מדריך איטליה
מסדרת המדריך הממוקד

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן
© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ
עמודים אלו מוגשים לכם חינם ,וללא הגבלות דיגיטליות .בתמורה ,אנו חושבים שיהיה הוגן
לבקש שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד .במילים אחרות ,אל תשתפו את הקובץ באינטרנט,
אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים ,ואל תמכרו אותו.

איטליה

מיטב האתרים ,לטייל כמו מקומי

ברוכים הבאים לאיטליה
איטליה היא היעד המושלם לחובבי
אמנות יפה ,אדריכלות ואוכל טוב .המדינה
מחולקת לעשרים חבלים ,שלכל אחד מהם
מסורת ייחודית ואוכל מקומי משובח.
איטליה שטופת השמש היתה לב לבה של האימפריה
הרומית וערש הולדתו של הרנסאנס .כאן תוכלו להתפעל
מפסל דוד ומהקפלה הסיסטינית של מיכלאנג’לו ,מהולדת
ונוס של בוטיצ’לי ומהסעודה האחרונה של ליאונרדו דה
וינצ’י .למעשה ,איטליה התברכה באתרי מורשת עולם
תרבותיים יותר מכל מדינה אחרת .זוהי ארצם של ורדי,
דנטה וטיציאן ,כמו גם של המותג פראדה ,שפים מהוללים
ואדריכלים בעלי שם .המדינה תוססת ,והחיים באיטליה יפים,
אופנתיים ומסוגננים ,עם עניבות מעוצבות ,ספלי אספרסו
מהבילים ואנשים חמים .הנפש האיטלקית שואפת לחיים
ויטה ,מתוך הערצה למעודן ולמשובח בכל
היפים ,לָ ה ֶּבלָ ה ָ
תחום.
אולם יופיה של איטליה בא לידי ביטוי גם מחוץ לגלריות,
למסעדות ולחנויות האופנה .הארץ עצמה היא יצירת מופת
של הטבע ,ואזוריה השונים מגוונים להפליא ,החל מהרי
האלפים המושלגים בצפון דרך שלל פעילויות בטבע ועד הרי
הגעש בדרום .אז האטו את הקצב ,התמסרו לאורח החיים
המקומי ותזכו ליהנות מחוויה איטלקית מפעימה.

תחקיר וכתיבה:
דּוקה ,כריסטיאן ּבֹונֶ טֹו ,פיטר דראגיצ'ביץ',
מארק ִדי ָ
דנקן גארוּוד ,פולה הארדי ,וירג'יניה מקסוול,
רג'יס סיינט לואיס ,דונה ווילר ,ניקולה וויליאמס

עיר גדושת תרבות המזהיבה
תחת קרני השמש

פירנצה (עמ' )94
© JAVEN/SHUTTERSTOCK
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אוסטריה

הונגריה

שווייץ

אגמי איטליה
עמ׳ 212

#
] Bolzano

רומניה

סלובניה

CARNIA
Udine #
]

#
_

ליובליאנה

זגרב #
_

קרואטיה

ונציה עמ׳ 160

אגם
גארדה

#
]

ורונה

ונטו

#
]

אמיליה-
רוֹמאני ָה

בוסניה
הרצגובינה

סרביה
#
_

]
# Pesaro

סרייבו

^
# Ancona

לה
מארקה
אָ�צוֹ

# Macerata
]

קוסובו

^
#

סן
מרינו

^
#

#
]
#
]

מונטנגרו
#
]

#
_

#
] Ascoli Piceno

הים
האדריאטי

דוברובניק

פודגוריצה

Pescara

]
#
#
] Chieti

Sulmona
#
]

מוליזה
^
# Campobasso

אלבניה
פוליה
# Matera
]

פומפיי עמ׳ 248
^
#

]
#

Lecce

מפרץ
טאראנטוֹ

יוון

סיינה

קורסיקה
)צרפת(

רומא עמ׳ 34
597098444

נאפולי עמ׳ 226

Sassari
#
]

#
] Sorrento

סרדיניה
עמ׳ 296
#
] Oristano

הר אטנה
) 3350מ׳(

#
] Cosenza

^
#

קלבריה

קאלי ָארי

הים
היוֹני
פּאל ֶרמוֹ

#
] Reggio di

Calabria

^
#

האיים
האֶאוֹליים R

קאטאני ָה

Trapani

#
]

הים התיכון

biscuits and other italian sweets
© filippo giuliani/Shutterstock
© filippo giuliani/Shutterstock
almond, babà, baci, background, baked, bakery,
biscuit, breakfast, bunch, cake, candied, cannoli,
chocolate, close, confectionery, cookie, cream,
dama, dark, dessert, di, diet, filling, flavor, food,
gastronomy, gourmet, italian, kiss, lady, pasta,
pastry, pistachio, products, sicily, sugar, sweet,
,table, tasty, tea, traditional

