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לגלות את נאפולי וחוף אמאלפי

רטה
הארמון המלכותי בקאזֶ ָ
ב־ 1752החל האדריכל הבולט לואיג׳י
רטה בן
ואנביטלי בהקמתו של ארמון קאזֶ ָ
ֶ
 1200החדרים ,וכן של הגנים רחבי־הידיים,
העשירים במזרקות ובמפלים ,המקיפים
אותו.

המסלולים שלפניכם נועדו לכסות כמה שיותר ממוקדי העניין באזור נאפולי וחוף
אמאלפי ,תוך חיסכון בנסיעות מיותרות .המסלול הראשון הוא טיול היכרות בן שלושה
ימים בנאפולי ,העיר השוקקת באיטליה ,עם גיחה של יום אחד לאתרים בסביבת
רטה .המסלול השני הוא טיול של חמישה ימים לאזור הרי הגעש שממערב לנאפולי,
קאזֶ ָ
יסקיָ ה .המסלול השלישי והאחרון הוא
ּפרֹוצ׳ידה ִוא ִ
ָ
גריי ולאיים הסמוכים –
פל ֵ
לקאמּפי ֶ
טיול נהדר בן שמונה ימים מנאפולי לכיוון דרום־מזרח ,הכולל את המיטב של חוף
סֹורנטֹו ואת האי
אמאלפי ,את פלאי הארכיאולוגיה של פומפיי ֶוּפסטּום ,את חצי־האי ֶ
היפהפה קאּפרי .תוכלו לבחור ולשלב בין המסלולים ,להתרכז באזורים שמוצאים חן
בעיניכם ,או לדגום קצת מכל דבר ,ולקבל השראה.

שלושה ימים בנאפולי
ובאזור

רטה וֶ קיָ ה
קאזֶ ָ

שמונה ימים בחוף
אמאלפי ובקאּפרי

רטה
קאזֶ ָ

• בלו יום בלתי־נשכח
בעתיקות של פומפיי ושל
סטאּביאה ,והכירו מקרוב
ֶ
את המסבאות ,כתובות
הקיר ויצירות האמנות
הרומיות.
• התרשמו מהמיטב של חצי־
סֹורנטֹו ,כולל הגן
האי ֶ
הציורי של וילה קֹומּונאלֶ ה.
• שחו למרגלות צוקי הגיר
בקאּפרי ,במפרצונים
מבודדים שהקיסר הרומי
טיבריוס נהג לבקר בהם
לעתים קרובות.
• נוחו והתרגעו באתרי
הנופש שלשפת הים,
בּפֹוזיטאנֹו ההדורה
והמסוגננת ובּפראיָ אנֹו
נטולת היומרות.
• התפתלו בכביש אמאלפי
הנודע שעל קו החוף,
ותיהנו מנוף מסחרר של ים.
• טיילו בין עמודי המקדשים
בּפסטּום.
היווניים ֶ

האי קאּפרי
יעד נופש זוהר עם מלונות פאר ונופים מרהיבים,
בהם תצורות הגיר ִאי פאראליֹוני.

קאּפֹודימֹונטה
ֶ
וֹומרֹו
ֶ
נאפולי
ֶמרגֶ 'לינָ ה
קסטל
ֶדל'אֹובֹו
ּפֹוצּואֹולי
קאּפֹו מיזֶ נֹו

פומפיי

סאלֶ רנֹו

ה'טירני
ֶ
קאבה ֶד

מפרץ
נאפולי

סטאּביאה
ֶ

מארה
ויֶ יטרי סּול ֶ
ראבלֹו
ֶ
קּואנזֶ ה
ויקֹו ֶא ֶ
טיקה
וֶ ָ
מאג'ורה ּפֹוזיטאנֹו
אמאלפי

'טארה
ֶצ ָ

מפרץ
סאלֶ רנֹו

ּפראיָ אנֹו
לי גאלי

ָאגרֹוּפֹולי

הצי של פרדיננד מאראגֹון בנמל נאפולי מאת פרנצ׳סקו ּפאגאנֹו

ּבאיָ ה
ּבאקֹולי
ּפרֹוצ'ידה
ָ
ּפרֹוצ'ידה קאזאמיצ'ֹולָ ה
ָ
צ׳איֹולֶ לָ ה
רמה
ֶט ֶ
לאקֹו
סקיָ ה ּפֹורטֹו
ִא ִ
ָא ֶמנֹו
ּפֹומאֹו
מֹונטה ֶא ֶ
ֶ
יסקיָ ה סנט'אנג'לו
ִא ִ

סֹורנטֹו
ֶ
מאסה
ָ
לּוּברנזֶ ה
ֶ

גריי ובאיים
פל ֵ
חמישה ימים בקאמּפי ֶ

מרינה די
קאּפרי
קאנטֹונֶ ה
אנאקאּפרי
וילה יֹוביס
קאּפרי
פארֹו

ֶּפסטּום

מקרא

שלושה ימים בנאפולי ובאזור
חמישה ימים בקאמּפי פלֶ ֵגריי ובאיים
שמונה ימים בחוף אמאלפי ובקאּפרי

קּומה
ֶ

• טיילו ברגל בנאפולי וגלו שכבות
של היסטוריה ושל אמונות
טפלות.
• אכלו את הפיצה הטובה בעולם
בעיר שבה היא הומצאה.
• העפילו לראש טירת קסטל
ֶדל׳אֹובֹו שלחוף הים ,והשקיפו
אל נוף מרהיב של מפרץ נאפולי.
• התהלכו לאורך הטיילת שעל
שפת הים ,והכירו את מסעדות
הנמל בּבֹורגֹו ָמרינארֹו.
• גלו יצירות אמנות מרטיטות
ומלאות עוצמה ,בהן החצר
העליזה ,העשירה באריחי
מאיֹוליקה מעוטרים ,שבסנטה
ָ
קיא ָרה ,ויצירות המופת הקודרות
ַ
של קרוואג׳ו.
• בקרו במוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה ,התרשמו
מהאוסף המרתק וטיילו בגנים
היפים.

0

10
ק"מ

• לכו בעקבות קיסרים
וגלדיאטורים באמפיתיאטרון
פלאביֹו בּפֹוצּואֹולי.
• בקרו בעיירות העתיקות
ּבאיָ ה וּבאקֹולי ,וטבלו
במעיינות החמים.
קּומה העתיקה ובה
• גלו את ֶ
מנהרה מסתורית המשויכת
לסיבילה ,מגדת העתידות
המיתולוגית של וירגיליוס.
ּפרֹוצ׳ידה
ָ
• הפליגו אל האי
שחופיו החוליים,

המפרצונים וכפרי הדייגים
שלו התחבבו על בימאי
הקולנוע.
מֹונטה
ֶ
• השקיפו מפסגת
ּפֹומאֹו אל נוף מרהיב של
ֶא ֶ
יסקיָ ה ,ולאחר מכן
האי ִא ִ
רחצו במעיינות הגעשיים
שבאי.
• התפעלו מחפצים מיוון
קּוסה
ּפיט ֶ
העתיקה במוזיאון ֶ
יסקיָה.
בלאקֹו ָא ֶמנֹו שבאי ִא ִ
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שלושה ימים בנאפולי
ובאזור
• הגעה ועזיבה הגיעו אל נמל־
התעופה נאפולי קאּפֹודיקינֹו
( ,)NAPשישה ק"מ מצפון־
מזרח למרכז העיר ,המקושר
לעיר באוטובוס היסעים.
• תחבורה בנאפולי ,השתמשו
בתחבורה הציבורית ולכו ברגל.
לביקור בארמון המלכותי
רטה תוכלו להשתמש
בקאזֶ ָ
בשירות הרכבות; אך לאתרים
רטה נדרשת
אחרים באזור קאזֶ ָ
מכונית ,משום שהאוטובוסים
אינם אמינים.

היום הראשון

בוקר פתחו את הבוקר באגדת קפה
נאפוליטנית – בית הקפה ההיסטורי
( Gran Caffè Gambrinusעמ׳
 .)56בקשו לשבת ָאל ּבאנקֹו ,כלומר
על הבר .משם ,המשיכו לאתרים
באזור פיאצה ּפלֶ ּבישיטֹו (Piazza
 .)Plebiscitoשימו לב לדמויות של
שליטי נאפולי המעטרות את חזיתו
של פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה (עמ׳ ;)54-55
טיילו בארמון רחב־הידיים שבו
שוכן גם מוזיאון האופרה הנפלא
ֶממּוס ( ;Memusעמ׳  ,)57המוקדש
לתיאטרו סן קרלו (עמ׳  )57הסמוך.
פסעו תחת כיפת הזכוכית של
גלריית אומברטו הראשון (עמ׳
 ;)57גלו את ההיסטוריה של קסטל
נּואֹובֹו (עמ׳  )58-59למוד־הקרבות
ובקרו בסאלָ ה ֵדיי ּבארֹוני שבמבצר.
אחר הצהריים לכו ברגל אל קסטל
ֶדל׳אֹובֹו (עמ׳  ,)120לאורך טיילת
לּונגֹומארה (עמ׳  ,)118-19שהיא
ֶ
בחלקה מדרחוב .השקיפו על
המפרץ מגג המבצר .אכלו את
ארוחת הצהריים במסעדת מאכלי־
ים ,מעל לסירות שבּבֹורגֹו ָמרינארֹו

לגלות את נאפולי וחוף אמאלפי | 13
(עמ׳  .)119התרגעו בין הדקלים
והמזרקות של ווילה קֹומּונאלֶ ה (עמ׳
 ,)121ולמדו על היצורים החיים במי
המפרץ במכון לזואולוגיה (עמ׳ .)121
אם נשאר לכם זמן וכוח ,לכו ברגל
אל ֶמרגֶ ׳לינָ ה (עמ׳  )123והמשיכו
לאורך ויה ּפֹוזיליּפֹו (,)Via Posillipo
להתרשמות מהאדריכלות
שלאורך החוף .לחלופין ,תוכלו
לעלות ברכבל ֶמרגֶ ׳לינָ ה אל ויה
מאנצֹוני ( ,)Via Manzoniשם יצפו
לכם דוכני גלידה ונופי שקיעה
קסומים .שעות הערב הן גם הזמן
בק ָיאיָ ה
המושלם לערוך קניות ִ
(עמ׳  )62הראוותנית והאופנתית.

היום השני

בוקר התחילו את היום בשעה
מוקדמת ,בביקור במרכז העיר
העתיק של נאפולי :לכו מפיאצה
ֶדל גֶ ׳זּו נּואֹובֹו (Piazza del Gesù
סּפ ָקנאּפֹולי (עמ׳
 )Nuovoלאורך ָ
 )66-67ההומה; בקרו בקלויסטרים
של סנטה ִק ָיאיָ ה (עמ׳ ,)70-71
מאיֹוליקה
ָ
העשירים באריחי
מעוטרים; הביטו בפסלים הנפלאים
נסבֶ רֹו (עמ׳  ;72סגורה
בקפלה ָס ֶ
ביום ג׳); התרשמו מהצריחים
ומהמבנים ההיסטוריים הרבים
מספור ,ועצרו למנוחה באחד
מהחללים הקרירים והשלווים של
הכנסיות הרבות שבאזור .לתערובת
נאפוליטנית של אמנות ,דת ואמונות
טפלות ,בקרו בסדנאות המלאכה
ארמנֹו (Via San
בוויה סן ֶגרגֹוריֹו ֶ
 ,)Gregorio Armenoשבהן
יוצרים דגמים של הולדת ישו .אל
תוותרו על ביקור בדּואֹומֹו (עמ׳
מֹונטה די
ֶ
 )86-87המרשים ובּפיֹו
מיזֶ ריקֹורדיָ ה (עמ׳  ,)85שבו תראו
אחת מיצירות המופת של קרוואג׳ו.

אחר הצהריים את הפיצה
הנאפוליטנית המקורית (DOC
 )pizzaהטובה ביותר תמצאו
בדקּומאנֹו מאג׳ורה (Decumano
ֶ
 ;)Maggioreתוכלו להיכנס
ל Sorbillo-במס׳  32או לDi-
 Matteoבמס׳  ,94שתיהן פיצריות
מומלצות (עמ׳  .)190-91בדרך
לשם ,אולי תעזו לגעת בגולגולת
ובעצמות המוצלבות ממתכת
נימה
שמחוץ לסנטה מריה ֶדלָ ה ָא ֶ
ֶדל ּפּורגָ טֹוריֹו ָאד ָארקֹו (עמ׳ .)83
עוד אפשרויות לארוחה ולהתרעננות
מחכות לכם בפיאצה ּבֶ ליני (עמ׳
קסטל ֶדל׳אֹובֹו העתיק ,הבולט לתוך
 )82הירוקה ,בקרבת חומות
מפרץ נאפולי
מידע שימושי על תחבורה בנאפולי ומחוז קמפניה ראו עמ' 218-23

חמישה ימים בקאמּפי
גריי ובאיים
פלֶ ֵ

הגנים השלווים בקלויסטרים של סנטה
קיא ָרה
ַ
העיר היווניות העתיקות .הקדישו
כמה שעות לאוסף העתיקות
יוצא הדופן המוצג במוזיאון
הארכיאולוגי הלאומי (עמ׳ .)90-93
ואם עייפתם משרידים עתיקים,
תמצאו ניגוד משיב נפש באמנות
דֹונארג׳ינָ ה
ֶ
המאתגרת שבמוזיאון
לאמנות בת־זמננו (עמ׳ .)88

היום השלישי

בוקר תוכלו לבלות בוקר שלם
קאּפֹודימֹונטה
ֶ
במוזיאון הלאומי של
(עמ׳  ,)102-05שבו אוסף אמנות
ברמה בינלאומית וגם גן ירוק .בין
גולות הכותרת של המקום :הלקאת
ישו של קרוואג׳ו ָודנָ ֶאה של טיציאן.
אחר הצהריים שימו פעמיכם אל
סנט׳אלמֹו (עמ׳
ֶ
וֹומרֹו ,לקסטל
ֶ
 .)110-11אל תוותרו על ביקור
בצ׳רטֹוזָ ה די סן מרטינו (עמ׳
ֶ
 ,)112-13המתהדר הן ביצירות אמנות
והן בנופים יפהפיים .אם יישאר לכם
זמן ,סיירו בגן האקזוטי ובמוזיאון
הקרמיקה בווילה לָ ה פלורידיאנה
(עמ׳  ,)110ואת שעות הערב
הקדישו לקניות ולארוחת ערב בוויה
סקארלאטי (עמ׳  )110האלגנטית.

• הגעה ועזיבה תנחתו בנמל־
התעופה נאפולי קאּפֹודיקינֹו
( ,)NAPשישה ק"מ מצפון־
מזרח למרכז העיר ,המקושר
לעיר באוטובוס היסעים.
• תחבורה תוכלו לנסוע
באוטובוס וברכבת המקומית;
מעבורות ורחפות מגיעות אל
האיים ומהם.

היום הראשון

בוקר התחילו את הטיול בּפֹוצּואֹולי
(עמ׳  ,)140שם תוכלו לבחון את
שרידיו של מרכז הסחר הרומי
ּפּוטאֹולי ואת לוע הר הגעש
ֶ
טארה (עמ׳  .)141בקרו
סֹולפ ָ
ָ
באמפיתיאטרון פלאביֹו (Anfiteatro
 )Flavioובמקדש ֶסראּפיס ,שוק
אוכל עתיק .הטיול באזור הר הגעש
הרדום הוא חוויה מיוחדת ומסחררת,
בזכות הבוץ המבעבע ,הלועות
הגעשיים הפולטים אדים חמים וההד
החלול שישמיעו פסיעות רגליכם.
אחר הצהריים טיילו על המדרונות
של ּבאיָ ה וּבאקֹולי (עמ׳  ,)141בין
וילות מפוארות של אצילים רומיים,
הגולשות אל הים .רחצו במעיינות
החמים .בשיט מּבאיָה תוכלו לראות
מבנים עתיקים שקועים בים .אחד
האתרים שכדאי לראות בּבאקֹולי
הוא מקווה המים התת־קרקעי
ּפישינָ ה מיראּבליס (עמ׳ ,142
שסיפק מי שתייה לצי הרומי שעגן
בקרבת מקום .בשעת השקיעה,
לכו בעקבות ּפליני הצעיר אל לשון
היבשה קאּפֹו מיזֶ נֹו (עמ׳  142משם
צפה המחבר הרומי בהתפרצות
ההר וזוב ,בשנת  79לספירה.

כדי להאריך את הטיול...

סעו ברכבת בכיוון צפון אל
רטה (עמ׳  )168-71ובקרו
קאזֶ ָ
בארמון המלכותי ,על גניו
המשופעים במזרקות וחללי
הפנים המפוארים שלו .אל
תחמיצו את הגן האנגלי
( ,)Giardino Ingleseהמשובץ
בפסלים רומיים ובזוטות משונות.
רטה וֶ קיָ ה
כדאי גם לבקר בקאזֶ ָ
(עמ׳  ,)168לספוג את אווירת ימי
הביניים ולהתרשם מהדּואֹומֹו ִדי
ארּכאנגֶ ׳לֹו (Duomo di
ָ
מיקלֶ ה
סן ֶ
.)San Michele Arcangelo

ֹוצ׳ידה
גראנדה שבאי ּפר ָ
ֶ
מבנים בשלל צבעים במרינה

היום השני

בוקר בקרו במקדשים היווניים
והרומיים באתר הארכיאולוגי
קּומה (עמ׳  .)142-43נסו
ֶ
לפענח את סודותיה של מערת
הסיּבילָ ה – מנהרה בצורת טרפז
שהזכיר וירגיליוס בכתביו.
אחר הצהריים חזרו לנמל של
ּפֹוצּואֹולי והפליגו משם לאי
ּפרֹוצ׳ידה (עמ׳  .)176-77אחרי
ָ
שתירשמו במלון שלכם ,תוכלו לטייל
בסמטאות צרות ובגני שוק ,ולגלות
מפרצונים חבויים עם חופים חוליים.

היום השלישי

בוקר צאו לטיול רגלי נינוח באי
ּפרֹוצ׳ידה .אם תשכימו קום ,כדאי
ָ
לכם ללכת למרינה קֹוריצֶ ׳לָ ה – שם
תראו את הדייגים בפעולה ואת
ּפֹומאֹו
מֹונטה ֶא ֶ
השמש הזורחת מעל ֶ
לט ָרה
איסקיָה הסמוך .לכו ֶ
ִ
שבאי
מּוראטה כדי לראות את כנסיית סן
ָ
מיקלֶ ה (עמ׳  )176ואת האיקונות
ֶ
והמוצגים המופלאים המשמשים
בתהלוכת יום שישי הטוב.

מרפאים ,תוכלו לקחת פסק זמן
ולהיכנס לאתר הנופש והספא
.Cassamicciola Terme
אחר הצהריים בקרו במוזיאון
ּפיתקּוזֶ ה (עמ׳ ) ,המוזיאון
ֶ
אמנֹו ,והתבוננו
העירוני של לאקֹו ֶ
בשרידים יווניים ורומיים .גלו
את המיקרו-אקלים הטרופי ,את
מזרקות המים ואת הירק השופע
מֹורטלָ ה (עמ׳ .)174
ֶ
בג׳ארדיני לָ ה

היום החמישי

בוקר עלו אל פסגת ההר הגבוה
ּפֹומאֹו (עמ׳
מֹונטה ֶא ֶ
ֶ
יסקיָה,
בא ִ
ִ
 ,)177והתענגו על הנוף המרהיב
ועל ההליכה על פני הצוק המפוסל,
מוכה הרוחות ,של הר הגעש המת.
אחר הצהריים אכלו ארוחת
צהריים ארוכה ונינוחה במסעדה
על החוף בסנט׳אנג׳לו ,ואז תפסו
קצת שמש בחוף מארֹונטי הסמוך.
לחלופין ,עצרו סירת־מונית ובלו
את שארית היום במפרצון מבודד.

