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של נאבארה העצמאית

 Eמוזיאון נאבארה
 C/Santo Domingo 47טל' 848-
 426492פתוח ג'-שבת 9:30-14:00
ו־ ,17:00-19:00א' וחגים  11:00עד
 & 14:00חופשית בשבת אחה"צ
וביום א'  8בתיאום מראש 7

מרכז העיר
ּפאמּפלֹונָ ה

Palacio
del Virrey

LA

מלכות נאבארה
נאבארה הפכה לממלכה נוצרית עצמאית במאה התשיעית ,לאחר
גארס ס הוכתר למלך ּפאמּפלֹונָ ה .סאנצ'ֹו השלישי
ֶ
שסאנצ'ֹו הראשון
('הגדול') הרחיב את גבולות הממלכה ,ובמותו בשנת  1035השתרעה
מריּבאגֹורס ה ( )Ribagorzaשבאראגון ועד ואיאדֹוליד.
ָ
נאבארה
סאנצ'ֹו השישי ('החכם') מלך בשנים  ,1150-1194והכיר בזכותן של
(פּוא רֹוס -
ֶ
עיירות רבות לאוטונומיה ולחוקים משלהן
 .)fuerosב־ 1234עברה נאבארה לידי
הצרפתים ,בעקבות נישואים מלכותיים.
ב־ 1512סופחה נאבארה בידי פרננדו
השני לשטחה של קסטיליה ,כחלק
ממהלך לאיחודה של ספרד.

הכנסייה (Iglesia de San
 )Saturninoהרומאנסקית (המאה
ה־ )13ידועה גם כאיגלסיה ֶדה סן
ֶסרנין (,)Iglesia de San Cernín
ונבנתה במקום שבו לפי האמונה,
הטביל סאטּורנינּוס הקדוש
 40,000מתושבי האזור הפגאניים.
אחד ממגדלי הכנסייה הוא מגדל
שעון ,ובראשו תרנגול (Gallico de
 )San Cernínשהיה לסמלה של
העיר .במאה ה־ 18החליפה את
החצר הפנימית של הכנסייה קפלת
וירחן ֶדל קאמינֹו (Capilla
הבארוק ֶ
.)della Virgen del Camino
תמונת המזבח המקסימה כוללת
פסל עץ מהמאה ה־ 12של מריה
הקדושה ,המכוסה בריקועי כסף.

הקתדרלה (Catedral de Santa
 )María la Realנבנתה במאות

CA

+
סיּודאד ָלה
ֶ

ליּפה השני הורה לבנות
ֶפ ֶ
את המבצר ( )Ciudadelaשל
ּפאמּפלֹונָ ה ב־ .1571מבחוץ נראה
הבניין מתפורר  -העשב צהוב
מהשמש ,והחפירים התרוקנו מזמן

 Rאיגלסיה
ֶדה סן סאטּורנינֹו

 Rהקתדרלה
 C/Dormitalería 1טל' 948-212594
פתוח ב'-שבת ( 10:30-19:00בחורף
עד  .)18:00כניסת מבקרים דרך
המוזיאון 8 & .בתיאום מראש.

GU

1

כמשובחים ביותר בספרד .את קו החוף
גאליסיה היתה מאז ומתמיד מחוז עני
יחסית ,ותושביו לא השכילו להתאים את חורצים מעין פיורדים שנקראים ִר ַיאס
כלכלתם לעידן המודרני .האזור הושפע ( ,)ríasופזורים בו כפרי דייגים רבים.
הנקודה המערבית ביותר בספרד
מעט מאוד מהשלטון הרומאי ,מעולם
פיסט ָרה המכוסה
ֶ
לא נכבש בידי המוסלמים ,ובימי־הביניים היבשתית היא קאּבֹו
בצמחי אברש ,גם היא בגאליסיה .רצועה
סטּוריאס.
ַ
נפל לשליטתה של נסיכות ָא
סחופת־רוחות במיוחד ,אך גם נופית
גאליסיה היתה מונרכיה עצמאית רק
מאוד וזרועה מגדלורים ,נקראת קוסטה
למשך תקופה קצרה ,במאות ה־.10-11
מֹורטה (חוף המוות) ,על שם הצוקים
ֶ
ָדה
גאליסיה גובלת מדרום בפורטוגל,
ומוקפת במימי האוקיאנוס האטלנטי .פני הבוגדניים ומזג־האוויר הסוער .מוקד
עניין קסום עוד יותר הוא מרכז הצליינות
השטח הקשו תמיד על ניצול האדמה
קֹומּפֹוסטלָ ה ,בירת המחוז.
ֶ
סנטיאגו ֶדה
לגידולים חקלאיים ,וצפיפות האוכלוסין
בגבעות הרומנטיות ואפופות הערפילים
והאבטלה הגואה גרמו לרבים להגר
מסתתרים שרידיהם של מקומות יישוב
מהמחוז .ועם זאת ,במאה הקודמת
קלטיים; בצמתים מרכזיים ובעיירות
החלה גאליסיה להתפתח ,וכיום תוכלו
ניצבים עד היום צלבי אבן שחוקים
להתרשם ממסורות העבר לצד סימני
מימים עברו ,ובכפרים תוכלו לראות
המודרניזציה.
החיים בגאליסיה היו קשורים תמיד קשר אסמים עתיקים .את התמונה המרשימה
וא קֹורּוניָ ה משלימים כלי הנגינה האהוב על תושבי
בל־יינתק לים; ערי הנמל ויגֹו ָ
הן מרכזי תרבות ,מסחר ותעשייה .לדיג גאליסיה  -חמת־החלילים  -וגם השפה
המקומית ,גאיֶ יגֹו ( ,)gallegoהדומה
יש תפקיד חשוב בכלכלה המקומית,
מאוד לפורטוגלית.
ומאכלי־הים של גאליסיה ידועים

היכרות ההיסטוריה ואופיו
של כל מחוז מתוארים
בפרוטרוט וממחישים כיצד
התפתח האזור במאות השנים
האחרונות ומה הוא מציע כיום
לתיירים.

חומת המבצר מהמאה ה־ 16ניצבת בין
פארקים וגנים

את הארמון ()Palacio de Navarra
הניאו־קלאסי תכנן ב־ 1840חואן
ֶדה נאגּוסיָה ,וזהו מקום מושבה
של ממשלת נאבארה .הטימּפאנּום
מקושט בסמל האבירים של
המחוז ,ומשני עבריו עומדים שני
גברים  -האחד תושב ההרים,
והשני תושב עמק הנהר .בפנים
יש דיוקן של פרננדו השביעי מאת
גֹויָה ויצירות אמנות נוספות  -רובן
דיוקנאות מהמאות ה־.19-20

החזית הססגונית של אחד מבתי העיר

הזירה למלחמות שוורים (Plaza
 )de Torosשל ּפאמּפלֹונָ ה ידועה
גם בכינוי מונומנטל ,ובה 19,500
מקומות .יש רק שתי זירות דומות
שעולות עליה בגודלן  -זו של
מדריד וזו של מקסיקו סיטי .את
הזירה תכנן פרנסיסקו אּורקֹולָ ה,
והיא נפתחה רשמית ב־.1922
ב־ 2005בוצעו כאן שיפוצים ,כולל

N
C . YA

גאליסיה ( )Galiciaהמבודדת ,בפינה
הצפון־מערבית של חצי־האי ,היא המחוז הגשום והירוק ביותר במדינה .המחוז
ידוע בנוף המגוון שלו  -ממצוקים נישאים לשפת האוקיאנוס ועד למישורים
ולר ַיאס .כמו כן ,ידוע המחוז במטבח המעולה שלו ,ובאלפי הצליינים
נרחבים ִ
קֹומּפֹוסטלָ ה .מוצאם של תושבי
ֶ
שעושים את דרכם מדי שנה אל סנטיאגו ֶדה
המחוז הוא קלטי ,והם גאים מאוד בתרבותם ובשפתם הייחודית.

ּ Pפאלאסיֹו
נאבארה
ָ
ֶדה

 Avenida Carlos III 2טל' 848-427127
פתוח קבוצות גדולות בלבד (לא
בודדים) בתיאום מראש ,ב'-ו'
7 15:30-16:30

מושבי מקהלה מגולפים ביד אמן
בקתדרל ֶדה סנטה מריה לָ ה ֵר ַיאל

 Pפלאסה ֶדה טֹורֹוס

הוספת מעלית לנכים ,כך שזו גם
הזירה החדישה ביותר בספרד.
כאן מסתיים גם מרוץ השוורים
האנסיֶירֹו.
המפורסם של יולי ֶ -

מפת העיר מציגה את כל דרכי הגישה
אל המקום ,וגם רחובות צדדיים
שעשויים לעניין תיירים .כל האתרים
החשובים מופיעים במפה ,לצד תחנות
אוטובוסים ורכבות ,חניונים ,לשכות
מידע לתיירים וכנסיות.

E

גאליסיה

טיול בּפאמּפלֹונָ ה

כדי ליהנות מקסמו של העיר ,עם
הפארקים והשדרות הרחבות שלה,
כדאי לתור אותה ברגל .מחומות
העיר העתיקה  -מצפון לעיקול
בנהר ָארגָ ה ( - )Argaמתגלה
תצפית טובה על האזור .דרומה
מכאן מסתיימת העיר במבצר איתן.

 ואולם כשתיכנסו בשער תגלועולם אחר לגמרי .את המדשאה
המטופחת מקיפים בנייני המבצר
לשעבר ,שהוסבו לאולמות תצוגה.
המבנה העתיק ביותר הוא מחסן
אבק השריפה ( )Polvorínמ־.1694
תוכלו לטפס על החומה ,ומשם אל
אחד המעוזים היחידים שנותרו על
תלם ,ולהשקיף על האזור כולו.

קסטיֹו
ִ
 Pפלאסה ֶדל

הכיכר ( )Plaza del Castilloחבה
את שמה למבצר שעמד כאן
במאה ה־ .14במקור התקיימו כאן
השוק והפייסטאס המקומיות,
ולימים הפכה הכיכר זירה
למלחמות שוורים  -והמרפסות
שמסביב שימשו כיציעים .עד
המאה ה־ 19היתה הכיכר מוקפת
מכל עבריה .ב־ 1931נהרס תיאטרון
שגבל בכיכר ובמקומו נסללה
רסרֹו (Avenida
אבנידה קרלוס ֶט ֶ
 ,)Carlos IIIשדרה שמחברת בין
הכיכר לרבעים החדשים של העיר.

תחבורה
~ Plaza de £ 902-404704
C/ @ 902-320320 ,Estación
,Yanguas y Miranda 2
.902-023651

LL

במדריך זה מחולקת צפון
ספרד לחמישה אזורים נפרדים,
ולכל אחד מוקדש פרק משלו.
מפה של אזורים אלה נמצאת
בחלקה הפנימי של הכריכה.
מוקדי העניין החשובים
ביותר בכל אזור ממוספרים
ומופיעים במפת האזור.
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ּ 8פאמּפלֹונָ ה (אירּוניָ ה)
ּפֹומּפיּוס את העיר
ֵ
בשנת  75לפנה"ס יסד הגנרל הרומי
ּפֹומּפאלֶ אֹו ,מעל שרידי היישוב הבאסקי הקדום אירּוניָ ה.
ּפאמּפלֹונָ ה ( Pamplonaאו  )Iruñaיושבת במיקום אסטרטגי,
על שפת נהר ולמרגלות הפירנאים ,ובמשך השנים היה לה
תפקיד חשוב כעיירת ספר מבוצרת .כיום זה המרכז
המסחרי ,הפיננסי והאקדמי של נאבארה ,והעיר מציעה
למבקריה מטבח משובח וטיולים נעימים לשפת הנהר או
נפרמינֶ ס,
בעיר העתיקה .מדי שנה ביולי נערך כאן פסטיבל ָס ֶ
עם מרוץ השוורים המפורסם ,והעיר כולה משנה את פניה.

מול הארמון ניצב עמוד ובראשו
פסלה הסמלי של אשה המחזיקה
הפּוארֹוס ( ,)fuerosהחוקים
ֶ
את
העתיקים של ממלכת נאבארה.

המוזיאון ()Museo de Navarra
נמצא בבית־חולים לשעבר,
סטרה סניורה
נּוא ָ
אֹוסּפיטל ֶדה ֶ
ריקֹורדיָה (Hospital
ִ
מיס
ֶדה לָ ה ֶ
de Nuestra Señora de la
 .)Misericordiaעם מוקדי
העניין במוזיאון נמנים פסיפסים
רומיים ,ציורי־קיר מהתקופה
הגותית ומתקופת הבארוק,
כותרות עמודים רומאנסקיות
מחצר הקתדרלה ,וגם תיבת
שנהב המקושטת בסגנון ערבי.

ה־ ,13-16ומאז שופצה כמה
פעמים .חלל הפנים הוא גותי,
אך חדר הכמורה עוצב בסגנון
הרוקוקו ,וקפלות־הצד  -במגוון
של סגנונות .את החזית הניאו־
נטּורה רֹודריגֶ ס.
קלאסית תכנן וֶ ָ
באחד משני המגדלים תלוי
פעמון מריה ,ששוקל  12טונות.
בפנים תוכלו להתרשם מכמה
קישוטים ועמודים משוחזרים.
בחצר הפנימית יש שני שערים
יפהפיים מהמאה ה־' ,14השער
היקר' ()Puerta Preciosa
וגם 'שער התמיכה' (Puerta
 ,)de Amparoשניהם יצירת
מופת של הסגנון הגותי.
במוזיאון לאמנות דתית (Museo
 )Diocesanoיש אוסף של
אמנות דתית מכל רחבי המחוז,
כולל שורה של פסלי מריה
הקדושה מימי־הביניים.

חשוב לדעת
מידע שימושי
נאבארה .מפת דרכים * B5
,C/San Saturnino 2 n 196,000
נפרמינֶ ס (6-14
ָ _ 948-420700ס ֶ
ביולי) ,סן סאטּורנינֹו ( 29בנוב׳) ,סן
פרנסיסקו חאביֶיר ( 3בדצמ׳) ∑
turismodepamplona.es

A

צפון ספרד
בחלוקה לאזורים

מפת איתור ממחישה היכן
נמצא האזור בתוך צפון ספרד.
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C

איך להשתמש במדריך זה

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בצפון ספרד ,לספק לכם המלצות
של מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי .המדריך ממפה את האזור כולו
וממקם אותו בהקשר ההיסטורי והתרבותי .כל האתרים החשובים מתוארים ,תוך
שימוש במפות ,בצילומים ובאיורים .ויש גם הצעות לאוכל ,למשקאות ,למקומות
לינה ,לקניות ולפעילויות חוץ ,לצד טיפים חשובים בנושאים מגוונים  -מהטלפונים
בספרד ועד תחבורה באזור.

4

הערים כל הערים והעיירות הגדולות מתוארים
באריכות .הן מסודרות בהתאם למספורם במפת
האזור .בכל עיר או עיירה יש מידע נוסף על בניינים חשובים
ושאר מוקדי עניין.

מידע שימושי פרטי התקשרות של
לשכות המידע לתיירים ,וגם מידע על
אמצעי תחבורה ,על ימי השוק ועל
פסטיבלים מקומיים

PLAZA
DE LOS
FUEROS

ואל מדריד k

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  206-207ועמ' 221-22
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קֹומּפֹוסט ָלה
ֶ
 wמפת רחובות :סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה העיר השלישית בחשיבותה בעולם הנוצרי,
ֶ
בימי־הביניים היתה סנטיאגו ֶדה
ּפראסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו ניצבים בניינים עתיקים ומרשימים
ָ
אחרי ירושלים ורומא .סביב
שאין כדוגמתם כמעט בכל אירופה .אבן הגרניט המקומית מקנה אחידות והרמוניה
לסגנונות האדריכליים הנבדלים .מרכז העיר קטן דיו ,ונעים לטייל ברגל ברחובות הצרים
קֹונבנטֹו ֶדה סנטו דומינגו
ֶ
ובכיכרות העתיקות .שני מוקדי עניין נוספים שכדאי לראות הם
שיא ָטה סנטה מריה לָ ה ֵר ָיאל ֶדל סאר ,כנסייה
ֶדה ּבֹונאבאל  ,ממזרח למרכז העיר ,וקֹולֶ ַ
רומאנסקית מהמאה ה־ ,12ממזרח למרכז העיר.

מסלול מומלץ לטיול ברחובות
המעניינים ביותר.

ּפראסה קינטאנָ ה ,תחת מגדל
ָ
השעון של הקתדרלה ,היא אחת
הכיכרות האלגנטיות ביותר בעיר.

פיסט ָרה
קו החוף הציורי של גאליסיה בקרבת אֶ סארֹו ,ליד לשון היבשה המבודדת קאּבֹו ֶ

R IA

Z

És

קוסטה

כפר הדייגים (San Vicente de la
 )Barqueraהיפה אוזכר לראשונה
עוד בתקופה הרומית ,כי כבר אז
היה כאן נמל דיג חשוב .אלפונסו
סטּוריאס אכלס את
ַ
הראשון מלך ָא
העיירה שגדלה והלכה במסדרת
מדיניות האכלוס שלו ,ואילו

E

Ar

Banyoles

AP7

PR T

Aiguablava

ג'ירוֹנ ָה

Palafrugell

k
Llagostera

מ'

מקרא

Sant Feliu
de Guíxols

בּ

רא

Benabarre

C16

Gironella

בּארבּאסטרוֹ u

Angüés

A22

Laperdiguera

Pertusa

O

מסלול מומלץ
נתיב הצליינות

VIL

DO

A

IÑ

RA

AN

ּפראסה דֹו
ָ
אֹוּבראדֹוירֹו
FR

O

RÚ
AD

 .אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵריֶ יס קתֹוליקֹוס
הבניין המרהיב נבנה בידי המלכים
הקתוליים כפונדק דרכים וכבית־חולים
לצליינים ,ומשמש כיום ּפאראדֹור.
החזית מקושטת בדלת מפוארת בסגנון
הּפלאט ֶרסק.
ֶ

קֹולֶ שיֹו סן
ֶחרֹונימֹו

 .הקתדרלה
זה המראה עוצר־הנשימה שקידם את
פניהם של צליינים רבים כשנכנסו לסנטיאגו
במשך מאות בשנים .החזית אמנם שופצה
רבות ,אך הבניין עצמו כמעט לא השתנה
מאז המאה ה־.11

אל לי�יאִידָה
)ל ֶרידָה(

NII

A54
Calella
Arenys
de Mar

AP7

ּפאסֹו ֶדה ראשֹוי ,על
חזיתו הקלאסית ,נבנה
ב־ 1772ומשמש כיום
בית־העירייה.

ּפראסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו
ָ
הכיכר המלכותית היא אחת
היפות בעולם ומקום מפגש
לאלפי הצליינים המגיעים אל
העיר .על הכיכר חולשת חזיתה
בסגנון הבארוק של הקתדרלה.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  204ועמ' 216-17

Montseny

אל
ברצלונה

N

SA

E

למירס ()1120-1149
ּפאסֹו ֶדה ֶש ֶ
ארמון יפהפה עם מאפיינים
רומאנסקיים המתגאה בנוף המרהיב
הנשקף מהגג.

RÚ
A

מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

ER P
אל
סרגוסה

SC

CI

N

A

FR

A

EL

RU

D

A

RÚ

RÚ
A

DA

CO

Santa Coloma
de Farners

m

Tossa de Mar
Lloret de Mar

Manlleu

Pantà
Vic de Sau Anglès

Tordera

Blanes

בָ ה

קטלוניה

25
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0
ק"מ

מקרא
כביש מהיר
כביש דו־מסלולי
כביש ראשי
כביש משני
כביש מהיר בבנייה
כביש נופי
מסילת רכבת ראשית
גבול בינלאומי
גבול מחוזי
פסגה
מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

ֹורטס
ייגּואסט ֶ
ד'א ֶ
מפל בפארק נאסיונאל ַ

חבל הבאסקים | 143

לֹויֹולה
ָ
 uסנטּואריֹו ֶדה

חשוב לדעת

קאסה (Santa
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולה ( ,)1491-1556מייסד המסדר הישועי ,נולד בסנטה ָ
ייטיָה .בשנים  1681-1738סופח בית הולדתו
סּפ ִ
' ;Casaהבית הקדוש') ,בית אחוזה מאבן ליד ָא ֵ
של הקדוש למתחם המפואר שתכנן קרלו פונטנה ,והחדרים שבהם התגוררה משפחת
האצולה מלֹויֹולָ ה הוסבו לקפלות .החשובה שבהן היא 'קפלת ההמרה' ,בחדר שבו התאושש
איגנציּוס  -שהיה אז חייל צעיר  -מפצעי מלחמה ועבר חוויה דתית עמוקה .הבזיליקה בסגנון
הבארוק ,עם אולם התווך העגול והכיפה הצ'ּוריגֶ ֶרסקית ,היא גולת הכותרת של הביקור באתר.

מידע שימושי
לֹויֹולָ ה (גיּפּוסק ָֹואה) .מפת דרכים B4
קאסה
המקדש טל'  ,943-025000סנטה ָ
פתוח מדי יום  10:00-13:00ו־15:30-19:00
(יולו ואוג׳,)15:30-19:30 ,10:00-13:30 :
כניסה אחרונה  45דקות לפני הסגירה;
 8:30 5בקפלת ההמרה  8מדי יום
& ∑ santuariodeloyola.org

 .פנים הבזיליקה
חלל הפנים מקושט ברוב פאר בסגנון
צ'ּוריגֶ ֶרסקי ,ומחופה בשיש ורוד ואפור.

כנסייה רומאנסקית מאבן בוואל ֶדה ּבֹוי
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  207ועמ' 222-23

קאסה
ָ
דמויות ליד סנטה
פלֹוטאטס
ְ
דמויות הארד מאת חואן
מתארות את שובו של איגנציּוס ,לאחר
שנפצע בהגנה על המבצר בּפאמּפלֹונָ ה.

בכל האתרים החשובים יש גם
מסגרת ובה כל המידע השימושי
הנחוץ לתכנון הביקור.