סיציליה
עמ׳ 274

#
]

#
]
סיראקוּז ֶה #
]
200

ק"מ

0

Ragusa

אָגריג ֶ'נטוֹ

#
]

Pantelleria

4
16

טוניס

#
_

טוניסיה

34

36
מבט אל רומא
38
הקולוסיאום
42
הפנתיאון
בזיליקת פטרוס הקדוש 44

הים
הליגוּרי

טוסקנה עמ׳ 126

חוף אָמאלפי
עמ׳ 260

בזיליקטה
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חשוב לדעת

רומא

#
] Isernia

^
#R

#
\

צרפת

מונקו

הר וזוב
) 1281מ׳(

קמפניה

Potenza

#
^ טורינו

תכנון הטיול

ליגוריה

#
] פיזה
 \#סן ג׳ימיניאנוֹ

לאציוֹ
#
_

ואל
ד׳אוסטה

גנואה

צ׳ינקו ֶוה טֶ�ה
עמ' 148

]
Viterbo #

אברוצו

Aosta

תוכן העניינים
אם אתם אוהבים...
אצל המקומיים
לוח אירועים

18
20
22

ספרים ,סרטים ,מוסיקה 25
26
מסלולים מומלצים
32
טיול עם ילדים

^
#

פירנצה
עמ׳ 94

# #
^ Perugia
אסיזי ]

אוּמברי ָה

מילאנו עמ׳ 192

Mantua

בולוניה
#
] Ravenna

פידמונט

^
#

#
]

#
]

ז׳נבה
^
#

Brescia

פדובה

^
#

לאגו
מאג׳וֹ�ה

לאגו
קוֹמוֹ

^ Trento
#

]
#

אלג׳יר

48
54
60

מוזיאוני הוותיקן
הפורום הרומי
מוזיאון וגלריה ּבֹורגֶ זֶ ה
מסלול הליכה:
בעקבות הקיסרים
מסלול הליכה :כיכרות
מרכז העיר העתיקה
אתרים
טיולים מודרכים
קניות
מסעדות
ברים וחיי לילה
בידור
מלונות

64
66
80
81
82
88
91
93

פירנצה

94

מבט אל פירנצה
גלריה אּופיצי

96
98
102

62

טיולים מודרכים
קניות
מסעדות
ברים וחיי לילה
בידור
מלונות

טוסקנה

126

מבט אל טוסקנה
מגדלי סן ג’ימיניאנֹו
כיכר מיראקֹולי בפיזה
מסלול נסיעה:
טוסקנה במכונית
סיינה
לּוקה
ָ
מֹונטאלצ’ינֹו
מֹונטּפּולצ’אנֹו
ֶ
ָא ֶרצֹו

128
130
132

צ'ינקוֶ וה ֶט ֶרה

הדּואֹומֹו
גלריית האקדמיה
מסלול הליכה:
מרכז העיר
אתרים

106
108
110

117
117
120
123
124
125

134
136
140
142
143
146

148

מבט אל צ'ינקוֶ וה ֶט ֶרה 150
מסלול הליכה:
152
בצ'ינקוֶ וה ֶט ֶרה
156
ֶ
מֹונטרֹוסֹו
157
רנאצה
ָ
וֶ
157
קֹורניליָ ה
157
מאנארולָ ה
158
ריֹומאג’ֹורה
ֶ

ונציה

160

מבט אל ונציה

162

התעלה הגדולה

164

בזיליקת סן מרקו

166

פלאצו דּוקאלֶ ה

168

גלריות האקדמיה

170

איים בוונציה

172

אתרים

174

טיולים מודרכים

180

קניות

181

מסעדות

183

ברים וחיי לילה

186

בידור

188

מלונות

191

מילאנו
מבט אל מילאנו

192
194

מיטב הקניות והעיצוב 196
הדּואֹומֹו

198

הסעודה האחרונה

200

אתרים

202

טיולים מודרכים

206

קניות

206

מסעדות

207

ברים וחיי לילה

208

בידור

210

תכנון הטיול תוכן העניינים 3

*
אגמים באיטליה 212
מבט אל האגמים

214

ֶּבלאג’ֹו

216

ּבֹורֹומאֹו
ֶ
איי

218

מאג'ורה
ֶ
לאגו

220

אגם קֹומֹו

222

נאפולי

226

מסעדות
ברים וחיי לילה
בידור

242
244
245

פומפיי

248

מבט אל פומפיי
עתיקות פומפיי
פומפיי
אזור פומפיי

250
252
258
258

מבט אל נאפולי

228

המוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה

230

קו החוף ָאמאלפי 260

נאפולי התת־קרקעית

234

262
264
266
270

אתרים

236

טיולים מודרכים

241

קניות

241

מבט אל ָאמאלפי
יום בּפוזיטאנֹו
קאּפרי
ָאמאלפי

לדעת יותר
נכון לעכשיו
היסטוריה
אמנות ואדריכלות
המטבח האיטלקי
סגנון חיים
אופנה ועיצוב
ּבאצ'י (נשיקות)
© FILIPPO GIULIANI/SHUTTERSTOCK

ראבלֹו
ֶ

272

סיציליה

274

מבט אל סיציליה
הר ֶאטנָ ה
עמק המקדשים
ּפאלֶ רמֹו
קאטאניָ ה
סיראקּוזֶ ה

276
278
280
282
290
292

סרדיניה

296

מבט אל סרדיניה
ָאלגֶ רֹו
קאליָ ארי
עמק נּוראגי

298
300
302
304

מידע שימושי
308
310
319
323
327
330

מידע כללי
תחבורה
מילון שימושי
אינדקס
מקרא סמלים

334
341
347
350
354
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© S.BORISOV/SHUTTERSTOCK

SISTINE CHAPEL CEILING AND LUNETTES, 1508-12 (FRESCO) (POST RESTORATION), BUONARROTI,
© MICHELANGELO (1475-1564)/VATICAN MUSEUMS AND GALLERIES, VATICAN CITY/BRIDGEMAN IMAGES

רומא
בירת איטליה היא עיר מפעימה ותוססת
האגדה מספרת כי רומא ,בירת העולם העתיק ,נוסדה בידי התאומים רֹומֹולּוס ֶורמּוס,
בניהם של אל המלחמה מארס ושל הבתולה הווסטלית ֵר ָיאה סילבה .השניים הונחו
בסל וננטשו לגורלם ,וזאבה שמצאה את הסל הניקה אותם והצילה אותם ממוות .רומא,
המעצמה הראשונה באירופה ,הפכה עם השנים ללבו של העולם הנוצרי כמו גם של עולם
האמנות עם יצירות מופת ומורשת אדריכלית בת אלפיים שנים .יש כאן כל כך הרבה מה
לראות שאין די בביקור אחד :החל מהפנתיאון והקולוסיאום (בתמונה למעלה; עמ׳ ,)38
המשך בקפלה הסיסטינית של מיכלאנג׳לו (בתמונה משמאל; עמ׳  )52וכלה באינספור
טר ִבי והבטיחו את שובכם לרומא.
יצירות של ָק ָרוואג׳ו .אז הטילו מטבע למזרקת ֶ
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© BRIAN KINNEY/SHUTTERSTOCK

