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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 

היפים, ָלה ֶּבָלה ויָטה, מתוך הערצה למעודן ולמשובח בכל 
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.

עיר גדושת תרבות המזהיבה 
תחת קרני השמש
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רומא
בירת איטליה היא עיר מפעימה ותוססת

האגדה מספרת כי רומא, בירת העולם העתיק, נוסדה בידי התאומים רֹומֹולּוס וֶרמּוס, 
בניהם של אל המלחמה מארס ושל הבתולה הווסטלית ֵריָאה 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׳ 52( וכלה באינספור 

יצירות של ָקָרוואג׳ו. אז הטילו מטבע למזרקת טֶרִבי והבטיחו את שובכם לרומא.
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פירנצה
עיר יפהפייה שהאמנות שורה בה בכל פינה

בירת טוסקנה היא ערש הולדתו של הרנסאנס, והמקום שבו אמנים דגולים כמו 
מיכלאנג׳לו, ּברּוֶנֶלסקי 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(

ונציה
ארמונות שיש על תעלות מים

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׳ 164(; למטה: פלאצו דּוקאֶלה
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טוסקנה
כרמי יין, שדרות ברושים ופינות חמד 

בעיירות עתיקות
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.

פומפיי
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.״



12 הגדולים של איטליה תכנון הטיול 11 10 תכנון הטיול 12 הגדולים של איטליה
IN

U
/S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
 ©

C
A

R
LO

 M
O

R
U

C
C

H
IO

/G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
 ©

קו החוף ָאמאלפי
חופים מעוררי השראה

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 
צ׳ינקֶווה ֶטֶרה בליגורָיה או קוסטה ויולה בקאלאּבִרָיה, אך חוף ָאמאלפי הוא 

הראשון שעורר השראה באמנים ויוצרים גדולים, מריכרד וגנר ועד ד. ה. לורנס.

נאפולי
כרך דרומי ההומה

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.
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קו החוף ָאמאלפי
חופים מעוררי השראה

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 
צ׳ינקֶווה ֶטֶרה בליגורָיה או קוסטה ויולה בקאלאּבִרָיה, אך חוף ָאמאלפי הוא 

הראשון שעורר השראה באמנים ויוצרים גדולים, מריכרד וגנר ועד ד. ה. לורנס.

נאפולי
כרך דרומי ההומה

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.
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סרדיניה
אי פראי עם פסגות נישאות וחופים יפים

ים בצבע כחול-ירוק ייחודי מקיף את האי היפהפה המוקף בצוקים נישאים 
ועצים עתיקים, ובו מערות מסתוריות וחופים נפלאים. חוף סֶמראלָדה 

ממוסחר למדי, ודוגמניות, פוליטיקאים וידוענים אוהבים לפקוד את 
המסעדות בו, אך אזורים אחרים באי נותרו פראיים ומרהיבים. צאו לטייל 

ברחבי האי, במצודה שבראש הגבעה בקאלָיארי, במערות ֶנטּונֹו, וסיימו באחד 
החופים הנהדרים.

מילאנו
בירת העסקים והאופנה של איטליה

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
אי של מגוון טעמים

מגוון טעמים משמשים זה לצד זה במטבח הסיציליאני, המשקף אלפי שנים של 
השפעות תרבותיות מגוונות. תוכלו לטעום ּפאֶנֶלה בּפאֶלרמֹו, ושוקולד מתובל 

בפלפל צ'ילי במֹודיָקה, והשווקים הססגוניים, כמו ֶמרקאטֹו ִדי ּבאלארֹו שבּפאֶלרמֹו 
וָלה ֶּפסֶקִרָיה שבקאטאנָיה, גדושים מעדנים מקומיים, כמו פיסטוקים, זיתים, דגי חרב 
וגבינת ָקֶנסטרטֹו עם טעם אגוזי. השאירו מקום גם לקינוח: קאנֹולֹו )מאפה עם מילוי 
מתוק על בסיס גבינה( או פרוסה של עוגת הגבינה המסורתית קאסאָטה סיציליאנה.
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ה
הגעה ועזיבה 17, 341-43