אחר הצהריים תורו את האי ברגל,
גראנדה.
ֶ
או שכרו אופניים במרינה
עלו לגבעה הירוקה שמאחורי
נמל קיָאֹולֶ לָ ה ()Chiaolella
לתצפית על שמורת הטבע
ויבארה (עמ׳  )173ומעבר לה ,אל
ָ
הים .תוכלו ליהנות מארוחת ערב
של מאכלי־ים במרינה קֹוריצֶ ׳לָ ה
( )Marina Corricellaשבנמל.

היום הרביעי

מערת הסיּבילָ ה ,מנהרה מסתורית בסלע
בקּומה
הטוף ֶ

איסקיָ ה (עמ׳
ִ
בוקר הפליגו אל
באיסקיָה
ִ
 )174-75ובלו את הבוקר
ּפֹורטֹו ובקסטלו אראגֹונֶ זֶ ה .אם
אתם מעוניינים בטבילה במים

מעוז קסטלו אראגֹונֶ זֶ ה ,בסמוך לחופו של
יסקיָה
האי ִא ִ
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היום הרביעי

שמונה ימים בחוף
אמאלפי ובקאּפרי
• הגעה ועזיבה הגיעו אל נמל־
התעופה נאפולי קאּפֹודיקינֹו
( ,)NAPשישה ק"מ מצפון־
מזרח למרכז העיר ,וממנו תוכלו
לנסוע באוטובוס של חברת
( Curreriראו עמ׳  )219היישר
מארה או
סטלָ ֶ
לק ֶ
לפומפייָ ,
לסֹורנטֹו.
ֶ
• תחבורה תוכלו לנסוע במכונית,
או להשתמש באוטובוסים
וברכבות – כולל קו הרכבל .כדי
לּפסטּום,
להרחיב את הטיול גם ֶ
הפליגו באחת הספינות ששטות
בקיץ מאמאלפי אל אגרֹוּפֹולי
(.)Agropoli

היום הראשון

בוקר פתחו את טיולכם באתר
המרתק והנוגע־ללב של פומפיי
(עמ׳  ,)150-55שתושביה נבלעו
ונחנקו בהתפרצות הר הגעש וזוב,
בשנת  79לספירה .הקדישו לפחות
שלוש שעות לביקור בשרידים
הנרחבים של העיר החרבה; שכרו
מורה דרך או הצטרפו לקבוצה
של טיול מודרך כדי לקבל גישה
לחללי הפנים שהשתמרו בצורה
הטובה ביותר ,השמורים היום
תחת מנעול ובריח בידי משגיחי
האתר ( .)custodiהביאו איתכם
סל פיקניק ומצאו מקום שקט
ומוצל לאכול בו – למשל ,בארקדה
של הגימנזיום הגדול (עמ׳ .)153

על גניהן המדורגים .הישארו שם עד
לשעת ארוחת הערב ותוכלו ליהנות
מסעודה על רקע נופים מרהיבים,
גבוה מעל ההמולה שלמטה.

בוקר רחצו במרינה ּפיקֹולָ ה
( ,)Marina Piccolaבחוף המכוסה
בחלוקי אבן וגדוש במסעדות של
מאכלי־ים ,או בקרבת המגדלור
המרוחק פארֹו ( ,)Faroבחוף סלעי
עם מים עמוקים יותר ,החביב
על צוללנים ושנורקלנים.

שרידי הפורום של פומפיי ,עם הר וזוב ברקע
מארה
סטלָ ֶ
לק ֶ
(עמ׳  ,)156ממש מחוץ ָ
די סטאּביָה .יישוב זה נמחה באותה
התפרצות געשית שהחריבה את
פומפיי ,ואפשר לראות את שרידיו
בשתי וילות רומיות :וילה די אריאנה,
שבה  13חדרים ,והווילה המפוארת
סן מרקו ,שהיתה בה בריכת שחייה.

היום השני

בוקר התחנה הבאה ברכבל
קּואנזֶ ה
ובכביש החוף היא ויקֹו ֶא ֶ
(עמ׳  )157שנודעה בזכות כנסיית
נּונציא ָטה הגותית
ַ
סנטיסימה ַא
מהמאה הארבע־עשרה .זהו גם
מקום הולדתה של הפיצה הנמכרת
לפי מטר ( ,)pizza a metroולכן
כדאי לאכול כאן צהריים .ואם
אתם כבר כאן ,אולי תרצו לבקר
גם במוזיאון הארכיאולוגי הקטן,
מוזיאו אנטיקוואריּום ֶאקוואנֹו
(,)Museo Antiquarium Equano
או במוזיאו מינֶ ראלֹוג׳יקֹו קאמּפאנֹו
(,)Museo Mineralogico Campano
הגדוש בממצאים גיאולוגיים מהר
וזוב ובמאובנים של דינוזאורים.

אחר הצהריים
סטאּביאה העתיקה אחר הצהריים
ֶ
סעו ברכבל אל
הכביש ומסילת הרכבת ,העוברים על
פני טראסות מעלות ניחוח של עצי
לימון וזית ,מובילים אל עיירת הנופש
סֹורנטֹו (עמ׳ .)158-59
הפופולרית ֶ
המקום עמוס בחנויות לתיירים
ובאתרים ממוסחרים ,כמו גני וילה
קֹומּונאלֶ ה ,לצד קומץ מוזיאונים
קטנים עם אוספים מעניינים :מוזיאו
ּבֹוטגָ ה ֶדלָ ה טארזיָה לינֶ ָאה (Museo
ֶ
)Bottega della Tarsia Lignea
מוקדש לאומנות השיבוץ האופיינית
קֹור ָיאלֶ ה מוצג
לסֹורנטֹו ,ובמוזיאון ֵ
ֶ
אוסף של משפחת אצולה הכולל
ציוד מראשית ימי הצילום ,יצירות
אמנות ותלבושות תקופתיות.
המשיכו אל ֶסדילֶ ה דֹומינֹובָ ה,
מקבץ של מבנים מסוידים לבן בעיירה
קאּפרי
שם משחקים המקומיים קלפים
מידע שימושי על תחבורה בנאפולי ומחוז קמפניה ראו עמ' 218-23

למרגלות קירות מעוטרים
בפרסקאות ,וטיילו ברגל אל אחד
החופים הסלעיים הסמוכים,
כמו ּבאניֹו ֶדלָ ה ֶרג׳ינָ ה ג׳ֹובאנָ ה
– שם יש גם עתיקות רומיות.

היום השלישי

בוקר הפליגו בסנפירית או
מסֹורנטֹו אל האי קאּפרי
ֶ
במעבורת
(עמ׳  ;)172-73הקדישו לו לפחות
יומיים ,כדי שתוכלו ליהנות מחיי
האי הזוהרים והנינוחים .המראה,
כשמתקרבים לצוקי הגיר של קאּפרי,
הוא בלתי־נשכח; המקום הראשון
גראנדה
ֶ
שתגיעו אליו באי הוא מרינה
הסואנת ומלאת החיים .עלו ברכבל
לעיירה קאּפרי ,וטיילו בסמטאות
המסוידות לבן ,הטובלות בפרחים.
אחר הצהריים טיילו בסמטאות
ובשבילים השקטים של קאּפרי
טראגארה
ָ
בּפּונטה
ָ
בכיוון המגדלור
( ,)Punta Tragaraהמשקיף אל
תצורות הסלע ִאי פאראליֹוני .כאן
תמצאו חוף סלעי ומבחר טוב של
מסעדות .לחלופין ,תוכלו להמשיך
אל וילה יֹוביס ,בית הקיט הידוע
לשמצה של הקיסר טיבריוס.

לימונים ופלפלי צ׳ילי מוצגים מחוץ לחנות
בס ֶֹורנטֹו

אחר הצהריים
סעו באוטובוס לאנאקאּפרי (עמ׳
 ,)172והחזיקו חזק בעיקולי הדרך
החדים .טיילו בין החנויות והסמטאות
של אנאקאּפרי ,ועלו ברכבל
מֹונטה סֹולארֹו הנישא.
הכיסאות אל ֶ

היום החמישי

בוקר בלו עוד בוקר נינוח בקאּפרי,
שאקראטֹו
כשאתם לוגמים קפה ֶ
קריר בפיאצטה .המשיכו לשמור
על הקצב האיטי בטיול ברגל אל
ֶצ׳רטֹוזָ ה די סן ג׳אקומו (עמ׳ .)172
בגנים ובקלויסטרים של המנזר
בן הארבע־עשרה תוכלו למצוא
עוד קצת שלווה ,לפני שתמהרו
לתפוס את הספינה חזרה.
אחר הצהריים חזרו במעבורת
מאסה
לסֹורנטֹו וטיילו על חוף ָ
ֶ
לּוּברנזֶ ה (עמ׳  .)157אם אתם
ֶ
שוחרי הרפתקאות ,תוכלו לטפס
בּפּונטה ֶדלָ ה
ָ
על הסלעים
קאמּפאנֶ לָ ה עד למקדש מינרווה
העתיק (עמ׳  .)160במרינה ֶדל
קאנטֹונֶ ה (עמ׳  ,)156מפרץ
מוגן יפהפה ,תוכלו לרחוץ בים
ולטעום מאכלי־ים מקומיים.

היום השישי

בוקר עשו את דרככם בין חנויות
ובתים בגוני פסטל אל החוף
של ּפֹוזיטאנֹו (עמ׳  ,)162עם
החול גס הזרוע חלוקי אבן,
השמשיות הססגוניות ,כיסאות
נוח והסירות .אל תחמיצו את
סּונטה
דל׳א ָ
כנסיית סנטה מריה ָ
(Assunta׳,)Santa Maria dell
על כיפתה הבוהקת ,המחופה
מאיֹוליקה ,והמדונה
ָ
אריחי
הביזנטית השחורה שבתוכה.
מכאן תוכלו לצאת לשיט אל
אריאנצֹו ( ,)Arienzoמפרץ קטן
ֶ
ומבודד שבו שכנה הווילה של
בימאי הקולנוע פרנקו זפירלי,
ואל לי גאלי (עמ׳  ,)161ארכיפלג
סלעי שבו חי רקדן הבלט רודולף
נוראייב את שנותיו האחרונות.

היום השמיני

שרידי מקדש האלה ֶק ֶרס ,שנבנה בשנת
 500לפני הספירה לערך ,בּפֶ סטּום
אחר הצהריים אם יש לכם רכב
תוכלו לנסוע בכביש אמאלפי ,מס׳
 ,SS163כשאתם עוצרים מדי פעם
כדי לראות את הנוף ,ומבקרים
וטיקה מאג׳ורה (עמ׳  )163היפה.
בוֶ ָ
היזהרו מהאוטובוסים הנוסעים
בכביש עמוס זה .עצרו בּפראיָ אנֹו
(עמ׳  )163ורדו ברגל למרינה
די ּפראיָ ה כדי להתבונן בצי של
סירות הדייגים .הישארו לטבילה
במים ולסעודה של מאכלי־ים.

היום השביעי

בוקר אם יש לכם רכב תוכלו לסייר
בשאר הנמלים והכפרים שלאורך
מארה (עמ׳
החוף ,בהם ויֶ יטרי סּול ֶ
המאיֹוליקה
ָ
 ,)165הנודע באריחי
׳טארה (עמ׳
הצבעוניים שלוֶ ,וצ ָ
 ,)165כור מחצבתו של רוטב
הקֹולאטּורה
ָ
האנשובי הפיקנטי –
די ָאליצ׳י (.)colatura di alici
אחר הצהריים אחרי ארוחת צהריים
׳טארה פנו אל פנים הארץ,
בצֶ ָ
לעמק המשופע ביערות ,המקיף
ה׳טירני (עמ׳
את העיירה קאבה ֶד ֶ
 .)165טיילו בין עמודי הפורטיקו
ברחובותיה של העיירה הנאה ,ובקרו
טריניטה (Santissima
ָ
נטיסימה
ָ
בס
ָ
 – )Trinitàמנזר בנדיקטיני מהמאה
׳טארה מזומנת
האחת־עשרה .מצֶ ָ
לכם נסיעה מהירה בת שעה בחזרה
לנאפולי ,בכביש  ;A3אם תרצו
לראות שוב את נופי החוף ,חזרו
במסלול שבו באתם ,בכביש .SS163

בוקר בלו את הבוקר באמאלפי
(עמ׳  )163הנאה .בקרו בדּואֹומֹו
די סנט׳אנדריאה שבקרבת הנמל,
ובמוזיאון לנייר שבצפון העיירה.
אם ייוותר לכם זמן ,תוכלו לטייל
ברגל בעמק הירוק ואלֶ ה ֵדיי
מּוליני ( ;Valle dei Muliniעמ׳
 ,)163בגבעות שמצפון לעיירה.
אחר הצהריים בגובה של  350מ׳
מעל לפני הים שוכנת ראבֶ לֹו עוצרת
הנשימה (עמ׳  .)164בקרו בדּואֹומֹו
המעודן ,ובווילות רּופֹולֹו וצ׳ימּברֹונֶ ה,

ּפֹוזיטאנֹו הציורית ,המשקיפה אל מפרץ סאלֶ רנֹו

כדי להאריך את הטיול...

הפליגו במעבורת מאמאלפי אל
ָאגרֹוּפֹולי בעונת הקיץ ,או סעו
דרך העיר סאלֶ רנֹו אל עתיקות
ֶּפסטּום (עמ׳  )166-67היוונית.
תוכלו לבלות שעות בין עמודי
המקדשים וכרי הדשא זרועי
הפרחים; באתר יש גם מוזיאון
מצוין ,שבקיץ מציע מפלט
מהחום .קנו בדרך מוצרלה מחלב
בופאלו ,גבינה שהאזור מפורסם
בה ,באחת מהחוות המקומיות.
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אֹוסטה ,דוכסים 102 Aosta
ָא ָ
ליצ'ה Abate, Felice
ּבאטהֶ ,פ ֶ
ָא ֶ
121
אביב בנאפולי 40
ריאנָ ה) 91
אביב ,ציור קיר (וילה ָא ָ
אביזרים ,חנויות ,203 ,200-201
205 ,204
ָא ֶברנֹו ,אגם 143 Averno
אגרה ,כבישים 219
ָאגריטּוריזמֹו ,180 Agriturismo
181
אדמה פורה 37
נלאנדיָה 209 ,208 Edenlandia
ִ
ֶא ֶד
אדריכלות 38-9
אוגוסטוס ,הקיסר 172 ,142 ,141
אודיסאוס 162 ,21 Odysseus
אֹודריזי ,רוברטו Oderisi, Roberto
ֶ
60
(ה)אוהבים הבתוליים ,בית
(פומפיי) 155
אוטובוס בינעירוני 223
אוטובוסים
אל נמל־התעופה וממנו 218
נאפולי 220-21
אּוטרכט ,אמנה (Utrecht )1707
ֶ
26
אוכל ושתייה
ארוחות קלות בנאפולי 198-9
הטעמים של נאפולי וחוף
אמאלפי 188-9
חנויות 205 ,204 ,203 ,202
לימודי בישול ויין 211 ,210
משקאות 189
פיצה ופסטה 43
פסטיבלים 46
אוכל ,טייק-אוויי 198-9
אומברטו הראשון ,גלריית Galleria
126 ,57 ,34 ,12 Umberto I
אומברטו הראשון ,המלך
131 Umberto I
לטרה גאלאסיָה Un’Altra
אּונ׳א ָ
ָ
45 Galassia

אוניברסיטת נאפולי ,72 ,28 ,27
90
גֶ 'זּו וֶ קיֹו 76
רצ'לינֹו ֶא ֶפסטֹו 75
ָסנטי ָמ ֶ
(ה)אוסף המצרי (המוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה) Collezione
92 Egizia
רבטֹוריֹו אסטרֹונֹומיקֹו
אֹוס ָ
ֶ
Osservatorio Astronomico
101
אֹוּפלֹונטיס ,אתר העתיקות
145 Oplontis
אופנה ,חנויות ,203 ,200-201
205 ,204
אופניים ,שביל 33
אופרה 209 ,206 ,41
תיאטרו סן קרלו 57
אֹוקטאביּוס קווארטיֹו ,בית
(פומפיי) 155 ,153
אֹורדֹוניֶיס ,ברתולומיאו Ordoñez,
75 Bartolomeo
אורוות (פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה) 55
אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו (גן בוטאני) Orto
100 Botanico
ליצ’ה מריה Orsini,
אֹורסיניֶ ,פ ֶ
122 Felice Maria
(ה)אזמרגד ,מערת (ליד אמאלפי)
163 Grotto dello Smeraldo
אחוות הלומבארדים 68
ֶינצה ,תומאזו Atienza,
ָאטי ָ
98 Tommaso
ָא ֶטלָ ה 43 Atella
ָאטראני Atrani
מלונות 184
מסעדות 193
ִאי פאראליֹוני (קאּפרי) I
173 ,11 Faraglioni
איזיס ,ראש 93
איחוד איטליה 29 ,28 ,21
איטאלסידר ,מפעל הפלדה
ֶ
בּבאניֹולי ILVA di Bagnoli
131 ,30-31
איטלקית ,שיחון 261-4
(הרקּולָ נֵ יאּום) 148
(ה)איילים ,בית ֶ
ִאיֶיראנטֹו 162 Ieranto
אימאקֹולאטה 47 Immacolata
ָ
אימּפאראטֹו ,ג’ירֹולאמֹו Imparato,
68 Girolamo
אינגאטיּוס הקדוש מלֹויֹולָ ה 68

אינטרנט 217
אינטרנט אלחוטי 217
(ה)אינקוויזיציה 58 ,26 ,21
איסקה 161 Isca
ָ
יסקיָה ,138 ,137 ,36 Ischia
ִא ִ
174-5
הליכה 177
חיי לילה 209 ,208
מלונות 184
מסלולים מומלצים 13 ,10
מסעדות 194
רחפות ומעבורות 223 ,222
יסקיָה ,עיירה 174 Ischia
ִא ִ
אירו 216
אירופי מודרני ,סגנון 61
אכילס וכירון (ציור קיר
בהרקּולָ נֵ יאּום) 93
ֶ
אכסניות 215 ,180
אכסניות נוער 215
ָאלבינֹו ,אנריקו Alvino, Enrico
122 ,121 ,89
לּבף ,נסיך 144 Elboeuf
ֶא ֶ
ּפֹוברי Albergo dei
לּברגֹו ֵדיי ֶ
ָא ֶ
101 ,29 Poveri
אלמוגים 145
אלפונסו הראשון ,המלך (אלפונסו
החמישי מאראגון) Alfonso I
25 ,24
קסטל נּואֹובֹו 59 ,58 ,53
אלפונסו הראשון מאראגון
72 Alfonso I
אמאלפי 163 ,15 Amalfi
מלונות 183-4
מסעדות 192-3
אמאלפי ,חוף 162-5 ,137 Amalfi
אוכל ומשקאות 189
נהיגה 15 ,11
שמונה ימים בחוף אמאלפי
ובקאּפרי 14-15 ,11
ראו גם פומפיי וחוף אמאלפי
אמבולנסים 217 ,216
אמונות תפלות 42
אמנויות 41
אמנות ,חנויות ,204 ,203 ,201-2
205
אמפיתיאטראות
נפית ָיאטרֹו פלאביֹו (ּפֹוצּואֹולי)
ָא ֵ
140 ,23 ,13 Anfiteatro Flavio