סטּוריא ס
ַ
לא
מנות אופייניות ָ
האוכל המקומי משביע ,ומבוסס על בשר עשיר בטעמים (במיוחד נקניקים וקותלי
חזיר) ,על דגים טריים ועל גבינות חריפות .בנהרות שבהרים מצויים דגי פורל וסלמון,
ובים דגים גם בקלה שמופיעה בתפריטים רבים; אזור חיחֹון ידוע בעיקר בסרדינים
מצוינים .פופולריים לא פחות גם פירות־הים ,בעיקר בלוט־הים ,הלובסטר והשרימפס.
קאלד ֶר ָטה ( - la calderetaתבשיל קדירה
ֶ
דגים ופירות־ים מככבים במנות כמו לָ ה
מדגים) .לכך מתווספים גם ירקות מקומיים שמוסיפים הרבה טעם  -בין השאר גם
הפאּבאדה
ָ
הפלפל ,הארטישוק ,החסה ומעל הכל השעועית ,המשמשת להכנת
( )fabadaהמסורתית .החלב שמופק ברחבי המחוז איכותי במיוחד ,וממנו מייצרים
בכמויות מסחריות מגוון רחב של גבינות מעולות  -יותר מ־ 40סוגים שונים .אך מעל
(סידרה  - )sidra -משקה אלכוהולי אך לא
ָ
סטּוריאס ידועה בעיקר בסיידר שלה
ַ
הכלָ ,א
חריף במיוחד ,המשמש גם כמרכיב במגוון מאכלים.
התוויות המקוריות
על בקבוקי הסיידר
הן ערובה לאיכות
גבוהה ולשיטות ייצור
מסורתיות; רובן
ססגוניות ,ומקושטות
בציורי יפים של
פירות.
את הסיידר מאכסנים בחביות עץ בטמפרטורה
אופטימלית של  9-10מעלות .טמפרטורה נמוכה מזו
עלולה לפגום בתהליך התסיסה; ואילו גבוהה מזה
עלולה להאיץ את התהליך .תהליך ההבשלה האידיאלי
נמשך חמישה או שישה חודשים.
בזמן פסטיבל הסיידר של
פאּבאדה ,מאכל טעים
ָ
נאבה ביולי ,תוכלו לטעום
ָ
ומשביע שמכינים
מהמשקה המסורתי תוך
משעועית מקומית
צפייה במופעים של ריקודי
(פאּבס) וממבחר
ֶ
עם ושל מוסיקה עממית.
של בשרים ,כולל
את הסיידר מוזגים לתוך
נקניקים
הכוס מבקבוק שמוחזק
(צ'ֹוריסֹו) ,קותלי
גבוה מעל הראש ,וזאת כדי חזיר (טֹוסינֹו) וירך
ליצור את שכבת המשקה
חזיר ,המוסיפים
התוססת.
טעם לשעועית.

נטּבריָה .מפת דרכים 4400 * F1
ָק ַ
,Avenida del Generalisimo 20 n
 _ 942-710797לָ ה פֹוליָה (יום א'
הראשון אחרי חג הפסחא)

ויס ֶנטה ֶדה לָ ה
נמל הדיג הציורי בסן ֶ
ּבארק ָרה
ֶ

ÍR

ראו עמ' .104-7

נטה
ויס ֶ
 uסן ֶ
ּבארק ָרה
ֶ
ֶדה ָלה

M

ּורֹוּפה
ּ yפיקֹוס ֶדה ֶא ָ

0

אל לשכת
המידע לתיירים

אָראגוֹן

ּבר ָי ה | 103
נט ִ
יא ס ָוק ַ
סטּור ַ
ִ
ָא
שדה חמניות באזור ּברּבאסטרֹו

ֶ Eאל סֹוּפלָ אֹו
ליד ראּבאגֹו טל'  902-820282פתוח התקשרו
לברר פרטים & 8
 7חלקית ∑ elsoplao.es

Ansó

Sigüés

E

הנמל העתיק ()Ribadesella
שיושב לגדותיו של שפך הנהר
ֶסיָה נבנה בתקופת שלטונו של
אלפונסו העשירי מקסטיליה,
שייסד את העיירה המקסימה.
במשך שנים נאלצו התושבים להגן
על עצמם משודדי־ים ,שהכירו
בחשיבותו האסטרטגית של הנמל.
היום תוכלו לבקר כאן מצד אחד
של הנהר בנמל התוסס המלא
בטאּפאס ברים ומסעדות דגים,
ובצד האחר גם בחלק החדיש יותר
של העיר .חוף הרחצה היפהפה
והרחב הוא הסיבה העיקרית
ריּבאד ֶסיָה לאתר
ֶ
להפיכתה של
נופש פופולרי .צי ססגוני של
קיאקים עוגן כאן בשבת הראשונה
של אוגוסט ,לקראת תחרות השיט
שנערכת בעיירה מדי שנה.
קּוא ָבה
בפאתי העיירה נמצאת ֶ
ּבּוסטיֹו (Cueva de
ִ
ֶדה טיטֹו
 ,)Tito Bustilloסדרה של מערות
הקשורות ביניהן וידועות בעיקר
בציורים הפרהיסטוריים שנתגלו
בהן ב־ .1968אלה צוירו בתקופת
האבן הקדומה ,בין השנים 25,000
ל־ 12,000לפנה"ס .בין השאר,
ניתן לראות ציורים של איילים ושל
סוסים בגוונים של אדום ושחור.
כדי להגן על הציורים ,מורשים
רק  360מבקרים להיכנס למערה
מדי יום .אל תשכחו להצטייד

Monte Perdido
) 3348מ'(

AR

100

O

D

X

t
ריּבאד ֶסיָ ה
ֶ

סוֹמפּוֹרט

E

המזבח המעוטר־בעושר של כנסיית סן
בליאנֶ ס
סלבדור ָ

פּוּאֶרטוֹ דֶה 4

3

 2ואיֶיה דֶה אָנסוֹ

אל
פּאמפּלוֹנ ָה
)אירוּני�ה(

Hecho
Pica d'Estats
בּאקֵי�ה–בֶּ�ט s
) 3115מ'(
בּיֶילסָה
טוֹרל ָה בּיֶיסקאס וּואיֶיה
כותרת רומאנסקית יפה באיגלסיה ֶדה
Artíes
Esterri d'Àneu
9
Aneto
q
טנ ָה
דֶה ֶ
r
w
גּוארֹו
שבא ֶ
סנטיאגֹו ָ
}R
Ara
) 3404מ'(
Sangüesa
t
פּארקֶה נאסיוֹנאל
פּארק נאסיוֹנאל
Embalse g ó n
אנדורה z
דֶה אוֹר ֶדסָה אִי  0בּרוֹטוֹ 5R+E
בֶּנאסקֶה
ד'אַייגוּאֶסטוֹרטֶס f
de Yesa
Perpignan
Boí
חאקָה R 6
PR 1
Vilaller
מוֹנטֶה פֶּרדידוֹ
Llavorsí
a
פּוּצ'סֶרדָה אנדורה ל ָה ו ֶלי ָה
a
Sabiñánigo
er
מוֹנאסטֶריוֹ דֶה
d
Tossal de l'Orri
סוֹס דֶל �יי
Port Bou
k
קֶראלבְּס
) 2437מ'(
}R
אָינסָה
La Jonquera
Boltaña
קָסטִיוֹ דֶה סן חוּאן דֶה ל ָה פֶּני ָה
 jסֶרדאני ָה
קתוֹליקוֹ
e
Llançà
 gסוֹרט
וסנקטוּארי דֶה נוֹרי ָה
AP7
Puntón de
בּוֹי
ֶה
ד
ואל
Campo
c
Embalse
 7אגוּאֶרוֹ
Guara
 hל ָה סֶאוּ
Martinet
לוֹא�ה 8
de Mediano
ואל דֶה קאמפּרוֹדוֹן
Cadaqués
 2078) Arcusaמ'( + Arguís
ד'אוּרז ֵ'יי
b
Roda de
ֶ
Ribes de
ס�ה
Roses
Isábena
ֶד ל ק א ד י
סנט ז'ואן דֶה
Freser
Ayerbe
פיג ֶ�ס
Santa Eulalia
Bagà
ל ֶס אבּא ֶדסֶס v
La Pobla de
Golf de Roses
de Gállego
E
Segur
Bàscara
 xריפּוֹל
Coll de Nargó
ג�אוּס y
 iאָלקֶסאר
L'Escala
 n Besalú C66אוֹלוֹט
אל לי�יאִידָה
 oאוּאֶסקָה
NII
ָה
ג
ֶר
בּ
l
El Grado
)ל ֶרידָה(
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סטּור ַיאס .מפת דרכים 5900 * E1
ָא ִ
985- ,Paseo Princesa Letizia n
 ) 860038ד' _ תחרות השיט בנהר
ֶסיָה (השבת הראשונה של אוגוסט)
∑ ribadesella.es

Vignemale
) 3298מ'(

L

VA

D

אל פָּאוּ
Bagnèresde-Luchon

Tuc de Mauberm

אלפונסו השמיני מלך קסטיליה
בבגדים חמים ,הטמפרטורה
העניק לעיירה זכויות־יתר רבות
במערות נמוכה יחסית; חשוב
מאוד לנעול גם נעלי הליכה נוחות ב־ - 1210ובכך האיץ את פיתוחה
הכלכלי ואפשר לה לפרוח.
וחזקות ולשים לב היכן אתם
במשך מאות שנים היתה העיירה
דורכים ,כי פני השטח חלקלקים.
תחנת דרכים חשובה לצליינים
בדרך לסנטיאגו (ראו עמ' .)24-5
ּבּוסטיֹו
ִ
קּוא ָבה ֶדה טיטֹו
ֶ T
כיום תוכלו להתרשם ממורשתה
ריּבאד ֶסיָה טל'  985-185860פתוח אמצע
ֶ
האמנותית העשירה  -בין השאר
מרץ-אוק׳ :ד׳-א׳  & 10:00-17:00חופשית
באיגלסיה ֶדה סנטה מריה ֶדה
ביום ד' ,אך חובה להתקשר ולהזמין מקום
מראש .ילדים מגיל  7בלבד ∑
נחלֶ ס (Iglesia de Santa
לֹוס ָא ֶ
 ,)María de los Angelesשנבנתה
centrotitobustillo.com
במאות ה־ 13-16מעל שרידי כנסייה
קדומה .בחלל הפנים ניצב קברו
האזור
המרהיב של האינקוויזיטור אנטוניו
מריּבאד ֶסיָה נמצאת
ֶ
לא רחוק
ֶדל קֹורֹו ,שגולף כאן כשהוא
ליאנֶ ס ( ,)Llanesהפופולרית מאוד
ָ
בזכות הרובע העתיק והשמור היטב שרוע ושקוע עמוק בספר.
מימי־הביניים; נמל הדיג הסואן עם כדאי לציין גם את מתחם המנזרים
ּבארק ָרה
ֶ
סנטּואריֹו ֶדה לָ ה
ַ
ֶאל
שלל מסעדות הדגים שבו; וגם 30
()El Santuario de la Barquera
חופי רחצה חוליים ויפים .החוף
ֶואל קֹונבֶ נטֹו ֶדה סן לואיס (El
סטּוריאס הוא האתר החשוב
ָ
של ָא
ביותר בספרד הקשור לעידן היּורה .)Convento de San Luis .אלה נבנו
במאה ה־ 15בחסותה של משפחת
ליד הכפר קֹולּונגָ ה (46 )Colunga
בארה .כיום זה רכוש פרטי,
ֶדה גֶ ָ
ָאויסיֹוסה (עמ'
ָ
ק"מ ממזרח לווי
והמנזר פתוח לקהל רק באפריל-
 ,)95נמצא המוזיאון לעידן היּורה
יולי ,ומאמצע ספטמבר עד סופו.
האינטראקטיבי ובו  20שחזורים
של דינוזאורים .שביל הליכה מצוין בקרבת העיירה יש עוד חופים
רחבים וציוריים  -כולל ֶמרֹון
המוביל אל המאובנים הטובים
טֹוסטאדרֹו ()Tostadero
ֶ
(,)Meron
ביותר ואל נתיבי הדינוזאורים
ואֹויאמּברה (.)Oyambre
ֶ
מתחיל בחוף גריֶיגָ ה הסמוך.
מערת ֶאל סֹוּפלָ אֹו (,)El Soplao
 28ק"מ בפנים הארץ ,מקושטת
 Eהמוזיאון לעידן היּורה
ֶהליקטיטים לבנים ובוהקים
ּפלאיָה ֶדה לָ ה גריֶיגָ ה ,קֹולּונגָ ה טל' 902-
(משקעים הדומים לנטיפים
 306600פתוח פבר׳-יוני וספט׳-דצמ׳ :ד׳-ו׳
ולזקיפים ,אבל ללא הגזע) .הם
 10:00-14:30ו־ ,15:30-18:00שבת וא׳
 10:30-14:30ו־ ,16:00-19:00יולי ואוג׳ :מדי יום מרשימים כל כך שהמערה
זכתה לכינוי "הקפלה הסיסטינית
 10:30-20:00סגור ינו׳ & חופשית ביום ד׳
שמתחת לאדמה" .יש אוטובוס של
∑ museojurasicoasturias.com
מסנטא ֶנדר (עמ' .)114-15
ָ
ALSA
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w
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Balatous
) 3144מ'(

ואיֶיה
דֶה אֶצ׳וֹ

b

R

0
q

s

v

מפת הרחובות המאוירת תעניק
לכם מבט ממעוף הציפור על
אזור תיירותי מצומצם בעיר או בעיירה
מעניינות במיוחד ,כולל צילומים של
האתרים החשובים ביותר.
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 pואל דֶה אָראן
Pico Posets
 aויֶילי ָה
) 3371מ'(

Palamós

V

3
4

u
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k
l

נֹובה ( )Rúa Novaהוא
רּואה ָ
ָ
רחוב נאה ,עתיק ומוקף
אכסדרות ,היוצא מהקתדרלה
אל העיר החדשה.

VÍA

VA

2

t
y

j

SA
CR

ריאס
ּפראט ָ
ֶ
ּפראסה דאס
ָ
'דלת הצורפים' של הקתדרלה נפתחת אל
הכיכר המקסימה הזו (,)Praza das Praterias
ובמרכזה 'מזרקת שני הסוסים' (.)Dos Cavalos

NO

1

סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו
ואיֶיה ֶדה ָאנסֹו
ואיֶיה ֶדה ֶאצ'ֹו
ּפּוארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט
ֶ
חאקה
ָ
מֹונאסטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לָ ה
ֶ
ֶּפניָה עמ' 180-81
גּוארֹו
ָא ֶ
לֹוא ֶרה
סטיֹו ֶדה ַ
ָק ִ
ִּביֶיסקאס ּוואיֶיה ֶדה ֶטנָ ה
ּברֹוטֹו
טֹורלָ ה
ֶילסה
ִּבי ָ
ינסה
ָא ָ

r

אֹורד ָסה
ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶ
מֹונטה ֶּפרדידֹו עמ' 186-9
ֶ
ִאי
נאסקה
ֶּב ֶ
ָגראּוס
ּברּבאסטרֹו
לקזאר
ָא ֶ
סקה
אּוא ָ
ֶ
ואל ד'אראן
ויֶיליָה
ה־ּב ֶרט
ּבאק ָיר ֶ
ֵ
ואל ֶדה ּבֹוי
פארק נאסיונאל
סטֹורטס
ֶ
ייגּוא
ד'א ֶ
ַ
סֹורט
אל פָּאוּ

h

לָ ה ֶסאּו ד'אּורזֵ 'יי
ֶסרדאניָה
רדה
ּפּוצ'ס ָ
ֶ
ֶּברגָ ה ֶוס ָרה ֶדל קאדי
אנדורה
ריּפֹול
וסנקטּוארי
ַ
ֶקראלְ ְּבס
נּוריָה
ֶדה ִ
ּבאד ֶסס
סנט ז'ֹואן ֶדה לֶ ס ָא ֶ
ואל ֶדה ָקמּפרֹודֹון
אֹולֹוט
ּבראבה
ָ
קוסטה

A

A
RÚ

הדרך הטובה ביותר לתור את הפירנאים המרכזיים והמזרחים היא במכונית,
אך סעו בזהירות בכבישים הרריים  -הישמרו מעדרי בקר וצאן ,ומהשלג
בחורף .למקומות הרריים מבודדים במיוחד תוכלו להגיע רק ברגל.
חאקה תוכלו לנסוע
סקה .אל ָ
לאּוא ָ
ֶ
יש קווי רכבת מסרגוסה ומוואלנסיה
חאקה
סקה ומסרגוסה .כבישים צדדיים מקשרים בין ָ
מאּוא ָ
ֶ
באוטובוס
מחאקה יביאו אתכם אל הכניסה לעמקים
ָ
ינסה .אוטובוסים
ולא ָ
לּפאמּפלֹונָ ה ָ
מֹונטה ֶּפרדידֹו תגיעו
ֶ
אֹורד ָסה ִאי
לּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶ
הגדולים.
ּביניאניגֹו (.)Sabiñánigo
מס ָ
ָ

2

EA

כל האתרים

וחאקה .עם האתרים
ָ
סקה
אּוא ָ
שני שערי הכניסה החשובים לפירנאים של אראגון הם ֶ
מֹונאסטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה לָ ה ֶּפניָ ה ,המסתתר מתחת
ֶ
הפופולריים ביותר באזור נמנים
לֹוא ֶרה  -היושב במיקום מרהיב .ואולם הטיול באזור לא יהיה
סטיֹו ֶדה ַ
לצוק גבוה ,וגם ָק ִ
וטנָ ה ,הידועים גם בפייסטאס
מושלם ללא ביקור בכמה עמקים יפהפייםָ :אנסֹוֶ ,אצ'ֹו ֶ
שלהם .ובהרי הפירנאים של קטלוניה מומלץ לבקר בריּפֹול  -בדרך לברצלונה  -וכן
רדה ,בלָ ה ֶסאּו ד'אּורזֵ 'יי ,בוואל ד'אראן המיוער ,על כרי הדשא הפרחוניים שלו,
בּפּוצ'ס ָ
ֶ
ובנסיכות אנדורה ההררית.
תחבורה

L'Estartit

HE

EC

A

D

A

RÚ

קֹונבנטֹו ֶדה סן
ֶ
.
מרטיניֹו ּפינאריֹו
בכנסייה הבארוקית של
המנזר יש מזבח ענק
וכפול ,וגם חזית
ּפלאט ֶרסק מפוארת -
ֶ
עם גילופים של
קדושים והגמונים.

RÚ
AD
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הפירנאים המרכזיים והמזרחיים על המפה

מפת האזור זו נועדה
להתמצאות כללית באזור.
כל האתרים ממוספרים ומופיעים
במפה ,ויש גם טיפים שימושיים
להתניידות במכונית ובתחבורה
הציבורית.

USALÉN

XER

DE

A

תחבורה
~ Rúa do Hórreo £ Lavacolla
Pl. de @ 902-320320 ,75a
.981-542416 ,Camilo Díaz Baliño

RÚ

TR
OIA

CE

ֹוסטלָ ה
חזית מנזר סן מרטיניֹו ּפינאריֹו בסנטיאגו ֶדה קֹומּפ ֶ
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כל אחד מהאזורים בצפון
ספרד קל לזיהוי בזכות צבעו.

קֹונבנטֹו ֶדה סן ּפאיֹו
ֶ
לטארס
ֶ
נט ַא
ֶדה ָא ֶ
אחד המנזרים העתיקים בסנטיאגו
(Convento de San Paio de
 )Antealtaresנוסד במאה התשיעית
ונועד לאצור את קברו של יעקב
הקדוש  -שנמצא כיום בקתדרלה.

חשוב לדעת
מידע שימושי
ָא קֹורּוניה מפת דרכים B2
* ,Rúa do Vilar 63 n 96,000
 ) 981-555129ה' ושבת
_ ֶסמאנה סנטה (שבוע חג
הפסחא) ,יום עלייתו של ישו
לשמיים ( 40יום לאחר חג הפסחא),
יום חגו של יעקב הקדוש ( 24ביולי)
∑ santiagoturismo.com

סֹומרֹון
ליאנֹוס ֶדה ֶ
הכפר ָ
ידוע בדבש שמייצרים בו
מפריחות שונות  -מנקטר
של אברש ומפרחי
הערמונים.

סטּוריאנֹו)
ַ
לגבינות האסטּוריאניות ֶ(קסֹו ָא
העשויות מחלב פרות ,כבשים ועיזים ,יש
טעם וריח חריפים .הגבינות הידועות ביותר
הן קאּבראלֶ ס וטאראמּונדי.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  204-205ועמ' 217-19

 .המוזיאון לאמנות דתית
שני חדרים במוזיאון מוקדשים
למוצגים נדירים ויקרי־ערך ,כולל
תמונת־מזבח ממהגוני ,תיבות
שרידים ,לצד עותקים מכתביו
של הקדוש בשפות רבות.

המסגרות יספקו לכם מידע נוסף
במגוון נושאים הקשורים לאזור.
סמל אבירים
פנים הכיפה ,שקוטרה  33מ',
מכוסה בסמלי אבירים מגולפים
על רקע שיש ורוד  -פרי יצירתו
ּפאסה.
של גָ ֶאטאנֹו ֶ

3

מידע מפורט כל האתרים
ושאר מוקדי העניין
החשובים מתוארים בפרוטרוט.
הם מסודרים בהתאם למספורם
במפת האזור .בתוך כל עיירה או
עיר ,יש מידע רב על בניינים
חשובים ושאר מוקדי עניין.

מייסד המסדר הישועי

הכניסה לספרייה
בספרייה יש  150,000כותרים ,ומתוכם
כ־ 30,000מהמאות ה־ .15-18ויש גם ארכיון
מוסיקה.

דלתות הבזיליקה
הדלתות עשויות מארז
הלבנון וממהגוני שיובא
לכאן מקובה; בגומחה
שמעליהן ניצב פסלו של
איגנציּוס הקדוש ,מאת
איּברו.
איגנאסיֹו ֶדה ֶ

המסדר של ישו נוסד ברומא ב־ ,1539בידי איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה
וקבוצה של כמרים שהקדישו את עצמם לטיהור
הכנסייה ולמאבק בפרוטסטנטים .האפיפיור
פאולוס השלישי העניק למסדר את ברכתו,
ואיגנציּוס הקדוש מונה לנציבו העליון .המסדר
התעצם והתעשר ,חבריו נשבעו אמונים
לאפיפיור ,והישועים הפכו לכלי־הנשק החשוב
ביותר במאבק נגד הרפורמציה .כיום מונה
המסדר כ־ 20,000חברים ,הפועלים בעיקר
בתחום החינוך ב־ 127מדינות.
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה

קאסה
ָ
 .סנטה
'הבית הקדוש' הוא בית
המשפחה המקורי שסביבו
נבנה המתחם ,ובו נמצאת גם
'קפלת ההמרה'  -עם פסל
יפהפה של איגנציּוס מלֹויֹולָ ה.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  205-206ועמ' 219-21

הכוכבים מדגישים את המאפיינים
המרשימים ביותר ואת יצירות האמנות
החשובות ביותר באתר הנסקר.