הומואים, מטיילים 337

היסטוריה 310-18

הליכה, ראו טיולי הליכה 

הסעודה האחרונה 200-201

 Monte Mottarone הר מֹוטארֹוֶנה
221

ֶהרקּוָלֶנאּום )ֶארקֹולאנֹו( 
 Herculaneum (Ercolano(

258-59

כתב מודגש מתייחס למפה 

ו
259 Monte Vesuvio ֶוזּוב, הר

70 ,67 Vittoriano ויטֹוריאנֹו

 Villa Balbianello וילה ּבאלּביָאֶנלֹו
224

222 Villa Taranto וילה טאראנטֹו

 Villa Melzi וילה ֶמלצי ד׳ֶאריל
217-18 d׳Eril

 Villa Serbelloni וילה ֶסרֶּבלֹוני
216-17

225 Villa Carlotta וילה קרלֹוָטה

 Villa וילה רֹומאָנה ֶדל קאזאֶלה
294 Romana del Casale

 ,163 ,161-91 ,6 Venezia ונציה
176-77

אתרים 164-73, 174-80
בידור 188

ברים וחיי לילה 186-88
הגעה ועזיבה 163, 189

טיולים מודרכים 180-81
כרטיסי הנחה 189

לשכות מידע לתיירים 188
מגורים 163, 191

מסלולים מומלצים 162
מסעדות 183-86

קניות 181-82
תחבורה 189-91

157 Vernazza ֶורנאָצה

331 Versace ֶורסאֶצ׳ה

)ה(וותיקן, מוזיאונים 48-53

ח
חגים 339

חופים 18

 Spiaggia di חוף פֹוסֹוָלה
158 Fossola
180 Lido לידֹו

 Spiaggia סּפיאָג׳ה גראנֶדה
265 Grande

 Spiaggia di Poetto ּפֹוֶאטֹו
303

חוק ומשפט 336-37

חשמל 336

ט
 ,127-47 ,8-9 Toscana טוסקנה

129

הגעה ועזיבה 129
מגורים 129

מסלולים מומלצים 128, 
134-35

173 Torcello טֹורֶצ׳לֹו

טיולי הליכה

 Monte Etna הר ֶאטָנה
278-79

 Cinque Terre צ׳ינקֶווה ֶטֶרה
152-55

טיולי הליכה בין אתרים קדושים 
154

טיסה 341-42

טיפים 338

טירות וארמונות

וילה רומאָנה ֶדל קאזאֶלה 
 Villa Romana del Casale

294
 Palazzo פלאצו ּבורֹוֶמאֹו

218 Borromeo
 Palazzo פלאצו דּוקאֶלה

168-69 Ducale
 Palazzo dei פלאצו נֹורמאני

282 Normanni
 Palazzo פלאצו פארֶנֶזה

71 Farnese
 Palazzo Pitti פלאצו ּפיטי

116

 Palazzo פלאצו ּפפאֶנר
140-41 Pfanner

 Palazzo פלאצו קירינאֶלה
75 del Quirinale

 Palazzo Reale פלאצו ֶרָאֶלה
240-41

 Castello קסטלו דֹורָיה
157 Doria

 Castel Nuovo קסטל נּואֹובֹו
241

 Castel קסטל סנט׳ָאנֶג׳לֹו
79 Sant׳Angelo

טלוויזיה 338

טלפונים ניידים 16, 340

טלפון, שירותי 16, 339-40

120 tripe טריֶּפה

225 Tremezzo טֶרֶמצֹו

י
יין 24, 157, 325

ילדים, טיול עם 32-33, 175

יקבים 139

כ
כדורגל 329

 Piazza dei כיכר מיראקֹולי
132-33 Miracoli

 Piazza Navona כיכר נאבֹוָנה
70-71

 Piazza di Spagna כיכר סּפאנָיה
74 ,71

 Piazza del Popolo כיכר ּפֹוּפֹולֹו
74

 Piazza San כיכר פטרוס הקדוש
79 Pietro

 Piazza del Campo כיכר קאמּפֹו
136

כלכלה 309

כמהין 24

כנסיות, קתדרלות ובזיליקות

בזיליקת הצלב הקדוש 
 Basilica di Santa Croce

115

כתב מודגש מתייחס למפה 

א
289 Isole Aeoli ֶאאֹוִליים, איים

אגמים 12-13, 213-25, 215

הגעה ועזיבה 215
מגורים 215

מסלולים מומלצים 214