קאּפּואה וֶ ֶט ֶרה
ָ
סנטה מריה
Santa Maria Capua Vetere
169 ,137 ,23
פומפיי Anfiteatro Pompeii
149
אמת־מים (פומפיי) 153
אנאקאּפרי ,172 ,15 Anacapri
177
מלונות 184
מסעדות 193
פסטיבלים 46
ֶאנז׳וואן ,שושלת ,21 Angevin
24-5
קיא ָרה
קברי המלכים בסנטה ַ
70 ,24
(ּפרמיג'אנינֹו) 104
נט ָיאה ָ
ָא ֵ
(ה)אקדמיה לאמנויות היפות
Accademia delle Belle Arti
89
קּואוויוָ וה ד'אראגֹונָ ה ,משפחת
ָא ָ
168 Acquaviva
אקוואריום ,המכון לזואולוגיה
121 ,118 Stazione Zoologica
ָאקווינָ ס ,תומאס Aquinas,
72 Thomas
ָאקטֹון ,משפחת 122 Acton
אקלים 45-7
אראגון ,שושלת Aragon
ארוחות קלות 198-9
(ה)ארון הסודי (המוזיאון הלאומי
לארכיאולוגיה) 90
ָאריֶינצֹו 162 Arienzo
ארכיאולוגי ,אזור (הדּואֹומֹו) 86
(קּומה) Parco
ֶ
ארכיאולוגי ,פארק
142-3 Archeologico
ארכיאולוגיים ,מיזמים 211
ארכיון המדינה Archivio di Stato
74 ,69 ,67
ארמונות
רטה ,11
ארמון המלוכה בקאזֶ ָ
170-71 ,139 ,29 ,28
בניין הדואר והטלגרף Palazzo
delle Poste e dei Telegrafi
126 ,61 ,31
פאלאצו ּבראנקאצ’ֹו Palazzo
73 Brancaccio
פאלאצו גראבינָ ה Palazzo
68 Gravina
פאלאצו דֹונ’אנה (ּפֹוזיליּפֹו)
130 Palazzo Donn’Anna
פאלאצו ֶדלָ ה סּפאניֹולֹו Palazzo
98 ,96 ,83 dello Spagnolo

פאלאצו ֶדלי סטּודי Palazzo
104 ,28 degli Studi
פאלאצו ֶדלי סּפיריטי (ּפֹוזיליּפֹו)
133 Palazzo degli Spiriti
(טורה ֶדל
פאלאצו ואלֶ לֹונגָ ה ֶ
ֶגרקֹו) 145 Palazzo Vallelonga
פאלאצו טראּבּוקֹו Palazzo
126-7 Trabucco
פאלאצו מאנאיּואֹולֹו Palazzo
121 Mannajuolo
מאסטלֹוני Palazzo
ֶ
פאלאצו
126-7 Mastelloni
פאלאצו מאריליאנֹו Palazzo
74 Marigliano
נס ֶברֹו
פאלאצו סאנגרֹו די ָס ֶ
Palazzo Sangro di Sansevero
72
פאלאצו סאנגרֹו די
קאזאקאלֶ ָנדה Palazzo Sangro
72 di Casacalenda
פאלאצו סן ג’אקֹומֹו Palazzo
126 ,124 ,60 San Giacomo
נס ֶברינֹו Palazzo
פאלאצו ָס ֶ
66 Sanseverino
ליצ’ה Palazzo
נפ ֶ
פאלאצו ָס ֶ
98 ,96 ,83 Sanfelice
פאלאצו סּפינֶ לי די טארזיָה
127 Palazzo Spinelli di Tarsia
פאלאצו סּפינֶ לי די לָ אּורינֹו
Palazzo Spinelli di Laurino
83 ,80
פאלאצו ֶס ָרה די קאסאנֹו
Palazzo Serra di Cassano
125 ,83 ,62-3
פאלאצו ּפֹורטאנָ ה Palazzo
121 Portanna
פאלאצו ֶּפטרּוצ’י Palazzo
72 Petrucci
פאלאצו פילֹומארינֹו Palazzo
69 ,66 Filomarino
צ'ירלָ ה Palazzo Cirella
פאלאצו ֶ
57
’לאמארה Palazzo
ֶ
פאלאצו ֶצ
125 ,62 Cellamare
פאלאצו קאלאּבריטֹו Palazzo
121 ,118 Calabritto
קאראפה סנטאנג’לו
ָ
פאלאצו
Palazzo Carafa Santangelo
73
פאלאצו קֹומֹו Palazzo Como
66

קֹונקה Palazzo Conca
פאלאצו ָ
82
פאלאצו קֹוריליָאנֹו Palazzo
72 Corigliano
פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה Palazzo Reale
54-5 ,53 ,50 ,27 ,26 ,12
קאּפֹודימֹונטה
ֶ
פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה
Palazzo Reale Capodimonte
102-5 ,94 ,29
ֶרגָ 'ה די ּפֹורטיצ'י 144
אר־נובו 175 ,31 Art Nouveau
ארנולפו די קאמּביו Arnolfo di
43 Cambio
טריּונפֹו (קסטל נּואֹובֹו)
ארקו דה ִ
59 ,58 Arco di Trionfo
ליצ'ה (ּבאקֹולי) Arco
ָארקֹו ֶפ ֶ
141 Felice
ֶארקֹולאנֹו
הווילות של וֶ זּוב 144
שוק ֶרזינָ ה 204
ראו גם ֶהרקּולָ נֵ יאּום
אשרות 214

ב

ּפיּפרנֹו ,אנטוניו
ּבאּבֹוצ'ֹו ָדה ֶ
Baboccio da Piperno,
76 Antonio
באולינג 208
ּבאיָה 141-2 ,92 ,13 ,10 Baia
(סֹורנטֹו)
ּבאניֹו ֶדלָ ה ֶרג'ינָ ה ג'ובאנָ ה ֶ
Bagno della Regina
159 Giovanna
ּבאניֹולי 140 ,30-31 Bagnoli
ּבאסֹולינֹו ,אנטוניו Bassolino,
33 Antonio
ּבאקֹולי 141-2 ,13 ,10 Bacoli
ּבארדלינֹוּ ,פיֶיטרֹו Bardellino,
ֶ
93 Pietro
ּבארלֶ ָטהּ ,פיּפינֹו ָדה Barletta,
82 Pipino da
ּבֹוביֹו ,ג'ובאני Bovio, Giovanni
56
ּבֹוטיליֶירֹו ,מתיאו Bottigliero,
69 Matteo
בולים 217
בוניטו ,ג'וזפה Bonito, Giuseppe
73
ּבֹוניפאצ'ֹו ,אנדריאה Bonifacio,
75 Andrea
בונפארטה ,ז'וזף Bonaparte,
100 ,29 Joseph
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ּבֹוסקֹור ָיאלֶ ה 93 ,92 Boscoreale
ֵ
ּבֹוקאצ'ֹו ,ג'ובאני Boccaccio,
122 ,84 ,40 Giovanni
ּבּורּבֹון ,שושלת ,21 Bourbon
28-9
ּבֹורגֹו ָמרינארֹו Borgo Marinaro
120 ,119 ,116 ,12 ,10
ּבֹורגֶ זֶ ה ,איּפֹוליטֹו Borghese,
73 Ippolito
ּבּורדישֹון ,ז'אן ,טריכפטיכון
115 Burdichon, Jean
ּבֹורמאנס ,גּוליֶילמֹו Borremans,
ֶ
88 Guglielmo
(ה)בורסה ,הבניין השין 61
מיקלֶ ה
בזיליקה ֶּבנֶ ֶדטינָ ה די סן ֶ
רטה) Basilica
ָארּכָ נגֶ 'לֹו (ליד קאזֶ ָ
Benedettina di San Michele
169 Arcangelo
בזיליקה די סן פרנצ'סקו די פאולה
Basilica di San Francesco di
56 ,52 Paola
בטיחות 217 ,216
אזהרות מסע 215 ,214
ביטחון אישי 217 ,216
תחבורה ציבורית 220
ביאנקי ,פייטרו Bianchi, Pietro
56 ,52
בידור 206-9
אירועי ספורט 209 ,208
חיי לילה 209 ,207
ילדים 209 ,208
מחוץ לנאפולי 209 ,208
מידע וכרטיסים 215 ,209 ,206
קולנוע 209 ,207
תיאטרון ,אופרה ומחול ,206
209
ביזנטית ,האימפריה 24 ,23 ,21
(ה)ביטוח הלאומי ,בניין Istituto
126 Nazionale Assicurazioni
ביטוח רפואי 216
טיסטה
ֵּבינאשי ,ג'ובאן ָּב ָ
Beinaschi, Giovan Battista
125 ,62
גן-העדן 97
(ה)ביצה ,אגדת 120
בישול ,קורסים 211 ,210
פֹונטה
ֶ
בית הטבילה סן ג'ובאני אין
(הדּואֹומֹו) Battistero di San
86 Giovanni in Fonte
בית־החולים לבובות Ospedale
67 delle Bambole
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בית-החולים ֶּפליגריני Ospedale
127 Pelligrini
בית-חולים לחולים סופניים
89 Ospedale degli Incurabili
ֶּבלוֶ ֶוד ֶרה ֵריאלֶ ה די סן לֶ אּוצ'ֹו (ליד
רטה) Belvedere Reale di
קאזֶ ָ
169 San Leucio
ֶּבליזאריּוס 23 Belisarius
ֶּבליני ,ג'ובאני ,הטרנספיגורציה
104 Bellini, Giovanni
וינצ'נצֹו Bellini, Vincenzo
ֶּבליניֶ ,
82
ּבנדיקטוס ,הקדוש San
70 Benedetto
בנק נאפולי 31 Banco di Napoli
בנקים 216
ֶּבפאנָ ה 47 Befana
ּבראמאנטה ,דֹונאטֹו Bramante,
ֶ
100 Donato
ּבראנקאצ'ֹו ,החשמן Brancaccio
73 ,66
ברגמן ,אינגריד Bergman, Ingrid
99
ברוטוס 132 Brutus
ברונו ֶופרארֹו (מהנדסים) & Bruno
111 Ferraro
ּברּוני ,סרג'ו 41 Bruni, Sergio
ברונים ,קנונייה (58 ,25 )1485
ברטיני ,ג'ובאני Bertini, Giovanni
70
ברטיניּ ,פאצ'ֹו 70 Bertini, Pacio
בריאות 217 ,216
ברים 198-9 ,186
ברניני ,ג'נלורנצו Bernini, Gian
73 Lorenzo
ברניני ,פייטרו ,61 Bernini, Pietro
120 ,73
בתי קברות
(קּומה) necropolis
ֶ
נקרופוליס
142
צ'ימיטרֹו ֶדלָ ה פֹונטאנֶ לֶ ה
ֶ
99 Cimitero delle Fontanelle
בתים (פומפיי) 154-5
בתי-מרקחת 217 ,216
בתי-קפה (נאפולי) 198-9

ג

גאג’יני ,דומניקו Gagini,
59 Domenico
גָ אּודיֹוזֹו ,ההגמון ֶסטימיֹו ֶצ’ליֹו
99 Gaudioso, Settimio Celio

גָ ֶאטאנֹו ,סן 98 ,83 Gaetano, San
גאיֹולָ ה 132 ,36 Gaiola
גאלֹו לּונגֹו 161 Gallo Lungo
ג’אנֹונֶ ה ,פייטרו Giannone,
27 Pietro
גאסה ,האחים 101 Gasse
ֶ
גאריגליאנֹו ,קרב 24 Garigliano
ַ
גארצי ,לואיג’י 88 Garzi, Luigi
גבס ,יציקות (פומפיי) 155 ,151
ג'ובאני ָדה נֹולָ ה Da Nola,
126 ,68 Giovanni
זה האיש 71
ג’ֹוטֹו 70 ,60 ,58 ,40 ,25 Giotto
ג’ֹוטֹו ,אסכולת 77 ,25 Giotto
גּוליאלמינֶ ליָ ,ארּכאנגֶ ’לֹו
ֶ
,73 Guglielminelli, Arcangelo
122
גּוליָה די סן גֶ ’נארֹו Guglia di San
86 ,85 ,81 ,27 ,26 Gennaro
גּוליָה די סן דומניקו Guglia di
72 San Domenico
ל’אימאקֹולאטה Guglia
ָ
גּוליָה ֶד
69 ,66 ,47 dell’Immacolata
גּוסמן ,ראמירֹו Guzman, Ramiro
ָ
130
גופה של נאפולי Corpo di Napoli
73
ג’ֹופרדֹו ,מריו Gioffredo, Mario
ֶ
144 ,121
לּוקה Giordano, Luca
ג’ֹורדאנֹוָ ,
גֶ ’רֹולאמיני 85
המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע"ש
הדוכס מרטינה 110
רמנֹו 84
סן גרגוריו ָא ֶ
סנטה בריג’ידה 126 ,60
סנטה תרזה ָא ִק ָיאיָה 125
ֶצ’רטֹוזָ ה די סן מרטינו 114
קאּפֹודימֹונטה ,מוזיאון 104
ֶ
קברו 60
ל’א ֶשנסיֹונֶ ה ָא ִק ָיאיָה
קיֶיזָ ה ֶד ָ
122
גותים 24
גֶ ’זּו וֶ קיֹו 90 ,76 Gesù Vecchio
גֶ ’זּו נּואֹובֹו ,66 Gesù Nuovo
68-9
ג’יגאנטה ,גָ ֶאטאנֹו Gigante,
ֶ
122 Gaetano
ג’יגאנטה ,ג’אצ’ינטֹו Gigante,
ֶ
105 Giacinto
מקֹונֹוצ’ה
ָ
נוף נאפולי הנשקף
115
קפלה די סן גֶ 'נארֹו 29

(ה)גימנסיון הגדול (פומפיי) Great
153 Gymnasium
׳לאטריֶיה ,198 ,186 Gelaterie
גֶ ֶ
199
גלידריות 199 ,198
גליקֹון מאתונה 91 Glykon
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
וינצ’נצֹו Gemito,
גֶ ’מיטֹוֶ ,
115 Vincenzo
ראש איכרה 115 ,109
גֶ ’נארֹו ,הקדוש Gennaro, San
גּוליָה די סן גֶ ’נארֹו 85
ָדמו מחולל-הנסים 87 ,46 ,44
עריפת ראשו 23
פסלו 27
קברו 98
שרידיו 87 ,86
גן-העדן ֵ(ּביינאשי) 97
'נֹואינֹו ,ג'וזפה Genoino,
גֶ ִ
69 Giuseppe
’נֹובזֶ ה ,גָ ֶאטאנֹו Genovese,
גֶ ֶ
170 ,54 Gaetano
’נֹובזי ,אנטוניו Genovesi,
גֶ ֶ
28 Antonio
גֶ ’נטילֶ סקי ,ארטמיסיה ,יהודית
והֹולֹופרנֶ ס Gentileschi,
ֶ
104-5 Artemisia
גניבות 216
גנים ראו פארקים וגנים
גראן טור ,40 ,28 Grand Tour
172 ,137
גראן קפה גאמברינוס Gran Caffè
,56 ,52 ,31 ,12 Gambrinus
199 ,198
קאסקאטה ,מפל
ָ
גראנדה
ֶ
רטה) Grande Cascata
(קאזֶ ָ
171
גראסֹו ,ברתולומיאו Grasso,
131 Bartolomeo
ֶגרגֹורֹוביּוס 137 Gregorovius
גרגוריוס הקדוש 84 Gregorius
גרֹוטה ֶדל’אנג’לו Grotte
ֶ
211 dell’Angelo
גרֹוטֹו די ֵס ָיאנֹו (ּפֹוזיליּפֹו) Grotto
131 di Seiano
גֶ ’רֹולאמיני 84-5 ,81 Gerolamini
גריבאלדי ,ג’וזפה Garibaldi,
29 ,28 Giuseppe
גרימאלדי ,פרנצ’סקו Grimaldi,
125 ,100 ,83 ,62 Francesco

גרימת’ֹורּפ ,הלורד Grimthorpe,
164 Lord
(טישּביין) 40
ֵ
גתה בכפר
גתה ,יוהאן וולפגנג פון Goethe,
,40 Johann Wolfgang von
158 ,137 ,42

ד

ד'אּברֹוָ ,אסלאן D’Abro, Aslan
ָ
131
דאלי ,סלבדור Dalí, Salvador
118
ד'אליָהָ ,אלֶ סיֹו D’Elia, Alessio
ֶ
127
ד'אנגרי ,הנסיך 131 D’Angri
ָ
ּבריאלֶ ה D’Annunzio,
ד'אנּונציֹו ,גָ ֶ
ָ
52 Gabriele
ד'אקוויסטֹו ,סאלבֹו D’Acquisto,
ָ
126 Salvo
ד'אריקֹו ,תיאודורו D’Errico,
ֶ
68 Teodoro
ֶד ֶבר ,מגיפות 99 ,97 ,77 ,27
מאטאיס ,פאולו De Matteis,
ֶ
ֶדה
110 ,88 ,62 ,57 Paolo
מּורה ,פרנצ'סקו De Mura,
ֶדה ָ
125 ,63 Francesco
דה סיקה ,ויטוריו De Sica,
42 Vittorio
ֶדה פּוסקֹוֶ ,רנאטֹו De Fusco,
56 Renato
ֶדה פיליּפֹו ,אדוארדו De Filippo,
,98 ,61 ,43 ,41 ,32 Eduardo
111
דּואֹומֹו ראו קתדרלות
דואר 217
דֹוזיֹו ,ג'ובאני אנטוניו Dosio,
,112 ,85 Giovanni Antonio
113
דֹונאטלֹו 73 ,66 Donatello
ֶ
דֹוניצטי ,גָ ֶאטאנֹו Donizetti,
ֶ
57 ,41 Gaetano
דּוראצֹו ,מרגֶ ריטה די Durazzo,
69 Margherita di
דֹורן ,אנטון 121 Dohrn, Anton
ְ
סלבטֹורה Di
ֶ
די ג'אקֹומֹו,
131 Giacomo, Salvatore
די ויטֹו ,ליאונרדו Di Vito,
70 Leonardo
דיאנה רוכבת על אייל (מילר) 105
דיומא ,אלכסנדר Dumas,
151 Alexandre

(סֹולימנָ ה)
ֶ
דיוקנו של אדם צעיר
105
דיפנּבאך ,קרל וילהלם
ֶ
Diefenbach, Karl Wilhelm
173
דיקנס ,צ'רלס Dickens, Charles
40
(ה)דירות המלכותיות (ארמון
רטה) 170
המלוכה בקאזֶ ָ
(ה)דירות המלכותיות (פאלאצו
ֵר ָיאלֶ ה) 54
(ה)דירות המלכותיות
(קאּפֹודימֹונטה) 104 ,102
ֶ
דירות להשכרה 180
לקר ,ריכארד Doelker, Richard
ֶד ֶ
165
דמי כניסה 214
ַדנָ ֵאה (טיציאן) 104 ,103
דנטה ָאליגיֶירי Dante Alighieri
89
ֶדקּומאנֹו מאג'ורה Decumano
78-93 ,12 Maggiore
ארוחות קלות 198-9
מלונות 182-3
מסעדות 191
מפת האזור 79
מפת רחובות מאוירת :ויה ֵדיי
טריּבּונאלי 80-81
דרכונים 214

ה

האקרט ,יאקוב-פיליפ Hackert,
ֶ
131 ,105 ,29 Jakob-Philipp
האקרט ,פיליפ ,התפרצותו של וֶ זּוב
ֶ
26 Hackert, Philipp
הגירה 214
אּופן ,שושלת
נשט ָ
הֹוה ָ
ֶ
77 ,25 Hohenstaufen
הּוי ,מצבת קבורה 92 Huy
הולכי רגל 221
הומרוס ,אודיסיאה 162 ,36
הזמנות
מלונות 180
מסעדות 186-7
הטרנספיגורציה ֶ(ּבליני) 104
אּופן
נשט ֶ
הֹוה ָ
היינריך השישי ֶ
25 Henry VI Hohenstaufen
הילדּבראנדט ,אדולף פון
ֶ
117 Hildebrandt, Adolf von
היסטוריה 20-33
היּפארקּוס 92 Hipparchus
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הליכה 211 ,210
באיים 177
בנאפולי 221
מסלול הליכה של  45דקות
בק ָיאיָה 125
ִ
מסלול הליכה של שעה וחצי
במֹונט ָסנטֹו 126-7
ֶ
שני מסלולי הליכה 124-7
המילטון ,אמה Hamilton, Emma
158
המילטון ,וויליאם Hamilton,
171 ,158 ,40 William
הקרבתה של איּפיגֶ ניָה (ציור קיר
בפומפיי) 93 ,91
ֶהרקּולָ נֵ יאּום ,23 Herculaneum
148-9
גילוי 144
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
92-3 ,90
חפירות 28
מגילות 55
מוזיאון ֶהרקּולָ נֵ יאּום ֶ(רגָ 'ה די
ּפֹורטיצ'י) 144
הרקולס פארנֶ זֶ ה Farnese
92 ,91 ,55 Hercules
(ה)התגלות ,חג 47
התחדשות עירונית ,התוכנית
120 ,76 ,61 ,57 ,30-31
(האקרט) 26
ֶ
התפרצותו של וֶ זּוב

