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ֶמסטני
טרג

בית
חֹומאן

כנסיית
כנסייתיעקב הקדוש

מריה הקדושה
טירת

שקֹופָיה לֹוָקה

מוזיאון
הטירה

בית
העירייה

עמוד
המגפה

כנסיית
שּפיטאל

גלריית
מיֶכליץ׳

תחנת
האוטובוסים

תחנת הרכבת 2.5 ק״מ

בית נאֶצה (600 מ׳)

גשר
הקפוצ׳ינים

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

E מוזיאון הטירה
Grajska pot 13. טל' 04-517-0400. 

פתוח אפר'-ספט': ג'-א' 10:00-18:00; 
נוב'-מרץ: ג'-א' 10:00-17:00. & 

loski-muzej.si ∑

בראש גבעה המתנשאת ממש 
מעל מרכז העיירה שוכנת 

טירת הבארוק של שקֹופָיה 
 ,)Grad Škofja Loka( לֹוָקה

P ֶמסטני טרג
מבוך של רחובות במרכז 

שקֹופָיה לֹוָקה מקיף את ֶמסטני 
טרג )Mestni trg(, כיכר השוק 
המוארכת מימי הביניים. בצדה 

הצפוני של הכיכר ניצב בית 
 )Homanova hiša( חֹומאן

מהמאה השש־עשרה, שבחזיתו 
המלבבת חלונות אֹורֶייל דפוסי 
סגרפיטו מתפתלים וציור ענק 
של כריסטופר הקדוש. בקומת 
 Café הקרקע של המבנה שוכן

Homan, בית קפה ותיק המשמש 
שנים כמרכז חיי החברה של 

העיירה ובעבר היה מקום מושבו 
של הצייר האימפרסיוניסטי 
איוואן גרֹוחאר )1867-1911(, 

שנהג לצייר כאן טיוטות לציוריו.
בערך מול מרכז הכיכר נמצא 
 )Mestna hiša( בית העירייה

לשעבר, שחזיתו מעוטרת 
בשרידי פרסקאות ססגוניים 
מהמאה השבע־עשרה, על 

נושאים אקזוטיים להפליא כמו 
ספינקסים חביבי סבר הרובצים 

על עמודים. באלכסון מבית 
העירייה ניצב עמוד המגפה, 

6 שקֹופָיה לֹוָקה
שקֹופָיה לֹוָקה, שפירושו 'האחו של החשמן', שוכנת 

 ,)Sora( במקום התמזגותם של שני פלגים של נהר סֹוָרה
כשמגבה נישא רכס מיוער. שמה בא לה בזכות החשמנים 

מפרייזינג )Freising(, שקיבלו את העיירה כמתנה מאת 
מלך גרמניה אוטו השני בשנת 973. בימי הביניים היתה 

העיירה מרכז חשוב של מסחר ומלאכות, אך ב־1511 
ניזוקה ברעידת אדמה ונבנתה מחדש בסגנון הבארוק 

המוקדם. לאחרונה התפרסם המקום בשל מחזה ייסורי 
ישו )פסיון( שחיבר נזיר קפוצ'יני ב־1721 והועלה שוב 
ב־1999. המחזה מוצג מדי שש שנים בחג הפסחא, 

בהשתתפות מאות מקומיים מחופשים.

P כנסיית יעקב הקדוש
.Cankarjev trg 13

 Cerkev( כנסיית יעקב הקדוש
sv Jakoba( מ־1471, שנבנתה 
בסגנון גותי מאוחר, השתמרה 

להפליא. שימו לב לתבליט האבן 
המעודן מעל הכניסה הראשית 

שבו נראה יהודה איש קריות 

E גלריית מיֶכליץ'
Spodnji trg 1. טל' 04-517-0400. 

הכניסה בתיאום מראש בלבד. 
loski-muzej.si ∑ .8 בתשלום

מבנה אבן חמור למראה מהמאה 
החמש־עשרה, עם חלונות 

מלבניים קטנטנים, ששימש 
במקור כממגורה, חולש על סּפֹודני 
טרג )Spodnji trg(. בעבר היה זה 

אחד המבנים החשובים בעיירה, 
ונשמרו בו אספקת המזון ומסמכי 

המסים ששילמו האזרחים. היום 
שוכנת בין קורות העץ, בקומות 
העליונות של הממגורה, גלריית 

 ,)Galerija Mihelič( 'מיֶכליץ
המוקדשת לאמן פראנֶצה מיֶכליץ' 

)1907-98(, יליד שקֹופָיה לֹוָקה. 
מיֶכליץ' ידוע בעיקר ביצירות 

גרפיות סוריאליסטיות הנושאות 
חותם ייחודי, שבהן דמויות 

אנושיות מיוצגות כענפים דקים 
וכחרקים מעוותים. עם יצירותיו 
המרשימות ביותר נמנית סדרה 

של תחריטים המתארים את 
הקּוֶרנטי )Kurenti(, אנשים 

במסיכות המובילים את חגיגות 
קּוֶרנטֹובאנֶיה )Kurentovanje, יום 
א' שלפני תענית הפסחא( בּפטּוי.

מרכז העיירה 
שקֹופָיה לֹוָקה

1 ֶמסטני טרג
2 כנסיית יעקב הקדוש

3 גלריית מיֶכליץ'
4 מוזיאון הטירה 

E בית נאֶצה
Puštal 74. טל' 04-176-9425. 

הכניסה בתיאום מראש. & 8 חינם. 
nacetovahisa.com ∑

מדרום-מזרח למרכז העיירה, 
על גדה שממול לּפֹוליאנסָקה 

סֹוָרה )Poljanska Sora(, שוכן 
 ,)Puštal( הפרוור ּפּושטאל

שכונה נעימה עם בתים חד־
קומתיים ודו־קומתיים בין גינות 
ובוסתנים. הבית העתיק ביותר 
בחלק זה של העיירה הוא בית 

נאֶצה )Nacetova hiša( מן 

פרט מתקרת כנסיית יעקב הקדוש

רקדנים בפסטיבל ימי הביניים במרכז 
העיירה העתיק

'המטבח השחור' בבית נאֶצה מן המאה השש־עשרה

ובראשו פסל מאופק של המדונה 
והילד. העמוד הוצב בכיכר 

ב־1751 כדי להבטיח הגנה אלוהית 
מפני מחלות ואסונות טבע.

לופת שק של כסף כשחייליו 
של הורדוס מסתכלים בו 

בציפייה. אחרי רעידת האדמה 
בראשית המאה השש־עשרה 
נבנה מגדל הפעמונים מחדש 
ונוסף לו צריח בארוקי עגלגל.

בפנים המבנה, התקרה הקמורה 
היא יצירת מופת המעוטרת 

בדוגמאות פרחוניות בשלל צבעים 
בין קשתות האבן. מעל הספסלים 
מרחף יער של נברשות ועששיות, 

שהוסיף האדריכל יֹוֶז'ה ּפֶלצ'ניק 
)ראו עמ' 77( במאה העשרים. 

מאחורי הכנסייה שוכן בית הספר, 
מבנה מוצק מהמאה השש־

עשרה שבחזיתו לוחית המנציחה 
את מייסדו, מיכאל ּפאּפֶלר, 

אדון טירת שקֹופָיה לֹוָקה.

ששימשה מעון נופש של 
החשמנים מפרייזינג וכמרכז 

מנהלי בשאר תקופות השנה. קל 
להגיע לטירה בשביל המתפתל 

העולה מֶמסטני טרג. תמצאו 
 Mestni( בה את מוזיאון העיירה
muzej( שלו אוסף גדול ומקוון.

עם מוקדי העניין במוזיאון 
אפשר למנות כלי חרס מעוטרים 

בשלל צבעים ששימשו בבתי 
המגורים בלֹוָקה לאורך מאות 
שנים, וכן רהיטי עץ מצוירים 

וכלי עבודה מסדנאות התחרה 
והכובענות, שלהן היה בעבר 
חלק חשוב בכלכלת המקום. 
המסדרונות מלאים בציורים 

של ציירים מקומיים, כולל כמה 
וכמה יצירות של איוואן גרֹוחאר.

בקפלה המתומנת של הטירה יש 
ארבעה מזבחות מהמאה השבע־

המאה השש־עשרה, מבנה עץ 
שמור להפליא עם מרפסות 

עץ תחת גג בשיפוע חד.
הבית נושא את שם בעליו בן 

המאה התשע־עשרה, איגנאץ 
'נאֶצה' חֹומאן, והוא שימש פונדק 

עד 1907. כאן נהגו האיכרים 
להתאסף בשובם מהשדות, 

לשתות משקה חריף ולהחליף 
את בגדיהם לקראת השיבה 
הביתה. פנים המבנה עמוס 
רהיטים מסורתיים ואביזרים 

מקוריים, בהם 'המטבח השחור' 
הארכאי, שנקרא כך משום 

שלא היתה בו ארובה מסודרת; 
העשן מהכיריים עלה למעלה 
ועבר דרך קורות הגג, ובדרכו 

ייבש את הדגנים ושימש לעישון 
נקניקים שהיו תלויים מהתקרה. 

בגינה תוכלו לראות ממגורה 
ואסם תבואה מסורתי.

עשרה שהובאו לכאן מכנסיית 
לּוצ'ָיה הקדושה בדראז'גֹוֶשה 
)Dražgoše( שבצפון־מערב 

סלובניה. כל אחד מהמזבחות 
מעוטר בפסלונים מוזהבים של 
קדושים ובמלאכים משתובבים.

חשוב לדעת
מידע שימושי

מפת הכבישים B3. כ־23 ק"מ 
מצפון־מערב לליובליאנה. 

 .Mestni trg 7 n .22,100 *
טל' 04-512-0268. ( ב'-שבת. 

_ פסטיבל ימי הביניים )סוף יוני(. 
skofjaloka.info ∑

תחבורה
£ @ מליובליאנה.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 192 ועמ' 202

ובליאנה  לי | אזוריה של   9091  | ר   מחוץ למרכז העי

0 100
מ'

מטיילים באלפים היּוליאניים בפארק הלאומי טריגלאב

ם האלפי י  הר
צפון־מערב סלובניה התברך בשילוב של נוף אלפיני 

מרהיב והיסטוריה עשירה, שהפכו אותו לנודע ולמתויר 
ביותר במדינה. מוקד העניין לטיולי הליכה, סקי וספורט 

אתגרי הוא הפארק הלאומי טריגלאב הציורי, שהריו הם לב האזור. נישא 
מעל הכול הר טריגלאב, המזוהה עם נופי סלובניה במידה כזו שהוא 

מתנוסס על דגל הלאום.

נהר סֹוָצ׳ה מתפתל בתוך הפארק הלאומי טריגלאב

חפירות בחלקיו העליונים של עמק 
סֹוָצ׳ה באזור מֹוסט ָנה סֹוצ׳י חשפו שרידי 

תרבות עשירה מתקופת הארד והברזל, 
שבניה טיפחו קשרי מסחר עם יוון 

העתיקה ועם איטליה. הרומים התיישבו 
בעמק במאה הראשונה לספירה והקימו 

בסיס צבאי בקראני של היום. במאה 
השביעית פיתחו שבטים סלאביים 

קדומים את האתר, שגם הקימו יישוב על 
אי באגם ּבֶלד.

במאה השתים־עשרה זכה האזור, 
שהיה נתון תחת שלטון האצילים 

הפרנקים, לתקופה של שגשוג תרבותי. 
ברחבי האזור נבנו כנסיות, ועיירות כמו 
ראדֹובליָצה, קאמניק וקראני התפתחו. 

בימי הביניים היו קאמניק וקראני 
מרכזים חשובים למסחר ולחיי הדת, 

ושתיהן שימשו בירות קארניאֹוָלה עד 
שבית הבסבורג השתלט על האזור 

בסוף המאה השלוש־עשרה. עד 
המאה העשרים היתה החקלאות הענף 
הכלכלי החשוב באזור; בקיץ רעו עדרי 

החלב בכרי הדשא שבמרומי האלפים, 
ובספטמבר היו יורדים מטה, למרגלות 

ההרים. במאה השבע־עשרה הגיעו ענף 
הכוורנות ותעשיית הדבש המקומית 

לשיאם באמצעות הרביית דבורים 
בקארניאֹוָלה. ענף כלכלי משני באזור 

היה תעשיית העץ.
ענף התיירות החל להתפתח בסוף המאה 

התשע־עשרה. אגם ּבֶלד היה למקום 
מרפא, ועד מהרה התפתח ליעד נופש 

אופנתי והתחבב על החברה הגבוהה 
בווינה. מטיילים מאוסטרו-הונגריה 
ומסלובניה החלו לטייל באזור ברגל.

בימי מלחמת העולם הראשונה פקד 
את האזור השקט אירוע מטלטל: סדרה 

של קרבות נוראים בעמק סֹוָצ׳ה בין 
צבאות איטליה ואוסטרו-הונגריה. כתום 

המלחמה שבה החקלאות השלווה 
על כנה, ובשנות התשעים של המאה 
הקודמת התפתחה באזור גם תיירות. 

היום עמק סֹוָצ׳ה, קראניסָקה גֹוָרה ואגם 
ּבֶלד הם יעדי מפתח במדינה.
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מבקרים ליד הכניסה הראשית למערות 
ּפֹוסטֹויָנה

. המעבר הלבן
זהו אחד מסדרה של חללים 

הנקראים ‘המערות היפות׳, והוא 
מלא וגדוש בנטיפים ובזקיפים 

מרשימים.

הרכבת התת־קרקעית
הנסיעה על מסילת הרכבת התת־קרקעית, שאורכה שני ק״מ, 

היא דרך מלהיבה במיוחד להתוודע למערות, והיא עוברת 
במהירות בין חללים מוארים בתאורה דרמטית. כשהרכבת 

מסתובבת במהירות בין נטיפים תלויים החוויה מזכירה רכבת 
הרים בלונה פארק.

הגשר הרוסי
הגשר הרוסי, שבנו שבויים רוסים בתקופת מלחמת העולם 

הראשונה, מוביל לאולם המקרוני, המכוסה בנטיפים מרהיבים 
בצבע לבן טהור.