6

מוקדי העניין העיקריים כל
אחד מהם זוכה לכפולת
עמודים (או יותר) .מבנים
היסטוריים מתוארים תוך שימוש
בחתך רוחב של חלל הפנים.
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לגלות את צפון ספרד

כרמים ונתיב צליינים

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של צפון ספרד ,תוך
הקפדה על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים .נתחיל בשלושה טיולים של
נהיים הנודע;
ּבילּבאֹו ,ביתו של מוזיאון גּוגֶ ַ
ָ
יומיים בערים היפות ביותר בצפון המדינה:
סן סבסטיאן ,הנושקת למפרץ יפהפה וידועה במטבח המשובח שלה; וסנטיאגו
קֹומּפֹוסטלה ,עיר מרהיבה מימי־הביניים הבנויה מאבן אפורה .בהמשך יפורטו
ֶ
ֶדה
שלושה טיולים של שבוע ,המכסים את נתיב הצליינות ואת חבלי היין של נאווארה
ּבריָ ה; ואת העיירות והכפרים
נט ִ
וק ַ
סטּוריאס ָ
ַ
יֹוחה; את קו החוף היפהפה של ָא
ָולה ִר ָ
העתיקים של אראגון והפירנאים של קטלוניה .בחרו במסלולים האהובים עליכם,
שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

• טיול בעיר העתיקה והקסומה
עיירה נאה מימי־הביניים
ּפאמּפלֹונָ ה ,וארוחה של
שחלקה מוקף חומה עתיקה.
טאפאס מהמשובחים בספרד • .פיקניק נעים לגדת הנהר
בארֹו,
• סיור יקבים בלֹוגרֹוניֹו או ָ
בוואיֶ יה ֶדה סאלאסאר
שבהם מייצרים כמה מהיינות
היהפהפה.
יֹוחה.
המובחרים של לָ ה ִר ָ
בּבֹוסקה ֶדה איראטי,
ֶ
• טיול
• ביקור במנזר המרהיב סנטו
שם אולי יזדמן לכם לראות
קאלסאדה,
ָ
דומינגו דה לה
אייל אציל.
שם עדיין מחזיקים בתרנגול
ברֹונססבאיֶ יס ,עיירה
ֶ
• ביקור
ותרנגולת חיים ,לזכר נס
הררית עתיקה והמקום שבו
המיוחס לדומיניקוס הקדוש.
הובס קרל הגדול במאה
באֹוליטה,
ֶ
• ארמון המלוכה
השמינית.

ּבּוסטיֹו
ִ
מערת טיטֹו
ציורים פרהיסטוריים יוצאים מן
הכלל ,המתוארכים לסביבות
 22,000לפנה"ס ,מתנוססים על
שבריּבאד ֶסיָה.
ֶ
קירות המערות

האוקיינוס האטלנטי
קסטרו
אּורדיאלֶ ס
ָ

סן סבסטיאן
ּבֹוסקה
ֶ
ֶדה איראטי
רטיאס ואל ד'אראן
ָא ֶ
סאלארדּו
ויֶ יליה
ואל ֶדה
ּבֹואי
ִ

סֹורט
לה ֶסאּו
ד'אּורזֵ 'יי

ּפארקה נאסיֹונאל
ֶ
אֹורד ָסה
ֶ
ֶדה
מֹונטה ֶּפרדידֹו
ֶ
ִאי

ינסה
ָא ָ
רקּוסה
ָ
ָא

אֹוצ׳אגאביָ ה
ִ

מֹונאסטריֹו
ֶ
ֶדה סן חואן
ֶדה לָ ה ֶּפניָ ה

חאקה
ָ
סטיֹו
ָק ִ
לֹוא ֶרה
ֶדה ָ

קֹומיאס
ָ

לארדֹו
ֶ

ּבילּבאֹו
ָ

ריּבאד ֶסיָ ה
ֶ

רקה
לּוא ָ
ָ
קּודיֶ ירֹו
ִ

ריּבאדאֹו
ֶ

ּפראיָ ה דאס
דראיס
קאט ָ
ֶ

ויאביסיֹוסה
ָ

קאנגאס
קֹובאדֹונגָ ה דה אֹוניס

ואיֶ יה ֶדה
סאלאסאר

ּפאמּפלֹונָ ה
סטיָ ה
ֶא ֶ

לּוגֹו

סאנגּוא ָסה
ֶ

ויטֹוריָ ה

אֹוליטה
ֶ

סנטו דומינגו
קאלסאדה
ָ
דה לה

סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלה
ֶ

מקרא

ָארֹו

לֹוגרֹוניֹו

ָא קֹורּוניָ ה

אֹוביֶ ידֹו

רֹונססבאיֶ יס
ֶ

אֹורה
ַקלָ ָ
סקה
אּוא ָ
ָא ָד ֶ

סנטא ֶנדר
ַ

ליאנֶ ס
ָ

חיחֹון

ָארֹו
בארֹו ,בירת
הענבים שגדלים ָ
לטה ,מניבים
יֹוחה ָא ָ
חבל היין ִר ָ
יינות בעלי גוף.

0
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כרמים ונתיב צליינים
רדה
קוסטה וֶ ֶ
מבצרים והרים

סקה
אּוא ָ
ֶ

רדה
קוסטה וֶ ֶ
• מהנופים המרהיבים ביותר לאורך קו החוף
דראיס
קאט ָ
של ספרד ,בּפראיָה דאס ֶ
שבריּבאדאֹו.
ֶ
קּודיֶ ירֹו ,עם
• ביקור בכפר הדייגים המקסים ִ
הבתים היפים שמכסים את המדרון התלול
סביב הנמל.
• דילוג בין הכנסיות הוויזיגותיות המרשימות
והשלוות של אֹוביֶ ידֹו ,וחגיגה של טאפאס
ברובע העתיק של העיר.
• צפייה בסיידר הנמזג מגובה רב ,על פי כל
בסידר ִריָה מסורתית
ֶ
כללי הטקס,
בויאביסיֹוסה.
ָ
שבסנטא ֶנדר,
ַ
• שמש ,ים וחול בחוף סרדינֶ רֹו
רצועת יפהפייה של חול לבן בין מבני ֶּבל
ֶאּפֹוק.
• מאכלי־ים מצוינים באחת המסעדות
שמשקיפות אל הנמל הציורי של קסטרו
אּורדיאלֶ ס.
ָ
ּפארט
נוף אֶ ל אָ ֶרנאל בּבילּבָ אֹו ,סביבות  ,1783מאת לואיס ֶ

מבצרים והרים

סנטא ֶנדר
ַ
ּבריָה היא
נט ִ
אחת הדרכים הנעימות לגלות את בירת ָק ַ
טיול בנמל של העיר התוססת.

לֹואר
סטיֹו ֶדה ָ
ָק ִ
כנסייה רומאנסקית ,בין קירותיו של מבצר מהמאה האחת־עשרה
הבנוי על צוק סלע בפירנאים של אראגון.

• אוצרות האמנות העשירים
חאקה ,ולאחר
בקתדרלה של ָ
מכן טיול לאורך החומה מימי־
הביניים שבעיר העתיקה.
סטיֹו
מק ִ
• נופי הרים מופלאים ָ
לֹואר.
ֶדה ָ
• טיול ברגל בין הפסגות
הנישאות של הרי הפירנאים
בהפארק הלאומי אֹורד ֶָסה ִאי
מֹונטֶה פֶּרדידוֹ.
• ציורי־הקיר הנהדרים בכנסיות
מימי־הביניים שבוואל ֶדה
ּבֹואי.
ִ
• טיול בין כפרים בוואל ד׳אראן
לצד אוכל מקומי נהדר.
• רפטינג מסעיר בעיירה
ההררית סֹורט שבקטלוניה.
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אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי

א

רדה 73 A Guarda
גּוא ָ
ָא ַ
טֹושה 71 ,32 A Toxa
ָא ָ
מֹוסק ָרה (לּוגֹו) A Mosquera
ֶ
ָא
82 ,81
ָא קֹורּוניָה 58–9 ,13 A Coruña
דיג 73
מוניות 251
מסעדות 216
מפה 55
נמל התעופה 245 ,244
פסטיבלים 35
תחנת הרכבת 246
ראּפה דאס ֶּבסטאס A Rapa
ָא ָ
83 das Bestas
סקֹואה 154 Aezkoa
ָא ֶא ַ
ָאּבאלֹוס ,מלונות 206 Ábalos
אביב בצפון ספרד 34
אבידות ומציאות ,כרטיסי אשראי
והמחאות נוסעים 240
ָאבילֶ ס 90 Avilés
מסעדות 217
אבירי מסדר ההוספיטלרים 195
אבירי מסדר הטמפלרים
סּפייטיָה 141
ָא ֵ
נטה לָ ה ֵריינָ ה 161
	ּפֹוא ֶ
ֶ
סטיֹו ֶדה לֹוס ֶטמּפלאריֹוס
ָק ִ
ראדה) 117
(ּפֹונפ ָ
ֶ
אבירי מסדר יעקב הקדוש 83
אבירי מסדר מלטה 57
אבירי מסדר סנטיאגו 119
(א קֹורּוניָה)
נידה ֶדה לָ ה מרינה ָ
ָא ֶב ָ
58 Avenida de la Marina
ֶאּברֹו ,נהר ,167 ,164 ,163 Ebro
168
ָא ֶּברי ֶאגּונָ ה (חבל הבאסקים)
34 Aberri Eguna
גּוארֹו 182 ,176 Agüero
ָא ֶ
ָאגילָ ר דה קאמּפֹו Aguilar de
170 Campoo
אגרה ,כבישי 249 ,248
גריּפה 40 Agrippa
ָא ָ
ָאדאן ,מנואל 165 Adán, Manuel
אדריכלות 22–3
אדריכלות הכנסיות
הרומאנסקיות 25
אדריכלות מקומית בגאליסיה
61

בתי הזכוכית של ָא קֹורּוניָה 58
ּבריָה 108
נט ִ
בק ַ
גאּודי ָ
האדריכלות הרומאנסקית של
אֹוביֶידֹו 96-7
הכנסיות הרומאנסקיות של
קטאלוניה 194
כותרות עמודים רומאנסקיים
181
הּפלאט ֶרסק 119
ָ
סגנון
קאסריֹוס (בתי־אבן) 140
ֶ
אדריכלות מקומית 23
גרֹובה 71 O Grove
אֹו ֶ
מסעדות 216
פסטיבלים 36
ּבריירֹו 78 O Cebreiro
אֹו ֶס ֵ
הדרך לסנטיאגו 24
סקה ,175 ,43 ,15 Huesca
אּוא ָ
ֶ
191
מלונות 207
מסעדות 223
מפה 191
חֹוס ָפה ֶדה Obidos,
אֹוּבידֹוסֶ ,
114 Josefa de
אֹוביֶידֹו ,85 ,15 ,14 ,10 Oviedo
92–7
האדריכלות הרומאנסקית של
אֹוביֶידֹו 96–7
מוניות 251
מלונות 205
מסעדות 218
מפת רחובות מאוירת 92–3
נמל־תעופה 245 ,244
תחנת הרכבת 246
אוגוסטוס קיסר 81 Augustus
נסה 75 ,22 Ourense
אֹוּור ֶ
ֶ
מלונות 204
מסעדות 216
אּוחּואה 163 Ujué
ֶ
אוטובוס 250
אוטובוסים בינעירוניים 249
ייסה ,חורחה Oteiza, Jorge
אֹוט ָ
ֵ
133
אֹויַאּורי 169 Ollauri
אֹוי ֶֶירגי 153 Oieregi
אוכל ומשקאות
דיג בספרד 73
הטעמים של צפון ספרד
210–11
היינות של צפון ספרד 28–9
התרבות הבאסקית 26
טאּפאס 212–13
יֹוחה 168–9
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ

מה לקנות בצפון ספרד 227
מה לשתות בצפון ספרד
214–15
(נאבה) 99
ָ
מוזיאון הסיידר
סטּוריאס 103
ַ
לא
מנות אופייניות ָ
מנות אופייניות לפירנאים של
נאווארה 155
צ'ֹוריסֹוס ,הנקניקים של לֵ יאֹון
116
ראו גם מסעדות
אוכלוסייה 20–21
אֹולאנדה ,קֹורנֶ ליס ֶדה Holanda,
ָ
75 ,22 Cornelis de
אֹולֹוט 197 Olot
מסעדות 223
אֹוליּבה ,אב מנזר Oliba, Abbot
ָ
196
חֹוסה Oliveira,
יירה ,חואן ֶ
אֹוליב ָ
ֵ
73 Juan José
אֹוליטה 162–3 ,149 ,14 ,11 Olite
ֶ
מלונות 206
מסעדות 222
אֹונדאריּביָה ,33 ,27 Hondarribia
140 ,124
מלונות 206
מסעדות 220
רֹואה 132 Ondarroa
אֹונד ָ
ָ
אֹונטאניֹון ,רודריגו חיל ֶדה
Hontañón, Rodrigo Gil de
94 ,69
אוֹניאטי 141 ,123 Oñati
אדריכלות 23
אוניברסידאד ֶדה סקנטי סּפיריטּוס
(אֹוניאטי) Universidad de
ַ
23 Sancti Spiritus
אוניברסיטת אֹוביֶידֹו Universidad
94–5 de Oviedo
אונסק"ו ,אתרי מורשת עולם
לטאמירה 112–13
ָ
מערת ָא
סן מיגל ֶדה ליליֹו (אֹוביֶידֹו) 97
אנקארס ,שמורת הטבע
ֶ
אֹוס
Reserva Nacional de Os
116 ,79 Ancares
אֹוס מאגֹוסטֹוס (גאליסיה) Os
36 Magostos
(לאסה) Os
ָ
ליקיירֹוס ,קרנבל
אֹוס ֶּפ ֵ
83 ,37 Peliqueiros Carnival
אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵריֶיס ָקתֹוליקֹוס
קֹומּפֹוסטלָ ה)
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
Hostal de los Reyes Católicos
64
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס (לֵ יאֹון)
,23 ,22 Hostal de San Marcos
119

(ה)אינקוויזיציה ,המכשפות של
אּוסי ֶָידה 108 Ucieda
ִ
סּוגאראמּורדי Zugarramurdi
ּוסק ָרה 149 ,123 Euskera
ֶא ֶ
152
אופנוע 250
איסאּבה 155 Isaba
ָ
אופניים 237 ,236
סיקליסטה ָא אספאניה  36איסבלה הראשונה ,מלכת
ָ
וּואלטה
ֶ
קסטיליה 94 ,44 Isabel I
רדס (שבילים ירוקים) 232
ויאס וֶ ֶ
ַ
איסבלה השנייה ,מלכת ספרד
רכיבה בערים 250
82 Isabel II
אֹוצ'אגאביָה 154 ,14 Ochagavia
אֹוראֹוס (אסמים)  61 ,23 Hórreosאיסבלה מפורטוגל 171 Isabel
ֶ
ראטה Isozaki, Arata
אּורדאנֶ ָטה ,אנדרס ֶדה  Urdaneta,איסֹוזאקיָ ,א ָ
59
133 Andrés de
אֹורדֹוניֹו השני ,מלך לֵ יאֹון  Ordoñoאיסידֹורֹו מסביליה ,הקדוש 118
איסּפיסּואה ,פדרו Izpizua, Pedro
ָ
120 ,118 ,II
127
מֹונטה ֶפרדידֹו ,הפארק
ֶ
אֹורד ָסה ִאי
ֶ
איראּביָה ,אגם 154 Irabia
הלאומי Parque Nacional de
איראסּוסטה ,מיגל ֶדה Irazusta,
ָ
,30 Ordesa y Monte Perdido
141 Miguel de
186–9 ,182–3 ,51
אירו ,מטבע 241
החי והצומח 188–9
ֶיטה Irumugarrieta
אירּומּוגארי ָ
מסלולים 15 ,11
155
מפה 186–7
אכסניות נוער 203 ,202
יירה 57 Ortigueira
אֹורטיגֵ ָ
סקֹוריאל 44 El Escorial
ָ
ֶאל ֶא
פסטיבלים 35
(אנסיסֹו) El
ֶאל ּבאראנקֹו ֶּפרדידֹו ֶ
אּורקֹולָ ה ,פרנסיסקו Urcola,
165 Barranco Perdido
157 Francisco
ֶאל ּביֶירסֹו 116 El Bierzo
אּורקּולֹו ,אדוארדו Úrculo,
92 Eduardo
ֶאל גֹורדֹו (לוטו) 37 El Gordo
רקה 39 Atapuerca
ּפּוא ָ
ַא ָט ֶ
ֶאל ֶגרקֹו ,131 ,78 ,56 El Greco
ָאיַאריס 76–7 Allariz
139
איּבאראנגֶ לּו 132 Ibarrangelu
לאבה El Vilar de
ֶאל וילאר ֶדה ָא ָ
28 Álava
איּברֹו ,איגנאסיֹו ֶדה Ibero,
ֶ
143 ,138 Ignacio de
ָאל מנצּור ,ח'ליף ,41 Al-Mansur
איגאנצי 152 Igantzi
160 ,119
איגלסיה ראו כנסיות
נטה ֶדה לָ ה
ויס ֶ
ֶאל סֹוּפלָ אֹו (סן ֶ
ּבארק ָרה) 102 El Soplao
ֶ
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה 132 ,44
ֶאל סיד 171 ,170 El Cid
סּפייטיָה 141
ָא ֵ
קברו 173 ,172
וייסוד המסדר הישועי 142
סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה 142–3
ָ
קרב גראּוס 190
ָאיּונטאמיֶינטֹו (אֹוביֶידֹו)
ֶאל ּפֹורטאלֹון (ויטֹוריָה) El
92 Ayuntamiento
145 Portalón
(ה)איחוד האירופי 47 ,21
ֶאל ּפראט ,נמל התעופה
הבינלאומי (ברצלונה) El Prat
סטֹורטס ,הפארק הלאומי
ֶ
ייגּוא
ַא ֶ
244
Parc Nacional d’Aigüestortes
176
לאבה 123 Álava
ָא ָ
טיול במכונית 192–3
לאבה ,חואן ֶדה Alava, Juan de
ָא ָ
ִאיַיס סיֶיס 71 Illas Cíes
69
ַאייסקֹולארי (ענף ספורט באסקי)
איסה 146 Alaiza
ַאלָ ָ
147 Aizkolari
מסעדות 219
אייפל ,גוסטב 74 Eiffel, Gustave
לאנצ'ֹוּבה 132 Elantxobe
ֶ
ֶא
ֶ
אינֹוקנטיּוס השלישי ,האפיפיור ָ 42אלּבי ,דולמן 155 Albi dolmen
אינטרנט 242–3
לגֹורטה 131 Algorta
ָ
ָא
אינטרנט אלחוטי 242-3
ָאלֹויָה ,שמורת טבע Aloia,
ינסה 183 ,15 Ainsa
ָא ָ
74 Parque Natural de
מלונות 207
לטאמירה ,מערה Altamira,
ָ
ָא
מסעדות 222
112–13 ,39 Cueva de