ו

ואזארי ,ג'ורג'ו 68 Vasari, Giorgio
וָ אלֶ ה ֵדיי מּוליני (אמאלפי) Valle
163 ,15 dei Mulini
נטה ,פייטרו Valente, Pietro
ואלֶ ֶ
39
ואנביטלי ,לואיג’י Vanvitelli, Luigi
ֶ
הפנימייה הלאומית של נאפולי
נּואלֶ ה השני 127
ע"ש ויטוריו ֶע ָמ ֶ
(ארקֹולאנֹו)
וילה קאמּפֹוליֶיטֹו ֶ
144
רצ'לינֹו ֶא ֶפסטֹו 75
ָסנטי ָמ ֶ
נּונציא ָטה 77
ַ
נטיסימה ַא
ָ
ָס
ּפאדרי ֶדלָ ה מיסיונֶ ה 97
פאלאצו קאלאּבריטֹו 121
פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה 54
פיאצה דנטה 89
רטה ,170 ,169 ,168 ,11
קאזֶ ָ
171
ואנביטליאנָ ה ֶדל פּוזארֹו
ֶ
קזינָ ה
(ּבאיָה) 141
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ואנביטלי ,קרלו Vanvitelli, Carlo
ֶ
121 ,77
ואקארֹו ,אנדריאה Vaccaro,
69 Andrea
ואקארֹו ,ג’וזפה Vaccaro,
61 Giuseppe
ואקארֹו ,דומניקו אנטוניו Vaccaro,
Domenico Antonio
גּוליָה די סן דומניקו 72
החצר הפנימית המחופה
קיא ָרה 71 ,66
אריחים בסנטה ַ
סנטה מריה ִאין ּפֹורטיקֹו 122
קֹונצ’ציֹונֶ ה 61
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
פאלאצו סּפינֶ לי די טארזיָה 127
ואקארֹו ,ניקולא Vaccaro, Nicola
69
וגנר ,ריכארד Wagner, Richard
164 ,162
וויילד ,אוסקר ,31 Wilde, Oscar
56
וולטון ,וויליאם Walton, William
174
וולטון ,סוזנה Walton, Susana
174
וֹולּפיצ’ליָ ,ר ָפ ֶאלֶ ה Volpicelli,
ֶ
126 Raffaele
וֹומרֹו 106-15 ,18 Vomero
ֶ
ארוחות קלות 198-9
מלונות 183
מסעדות 191
מפה 107
מפת רחובות מאוירת 108-9
וורהול ,אנדי 105 Warhol, Andy
וֶ זּוב 32
וֶ זּוב ,הר 146-7 Monte Vesuvio
היסטוריה 147 ,146
התפרצותו (27 ,26 )1631
התפרצותו (31 )1944
התפרצותו ( 79לספירה) ,23 ,22
150 ,148 ,145 ,137
מפרץ נאפולי 36
ערים שנקברו סביב הר וֶ זּוב 137
פיניקולר 147 ,30
וֶ זּוב (וורהול) 32
וֶ זּוב ,וילות 144 ,45
וֶ זּוב ,מצפה 146
וזוביו ,מלון 39 Hotel Vesuvio
וֶ טי ,בית (פומפיי) 154 ,150 Vettii
טיקה מאג’ורה 163 ,15
וֶ ָ
(ּפרֹוצ’ידה)
ָ
ויבארה ,שמורת הטבע
ָ
176 ,13 Vivara

ויה ָאנטיקאליָה Via Anticaglia
88-9 ,65 ,38 ,22
ויה דּואֹומֹו 38-9 ,30 Via Duomo
ויה ֵדיי טריּבּונאלי Via dei
79 ,65 ,38 Tribunali
מפת רחובות מאוירת 80-81
ויה ֵדיי מילֶ ה ,62 Via dei Mille
125
ויה ֵדיי ֶסּפֹולקרי (פומפיי) Via dei
151 Sepolcri
ּבֹונדאנצה (פומפיי) Via
ָ
ל’א
ויה ֶד ָ
153 ,151 dell’Abbondanza
ויה טולדו ,51 ,31 ,26 Via Toledo
65 ,57
במֹונט ָסנטֹו
ֶ
מסלול הליכה
126-7
מפת רחובות מאוירת 52
ליצ’ה Via Luigia
נפ ֶ
ויה לּואיגָ ’ה ָס ֶ
111 Sanfelice
מֹונטה די דיֹו Via Monte di
ֶ
ויה
125 ,63 Dio
ויה סטאּביאנָ ה (פומפיי) Via
153 Stabiana
ליּבראי Via San
ויה סן ּביאג’ֹו ֵדיי ָ
38 Biagio dei Librai
רּבֹונארה Via
ָ
ויה סן ג'ובאני ָא ָק
San Giovanni a Carbonara
96
רמנֹו Via San
ויה סן גרגוריו ָא ֶ
,84 ,80 ,47 Gregorio Armeno
202
ויה סקארלאטי ,12 Via Scarlatti
110 ,108
ויה פֹוריָה 38 Via Foria
ויה פילאנגֶ ’רי ,121 Via Filangieri
125
ויה פיליּפֹו ּפאליצי Via Filippo
111 Palizzi
ָאס ָקה Via Pignasecca
ויה ּפיני ֶ
127
ויה ִק ָיאיָה 125 ,62 Via Chiaia
ויה רומא ראו ויה טולדו
ויוויאניָ ,ר ָפ ֶאלֶ ה Viviani, Raffaele
41
נּואלֶ ה השני ,המלך
ויטוריו ֶע ָמ ֶ
131 ,54 Vittorio Emanuele II
מארה Vietri sul Mare
ויֶיטרי סּול ֶ
165 ,15
מלונות 185
ורצ’ה (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
וילה קוֶ ָ
131 Quercia

רֹוזּברי (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
וילה ֶ
131 Rosebery
הווילות של ּפֹוזיליּפֹו 131
וֹולּפיצ’לי (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
ֶ
וילה
131 ,130 Volpicelli
מיקלֶ ה (אנאקאּפרי)
וילה סן ֶ
172 Villa San Michele
מארה די
סטלָ ֶ
וילה סן מרקו ָ(ק ֶ
סטאּביָה) 156 Villa San Marco
(ארקֹולאנֹו) Villa
וילה רּוגֶ ׳רֹו ֶ
144 Ruggiero
(ראבלֹו) Villa
ֶ
וילה רּופֹולֹו
164 Rufolo
וילה רֹוקארֹומאנָ ה (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
131 Roccaromana
וילות
הווילות של וֶ זּוב 144
וילה ֶא ָמה (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
131 Emma
וילה ָאריאנָ ה (ואראנֹו) Villa
Ariana90
ּברקאלֶ ה (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
וילה ָ
131 Bracale
גאלֹוטה (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
ָ
וילה
131 Gallotta
גרֹוטאמרינָ ה (ּפֹוזיליּפֹו)
ָ
וילה
131 Villa Grottamarina
ד’אּברֹו (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
וילה ָ
131 d’Abro
לּבף (ּפֹורטיצ’י) Villa
ד’א ֶ
וילה ֶ
144 d’Elboeuf
ד’אנגרי (ּפֹוזיליּפֹו)
וילה דֹוריָה ָ
131 Villa Doria D’Angri
מארה די
סטלָ ֶ
וילה די ָאריאנָ ה ָ(ק ֶ
סטאּביָה) 156 Villa di Arianna
סיניסטֹורה
ֶ
וילה די פאניֹו
(ּבֹוסקֹור ָיאלֶ ה) Villa di Fannio
ֵ
93 Sinistore
מיסטרי (פומפיי) Villa
ֶ
וילה ֵדיי
155 ,154 dei Misteri
(הרקּולָ נֵ יאּום)
וילה ֵדיי ּפאּפירי ֶ
149 ,148 ,93 Villa dei Papiri
(טורה ֶדל
סטרה ֶ
וילה ֶדלֶ ה ג'ינֶ ֶ
ֶגרקֹו) 145 Villa delle Ginestre
וילה יֹוביס (קאּפרי) Villa Jovis
173 ,14
(ארקֹולאנֹו) Villa
פאבֹוריטה ֶ
ָ
וילה
144 Favorita
וילה פאטֹורּוסֹו (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
133 Fattorusso
ּפיניאטלי Villa Pignatelli
ֶ
וילה
122 ,118 ,39

וילה פלורידיאנה Villa
110 ,108 ,106 ,12 Floridiana
(ראבלֹו) Villa
ֶ
וילה צ’ימּברֹונֶ ה
164 Cimbrone
וילה קֹוטרֹו (ּפֹוזיליּפֹו) Villa
131 Cottreau
וילה קֹומּונאלֶ ה Villa Comunale
121 ,118 ,117 ,29 ,12
וילה ָקמּפֹוליֶיטֹו (ּפֹורטיצ’י) Villa
144 Campolieto
וילה קראסיּוס (אֹוּפלֹונטיס) Villa
145 di Craxus
מפת רחובות מאוירת 114
ָּפאּוזיליּפֹון (ּפֹוזיליּפֹו)
131 Pausylipon
קּואנזֶ ה ,14 Vico Equense
ויקֹו ֶא ֶ
157
ג’אמּבאטיסטה Vico,
ָ
ויקֹו,
27 Giambattista
וירגיליּוס 120 ,117 ,40
ּפארקֹו וירג'יליאנֹו 123
וֶ לָ ה לֹונגָ ה 44-5 Vela Longa
ונוס ,בית (פומפיי) 154
וֶ רג’יני ,רובע 95
קאּפֹודימֹונטה ִואי וֶ רג’יני
ֶ
ראו גם

ז

מאנז’ּו 60 Joan I
ז’אן הראשונה ָ
ז’אן השנייה ,המלכה ,24 Joan II
130 ,100 ,25
זה האיש (ג'ובאני ָדה נֹולָ ה) 71
זואולוגיה ,המכון לStazione -
121 ,118 ,12 Zoologica
ז’ֹולי ,אנטוניו 59 Joli, Antonio
מקדשי ֶּפסטּום 167
בקאּפֹודימֹונטה
ֶ
פרדיננדו הרביעי
102
זֹוף ,דינֹו 32 Zoff, Dino
זיקוקים 47 ,45
ז׳נבה ,ועידת 101

ח

חג המולד 47
חגים לאומיים 47
חופים
יסקיָה 174-5
ִא ִ
אמאלפי 165 ,163 ,162
סֹורנטֹו 160-61
חצי־האי ֶ
מפרץ נאפולי 37
סֹורנטֹו 159
ֶ

ּפֹוזיליּפֹו 133
ּפרֹוצ׳ידה 177
ָ
קאּפרי 173
חופשות בהתאמה אישית 210-11
חורף בנאפולי 47
חיות-בר
המכון לזואולוגיה 121 ,118 ,12
ויבארה
ָ
שמורת הטבע
(ּפרֹוצ’ידה) 176 ,13
ָ
חיי לילה 209 ,207
חירום ,שירותים 217 ,216
חלומות 75
חניה 221
(ה)חצר הפנימית המחופה אריחים
קיא ָרה) 71 ,70 ,66
(סנטה ַ
חרסינה ,המפעל המלכותי Real
Fabbrica della Porcellana di
105 Capodimonte
חרסינה ,טרקלין המלכה מריה
(קאּפֹודימֹונטה) ,103
ֶ
ָאמאליָה
105
חשמליות 220-21

ט

טאבֹולָ ה סטרֹוצי Tavola Strozzi
104
קאלדה (שירות עצמי)
ָ
טאבֹולָ ה
199 ,198 ,186 Tavole calde
טאדה ,פרנצ’סקו ֶדל Tadda,
ָ
123 Francesco del
טאליָאקֹוצי קאנאלֶ ה ,ניקולו
Tagliacozzi Canale, Niccolò
127 ,84 ,77
טאנגֶ הֶ ,קנזֹו 33 Tange, Kenzo
טאנּוצ’י ,ברנרדו Tanucci,
168 Bernardo
טאסֹו ,טֹורקוואטֹו Tasso,
158 ,40 Torquato
טֹוטֹו 43 ,42 ,41 Totò
טולדו ,גלריית Galleria Toledo
209 ,206 ,41
אלבארס ֶדה
ֶ
טולדו ,דֹון פדרו
Toledo, Don Pedro Alvarez
82 ,26 de
ויה טולדו 57 ,51
סן ג’אקֹומֹו ֶדלי סּפאניֹולי ,60
126
קברו 60
סנט’אלמֹו 110
ֶ
קסטל
קסטל קאּפּואנֹו 85
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טולדו וקסטל נּואֹובֹו Toledo and
50-63 Castel Nuovo
ארוחות קלות 198-9
מלונות 182
מסעדות 190
מפה 51
מפת רחובות מאוירת 52-3
טּורּבֹוליֶ ,ס ֶברֹו Turboli, Severo
114
נּונציא ָטה Torre
ַ
טֹורה ַא
ֶ
145 Annunziata
טֹורה ֶדל ֶגרקֹו Torre del Greco
ֶ
147 ,145 ,144
טֹורה ֶדל ּפאלאשאנֹו Torre del
ֶ
101 Palasciano
טיבריוס ,הקיסר ,172 Tiberius
173
טיולים
טיולים מאורגנים בנאפולי 221
נאפולי התת־קרקעית 221 ,83
ּפֹוזיליּפֹו מהיבשה 130-31
תצפית על ּפֹוזיליּפֹו מהים
132-3
ראו גם מסלולים מומלצים,
הליכה
טיסה 218
טיפים במסעדות 187
טיציאן Titian
ָדנָ ֵאה 104 ,103
קאּפֹודימֹונטה 104
ֶ
מוזיאון
טירות ומבצרים
(קּומה) acropolis
ֶ
אקרופוליס
142
חומותיה היווניות העתיקות של
נֵ ָיאּפֹוליס (פיאצה ֶּבליני) 82 ,23
רטה וֶ קיָה Caserta Vecchia
קאזֶ ָ
168
קסטל ֶדל'אֹובֹו Castel dell’Ovo
120 ,119 ,116 ,35 ,19 ,12 ,10
קסטל נּואֹובֹו Castel Nuovo
58-9 ,53 ,35 ,25 ,18 ,12
סנט'אלמֹו Castel
ֶ
קסטל
110-11 ,109 ,12 Sant’Elmo
קסטל קאּפּואנֹו Castel
85 ,80 ,25 Capuano
יסקיָה)
(א ִ
קסטלו ָאראגֹונֶ זֶ ה ִ
,138 ,13 Castello Aragonese
174
קּואנזֶ ה)
סטלֹו ג'ּוסֹו (ויקֹו ֶא ֶ
ָק ֶ
157 Castello Giusso
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קסטלו די ּבאיָה Castello di
141-2 Baia
טישביין ,ווילהלם ,גתה בכפר
40 Tischbein, Johann
טלפון 217
טלפונים ניידים 217
טלפונים ציבוריים 217
(הרקּולָ נֵ יאּום)
ֶטלֶ פּוס ,בית ֶ
149 Telephus
טמפרטורות 47
(ה)טעמים של נאפולי וחוף
אמאלפי 188-9
טראבאליני ,פדריקו Travaglini,
72 Federico
טראטֹוריה 186 Trattoria
טראסות חקלאיות 37
(ּפרֹוצ’ידה) Terra
ָ
מּוראטה
ָ
ֶט ָרה
177 ,176 Murata
טרֹואיזי ,מאסימֹו Troisi, Massimo
ִ
41
טריפטיכון (ּבּורדישֹון) 115
(הרקּולָ נֵ יאּום) Trellis
טרליס ,בית ֶ
ֶ
148
ֶטרמיני 162 ,160 ,157 Termini

י

יאכטות ,השכרה 211
והֹולֹופרנֶ ס (גֶ ’נטילֶ סקי)
ֶ
יהודית
104-5
יוון העתיקה 63 ,39 ,38 ,21
החומות היווניות (פיאצה ֶּבליני)
82 ,23
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
90-93
נאפולי היוונית-רומית 22-3
ֶּפסטּום 166-7
קּומה 142
ֶ
יוליוס קיסר 132 Caesar, Julius
יום כל הנשמות 46
יום שישי הטוב 44
יין 189
חנויות 205 ,204 ,203 ,202
לאקרימה כריסטי 189 ,146
ָ
לימודים וטעימות 211 ,210
ילדים
בידור 209 ,208
דמי כניסה 214
נמרטינֹו) 72 ,67
(ס ָ
ישו בתכריכים ָ
ישועים 76 ,69 ,68 ,63 ,28

כ

כדורגל 208 ,32
כדורמים 208
כולרה ,מגיפות 30
כייסים 216
כלבו ,בתי (נאפולי) 203 ,201
כנסיות
דמי כניסה 214
מיקלֶ ה
בזיליקה ֶּבנֶ ֶדטינָ ה די סן ֶ
רטה) Basilica
ָארּכָ נגֶ 'לֹו (ליד קאזֶ ָ
Benedettina di San Michele
169 Arcangelo
בזיליקה די סן פרנצ'סקו די
פאולה Basilica di San
56 ,52 Francesco di Paola
גֶ 'זּו נּואֹובֹו ,66 Gesù Nuovo
68-9
גֶ 'רֹולאמיני ,81 Gerolamini
84-5
הכנסייה האנגליקנית 121
הכנסייה הלותרנית 121
מֹונט ָקלבאריֹו Montecalvario
ֶ
61
נטיסימה ֶדל ּכָ רמינֶ ה
ָ
מריה ָס
Maria Santissima del
99 Carmine
נּונציא ֶטלָ ה 63 Nunziatella
ָ
סן ג'אקומו ֶדלי סּפאניֹולי San
,60 Giacomo degli Spagnoli
126
רּבֹונארה San
ָ
סן ג'ובאני ָא ָק
,24 Giovanni a Carbonara
100 ,97 ,96
סן ג'ובאני בטיסטה (ויֶיטרי סּול
מארה) San Giovanni Battista
ֶ
165
סן ג'וזפה ָא ִק ָיאיָה San
39 Giuseppe a Chiaia
סן ג'וזפה ֵדיי רּופי San
89 Giuseppe dei Ruffi
סן ג'ורג'ו מאג'ורה San Giorgio
74 ,23 Maggiore
רמנֹו San Gregorio
סן גרגוריו ָא ֶ
84 ,81 ,27 ,19 Armeno
סן דומניקו מאג'ורה San
72 ,66 Domenico Maggiore
לּוקה (ּפראיָאנֹו) San Luca
סן ָ
163
סן לורנצו מאג'ורה San
,39 ,23 Lorenzo Maggiore
84 ,81