סיורים מודרכים
הסיורים המודרכים נמשכים שעה וחצי ומתחילים בנסיעה ברכבת אל לב המערות, 

ולאחר מכן בהליכה בשורה של חללים עם תצורות גיר מורכבות.

פרוטיאוס מצוי
המערות הם מרחב המחיה הטבעי 

של דו־חי נדיר זה, ששמו המדעי 
.proteus anguinus

. אולם הקונצרטים
לפני החזרה ברכבת לכניסה למערה, המבקרים מגיעים לאולם 

הקונצרטים, חלל גדול שבו נערכים מדי פעם מופעים תזמורתיים.

ההר הגדול
תל בגובה 45 מ׳ שנוצר כשהתקרה 

התמוטטה בחלק זה של המערה.

נטיפים נוצרים 
מטפטוף מים 
תמידי ותלויים 

מתקרת המערה

. היהלום
אחד ממוקדי העניין 

המרתקים באולם 
החורף הוא זקיף ענקי 

זה המכונה גם 
‘המבריק׳, בשל שטח 

פניו הלבן הבוהק 
וצורתו המשונה.

d מערות ּפֹוסטֹויָנה
המערות )Postojnska jama( הן אתר הטבע הפופולרי 

בסלובניה, ורשת החללים התת־קרקעיים הארוכה 
במדינה, הכוללת מעל 20 ק״מ של חדרים ומנהרות. 

המערות נוצרו במהלך שלושה מיליון שנים, כשמי נהר 
ּפיבָקה )Pivka( ופלגיו חלחלו בסלע וחצבו כמה מפלסים 

של מערות תת־קרקעיות. המערות נפתחו לראשונה 
למבקרים ב־1819, ואורח הכבוד היה הקיסר האוסטרי 

פרנץ הראשון. היום פוקדים את האתר כמעט חצי מיליון 
מבקרים בשנה, מה שעושה אותן לאחד מאתרי הטבע 

הפופולריים באירופה כולה. בתוך המערות תוכלו לראות 
תצורות נפלאות של נטיפים וזקיפים הנמתחים אל 

האופק בכל כיוון.

חשוב לדעת
מידע שימושי

מפת הכבישים B4. 53 ק״מ מדרום 
 ,Jamska Cesta 9 n .לליובליאנה

ּפֹוסטֹויָנה; טל׳ 05-720-1610; 
∑ tdpostojna.si. ינ׳-מרץ, נוב׳ 
ודצ׳: סיורים בשעות 10:00, 12:00 

ו־15:00; אפר׳ ואוק׳: סיורים בשעות 
10:00, 12:00, 14:00 ו־16:00; מאי, 
יוני וספט׳: סיורים מדי שעה בשעות 

9:00-17:00; יולי-אוג׳: סיורים מדי 
שעה בשעות 9:00-18:00. & 8 

postojnska- ∑ = - 0
jama.eu
תחבורה

£ מליובליאנה. @ מליובליאנה.
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4 . מזרקת שלושת הנהרות
בֶמסטני טרג )Mestni trg( ניצב 

העתק של מזרקת שלושת הנהרות 
מאת פרנצ׳סקו רֹוָּבה המסמלת את 
שלושת הנהרות העיקריים הזורמים 

במרכז סלובניה.

גדת ליּוּבליאניָצה
לגדתו המזרחית של הנהר ניצבים עצי ערבה, בתים בעלי גגות רעפים 

בכתום ובאדום ושורה של מסעדות ובתי קפה עם מרפסות נהדרות.

2 כנסיית הבשורה הפרנציסקנית היא כנסיית הבארוק הנאה בעיר, ויש בה 
מזבח מן המאה השמונה־עשרה מעשה ידי הפסל האיטלקי פרנצ׳סקו רֹוָּבה.

6 . השוק
בשוק הפתוח השוקק מוכרים עשבי 
תיבול טריים ופטריות מיובשות, לצד 

מוצרים חקלאיים מכל הסוגים.

7 קתדרלת ניקולאס הקדוש
את הקתדרלה יצר ג׳וליו קוואליֹו 

ב־1706, ותקרתה היא דוגמה נאה 
לציור אשליה בארוקי, עם כרובים, 

קדושים ומחברי ספרי הבשורה 
הנראים כאילו הם עולים אל שמי 

גן העדן.

גשר הסנדלרים גשר הסנדלרים שתכנן יֹוֶז׳ה 
ּפֶלצ׳ניק ונבנה ב־1932 מכיל כמה מהעיטורים 

האופייניים לאדריכל הזה, בהם פנסים שעמודיהם 
מחורצים ובתי המנורה מעוצבים בצורת ניצנים.

3 . הגשר המשולש
את גשר הולכי הרגל תכנן יֹוֶז׳ה ּפֶלצ׳ניק ב־1929. הגשר בן שלושת 

הנתיבים היה חלק מתוכנית לחידוש גדת הנהר.

5 בבית העירייה, מבנה מתקופת הרנסאנס שנבנה 
ב־1719, יש שלוש חצרות פנימיות נאות.

פסל ּפֶרֶשֶרן, אחת 
מנקודות הציון הידועות 

בליובליאנה, הוצב לכבוד 
המשורר הרומנטי והסמל 
הלאומי פראנֶצה ּפֶרֶשֶרן.

פוניקולר מטפס מקֶרקֹוב טרג 
)Krekov trg( אל הטירה שבראש 
הגבעה המיוערת. לחלופין תוכלו 

לטפס ברגל במעלה הגבעה 
התלולה.

גשר הקצבים נפתח לציבור 
ב־2010. זוגות אוהבים באים 

לכאן כדי להצמיד למעקה 
מנעולים ששמותיהם חרותים 

עליהם.

ֶמסטני טרג
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וֹודניקֹוב טרג

0 גשר הדרקון, דוגמה 
מופתית לסגנון אר־נובו.

גשר 
הסנדלרים

טירת ליובליאנה 
)ראו עמ׳ 56-57(

מפת רחובות מאוירת: העיר העתיקה
העיר העתיקה של ליובליאנה נמצאת בתווך בין הטירה מימי הביניים לבין גדותיו 

המוריקות של נהר ליּוּבליאניָצה, ותמצאו בה כמה ממבני הבארוק השמורים ביותר 
בדרום-מזרח אירופה. לקסמה האלגנטי מוסיפים בתי ארקדות מן המאה השמונה־

עשרה, כנסיות מחופות, כיכרות עטורות מזרקות וסמטאות צרות מרוצפות אבן שלאורכן 
ערוכים בתי קפה וחנויות.
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תחבורה
פני השטח הרריים, אך קל לנוע ממקום למקום בדרום-מערב סלובניה, 

ורוב היישובים נמצאים במרחק חצי שעה עד שעת נסיעה זה מזה. 
רכבות ואוטובוסים סדירים נוסעים מליובליאנה אל היישובים 

המרכזיים באזור. אפשר להגיע בתחבורה ציבורית גם ליעדים 
בקארסט כמו שטאנֶייל וליּפיָצה, אך לביקור במערות 

שקֹוציאן, ויֶלניָצה, ּפיבָקה ואחרות תזדקקו לרכב צמוד או 
לחלופין להירשם לטיול מודרך. בכבישים הבינעירוניים 

הראשיים מליובליאנה לקֹוֶּפר ומליובליאנה לנֹוָבה 
גֹוריָצה יש שני נתיבים בכל כיוון, ותוכלו לנהוג בהם 

בנוחות בכל עונות השנה, אך הכבישים החד־
נתיביים, בעיקר בקו החוף, פקוקים בקיץ.

כפרים, עיירות וערים
1 ּפיראן עמ׳ 134-35

2 ּפֹורטֹורֹוז׳
4 ֶסצ׳ֹובלֶיה

5 איזֹוָלה
6 ָאנקאראן

7 קֹוֶּפר עמ׳ 138-39
8 חראסטֹובלֶיה

9 לֹוֶקב

0 ליּפיָצה
q ֶסז׳אָנה
e ויּפאָבה

r ַאיידֹובשצ׳יָנה
t ויּפאבסקי קריז׳

y שטאנֶייל
u נֹוָבה גֹוריָצה

o אידִרָיה
p ֶצרקנֹו

c אילירסָקה ּביסטריָצה

טירות
s טירת ּפֶרדיאָמה עמ׳ 152-53

z טירת סֶנז׳ניק

טיול מודרך
i טיול מודרך בחבל גֹורישָקה 

ּברָדה עמ׳ 149

פארקים
g פארק ּפיבָקה להיסטוריה צבאית
j הפארק האזורי ראקֹוב שקֹוציאן

אזורי טבע יפים
3 כף ֶסָצ׳ה

w מערות שקוציאן עמ׳ 142-43
d מערות ּפֹוסטֹויָנה עמ׳ 154-55

f מערת ּפיבָקה
h מערת ּפלאניָנה

k אגם ֶצרקניָצה
l מערת קריז׳ָנה

x רמת סֶנז׳ניק
v עמק נהר ֶרָקה

מוקד עניין
a בית החולים הפרטיזני פראנָיה

פסל טארטיני בטארטינֶייב טרג שבּפיראן

כנסיית השילוש הקדוש בחראסטֹובלֶיה

מקרא
כביש מהיר

כביש דו נתיבי
כביש ראשי
כביש משני

רכבת
מנהרת מכוניות

גבול בינלאומי
פסגה

מבט אל חופי סלובניה והקארסט
מאיזורי הרמה הגירניים ועד הכרמים המכסים על הגבעות המשתפלות ומהכפרים 
בראשי הגבעות אל עיירות החוף - בדרום-מערב סלובניה תמצאו בנוף מגוון הזוכה 
לפופולריות בקרב תיירים. מרכז האזור הוא קֹוֶּפר, עיר שוקקת שבלבה עיר עתיקה 

שמורה להפליא מימי הביניים. מכאן תוכלו לבקר בנוחות בכל מוקדי העניין באזור החוף, 
ובעיקר בעיירות איזֹוָלה וּפיראן השוכנות על חצי־אי. במרחק קצר לפנים הארץ תמצאו 
כמה מיעדי טיולי־היום המרתקים בסלובניה, בהם שטאנֶייל, ליּפיָצה ומערות שקֹוציאן 

וּפֹוסטֹויָנה. מוקדי עניין נוספים כוללים את הדרכים הצדדיות בעמק ויּפאָבה 
ובין גבעות גֹורישָקה ּברָדה, שני חבלי יין חשובים. הכבישים בגֹורישָקה 

ּברָדה ובצפון הקארסט יפות במיוחד, שכן הן מתפתלות בין גבעות 
או לאורך תוואי של נהר.
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ה ָד ר ּב ה  ָק ש י ר ֹו ג

ויּפֹולֶז׳ה סֹולקאן

Idrijska
Bela

Žiri

Sovodenj

Črni
Vrh

Rovte

Godovič

Hotedršica

Col Podkraj

Hruševje
Razdrto

Senožeče

Buje

Kozina

Materija

Lozice

Gorenji
Novaki

Dolenja
Trebuša Šebrelje

Vojsko

Goče

Branik

Dornberk

ŠempasŠempeter

Vrtojba

Miren

Opatje
selo

Gorjansko
Brestovica
pri Komnu

Jagodje
Podgorje

Petrinje

Dekani

Hrvatini

Babiči

Brezovica

St Anton

Spodnje
Škofije

Dobrovo

Golo Brdo
Banjšice

Čepovan

Trnovo

Predmeja

Crgar

Deskle
Spodnja
Idrija

Pliskovica

Dutovlje

Štorje

Laze

Rakek

Kalce

Begunje pri
Cerknici

Prestranek

Podgrad Dolenje
Zabiče

Pregarje

Obrov

Smrje

Bloška
Polica

Stari trg
Gorenje Jezero

Pudob

Leskova
DolinaKnežak

Jurišče

Okroglina

Logatec

ŠTANJEL

מֹוסט ָנה סֹוצ׳י

קאנאל

הר ּפֹו�זֶן 
(1632 מ׳)

ביה״ח
הפרטיזני
פראנָיה
ֶצרקנֹו

אידִרָיה

ַאיידֹובשצ׳יָנה

ויּפאָבה
טירת

ּפֶרדיאָמה
מערות

ּפֹוסטֹויָנה

ֶסז׳אָנה

ליּפיָצה

ָאנקאראן

איזֹוָלה

ּפֹורטֹורֹוז׳חראסטֹובלֶיה
כף ֶסָצ׳ה

ֶסצ׳ֹובלֶיה

קֹוֶּפר

ּפיראן

לֹוֶקב

מערות
שקֹוציאן

מערת
ּפיבָקה מערת

ּפלאניָנה
הפארק האזורי
ראקֹוב שקֹוציאן

אגם
ֶצרקניָצה

פארק ּפיבָקה
להיסטוריה צבאית

רמת
סֶנז׳ניק

עמק נהר ֶרָקה

אילירסָקה
ּביסטריָצה

טירת
סֶנז׳ניק

מערת קריז׳ָנה

ויּפאבסקי
קריז׳

טיול באזור
גֹורישָקה ּברָדה

נֹוָבה
גֹוריָצה

ֶצרקניָצה

קריז׳

ריּבניָצה

שמארֶיה

ּפֶרם

דיבאָצ׳ה ּפיבָקה

מאשּון

ּפֹוסטֹויָנה

ו�ליקי סנֶז׳ניק
(1796 מ')

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 194 ועמ' 204-205

ורים  | סלובניה בחלוקה לאז  132133  |  חופי סלובניה והקארסט 

כל האתרים

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית
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פנים בית במוזיאון הפתוח במנזר ּפֶלֶטרֶיה

בקבוק של 
ברנדי אגסים

כנסיות טרי פאֶרה ברֹוסאלניֶצה, בקרבת ֶמטליָקה

q ֶמטליָקה

מפת הכבישים D4. 27 ק״מ מדרום-
מזרח לנֹובֹו ֶמסטֹו. * 3400. @ מנֹובֹו 

ֶמסטֹו ומצ׳רנֹוֶמלי. n טירת ֶמטליָקה, 
Trg svobode 4; טל׳ 07-363-5470. 

 ;Vinska Vigred( וינסָקה ויגֶרד _
metlika- ∑ .)בסופ״ש שלישי במאי

turizem.si

 )Metlika( עיירת היקבים
שבקרבת נהר קֹולָּפה שוכנת בלב 

אזור כפרי מרהיב והיא היישוב 
הציורי בנפת ֶּבָלה קראִייָנה. 