אלטֹו קאמּפֹו Alto Campoo
108–9
ספורט חורף 233 ,232
חֹוס ָיאן ָמרטינֶ ס Alija,
ליחהֵ ,
ָא ָ
128 Josean Martínez
ֶאליסֹונדֹו 152 Elizondo
מסעדות 221
אלכסנדר השישי ,האפיפיור
162 Alexander VI
ֶאלסיֶיגֹו 169 Elciego
מלונות 206
סטּוריאס
ַ
אלפונסו הראשון ,מלך ָא
102 ,95 Alfonso I
אלפונסו הראשון ,מלך אראגון
191 Alfonso I
סטּוריאס
ַ
אלפונסו השני ,מלך ָא
95 ,41 Alfonso II
אֹוביֶידֹו 94
סנטיאגֹו ֶדה
ָ
מסע הצליינות אל
קֹומּפֹוסטלָ ה 81
ֶ
סן חוליאן ֶדה לֹוס ּפראדֹוס
(אֹוביֶידֹו) 97
פסלו 95
צלב המלאכים 43
קברו 94
סנטיאגֹו ֶדה
ָ
קתדרלת
קֹומּפֹוסטלָ ה 66
ֶ
אלפונסו השני ,מלך אראגון
194 Alfonso II
סטּוריאס
ַ
אלפונסו השלישי ,מלך ָא
99 Alfonso III
אלפונסו השישי ,מלך קסטיליה
ולֵ יאֹון 171 ,170 ,41 Alfonso VI
אלפונסו השביעי ,מלך קסטיליה
43 Alfonso VII
אלפונסו השמיני ,מלך קסטיליה
171 ,102 Alfonso VIII
אלפונסו התשיעי ,מלך לֵ יאֹון
78 Alfonso IX
אלפונסו העשירי (החכם) ,מלך
קסטיליה 102 Alfonso X
ָקנטיגאס ֶדה סנטה מריה
43 Cantigas de Santa María
אלפונסו האחד־עשר ,מלך
קסטיליה 106 Alfonso XI
אלפונסו השלושה־עשר ,מלך
ספרד 115 ,46 Alfonso XIII
ֶאלקאנֹו ,חואן סבסטיאן Elcano,
133 ,44 Juan Sebastián
לקזאר 190 Alquézar
ָא ֶ
אמבולנס 239
ֶא ֶמ ֶטריּוס הקדוש 165 ,114
ֶאמיליאנּוס הקדוש 167
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(ה)אמן של סן חואן ֶדה לָ ה ֶּפניָה
Maestro de San Juan de la
182 ,181 Peña
אמנות בת־זמננו ,המרכז
הגאליסיאני (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) Centro Gallego
ֶ
,13 de Arte Contemporanea
69
ֶאמּפֹוריֹון 39 Emporion
נגיאנֹו 166 Anguiano
ָא ַ
פסטיבלים 35
אנדורה 195 ,175 Andorra
אנדורה לָ ה וֶ ליָה Andorra la Vella
191
מלונות 207
מסעדות 222
נדראדה ,הרוזן 57 Andrade
ֶ
ָא
אנדריאה ֶדל סארטֹו Andrea del
78 Sarto
אנדריאס הקדוש 57 ,26
ָאנֶ טֹו 190 ,175 Aneto
(ּבילּבאֹו)
ָ
ּבילּבאינֹו
ָ
נסאנצ'ה
ֶ
ֶא
131 ,12 Ensanche Bilbaíno
ָאנסֹו 178 Ansó
נסּורס ,תרזה Ansúrez, Teresa
ָא ֶ
95
ֶאנסיסֹו 165 ,149 Enciso
ֶאסארֹו 53 Ézaro
ֶאסטאני ֶדה סנט ָמאּוריסי Estany
193 de Sant Maurici
סטה נאגּוסיָה (סן סבסטיאן)
ָא ֶ
35 Aste Nagusia
ָאסטּון 178 Astún
ָאסטֹורגָ ה 117 ,40 Astorga
לסנטיאגֹו 24
ָ
הדרך
מסעדות 217
ּבריָה Asturias y
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
84–121 Cantabria
אדריכלות 23
החוף האטלנטי ,מגאליסיה עד
חבל הבאסקים 32-3
הטעמים של צפון ספרד 210
רדה 14–15 ,10
בקֹוסטה וֶ ֶ
ָ
טיול
לשכת מידע לתיירים 237
מלונות 204-5
סטּוריאס הראשונים 95
ַ
מלכי ָא
מנות אופייניות 103
מסעדות 217-19
מפה 86-7
נמל התעופה 244-5
פסטיבלים 109 ,37 ,36 ,35 ,34
תחבורה 86
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ֶא ֶ
סטיָה ָ ,151 ,149 ,43 ,14 Estellaארי־יאסֹוצאלֵ ָיאה (הרמת אבנים)
161
147 Harri-jasotzailea
אדריכלות 22
ֶאריל־לָ ה־ואל 193 Erill-la-Vall
מסעדות 221
(ה)ארמדה הספרדית 57 ,44
ֶאסטרֹוּפאדאק (תחרויות חתירה)
ארמון ההגמון (לּוגֹו) Palacio del
147 Estropadak
82 Arzobispado
ד'אנֶ אּו Esterri d’Àneu
סטרי ָ
ֶא ֶ
ארמונות
193
מגדל ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹונָ ה
(וִ יָאנאניֶיה) Torre Palacio de
חֹוסה מריה Aznar, José
אסנארֶ ,
146 los Varona
47 María
סקֹוריא ָסה־
ַ
	ּפאלאסיֹו ֶדה ֶא
ֶאסּפֹוט 193 Espot
סקיבל (ויטֹוריָה) Palacio de
ֶא ֶ
ייטיָה 141 Azpeitia
סּפ ִ
ָא ֵ
144 Escoríaza-Esquivel
מסעדות 219
ואלד ָקרסאנָ ה
ֶ
	ּפאלאסיֹו ֶדה
אספסיאנוס ,הקיסר 40
(אֹוביֶידֹו) Palacio de
ֶאסקארי ,מסעדות 221 Ezcaray
92 Valdecarzana
סקה ,נהר 155 ,34 Esca
ֶא ָ
רּואה (אֹוביֶידֹו)
	ּפאלאסיֹו ֶדה לָ ה ַ
ֶאסקּונָ אּו 184–5 Escunhau
94 ,92 Palacio de la Rúa
ֶאסקּונָ אּו 192 Escunhau
	ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס גּוסמאנֶ ס
צ'אבה ,מנואל ֶדה Echave,
ֶא ֶ
(לֵ יאֹון) Palacio de los
139 Manuel de
118 Guzmanes
ֶאצ'אלאר 152 Etxalar
	ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס ֵריֶיס ֶדה
ֶא ֶצ'באריָה 131 Echevarría
סטיָה) Palacio de
(א ֶ
נאווארה ֶ
ֶאצ'ֹו 178 Hecho
22 los Reyes de Navarra
אצולה ,תור הזהב 111
	ּפאלאסיֹו ֶדה נאווארה
(ּפאמּפלֹונָ ה) 156
ָאצ'ּוקארֹוֶ ,ס ֶברינֹו ֶדה Achúcarro,
	ּפאלאסיֹו ֶדה ָקמּפֹוסאגראדֹו
130 Severino de
(אֹוביֶידֹו) Palacio de
אקוואריום (חיחֹון) 91 Acuario
94 ,92 Camposagrado
אקוואריום (סן סבסטיאן)
טֹורנֹו (אֹוביֶידֹו)
	ּפאלאסיֹו ֶ
138 Aquarium
94 Palacio Toreno
(א קֹורּוניה)
פיניסט ָר ֶאה ָ
ֶ
אקוואריום
(אֹוליטה)
ֶ
	ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל
59 Aquarium Finisterrae
163 ,162 ,14 Palacio Real
אקלים 236 ,34–7
ֶארנאני 140 Hernani
אראגון 175 Aragón
ָא ֶרנאס ֶדה קאּבראלֶ ס Arenas de
לשכת מידע לתיירים 237
106 Cabrales
ָאראטיֶיצ'ֹו ,פארק Parque de
ַארנֶ ִדיֹו ,פסטיבלים 36 Arnedillo
182 Arratiecho
ֶארנָ ֶנדסֶ ,גרגֹוריֹו Hernández,
סנטּואריֹו ֶדה
ָ
ָאראנצאסּו,
165 Gregorio
,23 Santuario de Arantzazu
אשרה 236
141
ּבילּבאֹו ,מועדון הכדורגל
ָ
אתלטיק
ראנצה 152 Arantza
ָא ָ
229 ,126 Athletic Bilbao
ָא ֶרבאקֹוס ,שבט 39 Arevacos
ָארּבֹו 74 Arbo
ב
ָארֹו 167 ,14 ,11 Haro
ּבאיֶאּו ,מנואל ֶדה Bayeu, Manuel
יין 168 ,28
179 de
221
מסעדות
קֹונצ'ה (סן סבסטיאן)
ּבאיָה ֶדה לָ ה ָ
פסטיבלים 35
138 ,13 Bahía de la Concha
ארוחת בוקר 208
ּבאיֹונָ ה 73 Baiona
במלונות 201
מלונות 204
ָארטאחֹונָ ה 162 Artajona
מסעדות 216
רטיאס 188 Arties
ָא ֶ
פסטיבלים 34
מלונות 207
נסיאגָ הּ ,כריסטֹוּבל
ּבאלֶ ַ
מסעדות 223
נסיאגָ ה
מוזיאון ּכריסטֹוּבל ּבאלֶ ַ
(גֶ טאריָה) 133
רטיּום (ויטוריה) 145 Artium
ָא ִ

ּבאנדה 76 Bande
ֶ
באסקים ,חבל ,21 ,20 ,19
122–47
הבדלנות הבאסקית 47
החוף האטלנטי מגאיליסה עד
חבל הבאסקים 32-3
הטעמים של צפון ספרד 211
היסטוריה 40 ,39
הממשל האוטונומי 144
הספנים של החוף הבאסקי 133
התרבות הבאסקית 26-7
בּבילּבאֹו 12
ָ
יומיים
יומיים בסן סבסטיאן 12-13
לשכת מידע לתיירים 237
מלונות 205–6
מסעדות 219–21
מפה 124–5
פסטיבלים וספורט ,36 ,35 ,34
147 ,37
שפה 277-8
תחבורה
ה־ּב ֶרט Baqueira-Beret
ּבאק ָיר ֶ
ֵ
193
מלונות 207
ספורט חורף 233 ,232
ּבאראחאס ,נמל־התעופה (מדריד)
244 Barajas
ּבארדנאס ֵר ַיאלֶ ס Bárdenas
ֶ
163 Reales
ּבארּוא ָרה 193 Barruera
ֶ
ּבארֹוחהִּ ,פיֹו 152 Baroja, Pío
ָ
בארוק ,אדריכלות 23
ָּבארסאנָ ה 98 Barzana
ּבארסנָ ה מאיֹור Bárcena Mayor
ֶ
108 ,86 ,85
בגדים ,במסעדות 209
ּבּולנֶ ס 104 Bulnes
ּבֹוסֹוסט 192 Bossòst
ּבֹוסקה ֶדה איראטי Bosque de
ֶ
154 ,14 Irati
ּבֹוראס ,גבריאל Borrás, Gabriel
144
ּבּורּבֹון ,שושלת 45 Bourbon
'זארה Borgia, Cesare
ּבֹורגָ 'הֶ ,צ ֶ
162
ּבּורגֹוס 170–73 ,148 Burgos
הדרך לסנטיאגו 25
הקתדרלה 172–3
מלונות 206
מסעדות 221
מפה 171
תחנת הרכבת 246
ּבּורגי 155 Burgui
פסטיבלים 34

ּבּורן ,דניאלָ ,ארקֹוס רֹוחֹוס Buren,
ֶ
129 Daniel, Arcos Rojos
(ּבילּבאֹו) Basilica
ָ
בזיליקת ֶּבגֹוניָה
130 de Begoña
בזיליקת סן איסידֹורֹו (לֵ יאֹון)
118 Basílica de San Isidoro
ֶּבטאנסֹוס 60 Betanzos
בטהובן ,לּודוויג ואן Beethoven,
144 Ludwig van
בטיחות 238–9
רדיָה
גּוא ִ
סטרי  ,Biasteriראו לָ ַ
ּביא ֶ
ַ
ּביגארני ,פיליּפ ֶדה Bigarny,
173 Philippe de
ּבידאסֹואה ,עמק הנהר Bidasoa
ָ
152 ,140
בידור 228–9
ביטוח
בריאות 238
נסיעות 239
ֶילסה 183 Bielsa
ּבי ָ
מלונות 207
ִּביֶיסקאס 182 Biescas
ּבילּבאֹו ,123 ,122 ,21 Bilbao
ָ
126–31
חשמליות 251
בּבילּבאֹו 12
ָ
יומיים
מוניות 251
מטרו 251
מלונות 205–6
מסעדות 219
מפה 130
מפת רחובות מאוירת 126–7
נמל התעופה 244–5
פסטיבלים 37 ,35
תחנת הרכבת 246
ּביסקאיָה ,מפרץ 123 Bizkaia
בירה 215
בית העירייה (לּוגֹו) 82 ,81
בית העירייה (סן סבסטיאן) 137
רֹוסליָה ֶדה קסטרו
בית־מוזיאון ָ
(ּפאדרֹון) Casa-Museo Rosalía
70 de Castro
לאגֹואה ,עמק 155 Belagoa
ָ
ֶּב
לבר ֶדה ֶסרדאניָה Bellver de
ֶּב ֶ
194 Cerdanya
בלט 229 ,228
נאסקה 190 Benasque
ֶּב ֶ
מלונות 207
מסעדות 223
ֶּבנֶ דיקטּוס ה־ ,13האפיפיור
194 Benedict XIII
בנקים 240
ֶּב ֶס ֵר ָיאה 79 Becerreá
ּבראֹוגאן 58 Breogán
ֶ

ּבראקאמֹונטה 94 Bracamonte
ֶ
ּברּבאסטרֹו 190 ,177 Barbastro
מסעדות 223
רגארה 141 Bergara
ֶּב ָ
ֶּברגָ ה 195 Berga
מסעדות 223
ָ
ֶּב ָרה ֶדה
ּבידאסֹואה Bera de
152 Bidasoa
ּברֹוטֹו 186 ,182–3 Broto
בריאות 238
סקה 170 Briviesca
ּבריב ֶיא ָ
ִ
ּבריֹונֶ ס 169 Briones
ִ
ברים 208
איך לבחור טאּפאס 212–13
ּברינגאס ,גֹונסאלֹו Bringas,
115 Gonzalo
ּבריניאס 168 Briñas
ַ
רמאֹו 132 Bermeo
ֶּב ֶ
ֶּברמיֶיגֹו 98 Bermiego
ֶּברצֹולאריס 147 ,26 Bertsolaris
בתי־חולים 239
בתי־מרקחת 238
בתי־קפה 209
בתי־שימוש ציבוריים 239

ג

גאּודי ,אנטוני 56 Gaudí, Antoni
ֶאל ָקּפריצ'ֹו (קֹומיאס) 108
ּבריָה 108
נט ִ
בק ַ
גאּודי ָ
	ּפאלאסיֹו ֶאּפיסקוּפאל
(אסטֹורגָ ה) 117
ָ
קאסה ֶדה ּבֹוטינֶ ס (לֵ יאֹון) 118
ג'אז ,הפסטיבל הבינלאומי (גֶ צ'ֹו)
35
ג'אז ,פסטיבלים 35
גאיֶיגֹו ,נהר 182 Gállego
גאלינדסס ,הרוזן ָאסנאר
ֶ
178 Galíndez, Aznar
גאליסיה 52–83 ,20 ,19 Galicia
אדריכלות 23
אדריכלות מקומית 61
החוף האטלנטי מגאליסיה עד
חבל הבאסקים 32–3
הטעמים של צפון ספרד 210
יומיים בסנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה 13
ֶ
לשכת מידע לתיירים 237
מלונות 204
מסעדות 216-17
מפה 54–5
פיאסטות 83 ,37 ,36 ,35 ,34
נקארס 79
שמורת הטבע אֹוס ָא ֶ
שפה 279-80
תחבורה 54
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גאסאֹו 146 Gaceo
ֶ
גאסטייס  ,Gasteizראו ויטוריה
ֵ
גארגאנטה ֶדל ָאניִיסקלֹו Garganta
187 de Añisclo
קארס Garganta
גארגאנטה ֶדל ֶ
107 del Cares
גארסי ,חוסה לואיס Garci, José
89 Luis
גארסיה ּבּוסאס ,אנטוניו García
82 Bouzas, Antonio
טאמירס ,מלך נאווארה
ֶ
גארסיה
García Tamírez, King of
163 Navarra
(ה)גביע הקדוש 180
(לאנגראֹו) Güevos
ֶ
גּואבֹוס ּפינטֹוס
ֶ
34 Pintos
גּואדאלֶ ֶטה ,קרב ()711
ַ
41 Guadalete
גּואל ,משפחת 108 Güell
ֶ
(ּבילּבאֹו)
ָ
נהיים ,מוזיאון
גּוגֶ ַ
Guggenheim Museum
,125 ,23 ,21 ,2–3 Bilbao
128–9
מסלולים 12
גֹודֹוי ,מנואל ֶדה Godoy, Manuel
45 de
גויה ,פרנסיסקו ֶדה Goya,
179 ,95 ,72 ,58 Francisco de
דיוקנו של פרננדו השביעי ,114
156
גולף 232–3
גֹונדֹומאר ,פסטיבלים Gondomar
83 ,35
גֹונסאלֶ ס ,אלונסו González,
94 Alonso
ליּפה González,
גֹונסאלֶ סֶ ,פ ֶ
47 Felipe
ריאנצ'ֹו ,חאביֶיר
גֹונסאלֶ ס ָ
González Riancho, Javier
115
גֹוסֹול 195 Gosol
גותית ,אדריכלות 22
גֶ טאריָה 133 Getaria
מלונות 206
מסעדות 219
גיּבאזָ 'ה 141 Gibaja
גיּפּוסקֹואה 123 Guipúzcoa
ָ
גיפרה ֶאל ֶּפלֹוס ('השעיר') Guifré
ֶ
196 el Pélos
ג'ירֹונה 197 Girona
גלישת גלים 231
גלישת רוח 231
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
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(א קֹורּוניָה)
גני סן קרלוס ָ
יינֹוסה) Día de
ִדיָה ֶדה קאמּפֹו ֵ(ר ָ
58 Jardines San Carlos
36 Campoo
גניבה 239 ,238
דינוזאורים
גנים ראו פארקים וגנים
יֹוחה 165
בלָ ה ִר ָ
גֶ צ'ֹו 131 ,12 Getxo
(אנסיסֹו) 165
עקבות ֶ
פסטיבלים 35
דירות להשכרה 202
ָגראּוס 190 Graus
דלק ,תחנות 248
נהיים
גֶ רי ,פרנק ,מוזיאון גּוגֶ ַ
ֶד ֶמטריּוס הקדוש 182
ָ
(ּבילּבאֹו)  ,23 ,12 Gehry, Frankדמי כניסה 237
128–9
ספילאדרֹו ֶדה לֹוס ֶּביֹוס
ֶ
ֶד
סאלימה Grandas de
ֶ
ָגרנדאס ֶדה
104 Desfiladero de los Beyos
88 Salime
קארס
ספילאדרֹו ֶדל ִריֹו ֶ
ֶ
ֶד
רניקה־לּומֹו Gernika-Lumo
גֶ ָ
Desfiladero del Río Cares
131 ,26–7
104
רניקה 131
העץ של גֶ ָ
דרייק ,סר פרנסיס Drake, Sir
מלחמת האזרחים הספרדית ,46
58 ,44 Francis
47
(ה)דרך לסנטיאגו The Road to
מסעדות 219
24–5 Santiago
ּבריירֹו 78
אֹו ֶס ֵ
ד
ָאסטֹורגָ ה 117
דאלי ,סלבדור 95 Dalí, Salvador
סטיָה 161
ֶא ֶ
מונית גשומה 197
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
תיאטרון־מוזיאון דאלי (פיגֶ ֶרס)
175
197
וִ יָאפראנקה ֶדל ּביֶירסֹו 116
נֹו)
נגיא
ַ
(א
ָ
סאנקֹוס
לֹוס
ה
ד
ֶ
ה
דאנס
ָ
כנסיות צליינים 61
35 Danza de los Zancos
לּוגֹו 81
ֶד ָּבה 133 Deba
לֹוגרֹוניֹו 164
גראדה ,מסלול 79 Degrada
ֶד ָ
מה לקנות בצפון ספרד 226
ֶדה לֹוס לּונָ ה ,משפחת De los
יֹוחה 149
נאבארה ולָ ה ִר ָ
ָ
194 Luna
סאנגּוא ָסה 160
ֶ
ֶדה קונינג ,וילֶ ם De Kooning,
סאריָה 78
128 Willem
ּבארק ָרה 102
ֶ
נטה ֶדה לָ ה
ויס ֶ
סן ֶ
דואר 243
נטה ֶדה סן מיגל 179
	ּפּוא ֶ
ֶ
דוב חום 98
	ּפּוארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט 178
ֶ
דולמנים
פיסט ָרה 60
ֶ
קאּבֹו
ָאלּבי 155
קסטרֹוּפֹול 88
ֶסרדאניָה 194
דרכון 236
(א קֹורּוניָה) 59 Domus
דֹומּוס ָ
דת ראו נצרות
דֹומּוס ֶדה לּולֹוּבריגָ ה (ואיֶיה ֶדה
ֶּבסאיָה) Domus de Lulobriga
ה
109
הּבסּבּורג ,שושלת 44 Habsburg
דומניקּוס הקדוש Dominic, St
הגעתה של גופת יעקב הקדוש
167
חימנֶ ס) 38
(האסכולה של מיגל ֶ
דֹומנֶ ק ִאי מֹונטאנֶ ר ,ליּואיס
ֶ
 Domènech i Montaner, Lluísהוגו ,ויקטור 140 Hugo, Victor
היסטוריה 38–47
108
הליכה 230
דֹונֹוסטיָה ראו סן סבסטיאן
ִ
בערים 250
דּורֹו 193 ,192 Durro
אֹורד ָסה ִאי
בפארק הלאומי ֶ
יירה ,פרננדו Díaz
ריבאדנֵ ָ
ֶ
ִד ָיאס
מֹונטה ֶפרדידֹו 186–7
ֶ
82 Rivadeneyra, Fernando
ּורֹוּפה 105
בּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
דיג 233 ,231 ,73
רדס (השבילים הירוקים)
וִ ַיאס וֶ ֶ
ִדיָה דאס לֶ טראס גאיֶיגאס
233 ,232
(גאליסיה) Día das Letras
34 Gallegas
המחאות נוסעים 240

המינגוויי ,ארנסט Hemingway,
159 ,131 ,51 Ernest
הערצת האמגושים ָ(קמּפאניָה)
120
הרים 30
בקתות הרים 203 ,202
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
175
הפירנאים של נאווארה 153
כפרים הרריים בסי ֶָירה ֶדה לָ ה
מאנדה 166
ֶד ָ
הפארק הלאומי ּפיקֹוס ֶדה
ּורֹוּפה 104–7
ֶא ָ
ֶה ֶררה ,חואן ֶדה Herrera, Juan de
44
השכרת רכב 249
התגלות ,חג 37

ו

ּבּוחארּואלֹו Valle Bujaruelo
ֶ
ואיֶיה
189
אֹורד ָסה Valle de
ואיֶיה ֶדה ֶ
186 Ordesa
ואיֶיה ֶדה ָאנסֹו Valle de Ansó
178
ואיֶיה ֶדה ֶאצ'ֹו Valle de Hecho
178
ואיֶיה ֶדה ּבאסטאן Valle de
153 Baztán
ּבידאסֹואה Valle de
ָ
ואיֶיה ֶדה
152 Bidasoa
לאגֹואה Valle de
ָ
ואיֶיה ֶדה ֶּב
155 Belagoa
ואיֶיה ֶדה ֶּבסאיָה Valle de Besaya
109
ואלדאֹון Valle de
ֶ
ואיֶיה ֶדה
107 Valdeón
ואיֶיה ֶדה ֶט ֶברגָ ה Valle de
98 Teverga
ואיֶיה ֶדה ֶטנָ ה 182 Valle de Tena
נארס ָיאה Valle del
ֵ
ואיֶיה ֶדה
89 Narcea
ואיֶיה ֶדה סאלאסאר Valle de
154–5 ,153 ,14 ,11 Salazar
ואיֶיה ֶדה ּפינֶ ָטה Valle de Pineta
183
קאּבּוארניגָ ה Valle de
ֶ
ואיֶיה ֶדה
108 Cabuérniga
ואיֶיה ֶדה רֹונקאל Valle de Roncal
155 ,153
ואיֶיחֹו ,חואן ֶדה Vallejo, Juan de
170
ואל ד'אראן ,15 ,11 Vall d’Aran
192

ּבֹואי ,15 ,11 Vall de Boí
ואל ֶדה ִ
193 ,177
ואל ֶדה ָקמּפרֹודֹון Vall de
197 Camprodon
ואלדביֶיסֹו ,משפחת Valdevieso
ֶ
111
ואלד ִדיֹוס 99 Valdediós
ֶ
ואלד ֶס ִביֹו 165 Valdecevillo
ֶ
ואלדס־סאלאס ,המרקיז
ֶ
,89 Valdés-Salas, Marqués de
94
ואליטר 197 Vallter
ֶ
ואלּפֹורקרֹו ,מערות Valporquero,
ֶ
117 Cuevas de
ואמּבה 40 Wamba
ָ
וארֹונָ ה ,משפחה 146 Varona
סיקליסטה ָא אספאניה
ָ
וּואלטה
ֶ
36 Vuelta Ciclista a España
וולינגטון ,הדוכס 144 Wellington
לאבה ,מלונות
ָאּבּואנָ ה ֶדה ָא ָ
וִ י ֶ
207 Villabuena de Álava
ויאביסיֹוסה ,15 ,10 Villaviciosa
ָ
99
מסעדות 219
ָאבלאיֹו ,פסטיבלים Villavelayo
וִ י ֶ
34
וִ יָאנאניֶיה 146 Villanañe
ויאנָ ה 162 Viana
ַ
מסעדות 222
בוויאנָ ה 162
ַ
'זארה ּבֹורגָ 'ה
ֶצ ֶ
ויאנָ ה ,קרלוס ֶדה Viana, Carlos
156 de
ָאנּוא ָבה 98 Villanueva
וִ י ֶ
רדס (שבילים ירוקים) Vías
ויאס וֶ ֶ
ַ
233 ,232 Verdes
ויביירֹו 56–7 Viveiro
ֵ
פסטיבלים 35
ויגֹו 73 Vigo
מלונות 204
מסעדות 217
נמל־התעופה 245 ,244
וֶ יֹוסִ ,ריֹו 187 Vellos
ויזיגותים 41 ,40
(ּבאנדה) 76
ֶ
קֹומּבה
ָ
סנטה
	ּפלאיֹו ,מלך הוויזיגותים 106
ֶ
ויטֹוריָה 144–5 ,123 Vitoria
מלונות 206
מסעדות 220
מפה 145
נמל־התעופה 244
פסטיבלים 35
ויטראז'ים ,קתדרלת לֵ יאֹון 121
ויֶיליה 192–3 ,15 Vielha