יסקיָה) San Nicola
(א ִ
סן ניקולא ִ
177
סן ניקולא ָא נילֹו San Nicola a
73 Nilo
קאריטה San
ָ
סן ניקולא ָאלָ ה
127 Nicolà alla Carità
סן ֶס ֶברֹו 97 San Severo
סלבטֹורה San Salvatore
ֶ
סן
120
סן פאולו מאג'ורה San Paolo
83 ,80 ,22 Maggiore
סן פייטרו ָא מאיֶילָ ה San Pietro
82 ,80 a Maiella
סן פרדיננדו San Ferdinando
57 ,52
(סֹורנטֹו) San
סן פרנצ'סקו ֶ
158 Francesco
ל'א ֶרנָ ה San Carlo
סן קרלו ָא ָ
97 all’Arena
סנט'אליג'ֹו מאג'ורה Sant’Eligio
ֶ
77 Maggiore
סנט'אנג'לו ָא נילֹו Sant’Angelo
73 ,66 a Nilo
סנט'אנה ֵדיי לֹומּבארדי
68 Sant’Anna dei Lombardi
סּפרנֹו ָאל ּפֹורטֹו
סנט'א ֶ
ָ
61 Sant’Aspreno al Porto
סנטה בריג'ידה Santa Brigida
126 ,60
טרֹופימנָ ה (מינֹורי) Santa
ֶ
סנטה
165 Trofimena
מארה Santa
לּוצ'יָה ָא ֶ
סנטה ִ
120 Lucia a Mare
ג'יציאקה ָא
ָ
סנטה מריה ֶא
ּפיצֹופאלקֹונֶ ה Santa Maria
62 Egiziaca a Pizzofalcone
סנטה מריה ִאין ּפֹורטיקֹו Santa
122 ,118 Maria in Portico
אינקֹורֹונאטה Santa
ָ
סנטה מריה
60 Maria Incoronata
דֹונארג'ינָ ה וֶ קיָה
ֶ
סנטה מריה די
Santa Maria di Donnaregina
88 ,25 Vecchia
דֹונארג'ינָ ה
ֶ
סנטה מריה די
נּואֹובה Santa Maria di
ָ
88 Donnaregina Nuova
(מאסה
ָ
לֹוּברה
סנטה מריה די ָ
לּוּברנזֶ ה) Santa Maria delle
ֶ
157 Grazie
לֹוּברה (מרינה די
סנטה מריה די ָ
לֹוּברה) Santa Maria di Lobra
ָ
157

אֹוליבטֹו
ֶ
מֹונט
ֶ
סנטה מריה די
Santa Maria di Monteoliveto
68 ,61
מֹונט ָסנטֹו Santa
ֶ
סנטה מריה די
127 Maria di Montesanto
ֶידיגרֹוטה
ָ
סנטה מריה די ּפי
Santa Maria di Piedigrotta
122 ,46
סנטה מריה ֵדיי וֶ רג'יני Santa
96 Maria dei Vergini
סנטה מריה ֶדל ּכָ רמינֶ ה Santa
77 ,45 Maria del Carmine
סנטה מריה ֶדל סֹוקֹורסֹו (פֹוריֹו)
Santa Maria del Soccorso
174
סנטה מריה ֶדל פארֹו (ּפֹוזיליּפֹו)
131 Santa Maria del Faro
סנטה מריה ֶדל ּפארטֹו Santa
123 Maria del Parto
סּונטה
ל'א ָ
סנטה מריה ֶד ָ
(ּפֹוזיטאנֹו) Santa Maria
162 dell’Assunta
נימה ֶדלֶ ה
סנטה מריה ֶדלֶ ה ָא ֶ
ּפּורגָ טֹוריֹו ָאד ָארקֹו Santa
Maria delle Anime del
,80 ,12 Purgatorio ad Arco
83
רצ ֶ'דה Santa
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶמ ֶ
125 Maria della Mercede
סאניטה Santa
ָ
סנטה מריה ֶדלָ ה
99 ,96 Maria della Sanità
קֹונצ'ציֹונֶ ה
סנטה מריה ֶדלָ ה ֶ
Santa Maria della
61 Concezione
סנטה מריה ֶדלי אנג'לי Santa
125 ,62 Maria degli Angeli
סנטה מריה ֶדלי אנג'לי ָאלֶ ה
קרֹוצ'י Santa Maria degli
100 Angeli alle Croci
נֹובה Santa
סנטה מריה לָ ה ָ
68 Maria La Nova
סנטה מריה מאג'ורה ֶדלָ ה
נטה Santa Maria
ֶיטראס ָ
ָ
ּפי
Maggiore della Pietrasanta
82-3 ,80 ,24
סּוקּורה מיזֶ ריס
ֶ
סנטה מריה
Santa Maria Succurre Miseris
93
סנטה מרתה ,66 Santa Marta
69

קיא ָרה ,10 Santa Chiara
סנטה ַ
,66 ,48-9 ,35 ,30 ,24 ,19 ,12
70-71
סנטה קתרינה ָא פֹורמיֶילֹו Santa
88 Caterina a Formiello
סטיטּוטה (דּואֹומֹו)
ָ
סנטה ֶר
86 Santa Restituta
סנטה תרזה ָא ִק ָיאיָה Santa
125 Teresa a Chiaia
סנטי ָאּפֹוסטֹולי Santi Apostoli
100 ,97 ,56
טריניטה ֵדיי ֶּפלֶ גריני SS
ָ
סנטי
127 Trinità dei Pellegrini
רצ'לינֹו ֶא ֶפסטֹו Santi
ָסנטי ָמ ֶ
75 Marcellino e Festo
סֹוסיֹו Santi
סנטי ֶס ֶברינֹו ֶאה ִ
75 Severino e Sossio
נּונציא ָטה (ויקֹו
ַ
נטיסימה ַא
ָ
ָס
קּואנזֶ ה) Santissima
ֶא ֶ
157 Annunziata
נּונציא ָטה
ַ
סנטיסימה ַא
76-7 Santissima Annunziata
ּפאדרי ֶדלָ ה מיסיון Padri della
97 Missione
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו Certosa
114 ,113 di San Martino
ל'א ֶשנסיֹונֶ ה ָא ִק ָיאיָה
קיֶיזָ ה ֶד ָ
Chiesa dell’Ascensione a
122 Chiaia
ראו גם קתדרלות ,קפלות,
מנזרים
(ה)ּכֵ ס ,חדר (ארמון המלוכה
רטה) 170
בקאזֶ ָ
כסף 216-17
כספומטים 217
כפר הפיצה של נאפולי 46
כפרי ,אירוח 181 ,180
כרטיסי אשראי 217
אובדן/גניבה 216
בחנויות 200
במלונות 180
במסעדות 187
כרטיסי הנחות 214
כרטיסים
214 Campania Artecard
אירועי ספורט 208
בידור 209 ,206
תחבורה ציבורית 221
כרכרות ,מרוצים 208
כרמים ,וֶ זּוב 146
כתבי עת 215
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ל

לאדיסלאס הראשון ,מלך Ladislas
100 ,24 I
לָ אּוראנָ ה ,פרנצ’סקו Laurana,
59 ,58 Francesco
לָ אּורֹוָ ,אקילֶ ה ,32 Lauro, Achille
129
לָ אּורינֹו ,דוכסים 83 Laurino
לאמה ,ג’ובאן ברנרדו Lama,
163 Giovan Bernardo
לאנפראנקֹו ,ג’ובאני Lanfranco,
100 ,88 ,87 ,69 Giovanni
רּוטה ,ליאופולדו Laperuta,
לאּפ ָ
ֶ
56 Leopoldo
לאצארי ,דיֹוניסיֹו Lazzari,
55 Dionisio
יסקיָה) Lacco
(א ִ
לאקֹו ָא ֶמנֹו ִ
175 ,10 Ameno
מֹובידה 207 La Movida
ָ
לָ ה
יסקיָה) Le
(א ִ
לֶ ה פּומארֹולֶ ה ,חוף ִ
175 Fumarole
ּפֹורטה 162-3 La Porta
ָ
לָ ה
רֹוטּונדה 161 La Rotonda
ָ
לָ ה
לואי מטולוז ,הקדוש ,24-5 Louis
104
לוחות מידע 215
לוטו 75 ,43 Il Lotto
באניאנֹו Gran
לוטו ,הפרס הגדול ָ
Premio della Lotteria di
44 Agnano
לומברדים 168 ,24
לּונגֹומארה 120 ,12 Lungomare
ֶ
אדריכלות 38-9
מפת רחובות מאוירת 118-19
נארה (פומפיי) Lupanare
לּוּפ ֶ
ָ
153 ,151
לּוקּולּוס 120 Lucullus
לּוקרינֹו ,אגם 143 Lucrino
לורן ,סופיה ,41 Loren, Sophia
118
לי גאלי ,ארכיפלג ,15 Li Galli
162 ,161
ליאונרדו ָדה ּפיסטֹויָה ,מיכאל
ממרגֶ 'לינָ ה'
הקדוש ו'השטן ֶ
123 Leonardo da Pistoia
לֵ יאֹוּפארדי ,ג’אקֹומֹו Leopardi,
145 ,123 ,40 Giacomo
ליבארדי ,מרקיז 98 Livardi
ליזיּפּוס 91 Lysippus
לימונים 189 ,158 154
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לימֹונצ’לֹו ,189 ,158 Limoncello
ֶ
205 ,204
לינה בבתים פרטיים 180
לֶ לֹו ָדה אֹורביֶיטֹו Lello da
42 ,40 Orvieto
לֶ לֹו ָדה אֹורביֶיטֹו Lello da
86 Orvieto
לָ ָמרטין ,אלפונס ֶדה Lamartine,
40 Alphonse de
לשכות מידע לתיירים 215 ,214

מ

מֹונּומנטי Maggio dei
ֶ
מאג’ֹו ֵדיי
89 ,44 Monumenti
מאגמה 146
מאגנָ ה ֶגרקיָה Magna Graecia
142
מאזאניֶילֹו ,מרד ,21 Masaniello
77 ,69 ,58 ,26-7
נג’ֹואינֹו ראו קסטל
מאזאצ’ֹו ָא ִ
נּואֹובֹו
מאזאצ’ֹו ,הצליבה ,103 Masaccio
104
מאיָאנֹו ,גּוליֶילמֹו ָדה Maiano,
85 Giuliano da
מאיֹורי 165 Maiori
מסעדות 194
מאלאּפארטה ,קּורציֹו Malaparte,
ֶ
40 ,32 Curzio
מאלביטֹו ,ג׳ֹובאןתומאזו Malvito,
100 Giovan Tommaso
מאלביטֹו ,תומאזו Malvito,
87 Tommaso
מאסה ,דֹונאטֹו וג׳וזפה Massa,
ָ
71 Donato, Giuseppe
לּוּברנזֶ ה Massa Lubrense
מאסה ֶ
ָ
157 ,15
מלונות 184
מסעדות 194
מאצֹוני ,גווידֹו Mazzoni, Guido
68
מאקּוס 43 Macchus
מאקיָה ,הנסיך 27 Macchia
מאקלּום (פומפיי) 150 Macellum
ֶ
מאראדונה ,דייגו ארמאנדו
Maradona, Diego Armando
32
מארדי גרא 47
יסקיָה) Maronti
(א ִ
מארֹונטי ,חוף ִ
175 ,13

מארטֹונֶ ה ,מריו Martone, Mario
41
מוואלּואה 70
ָ
מארי
מארס ,האנס פון Marées, Hans
ֶ
121 von
מארקיארֹו ,130 ,128 Marechiaro
ֶ
133 ,131
(הרקּולָ נֵ יאּום)
(ה)מאתיים ,בית ֶ
149
ֶמגאריס 120 Megaris
מגורים בתקציב נמוך 181 ,180
מדונה ּברּונָ ה 77 ,45
ֶידיגרֹוטה Madonna
ָ
מדונה די ּפי
46 di Piedigrotta
מדונה ֶדל ּכָ רמינֶ ה ,חג Madonna
45 del Carmine
מדיצ’י ,לורנצו ֶדה Medici,
73 Lorenzo de
ֶמדראנֹו ,ג’ובאני אנטוניו
Medrano, Giovanni Antonio
102 ,57
מוזיאונים וגלריות (כללי)
דמי כניסה 214
שעות פתיחה 214
מוזיאונים וגלריות (לפי שמות)
גלריה לאמנות (ארמון המלוכה
רטה) 171
בקאזֶ ָ
מֹונטה ֶדלָ ה
ֶ
גלריית ִּפיֹו
מיזֶ ריקֹורדיָה Pio Monte della
85 Misericordia
האקדמיה לאמנויות היפות
Accademia delle Belle Arti
89
הארכיון ההיסטורי של תיאטרו
(ממּוס) Museo e
סן קרלו ֶ
Archivo Storico del Teatro di
57 ,12 San Carlo
המוזיאון האזרחי (קסטל נּואֹובֹו)
59 ,58 Museo Civico
המוזיאון האזרחי של פילאנגֶ ’רי
,63 Museo Civico Filangieri
74 ,67
המוזיאון הימי של נאפולי
(ּבאניֹולי) Museo del Mare di
140 Napoli
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
Museo Archeologico
,35 ,23 ,12 ,10 Nazionale
90-93
המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע”ש
דוכס מרטינה Museo
Nazionale della Ceramica
110 ,108 Duca di Martina

המוזיאון הלאומי של
קאּפֹודימֹונטה Museo
ֶ
Nazionale di Capodimonte
102-5 ,94 ,12
המוזיאון לאמנויות של נאפולי
125 Palazzo dei Arti Napoli
המוזיאון לאמנות בת־זמננו דונה
ֶרג'ינָ ה 88 ,12 Museo MADRE
המוזיאון לאמנות דתית (סן
לורנצו מאג'ורה) Museo
84 dell’Opera
המוזיאון לאמנות דתית (סנטה
קיא ָרה) ,70 Museo dell’Opera
ַ
71
המוזיאון לאמנות תעשייתית
Museo Artistico Industriale
63
המוזיאון לאנתרופולוגיה Museo
76 Antropologico di Napoli
המוזיאון לארכיאולוגיה של
קאמּפי פלֶ ֵגריי (ּבאיָה) Museo
Archeologico dei Campi
141-2 Flegrei
המוזיאון לטבע Museo
76 Zoologico
המוזיאון לכרכרות Museo delle
122 Carrozze
המוזיאון לנייר (אמאלפי)
163 Museo della Carta
המוזיאון לפליאונתולוגיה
75 Museo di Paleontologia
המוזיאון לקרמיקה (ויֶיטרי סּול
מארה) Museo della Ceramica
ֶ
165
(סֹורנטֹו)
המוזיאון לשיבוצי־עץ ֶ
Museo Bottega della
159 Tarsialignea
מיקלֶ ה (אנאקאּפרי)
וילה סן ֶ
172 Villa San Michele
ּפיניאטלי
ֶ
מוזיאון דייגו אראגֹונָ ה
קֹורטס Museo Diego
ֶ
Aragona Pignatelli Cortes
122
דיפנּבאך (קאּפרי)
מוזיאון ֶ
173 Diefenbach Museum
(טורה ֶדל
מוזיאון האלמוגים ֶ
ֶגרקֹו) 145 Museo del Corallo
מוזיאון הדירות המלכותיות
(פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה) Museo degli
54 Appartamenti Reali

מוזיאון ֶהרקּולָ נֵ יאּום ֶ(רגָ 'ה די
ּפֹורטיצ'י) Herculanense
144 Museum
מוזיאון סן מרטינו Museo di
,109 ,43 ,12 San Martino
112-15
סטיטּוטה (אגם
ָ
מוזיאון סנטה ֶר
ָא ֶמנֹו) Museo di Santa
175 Restituta
ּפיתקּוזֶ ה (אגם ָא ֶמנֹו)
מוזיאון ֶ
175 ,13 Museo di Pithecusae
מוזיאון ֶּפסטּום Paestum
167 Museum
קאּפֹודימֹונטה Museo
ֶ
מוזיאון
102-5 ,35 di Capodimonte
נֹובה
קֹור ָיאלֶ ה די ֶט ָר ָ
מוזיאון ֵ
(סֹורנטֹו) Museo Correale di
ֶ
158 Terranova
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו Certosa
112-15 di San Martino
רֹוסה (אנאקאּפרי) Casa
קאזָ ה ָ
172 Rossa
קוואדרריָה (גֶ 'רֹולאמיני)
ֶ
85 Quadreria
מוכר העוגיות 105
מוכר מים ָ(אקוואיֹולֹו) 42 aquaioli
(ּפרזֶ ּפי) presepi
(ה)מולד ,סצינות ֶ
47 ,43
רמנֹו ,84 ,80
ויה סן גרגוריו ָא ֶ
202
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו 115
מֹולֹו ָאנג'ֹוינֹו ,37 Molo Angioino
219
מֹולֹו ֶּב ֶב ֶרלֹו ,53 Molo Beverello
222 ,219
מֹונדֹו ,דומניקו ,ניצחונו של צבא
ּבּורּבֹון Mondo, Domenico
170
ד’א ֶרצֹו Montano
מֹונטאנֹו ָ
86 d’Arezzo
מֹונטאני ,תומאזו Montani,
85 Tommaso
מֹונטאניָה די סאלֶ ה (ּפאלאדינֹו) 33
יסקיָה) Monte
(א ִ
ּפֹומאֹו ִ
מֹונטה ֶא ֶ
ֶ
177 ,174 ,36 ,13 Epomeo
מֹונטה גְ רילֹו 143 Monte Grillo
ֶ
ֶיטה Monte di Pietà
מֹונטה די ּפי ָ
ֶ
73 ,67
מֹונטה נּואֹובֹו 143 Monte Nuovo
ֶ
מֹונטה סֹולארֹו (קאּפרי) Monte
ֶ
177 ,172 ,15 Solaro
סֹומה Monte Somma
מֹונטה ָ
ֶ
143 ,142

מֹונטה סנט'אנג'לו Monte
ֶ
163 ,161 Sant’Angelo
מֹונטה ָפאיטֹו ,156 Monte Faito
ֶ
157
מֹונטה קֹומּונֶ ה Monte Comune
ֶ
161
מֹונטֹורסֹולי ,ג’ובאן אנג’לו
Montorsoli, Giovan Angelo
123
מֹונט ָסנטֹו ,מסלול הליכה של
ֶ
שעה וחצי 126-7 Montesanto
מֹונט ֶּפרטּוזֹו 163 Montepertuso
ֶ
מֹונט ָקזינֹו ,אסכולה 169 School
ֶ
מוניות 221
אל נמל־התעופה וממנו 218
מּונתה ,אכסל 172 Munthe, Axel
ֶ
מוסוליני ,בניטו Mussolini,
31 Benito
מארה Mostra
ד’אֹולטר ֶ
ֶ
מֹוסטרה
ָ
47 ,43 ,31 d’Oltremare
מוסיקה 209 ,206
פסטיבלים 46 ,45
שירים נאפוליטניים 41
ראו גם אופרה
מוסיקה קלאסית ,עונה 46
מֹוסקאטי ,ג’וזפה Moscati,
69 Giuseppe
מֹוסקאטי ,המרקיז ניקולא
98 Moscati, Marquis Nicola
מופאסאן ,גי דה Maupassant,
56 Guy de
מֹוראנטה ,אלזה Morante, Elsa
ֶ
176
מּורֹולֹו ,רוברטו Murolo, Roberto
56 ,41
מֹורֹונֶ ה ,פייטרו ָדה Morrone,
82 Pietro da
מֹוריקֹונֶ הֶ ,אניֹו Morricone, Ennio
208
מֹורלי ,דומניקו Morelli,
ֶ
63 ,29 Domenico
מזרקות
לֹוטלָ ה Immacolatella
אימ ָק ֶ
ָ
120
רטה ,11
ארמון המלוכה בקאזֶ ָ
171
נפטון ,מזרקת Fontana del
61 Nettuno
ֶסּבאטֹו 120 Sebeto
פונטנה ֶדלָ ה ֶסלֶ ריָה Fontana
74 della Selleria
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מחול 209 ,206
מחירים
דמי כניסה 214
מלונות 180
מסעדות 186
תחבורה ציבורית 221
מטבע 216
מטרו (נאפולי) 221 ,220 ,139
מפה 220
מיזֶ נֹו ,אגם 141 Miseno
ממרגֶ 'לינָ ה'
מיכאל הקדוש ו'השטן ֶ
(ליאונרדו ָדה ּפיסטֹויָה) 123
מיכלאנג’לו 105 Michelangelo
לּוצ’יָה Migliaccio,
מיליָאצ’ֹוִ ,
121 ,110 ,57 Lucia
מיליֹו ד’אֹורֹו 144 Miglio d’Oro
מיליצה ,פרנצ’סקו Milizia,
ָ
62 Francesco
מילר ,ג’ייקוב ,דיאנה רוכבת על
אייל 105 Miller, Jacob
מינֹורי 165 Minori
מסעדות 194-5
מיקלֹוצֹו 73 ,66 Michelozzo
ֶ
ז’ֹואקים Murat, Joachim
מיראָ ,
56 ,29
מירֹוּבאלֹו ,משפחת Miroballo
100
מכבי-אש 217 ,216
מכונית
בטיחות 216
בנאפולי 221
הגעה 219
השכרה 233
מחוץ לנאפולי 223
מכס 214
מלונות 180-85
הזמנה ותשלום 180
היכן לחפש 181 ,180
מומלצים 181
מחיר ודירוג 180
נאפולי 182-3
פומפיי וחוף אמאלפי 183-5
מלחמת-העולם הראשונה,
האנדרטה לזכר (ּפֹוזיליּפֹו) 130
מלחמת-העולם השנייה ,32 ,31
126
מלכי-המשנה הספרדיים ,21
26-7
ֶמנגס ,אנטון ָר ָפ ֶאל Mengs,
105 Anton Raphael
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מנהרות תת־קרקעיות 83
מנזרים
סטרֹו ֶדל ֶדזֶ רטֹו
ִאיל מֹונֶ ֶ
דּואה גֹולפי) Il
(סנט'אגתה סּוי ֶ
157 Monastero del Deserto
גֶ ’רֹולאמיני ,81 Gerolamini
84-5
רמנֹו San Gregorio
סן גרגוריו ָא ֶ
84 ,81 Armeno
סן לורנצו מאג'ורה San
84 Lorenzo Maggiore
לּבה
ּפֹורט’א ָ
ָ
סנט’אנטוניו ָא
82 Sant’Antonio a Port’Alba
'טרלָ ה (קאּפרי)
סנטה מריה די ֶצ ֶ
177 Santa Maria di Cetrella
רצ'לינֹו ֶא ֶפסטֹו Santi
ָסנטי ָמ ֶ
75 Marcellino e Festo
טריניטה (קאבה
ָ
נטיסימה
ָ
ָס
ה'טירני) Santissima Trinità
ֶ
ֶד
165
ֶצ’רטֹוזָ ה די סן מרטינו Certosa
,109 ,35 ,18 di San Martino
112-15 ,111
ֶצ’רטֹוזָ ה די סן מרטינו ג׳אקֹומֹו
(קאּפרי) Certosa di San
173 ,15 Giacomo
(טורה
טֹורה ֶ
קאמאלדֹולי ָאלָ ה ֶ
ֶדל ֶגרקֹו) Camaldoli alla Tore
145
מסלולים מומלצים 10-15
חמישה ימים בקאמּפי פלֶ ֵגריי
ובאיים 13 ,10
שלושה ימים באזור נאפולי ,10
12
שמונה ימים בחוף אמאלפי
וקאּפרי 14-15 ,11
שני טיולים בּפֹוזיליּפו 128-33
שני מסלולי הליכה 124-7
מסעדות 186-99
הזמנות ותשלום 186-7
הטעמים של נאפולי ושל חוף
אמאלפי 188-9
מחירים ממוצעים 186
מסעדות מומלצות 187
משקאות 189
נאפולי 190-92
סוגים 186
פומפיי וחוף אמאלפי 192-7
שעות פתיחה 187
תפריט 187