222-25 Lago di Como אגם קֹומֹו

אדריכלות 18, 319-22

אוטובוסים 344

אוכל 19, 20, 323-26, 336, ראו 
מסעדות לפי שמות המקומות

המטבח הוונציאני 185
המטבח הסיציליאני 290

המטבח הרומאי 85
אוכלוסייה 309, 328

אופנה 110, 330-32

אופנוע 342, 344-45

אופניים 343

אופרה 24

278-79 Monte Etna ֶאטָנה, הר

300-301 Alghero ָאלֶגרֹו

270-72 Amalfi ָאמאלפי

 Costiera ָאמאלפי, חוף
263 ,261-73 ,11 Amalfitana

הגעה ועזיבה 263
מגורים 263

מסלולים מומלצים 262
אמנות 19, 319-22

269 Anacapri ָאנאקאּפרי

144 Assisi אסיזי

208 aperitivo ָאֶּפריטיבֹו

אצל המקומיים 20-21

אקלים 16

ארכיאולוגיים, אתרים

 Domus Aurea בית הזהב
75-76

דֹולֶמן ָסה קֹוֶבקאָדה 
 Dolmen Sa Coveccada

305
הפארק הארכיאולוגי 

 Parco ֶנָאּפֹוליס
 Archeologico della

292-93 Neapolis
הפורום הרומי 54-59

 Fori הפורומים הקיסריים
66-67 Imperiali
הקולוסיאום 38-41

 Via ִוָיה ָאּפָיה ָאנטיָקה
77 Appia Antica

חורבות ֶארקּולאֶנאּום 
258 Herculaneum

 Terme מרחצאות ָקָרקאָלה
77 di Caracalla

עמק המקדשים 280-81
עמק נּוראגי 304-305

ּפאלאטינֹו 66
פומפיי 252-57

ֶּפסטּום 271
ארמונות, ראו טירות וארמונות

146-47 Arezzo ָאֶרצֹו

אשרה 16, 341

אתרי אינטרנט שימושיים 17

כתב מודגש מתייחס למפה 

ב
 Badia ּבאדָיה ָאה ּפאסיְניאנֹו, יקב

139 ,134 a Passignano

 Botticelli, Sandro בוטיצ׳לי, סנדרו
321 ,99-100

173 Burano ּבּוראנּו

 Isole Borromeo ּבֹורֹוֶמאֹו, איים
218-19

בזיליקות, ראו כנסיות, קתדרלות 
ובזיליקות

 Basilica בזיליקת פטרוס הקדוש
44-47 di San Pietro

בטיחות 339

בידור 21 ראו לפי שמות המקומות

ביטוח 336

 Teatro בית האופרה לה סקאלה
210 alla Scala

216-17 Bellagio ֶּבלאג׳ֹו

218-19 Isola Bella ֶּבָלה, אי

 Brunelleschi, ּברּוֶנֶלסקי, פיליּפֹו
321 Filippo

ברים וחיי לילה 21 ראו לפי שמות 
המקומות

 Bernini, Gian ֶּברניני, ג'אן לֹוֶרנצֹו
321 Lorenzo

בתי שימוש 340

כתב מודגש מתייחס למפה 

ג
331-32 Gucci גּוצ׳י

גישת אינטרנט 336

 Galleria degli גלריה אּופיצי
98-101 Uffizi

 Galleria גלריה ּבֹורּבֹוניָקה
235 Borbonica

 Gallerie )גלריות האקדמיה )ונציה
170-71 dell׳Accademia

גלריות, ראו מוזיאונים וגלריות

גלריית האקדמיה )פירנצה( 
 Galleria dell׳Accademia

106-107

 Street גלריית מפלסי הרחוב
111 Levels Galleria

גנים, ראו פארקים וגנים

135 Greve גֶרֶבה

כתב מודגש מתייחס למפה 

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

198-99 Duomo )דּואֹומֹו )מילנו

 Duomo )דּואֹומֹו )פירנצה
102-105

321 ,106-107 David דוד, פסל

דת 309, 328-29

כתב מודגש מתייחס למפה 

אינדקס
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גלריית הציורים הלאומית 
 Pinacoteca Nazionale

