ה(תיאטרון שעל נהר וין 
 Theater an der Wien

117 ,116 ,114 ,72
 Theresianum ֶתֶרזיאנּום

123

שמות מסחריים
73 Arena

73 B72
73 Chelsea

81 Christ
67 Damage Unlimited
98 Demmers Teehaus

111 ,76 Die Wäscherei
 Do & Co Stephansplatz

99 ,93 ,77
73 Eden Bar
73 Escalera

73 Flex
80 Fuhrgassl-Huber

83 Gerngross
 ,140 Goldenes Quartier

141

61 Griechenbeisl
80 Hengl-Haselbrunner

142 ,6 Hotel Sacher
86 ImPulsTanz

95 ,73 Jazzland
73 Kammeroper

80 Kierlinger
77 Kim

 ,77 Meinl am Graben
99 ,96

72 Porgy & Bess
72 RadioKulturhaus

81 Reinprecht
 Restaurant im Hotel
99 ,76 Ambassador

73 Rhiz
71 Schauspielhaus

80 Sirbu
82 Steffl

99 ,76 Steirereck
119 ,77 Steman

763 Titanic
73 U4

85 Vienna PASS
125 ,77 Weinzirl

81 Wieninger
 Wien Mitte The Mall

82–3
125 ,77 Wrenkh

81 Zahel
80 Zimmermann

 Zu den drei Buchteln
119 ,77
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