מעבורות 223 ,222 ,219 ,139
מעיינות חמים ראו ספא ,חופשות
(ה)מערה הכחולה (קאּפרי) 172
מערות ,חקר 211
מערות
צּורה (המערה הכחולה,
גרֹוטה ָא ָ
ָ
קאּפרי) 172 Grotta Azzurra
גרֹוטה ֶדל'אנג'לו Grotte
ֶ
211 dell’Angelo
זמראלדֹו Grotta
גרֹוטה ֶדלֹו ֶ
ָ
163 dello Smeraldo
גרֹוטֹו די ֵס ָיאנֹו (ּפֹוזיליּפֹו) Grotto
131 di Seiano
חקר מערות 211
(קּומה) Antro
ֶ
מערת הסיבילה
142-3 ,13 della Sibilla
קֹוקיּוס Grotto of
מערת ֶ
143 Cocceius
סֹורנטֹו 37
ֶ
(קּומה) Sibyl’s
ֶ
מערת הסיבילה
142-3 ,13 Grotto
מפות
יסקיָה 174-5
ִא ִ
ֶדקּומאנֹו מאג’ורה 79
(קּומה)
ֶ
הפארק הארכיאולוגי
142-3
ֶהרקּולָ נֵ יאּום 148-9
וֹומרֹו 107
ֶ
וֹומרֹו ,מפת רחובות מאוירת
ֶ
108-9
ויה ֵדיי טריּבּונאלי ,מפת רחובות
מאוירת 80-81
סֹורנטֹו 156
חצי-האי ֶ
טולדו וקסטל נּואֹובֹו 51
טולדו וקסטל נּואֹובֹו ,מפת
רחובות מאוירת 52-3
סֹורנטֹו 160-61
לאורכו של חוף ֶ
לּונגֹומארה ,מפת רחובות
ֶ
מאוירת 118-19
מטרו (נאפולי) 220
מסלול הליכה של  45דקות
בק ָיאיָה 125
ִ
מסלול הליכה של שעה וחצי
במֹונט ָסנטֹו 126-7
ֶ
מסלולים מומלצים 10-11
מפת כבישים של נאפולי וחוף
אמאלפי ראו כריכה אחורית
פנימית
מצפון לחומות העתיקות ,מפת
רחובות מאוירת 96-7
מרכז נאפולי 18-19

נאפולי ב־21 1790
נאפולי על המפה 16-17
נאפולי :מפת רחובות 224-39
סֹורנטֹו 159
ֶ
סּפ ָקנאּפֹולי 65
ָ
סּפ ָקנאּפֹולי ,מפת רחובות
ָ
מאוירת 66-7
פומפיי 155 ,150-51
פומפיי וחוף אמאלפי 138-9
ּפרֹוצ’ידה 176-7
ָ
וזּוביאנָ ה 222
ַ
צ'ירקּומוֶ
ו-אי וֶ רג’יני 95
קאּפֹודימֹונטה ִ
ֶ
קאּפרי 172-3
קסטל ֶדל’אֹובֹו ִוק ָיאיָה 116-17
שני טיולים בּפֹוזיליּפֹו 129
שני מסלולי הליכה 124
מפרץ נאפולי 36-7
מפרץ סאלֶ רנֹו 162 ,15 Salerno
מפרשיות ,מרוץ 44
מקדשי ֶּפסטּום (ז’ֹולי) 167
מקדשים
מקדש איזיס (פומפיי) ,151 ,93
153
מקדש אפולו (פומפיי) 152
(קּומה) 142
ֶ
מקדש אפולו
(ּפסטּום) 167 ,166
מקדש ֶה ָרה ֶ
מקדש התאומים 83 ,22
(קּומה) 143
ֶ
מקדש יופיטר
(ּפסטּום) ,166
מקדש נפטון ֶ
167
מקדש ֶסראּפיס (ּפֹוצּואֹולי) ,13
140
(ּפסטּום) ,166 ,15
מקדש ֶק ֶרס ֶ
167
מקלטי הפצצות 83
ֶמרגֶ ’לינָ ה ,117 ,35 Mergellina
123 ,122 ,120
מבט אל המפרץ 36
מסלולים מומלצים 12
מסעדות 192
מרד מאזאניֶילֹו (סּפאדארֹו) ,26-7
114
(ה)מרחצאות העירוניים
(הרקּולָ נֵ יאּום) 149
ֶ
מרחצאות הפורום (פומפיי) 152
מרחצאות מרקורי (ּבאיָה) 141
מרטיני ,סימֹונֶ ה Martini, Simone
104
סן לואי מטולוז 24-5
מריה ָאמאליָה ,המלכה ,טרקלין
(קאּפֹודימֹונטה) Maria
ֶ
החרסינה

105 ,103 Amalia
מריה אנה ,קיסרית Maria Anna
131
מריה מהונגריה 88 Marie
מריה קרולינה ,המלכה Maria
110 ,54 Carolina
דיקנה 171
(סֹורנטֹו) Marina
גראנדה ֶ
ֶ
מרינה
159 Grande
גראנדה (ּפּוזיטאנֹו) Marina
ֶ
מרינה
162 Grande
(ּפרֹוצ׳ידה) Marina
ָ
גראנדה
ֶ
מרינה
176 ,13 Grande
גראנדה (קאּפרי) Marina
ֶ
מרינה
172-3 Grande
מלונות 184
לֹוּברה Marina di Lobra
מרינה די ָ
157
לּוּברנזֶ ה Marina
מאסה ֶ
ָ
מרינה די
161 di Massa Lubrense
(סֹורנטֹו) Marina
מרינה די ּפּואֹולֹו ֶ
159 di Puolo
מרינה די ּפראיָה Marina di Praia
163
מרינה ֶדל קאנטֹונֶ ה Marina del
162 ,161 ,15 Cantone
(סֹורנטֹו) Marina
מרינה ּפיקֹולָ ה ֶ
159 Piccola
מרינה ּפיקֹולָ ה (קאּפרי) Marina
173 ,160 ,15 Piccola
(ּפרֹוצ׳ידה)
ָ
קֹוריצ׳לָ ה
ֶ
מרינה
177 ,13 Marina Corricella
מסעדות 196
מרינות 37
ָמרינֶ לָ ה ,חוף (ּפֹוזיליּפֹו) Marinella
132
רצ'דארי ,נזירים 125
ֶמ ֶ
רקאדאנטה ,תיאטרו סטאּבילֶ ה
ֶ
ֶמ
Mercadante, Teatro Stabile
60
משורר הטרגדיות ,מבית (פומפיי)
154
משטרה 217 ,216
רישום במלון 180
משטרת התנועה 217 ,216
משי ,יצור 169
(ה)משנים למלך ספרד 27 ,26
משקאות חריפים וליקרים ,158
189
חנויות 205 ,204 ,203 ,202
משקעים 46

משרדי חלפנות 216

נ

נָ אּוטיקסּוד 47 Nauticsud
נאפולי Napoli
בידור 206-9
ֶדקּומאנּו מאג'ורה 78-93
הגעה 218-19
וֹומרֹו 106-15
ֶ
טולדו וקסטל נּואֹובֹו 50-63
מלונות 182-3
מסעדות 190-92
סּפ ָקנאּפֹולי 64-77
ָ
קאּפֹודימֹונטה ִואי וֶ רג'יני
ֶ
94-105
קניות 200-3
קסטל ֶדל'אֹובֹו ִוק ָיאיָה 116-23
שלושה ימים באזור נאפולי ,10
12
שני טיולים בּפֹוזיליּפֹו 128-33
שני מסלולי הליכה 124-7
תחבורה 220-21
נאפולי היום 32-3
נאפולי לאחר האיחוד 30-31
נאפולי ,קבוצת כדורגל 32
נאפולי שמתחת לפני הקרקע
221 ,83 Napoli Sotterranea
נאפוליּ-פֹורטיצ’י ,מסילת הרכבת
29
נאצ’רינֹו ,מיכלאנג’לו Naccherino,
ֶ
120 ,73 ,61 Michelangelo
נהיגה ,כללים 223
נהיגה
אל נאפולי 219
בנאפולי 221
מחוץ לנאפולי 223
נּובֹולֹוְ ,פ ָרה ג’וזפה Nuvolo, Fra
99 ,77 Giuseppe
נּונציא ֶטלָ ה 125 ,63 Nunziatella
ָ
מקֹונֹוצ’ה
ָ
נוף נאפולי הנשקף
(ג’יגאנטה) 115
ֶ
נֹוצ’לֶ ה 163 Nocelle
ֶ
נורמאנים 24-5 ,21
נֵ ָיאּפֹוליס ,38 ,22 ,21 Neapolis
119 ,82
ניזידה 132 ,131 Nisida
ָ
נייר ,ייצור 204 ,202 ,163
נילוס ,פסל 73 ,72 ,67
ניצחונו של צבא ּבּורּבֹון (מֹונדֹו)
170
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ניקוליני ,אנטוניו Niccolini,
121 ,110 ,108 ,57 Antonio
נכים ,מטיילים 214-15
נמל נאפולי 37
נס הדם 87 ,46 ,44
נסיכי נאפולי ,המוזיאון לGalleria -
39 Principe di Napoli
טֹוּפה
נערות רוקדות על ֶמ ָ
(ּפסטּום) 167 Metope
ֶ
נפוליאון הראשון ,הקיסר
91 ,29 Napoleon I
מפיטריטה ,בית
ֶ
נפטון ָוא
(הרקּולָ נֵ יאּום) 148
ֶ
נֶ ראנֹו 162 ,157 Nerano
מסעדות 195
נרון ,הקיסר 89
נשק ,המפעל המלכותי 105

ס

סאבֹוי ,בית 102 Savoy
גּוליאלמֹו Sagrera,
ֶ
סאגר ָרה,
ֶ
59 Guglielmo
סאלָ ה די ֶארקֹולֶ ה (פאלאצו
ֵר ָיאלֶ ה) 55 Sala di Ercole
סאלָ ה ֵדיי ּבארֹוני (קסטל נּואֹובֹו)
58-9 Sala dei Baroni
סאלֹונֶ ה ֶדלָ ה מרידיאנָ ה (המוזיאון
הלאומי לארכיאולוגיה) Salone
93 della Meridiana
סאלֹונֶ ה מרגֶ ריטה Salone
57 Margherita
סאלֶ רנֹו Salerno
מלונות 185
מסעדות 196-7
סאנגרֹוּ ,פלאסידֹו ֶדה ,דוכס
מרטינה De Sangro, Placido
110
סאנגרֹו ,ריימונדו די Sangro,
72 Raimondo di
סאניטה ,רובע 99 ,95 Sanità
ָ
סאנצ’ה ,מלכת מיורקה Sancia
ָ
70
סאראצנים 145 ,45 ,24
ֶ
סארדֹו ,ועדת החקירה בראשות
ֶ
31 Saredo
ֶס ֶברּוס הקדוש 96 Severus
(סֹורנטֹו) Sedile
דֹומינֹובה ֶ
ָ
ֶסדילֶ ה
158 Dominova
סולאריו ,אנטוניו Solario,
74 Antonio
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סֹולימנָ ה ,פרנצ’סקו Solimena,
ֶ
Francesco
גֶ 'זּו וֶ קיֹו 76
גֶ ’זּו נּואֹובֹו 69
דיוקנו של אדם צעיר 105
המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע"ש
הדוכס מרטינה 110
סן ג’ורג’ו מאג’ורה 74
סן דומניקו מאג’ורה 72
קאריטה 127
ָ
סן ניקולא ָאלָ ה
סן פאולו מאג’ורה 83 ,80
דֹונארג’ינָ ה
ֶ
סנטה מריה די
נּואֹובה 88
ָ
סנטה מריה ֶדל ּכָ רמינֶ ה 77
טארה (ּפֹוצּואֹולי) Solfatara
סֹולפ ָ
ָ
141 ,139 ,137 ,36 ,13
סוסים ,מירוצים 44
סוסים ,רכיבה 211 ,210
סוף עונה ,מכירות 200
סופרים 40
סֹורנטֹו ,158-9 ,14 Sorrento
ֶ
212-13
מלונות 185
מסעדות 197
מערות 37
מפה 159
פסטיבלים 208 ,45
סֹורנטֹו ,חצי-האי ,137 ,36
ֶ
156-61
חיי לילה 208
מסלולים מומלצים 11
מפה 156
רחפות ומעבורות 223 ,222
סֹורנטֹו ,קו החוף 160-61
ֶ
סטאּביאה העתיקה ,11 Stabiae
ֶ
156 ,92 ,14
סטאּביָה ,מרחצאות (פומפיי) 153
סטאנציֹונֶ ה ,מאסימֹו Stanzione,
83 Massimo
מאריטימה 31
ָ
סטאציֹונֶ ה
סטודנטים ,מטיילים 215
סטיינבק ,ג’ון Steinbeck, John
162
סטנדאל 42 ,40 Stendhal
ֶ
סטראּבֹו 146 Strabo
סיורים מודרכים 221
סיינה ,אסכולה 122 Siena
נֹוּפה Parthenope
רת ֶ
(ה)סירנה ָּפ ֶ
23
סירנות 160-61 ,36 ,21

סלסטינוס החמישי ,אפיפיור
82 Celestino V
סמלי העיר 42-3
סן גָ אּודיֹוזֹו ,קטקומבות San
99 ,96 Gaudioso
סן ג’ובאני ,חגו של San Giovanni
45
סן ג'וזפה ,פסטיבל Festa di San
44 Giuseppe
קרמאנֹו San Giorgio
סן ג'ורג'ו ָא ֶ
147 a Cremano
סן גֶ 'נארֹו ,נס ,44 San Gennaro
46
סן גֶ ’נארֹו ,קטקומבות San
98 Gennaro
סן לֵ אּוצ’ֹו 169 San Leucio
סן לואי מטולוז (מרטיני) 24-5
(ּפרֹוצ'ידה) San
ָ
מיקלֶ ה ,כנסייה
סן ֶ
177 ,176 ,13 Michele
סן פאולו ,איצטדיון 32 San Paolo
דּואה גֹולפי
סנט’אגתה סּוי ֶ
157 Sant’Agata sui Due Golfi
מסעדות 197
סנט’אטּואֹונֹו ,פסטיבל
ָ
47 Sant’Antuono
יסקיָה)
(א ִ
סנט’אנג’לו ִ
175 ,13 Sant’Angelo
יסקיָה)
(א ִ
סנט’אנה ,פסטיבל ִ
45 Sant’Anna
לּוצ'יָה 119 Santa Lucia
סנטה ִ
לּוצ’יָה ,רובע Santa Lucia
סנטה ִ
120 ,119 ,39
קאּפּואה וֶ ֶט ֶרה Santa
ָ
סנטה מריה
137 ,23 Maria Capua Vetere
קרֹוצ’ה ,ג׳ירולאמֹו
נט ֶ
ָס ָ
68 Santacroce, Girolamo
נמרטינֹו ,ג’וזפה Sanmartino,
ָס ָ
63 Giuseppe
קבצן עיוור בעל קטרקט 115
ישו בתכריכים 72 ,67
ליצ’ה ,פרדיננדו Sanfelice,
נפ ֶ
ָס ֶ
Ferdinando
לּבף (ּפֹורטיצ’י) 144
ד’א ֶ
וילה ֶ
רּבֹונארה ,97 ,96
ָ
סן ג’ובאני ָא ָק
100
סן לורנצו מאג’ורה 84
סּוקּורה מיזֶ ריס 97
ֶ
סנטה מריה
פאלאצו ֶדלֹו סּפאניֹולֹו 98
ליצ’ה 98
נפ ֶ
פאלאצו ָס ֶ
פאלאצו סּפינֶ לי די לָ אּורינָ ה 83
פאלאצו ֶס ָרה די קאסאנֹו 63

פאלאצו פילֹומארינֹו 69
קאּפֹודימֹונטה 102
ֶ
ָסנָ צארֹו ,ג’אקֹוּפֹו Sannazaro,
123 Jacopo
ֶסנֶ ָקה 90 Seneca
ספא ומעיינות חמים
יסקיָה 174-5
ִא ִ
ּבאיָה 141 ,13
ּבאניֹולי 140
חופשות ספא 211
(טֹורה
מעיינות מרפא ֶ
נּונציא ָטה) 145
ַ
ַא
טארה (ּפֹוצּואֹולי) 141
סֹולפ ָ
ָ
סּפאדארֹו ,מיקֹו Spadaro, Micco
מרד מאזאניֶילֹו 115 ,26-7
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו 114-15
ספורט ימי 211
ספורט
פעילויות חוץ 210-11
צפייה 209 ,208
ספטמבר באנאקאּפרי
46 Settembrata Anacaprese
סּפינֶ לי ,משפחת 127 Spinelli
קברים 88
סּפ ָקנאּפֹולי ,12 Spaccanapoli
ָ
64-77
ארוחות קלות 198-9
מלונות 182
מסעדות 190-91
מפה 65
מפת רחובות מאוירת 66-7
ספרדי ,הרובע Quartieri
60-61 ,52 ,26 Spagnoli
ספרות 40 ,32
(ה)ספרייה הלאומית ע"ש ויטוריו
נּואלֶ ה השלישי Biblioteca
ֶע ָמ ֶ
Nazionale Vittorio Emanuele
93 ,55 III
ספרים ,ירידים 45
סקארּפ ָטה ,אדוארדו Scarpetta,
ֶ
111 ,108 ,41 Eduardo
סקוט ,סר וולטר Scott, Sir
41 Walter
ֶסקּורֹו ,פרנצ’סקו Securo,
60 Francesco
סקריּבה ,פדרו 110 Scriba, Pedro
ָ
מתילדה Serao, Matilde
ֶ
ֶס ָראֹו,
75 ,40 ,30
רדה ,לואיס ֶדה לָ ה Cerda, Luis
ֶס ָ
121 de la