וילאפראנקה ֶדל ּביֶירסֹו
116 Villafranca del Bierzo
וילאר ֶדה דֹונאס Vilar de Donas
83
רדאנסה 29 Viña Ardanza
ָ
וִ יניָה ָא
ויסקאיָה 123 Vizcaya
ויסקאינֹו ,סבסטיאן Vizcaíno,
ָ
133 Sebastián
ויסקאינֹוס 166 Vizcaínos
ָ
(קֹומיאס) Vírgen
ָ
וירחן ֶדל כרמן
ֶ
109 del Carmen
וירחן ֶדל ּפילאר Virgen del Pilar
ֶ
36
וֶ לאסקֹוֶ ,מלצ'יֹור ֶדה Velasco,
95 Melchior de
לאסקס ,דיֶיגֹו ֶדה Velázquez,
ֶ
וֶ
131 Diego de
לארדה ,משפחת 110 Velarde
ֶ
וֶ
ונדלים 40
וֶ נטאס (מסעדות) 208 Ventas
ּבידאסֹואה ,מלונות Vera
ָ
וֶ ָרה ֶדה
207 de Bidasoa
וֶ רין 77 Verín
ז'ֹוזֶ ף ּבונאּפארט ,המלך Joseph
45 Bonaparte

ז

(א קֹורּוניָה) 58
זכוכית ,בתים ָ

ח

חאקה 179 ,175 ,15 ,11 Jaca
ָ
מלונות 207
מסעדות 223
מפה 179
פסטיבלים 34
נטה
פּוא ֶ
חאראמיֹו ֶדה לָ ה ֶ
ִ
166 Jaramillo de la Fuente
פרֹונט ָרה
ֶ
חאראמיֹוס ֶדה לָ ה
ִ
166 Jaramillos de la Frontera
חג המולד 37
חגים לאומיים 37
חואן הראשון ,מלך קסטיליה Juan
88 I
חואן השני ,מלך פורטוגל Juan II
171
חואן השני ,מלך קסטיליה Juan II
83
חואן השלישי ,מלך נאווארה Juan
162 III
חואן קרלוס הראשון ,מלך ספרד
47 Juan Carlos I
חּואנֶ ס ,חואן ֶדה Juanes, Juan
ָ
69 de
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ליאנֹוס ,גסּפאר ֶמלצ׳יֹור ֶדה
חֹוב ָ
ֶ
Jovellanos, Gaspar Melchor
de
בית הולדתו (חיחֹון) 91 ,90
חּוליאנה הקדושה 110
חוליוּבריגָ ה 109 Julióbriga
חומות העיר (לּוגֹו) 82
חומות העיר (לֵ יאֹון) 119
(ה)חוף האטלנטי ,מגאליסיה ועד
חבל הבאסקים 32–3
חופים
ָא קֹורּוניָה 59
ֶד ָּבה 133
לארדֹו 115
ֶ
סאנשנשֹו 71
ֶ
סן סבסטיאן 138
נטא ֶנדר 114–15 ,87
ָס ָ
אּורדיאלֶ ס 115
ַ
קסטרו
חורף בצפון ספרד 37
חיגאנטס 159 Gigantes
ֶ
חיות־בר 30–31
אֹורד ָסה ִאי
בפארק הלאומי ֶ
מֹונטה ֶפרדידֹו 188–9
ֶ
בפארק הלאומי לֹוס ּפיקֹוס ֶדה
ּורֹוּפה 107
ֶא ָ
הדוב החום 98
לאורך החוף האטלנטי 33
חיחֹון 90–91 ,85 ,14 Gijón
מלונות 204–5
מסעדות 218
מפה 91
פסטיבלים 229 ,36 ,35
חיי לילה 228–9
חיל הקדוש 196
חימנֶ ס ,מיגל (אסכולה) ,הגעתה
ֶ
של גופת יעקב הקדוש
38 Ximenez, Miguel
חיראלט מבריסל 94 Giralte
חירום ,מקרי 239 ,238
חלאף איּבן ראשיד Jalaf
190 ibn-Rasid
חמת־חלילים 90
חמת־החלילים האסטּוריאנית
90
מוזיאון חמת־החלילים (חיחֹון)
91
חניבעל 40
חנייה 251
חצי־האי ,מלחמת (45 )1807-14
חשמל 237
חשמלית 250–51
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ט

י

יוונים 39
ָטאּול 194 ,193 ,192 ,22 Taüll
יין
ֶטאּוקרֹו 72 Teucro
איך לקרוא תוויות 168
טאליֹו 194 Talló
היינות של צפון ספרד 28–9
טאפאיָה 162 Tafalla
המוזיאון לאתנוגרפיה וליין
טאּפאס Tapas
(קאמּבאדֹוס) 71
איך לבחור טאּפאס 212–13
יֹוחה 168–9
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ
טאּפאס ברים 208
יקבים ועלייה לרגל 14 ,11
טאּפיֶיס ,אנטוני Tàpies, Antoni
יֹוחה 149
לָ ה ִר ָ
131
מה לקנות בצפון ספרד 227
טאראמּונדי 88 Taramundi
מה לשתות בצפון ספרד 215
טּודלָ ה 159 Tudela
ֶ
(ארֹו) 35
קרב היין ָ
מסעדות 222
ילדים
פסטיבלים 35
במלונות 203
טּוי 74 Tui
במסעדות 209
טולדו 41 ,40 Toledo
לטייל עם ילדים 237
טֹולֹוסה 140–41 Tolosa
ָ
פעילויות חוץ 233
מסעדות 220
יעקב הקדוש 38 ,19
טֹוסה ֶדל מאר 197 Tossa de Mar
ָ
אגדת יעקב הקדוש 69
ָה)
י
קֹורּונ
(א
ָ
ס
רקּולֶ
א
ֶ
ה
ד
ֶ
ה
טֹור
ֶ
הדרך לסנטיאגו 24–5
62–3 ,59 Torre de Hércules
הקרב בקלאביחֹו 42
(סנטיאנָ ה ֶדל
ַ
ּבֹורחה
ָ
טֹורה ֶדה דֹון
ֶ
הקתדרלה בסנטיאגו ֶדה
מאר) 111 Torre de Don Borja
קֹומּפֹוסטלה 67 ,66
ֶ
לאבגָ ה 109 Torrelavega
טֹור ֶ
ֶ
מוזיאון הצליינות (סנטיאגו ֶדה
טֹורלָ ה 186 ,183 Torla
קֹומּפֹוסטלָ ה) 69
ֶ
טֹורקּואטּוס הקדוש 76
	ּפאדרֹון 70
מאדה ,טֹומאס ֶדה
טֹורק ָ
ֶ
פסליו 68 ,66
190 Torquemada, Tomás de
קברו 67 ,65 ,41
טיולים במכונית
יעקב הקדוש ,יום חגו של
הפירנאים של נאווארה 153
קֹומּפֹוסטלָ ה) 35
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
יֹוחה 168–9
יינות לָ ה ִר ָ
יערות 31
יקבים ועלייה לרגל ,מסלול 14 ,11
עמק הנהר מיניֹו 74–5
(ה)ירושה הספרדית ,מלחמה
עמק הנהר סיל 76–7
(45 )1702-1714
סטֹורטס
ֶ
ייגּוא
הפארק הלאומי ַא ֶ
ישועים 95 ,45 ,44
192–3
ייסודו של המסדר הישועי 142
נקארס 79
שמורת הטבע אֹוס ָא ֶ
סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה 142–3
ָ
ראו גם מסלולים
ֵטייטֹוס (בקתות אבן) 23 Teitos
כ
טיסה 244-5
כבישים מהירים 248–9
טיפים
כדורגל 229
במלונות 201
מועדון הכדורגל אתלטיק
במסעדות 209
ּבילּבאֹו 126
ָ
טלוויזיה 243
כותרות עמודים רומאנסקיות 181
טלפון 243 ,242
כיסאות גלגלים ,גישה ראו נכים,
טלפונים סלולריים 243 ,242
מטיילים
טמפרטורה 37
כל הקדושים ,חג 36
טניס 232–3
כלי חרס 227
טריאנוס ,הקיסר 59
כנסיות
טרמפים 249
אדריכלות רומאנסקית 25
טרס ֵריֶיס 37 Tres Reyes
ֶ
(ּבילּבאֹו)
ָ
בזיליקת ֶּבגֹוניָה
130 Basilica de Begoña
טרקים 230

בזיליקת סן איסידֹורֹו (לֵ יאֹון)
118 Basílica de San Isidoro
דמי כניסה 237
הכנסיות הרומאנסקיות של
אֹוביֶידֹו 96-7
הכנסיות הרומאנסקיות של
קטלוניה 194
הקולגיום המלכותי
(רֹונססבאיֶיס) Colegiata Real
ֶ
154 ,150 ,42–3
כנסיית סן איסידֹורֹו (אֹוביֶידֹו)
95 Iglesia San Isidoro
נטה (סן סבסטיאן)
ויס ֶ
כנסיית סן ֶ
137 Iglesia de San Vicente
כנסיית סן טירסֹו (אֹוביֶידֹו)
94 ,93 Iglesia de San Tirso
כנסיית סן מיגֶ ל (ויטֹוריָה) Iglesia
144 de San Miguel
כנסיית סן ניקולאס ֶדה ּבארי
(ּבילּבאֹו) Iglesia de San
ָ
130 ,126 Nicolás de Bari
כנסיית סן סטּורנינֹו (ּפאמּפלֹונָ ה)
156 Iglesia San Saturnino
כנסיית סנטה מריה ֶדל קֹורֹו (סן
סבסטיאן) Iglesia de Santa
138 María del Coro
כנסיית סנטו דומינגו (לּוגֹו)
Iglesia de Santo Domingo
82
(א קֹורּוניָה)
כנסיית סנטיאגו ָ
58 Iglesia de Santiago
סן חוליאן ֶדה לֹוס ּפראדֹוס
(אֹוביֶידֹו) San Julián de los
97 Prados
סטיָה) San Miguel
(א ֶ
סן מיגֶ ל ֶ
161 ,43
סן מיגל ֶדה ליליֹו (אֹוביֶידֹו) San
97 Miguel de Lillo
סן מרטין ֶדה מֹונדֹוניֶידֹו San
56 Martin de Mondoñedo
פרֹומיסטה San
ָ
סן מרטין ֶדה
25 Martín de Frómista
(טאּול) Sant
קלימנט ָ
ֶ
סנט
193 ,22 Climent
סנטה מריה ֶדל נאראנקֹו
(אֹוביֶידֹו) Santa María del
96–7 ,42 ,22 Naranco
סנטה מריה ֶדל קֹורֹו (סן
סבסטיאן) Santa María del
136 Coro
(ּבאנדה) Santa
ֶ
קֹומּבה
ָ
סנטה
76 Comba
סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו
141 Santuario de Arantzazu
סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה Santuario
142–3 de Loiola

חּוליאנָ ה
ַ
קולגיום סנטה
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר) Collegiata
ַ
111 de Santa Juliana
קולגיום סנטה מריה ֶדל קאמּפֹו
(א קֹורּוניָה) Colegiata de
ָ
58 Santa María del Campo
ראו גם קתדרלות וגם העיירות
והכפרים הרלוונטיים
כסף 240-41
כספומטים 240
כרטיסי אשראי 240
אובדן כרטיס 240
בחנויות 224
במלונות 201
כתבי עת 243
כתובות 243

ל

רב ָרה ,יין Lagar de
לאגאר ֶדה ֶס ֶ
28 Cervera
לאגֹו ֶדה לָ ה ֶארסינָ ה Lago de la
104 Ercina
לָ אֹורגָ ה ,לואיס 141 Laorga, Luis
לאמיניָה 108 Lamiña
לאנג ,ג'סיקה 139 Lange, Jessica
לאנגראֹו ,פסטיבלים 34 Langreo
ֶ
לאנץ ,פסטיבלים 37 Lantz
טֹולֹוסה ,קרב
ָ
לאס נאבאס ֶדה
(Las Navas de Tolosa )1212
150 ,42–3 ,41
ויאס ֶדל ואיֶיה ֶדה
לאס סינקֹו ַ
ּבידאסֹואה Las Cinco Villas del
ָ
152 Valle de Bidasoa
אּוטיסטה
ָ
לאסארה ,חואן ָּב
ָ
139 Lázara, Juan Bautista
לאסארטה ,מסעדות 220 Lasarte
ֶ
לאסה ,פסטיבלים 83 ,37 Laza
ָ
ל'אסטארטיט 197 L’Estartit
ֶ
לארדֹו 115 ,15 Laredo
ֶ
מסעדות 218
פסטיבלים 109 ,35
רדיָה 169 ,146 Laguardia
גּוא ִ
לָ ַ
מלונות 206
(ריּבאדאֹו) La
ֶ
לָ ה ַאטאלָ איָה
56 Atalaya
ּבריָה)
נט ִ
לָ ה ויחאנֶ ָרה ֶאן סיליֹו ָ(ק ַ
37 La Vijanera en Silió
(חאקה) La Victoria
ָ
לָ ה ויקטוריה
34
מּבֹוראדה (סן סבסטיאן) La
ָ
לָ ה ָט
147 ,37 Tamborrada
לָ ה מֹולינָ ה 175 La Molina
לה ֶסאּו ד'אּורזֵ 'יי La Seu d’Urgell
194 ,15
מסעדות 223

נטה ֶדה לָ ה
ויס ֶ
לָ ה פֹולִ יָה (סן ֶ
ּבארק ָרה) 109 ,34 La Folía
ֶ
ּפלאסה 98 La Plaza
ָ
לָ ה
לָ ה קֹורּוניָה ראו ָא קֹורּוניָה
ריּב ָרה 151 La Ribera
לָ ה ֶ
יֹוחה
יֹוחה ,ראו נאווארה ולָ ה ִר ָ
לָ ה ִר ָ
לּואנקֹו 91 Luanco
ָ
מסעדות 218
רקה 89 ,14 Luarca
לּוא ָ
ָ
מלונות 205
פסטיבלים 35
לּוגֹו 80–82 ,40 Lugo
מסעדות 216
מפת רחובות מאוירת 80–81
פסטיבלים 36 ,35
לֹוגרֹוניֹו 164 ,14 ,11 Logroño
יֹוחה 169
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ
מוניות 251
מלונות 206
מסעדות 221
מפה 164
נמל־תעופה 245
פסטיבלים 36
תחנת הרכבת 246
לֹויֹולָ ה ,איגנציּוס הקדוש ,ראו
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה
לֹויֹולָ ה ,משפחת 142 Loyola
נפרמינֶ ס ,מרוץ שוורים
לֹוס ָס ֶ
(ּפאמּפלֹונָ ה) Los Sanfermines
158-9
סנפרמינֶ ס (ּפאמּפלֹונָ ה) Los
לֹוס ֶ
51 ,35 Sanfermines
לּוסיטניָה ,מלחמת ( 155לפנה"ס)
ָ
40
לֹוּפס ,אנטוניו López y
לֹוּפס ִאי ֶ
ֶ
108 López, Antonio
לֹוּפס ֶדה לֶ גאסּפי ,מיגל López de
ֶ
133 Legazpi, Miguel
לּוקה ,חאביֶיר ֶדה Luque, Javier
ֶ
145 de
לֶ טיסיָה ,מלכה 47 Letizia
לֵ יאֹון 118–21 León
האדריכלות 23 ,22
הדרך לסנטיאגו 24
היסטוריה 40
מלונות 205
מסעדות 218
מפה 119
צ'ֹוריסֹוס ,הנקניקים של לֵ יאֹון
116
קתדרלת לֵ יאֹון 120–21 ,24 ,22
תחנת הרכבת 246
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ליאמּבארד ,ראמון Llambard,
ַ
194 Ramón
ליאנארס 197 Llanars
ָ
סֹומרֹון Llanos de
ליאנֹוס ֶדה ֶ
ָ
103 Somerón
ליאנֶ ס 102 ,33 ,15 Llanes
ָ
מלונות 205
מסעדות 218
ליביָה 194 Llívia
ִ
יֹורט ֶדה מאר Lloret de Mar
לִ ֶ
197
ליסארדי 138 Lizardi
סטיָה
ליסארה ,ראו ֶא ֶ
ָ
לֶ מֹוס ,משפחת 78 Lemos
לֶ מֹור ,שארל Lemaur, Charles
68
סאקה 153 ,152 Lesaka
לֶ ָ
רננדס
רתֹולֹומה ֶפ ֶ
ֶ
לֶ צ'ּוגָ הָּ ,ב
Lechuga, Bartolomé
69 Fernández
לֶ ֵק ִא ִיטיֹו 132 Lekeitio
מלונות 206
פסטיבלים 36
קּומּברי 155 Lekumberri
ֶ
לֶ
לשכות מידע לתיירים 237

מ

ָמאּוריסיֹו ,ההגמון של ּבּורגֹוס
172 Mauricio
מאטאֹו ,מאסטרו Mateu,
ֶ
66 Maestro
מאיֹוס ֶדה ריגלֹוס Mallos de
174 Riglos
ֶיסה דֹוריגָ ה ,משפחת Malleza
מאי ָ
94 Doriga
גרֹובה) 36
מאכלי־ים ,פסטיבל (אֹו ֶ
מאלאד ָטה ,רכס 190 Maladeta
ֶ
מאלּפיקה 60 ,20 Malpica
ָ
מאנסיָה ֶדה לָ ה סי ֶָירה Mansilla
ִ
166 de la Sierra
מאצ'יצ'אקֹו ,קאּבֹו Matxitxaco
132
מארטֹורל ,ז'ֹואן Martorell, Joan
ֶ
108
מבצרים וטירות
לקזאר 190
ָא ֶ
ּבּורגֹוס 171
חומות העיר (לּוגֹו) 82
טירות והרים 15 ,11
מיאן 56
מבצר סן ָד ַ
מֹונט ֵריי (וֶ רין) 77
ֶ
סאלאס 89
סארמיֶינטֹו (ריּבאדאביָה) 75
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סטיֹו ֶדה חאביֶיר 160
ָק ִ
לֹוא ֶרה 182 ,15 ,11
סטיֹו ֶדה ַ
ָק ִ
סטיֹו ֶדה לֹוס ֶטמּפלאריֹוס
ָק ִ
ראדה) 117
(ּפֹונפ ָ
ֶ
מגדל ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹונָ ה
(וִ יָאנאניֶיה) Torre Palacio de
146 los Varona
מגדלורים
(א קֹורּוניָה)
טֹורה ֶדה ֶארקּולֶ ס ָ
ֶ
62–3 ,59 Torre de Hércules
מֹורטה Costa da
ֶ
קֹוסטה ָדה
ָ
60 Morte
ָמגֶ לָ ן ,פרדיננד Magellan,
133 ,44 Ferdinand
ֶמ ֶדסִ ,איֶיס 197 Medes Illes
מהירות מותרת 248
(ה)מהפכה הצרפתית 45
מודרנית ,אדריכלות 23
(ה)מּוואחידּון ,שושלת Almohads
42 ,41
מוזיאון הקתדרלה (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) 68 ,13
ֶ
חֹוסה ֶסלָ ה (ּפאדרֹון)
מוזיאון קמילו ֶ
Fundación Camillo José Cela
70
מוזיאונים וגלריות
( MUSACלֵ יאֹון) 119
טריּום (ויטֹוריָה) 145 Artium
ָא ִ
סּולֹואגָ ה
ַ
ֶאסּפאסיֹו איגנאסיֹו
(א ֶצ ָ'אה) Espacio Ignacio
ֶ
133 Zuloaga
ליאנֹוס
חֹוב ָ
בית הולדתו של ֶ
(חיחֹון) Museo Casa Natal de
91 ,90 Jovellanos
רֹוסליָה ֶדה קסטרו
בית־מוזיאון ָ
(ּפאדרֹון) Casa-Museo Rosalía
70 de Castro
(א קֹורּוניָה) 59 Domus
דֹומּוס ָ
דמי כניסה 237
המוזיאון הימי (סן סבסטיאן)
138 ,136 Museo Naval
המוזיאון המחוזי (לּוגֹו) Museo
82 ,80 Provincial
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
סקה) Museo
(אּוא ָ
ֶ
191 Arqueológico Provincial
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
(אֹוביֶידֹו) Museo Arqueológico
95 Provincial
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה
נסה) Museo
(אֹוּור ֶ
ֶ
75 Arqueológico Provincial
(א
המוזיאון לאמנויות היפות ָ
קֹורּוניָה) Museo de Bellas
58 Artes

המוזיאון לאמנויות היפות
(אֹוביֶידֹו) Museo de Bellas
95 ,93 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות
(ּבילּבאֹו) Museo de Bellas
ָ
131 ,12 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות
(ויטֹוריָה) Museo de Bellas
145 Artes
(חאקה)
ָ
המוזיאון לאמנות דתית
179 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית (לּוגֹו)
82 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית
(מֹונדֹוניֶידֹו) Museo Diocesano
56
המוזיאון לאמנות דתית
(סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה) Museum
ָ
143 of Religious Art
המוזיאון לאמנות דתית
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר) Museo
ַ
110 Diocesano
המוזיאון לאמנות מודרנית
(סנטא ֶנדר) Museo
ַ
ובת־זמננו
de Arte Moderno y
115 ,114 Contemporáneo
(א
המוזיאון לארכיאולוגיה ָ
קֹורּוניָה) Museo Arqueológico
59
המוזיאון לאתנוגרפיה (אֹו
ּבריירֹו) Museu Etnográfico
ֶס ֵ
78
המוזיאון לאתנוגרפיה
(טאראמּונדי) Museu
88 Etnográfico
המוזיאון לאתנוגרפיה וליין
(קאמּבאדֹוס) Museo
71 Etnográfico e do Vino
המוזיאון לאתנוגרפיה של ויֶיליָה
Museo Etnográfico de Vielha
193
המוזיאון לאתנוגרפיה של קירֹוס
(ּבארסאנָ ה) Museo
98 Etnográfico de Quirós
ֶילסה
המוזיאון לאתנולוגיה של ּבי ָ
Museu Etnológico de Bielsa
183
המוזיאון לעידן היּורה
(ריּבאד ֶסיָה) Museo Jurásico
ֶ
102
המוזיאון לפרהיסטוריה
(סנטא ֶנדר) Museo de
ַ
115 ,114 Prehistoria