כשתראו את המבנים העתיקים 
במרכז העיירה תתקשו להאמין 
שזו הותקפה ואף נכבשה שוב 

ושוב בידי התורכים במאות 
החמש־עשרה והשש־עשרה, 

וחרבה בשריפה גדולה ב־1705. 
במהלך פשיטות התורכים שימשה 
 Grad( טירת ֶמטליָקה הרנסאנסית

Metlika( כמעוז למקומיים. 
המבנה האצילי שניצב כאן היום 

הוא תוצר של שיפוצים במאה 
השמונה־עשרה. באגף אחד 

של הטירה שוכן מוזיאון ֶּבָלה 
 )Belokranjski muzej( קראִייָנה

המוקדש לממצאים מהאזור. 
מצגת אורקולית מציגה את 
הנושאים - תולדות המקום, 
ממצאים מעניינים מקברות 

שבטי הֹולשטאט ושרידים רומיים 
שהתגלו בקרבת צ׳רנֹוֶמלי; וכן 
אורח החיים הכפרי והמלאכות 

המקומיות, כולל ייצור יין ותצוגות 
של התלבושת העממית המקומית 

הלבנה ומעוטרת ברקמה - על 
שמה, כך גורסים, קרוי האזור - 

ֶּבָלה קראִייָנה פירושו ‘קארניאֹוָלה 
הלבנה׳. במרתף יש בר שבו תוכלו 

לטעום יינות מקומיים. באגף 
אחר של הטירה שוכן מוזיאון 
 Slovenski( הכבאות הסלובני

gasilski muzej(, שבו מוצגות 
כבאיות ישנות; כוח הכבאות 

הראשון במדינה הוקם בֶמטליָקה 
ב־1869. לב העיר הוא ֶמסטני 
טרג )Mestni trg(, כיכר נאה 

מוקפת בתים קטנים בגווני פסטל. 
בקצה הכיכר, מאחורי צלבים 

מלטזיים של האבירים הטבטוניים, 
ניצבת כנסיית ניקולאס הקדוש 

)Cerkev sv Nikolaja(, שבה 
פרסקו של יום הדין.

באזור ֶמטליָקה
במרחק של קצת יותר 

משני ק״מ ממזרח 
לֶמטליָקה שברֹוסאלניֶצה 
)Rosalnice( תמצאו את 

 ,Tri Fare( טרי פאֶרה
מילולית ‘שלוש קהילות׳( 
- שלישיית כנסיות גותיות 

המשמשות אתרי עלייה 
לרגל הניצבות בשכנות 

זו לזו ותחומות בחומה נמוכה. 
היסטוריונים משערים שהכנסיות 

נבנו כדי לשמש קהילות מעורבות 
של קרואטים, סלובנים ומאמיני 
הכנסייה היוונית אורתודוקסית 
או כדי להתמודד עם זרם עולי 

הרגל בראשית המאה השש־
עשרה. פרסקאות בארוקיים 
יפים מעטרים את הכנסייה 

הגדולה מבין השלוש, כנסיית 
מריה של הצער, ואת הכנסייה 

הקטנה שבהן, כנסיית ֶאֶצה חֹומֹו 

w מנזר ּפֶלֶטרֶיה

מפת הכבישים D4. 17 ק״מ ממזרח 
 .Šentjernej ,Drča 1 ;לנֹובֹו ֶמסטֹו
טל׳ 07-308-1225. = ב׳-שבת 

kartuzija-pleterje. ∑ .7:30-17:30
si

ב־1407 העניק הרוזן מֶצלֶיה 
את אישורו למסדר הקרטּוזיאני 

 Samostan( להקים מנזר
Pleterje( במקום נידח זה. עד 

היום מתהלכים במנזר נזירים 
בגלימות לבנות, על אף 

פשיטות התורכים במאה 
השש־עשרה ולמרות 

פירוק המסדר על פי צו 
של הקיסר יוזף השני 
ב־1784; ב־1899 תבע 

המסדר את המבנים לעצמו 
מחדש. המנזר חוסה בצל 

חומה גבוהה ולמבקרים 
גישה רק לכנסייה הגותית 
 Cerkev sv( של השילוש הקדוש
Trojice( - העירומה למדי, למעט 
מסך הפרדה מימי הביניים וחנות 
שבה מוכרים ברנדי מפירות, סוגי 

יין, דבש ונרות משעוות דבורים 
שהנזירים מכינים במו ידיהם. 

בניסיון להסיט את תשומת הלב 
מהמנזר נפתח המוזיאון הפתוח 

)Pleterje Skansen( בשדה סמוך. 
כאן נבנו מחדש מבנים עתיקים 
מרחבי האזור כדי לשחזר חווה 

מסורתית שבמרכזה בקתה נעימה 
מהמאה התשע־עשרה ובה 

‘מטבח שחור׳ שמתקרתו תלויים 
נתחי בשר משומרים בעשן, וכן 
חדרי שינה כפריים עם מזרנים 

מרופדים בסיבי תירס. את התמונה 
משלימים מתקן כפול לייבוש חציר 

וחצר חווה קטנה עם פינת חי.

P המוזיאון הפתוח
Šentjernej ,Drča 1. טל׳ 07-308-1050. 
פתוח אפר׳-נוב׳: מדי יום 10:00-17:00; 

דצ׳-מרץ: מדי יום 10:00-16:00. & 
skansen.si ∑

)Ecce Hommó(. לרוב הכנסיות 
נעולות; רצוי לברר עם עובדי 

לשכת המידע לתיירים בֶמטליָקה 
היכן שמורים המפתחות.

E מוזיאון ֶּבָלה קראִייָנה
Trg svobode 4. טל׳ 07-306-3370. פתוח 
ב׳-שבת 9:00-17:00, א׳ 10:00-14:00. & 

belokranjski-muzej.si ∑

1 אֹוטֹוֶצ׳ץ
 )Otočec( טירה רנסאנסית זו

שראשיתה במאה השלוש־עשרה, 
שוכנת על אי בנהר קרָקה ושוחזרה 

כמלון בדירוג חמישה כוכבים. עם 
האורחים המפורסמים שהתארחו 

במלון אפשר למנות את הנשיא 
טיטו ואת השחקן רוג׳ר מור.

2 קֹונסטאנֶייביָצה ָנה קרקי
 )Konstanjevica na Krki( בכפר יפה זה
שעל אי בנהר יש מבנה ששימש בעבר 
כמנזר ציסֶטרסיאני, ובו חצר רנסאנסית 

מהגדולות באירופה. בתוך המנזר שוכנת 
 )Božidar Jakac( גלריית ּבֹוז׳ידאר יאקאץ

המצוינת שבה ציורים ורישומים של 
אמנים סלובנים בני המאה העשרים כמו 

פראנֶצה וטֹוֶנה קראלי.

3 ּבֶרז׳יֶצה
העיירה )Brežice( שבקרבת 

התמזגות הנהרות קרָקה וסאָבה 
בנויה סביב טירה רנסאנסית 

שבה פרסקאות מעודנים באולם 
האבירים ומוזיאון אזורי.

4 ֶטרֶמה צ׳אֶטז׳
בשנות השישים של המאה 

הקודמת פותח המקום 
)Terme Čatež( כאתר מרפא 

לאנשים הסובלים משיגרון; 
היום זהו אתר הנופש הגדול 

והפופולרי במדינה.

5 טירת מֹוקריֶצה
האגדה מספרת שהעורב המתנוסס 

על מגן האצולה של המבצר 
 )Mokrice( הרנסאנסי המשולש הזה

צנח לתוך החצר הפנימית עם חץ 
תקוע בצווארו, וכך הזהיר את בעלי 

הטירה מפני התורכים שנערכו 
למתקפה בקרבת מקום. היום יש כאן 

מלון עם מסלול גולף מעולה.

e טיול בעמק קרָקה
ממזרח לנֹובֹו ֶמסטֹו מתפתל נהר קרָקה בעמק רחב 

וזורם בין טירות גדולות. הטירות הן שריד להתפשטות 
האימפריה העות׳מאנית במאה השש־עשרה, אז כונן 
 vojna( קיסר הבסבורג פרדיננד השני אזור ספר צבאי

krajina( כדי לבלום את הפשיטות מאזור הגבול. 
בהמשך הפכו השליטים הפיאודאלים את הטירות 

לארמונות מגורים, שהוסבו בתורם למוזיאונים, 
לגלריות, לבתי ספא ולמלונות.

טיפים לנהגים
נקודת מוצא: אֹוטֹוֶצ׳ץ, על כביש 

419 מראֶטז׳ למֹוקריֶצה.
אורך המסלול: 42 ק״מ.
משך הטיול: יום שלם.

תנאי הדרך: דרכים כפריות עם 
נתיב אחד עד ּבֶרז׳יֶצה.

תחנות בדרך: יש מסעדות בכל 
מקום עצירה לאורך הדרך שבהן 

תמצאו אוכל מסורתי טוב.

מקרא
מסלול הטיול

כביש
דרך אחרת

מסילת רכבת
גבול בינלאומי

ראֶטז׳

Gabrje

Šentjernej

ֶצרקלֶיה

Leskovec

סלובניה
קרואטיה

רָקה
ק רָקה

ק

סאָבה

סאָבה

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 194-95 ועמ' 205-207
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

מבנים, אתרים ורחובות 
היסטוריים

4 מזרקת שלושת הנהרות
5 בית העירייה

8 ארמון החשמן
9 סמינר הכמורה

q טירת ליובליאנה עמ׳ 56-57
w סטארי טרג

y ארמון גרּוֶּבר

גשרים
3 הגשר המשולש

0 גשר הדרקון

כנסיות וקתדרלות
2 כנסיית הבשורה הפרנציסקנית

7 קתדרלת ניקולאס הקדוש
r כנסיית פלוריאנוס הקדוש

t כנסיית יעקב הקדוש

כיכר
1 ּפֶרֶשרנֹוב טרג

גלריה
e גלריית שקּוץ

מוקדי עניין
6 השוק

כל האתרים

העיר העתיקה
רבים מתארים את ליובליאנה כאחת הערים הים־תיכוניות ביותר למצוא במרכז אירופה, 

ובעיר העתיקה הדבר מורגש ביתר שאת. ניחוח איטלקי מובהק נודף מהאחוזות 
והכנסיות הבארוקיות המתנשאות מעל הרחובות המרוצפים אבן. מוקד העניין הוא הגשר 
המשולש המקשר בין ּפֶרֶשרנֹוב טרג על גדתו המערבית של נהר ליּוּבליאניָצה לבין השוק 

ממזרח. מדרום לשוק נמצאים המדרחובים ֶמסטני טרג וסטארי טרג, שבהם מקבץ 
חנויות מעניינות ומסעדות הומות. על העיר חולשת טירת ליובליאנה, שממרומיה 

נשקפים נופים נפלאים של העיר.

טירת ליובליאנה, מעל העיר העתיקה

ראו גם מפת הרחובות 2
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 הקדמה1 
כוללת תיאור תמציתי של 

הנוף, ההיסטוריה והאופי 
הייחודי של כל אזור, בדגש על 

התפתחות האזור לאורך 
השנים ומה שתמצאו בו היום.

 מפת האזור1 
להתמצאות נוחה מוספרו 
כל האתרים על המפה. בתוך 
כל פרק מסודר המידע על כל 

אתר לפי המספור שבמפה. 
האתרים שבאזור מופיעים גם 

במפתח רחובות ליובליאנה 
בעמ׳ 100-103.

מסלול הליכה מומלץ מסומן בצבע אדום.

מפת האיתור תאפשר לכם לזהות היכן 
אתם נמצאים ביחס לשאר חלקי העיר.

כל אזור ניתן לזיהוי בסיוע לשונית בצבעים 
המוצגים בפנים הכריכה הקדמית.

ליבליאנה בחלוקה 
לאזורים

חלק מיוחד הוקדש לבירת סלובניה. 
הפרק מחולק לארבעה פרקים, 

שכל אחד מהם מוקדש לאתרים 
ומוקדי עניין הנמצאים בו. בתחילת 

הפרק יש הקדמה ובה רשימת 
האתרים שבו. כל האתרים מופיעים 
במפת האזור. מקרא סמלי המפות 

מופיע בקפל הכריכה האחורית.

אזוריה של סלובניה
מחוץ לליובליאנה מחולקת סלובניה לשלושה אזורים, שלכל אחד מהם 

מוקדש פרק נפרד.

 מידע מפורט3 
מקומות שחשוב לבקר בהם 
מתוארים כל אחד בנפרד, בצירוף 

כתובות, מספרי טלפון, שעות פתיחה 
ומידע שימושי נוסף.

 מידע מפורט2 
בעיירות בולטות מופיעות מפות 

בהן מסומנים האתרים הנבחרים, 
המתוארים במפורט בנפרד.

 מפת הרחובות המאוירת3 
תקנה לכם מבט ממעוף הציפור 

על האזור התיירותי הנסקר.

מסלולים נסיעה מומלצים לטיולים 
באזורים מעניינים במיוחד.

 מוקדי העניין העיקריים4 
אתרים מרכזיים ומבנים 

עתיקים מוצגים בחתך רוחב של חלל 
הפנים שלהם, ואילו למוזיאונים 

מצורפים שרטוטי הקומות מקודדים 
לפי צבע, כדי שתוכלו למצוא את 

דרככם בקלות למוצגים המעניינים 
ביותר. אתרים שאסור להחמיץ 

מסומנים בכוכבים.

חשוב לדעת כולל את כל המידע 
השימושי הנחוץ לתכנון הביקור שלכם.

 מפה אזורית2 
מציגה מפה שבה מידע על 

הכבישים העיקריים באזור וממספרת 
את האתרים הבולטים בו. לצד המפה 

יש עצות מועילות לנסיעה באזור.

בכל האתרים יש רשימה של 
האתרים בפרק לפי קטגוריות: מבנים 

ורחובות היסטוריים, מוזיאונים 
וגלריות, פארקים וגנים וכו׳.

במפת העיירה מוצגים וממוספרים כל 
האתרים הבולטים.