© KAMIRA/SHUTTERSTOCK

© JAVARMAN/SHUTTERSTOCK

ונציה

פירנצה

ארמונות שיש על תעלות מים

עיר יפהפייה שהאמנות שורה בה בכל פינה

אין צורך להכביר מילים על יופייה של ונציה .העיר היא מעין מבוך אגדי של רחובות
צרים ותעלות מים מתפתלות ,כיפות כנסיות ושערים גותיים מרשימים .לצד מעשי
הפסיפס הבוהקים בבזיליקת סן מרקו ויצירותיהם של הציירים הגדולים ,חבויה
לה ונציה האחרת ,ישות חיה ונושמת עם גנים נסתרים ,כיכרות מנומנמות וברים
קטנים ונעימים .היכנסו והזמינו כוס יין לבן על רקע פטפוטם המתנגן של המקומיים.
למעלה :התעלה הגדולה (עמ׳  ;)164למטה :פלאצו דּוקאלֶ ה

בירת טוסקנה היא ערש הולדתו של הרנסאנס ,והמקום שבו אמנים דגולים כמו
מיכלאנג׳לוּ ,ברּונֶ לֶ סקי ובוטיצ׳לי הגדירו מחדש אמנות מהי .העיר ,שעל פי נתונים
של אונסק״ו יש בה את הריכוז הגדול בעולם של יצירות אמנות ידועות ,גדושה
במוזיאונים נפלאים ,כנסיות מרשימות ומיטב יצירות האמנות והאדריכלות .אך לצדם
גם רחובות מימי הביניים וסמטאות צרות עם ברי יין ,מסעדות קטנות ובוטיקים
אלגנטיים .הדּואֹומֹו (עמ' )102
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כרמי יין ,שדרות ברושים ופינות חמד
בעיירות עתיקות

© MOSTOVYI SERGII IGOREVICH/SHUTTERSTOCK

טוסקנה
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טוסקנה היא האזור הרומנטי ביותר באיטליה ,עם
נופים מרהיבים ,אמנות ברמה עולמית ומטבח כפרי
משובח .פירנצה בירתה ,היא מוקד המשיכה העיקרי,
ומעבר לרחובות מתקופת הרנסאנס משתרעות
גבעות רכות ,חורשות זיתים ועיירות קסומות כמו
סיינה המלכותית וסן ג׳ימיניאנו עם המגדלים
הנפלאים ,לצד חבל היין הנודע קיאנטי.

עיר רומית שהזמן בה עמד מלכת עם
התפרצותו של הר הגעש וזוב
לפני כאלפיים שנים ,הזמן עצר מלכת בפומפיי .טיילו
ברחובות הרומיים שסימני גלגלי הכרכרות עוד נראים
בהם ,בין וילות ובתי מרחץ מעוטרים בציורי קיר,
חנויות מזון ושווקים ,תיאטראות ואפילו בית בושת
עתיק .ואז ,מתוך השקט הכבד ,שאו עיניכם אל הר
הגעש הסמוך וזוב ,והיזכרו במילותיו המחרידות של
פליניוס הצעיר על שעותיה האחרונות של העיר:
״החושך שוב ירד ,ואפר כיסה את העיר ,סמיך וכבד.
קמנו שוב ושוב להתנער מהאפר ,שאם לא כן היינו
נקברים תחתיו ונמחצים מכובד משקלו.״

© ALVARO GERMAN VILELA/SHUTTERSTOCK

פומפיי
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נאפולי

קו החוף ָאמאלפי

כרך דרומי ההומה

חופים מעוררי השראה

המקומיים בנאפולי מודעים היטב לתפקידם בתיאטרון היומיום של העיר
הסוערת והדרמטית .ברחובותיה העתיקים תיתקלו בקשישות קולניות ,מוזגי
משקאות רעשניים וזוגות אוהבים המתנשקים בלהט .היכנסו לאחד השווקים
בעיר ,שבהם מוכרי הפירות מרעימים בקולם ,ובאוויר נישא ניחוח של מאכלי ים
טריים ומיני מאפה ממולאים בגבינת ריקוטה.

קו חוף יפה להפליא ,עם הרים שלמרגלותיהם ים כחול חלק ,צוקים תלולים,
כפרים שטופי שמש ויערות ירוקים .במסלולי הליכה בהרים בין ים לשמיים
נגלים נופים קסומים ורחבים .יש הטוענים כי החוף היפה באיטליה הוא
בקאלאּבריָ ה ,אך חוף ָאמאלפי הוא
ִ
צ׳ינקוֶ וה ֶט ֶרה בליגוריָ ה או קוסטה ויולה
הראשון שעורר השראה באמנים ויוצרים גדולים ,מריכרד וגנר ועד ד .ה .לורנס.
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נאפולי

קו החוף ָאמאלפי

כרך דרומי ההומה

חופים מעוררי השראה

המקומיים בנאפולי מודעים היטב לתפקידם בתיאטרון היומיום של העיר
הסוערת והדרמטית .ברחובותיה העתיקים תיתקלו בקשישות קולניות ,מוזגי
משקאות רעשניים וזוגות אוהבים המתנשקים בלהט .היכנסו לאחד השווקים
בעיר ,שבהם מוכרי הפירות מרעימים בקולם ,ובאוויר נישא ניחוח של מאכלי ים
טריים ומיני מאפה ממולאים בגבינת ריקוטה.