ֶס ָרה די קאסאנֹו ,הנסיך ָאלֹואיזֹו
62 Serra di Cassano, Aloiso
ֶס ָרה די קאסאנֹו ,הנסיך גֶ ׳נארֹו
Serra di Cassano, Gennaro
62
סרטים ראו קולנוע
סתיו בנאפולי 46

ע

עבדים הנוצריים 85
עבודות-יד ,חנויות ,204 ,203 ,202
205
עוני 42
(ה)עיירה הציורית (סן לֶ אּוצ'ֹו) 169
עיצוב-פנים ,חנויות 203 ,201-2
ענתיקות ,היריד של נאפולי Fiera
202 Antiquaria Napoletana
ענתיקות ,חנויות 203 ,201

פ

ּפאבֹונצ’לי ,הרוזן 131 Pavoncelli
ֶ
ּפאגאנֹו ,פרנצ’סקו Pagano,
69 Francesco
הצי של פרננדו מארגון בנמל
נאפולי 8-9
מאדרה די דיֹו
ֶ
לּוקזי ֶדלָ ה
ּפאדרי ֶ
Padri Lucchesi della Madre
122 di Dio
ָּפאֹוליני ,ג׳ּוליֹו 88 Paolini, Giulio
ּפאלאדינֹו מימֹו Paladino,
88 Mimmo
מֹונטאניָה די סאלֶ ה 33
ּפאלֵ אֹוּפֹוליס 63 ,21 Palaeopolis
פאלאצו ראו ארמונות
ּפאליצי ,פיליפו Palizzi, Filippo
63 ,29
מֹובימנטֹו Falso
ֶ
פאלסֹו
41 Movimento
פאלקֹונֶ ה ,אנדריאה Falcone,
85 Andrea
(ה)פאן ,בית (פומפיי) 154 ,90
פאנצאגֹו ,קֹוזימֹו Fanzago,
Cosimo
גֶ 'זּו נּואֹובֹו 68-9
גּוליָה די סן גֶ 'נארֹו 85
גּוליָה די סן דומניקו 85 ,72
מזרקת ֶסּבאטֹו 120
סן ג'ורג'ו מאג'ורה 74
ג'יציא ָקה ָא
ָ
סנטה מריה ֶא
ּפיצֹופאלקֹונֶ ה 62

נימה ֶדל
סנטה מריה ֶדלָ ה ָא ֶ
ּפּורגָ טֹוריֹו ָאד ָארקֹו 83
סנטה מריה ֶדלי אנג'לי ָאלֶ ה
קרֹוצ'י 100
סנטה מריה מאג'ורה ֶדלָ ה
נטה 82 ,80
ֶיטראס ָ
ָ
ּפי
פיאצה ג'ובאני ּבֹוביֹו 61
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו ,113 ,112
114
ל'א ֶשנסיֹונֶ ה ָא ִק ָיאיָה
קיֶיזָ ה ֶד ָ
122
פאנצאגֹו ,קרלו Fanzago, Carlo
100
ּפאּפאקֹודהָ ,ארטּוזיֹו Pappacoda,
ָ
76 Artusio
ּפאצאריֶילֹו 42 Pazzariello
ּפאקּויּוס ּפרֹוקּולּוס ואשתו (ציור
קיר בפומפיי) 20
פארנֶ זֶ ה ,אוסף Farnese
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
104 ,92
קאּפֹודימֹונטה 104 ,102 ,92
ֶ
פארנֶ זֶ ה ,אליזבת Farnese,
102 Elizabeth
פארקי מים 208
פארקים וגנים
,132 Gaiola Underwater Park
133
אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו Orto Botanico
100
מֹורטלָ ה (פֹוריֹו)
ֶ
ג’ארדיני לָ ה
174 ,13 Giardini La Mortella
גן אוגוסטוס (קאּפרי) Giardini
173 di Augusto
גן הפליטים (פומפיי) Giardino
155 dei Fuggitivi
אמנֹו)
גני נֶ גֹומּבֹו התרמיים (אגם ֶ
Negombo Giardini Termali
175
רטה
הארמון המלכותי קאזֶ ָ
171 ,168 Reggia di Caserta
הפארק הארכיאולוגי ּבאיָה
Parco Archeologico di Baia
141
(סֹורנטֹו) Villa
וילה קֹומּונאלֶ ה ֶ
158 Comunale
וילה קֹומּונאלֶ ה Villa Comunale
121
פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה Palazzo Reale
55
קאּפֹודימֹונטה Parco di
ֶ
פארק
103 Capodimonte

 | 254אינדקס
פארקים וגנים ,המשך
ּפארקֹו וירג'יליאנֹו (ּפארקֹו ֶדלָ ה
מּבראנצהּ ,פֹוזיליּפֹו) Parco
ָ
רימ
ֶ
132 ,131 Virgiliano
ּפארקֹו וירג’יליאנֹו Parco
123 ,117 Virgiliano
פרדס הלימונים קאטאלדֹו
(סֹורנטֹו) 158 Cataldo
ֶ
ֶרגָ 'ה די ּפֹורטיצ'י 144
פארקים נושאיים 209 ,208
פאשיזם 31 ,30
אדריכלות 61 ,31
ֶּפ ָד ֶמנטינָ ה 111 Pedamentina
פדריקו מאראגֹון Frederick of
123 Aragon
פּוגָ ה ,פרדיננדו Fuga,
Ferdinando
ּפֹוברי 101
לּברגֹו ֵדיי ֶ
ָא ֶ
גֶ ’רֹולאמיני 85 ,81
(טֹורה
המפעל לנשק ֶ
נּונציא ָטה) 145
ַ
ַא
(ארקֹולאנֹו) 144
פאבֹוריטה ֶ
ָ
וילה
קיא ָרה 71
סנטה ַ
פאלאצו ֵדלי סטּודי 28
'לאמארה 62
ֶ
פאלאצו ֶצ
פּוזארֹו ,אגם 141 Fusaro
ּפֹוזיטאנֹו ,139 ,2-3 Positano
162-3 ,161
מלונות 185
מסלולים מומלצים 15 ,11
מסעדות 195-6
פסטיבלים 45
ּפֹוזיליּפֹו 35 ,22 Posillipo
ארוחות קלות 198-9
בנייה חסרת־אבחנה 129 ,33
מסעדות 192
ּפֹוזיליּפֹו מהיבשה 130-31
שוק 202
שני טיולים בּפֹוזיליּפֹו 128-33
תצפית על ּפֹוזיליּפֹו מהים
132-3
פוטוריזם 31
פולו־קיאק 208
ּפּולצ’ינֶ לָ ה 43 Pulcinella
פּומֹו ,ניקולא 62 Fumo, Nicola
ּפֹומּפֹוניֹו ,הגמון 82 Pomponio
פומפיי 150-55 ,134-5 Pompeii
ביקור לילי 209 ,208
בתים 22-3
גילוי 150
דגם 93
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המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
90-93
התפרצות הר וֶ זּוב ( 79לספירה)
137
מלונות 184
מסלולים מומלצים 14 ,11
מסעדות 195
פומפיי וחוף אמאלפי 134-77
בידור 208
חנויות ושווקים 204-5
מלונות 183-5
מסעדות 192-7
מפה 138-9
תחבורה 222-3 ,139
יסקיָה) 177 Fontana
(א ִ
פֹונטאנָ ה ִ
ּפֹונטאנֹו ,ג’ובאני Pontano,
82 ,80 Giovanni
פֹונטאנֶ לֶ ה (שכונה) Fontanelle
95
ּפֹונטה די ִק ָיאיָה Ponte di Chiaia
ֶ
125 ,62
ּפּונטה ֶדל קאּפֹו Punta del Capo
ָ
159
ּפּונטה ֶדלָ ה קאמּפאנֶ לָ ה Punta
ָ
,36 ,15 della Campanella
160 ,157
ּפּונטה ליקֹוזָ ה 164 Punta Licosa
ָ
ּפונטי ֶדלָ ה ואלֶ ה (מאדאלֹוני)
169 Ponti della Valle
פונטנה ,דומניקו Fontana,
Domenico
פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה 54 ,26
קברו 68
פוניקולר 221 ,220 ,30
וֹומרֹו 111 ,108
ֶ
וֶ זּוב 147 ,30
אֹוגּוסטאֹו 126
ֶ
פּוניקֹולארה
ֶ
(ּפרֹוצ'ידה) Pozzo
ָ
ּפֹוצֹו וֶ קיֹו
177 Vecchio
ּפֹוצּואֹולי ,23 ,13 ,10 Pozzuoli
140-41 ,139
פֹורֹו קרולינו ראו פיאצה דנטה
(ה)פורום (פומפיי) ,150 Forum
152
לּבה 127 ,89 Port’Alba
ּפֹורט’א ָ
ָ
ּפֹורטה סן גֶ ’נארֹו Porta San
ָ
98 ,97 Gennaro
קאּפּואנָ ה Porta Capuana
ָ
ּפֹורטה
ָ
85
ּפֹורטֹו ג’וליו ,141 Porto Giulio
143

ּפֹורטיצ’י 144 Portici
יסקיָה) 177 ,174 Forio
(א ִ
פֹוריֹו ִ
מלונות 184
פֹורנילֹו ,חוף 162 Fornillo
טרארקה 40 Petrarch
ָ
ֶּפ
(ּפיאצ ָטה,
ֶ
פיאצה אומברטו ּפרימֹו
קאּפרי) Piazza Umberto I
178-9 ,173 ,172
פיאצה ֶּבליני ,12 Piazza Bellini
127 ,82 ,80 ,23
פיאצה ג’ובאני ּבֹוביֹו Piazza
61 Giovanni Bovio
פיאצה ֵדיי מרטירי Piazza dei
125 ,121 ,118 Martiri
פיאצה ֶדל גֶ ’זּו נּואֹובֹו Piazza del
65 Gesù Nuovo
פיאצה ֶדל ּפלֶ ּבישיטֹו Piazza del
56 ,33 Plebiscito
פיאצה דנטה ,89 Piazza Dante
127
(סֹורנטֹו) Piazza
פיאצה טאסֹו ֶ
158 Tasso
מאטאֹוטי Piazza
ֶ
פיאצה
126 Matteotti
פיאצה ֶמרקאטֹו Piazza Mercato
77 ,65
פיאצה סן גָ ֶאטאנֹו Piazza San
83 Gaetano
פיאצה סן דומניקו מאג’ורה
Piazza San Domenico
72 ,66 Maggiore
ָאס ָקה Piazza
פיאצה ּפיני ֶ
127 Pignasecca
קאריטה Piazza Carità
ָ
פיאצה
126
מֹונטה ֶדלָ ה מיזֶ ריקֹורדיָה Pio
ֶ
ִּפיֹו
,12 Monte della Misericordia
85 ,81 ,27
פיֹורלי ,ג'וזפה Fiorelli, Giuseppe
ֶ
155 ,93
ּפיטלֹו ,אנטון 105 Pitloo, Anton
ֶיטה (קאראצ’י) 104 ,102
ּפי ָ
נטה ,מגדל פעמונים
ֶיטראס ָ
ָ
ּפי
24 Pietrasanta
פייטרו ָדה קֹורטֹונָ ה Pietro da
85 Cortona
פילאנגֶ 'רי ,הנסיך גָ ֶאטאנֹו
,67 ,63 Filangieri, Gaetano
74
פיליפ מּבּורּבֹון 71 Philip
ּפינו ,מרקו 75 Pino, Marco

קֹורטס ,הנסיך דייגו
ֶ
ּפיניאטלי
ֶ
אראגֹונָ ה Pignatelli Cortes,
122 Diego Aragona
ָאס ָקהֶ ,מרקאטינֹו
ּפיני ֶ
,126 Pignasecca, Mercato
202 ,127
פיצה 186 ,46 ,43
ּפיצֹופאלקֹונֶ ה ,21 Pizzofalcone
120 ,63 ,62
פיצריות 187 ,186
ּפיקאטי ,פרנצ’סקו אנטוניו
Picchiatti, Francesco Antonio
85
ּפישינָ ה מיראּביליס (ּבאקולי)
142 ,13 Piscina Mirabilis
ּפלאנֶ לי ,אנטוניו Planelli,
169 Antonio
פלֹורה פארנֶ זֶ ה 92 Farnese Flora
ָ
ּפליניּוס הזקן 146 ,40 Pliny
ּפליניּוס הצעיר ,142 ,40 Pliny
146
פליפה הרביעי ,מלך ספרד Felipe
131 IV
פליפה השלישי ,מלך ספרד
53 Felipe III
ֶפליקס ,יוליה 93 Felix, Julia
ֶפליקסּ ,פֹוליּוס 159 Felix, Pollius
(ה)פנימייה הלאומית של נאפולי
נּואלֶ ה השני
ע"ש ויטוריו ֶע ָמ ֶ
Convitto Nazionale di Napoli
127 Vittorio Emanuele II
פסגת 33 G7
פסגת 33 G8
פסחא 44
פסטה 43
פסטה ,חנויות (נאפולי) 199 ,198
ֶּפסטּום ,23 ,15 ,11 Paestum
166-7 ,137
מלונות 184
מסעדות 195
פסטיבלים 209 ,208 ,44-7
(הרקּולָ נֵ יאּום)
פסיפס החצר ,בית ֶ
148
פסיפס
הדּואֹומֹו 86
המוזיאון האזרחי של פילאנגֶ 'רי
67
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
92-3 ,90
ֶהרקּולָ נֵ יאּום 148-9
פומפיי 154

קטקומבות סן גֶ 'נארֹו 98
פעילויות-חוץ 210-11
(ה)פקולטה למנהל עסקים 38
ּפראיָאנֹו 163 ,15 ,11 Praiano
מלונות 185
מסעדות 196
סלבטֹורה Fergola,
ֶ
ֶפרגֹולָ ה,
29 Salvatore
ּבאטיסטה
ָ
ֶּפרגֹולֶ זי ,ג’ובאני
Pergolesi, Giovanni Battista
52
פרדיננדו הראשון ,המלך
82 ,72 ,58-9 Ferdinando I
פרדיננדו השני ,המלך
142 ,116 ,70 Ferdinando II
בקאּפֹודימֹונטה
ֶ
פרדיננדו הרביעי
(ז'ֹולי) 102
פרדיננדו הרביעי ,המלך
Ferdinando IV
רבטֹוריֹו אסטרֹונֹומיקֹו 101
אֹוס ָ
ֶ
אשתו המורגנטית 121
דיוקנו 105
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
90
המפעל המלכותי לחרסינה 28
וילה לָ ה פלורידיאנה 110
(ארקֹולאנֹו) 144
פאבֹוריטה ֶ
ָ
וילה
וילה קֹומּונאלֶ ה 121
כמלך 'שתי הסיציליות' ,42 ,29
49
נישואיו למריה קרולינה 54
סן לֶ אּוצ'ֹו 169
סן פרדיננדו 57
פומפיי 93
פסלו רוכב על סוס 56
רטה 168
קאזֶ ָ
קאּפֹודימֹונטה 105 ,102
ֶ
ואנביטליאנָ ה ֶדל פּוזארֹו
ֶ
קזינָ ה
(ּבאיָה) 141
שובו לכס המלכות 56 ,29
פרדיננדו ּפאלאשאנֹו Palasciano,
101 Ferdinando
ֶפרֹוביָה די ֶדליציָה Ferrovia di
111 Delizia
ּפרֹוצ’ידה 176-7 Procida
ָ
הליכה 177
מלונות 185
מסלולים מומלצים 13 ,10
מסעדות 196
פסטיבלים 176 ,44
רחפות ומעבורות 223 ,222

ּפרטי ,מאטיָה ,82 Preti, Mattia
ֶ
104 ,98
פריג׳יטֹוריֶה ,198 ,186 Friggitorie
199
פרידריך השני ,הקיסר Frederick
145 ,25 ,24 II
פריזיה ,הדוכס 131 Frisio
נט ָיאה
ָּפרמיג’אנינֹוָ ,א ֵ
104 Parmigianino
רנטה ,אלנה 40 Ferrante, Elena
ֶפ ֶ
פרננדס ֶדה קורדובה ,גונסאלו
ֶ
Fernández de Cordóba,
26 Gonzalo
נֹוּפה ,22 ,21 Parthenope
רת ֶ
ָּפ ֶ
63
נֹוּפה ,רפובליקה Parthenope
רת ֶ
ָּפ ֶ
112 ,109 ,62 ,28-9 ,21
פיאצה ֶמרקאטֹו 77
פשע 216

צ

ֶצ'איאי ,בית (פומפיי) ,153 Celi
154
צ'ּומיצ'לֹו 162 Ciumicello
ֶ
'טארה 165 ,15 Cetara
ֶצ ָ
מסעדות 194
(ה)צי של פרננדו מארגון בנמל
נאפולי (ּפאגאנֹו) 8-9
ציורי קיר
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
93
ֶהרקּולָ נֵ יאּום 149
פומפיי 155 ,154 ,151 ,150
צ'ילֶ נטֹו 137 Cilento
צ'ימארֹוזה ,דומניקו Cimarosa,
60 Domenico
צ'יּפֹולָ ה ,אנטוניו Cipolla,
101 Antonio
צ'ירקֹולֹו קאנֹוטיֶירי נאפולי Circolo
53 Canottieri Napoli
וזּוביאנָ ה ,רכבת (סובבת
ָ
צ'ירקּומוֶ
וֶ זּוב) ,138 Circumvesuviana
222 ,220 ,139
צ'ירקּומפלֶ ֶגר ָאה ,רכבת
222 ,221 ,220 Circumflegrea
(ה)צלב האדום 101
(ה)צליבה (מאזאצ'ֹו) 104 ,103
דירציֹונאלֶ ה Centro
ֶצ'נטרֹו ֶ
29 Direzionale
צניעות (קֹוראדיני) 72
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ֶצ'רטֹוזָ ה די סן ג'אקומו (קאּפרי)
,15 Certosa di San Giacomo
173
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו (נאפולי)
,18 Certosa di San Martino
112-15 ,111 ,35 ,27
מסלולים מומלצים 12
מפת רחובות מאוירת 109
ראו גם מוזיאון סן מרטינו