בעזרת מדריך זה תוכלו למצות את המיטב מטיולכם בסלובניה. המדריך מכיל מידע 
שימושי מפורט והמלצות של מומחים. בסעיף היכרות עם סלובניה מוצגת מפת המדינה 
בחלוקה לאזורים לפי הקשרם ההיסטורי והתרבותי, לצד תיאור של פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים הנערכים במדינה לאורך השנה. סלובניה בחלוקה לאזורים מוקדש לאתרים 
המעניינים והחשובים במדינה ומלווה בתצלומים, במפות ובאיורים. בפרק מידע שימושי 

תמצאו מידע על מלונות, מסעדות, חנויות, שווקים, בידור וספורט. בפרק שימושון 
תמצאו עצות מעשיות על נסיעות, שירותים רפואיים, טלפונים וסניפי דואר, ועוד.

איך להשתמש במדריך זה
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ָנה קרקי

אגם ּבֶלד

קרֹוָּפה

המסלולים המומלצים שלהלן מכוונים לשזור לאורכם מספר מרבי של מוקדי עניין 
בסלובניה, תוך צמצום נסיעות ארוכות. תחילה מוצג טיול של יומיים בבירת המדינה, 

ליובליאנה הקטנה והמסוגננת. אחריו תמצאו מסלול של יומיים בקו החוף ובקארסט, עם 
המלצות למקומות שתוכלו לבקר בהם ברמת אבן הגיר הייחודית ובקו החוף הקצר אך 

המקסים של סלובניה. בטיול של שבוע בהרי האלפים תמצאו את האתרים הבולטים 
בהרי סלובניה הקסומים. יש גם המלצות למי מכם שירצו להאריך את שהותם בעוד יום 

או בכמה ימים. ולבסוף תמצאו מסלול נפלא של שבועיים העובר במדינה כולה וכולל את 
כל אתרי הטיול השבועי ורבים נוספים. בחרו במסלול אחד או יותר, או פשוט קפצו למים 

והתקדמו בקצב שלכם.

לגלות את סלובניה

כנסיית השילוש הקדוש
פנים המבנה הרומאֶנסקי 

בחראסטֹובלֶיה מעוטר 
פרסקאות יפהפיים.

קֹונסטאנֶייביָצה ָנה קרקי
הכפר הציורי העתיק, השוכן על אי בלב נהר קרָקה, נוסד במאה 

השלוש־עשרה. אחד ממוקדי העניין בכפר הוא המנזר, שבו 
גלריה מצוינת עם יצירות מאת ּבֹוז׳ידאר יאקאץ לצד יצירות של 

אמנים סלובנים אחרים בני המאה העשרים.

שבוע בהרי האלפים

בקרו בלֹוגארסָקה דֹוליָנה,   •
עמק אלפיני יפהפה, מוקף 

פסגות משוננות.
בין בקתות רועים שתוכלו   •

לקנות בהן גבינות משתרע 
ֶוליָקה ּפלאניָנה, יעד נהדר 

לטיולי הליכה.
שחו, דוגו דגים או פשוט צאו   •

לטיול ברגל לגדת אגם ּבֹוחיני, 
האגם הציורי בסלובניה.

צאו לנסיעה נופית שלאורכה   •
יותר מחמישים עיקולים חדים, 

בדרך אל מעבר ורשיץ׳ ברום 
של 1611 מ׳.

נהר סֹוָצ׳ה זורם בעמק סֹוָצ׳ה   •
הקסום.

מוזיאון קֹוּבאריד המרתק   •
מוקדש לקרבות שניטשו 
בהרים במלחמת העולם 

הראשונה.

שבועיים בסלובניה

צאו לטיול הליכה לגדות אגם   •
ּבֶלד, היהלום בכתר סלובניה, 

עם כנסייה על אי וטירה 
מופלאה בראש צוק.

אזור גֹורישָקה ּברָדה שטוף   •
השמש הגובל באיטליה הוא 
המקום המושלם לשתיית יין 

סלובני משובח.
סעו ברכבת המערות ותגיעו   •

לתצורות הגיר המרהיבות 
במערת ּפֹוסטֹויָנה.

עמק נהר קרָקה זרוע טירות   •
עתיקות ויש בו כפר קסום באי.

בּפטּוי, העיירה העתיקה והיפה   •
בסלובניה, תוכלו לגלות אוצרות 

אדריכלות וארכיאולוגיה.
פאזור ּפֶרקמּורֶיה המישורי   •

שונה מאוד משאר חלקי 
סלובניה ההררית ויש בו שלל 

כנסיות קטנות ויפות והמוני 
חסידות!

יומיים לחופי סלובניה 
והקארסט

היישוב ההררי שטאנֶייל, כפר   •
ביניימי טיפוסי לאזור קארסט.

אל תחמיצו מופע רכיבה   •
בליּפיָצה, ערש הרבעתו של 

הליּפיצאֶנר, גזע הסוסים הלבן 
הנודע.

הקניון התת־קרקעי הגדול   •
בעולם הוא מוקד העניין 

העיקרי במערות שקֹוציאן, 
פלא הטבע הגדול בסלובניה.

אמנות האיקונין מימי הביניים   •
מגיעה לשיאה בפרסקו מחול 

המוות בכנסיית השילוש 
הקדוש הקטנה 

שבחראסטֹובלֶיה.
מבוך הסמטאות הוונציאניות   •

והכיכרות בּפיראן, עיירת 
החוף היפה במדינה.

למדו איך לייבש מלח בבריכות   •
המלח בֶסצ׳ֹובלֶיה שבמפרץ 

ּפיראן.

מקרא
יומיים בחופי סלובניה 

ובקארסט
שבוע בהרי האלפים
שבועיים בסלובניה

פרסקו מחול המוות בכנסיית השילוש הקדוש בחראסטֹובלֶיה
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)ה(ארבעה מליובליאנה 72, 81
אר־דקו

הספריית האוניברסיטה הלאומית   
)ליובליאנה( 73

ֶנּבֹוטיצ׳ניק )ליובליאנה( 62  
29 IRWIN ארווין

הגלריה המודרנית )ליובליאנה(   
66

ארמונות
 184 Dvorec אחוזת שטאֶטנֶּברג  

Štatenberg
ארמון ֶּבֶסנגי ֶדלי אּוגי )איזֹוָלה(   

37 Besenghi degli Ughi
ארמון גרּוֶּבר )ליובליאנה( 20, 59   

Gruberjeva palača
ארמון החשמן )ליובליאנה( 55   

Škofijski dvorec
הארמון הּפֶרטֹורי )קֹוֶּפר(   
138 Pretorska palača

אר־נובו
אדריכלות 25  

אדריכלות אר־נובו בליובליאנה   
63

בית האופטמן )ליובליאנה( 25,   
63 ,52

בניין ֶצנטרֹוֶמרקּור )ליובליאנה(   
63 ,52 ,25

בנק קואופרטיב )ליובליאנה( 61,   
62

גשר הדרקון )ליובליאנה( 55  
אשה שותה קפה )קֹוּבילָצה( 28

אשרות כניסה 221
)ה(אתנוגרפי, אוסף )קֹוֶּפר( 
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 Slovenski etnografski muzej

82-83 ,47 ,12
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מערות שקֹוציאן 142-143  

ב
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165
בארוק, אדריכלות 24

בארוק, אמנות 28
 Bartol, Vladimir ּבארטֹול, ולדימיר

42
83 Bebler, Aleš ֶּבּבֶלר, ָאֶלש

בגדים
מה לארוז 220  

תלבושת מסורתית 26  
122 ,14 ,13 Bovec ּבֹוֶבץ

מלונות 193  
מסעדות 202-203  

פסטיבלים 35  
186-187 ,15 Bogojina ּבֹוגֹוִייָנה

 Grad ּבֹוֶגנשֶּפרק, טירת
94-95 Bogenšperk

ּבוז׳ידאר יאקאץ, גלריה 
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ּבֹוז׳ידאר יאקאץ, גלריה 
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78 Božič, Marjan ּבֹוז׳יץ׳, מאריאן
 Bohorič, Adam ּבֹוחֹוריץ׳, אדם
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מסעדות 202  
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140