קו חוף יפה להפליא ,עם הרים שלמרגלותיהם ים כחול חלק ,צוקים תלולים,
כפרים שטופי שמש ויערות ירוקים .במסלולי הליכה בהרים בין ים לשמיים
נגלים נופים קסומים ורחבים .יש הטוענים כי החוף היפה באיטליה הוא
בקאלאּבריָ ה ,אך חוף ָאמאלפי הוא
ִ
צ׳ינקוֶ וה ֶט ֶרה בליגוריָ ה או קוסטה ויולה
הראשון שעורר השראה באמנים ויוצרים גדולים ,מריכרד וגנר ועד ד .ה .לורנס.
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מילאנו
בירת העסקים והאופנה של איטליה
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הבירה הלא רשמית של צפון איטליה ,היא עיר מסוגננת ותוססת עם זירת
תרבות שוקקת ,גלריות לאמנות בת־זמננו ועיצוב חדשני ,ושלל חנויות יוקרה
נודעות .לצד אלה ,במילאנו תוכלו לבקר גם באתרים היסטוריים כמו הדּואֹומֹו
העצום (בתמונה למעלה) ובית האופרה לה סקאלה ,ולראות את הסעודה
האחרונה של ליאונרדו דה וינצ׳י.

סיציליה

© QUANTHEM/ISTOCK/GETTY IMAGES

סרדיניה

אי של מגוון טעמים

אי פראי עם פסגות נישאות וחופים יפים

מגוון טעמים משמשים זה לצד זה במטבח הסיציליאני ,המשקף אלפי שנים של
השפעות תרבותיות מגוונות .תוכלו לטעום ּפאנֶ לֶ ה בּפאלֶ רמֹו ,ושוקולד מתובל
במֹודיקה ,והשווקים הססגוניים ,כמו ֶמרקאטֹו ִדי ּבאלארֹו שבּפאלֶ רמֹו
ָ
בפלפל צ'ילי
סק ִריָ ה שבקאטאניָ ה ,גדושים מעדנים מקומיים ,כמו פיסטוקים ,זיתים ,דגי חרב
ולָ ה ֶּפ ֶ
וגבינת ָקנֶ סטרטֹו עם טעם אגוזי .השאירו מקום גם לקינוח :קאנֹולֹו (מאפה עם מילוי
קאסאטה סיציליאנה.
ָ
מתוק על בסיס גבינה) או פרוסה של עוגת הגבינה המסורתית

ים בצבע כחול-ירוק ייחודי מקיף את האי היפהפה המוקף בצוקים נישאים
ראלדה
סמ ָ
ועצים עתיקים ,ובו מערות מסתוריות וחופים נפלאים .חוף ֶ
ממוסחר למדי ,ודוגמניות ,פוליטיקאים וידוענים אוהבים לפקוד את
המסעדות בו ,אך אזורים אחרים באי נותרו פראיים ומרהיבים .צאו לטייל
ברחבי האי ,במצודה שבראש הגבעה בקאליָ ארי ,במערות נֶ טּונֹו ,וסיימו באחד
החופים הנהדרים.
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אינדקס
כתב מודגש מתייחס למפה

א
ֶאאֹולִ יים ,איים 289 Isole Aeoli
אגמים 215 ,213-25 ,12-13
הגעה ועזיבה 215
מגורים 215
מסלולים מומלצים 214
אגם קֹומֹו 222-25 Lago di Como
אדריכלות 319-22 ,18
אוטובוסים 344

אוכל  ,336 ,323-26 ,20 ,19ראו
מסעדות לפי שמות המקומות
המטבח הוונציאני 185
המטבח הסיציליאני 290
המטבח הרומאי 85
אוכלוסייה 328 ,309
אופנה 330-32 ,110
אופנוע 344-45 ,342
אופניים 343
אופרה 24
ֶאטנָ ה ,הר 278-79 Monte Etna
ָאלגֶ רֹו 300-301 Alghero
ָאמאלפי 270-72 Amalfi
ָאמאלפי ,חוף Costiera
263 ,261-73 ,11 Amalfitana
הגעה ועזיבה 263
מגורים 263
מסלולים מומלצים 262
אמנות 319-22 ,19
ָאנאקאּפרי 269 Anacapri
אסיזי 144 Assisi
ָא ֶּפריטיבֹו 208 aperitivo
אצל המקומיים 20-21
אקלים 16
ארכיאולוגיים ,אתרים
בית הזהב Domus Aurea
75-76
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קאדה
קֹוב ָ
דֹולמן ָסה ֶ
ֶ
Dolmen Sa Coveccada
305
הפארק הארכיאולוגי
נֶ ָאּפֹוליס Parco
Archeologico della
292-93 Neapolis
הפורום הרומי 54-59
הפורומים הקיסריים Fori
66-67 Imperiali
הקולוסיאום 38-41
נטיקה Via
וִ יָ ה ָאּפיָ ה ָא ָ
77 Appia Antica
חורבות ֶארקּולאנֶ אּום
258 Herculaneum
מרחצאות ָק ָרקאלָ ה Terme
77 di Caracalla
עמק המקדשים 280-81
עמק נּוראגי 304-305
ּפאלאטינֹו 66
פומפיי 252-57
ֶּפסטּום 271
ארמונות ,ראו טירות וארמונות
ָא ֶרצֹו 146-47 Arezzo
אשרה 341 ,16
אתרי אינטרנט שימושיים 17
כתב מודגש מתייחס למפה