136
גלריית הציורים של ּבֶרָרה 

202 Pinacoteca di Brera
גלריית מפלסי הרחוב 

 Street Levels Galleria
111

הגלריה האזורית של 
 Galleria סיציליה

 Regionale della Sicilia
286

 Museo המוזיאון האזרחי
136 Civico

המוזיאון הארכיאולוגי האזורי 
 Museo Archeologico

283 Regionale
המוזיאון הארכיאולוגי 

הלאומי גאיּוס קילניּוס 
 Museo ֵמיֶקָנס

 Archeologico Nazionale
 ‘Gaio Cilnio Mecenate׳

146
המוזיאון הארכיאולוגי פאולו 

 Museo אֹורסי
 Archeologico Paolo Orsi

293
המוזיאון הווירטואלי 

 Museo לארכיאולוגיה
 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 

 Museo קאּפֹודימֹונֶטה
 Nazionale di

241 Capodimonte
המוזיאון הרומאי הלאומי: 
מרחצאות דיֹוקֶלטיאנּוס 

 Museo Nazionale
 Romano: Terme di

75 Diocleziano

המוזיאון הרומאי הלאומי: 
פלאצו מאסימו 

 Museo והמרחצאות
 Nazionale Romano:

 Palazzo Massimo alle
75 Terme

 Castel טירת סנטאנג׳לו
79 Sant׳Angelo

 Museo del מוזיאון ּבארֶג׳לֹו
110-11 Bargello

 Gucci Museo מוזיאון גּוצ׳י
110

מוזיאון דֹונאֶרג׳יָנה לאמנות 
237 MADRE בת־זמננו

 Il Grande מוזיאון הדּואֹומֹו
202 Museo del Duomo

 Museo מוזיאון הדּואֹומֹו
 dell׳Opera del Duomo

105
מוזיאון המאה העשרים 

 Museo del Novecento
203

 Museo della מוזיאון הנייר
270 Carta

מוזיאון וגלריה ּבֹורֶגֶזה 
 Museo e Galleria

60-61 Borghese
 Musei מוזיאוני הוותיקן

48-53 Vaticani
 Musei מוזיאוני הקפיטול

67 Capitolini
 Museo מוזיאון נֹוֶבֶצ׳נטֹו
114 ,111 Novecento

 Museo della מוזיאון ֶסָטה
224 Seta

מוזיאון סנטה מריה ֶדָלה 
 Museale Santa סקאָלה

136 Maria della Scala
 Museo di מוזיאון סן מרקו

115 San Marco
 Museo מוזיאון ּפֹולדי ֶּפצֹולי

202 Poldi Pezzoli
מוזיאון קאֶּפֶלה ֶמדיֶצ׳ה 

 Museo delle Cappelle
114 Medicee

 Museo Correr מוזיאון קֹוֶרר
174

ִּפיֹו מֹונֶטה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 
 Pio Monte della
237 Misericordia