ּבֹורשטניקֹובֹו סֶרצ׳אנֶיה )מאריּבֹור( 
35 Borštnikovo srečanje

בטיחות 224
בנסיעה 235  

ביאנלת האמנויות הגרפיות 
)ליובליאנה( 34

 Bidovec, ּבידֹוֶבץ, פראנָיה ּבֹויץ
151 Franja Bojc

בידור 210-211
ליובליאנה 98-99  

מוסיקה קלאסית, אופרה ומחול   
210-211

מידע וכרטיסים 210  
רוק, ג׳אז ומוסיקה עממית 211  

תיאטרון וקולנוע 210, 211  
ביו, ביאנלת העיצוב התעשייתי 

34 BIO )ליובליאנה(
Bizeljsko- ּביֶזליסקֹו-סֶרמישָקה

Sremiška
דרך היין 15, 170  

מסעדות 205  
ביטוח 224-225

ביטחון אישי 224-225
89 Grad Bistra ּביסטָרה, טירת
 Ljubljansko ביצות ליובליאנה

92 ,37 barje
בירה 199

לאשקֹו 178  
מוזיאון המבשלה )ליובליאנה(   

80 Pivovarski muzej
בית הכנסת )ֶלנדאָבה( 187
בית הכנסת )מאריּבֹור( 181

בית מרקחת )מנזר אֹולימֶיה( 171
41 Belgrade בלגרד

112-113 ,106 Bled ּבֶלד
גולף 213, 217  

מלונות 193  
מסלולים מומלצים 13, 14  

מסעדות 202  
פסטיבלים 33  

161 Béla Krajina ֶּבָלה קראִייָנה
בלט 210-211

)ה(בלקן 20
בנק החיסכון העירוני )ליובליאנה( 

63
בנק קואופרטיב )ליובליאנה( 

62 ,61 ,25 Cooperative Bank
בנקים 226-227

שעות פתיחה 221  
ֶּבֶסנגי ֶדלי אּוגי, ארמון )איזֹוָלה( 37

ֶּבֶסנגי ֶדלי אּוגי, משפחת 
137 Besenghi degli Ughi

בעלי חיים ראו חיות בר
בקתות הרים 191

54 Brdar, Jakov ּברדאר, יעקב
ברונזה, תקופה 37

דרום סלובניה ומזרחה 161  
האלפים 109  

טירת ּפֶרם 159  
מֹוסט ָנה סֹוצ׳י 122  

115 Brezje ּבֶרזֶיה
Brežice ּבֶרז׳יֶצה

טיול בעמק קרָקה 169  
טירת 160  

מסעדות 205  
ברזל, תקופה 37

הרי האלפים 109  
מוזיאון דֹוֶלניסָקה )נֹובֹו ֶמסטֹו(   

166
מֹוסט ָנה סֹוצ׳י 122  

112 Brixen ּבריקֶסן, בישופי
ברנדי אגסים 199

 Bernini, ֶּברניני, ג׳אנלורנצו
53 Gianlorenzo

66 Bernik, Janez ֶּברניק, יאֶנש
ברנרד השלישי מּפטּוי 184

ברתולומיאוס הקדוש, כנסיית 
 Cerkev sv Jerneja )ליובליאנה(

80
)ה(בשורה, הכנסייה הפרנציסקנית 

 Frančiškanska )ליובליאנה(
 Cerkev Marijinega

52 Oznanjenja
מפת רחובות מאוירת 50  

בתי חולים 225
בתי מרקחת 225

שעות פתיחה 221, 225  
בתי קברות

אגם ּבֹוחיני 119  
בית הקברות ז׳אֶלה )ליובליאנה(   

85

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
ָאאּוֶארשֶּפרג, אנדראס פון 

92-93 Auersperg, Andreas
Auersperg ָאאּוֶארשֶּפרג, נסיכי

דֹוֶלניסֶקה טֹוּפליֶצה 167  
טירת ז׳ּוֶז׳מֶּברק 167  

טירת טּוריאק 92  
אביב בסלובניה 32-33

)ה(אביב הסלובני 21, 42-43
)ה(אביב, פסטיבל )ליובליאנה( 32

אגמים
ּבֹוחיני 118-119  
ּבֶלד 13, 14, 112  

זּבילֶיה 88  
157 Cerknika ֶצרקניָקה  

אדריכלות 24-25
אדריכלות אר־נובו בליובליאנה   

63
אדריכלות עממית 27  

מוזיאון האדריכלות והעיצוב   
)ליובליאנה( 85

אדריכלות בת־זמננו 25
אדריכלות גותית 24

אובייקטיביות חדשה 29
אוגוסטוס, הקיסר 37

29 OHO אֹוהֹו, קבוצת אמנים
הגלריה המודרנית )ליובליאנה(   

66
אֹוטאקאר השלישי מטָראּונָגאּו 

178
אוטו השני מלך גרמניה 90

אוטובוסים 233
בליובליאנה 232  

שירות מנמל־התעופה ואליו 230  
15 Otočec אֹוטֹוֶצ׳ץ

טיול בעמק קרָקה 169  
מלונות 195  

מסעדות 207  
פסטיבלים 33  
אוכל ומשקאות

טעמי סלובניה 198-199  
עוגות זנגוויל 27  

קניות 96-97, 209  
שוק )ליובליאנה( 54  
ראו גם מסעדות; יין  

אוכלוסייה 19, 20
Olimje אֹולימֶיה
מלונות 195  

מסעדות 207  
 Minoritski אֹולימֶיה, מנזר

170-171 samostan Olimje

)ה(אוניברסיטה, אזור )ליובליאנה(
מפת רחובות 70-71  

אוניברסיטת ליובליאנה 41
 Univerza אוניברסיטת ליובליאנה

72 ,41 v Ljubljani
מפת רחובות מאוירת 71  

157 Unica אּוניָצה, נהר
אוסטרוגותים 37

אוסטרו-הונגריה, אימפריה 40-41
165 Osilnica אֹוסילניָצה

אופניים 233
אופני הרים 214, 217  

אופרה 210-211
ליובליאנה 98, 99  

)ה(אופרה, בית )ליובליאנה( 
210-211 ,67 Operna

)ה(אופרה והבלט הלאומי של 
סלובניה )ליובליאנה( 98, 99, 

210-211
118 Ukanc אּוקאנץ

232 Urbana אּורּבאָנה, כרטיסי
אֹורגליֶצה, מפל )קאמנישָקה 

125 slap Orglice )ּביסטריָצה
184-185 Ormož אֹורמֹוז׳

מלונות 195  
 Orfejev )אורפאוס, אנדרטה )ּפטּוי

182-183 spomenik
 Pokrajinski )אזורי, מוזיאון )קֹוֶּפר

139 muzej
אחד במאי 32

 Attems, ָאֶטמס, הרוזן איגנץ מריה
184 Count Ignaz Maria

150 ,131 Idrija אידִריָיה
מלונות 194  

מסעדות 204  
תחרה 27, 150  
137 Izola איזֹוָלה
מסעדות 204  
פסטיבלים 33  

)ה(איחוד האירופי 21, 43
איטלקית 131

ַאיידֹובשצ׳יָנה 144-145 
Ajdovščina

איכות הסביבה 223
טיול ירוק 231  

 Ilirska אילירסָקה ּביסטריָצה
159 Bistrica

אימפרסיוניזם 29, 64
בבית הקפה )ּפילֹון(  
אינטרנט 228-229

אינטרנט אלחוטי 228-229
איסֹונזֹו, חזית ראו סֹוָצ׳ה, חזית

41 Isonzo איסֹונצֹו, נהר
21 Istria איסטרָיה

אירו 227

92 Iški אישקי, נקיק
אכסניות 190
אלבנים 19

אלכסנדר הראשון 72
אלכסנדר הראשון מלך יוגוסלביה

אחוזת ּפֶלצ׳ניק )קאמנישָקה   
ּביסטריָצה( 125

ּבֶלד 113  
אלכסנדר מלך סרביה 41

175 Almanach)אלמנך )צייר
שחקני הקלפים 65  

)ה(אלפים, הרי 109-129
האלפים היוליאניים 23, 109  

הפארק הלאומי טריגלאב   
116-119

חזית סֹוָצ׳ה 123  
טיול מודרך בהרי האלפים   

קאמנישקֹו-סאביניסֶקה 
126-127

מלונות 193-194  
מסעדות 202-203  

מפה 110-111  
נוף 22  

סקי 30-31  
שבוע בהרי האלפים 11, 13  

אמבולנסים 225
76 ,37 Emona ֶאמֹוָנה

אמנות 28-29
אמנות ומוסיקה עממית 26-27  

לוחות מצוירים 27, 83, 115  
פסטיבלים 34  

ראו גם מוזיאונים וגלריות  
אמנות אחרי המלחמה 29

אמנות בת־זמננו 29
אמנות עממית 26-27

אמצעי תקשורת 228-229
ָאָנה ֶדֶסטניָצה, פסטיבל 

33 Ana Desetnica )ליובליאנה(
65 Anton, Mark אנטון, מארק
178 Ennius ֶאניאּוס, משפחת

137 Ankaran ָאנקאראן
 Academia אקדמיה אופרוסורום

40 Operosorum
אקדמיה לאמנות ולמדעים 

)ליובליאנה( 70
אקדמיה פילהרמוניקורום 

 Academia Filharmonicorum
72 ,71 ,40

186 Aquila, Janez אקוויָלה, יאֶנז
אקווריומים

ּפיראן 135  
אקלים 32-35, 220
אקספרסיוניזם 29

ָארּבֹוֶרטּום וֹולצ׳יאי ּפֹוטֹוק 
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הומואים לסביות, מטיילים 
222-223

החלילן )טיסניקאר( 176
הידרובורדינג 216
היסטוריה 37-43

היסטוריה, המוזיאון הסלובני 
 Muzej novejše )ליובליאנה(
78-79 zgodovine Slovenije

הליכה, טיולי 212, 217
המחאות 227

המחאות נוסעים 226
 Hemingway, המינגוויי, ארנסט

123 Ernest
 Fort Hermann ֶהרמאן, מבצר

121
השני, דוכס ֶצלֶיה 184

ו
94 Wagen ואֶגן, משפחת
184 Valburga ואלּבּורָגה

 Valvasor, ואלוואסֹור, יאֶנז ַוייקארד
39 Janez Vajkard

דֹוֶלניסֶקה טֹוּפליֶצה 167  
המוזיאון הלאומי של סלובניה   

)ליובליאנה( 66
טירת ּבֹוֶגנשֶּפרק 94-95  
מערות ּפֹוסטֹויָנה 156  

תפארת דוכסות קארניאֹוָלה   
94-95

120 Vandot, Josip ואנדֹוט, יֹוסיּפ
63 Vancaš, Josip ואנצאש, יֹוסיּפ

62 Wagner, Otto וגנר, אוטו
118 Vogel וֹוֶגל
Vogel וֹוֶגל, הר
סקי 30, 31  

 Vodnik, Valentin וֹודניק, ולנטין
55 ,40

פסלו 54  
176 Wolf, Hugo וולף, הוגו
Vurnik, Ivan וּורניק, איוואן

אולם סֹוקֹול )ליובליאנה( 84  
בנק קואופרטיב )ליובליאנה( 25,   

62
וילהלם השני, 123
ויֶלניָצה, מערת 140

וינה, קונגרס )1815( 40, 72
וינטגאר, נקיק 13, 114

144 ,131 Vipava ויּפאָבה
מסעדות 205  

ויּפאָבה, עמק 22, 144, 145
 Vipavski Križ ויּפאבסקי קריז׳

145
Vipolže ויּפֹולֶז׳ה

טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
182 Victorin, St ויקטֹורין

143 Velika Dolina ֶוליָקה דֹוליָנה

 ,15 Velika Polana ֶוליָקה ּפֹולאָנה
187

 Velika Planina ֶוליָקה ּפלאניָנה
125 ,15 ,13

סקי 31  
159 Veliki Snežnik ֶוליקי סֶנז׳ניק

176 Velenje ֶוֶלנֶיה
 Pilonova )ֶונֹו ּפילֹון, )ַאיידֹובשצ׳יָנה

144-145 galerija
ונציה 39, 131

117 ,14 ,13 Vrata וראָטה, עמק
55 Wergant, Josip ֶורגאנט, יֹוסיּפ

 Vrhovlje ורחֹובלֶיה ּפרי קֹויסֶקם
pri Kojskem

טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
89 Vrhnika ורחניָקה

 ,116 ,14 ,13 Vršič ורשיץ׳, מעבר
120-121 ,117
מסעדות 203  

ז
 Zadkine, Ossip זאדקיֶנה, אֹוסיּפ

176
ז׳אֶלה, בית הקברות )ליובליאנה( 

85 Žale
 Zaninovič, Jurij זאנינֹוביץ׳, יורי

55
88 Zbilje זּבילֶיה, אגם

זגֹורנָיה אידִרָיה, פארק הנוף 
150 Zgornja Idrija )אידִרָיה(

167 Žužemberk ז׳ּוֶז׳מֶּברק
מסעדות 207  

 ,40 Zois, Žiga זויס, הברון ז׳יָגה
70

)ה(זורע )גרֹוחאר( 29, 41
 Sigismundt, זיגיסמּונדט, פרידריך

52 Friedrich
 ,15 Žička kartuzija ז׳יֶצ׳ה, מנזר

178-179
 Zemono )ֶזמֹונֹו, אחוזת )ויּפאָבה

144
זמן, אזורי 223

 Zrinski, Petar זרינסקי, ֶּפטאר
171

ח
 Hadik, חאדיק, קפיטן מיכאל

187 Captain Mihael
חגים לאומיים 35

145 ,144 Hubelj חּוֶּבלי, נהר
חוות, לינה 190

חוות לתיירים, לינה 190
 Homan,חֹומאן, איגנץ ‘נאֶצה׳

Ignac Nace
בית נאֶצה )שקֹופָיה לֹוָקה( 91  

חופים
ּפֹורטֹורֹוז׳ 136  
חוקה )1921( 41
חוקה )1974( 42

חורף בסלובניה 35
חיות בר 22-23

ביצות ליובליאנה 92  
גני חיות )ליובליאנה( 79  

ֶוליָקה ּפֹולאָנה 187  
ֶסצ׳ֹובלֶיה 137  

חיי לילה 99
חילוץ והצלה, האגודה הסלובנית 

225
חירום, שירותי 225

חלפנות, משרדי 226
185 Henn, Karl חן, קארל

חנויות כלבו
ליובליאנה 96, 97  

חניה 235
חסידֹות

ֶוליָקה ּפֹולאָנה 187  
 ,132 ,12 Hrastovlje חראסטֹובלֶיה

140
55 Hribar, Ivan חריּבאר, איוואן  

מסעדות 204  
פסל 72  

 Hrasky, Jan חראסקי, יאן ולדימיר
67 Vladimir

67 Hruby, Anton חרּוּבי, אנטון
חרּושיָקה, השקֹורֹומאטי של 159

 Herman )ֶחרמאן ֶּפצ׳אריץ׳, )ּפיראן
134 Pečarič

חשמל 223
)ה(חשמן, ארמון )ליובליאנה( 

55 Škofijski dvorec

ט
185 ,41 ,40 Tabor טאּבֹור, תנועת

 Tartini, טארטיני, ג׳וזפה
134 Giuseppe

בית טארטיני )ּפיראן( 134  
פסלו 133, 134  

טארטיני, פסטיבל )ּפיראן( 34
 Tartinijev )טארטיִנֶייב טרג )ּפיראן

146-147 ,134 trg
139 Tarsi טארסי, משפחת
טבטוניים, אבירים 73, 168

טבע ונוף 22-23
טבע, מוזיאון )ליובליאנה( 

67 Prirodoslovni muzej
 Tobačna )טבק, מפעל )ליובליאנה

77 tovarna
139 Taverna )טברנה )קֹוֶּפר

122 ,13 Tolmin טֹולמין
פסטיבלי מוסיקה 211  

Tomaj טֹוַמיי
מלונות 194  

בתי קברות, המשך
 Rimska הנקרופוליס הרומי  

178 nekropola
בתי קפה 71, 196

שעות פתיחה 197  
בתי שימוש ציבוריים 225

ג
ג׳אז 211

ליובליאנה 98  
פסטיבלים 32, 33  

ג׳אז, פסטיבל )ליובליאנה( 33
67 Gangl, Alojz גאנגל, ָאלֹויז

גולף 213, 217
148 Gorizia גֹוריצָיה

גֹוריצָיה, רוזני 145
 ,13 Goriška Brda גֹורישָקה ּברָדה

131 ,106 ,14
טיול באזור גֹורישָקה ּברָדה 149  

מלונות 194  
מסעדות 204  

גֹוֶרלֶיק, מסלול אדמות הביצה 
)הפארק הלאומי טריגלאב( 

117 Goreljek
Gornji Grad גֹורנִיי גראד

טיול באלפים, קאמנישקֹו-  
סאביניסֶקה 127

 Glavni trg )גלאבני טרג )ֶצלֶיה
174

 Gladič, גלאדיץ׳, יאֶנז פראנצ׳יֶשק
Janez Frančišek

קטרינה לּוקאנצ׳יץ׳ 65  
67 Glanz, Vinko גלאנץ, וינקֹו

גלישת רוח 215
)ה(גלריה הלאומית )ליובליאנה( 
64-65 ,12 Narodna galerija
)ה(גלריה המודרנית )ליובליאנה( 

66 Moderna galerija
 Galerija Loža )גלריה לֹוָז׳ה )קֹוֶּפר

138
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גני חיות )ליובליאנה( 79
גניבות 224

גנים בוטאניים
אלּפינּום יּוליאָנה )טֶרנָטה(   

121 ,116 ,13 Alpinum Juliana
הגן הבוטאני )ליובליאנה(   

84 Botanični vrt
הגן הבוטאני )ֶסז׳אָנה(   

141 Botanični vrt
 Volčji וֹולצ׳יאי ּפֹוטֹוק ארּבֹוֶרטּום  

125 Potok Arboretum
גנים ראו פארקים וגנים
177 Gestapo גסטאפו

 Stara )ה(גפן הישנה )מאריּבֹור(
181 trta

גרּוֶּבר, ארמון )ליובליאנה( 
59 ,20 Gruberjeva palača

 Gruber, Gabriel גרּוֶּבר, גבריאל
59

 ,29 Grohar, Ivan גרֹוחאר, איוואן
64

41 ,29 The Sower הזורע  
מוזיאון העיירה )שקֹופָיה לֹוָקה(   

91 Mestni muzej
קפה חֹומאן )שקֹופָיה לֹוָקה(   

90 Café Homan
 Grossmann, גרוסמן, קארול

185 Karol
 Groppelli, Paolo גרֹוֶּפלי, ּפאֹולֹו

59
179 Grič, Zlati גריץ׳, זלאטי

גשמים ומשקעים 34
גשר הסנדלרים )ליובליאנה( 51

)ה(גשר מעל הדֹוּבָרה )מאת יאָמה( 
64

גשרים
גשר הדרקון )ליובליאנה( 47, 50,   

55
גשר הסנדלרים )ליובליאנה( 51  

גשר הקצבים )ליובליאנה(   
54 ,50 Mesarski most

גשר טרנֹובֹו )ליובליאנה( 77  
גשר סֹולקאן )נֹוָבה גֹוריָצה( 148,   

149
גשר ֶצרקֶבניק )מערות שקֹוציאן(   

142
הגשר המשולש )ליובליאנה( 50,   

52-53
הגשר הרוסי )מערות ּפֹוסטֹויָנה(   

154

ד
29 Delak, Ferdo דאלאק, ֶפרדֹו

 Dalmatin, Jurij דאלמאטין, יורי
124

 Zadlaška )דאנטה, מערת )טֹולמין
122 jama

Debenjak, Riko ֶדֶּבניאק, ריקֹו
גלריית ריָקה ֶדֶּבניאָקה )קאנאל(   
122 Galerija Rika Debenjaka

 Fontana da )דה ּפֹונֶטה )קֹוֶּפר
138-139 Ponte

דואר 221, 229
דואר אלקטרוני 228-229

דואר ותקשורת, המוזיאון הסלובני 
)טירת ּפֹולחֹוב גראֶדץ( 88
 Dovžanova דֹובז׳אן, נקיק