ב
ּבאדיָ ה ָאה ּפאסינְ יאנֹו ,יקב Badia
139 ,134 a Passignano

בית האופרה לה סקאלה Teatro
210 alla Scala
ֶּבלאג׳ֹו 216-17 Bellagio
ֶּבלָ ה ,אי 218-19 Isola Bella
ּברּונֶ לֶ סקי ,פיליּפֹו Brunelleschi,
321 Filippo
ברים וחיי לילה  21ראו לפי שמות
המקומות
לֹורנצֹו Bernini, Gian
ֶּברניני ,ג'אן ֶ
321 Lorenzo
בתי שימוש 340
כתב מודגש מתייחס למפה

ג
גּוצ׳י 331-32 Gucci
גישת אינטרנט 336
גלריה אּופיצי Galleria degli
98-101 Uffizi
ּבֹורּבֹוניקה Galleria
ָ
גלריה
235 Borbonica
גלריות האקדמיה (ונציה) Gallerie
Accademia׳170-71 dell
גלריות ,ראו מוזיאונים וגלריות
גלריית האקדמיה (פירנצה)
Accademia׳Galleria dell
106-107
גלריית מפלסי הרחוב Street
111 Levels Galleria
גנים ,ראו פארקים וגנים

בוטיצ׳לי ,סנדרו ֶ Botticelli, Sandroגר ֶבה 135 Greve
כתב מודגש מתייחס למפה
321 ,99-100

ּבּוראנּו 173 Burano
ּבֹורֹומאֹו ,איים Isole Borromeo
ֶ
218-19

ד
דה וינצ׳י ,לאונרדו da Vinci,
321 ,200-201 Leonardo

בזיליקות ,ראו כנסיות ,קתדרלות
ובזיליקות

דּואֹומֹו (מילנו) 198-99 Duomo

בזיליקת פטרוס הקדוש Basilica
44-47 di San Pietro

דּואֹומֹו (פירנצה) Duomo
102-105

בטיחות 339

דוד ,פסל 321 ,106-107 David

בידור  21ראו לפי שמות המקומות

דת 328-29 ,309

ביטוח 336

כתב מודגש מתייחס למפה

ה

ח

הגעה ועזיבה 341-43 ,17

חגים 339

הומואים ,מטיילים 337

חופים 18

היסטוריה 310-18

חוף פֹוסֹולָ ה Spiaggia di
158 Fossola
לידֹו 180 Lido
גראנדה Spiaggia
ֶ
סּפיאגָ ׳ה
265 Grande
ּפֹואטֹו Spiaggia di Poetto
ֶ
303
חוק ומשפט 336-37

הליכה ,ראו טיולי הליכה
הסעודה האחרונה 200-201
הר מֹוטארֹונֶ ה Monte Mottarone
221
(ארקֹולאנֹו)
ֶהרקּולָ נֶ אּום ֶ
(Herculaneum (Ercolano
258-59

חשמל 336

כתב מודגש מתייחס למפה

ו
וֶ זּוב ,הר 259 Monte Vesuvio
ויטֹוריאנֹו 70 ,67 Vittoriano
ּבאלּביאנֶ לֹו Villa Balbianello
ָ
וילה
224
וילה טאראנטֹו 222 Villa Taranto
ד׳אריל Villa Melzi
וילה ֶמלצי ֶ
Eril׳217-18 d
רּבלֹוני Villa Serbelloni
וילה ֶס ֶ
216-17
קרלֹוטה 225 Villa Carlotta
ָ
וילה
וילה רֹומאנָ ה ֶדל קאזאלֶ ה Villa
294 Romana del Casale
ונציה ,163 ,161-91 ,6 Venezia
176-77
אתרים 174-80 ,164-73
בידור 188
ברים וחיי לילה 186-88
הגעה ועזיבה 189 ,163
טיולים מודרכים 180-81
כרטיסי הנחה 189
לשכות מידע לתיירים 188
מגורים 191 ,163
מסלולים מומלצים 162
מסעדות 183-86
קניות 181-82
תחבורה 189-91
רנאצה 157 Vernazza
ָ
וֶ
רסאצ׳ה 331 Versace
ֶ
וֶ
(ה)וותיקן ,מוזיאונים 48-53

ט

פלאצו ּפפאנֶ ר Palazzo
140-41 Pfanner
פלאצו קירינאלֶ ה Palazzo
75 del Quirinale
פלאצו ֶר ָאלֶ ה Palazzo Reale
240-41
קסטלו דֹוריָ ה Castello
157 Doria
קסטל נּואֹובֹו Castel Nuovo
241
סנט׳אנגֶ ׳לֹו Castel
ָ
קסטל
Angelo׳79 Sant
טלוויזיה 338
טלפונים ניידים 340 ,16
טלפון ,שירותי 339-40 ,16
טריּפה 120 tripe
ֶ

טוסקנה ,127-47 ,8-9 Toscana
129

טר ֶמצֹו 225 Tremezzo
ֶ

הגעה ועזיבה 129
מגורים 129
מסלולים מומלצים ,128
134-35
טֹורצ׳לֹו 173 Torcello
ֶ

י

טיולי הליכה
הר ֶאטנָ ה Monte Etna
278-79
צ׳ינקוֶ וה ֶט ֶרה Cinque Terre
152-55
טיולי הליכה בין אתרים קדושים
154
טיסה 341-42
טיפים 338
טירות וארמונות
וילה רומאנָ ה ֶדל קאזאלֶ ה
Villa Romana del Casale
294
ּבורֹומאֹו Palazzo
ֶ
פלאצו
218 Borromeo
פלאצו דּוקאלֶ ה Palazzo
168-69 Ducale
פלאצו נֹורמאני Palazzo dei
282 Normanni
פלאצו פארנֶ זֶ ה Palazzo
71 Farnese
פלאצו ּפיטי Palazzo Pitti
116