מוזיאון סן ֶטלמֹו (סן סבסטיאן)
המרכז הגאליסיאני לאמנות
מּורים 40–41 ,19 Moors
,137 ,12 Museo San Telmo
בת־זמננו (סנטיאגו ֶדה
הממלכות הצפוניות
139
קֹומּפֹוסטלָ ה) Centro Gallego
ֶ
קֹונקיסטה 42–3
ָ
והר
ֶ
,13 de Arte Contemporanea
דרה Museo de
ּפֹונט ֶב ָ
ֶ
מוזיאון
וכיבושה מחדש של ספרד 85
69
73 ,72 Pontevedra
מֹורנֹו ,האחים 56 Moreno
ֶ
הפארק האתנוגרפי של נהר
חֹוסה ֶסלָ ה
מוזיאון קמילו ֶ
מזג־אוויר 236 ,34–7
(ּפאדרֹון) Fundación Camillo
(איַאריס) Parque
ָארנֹויָה ָ
מזכרות 226–7
70 José Cela
Etnográfico do Río Arnoia
מחול
76–7
מוזיאון שטיחי־הקיר (סנטיאגו
באסקי 27
קֹומּפֹוסטלָ ה) Tapestry
ֶ
ֶדה
יירה)
אֹורטגאליָה (אֹורטיגֵ ָ
ֶ
מוזיאון
בלט 229 ,228
67 Museum
57 Museo Ortegalia
(א ָטה) ETA
(ה)מחתרת הבאסקית ֶ
מּוסאֹו ָדה סיטאניָה ֶדה סנטה
ֵ
לטאמירה Museo de
ָ
מוזיאון ָא
רדה) Museo da
גּוא ָ
(א ַ
ֶט ָגרה ָ
123 ,47 ,21
112–13 Altamira
73 Citania de Santa Tegra
מטבע 240–41
מוזיאון ּבּורגֹוס Museo de
אֹוליטה
ֶ
	ּפאלאסיֹו ֵר ַיאל ֶדה
171 Burgos
חלפנות 240
(אֹוליטה) Palacio Real de
ֶ
(ּבילּבאֹו)
ָ
נהיים
מוזיאון גּוגֶ ַ
מטבעות 241
163 ,162 Olite
,12 ,2–3 Museo Guggenheim
מטרו 251
שעות פתיחה 237
128–9 ,125 ,23 ,21
מי שתייה 214
תיאטרון־מוזיאון דאלי (פיגֶ ֶרס)
Museo
אֹו)
רמ
מוזיאון הדיג ֶ(ּב ֶ
מידות ומשקולות 237
197 Teatro-Museu Dalí
132 del Pescador
מֹונֶ אֹו ,רפאל  139 Moneo, Rafaelמיניֹו ,נהר 73 Miño
אלאבה
ָ
מוזיאון הנשק של
טיול בעמק נהר מיניֹו 74–5
מּונדאקה ,מלונות 206 Mundaka
ָ
(ויטֹוריָה) Museo de Armeria
מיסים
מֹונדאריס 74 Mondariz
145 de Álava
מע״מ 224
מֹונדֹוניֶידֹו 56 Mondoñedo
(נאבה) Museo
ָ
מוזיאון הסיידר
קניות פטורות ממס 236
מֹונטה אּורגּוי (סן סבסטיאן)
ֶ
99 de la Sidra
מיקלדי ,צלמית 131 ,127 Mikeldi
ֶ
138 ,136 ,13 Monte Urgull
מוזיאון העם האסטּוריאני
מֹונטה ָאלֹויָה ,שמורת טבע
ֶ
קּורֹוטה Mirador
ָ
מיראדֹור ֶדה לָ ה
(חיחֹון) Museo del Pueblo de
Parque Natural Monte Aloia
31 de La Curota
90–91 Asturias
74
(ּבילּבאֹו)
ָ
מוזיאון העם הבאסקי
מירֹו ,ז'ֹואן 114 ,95 Miró, Joan
מֹונטה איגֶ לדֹו (סן סבסטיאן)
ֶ
,127 ,26 ,12 Museo Vasco
מכבי־אש 239
139
,13
Monte
Igeldo
130–31
מכונית 248–9
מֹונטה סן ָאנטֹון Monte San
ֶ
מוזיאון העם הגאליסיאני
חניה 251
133 Antón
קֹומּפֹוסטלָ ה)
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
נהיגה בערים 251
מֹונטה ֶּפרדידֹו Monte Perdido
ֶ
,13 Museo do Pobo Galego
עם ילדים 237
183
69
ראו גם טיול במכונית
מֹונט ֵריי ,מבצר (וֶ רין) Monterrei
ֶ
מוזיאון הצליינות (סנטיאגו ֶדה
(ה)מכשפות של סּוגאראמּורדי
77
קֹומּפֹוסטלָ ה) Museo de las
ֶ
152
מוניות 251 ,250
69 ,13 Peregrinaciones
מלאכות־יד 227
מונית גשומה (דאלי) 197
מוזיאון הקתדלרה (לֵ יאֹון) 120
מֹונפֹורטה ֶדה לֶ מֹוס ֶ Monforte deמלֹון 75 Melón
ֶ
מוזיאון הקתדרלה (סנטיאגו ֶדה
78 Lemos
מלונות 200–207
קֹומּפֹוסטלָ ה) 68 ,13
ֶ
מוסיקה
ּבריָה 204–5
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
מוזיאון חמת־החלילים (חיחֹון)
חמת חלילים אסטּוריאנית 90
91 Museo de la Gaita
גאליסיה 204
מוזיאון חמת החלילים (חיחֹון)
נסיאגָ ה
מוזיאון ּכריסטֹוּבל ּבאלֶ ַ
הזמנות וקבלת חדרים 201
91
(גֶ טאריָה) Museo Cristobal
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
מוסיקה באסקית 27
133 Balenciaga
207
פסטיבלי ג'אז בינלאומיים 35
מוזיאון לֵ יאֹון Museo de Léon
חבל הבאסקים 205–6
119
קונצרטים 229 ,228
מחירים 201
מוזיאון נאווארה (ּפאמּפלֹונָ ה)
מּור ,הגנרל ג'ון Moore, General
מטיילים נכים 203
156–7 Museo de Navarra
58 John
יֹוחה 206–7
נאווארה ולָ ה ִר ָ
מּור ,הנרי 131 Moore, Henry
גארֹוצ'ה (אֹולֹוט)
ָ
מוזיאון נפת
סיווג ושירותים 200
Museu Comarcal de la
(ה)מּוראּביטֹון ,שושלת
עם ילדים 203
197 Garrotxa
41 Almoravids
	ּפאראדֹורס 203 ,200–201
ֶ
מוזיאון נתיבי הצליינים
סטּבאן
מּוריֹו ,ברתולומה ֶא ֶ
ִ
רשתות 203 ,200
(אסטֹורגָ ה) Museo de los
ָ
Murillo, Bartolomé Esteban
117 Caminos
תשלום 201
95

 | 262אינדקס
מלחמת האזרחים הספרדית ,21
46–7
רניקה־לּומֹו 131
גֶ ָ
מלחמת העולם הראשונה 46
(ה)ממלכות הצפוניות
קֹונקיסטה 42–3
ָ
והר
ֶ
ֶמנָ ה ,חואן ֶדה Mena, Juan de
130
מנזרים
ּבארק ָרה El
ֶ
סנטּואריֹו ֶדה לָ ה
ָ
ֶאל
102 Santuario de la Barquera
המנזר המלכותי סנטה קלרה
(איַאריס) Real Monasterio de
ָ
76 Santa Clara
לינה 202
איראצ'ה Monasterio de
ֶ
מנזר
161 Irache
אֹוליבה Monasterio
ָ
מנזר לָ ה
163 de la Oliva
מנזר לָ ה מגדלנה (סאריָה)
Monasterio de La
78 Magdalena
קארטּוחה ֶדה
ָ
מנזר לָ ה
מיראפלֹורס (ּבּורגֹוס)
ֶ
Monasterio de La Cartuja de
171 Miraflores
יירה Monasterio de
מנזר לֵ ֶ
160 Leyre
מֹונט ֶדראמֹו Monasterio
ֶ
מנזר
77 de Montederramo
מנזר סן אנדרס ֶדה ֵטיישידֹו
Monasterio de San Andrés
57 de Teixido
נטה דֹו ּפינֹו
ויס ֶ
מנזר סן ֶ
(מֹונפֹורטה ֶדה לֶ מֹוס) San
ֶ
74 Vicente do Pino
מנזר סן חואן ֶדה לָ ה ֶּפניָה
Monasterio de San Juan de
180–81 ,175 ,51 ,15 la Peña
מיאן ֶדה יּוסֹו
מנזר סן ָ
Monasterio de San Millán de
167 Yuso
מיאן ֶדה סּוסֹו
מנזר סן ָ
Monasterio de San Millán de
167 Suso
מנזר סן מרטיניֹו ּפינאריֹו
קֹומּפֹוסטלָ ה)
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
Convento de San Martiño
69 ,64 ,52 ,13 Pinario
לאנֹובה)
ָ
(ס
מנזר סן סלבדור ֶ
Monasterio de San Salvador
76
לטארס
ֶ
נט ַא
מנזר סן ּפאיֹו ֶדה ָא ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה)
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
Convento de San Paio de
65 Antealtares
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מנזר סן פדרו ֶדה רֹוקאס
Monasterio de San Pedro de
76 Rocas
מנזר סן ֶּפלאיֹו (אֹוביֶידֹו)
Monasterio de San Pelayo
95 ,93
מנזר סן פרנסיסקו (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) Convento de
ֶ
68 San Francisco
מנזר סנטה מריה (ריּפֹול)
196 Monestir de Santa María
מנזר סנטה מריה ֶדה אֹויָה
Monasterio de Santa María
73 de Oia
יירה
אֹוס ָ
מנזר סנטה מריה ֶדה ֵ
Mosteiro de Santa María de
78 Oseira
מנזר סנטה מריה ֶדה ֶמלֹון
Monasterio de Santa María
75 de Melón
מנזר סנטה מריה לָ ה ֵר ַיאל
(נאח ָרה) Monasterio de Santa
ֶ
166 María la Real
מנזר סנטה מריה לָ ה ֵר ַיאל ֶדה
אּואלגאס (ּבּורגֹוס)
לאס ֶ
Monasterio de Santa María
171 la Real de las Huelgas
מנזר סנטו דומינגו (ריּבאדאביָה)
Monasterio de Santo
75 Domingo
(ואלד ִדיֹוס) 99
ֶ
מנזר ציסטרציאני
מנזר ריּבאס ֶדה סיל
Monasterio de Ribas de Sil
77
ּבאד ֶסס Sant
סנט ז'ֹואן ֶדה לֶ ס ָא ֶ
Joan de les Abadesses
196-7
ֶמנֶ ֶנדס ֶדה ָאמּבאס ,פדרו אנטוניו
Menéndez de Ambás, Pedro
94 Antonio
ָמנסאנֶ ָדה ,ספורט חורף
233 ,232 Manzaneda
ֶמסֹונֶ ס (מסעדות) 208 Mesones
מסלולים 10–15
טירות והרים 15 ,11
ּבילּבאֹו 12
ָ
יומיים
יומיים בסן סבסטיאן 12-13
יומיים בסנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה 13
ֶ
יקבים ועלייה לרגל 14 ,11
רדה 14–15 ,10
קֹוסטה וֶ ֶ
ָ
ראו גם טיולים ברכב
מסעדות 208–23
ּבריָה 217–19
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
גאליסיה 216-17

הזמנת שולחן 209
הטעמים של צפון ספרד
210–11
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
222-3
זמני הארוחות 208
חבל הבאסקים 219–21
טאּפאס 212–13
ילדים 209
מחירים וטיפים 209
יֹוחה 221-2
נאווארה ולָ ה ִר ָ
נכים 209
צמחונים 209
קוד לבוש 209
תפריט 208-9
ראו גם אוכל ומשקאות
מעבורות 245
מע״מ 236 ,224 IVA
מערות
רקה 39 Atapuerca
טאּפּוא ָ
ֶ
ָא
נטה ֶדה לָ ה
ויס ֶ
ֶאל סֹוּפלָ אֹו (סן ֶ
ּבארק ָרה) 102 El Soplao
ֶ
ואלּפֹורקרֹו Cuevas de
ֶ
מערות
117 Valporquero
מערות סּוגאראמּורדי Cuevas
152 de Zugarramurdi
ּבֹוסקה Cueva El
ֶ
מערת ֶאל
106 Bosque
סטיֹו Cueva El
מערת ֶאל ָק ִ
109 Castillo
מערת ֶדה אלטאמירה Cueva
112–13 ,39 de Altamira
ּבּוסטיֹו Cueva
ִ
מערת ֶדה טיטֹו
102 de Tito Bustillo
ֶיאה
מערת ֶדה לָ ה קֹובאסי ָ
106 Cueva de la Covaciella
מערת לאס מֹונֶ דאס Cueva Las
109 Monedas
מערת לֹוס קאנֶ ס Cueva de los
106 Canes
מפות
ָא קֹורּוניָה 59
סקה 191
אּוא ָ
ֶ
אֹוביֶידֹו 92-3
אירופה 17
ּבריָה 86–7
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
ּבּורגֹוס 171
ּבילּבאֹו 130
ָ
ּבילּבאֹו :מפת רחובות מאוירת
ָ
126–7
גאליסיה 54-5
הדרך לסנטיאגו 24-5

החוף האטלנטי מגאליסיה עד
חבל הבאסקים 32–3
היינות של צפון ספרד 28–9
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
176-7
ויטֹוריָה 145
חאקה 179
ָ
חבל הבאסקים 124–5
חיחֹון 91
יֹוחה 168-9
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ
טיול בעמק נהר מיניֹו 74-5
טיול בעמק נהר סיל 76–7
טיול בפארק הלאומי
סטֹורטס 192-3
ֶ
ייגּוא
ַא ֶ
טיול בפירנאים של נאווארה 153
לּוגֹו :מפת רחובות מאורית
80–81
לֹוגרֹוניֹו 164
לֵ יאֹון 119
מבט אל צפון ספרד 50-51
לטאמירה 113
ָ
מערת ָא
מפת דרכים של צפון ספרד ראו
עטיפה אחורית פנימית
יֹוחה 150-51
נאווארה ולָ ה ִר ָ
סן סבסטיאן :מפת רחובות
מאוירת 136-7
נטא ֶנדר 114
ָס ַ
קֹומּפֹוסטלָ ה :מפת
ֶ
סנטיאגו ֶדה
רחובות מאוירת 64–5
סנטיאנָ ה ֶדל מאר :מפת רחובות
ַ
מאוירת 110–11
	ּפאמּפלֹונָ ה 157
האי
אֹורד ָס ִ
	ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ֶ
ֶ
מֹונטה ֶּפרדידֹו 186–7
ֶ
	ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה
ֶ
ּורֹוּפה 104–5
ֶא ָ
דרה 72
	ּפֹונט ֶב ָ
ֶ
צפון ספרד 16–17
נקארס 79
שמורת הטבע אֹוס ָא ֶ
מפלגת העם (ּפארטידֹו ּפֹוּפּולאר)
47 Partido Popular
מפלים
סֹורֹוסאל 183 Sorrosal
קֹולָ ה ֶדה קאּבאיֹו Cola de
187 Caballo
מרכולים 225
(ּבילּבאֹו)
ָ
ריּב ָרה
ֶמרקאדֹו ֶדה לָ ה ֶ
127 Mercado de la Ribera
משטרה 238–9
משקאות חריפים
מה לקנות בצפון ספרד 227
מה לשתות בצפון ספרד 215
משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקאות

מה לקנות בצפון ספרד 227
מה לשתות בצפון ספרד 215
משקעים 36

נ

נאבאר ֶטה 165 Navarrete
ֶ
יֹוחה 168
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ
נאבה 95 Nava
ָ
פסטיבלים 35
נאביָה 88 ,79 Navia
נאגּוסיָה ,חואן ֶדה Nagusia, Juan
156 de
נאח ָרה 166 Nàjera
ֶ
נאראנחֹו דה ּבּולנֶ ס Naranjo de
104 Bulnes
נֶ גרֹוִ ,ריֹו 89 Negro, Rio
נהיגה 248–9
מּוריֹו,
סטרה סניורה ֶדה ִ
נּוא ָ
ֶ
רמיטה Nuestra Señora de
ֶא ָ
183 Murillo
סטרה סניורה ֶדה קֹובאדֹונגָ ה
נּוא ָ
ֶ
ּורֹוּפה) Nuestra
(ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
,36 Señora de Covadonga
109
נודיזם 233 ,231
יֹוחה Navarra y La
נאווארה ולָ ה ִר ָ
149–73 Rioja
יֹוחה 165
דינוזאורים בלָ ה ִר ָ
הטעמים של צפון ספרד 211
הפירנאים של נאווארה 153
יֹוחה 168–9
טיול בחבל היין לָ ה ִר ָ
יקבים ועלייה לרגל 14 ,11
לשכת מידע לתיירים 237
מלונות 206–7
ממלכת נאווארה 156
מנות אופייניות לפירנאים של
נאווארה 155
מסעדות 221–2
מפה 150–51
פסטיבלים 37 ,36 ,35 ,34
תחבורה 150
נאווארה ,ממלכה 156
נֹויָה 70 ,13 Noia
מלונות 204
מסעדות 216
נּומאנטיָה 39 Numantia
(ּפארט ִאי
ֶ
בּבילּבאֹו
ָ
נוף ֶאל ָא ֶרנאל
לקזאר) 8–9
ָא ָ
נופים וטבע בצפון ספרד 30–31
ּבּואנָ ה (ערב חג המולד)
נֹוצ'ה ֶ
ֶ
37 Noche Buena
ֶיחה (ערב השנה החדשה)
נֹוצ'ה וי ָ
ֶ
37 Noche Vieja

(ס ָרה) 129
נחש ֶ
ֶימיֶיר ,אוסקר Niemeyer, Oscar
ני ֶ
90
נכים ,מטיילים 237
במלונות 203
במסעדות 209
נפוליאון הראשון ,הקיסר
192 ,180 ,45 Napoleon I
נצרות
הדרך לסנטיאגו 24–5
הממלכות הצפוניות
קֹונקיסטה 42–3
ָ
והר
ֶ
והמוסלמים 40
וכיבושה מחדש של ספרד ,41
85

ס

סאיֶינט ֶדה גאיֶיגֹו Sallent de
182 Gállego
אֹויסה ,חאביֶיר Sáiz Oiza,
ָסאיס ָ
141 Javier
סאלאס 89 Salas
סאלאסאר ,עמק הנהר Salazar
154
סאלארדּו 192 Salardú
סאלינאס ,מסעדות 218 Salinas
סאנגּוא ָסה ,149 ,14 Sangüesa
ֶ
160
סאנס ֶדה ָסאּוטּואֹולָ ה ,מריה Sanz
113 de Sautuola, María
רסלינֹו
סאנס ֶדה ָסאּוטּואֹולָ הָ ,מ ֶ
Sanz de Sautuola, Marcelino
113
גארסס ,מלך
ֶ
סאנצ'ו הראשון
נאווארה ,41 Sancho I Garcés
156
ראמירס),
ֶ
סאנצ'ו הראשון (סאנצ'ו
מלך אראגון ,161 Sancho I
190 ,182 ,180
סאנצ'ו השני ,מלך לֵ יאֹון Sancho
171 ,170 II
סאנצ'ו השלישי ('הגדול') ,מלך
נאווארה ,156 ,149 Sancho III
166 ,160
סאנצ'ו הרביעי ('החכם') ,מלך
נאווארה 156 Sancho IV
סאנצ'ו השביעי ('החזק') ,מלך
נאווארה ,43 ,42 Sancho VII
154
סאנצ'ס ּבֹורט ,חוליאן Sánchez
ֶ
57 Bort, Julián
סאנשנשֹו 71 Sanxenxo
ֶ
מלונות 204
מסעדות 217
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סאּפאטרֹו ,חוסה רודריגז
ֶ
47 Zapatero, José Rodríguez
סאראּוץ 133 Zarautz
ָ
מלונות 206
מסעדות 220–21
סארגאדלֹוס 82 ,58 Sargadelos
ֶ
סארטר ,ז'אן־פול Sartre,
110 Jean-Paul
סאריָה 78 Sárria
ֶסבאיֹוס ,משפחת 108 Cevallos
ָסּבאלֶ ָטה ,אנטוניו ֶדה Zabaleta,
114 Antonio de
יירה 57 Cedeira
ֶס ֵד ָ
סּואבים ,שבט 40 Suevi
סּואסֹולָ ה ,ההגמון 141 Zuázola
סֹוּבה 115 Soba
ָ
סּוגאראמּורדי Zugarramurdi
152
המכשפות של סּוגאראמּורדי
152
סּולֹואגָ ה ,איגנאסיו Zuloaga,
ַ
139 ,131 Ignacio
סּולֹואגָ ה
ַ
מוזיאון איגנאסיֹו
(א ֶצ ָ'אה) 133
ֶ
סּומאיה 133 Zumaia
סֹומיֶידֹו ,שמורת טבע Somiedo,
98–9 Parque Natural de
סּוניגָ הֶ ,פרמין מאנסֹו ֶדה Zúniga,
164 Fermín Manso de
סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו Sos del Rey
178 Católico
סוסים ,רכיבה 233 ,232
סוף עונה ,מכירות 224-5
סוציאליסטית ,מפלגה 47 PSOE
סּורּבאראן ,פרנסיסקו Zurbarán,
,115 ,95 ,72 ,56 Francisco
131
סֹורֹוסאל ,מפל המים Sorrosal
183
סֹורט 194 ,15 ,11 Sort
זאראֹו ֶדה ָא ְרלֶ ס ,סן Cesáreo de
ֶס ֶ
167 Arles, San
סטודנטים ,הנחות 237
ָסטּורנינּוס הקדוש St Saturninus
156
טקאסס 197 Setcases
ֶ
ֶס
ריאס 208 Siderías
סידר ַ
ֶ
סיּודאדלָ ה (ּפאמּפלֹונָ ה)
ֶ
156 Ciudadela
סיידר
ביסיֹוסה 99
ָ
ויא
ַ
מה לשתות בצפון ספרד 215
(נאבה) 90
ָ
מוזיאון הסיידר
סטּוריאס
ַ
מנות אופייניות של ָא
103
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ֶסיָיה ,נהר 104 ,102 ,35 Sella
ִסיֶיס ,ארכיפלאג Cíes
71 archipelago
נקארס Sierra de
סיֶירה ֶדה ָא ֶ
116 Ancares
סיֶירה ֶדה אראלאר Sierra de
155 Aralar
מאנדה Sierra de
סיֶירה ֶדה לָ ה ֶד ָ
166 la Demanda
כפרים הרריים 166
מאנדה ,כפרים
סיֶירה ֶדה לָ ה ֶד ָ
הרריים Sierra de la Demanda
166
סיֶירה ,פסטיבלים 34 Siera
סיל ,טיול בעמק הנהר 76–7 Sil
סיל ,קניון 76 Sil Canyon
סילגאר ,חוף 71 Silgar
סילֹואה ,דייגו ֶדה Siloé, Diego de
ֶ
172
סילֹואה ,חיל ֶדה Siloé, Gil de
ֶ
172 ,171
סימאד ִביָה 90 Cimadevilla
ֶ
מקלן Simon of Cologne
סימון ֶ
171
סיסה ,אלבארֹו ,23 Siza, Álvaro
ָ
69
סיסנֶ רֹוס ,החשמן Cisneros,
160 Cardinal
סיר ָסה 178 Siresa
ֶ
סכנות ומטרדים 238–9
אזהרות מסע 236
לאנֹובה 76 Celanova
ָ
ֶס
ָסלבאטי ֶָירה 146 Salvatierra
לבאט ָרה ֶדה מיניֹו Salvaterra de
ֶ
ָס
74 Miño
אֹוסה Selva de Oza
לבה ֶדה ָ
ֶס ָ
178
לבה ֶדה איראטי Selva de Irati
ֶס ָ
153
חֹוסה Cela, Camilo
ֶסלָ ה ,קמילו ֶ
71 José
חֹוסה ֶסלָ ה
מוזיאון קמילו ֶ
(ּפאדרֹון) Fundación Camillo
70 José Cela
גראנדה (חיחֹון) Semana
ֶ
ֶסמאנָ ה
35 Grande
ֶסמאנָ ה נֶ ָגרה (חיחֹון) Semana
35 Negra
ֶסמאנָ ה סנטה 34 Semana Santa
סן אנדרס ֶדה ֵטיישידֹו San
57 Andrés de Teixido
סן אנטֹולין (לֶ ֵק ִא ִיטיֹו) San Antolín
36
נסיֹו 169 San Asensio
סן ָא ֶס ִ