115 soteska
Dobrovo דֹוּברֹובֹו

טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
Dutovlje דּוטֹובלֶיה

מלונות 194  

Dolinar, Lojze דֹולינאר, לֹויֶזה
בית הקברות ז׳אֶלה )ליובליאנה(   

85
מוזיאון גֹוֶרניסָקה )קראני( 124  

ֶנּבֹוטיצ׳ניק )ליובליאנה( 62  
 Dolenjske דֹוֶלניסֶקה טֹוּפליֶצה

167 ,161 Toplice
 Doljenske דֹוֶלניסֶקה טֹוּפליֶצה

Toplice
מלונות 195  

דומיניקני, מנזר )ּפטּוי( 
183 Dominikanski samostan

142 Divača דיבאָצ׳ה
 Divje )דיבֶיה ּבאֶּבה, מערת )ֶצרקנֹו

151 Babe
דיג 215, 217

דיוטי פרי, מגבלות 221
דיוקן עצמי גדול )סטּוּפיָצה( 29

דירות, לינה 190
דלק, תחנות 235

שעות פתיחה 221  
225 Encephalitis דלקת המוח

43 DEMOS ֶדמֹוס
181 Danube דנובה, נהר

דניאל הקדוש, כנסיית )ֶצלֶיה( 
174 Cerkev sv Danijela

 ,180 ,177 Drava דראָבה, נהר
183 ,182 ,181

177 Dravograd דראבֹוגראד
 Druga )דרּוָגה גֹודָּבה )ליובליאנה

32 godba
דרום סלובניה ומזרחה 161-187

טיול בעמק קרָקה 169  
מלונות 194-195  

מסעדות 205-207  
מפה 162-163  

126 Dreta דֶרָטה, עמק
דרכונים 221, 224

)ה(דרקון, גשר )ליובליאנה( 
55 ,47 Zmajski most

מפת רחובות מאוירת 50  
דת 222

דת, המוזיאון של סלובניה )מנזר 
סטיצ'ָנה( 93

ה
האופטמן, בית )ליובליאנה( 
63 ,52 ,25 Hauptman

האלשטאט, שבטי 161, 166
האנדרטה האילירית )ליובליאנה( 

71
80 Haswell, John האסוול, ג׳ון

 Habsburg הבסבורג, אימפריית
40-41 ,38-39

טירת ליובליאנה 56-57  
הולדת ישו )מערות ּפֹוסטֹויָנה( 35
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חנויות 97, 209  
טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  

ילדים
במלונות 191  

במסעדות 197  
 Jelovšek, ֶילֹובֶשק, פראנֶצה

84 France
)ה(ים האדריאטי

המוזיאון לפעילות תת־ימית   
)ּפיראן( 135

שיט וגלישת־רוח 215  
ראו גם סלובניה, חופים   

והקארסט
ימי הביניים, אמנות 28
ימי הביניים, טירות 25

ימי הביניים, פסטיבל )שקֹופָיה 
לֹוָקה( 33

יעקב הקדוש, כנסיית )ליובליאנה( 
59 Cerkev sv Jakoba

יעקב הקדוש, כנסיית )שקֹופָיה 
לֹוָקה( 90
יערות 23

185 ,15 Jeruzalem ֶירּוזאֶלם
מסעדות 206  
ירוק, טיול 231

ישועים 39
אחוזת טיבולי )ליובליאנה( 78  

כנסיית יעקב הקדוש )ליובליאנה(   
59

יתושים 225

כ
כבאות, מוזיאון הסלובני )ֶמטליָקה( 
168 Slovenski gasilski muzej

כבאות, שירותי 225
כבישים מהירים 231, 234

כוורות דבורים
לוחות כוורת מצוירים 27, 83,   

115
מוזיאון הדבוראות )ראדֹובליָצה(   
115 ,14 ,13 Čebelarski muzej

)ה(כיכר המרכזית )מאריּבֹור( 
180-181

כיסא גלגלים, גישה ראו נכים, 
מטיילים

כניסה, דמי 222
כנסיות

הכנסייה האורתודוקסית של   
קיריל ומתודיוס )ליובליאנה( 46, 

62
כנסיות טרי פאֶרה 168  

כנסיית אליזבט הקדושה )סלובני   
 Cerkev sv Elizabete )גראֶדץ

176
כנסיית ברתולומיאוס הקדוש   

)ליובליאנה( 80

כנסיית גיאורגיוס הקדוש )ּפטּוי(   
182 Cerkev sv Jurija

כנסיית דניאל הקדוש )ֶצלֶיה(   
174

כנסיית הביקור )ליובליאנה(   
 Cerkev Marijinega obiskanja

79
כנסיית הבשורה הפרנציסקנית   

)ליובליאנה( 50, 52
 Cerkev )כנסיית העליה )ּבֹוגֹוִייָנה  

 Gospodovega vnebohoda
186-187

כנסיית השילוש הקדוש   
)חראסטֹובלֶיה( 10, 12, 132, 

140
כנסיית השילוש הקדוש   

)ֶלנדאָבה( 187
כנסיית יוחנן )אגם ּבֹוחיני(   

24 Cerkev sv Janeza
כנסיית יוחנן המטביל   

)ליובליאנה( 76-77
כנסיית יעקב הקדוש )ליובליאנה(   

59
כנסיית יעקב הקדוש )שקֹופָיה   

לֹוָקה( 24
כנסיית יעקב הקדוש )שקֹופָיה   

לֹוָקה( 90
כנסיית מיכאל הקדוש )ביצות   

 Cerkev sv Mihaela )ליובליאנה
92

 Cerkev כנסיית מריה המגינה  
184 Marije Zavetnice

כנסיית עלית מרים )האי ּבֶלד(   
 Cerkev Marijinega

113 ,112 vnebovzetja
כנסיית עלית מרים )נֹוָבה   

שטיפָטה( 164
כנסיית פטרוס הקדוש   

)צ׳רנֹוֶמלי( 167
כנסיית פלוריאנוס הקדוש   

)ליובליאנה( 58-59
כנסיית פרנציסקוס מאסיזי   

 Cerkev sv )ליובליאנה(
80-81 Frančiška Asiškega

כנסיית קנטיאנוס הקדוש   
 Church of St )מערות שקֹוציאן(

142 Cantianus
קפלת גיאורגיוס הקדוש )טירת   

ליובליאנה( 57
קפלת הקבר הקדוש )קאמניק(   
125 Kapela Božjega groba

כסף 226-227
כספומטים 226-227
כרטיסי אשראי 226

במסעדות 197  
בחנויות 208  

כרטיסים, סוכנויות 99, 231
כתובות 229

ל
182 Laib, Konrad לאיּב, קונרד

 Langus, Matevž לאנגּוס, מאֶטבז׳
29

כנסיית הבשורה הפרנציסקנית   
)ליובליאנה( 52

יוליה ּפרימיץ עם אחיה יאֶנז 29  
144 Lanthieri לאנתֶיירי, רוזני

178 Laško לאשקֹו
מסעדות 206  

66 Le Corbusier לה קורבוזייה
 Lueger, לּוֶאֶגר, אראסמוס

153 ,152 Erasmus
 Logarska לֹוגארסָקה דֹוליָנה

20 ,15 ,13 dolina
טיול באלפים של קאמנישקֹו-  

סאביניסֶקה 126
מלונות 193  

מסעדות 203  
לומבארדים 37

 Luče ob לּוֶצ׳ה אֹוּב סאביני
Savinji

טיול באלפים, קאמנישקֹו-  
סאביניסֶקה 127

 Lukančič, לּוקאנצ׳יץ׳, קטרינה
65 Katarina

140 Lokev לֹוֶקב
מסעדות 204  

ליגת הקומוניסטים היוגוסלבית 43
45-103 ,14 Ljubljana ליובליאנה

אדריכלות 24-25  
אדריכלות אר־נובו 63  

אזור האוניברסיטה 70-71  
בידור 98-99  
היסטוריה 37  

העיר החדשה 61-73  
העיר העתיקה 49-59  
יומיים בליובליאנה 12  

מחוץ למרכז העיר 87-95  
מלונות 192  

מסביב למרכז העיר 74-85  
מסעדות 200-202  

מפתח רחובות 100-103  
פסטיבלים 32-35  

קניות 96-97  
תחבורה 232  

ליובליאנה, טירת 12, 56-57
 Mestni ליובליאנה, מוזיאון העיר
73 ,25 ,12 muzej Ljubljana
 Ljubljana ליובליאנה, פסטיבל

33 Festival
 ,46 Ljubljanica ליּוּבליאניָצה, נהר

68-69
מפת רחובות מאוירת 51  

 Ljubno ob ליּוּבנֹו אֹוּב סאביני
Savinji

טיול באלפים של קאמנישקֹו-  
סאביניסֶקה 127

29 Tominc, Jožef טֹומינץ, יֹוֶז׳ף
טּוריאק, טירת Grad כה 92-93

טיבֹולי, אחוזת )ליובליאנה( 
78 ,46 Tivolski grad

 Park )טיבֹולי, פארק )ליובליאנה
78 ,74 ,12 Tivoli

טיולי מכונית
אלפים של קאמנישקֹו-  
סאביניסֶקה 126-127
גֹורישָקה ּברָדה 149  

עמק קרָקה 169  
67 Tihec, Slavko טיֶחץ, סלאבקֹו

 Tito, Josip Broz טיטֹו, יֹוסיּפ ּברֹוז
42 ,21

אֹוטֹוֶצ׳ץ 169  
אוניברסיטת ליובליאנה 71  

המוזיאון הסלובני )טירת   
ּביסטָרה( 89

המוזיאון הסלובני להיסטוריה   
)ליובליאנה( 79
וילה ּבֶלד 112  

ֶוֶלנֶיה 176  
מותו 42  

138 Titov trg )טיטֹוב טרג )קֹוֶּפר
166 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו

טיסה 230-231
 Tisnikar, Jože טיסניקאר, יֹוֶז׳ה

176
החלילן 176  
טיפוס 213

טיפוס צוקים 213
טיפים 197

 Stari )ה(טירה העתיקה )ֶצלֶיה(
175 grad
טירות 25

הטירה העתיקה )ֶצלֶיה( 175  
 Mali )הטירה הקטנה )קאמניק  

125 grad
טירת אֹורמֹוז׳ 184-185  
טירת ּבֹוֶגנשֶּפרק 94-95  

טירת ּביסטָרה 89  
112 Blejski grad טירת ּבֶלד  

טירת ּבֶרז׳יֶצה 160  
176 Velenjski grad טירת ֶוֶלנֶיה  

 Grad טירת ז׳ּוֶז׳מֶּברק  
167 Žužemberk

טירת טּוריאק 92-93  
 Ljubljanski טירת ליובליאנה  

56-57 ,12 Grad
 Lendavski grad טירת ֶלנדאָבה  

187
 Mariborski grad טירת מאריּבֹור  

180 ,24
 ,15 Mokrice טירת מֹוקריֶצה  

169
 Grad Metlika טירת ֶמטליָקה  

168

טירת סֶנז׳ניק 15, 158  
טירת ּפֹודסֶרָדה 170  

 Grad )טירת פּוז׳יֶנה )ליובליאנה  
85 Fužine

טירת ּפֹולחֹוב גראֶדץ 88  
טירת ּפטּוי 183  

 Predjamski טירת ּפֶרדיאָמה  
 ,131 ,25 ,15 ,12 grad

152-153
טירת ּפֶרם 159  

 Črnomaljski טירת צ׳רנֹוֶמלי  
167 grad

 Grad )טירת קֹוֶדלֶייבֹו )ליובליאנה  
84 Kodeljevo

טירת קרֹומֶּברק )נֹוָבה גֹוריָצה(   
148

 Grad Ribnica טירת ריּבניָצה  
164

 121 Trdnjava מבצר קלּוֶז׳ה  
Kluže

מנזר אֹולימֶיה 170-171  
שטאנֶייל 145  
טלוויזיה 229

טלפון, קידומות 228
טלפונים 228

טמפרטורות 35
טנגו, פסטיבל )ליובליאנה( 

32 Ljubljana Tango Festival
29 !Tank !טנק

89 Tesla, Nikola ֶטסָלה, ניקולא
26 Terrafolk ֶטראפֹולק
166 Trebnje טֶרּבנֶיה

מסעדות 207  
 Trg )טרג ֶרּפּוּבליֶקה )ליובליאנה

67 Republike
 Trubar, Primož טרּוּבאר, ּפרימֹוז׳

39
הכנסייה של קיריל ומתודיוס   

הקדושים )ליובליאנה( 62
המנזר המינוריטי )ּפטּוי( 182  

115 Tržič טרז׳יץ׳
168 Tri Fare טרי פאֶרה, כנסיות

טריאנוס, קיסר 182
42 ,41 ,39 Trieste טריֶאסֶטה

 Triglav טריגלאב, הפארק הלאומי
116-119 ,109 ,14 ,13

מוזיאון הפארק הלאומי טריגלאב   
)טֶרנָטה( 110
מפה 116-117  

טריגלאב, הר 40, 117, 128-129
טריגלאב, עמק האגמים 116

 ,15 Terme Čatež ֶטרֶמה צ׳אֶטז׳
161

טיול בעמק קרָקה 169  
 Trnovski )טרנֹובֹו, גשר )ליובליאנה

77 most
121 Trenta טֶרנָטה

מלונות 194  

טרנֶפסט, פסטיבל )ליובליאנה( 
33 Trnfest

66 Tršar, Drago טרשאר, דראגֹו

י
64 ,29 Jama, Matija ,יאָמה

הגשר מעל הדֹוּבָרה 64  
93 Janez יאֶנז מליובליאנה

 Jakac, Božidar יאקאץ, ּבֹוז׳ידאר
164

ּבֹוז׳ידאר יאקאץ )קֹונסטאנֶייביָצה   
ָנה קרקי( 169

 Jakčev )בית יאקֶצ׳ב )נֹובֹו ֶמסטֹו  
166

 Jakopič, Rihard יאקֹוּפיץ׳, ריכרד
64 ,29

גן יאקֹוּפיץ׳ )ליובליאנה( 76  
165 Jarm, Stane יארם, סטאֶנה

 Jašovič, יאשוביץ׳, דראגֹומיר
62 Dragomir

יהודים
בית הכנסת ברובע היהודי   

)מאריּבֹור( 181
ֶלנדאָבה 187  
יוגוסלביה 19
הקמתה 41  

התפרקותה 21, 43  
40 Yugoslavism יוגוסלביזם  
מלחמת העולם השנייה 42  

יוהאן פון הבסבורג, ארכידוכס 
171 Johann von Habsburg

יוזף השני, קיסר
מנזר ז׳יֶצ׳ה 178  
מנזר סטיצ׳ָנה 93  
מנזר ּפֶלֶטרֶיה 168  

מסדר המינוריטים 182  
יוחנן המטביל, כנסיית )ליובליאנה( 

 Cerkev sv Janeza Krstnika
76-77

יוחנן מקאסטאב
האפיפיור יוחנן פאולוס השני 54  
פרסקו מחול המוות 28, 39, 140  

)ה(יוליאניים, האלפים 23, 109
יוליה ּפרימיץ עם אחיה יאֶנז 

)לאנגּוס( 29
יום המרד בפשיזם 35

יום העצמאות והאחדות 35
יום הריבונות הסלובנית 35

 Union )יוניון, מלון )ליובליאנה
63 Hotel

יין 199
170 Istenič איסֶטניץ׳  

דרך היין ּביֶזליסקֹו-סֶרמישָקה   
170

וינֹוֶטָקה )ויּפאָבה( 144  
חופי סלובניה והקארסט 131  
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המוזיאון הצבאי טאּבֹור )לֹוֶקב(   
140 Vojaški muzej Tabor
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   