יין 325 ,157 ,24
ילדים ,טיול עם 175 ,32-33
יקבים 139

כ
כדורגל 329
כיכר מיראקֹולי Piazza dei
132-33 Miracoli
כיכר נאבֹונָ ה Piazza Navona
70-71
כיכר סּפאניָ ה Piazza di Spagna
74 ,71
כיכר ּפֹוּפֹולֹו Piazza del Popolo
74
כיכר פטרוס הקדוש Piazza San
79 Pietro
כיכר קאמּפֹו Piazza del Campo
136
כלכלה 309
כמהין 24
כנסיות ,קתדרלות ובזיליקות
בזיליקת הצלב הקדוש
Basilica di Santa Croce
115
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כנסיות ,קתדרלות ובזיליקות ,המשך
בזיליקת יוחנן הקדוש
בלאטראנֹו Basilica di
ֶ
San Giovanni in
76-77 Laterano
בזיליקת מריה הקדושה
בטראסט ֶב ֶרה Basilica di
ֶ
Santa Maria in
78 Trastevere
בזיליקת מריה הקדושה
מּבֹונאריָ ה Basilica di
Nostra Signora di
303 Bonaria
בזיליקת מריה הקדושה של
הישועה Basilica di Santa
175 Maria della Salute
בזיליקת סנטה מריה ֶדלֶ ה
גראציֶ ה Basilica di Santa
ְ
201 Maria delle Grazie
בזיליקת סנטה מריה
מאג׳ֹורה Basilica di
ֶ
Santa Maria Maggiore
75
נֹובלָ ה
בזיליקת סנטה מריה ֶ
Basilica di Santa Maria
111 Novella
בזיליקת סן לורנצו Basilica
114-15 di San Lorenzo
בזיליקת סן מרקו Basilica
166-67 di San Marco
בזיליקת פטרוס הקדוש
Basilica di San Pietro
44-47
פידליס הקדוש
בזיליקת ֶ
Basilica di San Fedele
223
בזיליקת פרנציסקוס הקדוש
Basilica di San
144 Francesco
דּואֹומֹו (מילנו) Duomo
198-99
דּואֹומֹו (נאפולי) Duomo
236
דּואֹומֹו (סיינה) 136 Duomo
דּואֹומֹו (סיראקּוזָ ה) Duomo
293
דּואֹומֹו (פיזה) 133 Duomo
דּואֹומֹו (פירנצה) Duomo
102-105
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דּואֹומֹו (קֹומֹו) 224 Duomo
המתחם הגדול של כנסיית
מאג׳ֹורה
ֶ
סן לורנצו
Complesso
Monumentale di San
235 Lorenzo Maggiore
המתחם הגדול של קלרה
הקדושה Complesso
Monumentale di Santa
236 Chiara
הפנתיאון 42-43 Pantheon
כנסיית ישו Chiesa del
71 Gesù
כנסיית מאוריציוס הקדוש
Chiesa di San Maurizio
203
מאג׳ֹורה
ֶ
כנסיית סן ג׳ורג׳ו
Chiesa di San Giorgio
179 Maggiore
סּונטה
כנסיית סנטה מריה ָא ָ
Chiesa di Santa Maria
264 Assunta
כנסיית סנטה מריה ֶדלָ ה
ּפייֶ ֶבה 146 Chiesa di
Santa Maria della Pieve
ריקֹורדיָ ה
ִ
מֹונטה ֶדלָ ה מיזֶ
ֶ
ִּפיֹו
Pio Monte della
237 Misericordia
ג׳יאטה Collegiata
ָ
קֹולֶ
130-31
קונבנטֹו ֵדי קאּפּוצ׳יני
ֶ
Convento dei
156 Cappuccini
קפלת ּבאצ׳י Cappella
146 Bacci
קפלת ֶס ֶברּוס הקדוש
236 Cappella Sansevero
קתדרלת אנדראס הקדוש
Cattedrale di
Andrea׳270 Sant
מֹונר ָאלֶ ה
ֵ
קתדרלת
Cattedrale di Monreale
287
קתדרלת מרטין הקדוש
Cattedrale di San
140 Martino
קתדרלת מריה הקדושה
Cattedrale di Santa
302 Maria

קתדרלת ּפאלֶ רמֹו
Cattedrale di Palermo
282-83
כסף 337-38 ,335 ,17 ,16
כספומטים 337-38
כרטיסי אשראי 338

ל
מאג׳ֹורה Lago Maggiore
ֶ
לאגֹו
220-22
לּוקה 140-42 Lucca
ָ

מ
מאדרה ,אי 219 Isola Madre
ֶ
מאנארֹולָ ה 157-58 Manarola
(ה)מגדל הנטוי (פיזה) 132-33
מגדלים
פאנטה Torre
ֶ
מגדל ֶאלֶ
Elefante׳303 dell
מגדל גואיניג׳י Torre
140 Guinigi
נטה Torre
מגדל ֶּפ ֶנד ֶ
132-33 Pendente
סן ג׳ימיניאנֹו San
130-31 Gimignano
מגורים  ,334-35ראו גם לפי שמות
המקומות
(ה)מדרגות הספרדיות Scalinata
74 ,71 di Trinità dei Monti
מוזיאוני הקפיטול Musei
67 Capitolini
מוזיאונים וגלריות
אוסף פגי גוגנהיים Peggy
Guggenheim Collection
174
קיטס-שלי Keats-
ֶ
בית
74 Shelley House
גלריה אּופיצי Galleria degli
98-101 Uffizi
גלריית האקדמיה (ונציה)
Accademia׳Gallerie dell
170-71
גלריית האקדמיה (פירנצה)
Accademia׳Galleria dell
106-107