 Palazzo פלאצו ּבארֶּבריני
74 Barberini

 Palazzo פלאצו ֶוקיֹו
110 Vecchio

 Palazzo Pitti פלאצו ּפיטי
116

178 Ca׳ Pesaro ָקה ֶּפזארֹו
 Ca׳ Rezzonico ָקה ֶרצֹוניקֹו

175
142-43 Montalcino מֹונטאלצ׳ינֹו

 Montepulciano מֹונֶטּפּולצ׳אנֹו
143-45

156 Monterosso מֹונֶטרֹוסֹו

 Mussolini, Benito מוסוליני, בניטו
316-18

מוסיקה 25

172-73 Murano מּוראנֹו

 Murano glass מּוראנֹו, זכוכית
182

מזג האוויר 16

 Fontana di Trevi מזרקת טֶרבי
71

מחירים 17

מטבע 16

מטיילים הומואים ומטיילות 
לסביות 337

מידות ומשקלות 338

מיכאלאנג׳לו ּבּואֹונארֹוטי 
321 Michelangelo Buonarroti

 ,195 ,193-211 ,15 Milano מילאנו
204-205

אתרים 198-201, 202-206
בידור 210

ברים וחיי לילה 208-10
הגעה ועזיבה 195, 210-11

טיולים מודרכים 206
לשכות מידע לתיירים 210

מגורים 195
מסלולים מומלצים 194

מסעדות 207-208
קניות 196-97, 206-207

תחבורה 211
מילון שימושי 347

מכונית 342, 344-45

כנסיות, קתדרלות ובזיליקות, המשך

 בזיליקת יוחנן הקדוש 
 Basilica di בלאֶטראנֹו

 San Giovanni in
76-77 Laterano

בזיליקת מריה הקדושה 
 Basilica di בטראסֶטֶבֶרה

 Santa Maria in
78 Trastevere

בזיליקת מריה הקדושה 
 Basilica di מּבֹונארָיה

 Nostra Signora di
303 Bonaria

בזיליקת מריה הקדושה של 
 Basilica di Santa הישועה

175 Maria della Salute
בזיליקת סנטה מריה ֶדֶלה 

 Basilica di Santa גראְצֶיה
201 Maria delle Grazie

בזיליקת סנטה מריה 
 Basilica di מאג׳ֹוֶרה

 Santa Maria Maggiore
75

בזיליקת סנטה מריה נֹוֶבָלה 
 Basilica di Santa Maria

111 Novella
 Basilica בזיליקת סן לורנצו
114-15 di San Lorenzo
 Basilica בזיליקת סן מרקו

166-67 di San Marco
בזיליקת פטרוס הקדוש 

 Basilica di San Pietro
44-47

בזיליקת פיֶדליס הקדוש 
 Basilica di San Fedele

223
בזיליקת פרנציסקוס הקדוש 

 Basilica di San
144 Francesco

 Duomo )דּואֹומֹו )מילנו
198-99

 Duomo )דּואֹומֹו )נאפולי
236

136 Duomo )דּואֹומֹו )סיינה
 Duomo )דּואֹומֹו )סיראקּוָזה

293
133 Duomo )דּואֹומֹו )פיזה
 Duomo )דּואֹומֹו )פירנצה

102-105

224 Duomo )דּואֹומֹו )קֹומֹו
המתחם הגדול של כנסיית 

סן לורנצו מאג׳ֹוֶרה 
 Complesso

 Monumentale di San
235 Lorenzo Maggiore
המתחם הגדול של קלרה 

 Complesso הקדושה
 Monumentale di Santa

236 Chiara
42-43 Pantheon הפנתיאון

 Chiesa del כנסיית ישו
71 Gesù

כנסיית מאוריציוס הקדוש 
 Chiesa di San Maurizio

203
כנסיית סן ג׳ורג׳ו מאג׳ֹוֶרה 
 Chiesa di San Giorgio

179 Maggiore
כנסיית סנטה מריה ָאסּונָטה 

 Chiesa di Santa Maria
264 Assunta

כנסיית סנטה מריה ֶדָלה 
 146 Chiesa di ּפיֶיֶבה

Santa Maria della Pieve
ִּפיֹו מֹונֶטה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 