 81 Muzej )ליובליאנה(
 Sobodne Umetnosti

Metelkova
המוזיאון להיסטוריה חדשה   

 Muzej novejše )ֶצלֶיה(
175 zgodovine

המוזיאון לחישול ברזל )קרֹוָּפה(   
115 ,14 Kovaški muzej

המוזיאון לטבע )ליובליאנה( 67   
Prirodoslovni muzej

המוזיאון לפעילות תת־ימית   
 Muzej podvodnih )ּפיראן(

135 dejavnosti
המכרה התת־קרקעי ֶּפָצה 177   

Pdzemlje Pece
הפיר של אנטוני )אידִרָיה(   

150 Antonijev rov
ֶונֹו ּפילֹון )ַאיידֹובשצ׳יָנה(   

144-145
חדר הזיכרון לאיוואן צאנקאר   
 79 Spominska )ליובליאנה(

soba Ivana Cankarja
חוות נֹובאק )עמק נהר ֶרָקה(   
159 Novakova domačija

ֶחרמאן ֶּפצ׳אריץ׳ )ּפיראן( 134  
184-185 Ormož טירת אֹורמֹוז׳  

טירת ּבֹוֶגנשֶּפרק 94-95  
טירת ּבֶלד 112  

93 Grad Turjak טירת טוריאק  
 56 Ljubljanski טירת ליובליאנה  

Grad
 187 Lendavski טירת ֶלנדאָבה  

grad
טירת ּפֶרדיאָמה 152-153   

Predjamski grad
לֹוָז׳ה )קֹוֶּפר( 138  

 121 Trdnjava מבצר קלּוֶז׳ה  
Kluže

מוזיאון אזורי )מּורסָקה סֹוּבֹוָטה(   
186

מוזיאון אזורי )קֹוֶּפר( 139  
מוזיאון אזורי )קֹוֶצ׳בֶיה(   

165 ,164 Pokrajinski muzej
מוזיאון ֶּבָלה קַרִייָנה )ֶמטליָקה(   

168 Béla Krajina
מוזיאון גֹוֶרניסָקה )קראני(   

124 Gorenjski muzej
מוזיאון דֹוֶלניסָקה )נֹובֹו ֶמסטֹו(   

166 Dolenjski muzej
מוזיאון האדריכלות והעיצוב   

 85 Muzej za )ליובליאנה(
arhitekturo in oblikovanje

מוזיאון הדבוראות )ראדֹובליָצה(   
115 ,14 ,13 Čebelarski muzej

מוזיאון הדת של סלובניה 93  
מוזיאון הטבק )ליובליאנה( 77  

מוזיאון הטירה )שקֹופָיה לֹוָקה(   
90-91

מוזיאון המבשלה )ליובליאנה(   
80 80 Pivovarski muzej

מוזיאון המלח של ֶסצ׳ֹובלֶיה 137   
Sečoveljske muzej

מוזיאון הנמנמן בסֶנז׳ניק 158  
 Mestni )מוזיאון העיירה )אידִרָיה  

150 muzej
מוזיאון העיירה )שקֹופָיה לֹוָקה(   

91
מוזיאון העיר ליובליאנה 12, 25,   
73 Mestni muzej Ljubljana

מוזיאון הפארק הלאומי טריגלאב   
)טֶרנָטה( 110

מוזיאון הקהילה, קתדרלת   
גיאורגיוס הקדוש )ּפיראן( 

134-135 Župnijski muzej
מוזיאון הרכבת )ליובליאנה(   

80 Zelezniški muzej
 Muzej Velenje מוזיאון ֶוֶלנֶיה  

176
122 Tolmin מוזיאון טֹולמין  

 Tržiški muzej מוזיאון טרז׳יץ׳  
115

מוזיאון ליּוטֹוֶמר 185  
מוזיאון מסילת ּפאֶרנזאָנה   

 Muzej Ozkotirne )איזֹוָלה(
137 Železnice Parenzana

 Goriški מוזיאון נֹוָבה גֹוריָצה  
148 muzej

מוזיאון סלובניה )ֶוֶלנֶיה( 176  
מוזיאון ֶצרקנֹו 151  

 Kobariški מוזיאון קֹוּבאריד  
123 ,122 muzej

פארק ּפיבָקה להיסטוריה צבאית   
156 Park vojaške zgodovine
136 Forma Viva )פֹורָמה )ֶסָצ׳ה  

מוח, דלקת 225
64 Monet, Claude מונה, קלוד

מוניות
בליובליאנה 232  

שירותי הסעה לנמל־התעופה   
231 ,230

מֹוסט ָנה סֹוצ׳י 13, 109, 111, 122
מוסיקה עממית 26, 211

מוסיקה
ג׳אז 211  
חנויות 97  

ליובליאנה 98, 99  
מוסיקה עממית 26, 211  

מוסיקה קלאסית, אופרה ומחול   
210-211

פסטיבלים 32-35  
מוסכמות חברתיות 225

Mokrice מֹוקריֶצה
מלונות 195  

מסעדות 207  
מֹוקריֶצה, טירת 15

טיול בעמק קרָקה 169  
169 Moore, Roger מור, רוג׳ר

 Moravske מֹוראבסֶקה טֹוּפליֶצה
186 Toplice
מלונות 195  

186 ,161 Mura מּוָרה, נהר
 Murska Sobota מּורסָקה סֹוּבֹוָטה

186
מלונות 195  

מסעדות 207  
מזג אוויר 32-35, 220
177 Meža ֶמָז׳ה, נהר

מזכרות 97
מזרח סלובניה, ראו דרום סלובניה 

ומזרחה
מחול 210-211
פסטיבלים 34  

מחול המוות, פרסקו )יוחנן 
מקאסטאב( 28, 39, 140

מחול עכשווי, פסטיבל )מאריּבֹור( 
 Nagib Contemporary Dance

34 Festival
מטבע 226-227

מטבעות 227
168 Metlika ֶמטליָקה

ֶמֶטלקֹוָבה ֶמסטֹו )ליובליאנה( 
81 ,47 ,12 Metelkova Mesto

מידע למבקרים 221, 223
מידע לתיירים 221, 223

מידע לתיירים, מרכז )ליובליאנה( 
99 ,98

מיחזור 223
Mihelič, France מיֶכליץ׳, פראנֶצה
גלריית מיֶכליץ׳ )שקֹופָיה לֹוָקה(   

90 Galerija Mihelič
 Vodni )ה(מים, מגדל )מאריּבֹור(

181 stolp
מים, ענפי ספורט 215-216, 217

מים, שתיית 199
 Minoritski )מינוריטי, מנזר )ּפטּוי

182 samostan
177 Mislinja מיסלינָיה, נהר

183 Mithra )מיתָרה, מקדש )ּפטּוי
מכונית, נהיגה 231, 234-235

מכונית
אל סלובניה 231  

בטיחות בדרכים 235  
השכרת רכב 235  
חוקי תנועה 234  

חניה 235  
כבישים ודרכים 234-235  

נהיגה בסלובניה 234-235  
תקלות 225  

127 Ljubnica ליּוּבניָצה, נהר
185 Ljutomer ליּוטֹוֶמר

 Linhart, לינהארט, ָאנטֹו תֹומאז׳
115 Anto Tomaž

171 Liszt, Franz ליסט, פרנץ
ליֶפה, פסטיבל הקולנוע הבינלאומי 
35 LIFFE )ליובליאנה ומאריּבֹור(

 Lipovšek, ליּפֹובֶשק, מאריאָנה
211 Marjana

141 ,131 ,14 ,12 Lipica ליּפיָצה
ליּפיָצה, חוות הסוסים 23, 141, 

217 ,215
 ,14 ,12 Lipizzaner ליּפיָצה, סוסי

215 ,141
למֶּברג, הרוזן ליאופולד קארל 
78 Lamberg, Leopold Karl
187 ,163 Lendava ֶלנדאָבה
ֶלנט )מאריּבֹור(  33, 181  

מסעדות 206  
לסביות מטיילות 222-223
183 Leslie ֶלסלי, שושלת

לשכת התיירים הממלכתית של 
סלובניה 221, 223

מ
מאגיארים 38

211 Magnifico מאגניפיקֹו
 Mahler, Gustav מאהלר, גוסטב

72
 Matanovič, מאטאנֹוביץ׳, מיֶלנקֹו

29 Milenko
 Makovecz, מאקֹוֶבצז, אימֶרה

187 Imre
186 ,15 Martanjci מארטאניצ׳י
 Martinuzzi, מארטינּוצי, קארלו

55 Carlo
 ,161 ,107 ,15 Maribor מאריּבֹור

180-181 ,172-173
מלונות 195  

מסעדות 206  
מפה 180  

פסטיבלים 33, 35  
מאריּבֹור, טירה ומוזיאון אזורי 

 Mariborski grad, Pokrajinski
180 ,24 muzej

מאריּבֹור, תיאטרון הבובות 
211 ,210 Lutkovno gledališče
 Mariborsko מאריּבֹורסקֹו ּפֹוחֹורֶיה

181 Pohorje
סקי 31  

 Marmont, מארמֹונט, מרשל
84 Marshal

159 Mašun מאשּון
Mašera, Sergej מאֶשָרה, סרגיי
המוזיאון הימי סרגיי מאֶשָרה   

 Pomorski muzej )ּפיראן(
135 Sergej Mašera

מבשלות בירה
לאשקֹו 178  

מוזיאון המבשלה )ליובליאנה(   
80

 Magdalena )מגדלנה )מאריּבֹור
33

 kužno )מגפה, עמוד )מאריּבֹור
181 ,172-173 znamenje
 35 Maribor Electronic ֶמד

Destination
)ה(מדונה מקראקֹובֹו )אמן 

מסולצ׳אָבה( 64
מודרניזם 29, 84

מוזיאון הטירה )שקֹופָיה לֹוָקה( 
90-91

)ה(מוזיאון הלאומי של סלובניה 
)ליובליאנה( 40, 66

)ה(מוזיאון הלאומי של סלובניה 
 Narodni muzej )ליובליאנה(

81 ,66 ,40 Slovenije
)ה(מוזיאון הלאומי של סלובניה 
)ֶמֶטלקֹוָבה, ליובליאנה( 12, 81

)ה(מוזיאון לאמנות בת־זמננו 
 Muzej Sobodne )ליובליאנה(

81 Umetnosti Metelkova
מוזיאונים וגלריות

אחוזת טיבֹולי )ליובליאנה( 78   
Tivolski grad

ּבֹוז׳ידאר יאקאץ )קֹונסטאנֶייביָצה   
ָנה קרקי( 169

בית הזיכרון לאיוואן צאנקאר   
)ורחניָקה( 89

בית טארטיני )ּפיראן( 134   
Tartinijeva hiša

 Dom )בית טֶרנָטה )טֶרנָטה  
121 Trenta

בית יאקֶצ׳ב )נֹובֹו ֶמסטֹו( 166   
Jakčev dom

בית ליזנֶייק )קראניסָקה גֹוָרה(   
120 Liznjekova domačija

בית נאֶצה )שקֹופָיה לֹוָקה( 91   
Nacetova hiša

בית ּפֶלצ׳ניק )ליובליאנה( 77   
Plečnikova hiša

 Prešernova )בית ּפֶרֶשֶרן )קראני  
124 hiša

בית שיֶבץ )ראדֹובליָצה(   
115 Šivečeva hiša

בקתת ּפֶרסקאר )ֶוליָקה   
125 Preskarjev stan )ּפלאניָנה

גלריית אבגוסט ֶצ׳רניגֹוי )ליּפיָצה(   
141

גלריית לֹויֶזה סּפאצאל )שטאנֶייל(   
Galerija Lojzeta Spacala145

גלריית מיֶכליץ׳ )שקֹופָיה לֹוָקה(   
90 Galerija Mihelič

גלריית ריָקה ֶדֶּבניאָקה )קאנאל(   
122 Galerija Rika Debenjaka

גלריית שקּוץ )ליובליאנה( 58   
Galerija ŠKUC

האוסף האתנוגרפי )קֹוֶּפר( 139  
הגלריה הלאומית )ליובליאנה(   
64-65 Narodna galerija ,12
הגלריה המודרנית )ליובליאנה(   

66 Moderna galerija
הגלריה לאמנויות יפות )סלֹוֶבני   
 176 Galerija likovnih )גראֶדץ

umetnosti
הגלריה לאמנות נאיבית   

 166 Galerija likovnih )טֶרּבנֶיה(
samorastnikov

הגלריה לאמנות של ּפיראן   
134 Obalne galerije Piran
142 Škocjan הכפר שקֹוציאן  

המוזיאון האזורי בטירת מאריּבֹור   
180 ,24

המוזיאון האזורי ּפֹוסטֹויָנה 156  
183 Ptuj המוזיאון האזורי ּפטּוי  

המוזיאון האזורי קֹורֹושָקה   
 Koroški )סלֹוֶבני גראֶדץ(
176 pokrajinski muzej

המוזיאון האזורי של ֶצלֶיה   
 Pokrajinski muzej Celje

174-175
המוזיאון האתנוגרפי הסלובני   

)ליובליאנה( 12, 47, 82-83 
Slovenski etnografski muzej
המוזיאון הבינעירוני )קאמניק(   