גלריית הציורים הלאומית
Pinacoteca Nazionale
136
ּבר ָרה
גלריית הציורים של ֶ
202 Pinacoteca di Brera
גלריית מפלסי הרחוב
Street Levels Galleria
111
הגלריה האזורית של
סיציליה Galleria
Regionale della Sicilia
286
המוזיאון האזרחי Museo
136 Civico
המוזיאון הארכיאולוגי האזורי
Museo Archeologico
283 Regionale
המוזיאון הארכיאולוגי
הלאומי גאיּוס קילניּוס
ֵמ ֶיקנָ ס Museo
Archeologico Nazionale
׳‘Gaio Cilnio Mecenate
146
המוזיאון הארכיאולוגי פאולו
אֹורסי Museo
Archeologico Paolo Orsi
293
המוזיאון הווירטואלי
לארכיאולוגיה Museo
Archeologico Virtuale
(258-59 (MAV
המוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה (נאפולי)
Museo Archeologico
Nazionale 230-33
המוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה (סרדיניה)
Museo Archeologico
Nazionale 302-303
המוזיאון הלאומי של
קאּפֹודימֹונטה Museo
ֶ
Nazionale di
241 Capodimonte
המוזיאון הרומאי הלאומי:
מרחצאות דיֹוקלֶ טיאנּוס
Museo Nazionale
Romano: Terme di
75 Diocleziano

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פלאצו מאסימו
והמרחצאות Museo
Nazionale Romano:
Palazzo Massimo alle
75 Terme
טירת סנטאנג׳לו Castel
Angelo׳79 Sant
מוזיאון ּבארגֶ ׳לֹו Museo del
110-11 Bargello
מוזיאון גּוצ׳י Gucci Museo
110
דֹונארג׳ינָ ה לאמנות
ֶ
מוזיאון
בת־זמננו 237 MADRE
מוזיאון הדּואֹומֹו Il Grande
202 Museo del Duomo
מוזיאון הדּואֹומֹו Museo
Opera del Duomo׳dell
105
מוזיאון המאה העשרים
Museo del Novecento
203
מוזיאון הנייר Museo della
270 Carta
מוזיאון וגלריה ּבֹורגֶ זֶ ה
Museo e Galleria
60-61 Borghese
מוזיאוני הוותיקן Musei
48-53 Vaticani
מוזיאוני הקפיטול Musei
67 Capitolini
נֹוב ֶצ׳נטֹו Museo
מוזיאון ֶ
114 ,111 Novecento
מוזיאון ֶס ָטה Museo della
224 Seta
מוזיאון סנטה מריה ֶדלָ ה
סקאלָ ה Museale Santa
136 Maria della Scala
מוזיאון סן מרקו Museo di
115 San Marco
מוזיאון ּפֹולדי ֶּפצֹולי Museo
202 Poldi Pezzoli
דיצ׳ה
קאּפלֶ ה ֶמ ֶ
ֶ
מוזיאון
Museo delle Cappelle
114 Medicee
קֹורר Museo Correr
מוזיאון ֶ
174
ריקֹורדיָ ה
ִ
מֹונטה ֶדלָ ה מיזֶ
ֶ
ִּפיֹו
Pio Monte della
237 Misericordia

ּבארּבריני Palazzo
ֶ
פלאצו
74 Barberini
פלאצו וֶ קיֹו Palazzo
110 Vecchio
פלאצו ּפיטי Palazzo Pitti
116
ָקה ֶּפזארֹו  Pesaro׳178 Ca
ָקה ֶרצֹוניקֹו  Rezzonico׳Ca
175
מֹונטאלצ׳ינֹו 142-43 Montalcino
מֹונטּפּולצ׳אנֹו Montepulciano
ֶ
143-45
מֹונטרֹוסֹו 156 Monterosso
ֶ
מוסוליני ,בניטו Mussolini, Benito
316-18
מוסיקה 25
מּוראנֹו 172-73 Murano
מּוראנֹו ,זכוכית Murano glass
182
מזג האוויר 16
טרבי Fontana di Trevi
מזרקת ֶ
71
מחירים 17
מטבע 16
מטיילים הומואים ומטיילות
לסביות 337
מידות ומשקלות 338
מיכאלאנג׳לו ּבּואֹונארֹוטי
321 Michelangelo Buonarroti
מילאנו ,195 ,193-211 ,15 Milano
204-205
אתרים 202-206 ,198-201
בידור 210
ברים וחיי לילה 208-10
הגעה ועזיבה 210-11 ,195
טיולים מודרכים 206
לשכות מידע לתיירים 210
מגורים 195
מסלולים מומלצים 194
מסעדות 207-208
קניות 206-207 ,196-97
תחבורה 211
מילון שימושי 347
מכונית 344-45 ,342

 352אינדקס
מכס 335
מסלולים מומלצים itineraries
 ,26-31ראו לפי שמות
המקומות
מעבורות 343
מעברי גבול 342
מערות
צּורה Grotta
מערת ָא ָ
269 Azzurra
מערת האיזמרגד Grotta
270-71 dello Smeraldo
מערת נפטון Grotta di
301 Nettuno
צּורה Grotta Azzurra
מערת ָא ָ
269
סמראלדֹו Grotta dello
מערת ֶ
270-71 Smeraldo
מפות 337
מרחצאות ָק ָרקאלָ ה Terme di
77 Caracalla
משטרה 337
משקלות 338

נ
נאפולי ,229 ,227-47 ,10 Napoli
238-39
אתרים 236-41 ,230-35
בידור 245
ברים וחיי לילה 244
הגעה ועזיבה 245-46 ,229
טיולים מודרכים 241
לשכות מידע לתיירים 245
מגורים 229
מסלולים מומלצים 228
מסעדות 242-44
קניות 241-42
תחבורה 246-47
נהיגה ,ראו מכונית
נכים מטיילים 340-41
נשים מטיילות 341