מיאן ,מבצר 56 San Damián
סן ָד ַ
ּבארק ָרה San
ֶ
נטה ֶדה לָ ה
ויס ֶ
סן ֶ
,33 Vicente de la Barquera
102 ,85
מלונות 205
מסעדות 218
פסטיבלים 109 ,34
סן חואן ֶדה ֶּבלֶ ניֹו ,פסטיבלים San
37 Juan de Beleño
סן חואן ֶדה לָ ה ֶּפניָה ,מנזר San
180–81 ,51 Juan de la Peña
מיאן ֶדה לָ ה קֹוגֹויָה San Millán
סן ָ
167 de la Cogolla
מלונות 207
סן מיגל ,בית־תפילה San Miguel
155
סן ניקולאס ,האי San Nicolás
132
סן סבסטיאן ,33 San Sebastián
136–9 ,134–5 ,125 ,51
יומיים בסן סבסטיאן 12-13
מוניות 251
מלונות 206
מסעדות 220
מפת רחובות מאוירת 136–7
נמל התעופה 245 ,244
פסטיבל הסרטים ,228 ,139 ,36
229
פסטיבלים 139 ,37 ,36 ,35
תחנת הרכבת 246
סן פרֹוילאן (לּוגֹו) 36 San Froilán
סן ֶפרמין (ּפאמּפלֹונָ ה) San
158–9 ,21 Fermín
ּבאד ֶסס Sant
סנט ז'ֹואן ֶדה לֶ ס ָא ֶ
Joan de les Abadesses
196–7
מסעדות 223
סנטא ֶנדר ,85 ,15 ,10 Santander
ַ
114–15
חופים 114–15 ,87
מוניות 251
מלונות 205
מסעדות 219
מפה 114
נמל־התעופה 245 ,244
פסטיבלים 35
תחנת הרכבת 246
ּבֹוב ָדה
סנטה ֶאּולאליָה ֶדה לָ ה ֶ
Santa Eulalia de la Bóveda
83
רמיטה Santa
סנטה ֶאלֶ נָ הֶ ,א ָ
182 Elena
רמיטה
ּונאטהֶ ,א ָ
סנטה מריה ֶדה ֶא ֶ
ֶדה Santa María de Eunate,
161 Ermita de

יירה Santa
אֹוס ָ
סנטה מריה ֶדה ֵ
78 María de Oseira
סנטה קלרה ,האי (סן סבסטיאן)
138 ,136 Santa Clara
סטבֹו ֶדה ריּבאס ֶדה סיל,
סנטו ֶא ֶ
מנזר Monasterio de Santo
77 Estevo de Ribas de Sil
קאלסאדה
ָ
סנטו דומינגו דה לה
Santo Domingo de la
167 ,14 ,11 Calzada
הדרך לסנטיאגו 25
מלונות 207
מסעדות 222
פסטיבלים 34
סנטו תומאס (חבל הבאסקים)
37 Santo Tomás
סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹולָ ה Santuario
142–3 de Loiola
סנטֹוניָה 115 Santoña
נטס Santos
אינֹוס ֶ
ֶ
סנטוס
37 Inocentes
קֹומּפֹוסטלה
ֶ
סנטיאגו ֶדה
,19 Santiago de Compostela
64–9 ,53
היסטוריה 41
הקתדרלה ,65 ,50 ,24–5 ,23
66–7
יומיים בסנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלה 13
ֶ
מלונות 204
מסעדות 217
מפת רחובות מאוירת 64–5
נמל־התעופה 245
פסטיבלים 83 ,35
תחנת הרכבת 246
ראו גם הדרך לסנטיאגו
סנטיאגו ,יום חגו של הקדוש
קֹומּפֹוסטלָ ה) 83
ֶ
(סנטיאגו ֶדה
סנטיאנה ֶדל מאר Santillana del
100–101 ,87 ,85 ,50 Mar
מלונות 205
מסעדות 219
מפת רחובות מאוירת 110–11
(אבילֶ ס) Centro
ֶימיֶיר ָ
ֶסנטרֹו ני ֶ
90 Niemeyer
נּוריָה Sanctuari de
סנקטּוארי ֶדה ִ
ַ
196 Núria
ספורט 230–33 ,229
ספורט ופסטיבלים בחבל
הבאסקים 147
ספורט אווירי 233 ,230
ספורט חורף 233 ,232
ספורט ימי 233 ,231
ספני החוף הבאסקי 133
ֶסרדאניָה 194 Cerdanya

ֶס ָרה ֶדל קאדי Serra del Cadí
195
ֶס ָרה ,ריצ'רד 129 Serra, Richard
נחש 124
עניין של זמן 128
רוואנטס ,קסטרו ֶדה Cervantes,
ֶ
ֶס
79 Castro de
ֶסרלֶ ר 190 Cerler
רק ָדה ,דולמן Cerqueda
ֶס ֶ
60 dolmen
סתיו בצפון ספרד 36

ע

עבד א־רחמן הראשון Abd el
40 Rahman I
(ה)עיר החדשה (סן סבסטיאן) ,13
139
(ה)עיר העתיקה (סן סבסטיאן) ,12
138
עיתונים 243
עליית מרים ,חג 35
רניקה 131
(ה)עץ של גֶ ָ
ערב השנה החדשה 37

פ

ּפאדיָה ,חואן ֶדה Padilla, Juan de
ִ
171
ּפאדרֹון 70 Padrón
מסעדות 216
פאולוס השלישי ,האפיפיור
142 Paulus III
ּפאיֹוסאס (בתים עתיקים) Pallozas
78 ,61
ּפאלאס ֶדה ֵריי 83 Palas de Rei
ּפאמּפלֹונָ ה ,14 ,11 Pamplona
156–9 ,149 ,51
הדרך לסנטיאגו 25
היסטוריה 40
מלונות 206–7
מסעדות 222
מפה 157
נמל התעופה 245 ,244
סנפרמין 158–9 San Fermín
סן ֶ
פסטיבלים 35 ,21
תחנת הרכבת 246
ּפאנטיקֹוסה 182 Panticosa
ָ
ּפאסאי־דֹוניּבאנֶ ה Pasai-
140 Donibane
מסעדות 220
ּפאסה ,גָ ֶאטאנֹו Pace, Gaetano
ֶ
143
אֹוקה 70 Pazo de Oca
ּפאסֹו ֶדה ָ
ּפאסֹו ֶדה ּבאסאן (קאמּבאדֹוס)
70 Pazo de Bazán

ּפאסֹו ֶדה ראשֹוי (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) Pazo de Raxoi
ֶ
68 ,64
למירס (סנטיאגו ֶדה
ּפאסֹו ֶדה ֶש ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Pazo de
ֶ
68 ,64 ,13 Xelmírez
ּפאסֹוס (בתי אבן) 61 Pazos
ּפאראדה דֹו סיל 77 Parada do Sil
ָ
ֶילסה Parador de
ּפאראדֹור ֶדה ּבי ָ
187 Bielsa
ּפאראדֹורס ,200–201 Paradores
ֶ
203
ּפארדֹו ּבאסאן ,אמיליה Pardo
70 Bazán, Emilia
לקזאר ,לואיס Paret y
ּפארט ִאי ָא ָ
ֶ
162 Alcázar, Luis
בּבילּבאֹו 8-9
ָ
נוף ֶאל ָא ֶרנאל
(ה)פארק האתנוגרפי של נהר
(איַאריס) Parque
ָארנֹויָה ָ
Etnográfico do Río Arnoia
76-7
פארק הפרהיסטוריה (ואיֶיה ֶדה
ֶט ֶברגָ ה) Parque de la
98 Prehistoria
פארקים וגנים
(א קֹורּוניָה)
גני סן קרלוס ָ
58 Jardines San Carlos
מֹונטה אּורגּול (סן סבסטיאן)
ֶ
138 ,136 Monte Urgull
מֹונטה איגֶ לדֹו (סן סבסטיאן)
ֶ
139 Monte Igeldo
ֶינטה
נטה לֹורי ֶ
ויס ֶ
פארק ֶ
(קסטרֹוּפֹול) Parque de
88 Vicente Loriente
פארק ֶסרֹו ֶדה סנטה קטלינה
(חיחֹון) Parque del Cerro de
90 Santa Catalina
(אבילֶ ס) Parque
רארה ָ
פארק ֶפ ָ
90 de Ferrera
פארקים לאומיים
מֹונטה ֶּפרדידֹו
ֶ
אֹורד ָסה ִאי
ֶ
,11 Ordesa y Monte Perdido
186–9 ,182–3 ,51 ,30 ,15
סטֹורטס d’Aigüestortes
ֶ
ייגּוא
ַא ֶ
192–3 ,176
ִאיַיס סיֶיס 71 Illas Cíes
ּורֹוּפה Picos de
	ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
104–7 Europa
ראו גם שמורות טבע
פדרו הראשון ,מלך אראגון Pedro
191 ,180 I
פדרו השני ,מלך אראגון Pedro II
190
נטה אינטרנסיונאל (טּוי)
ּפּוא ֶ
ֶ
74 Puente Internacional
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נטה ֶדה ,20 Fuente Dé
פּוא ֶ
ֶ
106–7
מלונות 204
רכבל 105
נטה ֶדה סן מיגל Puente de
ּפּוא ֶ
ֶ
179 San Miguel
נטה ויֶיסגֹו Puente Viesgo
ּפּוא ֶ
ֶ
109
מסעדות 218
נטה לָ ה ֵריינָ ה Puente la
ּפּוא ֶ
ֶ
161 ,149 Reina
הדרך לסנטיאגו 25
מסעדות 222
נטראּביָה ראו אֹונדאריּביָה
פּוא ֶ
ֶ
פּואנמאיֹור 169 Fuenmayor
ֶ
ּפּוארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט Puerto de
ֶ
178 Somport
ּפֹודרֹוסֹו ,מאסטרו פדרו
ֶ
56 Poderoso, Maestro Pedro
ּפֹוטס 107 Potes
ֶ
מסעדות 218
ּפֹומּפיּוס 156 ,40 Pompey
ֵ
פֹונדאס (מסעדות) 208 Fondas
ּפֹונט ָא ֵר ַיאס ,פסטיבלים
ֶ
83 ,35 Ponteareas
דרה 72–3 Pontevedra
ּפֹונט ֶב ָ
ֶ
מלונות 204
מסעדות 216
מפה 72
פסטיבלים 35
אּומה 57 Pontedeume
ּפֹונט ֶד ֶ
ֶ
ּפּונטה דֹוס ּפראדֹוס Punta dos
ָ
57 Prados
פונטנה ,קרלו Fontana, Carlo
142
פֹונט־רֹומּו 194 Font-Romeau
פוניות ,מלחמות 40 ,39
ּפֹונסה ֶדה לֵ יאֹון ,דייגו Ponce de
ֶ
164 Léon, Diego
פֹונס ָקה ,משפחת 69 Fonseca
ֶ
ראדה 116–17 Ponferrada
ּפֹונפ ָ
ֶ
פֹוס 56 Foz
ּפֹוסאדאס (מסעדות) Posadas
208
ואלדאֹון ,מסעדות
ֶ
ּפֹוסאדה ֶדה
ָ
218 Posada de Valdeón
ּפֹוס ְטס 190 Posets
ֶ
פוסטר ,סר נורמן Foster, Sir
23 Norman
רדה 194 Puigcerdà
ּפּוצ'ס ָ
ֶ
מסעדות 223
ּפֹורטה מיניָה (לּוגֹו) Porta Miña
ָ
80
נֹובה (לּוגֹו) Porta Nova
ּפֹורטה ָ
ָ
80

אינדקס | 267
ּפֹורטּוגאלֶ ֶטה ,12 Portugalete
131
פֹורמיגאל 182 ,175 Formigal
פֹורמנט ,דאמיָה Forment,
ֶ
191 ,167 Damià
פיגֶ ֶרס 197 Figueres
ּפיֹורנֶ דֹו 79 Piornedo
ּפיטה ,מריה 58 Pita, María
ָ
פייסטה ֶדל ָאגינאלדֹו (סן חואן ֶדה
ֶּבלֶ ניֹו) Fiesta del Aguinaldo
37
(ארנֶ ִדיֹו) Fiesta
פייסטה ֶדל אּומֹו ָ
36 del Humo
פייסטה ֶדל סנטו (סנטו דומינגו ֶדה
קאלסאדה) Fiesta del
ָ
לָ ה
34 Santo
פייסטה ֶדל ּפאסטֹור (קסטרו
אּורדיאלֶ ס) Fiesta del Pastor
ָ
109
מאטאֹו (לֹוגרֹוניֹו)
ֶ
פייסטה סן
36 Fiesta San Mateo
(ויא ֶבלאיֹו)
פייסטה סנטה ָא ֵּור ָיאה ַ
34 Fiesta Santa Áurea
(טּודלָ ה)
פייסטה ּפאטרֹונאלֶ ס ֶ
35 Fiesta Patronales
פייסטות ופסטיבלים 229 ,34–7
ּבריָה 109
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
נפרמינֶ ס (ּפאמּפלֹונָ ה)
לֹוס ָס ֶ
158–9
סן סבסטיאן 139
ספורט ופסטיבלים בחבל
הבאסקים 147 ,27
פסטיבלים בגאליסיה 83
פיסט ָרה
ֶ
פיניסט ֶרה ראו קאּבֹו
ֶ
פיניקים 39
פיקאסו ,פבלו ,95 Picasso, Pablo
195
ּפיקארט 141 Picart
סֹוררֹו 107 Pico Tesorero
ּפיקֹו ֶט ֶ
ּורֹוּפה Picos de
ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
85 ,50 ,30 ,20 Europa
השבילים הטובים ביותר 105
	ּפארקה נאסיֹונאל ֶדה ּפיקֹוס ֶדה
ֶ
ּורֹוּפה 104–7
ֶא ָ
פסטיבלים 109 ,36
(ה)פירנאים המרכזיים והמזרחיים
174–97
הטעמים של צפון ספרד 211
טירות והרים 15 ,11
מלונות 207
מסעדות 222-3
מפה 172-173
תחבורה 177

(ה)פירנאים
מנות אופייניות 155
של נאווארה 153
ראו גם הפירנאים המרכזיים
והמזרחיים
ּפלאט ֶרסק ,סגנון 119 ,23
ָ
אֹוסט ֶנדה Playa Ostende
ֶ
ּפלאיָה
115
ּפלאיָה ֶאל סרדינֶ רֹו Playa el
114–15 Sardinero
ּפלאיָה ֶדל ּבראסֹומאר Playa del
115 Brazomar
קאמיֹו Playa del
ֶ
ּפלאיָה ֶדל
87 Camello
לֹורנסֹו Playa San
ּפלאיָה סן ֶ
90 Lorenzo
ֶּפלאיֹו הקדוש 95
סטּוריאס Pelayo
ַ
ֶּפלאיֹו ,מלך ָא
106 ,95 ,41
הכתרתו 107
הממלכות הצפוניות
קֹונקיסטה 42
ָ
והר
ֶ
הקרב בקֹובאדֹונגָ ה 106
פסליו 93 ,90
פלאסה אלפונסו ֶסקֹונדֹוֶ ,אל
קאסטו (אֹוביֶידֹו) Plaza Alfonso
94 ,93 II, El Casto
פלאסה ֶדה טֹורֹוס (ּפאמּפלֹונָ ה)
157 Plaza de Toros
ּבלאנקה
ָ
וירחן
פלאסה ֶדה לָ ה ֶ
(ויטֹוריָה) Plaza de la Virgen
144 Blanca
פלאסה ֶדה לָ ה קֹונסטיטּוסיֹון (סן
סבסטיאן) Plaza de la
137 ,12 Constitución
פלאסה ֶדה ּפֹורליֶיר (אֹוביֶידֹו)
92 Plaza de Porlier
מאצ ֶ'טה (ויטֹוריה)
ֶ
פלאסה ֶדל
144 Plaza del Machete
קסטיֹו (ּפאמּפלֹונָ ה)
ִ
פלאסה ֶדל
156 Plaza del Castillo
פלאסה מאיֹור (אֹוביֶידֹו) Plaza
95 Mayor
פלאסה מאיֹור (לֵ יאֹון) Plaza
118 Mayor
(ּבילּבאֹו) Plaza
ָ
מֹויּואה
ָ
פלאסה
131 Moyua
(א קֹורּוניָה)
ּפיטה ָ
פלאסה מריה ָ
58 Plaza María Pita
(ּבילּבאֹו) Plaza
ָ
נּוא ָבה
פלאסה ֶ
127 Nueva
פלֹוטאטס ,חּואן Flotats, Juan
142
לֹוטה 147 ,27 Pelota
ֶּפ ָ

ליּפה השני ,מלך ספרד Felipe II
ֶפ ֶ
179 ,156 ,44
ליּפה החמישי ,מלך ספרד
ֶפ ֶ
178 ,45 Felipe V
ליּפה השישי ,מלך ספרד Felipe
ֶפ ֶ
47 VI
נציָה 131 Plentzia
ּפלֶ ִ
ֶיחה 107 Peña Vieja
ֶּפניָה וִ י ָ
מֹונטנֶ גרֹו ,אלונסו Peña
ֶ
ֶּפניָה
70 Montenegro, Alonso
פנסיונים 200
פסחא 34
ריּבאדה (ּבאיֹונָ ה)
ָ
סטה ָדה ָא
ֶפ ָ
34 Festa da Arribada
(א קֹורּוניָה)
ּפיטה ָ
סטה מריה ָ
ֶפ ָ
35 Festa María Pita
(ה)פסטיבל הבינלאומי של
סנטא ֶנדר Festival
ַ
Internacional de Santander
35
(נאבה) Festival
ָ
פסטיבל הסיידר
35 de la Sidra
פסטיבלים ראו פייסטות
ופסטיבלים
פעילויות חוץ 230–33
ּפראביָה 89 Pravia
לאנסאדה Praia a
ָ
ּפראיָה ָא
71 Lanzada
(ריּבאדאֹו)
ֶ
דראיס
קאט ָ
ּפראיָה דאס ֶ
,31 ,14 Praia das Catedrais
148–9 ,56
פראנסס ,ניקולאס Francés,
ֶ
120 Nicolás
ריאס (סנטיאגו
ראט ַ
ּפראסה דאס ְּפ ֶ
ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Praza das
ֶ
ֶדה
65 ,13 Praterias
ּפראסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו (סנטיאגו
ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Praza do
ֶ
ֶדה
68 ,64 ,13 Obradoiro
ּפראסה מאיֹור (לּוגֹו) Praza Maior
ָ
82
ּפראסה סנטו דומינגו (לּוגֹו) Praza
ָ
81 Santo Domingo
ּפראסה קינטאנָ ה (סנטיאגו ֶדה
ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Praza Quintana
ֶ
68 ,65 ,13
פרהיסטוריים ,אתרים 39
דולמן ָאלּבי 155 Albi dolmen
רק ָדה Cerqueda
דולמן ֶס ֶ
60 dolmen
יֹוחה 165
דינוזאורים בלָ ה ִר ָ
ואיֶיה ֶדה ֶט ֶברגָ ה Valle de
98 Teverga
לטאמירה Cueva de
ָ
מערת ָא
112–13 ,39 Altamira