ק

קאבאליני ,פייטרו Cavallini,
72 Pietro
טיסטה
קאבאניָה ,ג'ובאן ָּב ָ
67 Cavagna, Giovan Battista
ה'טירני Cava de’ Tirreni
ֶ
קאבה ֶד
165 ,15
יסקיָה)
(א ִ
רמה ִ
קאזאמיצ'ֹולָ ה ֶט ֶ
,175 Casamicciola Terme
177
קאזאנֹובה 158 Casanova
ָ
קאזָ ה ארמוניקה (וילה קֹומּונאלֶ ה)
121 ,119 Cassa Armonica
רֹוסה (אנאקאּפרי) Casa
קאזָ ה ָ
172 Rossa
רטה 168-9 ,12 Caserta
קאזֶ ָ
רטה ,הארמון המלכותי
קאזֶ ָ
170-71 ,12 ,11 Caserta
בנייתו 168 ,28
בסרטים 41
רטה ,הארמון המלכותי
קאזֶ ָ
,29 ,28 ,11 Reggia di Caserta
170-71 ,139
רטה וֶ קיָה Caserta Vecchia
קאזֶ ָ
168-9 ,12
רמה גריּבאלדי Caserma
קאזֶ ָ
38 Garibaldi
קאטאלדֹו ,פרדס הלימונים
(סֹורנטֹו) 158 Cataldo
ֶ
ָקאיאצֹו ,פרנצ'סקו צ'יצ'ינֹו ָדה
Caiazzo, Francesco Cicino da
82
נטארמי Cala di
טר ֶ
קאלָ ה די ֶ
132 Trentaremi
קאלִ י ,אנטוניו 56 Calì, Antonio
קאמ ִאינֹו ,טינֹו ָדה Camaino, Tino
ָ
88 ,84 ,70 da
קאמֹורה ,דו"ח 31 Camorra
ָ
קאמּפי פלֶ ֵגריי Campi Flegrei
134 ,133 ,128 ,127 ,125
האגמים של קאמּפי פלֶ ֵגריי 143
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המוזיאון לארכיאולוגיה של
קאמּפי פלֶ ֵגריי 141-2
חיי לילה 208
חמישה ימים בקאמּפי פלֶ ֵגריי
והאיים 13 ,10
קאנֹובה ,אנטוניו ,פסלו של קרלוס
ָ
השלישי 56 Canova, Antonio
קאסיּוס 132 Cassius
סֹורנטֹו Capo di
קאּפֹו די ֶ
159 Sorrento
קאּפֹו מיזֶ נֹו ,13 Capo Miseno
142 ,141
קאּפֹו ּפֹוזיליּפֹו Capo Posillipo
130
קאּפֹודימֹונטה ִואי וֶ רג'יני
ֶ
,88 Capodimonte e Vergini
91-101
מלונות 183
מסעדות 191
מפת האזור 95
מפת רחובות מאוירת :מצפון
לחומות העתיקות 96-7
קאּפֹודימֹונטה
ֶ
ארמון המלוכה 102-5 ,94 ,29
המוזיאון הלאומי 102-5
קאּפֹודימֹונטה 102
ֶ
פארק
קאּפֹודיקינֹו ,נמל־התעופה
218 Capodichino
קאּפּור ,אניש 88 Kapoor, Anish
קאּפרי ,160 ,137 ,36 Capri
172-3
הליכה 177
חיי לילה 208
מלונות 184
מסעדות 193-4
פסטיבלים 46
קו החוף 136
רחפות ומעבורות 223 ,222
שמונה ימים בחוף אמאלפי
וקאּפרי 14-15 ,11
קאּפרי (עיירה) 172 Capri
קאּפרילֶ ה ,וינצ'נצו Caprile,
59 Vincenzo
טֹורה Carafa, Ettore
קאראפהֶ ,א ֶ
ָ
28
קאראפה ,אנה ,נסיכה Carafa,
ָ
130 Anna
קאראפה ,ג'ובאני ,דוכס נֹויָה
ָ
29 Carafa, Giovanni
דיֹומ ֶדה Carafa,
קאראפהֶ ,
ָ
73 ,67 Diomede

קאראפה ,משפחת 73 Carafa
ָ
ּבאטיסטלֹו
ֶ
קאראצ'ֹולֹו,
,73 ,68 Caracciolo, Battistello
104
קאראצ'ֹולֹו ,נסיך 131 Caracciolo
קאראצ'ֹולֹו ,סר ג'אני Caracciolo,
100 Ser Gianni
קאראצ'יָ ,אניּבאלֶ ה Carracci,
104 Annibale
ֶיטה 104 ,102
ּפי ָ
קארּוזֹו ,אנריקו Caruso, Enrico
41
נצה ֶדל,
קֹוסט ָ
ָ
דירה ,דונה
קארטֹו ָ
ֶ
נסיכת ֶמלפי Carretto Dira,
62 Donna Costanza del
קבצן עיוור בעל קטרקט
נמרטינֹו) 115
(ס ָ
ָ
(ּפסטּום) 167
קבר הצוללן ֶ
קיא ָרה) 70
קברי מלכים (סנטה ַ
קדושי נאפולי ,האנדרטה לזכר
Monumento ai Martiri
121 Napoletani
ג'ֹוראנטה ,התקוממות
ֶ
קוואטרֹו
31 Quattro Giornate
יֹורה ֶ(צ'רטֹוזָ ה די סן
ּפר ֶ
קווארטֹו ֶדל ִ
מרטינו) Quarto del Priore
115 ,112
קֹוטרֹו ,אלפרדו Cottreau,
131 Alfredo
קולנוע 209 ,207 ,41 ,32
קּומאנָ ה ,רכבת ,30 Cumana
222 ,221 ,139
קּומה ,138 ,23 ,22 Cumae
ֶ
142-3
מסלולים מומלצים 13 ,10
קונטיננטל ,מלון Hotel
39 Continental
קּונֶ ליס ,יאניס Kounellis, Jannis
88
קּונס ,ג׳ף 88 Koons, Jeff
קֹונפֹורטֹו ,ג'ובאני Conforto,
112 ,100 Giovanni
קֹונקה ֵדיי מריני Conca dei
ָ
163 Marini
מלונות 184
קונראד ,דוכס שוואּביָה
77 Corradino
(ה)קופידונים הזהובים ,בית
(פומפיי) 151
קופר ,ג'יימס ֶפנימור Cooper,
40 James Fenimore
קֹוקיּוס 123 Cocceius
ֶ

קֹוקיּוס ,מערת Grotto of
ֶ
143 Cocceius
קֹוראדיני ,אנטוניו ,צניעות
72 Corradini, Antonio
קֹורג'ֹו 104 Correggio
ֶ
קֹורנציֹוֶּ ,בליזאריֹו Corenzio,
ֶ
122 ,77 ,73 ,68 Belisario
אּומּברטֹו ּפרימֹו Corso
ֶ
קֹורסֹו
76 ,61 ,31 ,30 Umberto I
קושר הסרט 23 Diadumeno
ואנביטליאנָ ה ֶדל פּוזארֹו
ֶ
קזינָ ה
(ּבאיָה) Casina Vanvitelliana
141 del Fusaro
קטנוע ,השכרה 221
קטנוע ,השכרה 221
קטקומבות
גּואדיֹוזֹו ,96 San Gaudioso
סן ָ
99
סן גֶ 'נארֹו 98 San Gennaro
ִק ָיאיָה 117 ,12 Chiaia
מסלול הליכה של  45דקות
בק ָיאיָה 125
ִ
ריביירה די ִק ָיאיָה 38-9
ראו גם קסטל ֶדל'אֹובֹו ִוק ָיאיָה
(ּפרֹוצ'ידה) Chiaolella
ָ
קיאיֹולֶ לָ ה
ָ
177
קידומות חיוג 217
גראנדה ֶ(צ'רטֹוזָ ה די סן
ֶ
ִקיֹוסטרֹו
מרטינו) ,112 Chiostro Grande
113
קיֹוסטרֹו ֵדיי ּפרֹוקּוראטֹורי
ֶ(צ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו)
112 Chiostro dei Procuratori
קיץ בנאפולי 45
קיץ בנאפולי 45 Estate a Napoli
בסֹורנטֹו Estate
ֶ
קיץ מוסיקלי
208 ,45 Musicale Sorrentina
קירֹולֹו ,פרנצ’סקו Queirolo,
72 Francesco
(ה)קלריסות העניות ,נזירות ,70
88
קמיאו 92 Cameo
ָקמּפאנֶ לָ ה ,תומאזו Campanella,
111 Tommaso
קמפינג 181
קמפניה 138 ,137 Campania
קניות 200-205
אוכל ,יין ומשקאות חריפים ,202
205 ,204 ,203
אופנה ואבזרים ,203 ,200-201
205 ,204

אמנות 205 ,204 ,203 ,201-2
אמצעי תשלום 200
חנויות כלבו ומרכזי קניות ,201
203
לאורך החוף 204-5
נאפולי 200-203
עבודות־יד 205 ,204 ,203 ,202
עיצוב פנים 203 ,201-2
ענתיקות 203 ,201
שעות פתיחה 214 ,200
קסטל ֶדל'אֹובֹו ִוק ָיאיָה Castel
116-23 dell’Ovo e Chiaia
ארוחות קלות 198-9
מלונות 183
מסעדות 191-2
מפת האזור 116-17
לּוצ'יה 161 Castelluccia
סט ִ
ָק ֶ
מארה די סטאּביָה
סטלָ ֶ
ָק ֶ
156 Castellammare di Stabia
קפיצות למים 208
(ג'יגאנטה)
ֶ
קפלה די סן גֶ 'נארֹו
קפלות
(בצ'רטֹוזָ ה די
קפלה די סן ברונו ֶ
סן מרטינו) Cappella di San
114 Bruno
קפלה די סן גֶ 'נארֹו (הדּואֹומֹו)
,27 Cappela di San Gennaro
100 ,87 ,86
קפלה ֶדל ֶטזֹורֹו נּואֹובֹו
(בצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו)
ֶ
Cappella di Tesoro Nuovo
114
סֹומריָה (קסטל
קפלה ֶדלָ ה ָ
קאּפּואנֹו) Cappella della
85 Sommaria
ֶיטה Cappella
קפלה ֶדלָ ה ּפי ָ
73 della Pietà
קפלה מינּוטֹולֹו (הדּואֹומֹו)
86 Cappella Minutolo
נס ֶברֹו Cappella
קפלה ָס ֶ
115 ,72 ,12 Sansevero
קפלה ּפאלאטינָ ה (פאלאצו
ֵר ָיאלֶ ה) ,54 Cappella Palatina
55
קפלה ּפאלאטינָ ה (קסטל
נּואֹובֹו) 58 Cappella Palatina
ּפאּפאקֹודה Cappella
ָ
קפלה
76 Pappacoda
קפלה ּפֹונטאנֹו Cappella
82 ,80 Pontano

קפלה קאראצ'ֹולֹו די ויקֹו (סן
רּבֹונארה) Cappella
ָ
ג'ובאני ָא ָק
100 ,18 Caracciolo di Vico
קרב אלכסנדר (פסיפס בפומפיי)
154 ,93 ,90
קרוואג'ו ,26 ,12 ,10 Caravaggio
104
שבעת מעשי חסד 85 ,27
קרּוּפ ,אלפרד 173 Krupp Alfred
קרֹוצ'ה ,בנדטו Croce, Benedetto
ֶ
69 ,66 ,43 ,30
קרטוזי ,מסדר 115 ,112
קריפטה נאפוליטאנה Crypta
123 Neapolitana
קריפטת סּוקֹורּפֹו (הדּואֹומֹו)
87 ,86 Cripta del Succorpo
קרלוס השלישי ,מספרד Carlos III
101 ,28 ,21
ּפֹוברי 101
לּברגֹו די ֶ
ָא ֶ
נּונציא ָטה 145
ַ
טֹורה ַא
ֶ
מפעל החרסינה המלכותי ,28
105
פיאצה דנטה 89
פסליו 114 ,56
רטה 170 ,168
קאזֶ ָ
קאּפֹודימֹונטה 102
ֶ
קרלוס החמישי ,מלך ספרד
111 ,Carlos V
קרמיקה
המוזיאון הלאומי לקרמיקה ע"ש
הדוכס מרטינה 110 ,108
המוזיאון לאמנות תעשייתית 63
מארה 165
ויֶיטרי סּול ֶ
חנויות 205 ,204
טרקלין החרסינה של המלכה
(קאּפֹודימֹונטה)
ֶ
מריה ָאמאליָה
105 ,103
מפעל החרסינה המלכותי 105
קרנבל 47
קתדרלות
דּואֹומֹו (נאפולי) ,12 Duomo
86-7 ,81 ,79 ,78
(סֹורנטֹו) 158 Duomo
דּואֹומֹו ֶ
(ראבלֹו) 164 Duomo
ֶ
דּואֹומֹו
דּואֹומֹו די סנט'אנדריאה
(אמאלפי) Duomo di
163 Sant’Andrea
רטה
מיקלֶ ה (קאזֶ ָ
קתדרלת סן ֶ
וֶ קיָה) Cathedral of San
168-9 Michele
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קתדרלות ,המשך
רטירה
קתדרלת סן ּפרֹוקֹולֹו ָמ ֶ
(ּפֹוצּואֹולי) La Cattedrale San
140 Procolo Martire
קתרינה מאוסטריה 84

ר

ראבלֹו 164 ,162 ,15 Ravello
ֶ
מלונות 185
מסעדות 196
פסטיבלים 209 ,208 ,164 ,45
ראבלֹו ,פסטיבל Ravello Festival
ֶ
209 ,208 ,45
ראש איכרה (גֶ ’מיטֹו) 115 ,109
ֶרגָ ’ה די ּפֹורטיצ’י (ּפֹורטיצ’י)
144 ,103 Reggia di Portici
רהיטים ,יריד 45 Fiera della Casa
פרננדס Ruiz
ֶ
רּואיס ֶדה קסטרו,
54 de Castro, Fernandez
רֹוביאלֶ ה ,פייטרו Roviale, Pietro
ָ
85
רּוּביאלֶ ס ,פדרו ֶדה Rubiales,
85 Pedro de
מאנז’ּו 66 ,40 ,25 Robert
רובר ָ
קיא ָרה 70
סנטה ַ
קברו 70
רּוגֶ ׳רֹו ,משפחת 144 Ruggiero
רֹוזֶ ’ה השני ,מלך סיציליה Roger II
25 ,21
רוזי ,פרנצ’סקו Rosi, Francesco
41 ,32
רוטשילד ,משפחת 122
רֹומּולּוס אֹוגּוסטּולּוס ,קיסר
120 ,23 Romulus Augustulus
רומיים 21
אדריכלות 39 ,38
אמפיתיאטרון רומי (סנטה מריה
קאּפּואה וֶ ֶט ֶרה) 169 ,137 ,23
ָ
אמת מים 83
אתר העתיקות אֹוּפלֹונטיס 145
ּבאיָה וּבאקֹולי 141-2
ּבאניֹו ֶדלָ ה ֶרג'ינָ ה ג'ובאנָ ה
(סֹורנטֹו) 159
ֶ
גאיֹולָ ה 133
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
90-93
ֶהרקּולָ נֵ יאּום 148-9
ויה ָאנטיקאליָה 88-9
מרחצאות רומיים (סנטה
קיא ָרה) 71
ַ
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נאפולי היוונית־רומית 22-3
פומפיי 150-55
ּפֹוצּואֹולי 140
ֶּפסטּום 166-7
קּומה 142-3
ֶ
(קּומה) 143
ֶ
קריפטה רומית
רֹוסטיצ׳ריֶיה 198 Rosticcerie
ֶ
ג’ֹואקינֹו Rossini,
רוסיניָ ,
57 ,41 Gioacchino
רוסליני ,רוברטו Rossellini,
99 ,41 Roberto
רּופֹולֹו ,משפחת 164 Rufolo
רחפות 219
רחפות מהירות 223 ,222
ֶרטיפילֹו 76 ,61 ,31 Rettifilo
פיֹוריטה 130 Riva Fiorita
ָ
ריבה
ָ
ריביירה די ִק ָיאיָה Riviera di
38-9 Chiaia
קאריטה ,רובע Rione Carità
ָ
ִריֹונֶ ה
31
רכבת
אזור נאפולי 222
הגעה 219 ,218
היסטוריה 29
מטיילים נכים 215
פוניקולר 221 ,220
וזּוביאנָ ה ,139 ,138
ַ
צ'ירקּומוֶ
222 ,220
צ'ירקּומפלֶ ֶגר ָאה 222 ,221 ,220
קּומאנָ ה 222 ,220 ,139 ,30
רכבות עירוניות 221 ,220
ֶרני ,גווידֹו 104 ,85 Reni, Guido
רעידות אדמה 86 ,32 ,27
רפאל 105 Raphael
רפואיים ,שירותים 217 ,216

ש

שארל הראשון ,המלך Charles I
110 ,25 ,21
דּואֹומֹו 86
סן דומניקו מאג'ורה 72 ,66
סן לורנצו מאג'ורה 84
נֹובה 68
סנטה מריה לָ ה ָ
ֶצ'רטֹוזָ ה די סן מרטינו 112
קסטל נּואֹובֹו 58
שארל השני ,המלך 88 Charles II
שבעת מעשי חסד (קרוואג’ו) ,27
85
ֶשדֹוני ,ברתולומיאו Schedoni,
104 Bartolomeo

שווקים
Fiera Antiquaria Napoletana
202
202 Mercatino dell’Umberto
202 Mercatino della Torretta
202 Mercatino di Antignano
Mercatino di Poggioreale
202
Mercato Contadino e
202 Artigiano
Mercato del Porta Nolana
202
202 Mercato di Posillipo
לאורך החוף 204
ָאס ָקה
ֶמרקאטינֹו ֶדלָ ה ּפיני ֶ
202 ,127 ,126 Pignasecca
נאפולי 202
שּוניצֹו 42 Scugnizzo
שור פארנֶ זֶ ה 121 ,91
שחייה ונופש (חוף ּפֹוזיליּפֹו) 133
שחייה
חוף ּפֹוזיליּפֹו 133
צפייה 208
ראו גם חופים
שיבוצי־עץ 159 ,158 ,114
שיחון 261-4
שיט 211
אירועים 47 ,44
הגעה 219
טיולים 219
שיוטים נופיים 211
מקאּפרי 172-3
מסֹורנטֹו 159
ֶ
רחפות ומעבורות 223 ,222
שיליצי ,מרקו Schilizzi, Marco
130
שיליצי ,מתיאו Schilizzi, Matteo
130
שירותי דרך 219 ,216
שירים נאפוליטניים 41
שכונות עוני ,הריסת 30
שלי ,מרי 118 Shelley, Mary
ג’אטה (מלודרמה) 41
ֶשנֶ ָ
(ה)שנה החדשה 47
שעון 215
שעות אור 45
שעות פתיחה 214
בנקים 216
חנויות 200
מסעדות 186
שתי הסיציליות ,מסדר 112

ת

תחבורה 218-23
אוטובוס 223
אזהרות מסע 215 ,214
אזור נאפולי 222-3
הגעה לנאפולי 218-19
טיסה 219 ,218
מכונית 223 ,221 ,219
נאפולי 220-21
פומפיי וחוף אמאלפי 139
רחפת ומעבורת 223 ,222
רכבת ,221 ,220 ,219 ,218
223 ,222
שיט 219
תחבורה ירוקה 221 ,220
תחבורה ירוקה 221 ,220
תחבורה ציבורית (נאפולי) 220-21
תיאולוגיה ,אוניברסיטת נאפולי 72
ֵת ָיאטינים ,מסדר 62
תיאטרון 209 ,206 ,41
איגוד התיאטראות 41

גלריה טולדו 209 ,206 ,41
התיאטרון הגדול (פומפיי) ,151
152-3
התיאטרון הקטן (פומפיי) 153
נטה ,תיאטרון ,206 ,60
רקאד ֶ
ָ
ֶמ
209
ֵתיאטרֹו ּבראקֹו 209 ,206 ,127
ֵת ָיאטרֹו נּואֹובֹו 209 ,206 ,41
תיאטרו סן קרלו ,41 ,29 ,12
209 ,207 ,206 ,57 ,52
תיאטרון החצר (ארמון המלוכה
רטה) 171
בקאזֶ ָ
תיאטרון החצר (פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה)
54
תיאטרון החצר (ארמון המלוכה
רטה) Teatro di Corte
בקאזֶ ָ
171
תיירות אחראית 215
(הרקּולָ נֵ יאּום)
(ה)תכשיט ,בית ֶ
149
(ה)תנועה בנאפולי 221
תנועת העצמאות בנאפולי 28

תפריט 187
ֶתרמֹוּפֹוליּום (פומפיי)
154-5 Thermopolium
תת־קרקעית ,נאפולי 221 ,83

שמות מסחריים

ּ( Bagno Elenaפֹוזיליּפֹו) 133
ּ( Bagno Marechiaroפֹוזיליּפֹו)
133
214 Campania Artecard
,132 Gaiola Underwater Park
133
203 ,202 ,57 Gay Odin
,198 ,125 Gran Caffè Cimmino
199
38 Hotel Royal
75 ,43 La Smorfia
209 ,208 Magic World
84 Oratorio di San Filippo Neri
Real Hermandad de Nobles
60 Hespanoles de Santiago

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על נאפולי
וחוף אמאלפי?

למידע נוסף
לחצו כאן
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