 Pio Monte della
237 Misericordia

 Collegiata קֹוֶלג׳יאָטה
130-31

קונֶבנטֹו ֵדי קאּפּוצ׳יני 
 Convento dei

156 Cappuccini
 Cappella קפלת ּבאצ׳י

146 Bacci
קפלת ֶסֶברּוס הקדוש 

236 Cappella Sansevero
קתדרלת אנדראס הקדוש 

 Cattedrale di
270 Sant׳Andrea
קתדרלת מֹונֵרָאֶלה 

 Cattedrale di Monreale
287

קתדרלת מרטין הקדוש 
 Cattedrale di San

140 Martino
קתדרלת מריה הקדושה 
 Cattedrale di Santa

302 Maria

קתדרלת ּפאֶלרמֹו 
 Cattedrale di Palermo

282-83
כסף 16, 17, 335, 337-38

כספומטים 337-38

כרטיסי אשראי 338

ל
 Lago Maggiore לאגֹו מאג׳ֹוֶרה

220-22

140-42 Lucca לּוָקה

מ
219 Isola Madre מאדֶרה, אי

157-58 Manarola מאנארֹוָלה

)ה(מגדל הנטוי )פיזה( 132-33

מגדלים

 Torre מגדל ֶאֶלפאנֶטה
303 dell׳Elefante

 Torre מגדל גואיניג׳י
140 Guinigi

 Torre מגדל ֶּפנֶדנֶטה
132-33 Pendente

 San סן ג׳ימיניאנֹו
130-31 Gimignano

מגורים 334-35, ראו גם לפי שמות 
המקומות

 Scalinata ה(מדרגות הספרדיות(
74 ,71 di Trinità dei Monti

 Musei מוזיאוני הקפיטול
67 Capitolini

מוזיאונים וגלריות

 Peggy אוסף פגי גוגנהיים
 Guggenheim Collection

174
Keats- בית קיטס-ֶשלי

74 Shelley House
 Galleria degli גלריה אּופיצי

98-101 Uffizi
גלריית האקדמיה )ונציה( 

 Gallerie dell׳Accademia
170-71

גלריית האקדמיה )פירנצה( 
 Galleria dell׳Accademia

106-107
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מסעדות 120-23
קניות 117-24
תחבורה 124