ּבֹוסקה Cueva El
ֶ
מערת
106 Bosque
ּבּוסטיֹו Cueva de
ִ
מערת טיטו
102 Tito Bustillo
מערת לאס מֹונֶ דאס Cueva Las
109 Monedas
ֶיאה Cueva
מערת לָ ה קֹובאסי ָ
106 de la Covaciella
צ
Cueva
de
מערת לֹוס קאנֶ ס los
צ'ֹוריסֹוס ,הנקניקים של לֵ יאֹון
106 Canes
116 Chorizos
Cueva
El
Castillo
יֹו
קסט
ִ
מערת
צ'יביטה ,יין 29 Chivite
ֶ
109
ציד 233 ,231
ֶסרדאניָה 194 Cerdanya
ציורי מערות 39
נטה ויֶיסגֹו Puente Viesgo
	ּפּוא ֶ
ֶ
ואיֶיה ֶדה ֶט ֶברגָ ה 98
109
מערת אלטאמירה 112–13 ,39
קֹואניָה Castro de
קסטרו ֶדה ַ
ּבֹוסקה 106
ֶ
מערת
88 Coaña
ּבּוסטיֹו 102 ,10
ִ
מערת טיטֹו
קאביירֹו ,לוקאס Ferro
ֶפרֹו ֵ
ֶיאה 106
מערת לָ ה קֹובאסי ָ
82 Caaveiro, Lucas
מערת לֹוס קאנֶ ס 106
פרּואלָ ה 92 Fruela
ֶ
	ּפּונטה ויֶיסגֹו 109
ֶ
ֶפרֹול 57 Ferrol
סטיֹו' 109
קּוא ָבה ֶ'אל ָק ִ
ֶ
מלונות 204
קּוא ָבה 'לאס מֹונֶ דאס' 109
ֶ
מסעדות 216
פרֹומיסטה 170 Frómista
ָ
ִצ'י ִָידה ,אדוארדו Chillida,
Eduardo
(ּפֹונט ָא ֵר ַיאס
ֶ
פרחים ,מרבדים
וגֹונדֹומאר) 83 ,35
בשבח האופק 90
(לארדֹו) Batalla
(ה)פרחים ,קרב ֶ
המוזיאון לאמנויות היפות
109 ,35 de Flores
(ּבילּבאֹו) 131
ָ
יירה ,ח68 Ferreira, J .
ֶפ ֵר ָ
כנסיית סנטה מריה ֶדל קֹורֹו (סן
ֶפ ֵריירֹו ,חוסה 60 Ferreiro, José
סבסטיאן) 138
ריב ָרה ,גנרל מיגל
ּפרימֹו ֶדה ֶ
מסרק הרוחות 138 ,13
46 Primo de Rivera, Miguel
סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו 141
ֶפרמינּוס הקדוש 158
ּפּואּבלֹוס ֶדה
	ּפארקה ֶדה לֹוס ֶ
ֶ
פרננדו הראשון מלך לֵ יאֹון
רניקה־לּומֹו) 131
ּורֹוּפה (גֶ ָ
ֶא ָ
170 Fernando I
ציפורים 30–31
אראגון
פרננדו השני ,מלך
החוף האטלנטי מגאליסיה עד
178 ,119 ,94 ,44 Fernando II
חבל הבאסקים 33
פרננדו השני ,מלך קסטיליה
אֹורד ָסה ִאי
הפארק הלאומי ֶ
156 Fernando II
מֹונטה ֶפרדידֹו 188
ֶ
פרננדו השלישי ('הקדוש') ,מלך
הפארק הלאומי ּפיקֹוס ֶדה
קסטיליה 41 Fernando III
ּורֹוּפה 107
ֶא ָ
פרננדו השלישי ,מלך קסטיליה
צ'ירינגיטֹוס (ברים על החוף)
172 Fernando III
208 Chiringuitos
פרננדו השביעי ,מלך ספרד
צליינות
156 ,114 ,45 Fernando VII
הדרך לסנטיאגו 24–5
רננדסֶ ,גרגֹוריֹו Fernández,
ֶפ ֶ
מוזיאון הצליינות (סנטיאגו ֶדה
144 Gregorio
קֹומּפֹוסטלָ ה) 69 ,13
ֶ
פרנסיס חאבייר 160
צלילה 231
פרנציסקוס מאסיזי 116 ,68
צמחוני ,אוכל 209
פרנקו ,הגנרל פרנסיסקו Franco,
צמחים
,26 ,21 General Francisco
נופים וטבע בצפון ספרד 30-31
46–7
רניקה־לּומֹו 131
גֶ ָ
אֹורד ָסה ִאי
הפארק הלאומי ֶ
מֹונטה ֶפרדידֹו 188-9
ֶ
השפה הקטלאנית 196
ּורֹוּפה 107
	ּפיקֹוס ֶדה ֶא ָ
חבל הבאסקים 123

פרנקים 41
נדראדה ,הרוזן ֶפרנאן
ֶ
ֶּפ ֶרס ֶדה ַא
60 Pérez de Andrade, Fernán
ֶּפ ֶרס ,רּוי 146 Pérez, Ruy
שּולפה 88 Frexulfe
ֶ
פר
ֶ
פשיעה 239 ,238
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ק

ניאס Cabo de Peñas
קאּבֹו ֶדה ֶּפ ַ
91 ,32
קאּבֹו וילאן 60 Cabo Vilán
קאּבֹו מאצ'יצ'אקֹו Cabo
132 Matxitxako
פיסט ָרה ,13 Cabo Fisterra
ֶ
קאּבֹו
60 ,53 ,32
קאּבסֹון ֶדה לָ ה סאל Cabezón de
ֶ
108 la Sal
קאדי־מֹוישרֹו 194 Cadí-Moixeró
ֶ
קאדיס 39 Cádiz
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר)
ַ
קאר ָרה
קאיֶיה ֶ
110 Calle Carrera
קאמּבאדֹוס 70-71 Cambados
מלונות 216
קאמינֹו ֶדה סנטיאגו Camino de
19 Santiago
גּואה Campo del
קאמּפֹו ֶדל ָא ָ
116 Agua
קאמּפרֹודֹון 197 Camprodon
קאנאלֶ ס ֶדה לָ ה סי ֶָירה Canales
166 de la Sierra
קאנגאס דה אֹוניס Cangas de
106 ,15 Onís
פסטיבלים 109
מסעדות 217
קאנדאנצ'ּו 178 Candanchú
מלונות 207
קאנדאס 91 Candas
קאנו 231
קאנֹו ,אלֹונסֹו 139 Cano, Alonso
קאסאדבאל ָקליֹוסטרֹו ,ראמון
ֶ
Casadevall Callostro, Ramón
179
חֹוסה
קאסאדֹו ֶדה ָאליסאלֶ ,
191 Casado de Alisal, José
נֹובֹואה ,פרננדו Casas
ָ
קאסאס ִאי
69 y Novoa, Fernando
קאסאס ,גבריאל Casas, Gabriel
69
קאסאס רּוראלֶ ס Casas rurales
203 ,202
קאסה ֶדה ּבֹוטינֶ ס (לֵ יאֹון) Casa de
ָ
118 Botines
מֹוסאיקֹוס (לּוגֹו) Casa
קאסה דֹוס ָ
ָ
82 ,81 dos Mosaicos
ּפארה
קאסה ֶדל ָאגילָ ה ִאי לָ ה ָ
ָ
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר) Casa del
ַ
110 Águila y la Parra
קאסיטה ֶדה לאס ּברּוחאס Casita
ָ
182 de las Brujas
(ּבילּבאֹו) Casco
ָ
קאסקֹו ויֶיחֹו
126–7 ,12 Viejo
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קאסריֹוס (בתי־אבן) 140 Caseríos
ֶ
ָק ֶא ֶרדֹו ,חואן 94 Caeredo, Juan
קארמֹונָ ה 85 Carmona
קארמֹונָ ה ,לואיס סלבדור
141 Carmona, Luis Salvador
קארנֹוטה 61 Carnota
ָ
קאר ָרה ,מרטין ֶדה Carrera,
ֶ
141 Martín de
קו החוף 31
החוף האטלנטי מגאליסיה עד
חבל הבאסקים 32-3
קּוא ָבה ראו מערות
ֶ
קֹובאדֹונגָ ה ,84 ,15 Covadonga
106 ,104
פסטיבלים 36
קֹובאדֹונגָ ה ,קרב ()718
106 ,85 ,41 Covadonga
קֹובארּוּביאס ,אלונסו
ָ
69 Covarrubias, Alonso
לֹוּפס 175 Cobo, Lopez
קֹוּבֹוֶ ,
קּודיֶירֹו ,89 ,32 ,14 ,10 Cudillero
ִ
198–9
מלונות 204
קֹוט ,ראמון 195 Cot, Ramon
קּויאקּבראס 166 Cuyacabras
ָ
קֹול 193 Coll
קֹולָ ה ֶדה קאּבאיֹו Cola de
187 Caballo
קולומבוס ,כריסטופר Colón,
115 ,73 ,44 Cristóbal
חּוליאנָ ה
ַ
חיא ָטה ֶדה סנטה
קֹולֶ ַ
(סנטיאנָ ה ֶדל מאר) Collegiata
ַ
111 de Santa Juliana
קולנוע 229 ,228
פסטיבלים 229 ,228 ,139 ,36
שיא ָטה ֶדה סנטה מריה ֶדל
קֹולֶ ַ
(א קֹורּוניָה) Colegiata
קאמּפֹו ָ
de Santa María del Campo
58
שיא ָטה סנטה מריה ָא ֵר ַיאל דֹו
קֹולֶ ַ
קֹומּפֹוסטלָ ה)
ֶ
סאר (סנטיאגו ֶדה
Colexiata Santa María a Real
69 do Sar
פֹונס ָקה (סנטיאגו ֶדה
קֹולֶ שיֹו ֶדה ֶ
קֹומּפֹוסטלָ ה) Colegio de
ֶ
69 Fonseca
קֹולֶ שיֹו סן ֶחרֹונימֹו (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) Colexio San
ֶ
68 ,54 Jerónimo
רדֹוסה Coma Pedrosa
קֹומה ֶּפ ָ
ָ
195
קֹומיאס 108 ,85 ,15 Comillas
ָ
מלונות 204
פסטיבלים 109

נטאמיֹו Congosto
ִ
קֹונגֹוסטֹו ֶדה וֶ
190 de Ventamillo
קּונס ,ג'ף 129 Koons, Jeff
קֹוסה ,חואן סבסטיאן ֶדה לָ ה
ָ
Cosa, Juan Sebastián de la
115 ,44
קֹוסֹו ּבלאנקֹו (קאנגאס ֶדה אֹוניס)
109 Coso Blanco
אּורדיאלֶ ס)
ָ
קֹוסֹו ּבלאנקֹו (קסטרו
35 Coso Blanco
ּבראבה 197 Costa Brava
ָ
קוסטה
מֹורטה Costa da
ֶ
קוסטה ָדה
60 ,55 ,13 Morte
רדה 85 Costa Verde
קוסטה וֶ ֶ
רדה 14–15 ,10
בקֹוסטה וֶ ֶ
ָ
טיול
קורדוּבה 40–41 Córdoba
קֹורֹו ,אנטוניו ֶדל Corro, Antonio
102 del
קֹורּוּבדֹו 31 Corrubedo
ֶ
קֹורטסאר ,אנטוניו Cortázar,
ָ
139 Antonio
קֹורטסאר ,ראמון Cortázar,
ָ
139 Ramón
קּורסאל (סן סבסטיאן) Kursaal
229 ,139
קֹורּפּוס ּכריסטי Corpus Christi
35
קטלֹוניה 175 Catalonia
כנסיות רומאנסקיות בקטלוניה
194
לשכת מידע לתיירים 237
קטלאנית 196
קטנוע 250
קידומות 242
יימאדה 215 Queimada
ָ
ֵק
קיסר ,יוליוס 40 Caesar, Julius
קיץ בצפון ספרד 35
קירֹוס ,חוסה ֶּברנאלדֹו ֶדה Quirós,
94 José Bernaldo de
קלאביחֹו ,קרב (42 Clavijo )844
אֹורה 165 ,14 Calahorra
ַקלָ ָ
ֶקלֶ דֹוניּוס הקדוש 165 ,114
יירה) 35
(ה)קלטי ,פסטיבל (אֹורטיגֵ ָ
קלטים 39 ,20 ,19
חמת־חלילים אסטּוריאנית 90
קֹואניָה 88
קסטרו ֶדה ַ
קסטרֹוּפֹול 88
קליין ,איב 129 Klein, Yves
ָקמאריניאס 60 ,13 Camariñas
ָקמּפאניָה ,פדרו ֶדה ,הערצת מלכי
הקדם Campaña, Pedro de
120
קמפינג 203 ,202

סטּוריאס
ַ
ּבריָה ראו ָא
נט ִ
ָק ַ
קרלוס הראשון ,מלך ספרד
ּבריָה
נט ִ
ָוק ַ
(הקיסר קרל החמישי) Carlos I
146 ,44
ָקנטיגאס ֶדה סנטה מריה (אלפונסו
ּבּורגֹוס 170
העשירי 'החכם') Cantigas de
43 Santa María
ויביירֹו 56
ֵ
ִיסקלֹו Cañon de
קניון ֶדה ָאני ְ
קרלוס השני ,מלך ספרד Carlos II
187 Añisclo
163 ,45
קניות 224–7
קרלוס השלישי ,מלך ספרד
162 ,95 ,45 Carlos III
אמצעי תשלום 224
קרלוס החמישי ,מלך ספרד
בתי כלבו ומרכולים 225
164 Carlos V
מה לקנות בצפון ספרד 226–7
קרליסטים ,מלחמות 45
מכירות סוף עונה 224-5
קרמיקה 227
מע״מ 224
קרנבל ,תהלוכת (לאנץ) 37
מרכזי קניות 225
נטה 75 Crecente
ְק ֶר ֶס ֶ
שווקים 225
קרתגו 40
שעות פתיחה 224
קתדרלות
מאצ'ר Castillo de
ֶ
סטיֹו ֶדה
ָק ִ
סקה 191 ,43
אּוא ָ
ֶ
178 Macher
אֹוביֶידֹו 94 ,93
סטיֹון ֶדה סֹוס Castejón de Sos
ָק ֶ
נסה 75 ,22
אֹוּור ֶ
ֶ
190
ָאסטֹורגָ ה 117
סטלָ אֹו ,אלפונסו Castelao,
ָק ֶ
72 Alfonso
ּבּורגֹוס 172–3 ,170 ,148
אּורדיאלֶ ס Castro
ָ
קסטרו
ּבילּבאֹו 130 ,127 ,12
ָ
115 ,85 ,15 ,10 Urdiales
ָּברּבאסטרֹו 190
מלונות 204
ג'ירֹונָ ה 197
מסעדות 217
דמי כניסה 237
פסטיבלים 109 ,35
חאקה 179
ָ
קסטרו ֶדה ּבארֹוניָה Castro de
טּוי 74
70 Baroña
לה ֶסאּו ד'אּורזֵ 'יי 194
רוואנטס Castro de
ֶ
קסטרו ֶדה ֶס
לּוגֹו 82 ,80
79 Cervantes
לֹוגרֹוניֹו 164
קֹואניָה Castro de
קסטרו ֶדה ַ
לֵ יאֹון 120–21 ,24 ,22
88–9
Coaña
מֹונדֹוניֶידֹו 56
קאלדלאס Castro
ֶ
קסטרו
סן סבסטיאן 139 ,13
77 Caldelas
נטא ֶנדר 114
ָס ָ
רֹוסליָה ֶדה Castro,
קסטרוָ ,
קאלסאדה
ָ
סנטו דומינגו ֶדה לה
71 ,69 Rosalía de
167 ,14
רֹוסליָה ֶדה קסטרו
בית־מוזיאון ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה ,13
ֶ
סנטיאגו ֶדה
(ּפאדרֹון) 70
66–7 ,65 ,50 ,24–5 ,23
88
Castropol
קסטרוּפֹול
	ּפאמּפלֹונָ ה 157 ,25
קפה 214
אֹורה 165
ַקלָ ָ
ֶקראלְ ְּבס 196 Queralbs
קתדרלת סנטה מריה (קתדרל
ֶקראלט 195 Queralt
ֶיחה ,ויטֹוריה) 144
וי ָ
Cruceiros
אבן)
קרּוסיירֹוס (צלבי
ֵ
נּוא ָבה (ויטֹוריה) 145
קתדרלה ֶ
61
איסאּבנָ ה 190
ֶ
רֹודה ֶדה
ָ
קרל ,הארכידוכס מאוסטריה 45
קרל הגדול ,הקיסר 95 ,41
ר
אנדורה 195
ָראֹון ,האחים 165 Raón
ברֹונססבאיֶיס 154
ֶ
הקרב
ראחֹוי ,מריאנו Rajoy, Mariano
קרל החמישי ,הקיסר ראו קרלוס
47
הראשון
ראמאלֶ ס ֶדה לָ ה ויקטוריה
115 Ramales de la Victoria
קרלוס ,דון 45 Carlos, Don

סטּוריאס
ַ
ראמירֹו הראשון ,מלך ָא
97 ,96 ,95 ,42 Ramiro I
ראמירֹו הראשון ,מלך אראגון
190 ,180 ,179 Ramiro I
ראמירֹו השני ,מלך אראגון
191 Ramiro II
חֹובה ,קרלוס מיגל
ראמירס ֶדה ֶ
ֶ
Ramírez de Jove, Carlos
90 Miguel
דרה
(ּפֹונט ֶב ָ
ֶ
ראּפה דאס ֶּבסטאס
ָ
ולּוגֹו) 35 ,34 Rapa das Bestas
ּבֹורדֹו ,מלונות 204 Reboredo
ֶר ֶ
ֶר ִביָיה 184–5 Revilla
קֹונצ'ה (סן
ֶרגאטאס ֶדה לָ ה ָ
סבסטיאן) Regatas de La
36 Concha
ֶרגֹויֹוס 131 Regoyos
רדיו 243
נֹובה (סנטיאגו ֶדה
רּואה ָ
ָ
קֹומּפֹוסטלָ ה) 65 Rúa Nova
ֶ
רּוּבנס ,פטר פול Rubens, Peter
ֶ
139 Paul
איסאּבנָ ה Roda de
ֶ
רֹודה ֶדה
ָ
190 Isábena
נטּורה Rodríguez,
רֹודריגֶ ס ,וֶ ָ
157 Ventura
רולנד 154 Roland
רומאים 40 ,39 ,19
נסה 75
אֹוּור ֶ
ֶ
ָאסטֹורגָ ה 117
לֵ יאֹון 118
רומאנסקית ,אדריכלות 22
אדריכלות רומאנסקית באֹוביֶידֹו
96-7
כותרות עמודים 181
כנסיות 25
כנסיות בקטלוניה 194
נאסיירֹו (ויביֶירֹו)
רֹומ ִריָה ֶדה ֵ
ֶ
35 Romería de Naseiro
רֹונססבאיֶיס ,11 Roncesvalles
ֶ
154 ,150 ,19 ,14
רֹונססבאיֶיס ,קרב ()778
ֶ
154 ,149 ,41 Roncesvalles
רֹונקאל 155 Roncal
מסעדות 222
רֹוסהֶ ,גרגֹוריֹו ֶדה לָ ה Roza,
ָ
94 Gregorio de la
רּוקאּבאדֹו ,ליאונרדו Rucabado,
114 Leonardo
רֹותקֹו ,מארק 128 Rothko, Mark
טֹורטיֹו 109 Retortillo
ֶר ִ
ִר ַיאס אלטאס 56 Rías Altas
ּבאישס ִ(ר ַיאס ּבאחאס) Rías
ָ
ִר ַיאס
)70 ,50 ,31 Baixas (Rías Bajas
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ריּבאדאביָה 74–5 Ribadavia
מסעדות 216
ריּבאדאֹו 56 ,14 ,10 Ribadeo
ֶ
ריּבאד ֶסיָה ,85 ,15 Ribadesella
ֶ
102
מלונות 205
מסעדות 218
ריּבאס ֶדה סיל ,מנזר Monasterio
77 de Ribas de Sil
בארה,
ריּבה לאדרֹון ֶדה גֶ ָ
ָ
פרנסיסקו ֶדה לָ ה Riba Ladrón
de Guevara, Francisco de la
94
ריּביירֹו ,יין 28 Ribeiro
ֵ
חּוס ֶּפה ֶדה Ribera,
ריּב ָרהֶ ,
ֶ
139 ,131 Jusepe de
ריברֹו ,חואן ֶדה Rivero, Juan de
ֶ
94
ּבילּבאֹו Ría de Bilbao
ָ
ִריָה ֶדה
131
ִריָה ֶדה ויביֶירֹו 57 Ría de Viveiro
יינֹוסה ,פסטיבלים 36 Reinosa
ֵר ָ
ריּפֹול 196 Ripoll
רכבת 246–7
הזמנת כרטיסים 247
לוחות זמנים 247
רכבות אזוריות 247
רכבות לתיירים 247
תחנות רכבת 246–7
תעריפי נסיעה 247
רכבת הכבלים (סן סבסטיאן)
139 Funicular
רכבת ,הרשת הלאומית RENFE
247 ,246
ֶר ֶמלּורי ,יין 29 Remelluri
רנסאנס ,אדריכלות 23

רפואה ,שירותי 238
רפטינג 231
סקה (ּבּורגּוי) 34
רפטינג בנהר ֶא ָ
קארד 40 Reccared
ֶר ֶ
קֹונקיסטה ,41 Reconquista
ָ
(ה)ר
ֶ
85
הממלכות הצפוניות
קֹונקיסטה 42-3
ָ
והר
ֶ

ש

שגרירויות 237
שווקים 225
שוורים ,מרוץ 157 ,156 ,35
שושנת הרוחות Rosa dos Ventos
18
שטיחי־קיר ,מוזיאון (סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסטלָ ה) 67
ֶ
שטרות 241
שיחון 265-8
שיט ,תחרות בנהר ֶסיָה
סטּוריאס) 35 Sella
ַ
(א
ָ
שיט 231
המוזיאון הימי (סן סבסטיאן)
138 ,136
מעבורות 245
ספורט מים 231
שירותים ציבוריים 239
שליחים ,שירות 243
שמש 35
שנירקול 231
שעון 237
שעות פתיחה 237
בנקים 240
חנויות 224
מסעדות 208

שפה 236
באסקית 27
קטלאנית 196
ּוסק ָרה 149 ,123
ֶא ֶ
שיחון 273-80

ת

תחבורה 244–51
אוטובוס 250
אוטובוסים בינעירוניים 249
אופניים ,קטנוע ואופנוע 250
אזהרות מסע 237 ,236
ּבריָה 86
נט ִ
סטּוריאס ָוק ַ
ַ
ָא
בערים 250–51
גאליסיה 54
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים
177
חבל הבאסקים 125
חשמלית 250–51
טיסה 244–5
טרמפים 249
מונית 251 ,250
מטרו 251
מכונית 251 ,248–9
מעבורות 245
יֹוחה 150
נאבארה ולָ ה ִר ָ
ָ
רכבת 246–7
(ּבילּבאֹו) Teatro
ָ
ריאגָ ה
תיאטרו ָא ַ
126 Arriaga
תיאטרון 229 ,228
תפריטים 208–9
תקשורת 242–3

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על צפון ספרד?

למידע נוסף
לחצו כאן
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