אינדקס 353

ס

פ

(ּפסקאטֹורי) Isola
ריֹורה ,אי ֶ
סּוּפ ֶ
ֶ
(219 Superiore (Pescatori

ּפאלאטינֹו 66 Palatino

פארקים וגנים
ֶסטימאנָ ה סנטה Settimana Santa
גן ּבֹוּבֹולי Giardino di
22
116 Boboli
ְס ְט ֶרזָ ה 221-22 Stresa
גן טֹוריג׳אני Giardino
116 Torrigiani
סיינה 137 ,136-40 Siena
גני אוגוסטוס 268 Giardini
סיציליה 277 ,275-95 ,14
di Augusto
הגעה ועזיבה 277
הגן הציבורי Giardini
מגורים 277
179 Pubblici
מסלולים מומלצים 276
וילה ּבֹורגֶ זֶ ה Villa Borghese
סיראקּוזָ ה 292-95 Siracusa
80
סמים 337 drugs
וילה טאראנטֹו Villa Taranto
222
סן ג׳ובאני ,בית טבילה Battistero
וילה צ׳ימּברֹונֶ ה Villa
133 di San Giovanni
272-73 Cimbrone
סן ג׳ימיניאנֹו San Gimignano
וילה רּופֹולֹו Villa Rufolo
130-31
272
סן גֶ ׳נארֹו ,מערות הקבורה של
ּפארקֹו ֶסמּפיֹונֶ ה Parco
Catacombe di San Gennaro
206 ,203 Sempione
234
ּפֹוזיטאנֹו 264-65 Positano
Sentiero
Azzurro
צּורֹו
א
ָ
ירֹו
ֶסנטיֶ
פוליטיקה 309
155
פומפיי ,249-59 ,8-9 Pompeii
ֶסנטיֶ ירֹו רֹוסֹו 155 Sentiero Rosso
251
סן קאליסטֹו ,מערות הקבורה של
Catacombe di San Callisto
78

הגעה ועזיבה 251
מגורים 251
מסלולים מומלצים 250
ּפֹונטה וֶ קיֹו 115 Ponte Vecchio
ֶ

סקי 22

(ה)פורום הרומי Foro Romano
54-59

ספרים 25
סרדיניה ,297-305 ,15 Sardegna
299
הגעה ועזיבה 299
מגורים 299
מסלולים מומלצים 298

ע
עיצוב 332
עישון 338
עיתונים 338
עמק המקדשים Valle dei Templi
280-81
עמק נּוראגי Valle dei Nuraghi
304-305

נצה 135 Pienza
פיא ָ
ֶ
פיזה 132-33 Pisa
פיצה 242 pizza
פירנצה ,97 ,95-125 ,7 Firenze
112-13
אתרים 110-17 ,98-107
בידור 124
ברים וחיי לילה 123-24
הגעה ועזיבה 124 ,97
טיולי הליכה 108-109
טיולים מודרכים 117
לשכות מידע לתיירים 124
מגורים 125 ,97
מסלולים מומלצים 96

מסעדות 120-23
קניות 117-24
תחבורה 124
פלאצו דּוקאלֶ ה Palazzo Ducale
168-69
פלאצו וֶ קיֹו 110 Palazzo Vecchio
פלאצו ֶר ָאלֶ ה Palazzo Reale
240-41

קאנֹובה ,אנטוניו Canova,
ָ
322 Antonio
קאּפרי 266-69 Capri
קאּפרי ,העיר 268 Capri
קבר פטרוס הקדוש Tomba di
47 Pietro

ָּפלֶ רמֹו 284-85 ,282-90 Palermo

ֶ
קֹודקס אטלנטיקּוס ,אוסף
השרטוטים של לאונרדו דה
וינצ׳י 201 Codex Atlanticus

(ה)פנתיאון 42-43 Pantheon

(ה)קולוסיאום 38-41 Colosseo

ֶּפסטּום 271 Paestum

קולנוע 25

פסטיבלים ואירועים מיוחדים
22-24

קֹומֹו 223-25 Como

אתרים 66-80 ,38-61
בידור 91
ברים וחיי לילה 88-91
הגעה ועזיבה 92 ,37
טיולי הליכה 64-65 ,62-63
טיולים מודרכים 80-81
לשכות מידע לתיירים 91-92
מגורים 93 ,37
מסלולים מומלצים 36
מסעדות 82-88
קניות 81-82
תחבורה 92
רומא העתיקה 311-13

פעילויות 20

קֹורניליָ ה 157 Corniglia

ריֹומאג׳ֹורה 158-59 Riomaggiore
ֶ

קלֶ ט 111 Clet

רכבת 345-46 ,342-43

צ

קניות  ,20ראו לפי שמות
המקומות

צ׳ינקוֶ וה ֶט ֶרה Cinque Terre
151 ,149-59 ,12-13
הגעה ועזיבה 151
מגורים 151
מסלולים מומלצים 150
צלילה 158
ֶצ׳רטֹוזָ ה ִדי ּפאביָ ה Certosa di
203 Pavia

קפה 89
(ה)קפלה הסיסטינית Cappella
52-53 Sistina
ָק ָרוואג׳ֹו ,מיכלאנג׳לו ֶמריזי ָדה
Caravaggio, Michelangelo
321 Merisi da
ָקרנֶ באלֶ ה 140 ,22 Carnevale

ש
שווקים 21
שיט 343
שיט בגונדולה 181
שעון 340 ,16
שעות פתיחה 338-39

ק

ר

ת

ראבלֹו 272-73 Ravello
ֶ

תחבורה 343-46 ,17

קאטאניָ ה 290-92 Catania

ֶר ֶּבקּו 305 Rebeccu

תחבורה עירונית 345

קאליארי 302-304 Cagliari

רדיו 338

קאמּפאנילֶ ה (פירנצה) campanile
105

רומא ,68-69 ,35-93 ,4-5 Roma
76 ,72-73

(ה)תעלה הגדולה (ונציה) Canal
164-65 Grande
תרבות 327-29 ,309

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על איטליה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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