 Palazzo Ducale פלאצו דּוקאֶלה
168-69

110 Palazzo Vecchio פלאצו ֶוקיֹו

 Palazzo Reale פלאצו ֶרָאֶלה
240-41

284-85 ,282-90 Palermo ָּפֶלרמֹו

42-43 Pantheon ה(פנתיאון(

271 Paestum ֶּפסטּום

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
22-24

פעילויות 20

צ
 Cinque Terre צ׳ינקֶווה ֶטֶרה

151 ,149-59 ,12-13

הגעה ועזיבה 151
מגורים 151

מסלולים מומלצים 150
צלילה 158

 Certosa di ֶצ׳רטֹוָזה ִדי ּפאבָיה
203 Pavia

ק
290-92 Catania קאטאנָיה

302-304 Cagliari קאליארי

 campanile )קאמּפאניֶלה )פירנצה
105

 Canova, קאנֹוָבה, אנטוניו
322 Antonio

266-69 Capri קאּפרי

268 Capri קאּפרי, העיר

 Tomba di קבר פטרוס הקדוש
47 Pietro

קֹוֶדקס אטלנטיקּוס, אוסף 
השרטוטים של לאונרדו דה 

201 Codex Atlanticus וינצ׳י

38-41 Colosseo ה(קולוסיאום(

קולנוע 25

223-25 Como קֹומֹו

157 Corniglia קֹורנילָיה

111 Clet קֶלט

קניות 20, ראו לפי שמות 
המקומות

קפה 89

 Cappella ה(קפלה הסיסטינית(
52-53 Sistina

ָקָרוואג׳ֹו, מיכלאנג׳לו ֶמריזי ָדה 
 Caravaggio, Michelangelo

321 Merisi da

140 ,22 Carnevale ָקרֶנבאֶלה

ר
272-73 Ravello ראֶבלֹו

305 Rebeccu ֶרֶּבקּו

רדיו 338

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

אתרים 38-61, 66-80
בידור 91

ברים וחיי לילה 88-91
הגעה ועזיבה 37, 92

טיולי הליכה 62-63, 64-65
טיולים מודרכים 80-81

לשכות מידע לתיירים 91-92
מגורים 37, 93

מסלולים מומלצים 36
מסעדות 82-88

קניות 81-82
תחבורה 92

רומא העתיקה 311-13

158-59 Riomaggiore ריֹומאג׳ֹוֶרה

רכבת 342-43, 345-46

ש
שווקים 21

שיט 343

שיט בגונדולה 181

שעון 16, 340

שעות פתיחה 338-39

ת
תחבורה 17, 343-46

תחבורה עירונית 345

 Canal )ה(תעלה הגדולה )ונציה(
164-65 Grande

תרבות 309, 327-29

מכס 335

 itineraries מסלולים מומלצים
26-31, ראו לפי שמות 

המקומות

מעבורות 343

מעברי גבול 342

מערות

 Grotta מערת ָאצּוָרה
269 Azzurra

 Grotta מערת האיזמרגד
270-71 dello Smeraldo

 Grotta di מערת נפטון
301 Nettuno

 Grotta Azzurra מערת ָאצּוָרה
269

 Grotta dello מערת סֶמראלדֹו
270-71 Smeraldo

מפות 337

 Terme di מרחצאות ָקָרקאָלה
77 Caracalla

משטרה 337

משקלות 338

נ
 ,229 ,227-47 ,10 Napoli נאפולי

238-39

אתרים 230-35, 236-41
בידור 245

ברים וחיי לילה 244
הגעה ועזיבה 229, 245-46

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

ס
 Isola )סּוֶּפריֹוֶרה, אי )ֶּפסקאטֹורי

219 Superiore (Pescatori(

 Settimana Santa ֶסטימאָנה סנטה
22

221-22 Stresa ְסְטֶרָזה

137 ,136-40 Siena סיינה

סיציליה 14, 275-95, 277

הגעה ועזיבה 277
מגורים 277

מסלולים מומלצים 276
292-95 Siracusa סיראקּוָזה

337 drugs סמים

 Battistero סן ג׳ובאני, בית טבילה
133 di San Giovanni

 San Gimignano סן ג׳ימיניאנֹו
130-31

סן ֶג׳נארֹו, מערות הקבורה של 
 Catacombe di San Gennaro

234

 Sentiero Azzurro ֶסנטֶיירֹו ָאצּורֹו
155

155 Sentiero Rosso ֶסנטֶיירֹו רֹוסֹו

סן קאליסטֹו, מערות הקבורה של 
 Catacombe di San Callisto

78

ספרים 25

סקי 22

 ,297-305 ,15 Sardegna סרדיניה
299

הגעה ועזיבה 299
מגורים 299

מסלולים מומלצים 298

ע
עיצוב 332

עישון 338

עיתונים 338

 Valle dei Templi עמק המקדשים
280-81

 Valle dei Nuraghi עמק נּוראגי
304-305

פ
66 Palatino ּפאלאטינֹו

פארקים וגנים

 Giardino di גן ּבֹוּבֹולי
116 Boboli

 Giardino גן טֹוריג׳אני
116 Torrigiani

 268 Giardini גני אוגוסטוס
di Augusto

 Giardini הגן הציבורי
179 Pubblici

 Villa Borghese וילה ּבֹורֶגֶזה
80

 Villa Taranto וילה טאראנטֹו
222

 Villa וילה צ׳ימּברֹוֶנה
272-73 Cimbrone

 Villa Rufolo וילה רּופֹולֹו
272

 Parco ּפארקֹו ֶסמּפיֹוֶנה
206 ,203 Sempione

264-65 Positano ּפֹוזיטאנֹו

פוליטיקה 309

 ,249-59 ,8-9 Pompeii פומפיי
251

הגעה ועזיבה 251
מגורים 251

מסלולים מומלצים 250
115 Ponte Vecchio ּפֹונֶטה ֶוקיֹו

 Foro Romano ה(פורום הרומי(
54-59

135 Pienza פיֶאנָצה

132-33 Pisa פיזה

242 pizza פיצה

 ,97 ,95-125 ,7 Firenze פירנצה
112-13

אתרים 98-107, 110-17
בידור 124

ברים וחיי לילה 123-24
הגעה ועזיבה 97, 124
טיולי הליכה 108-109
טיולים מודרכים 117

לשכות מידע לתיירים 124
מגורים 97, 125

מסלולים מומלצים 96
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