 Medobčinski muzej Kamnik
125

המוזיאון הטכני הסלובני )טירת   
 Tehniški muzej )ּביסטָרה

89 Slovenije
המוזיאון הימי סרגיי מאֶשָרה   

 135 Pomorski muzej )ּפיראן(
Sergej Mašera

המוזיאון הלאומי של סלובניה   
 66 Narodni ,40 )ליובליאנה(

muzej Slovenije
המוזיאון הלאומי של סלובניה   

)ֶמֶטלקֹוָבה, ליובליאנה( 12, 81 
Narodni muzej Slovenije

המוזיאון הסלובני לדואר   
ולתקשורת )טירת ּפֹולחֹוב 

גראֶדץ( 88
המוזיאון הסלובני להיסטוריה   
בת־זמננו )ליובליאנה( 78-79 
 Muzej novejše zgodovine

Slovenije
המוזיאון הסלובני לכבאות   
 168 Slovenski )ֶמטליָקה(

gasilski muzej
המוזיאון הפתוח )מנזר ּפֶלֶטרֶיה(   

168 Pleterje Skansen
המוזיאון הפתוח ברֹוגאֶטץ 171  
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164 Nova Štifta נֹוָבה שטיפָטה
 ,107 ,15 Novo Mesto נֹובֹו ֶמסטֹו

166
היסטוריה 39  
מלונות 195  

מסעדות 207  
58 Novy, Lili נובי, לילי
37 Noricum נֹוריקּום

29 Nez, David ֶנז, דוד
ניאוליתית, תרבות 92

ניאנדרטלי, אדם
מערת דיבֶיה ּבאֶּבה )ֶצרקנֹו( 151   

Divje Babe
ניידים, טלפונים 228

ניקולאס הקדוש, קתדרלת 
 Stolna Cerkev sv )ליובליאנה(

54 ,48 ,39 ,24 Nikolaja
מפת רחובות מאוירת 50  

נכים מטיילים 222, 223
במלונות 191  

נמנמן, מוזיאון )טירת סֶנז׳ניק( 158
 Napoleon נפוליאון בונפרטה

Bonaparte
ארמון החשמן )ליובליאנה( 55  

האנדרטה האילירית )ליובליאנה(   
71

נצרות 38
נקיקים

אישקי 92  
וינטגאר 114  
טֹולמין 122  

114 Pokljuka ּפֹּוקליּוָקה  
נשף הפרות, פסטיבל )ּבֹוחיני( 34

ס
170 Sava סאָבה, עמק

178 ,127 Savinja סאבינָיה, נהר
 Salamun, סאלאמּון, אנדראז׳

29 Andraž
 Salamun, סאלאמּון, תֹומאז׳

29 Tomaž
38 Samo סאמֹו

ֶסביקץ ּבֶרז׳יֶצה, פסטיבל המוסיקה 
33 SEVIQC Brežice

Solčava סֹולצ׳אָבה, אמן
המדונה מקראקֹובֹו 64  

סֹולקאן, גשר )נֹוָבה גֹוריָצה( 
Solkan148

טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
סוסים

חוות הסוסים ליּפיָצה 23, 141,   
217 ,215

ליּוטֹוֶמר 185  
סוסי ליּפיָצה 12, 14, 141, 215  

רכיבה 215, 217  

123 ,109 ,41 Soča סֹוָצ׳ה, חזית
מבצר קלּוֶז׳ה 121  
מעבר ורשיץ׳ 121  

מפה 123  
קֹוּבאריד 122  

קראניסָקה גֹוָרה 120  
סֹוָצ׳ה, מסלול )הפארק הלאומי 

טריגלאב( 116
סֹוָצ׳ה, נהר 216
סֹוָצ׳ה, עמק 109

 Sokolski )סֹוקֹול, אולם )ליובליאנה
84 dom

84 Sokol סֹוקֹול, תנועת
סּוקֶצסּוס, גאיּוס וינדֹוניּוס 

 Successus, Gaius Vindonius
178

141 Sežana ֶסז׳אָנה
42 Stalin סטאלין, יוסיף

119 Stara Fužina סטאָרה פּוז׳יָנה
 Stari trg )סטארי טרג )ליובליאנה

58
 Stupica, סטּוּפיָצה, גבריאל

Gabriel
דיוקן עצמי גדול 29  

הגלריה המודרנית )ליובליאנה(   
66

 Samostan Stična סטיצ׳ָנה, מנזר
93

29 Stroj, Mihael סטרֹוי, מיכאל
 Sternen, Andrej סֶטרֶנן, אנדריי

29
Sternen, Matej סֶטרֶנן, מאֵטיי

הגלריה הלאומית )ליובליאנה( 64  
השמשייה האדומה 65  

כנסיית הבשורה הפרנציסקנית   
)ליובליאנה( 52

 )1593( Sisak )1593( סיסאק, קרב
92-93 ,39

118 Slap Savica סלאּפ סאביָצה
סלביים, שבטים 19, 38, 109

 Slovenj Gradec סלֹוֶבני גראֶדץ
176 ,15

מלונות 195  
מסעדות 207  

סלובני, מוזיאון )מנזר סטיצ׳ָנה( 93
סלובניה והקארסט 131-159

טבע ונוף 22  
טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
טירת ּפֶרדיאָמה 152-153  
יומיים ובקארסט 10, 12  

מלונות 194   
מסעדות 204-205  

מערות ּפֹוסטֹויָנה 154-156  
מערות שקֹוציאן 142-143  

מפה 132-133  

סלובניה
דיוקן 19-21  

מבט אל סלובניה 106-107  
מסלולים מומלצים 10-15  

מפה 16-17  
 Slovenske סלֹוֶבנסֶקה קֹוניֶצה

179 Konjice
מסעדות 207  

 Šmarna Gora שמארָנה גֹוָרה  
88

סלֹומֶשק, החשמן אנטון מרטין 
 ,174 Slomšek, Anton Martin

180
)ה(סמינר לכמרים )ליובליאנה( 

55 ,28 Semenišče
סנובורד 213, 217

 ,15 Grad Snežnik סֶנז׳ניק, טירת
158

 Snežniška planota סֶנז׳ניק, רמת
158-159 ,15
ספא, בתי 217

דֹוֶלניסֶקה טֹוּפליֶצה 167  
ֶטרֶמה 3000 186  
ֶטרֶמה צ׳אֶטז׳ 169  

לאשקֹו 178  
מֹוראבסֶקה טֹוּפליֶצה 186  

ראֶדנצי 185  
רֹוגאשָקה סלאטיָנה 171  

Spacal, Lojze סּפאצאל, לֹויֶזה
לֹויֶזה סּפאצאל )שטאנֶייל( 145  

מוזיאון נֹוָבה גֹוריָצה 148  
Spodnja Idrija סּפֹודנָיה אידִרָיה

מלונות 194  
ספורט 212-217

סקי באלפים הסלובניים 30-31  
ספינות

שיט 215  
שיט לסלובניה 231  

ספריות
ויּפאבסקי קריז׳ 145  
טירת ּבֹוֶגנשֶּפרק 95  

ספריית האוניברסיטה הלאומית   
)ליובליאנה( 12, 25, 70, 72-73

ספריית הסמינר )ליובליאנה( 28,   
55

ספריית האוניברסיטה הלאומית 
 Narodna in )ליובליאנה(

 ,12 univerzitetna knjižnica
72-73 ,25

מפת רחובות מאוירת 70  
136 Seča ֶסָצ׳ה, כף

 ,134 ,22 Sečovlje ֶסצ׳ֹובלֶיה
136-137

מסלול מומלץ 12, 14-15  
63 Secessionist סצזיון, סגנון

164 Scarnos, Jurij סקארנֹוס, יורי
ֶסקּונדיאנּוס, סטאטּוציּוס 

178 Secundianus, Statucius

מכס 221
מכרות

אידִרָיה 150  
המכרה התת־קרקעי ֶּפָצה 15,   

177
ֶוֶלנֶיה 176  

מוזיאון כריית הפחם )ֶוֶלנֶיה( 176  
43 Mladina מלאדיָנה

מלאדינסקֹו, תיאטרון )ליובליאנה( 
 Slovensko mladinsko

211 ,210 gledališče
מלאכת־יד 27

חנויות 97, 209  
מלונות 190-195

אכסניות וחוות תיירים 190  
דרום סלובניה ומזרחה 194-195  

הרי האלפים 193-194  
ילדים בהרי האלפים 191  

ליובליאנה 192  
מחירים והזמנות 191  

מטיילים נכים 191  
סלובניה והקארסט 194  

מלחמות נפוליאון )1799-1815( 
40

מלחמת העולם הראשונה 41
המוזיאון הצבאי טאּבֹור )לֹוֶקב(   

140
ראו גם סֹוָצ׳ה, חזית  

מלחמת העולם השנייה 21, 42
בית החולים הפרטיזני פראנָיה   

151
דראבֹוגראד 177  

המוזיאון הצבאי טאּבֹור )לֹוֶקב(   
140

חופי סלובניה והקארסט 131  
פארק ּפיבָקה להיסטוריה צבאית   

156
קֹוֶצ׳בֶיה 164  

קֹוֶצ׳בסקי רֹוג 165  
מלח

בריכות מלח 22, 137  
מוזיאון המלח של ֶסצ׳ֹובלֶיה 137  
ֶסצ׳ֹובלֶיה 12, 14-15, 136-137  

פסטיבל המלח )ּפיראן( 32  
מנזרים

המנזר הדומיניקני )ּפטּוי( 183  
המנזר המינוריטי )ּפטּוי( 182  

המנזר הפרנציסקני   
בקֹוסטאנֶייביָצה )נֹוָבה גֹוריָצה( 

148
מנזר אֹולימֶייה 170-171  
מנזר ז׳יֶצ׳ה 15, 178-179  

מנזר סֶבָטה גֹוָרה )נֹוָבה גֹוריָצה(   
 Frančiškanski samostan

148 Sveta Gora
מנזר סטיצ׳ָנה 93  

מנזר ּפֶלֶטרֶייה 15, 38, 168  
קֹוסטאנֶייביָצה ָנה קרקי 169  

 Mestni trg )ֶמסטני טרג )ּפטּוי
182

ֶמסטני טרג )שקֹופָיה לֹוָקה( 14, 90
מסים

במלונות 191  
במסעדות 197  

החזרי מע״מ 208  
מסעדות 196-207

דרום סלובניה ומזרחה 205-207  
הזמנת מקום 197  

הרי האלפים 202-203  
חופי סלובניה והקארסט   

204-205
טיפים 197  

ילדים במסעדות 197  
ליובליאנה 200-202  
מנות לצמחונים 196  
שעות פתיחה 197  

תפריטים 196  
ראו גם אוכל ומשקאות  

מע״מ, החזרי 208
מערות 23

דרך היין ּביֶזליסקֹו-סֶרמישָקה   
170

מערות ּפֹוסטֹויָנה 15, 35, 131,   
154-156

מערות שקֹוציאן 12, 14, 131,   
142-143

מערת דאנטה )טֹולמין( 122  
מערת דיבֶיה ּבאֶּבה )ֶצרקנֹו( 151  

מערת השלג 126  
מערת ויֶלניָצה 140  

 Pokljuška מערת ּפֹוקליּוָקה  
114 luknja

מערת ּפיבָקה 156  
מערת ּפלאניָנה 157  
מערת קריז׳ָנה 158  

ראו גם נקיקים  
מפות 234

אגם ּבֹוחיני 118-119  
ּבֶלד 113  

גֹורישָקה ּברָדה 149  
דרום סלובניה ומזרחה 162-163  

האלפים 110-111  
הפארק הלאומי טריגלאב   

116-119
חופי סלובניה והקארסט   

132-133
חזית סֹוָצ׳ה 123  

טיול באלפים, קאמנישקֹו-  
סאביניסֶקה 126-127

טיול בעמק קרָקה 169  
לגלות את סלובניה 10-11  

ליובליאנה: אדריכלות אר־נובו   
63

ליובליאנה: העיר החדשה 61  
ליובליאנה: העיר העתיקה 49  

ליובליאנה: מבט אל ליובליאנה   
46-47

ליובליאנה: מחוץ למרכז העיר   
87

ליובליאנה: מסביב למרכז העיר   
74-75

ליובליאנה: מפת רחובות   
100-103

ליובליאנה: מפת רחובות מאוירת   
של אזור האוניברסיטה 70-71

ליובליאנה: מפת רחובות מאוירת   
של העיר העתיקה 50-51

מאריּבֹור 180  
מרכז אירופה ומזרחה 17  
סלובניה 16-17, 106-107  

סקי באלפים הסלובניים 30-31  
ּפטּוי 183  
ּפיראן 135  
ֶצלֶיה 175  
קֹוֶּפר 139  

שקֹופָיה לֹוָקה 91  
מפלים

ַאיידֹובשצ׳יָנה 145  
מפל אֹורגליֶצה )קאמנישָקה   

ּביסטריָצה( 125
מפל ּבֹוָקה 122  
מפל רינָקה 126  

נקיק וינטגאר 114  
סלאּפ סאביָצה 118  

מקסימיליאן השני, קיסר 141
מרטין הקדוש, יום 35

Maria- מריה-תרזה, קיסרית
127 Teresa, Empress

מרכזי תרבות
ליובליאנה 98, 99  

)ה(משולש, הגשר )ליובליאנה( 
52-53 ,50 ,12 Tromostovje

משטרה 224, 225
 Meštrovič, ֶמשטרֹוביץ׳, איוואן

124 Ivan
משפט שלמה )קאבצ׳יץ׳( 65

נ
43 ,21 NATO נאטו

נאיבית, גלריה לאמנות )טֶרּבנֶיה( 
 Galerija likovnih

166 samorastnikov
נאֶצה, בית )שקֹופָיה לֹוָקה( 

91 Nacetova hiša
ֶנּבֹוטיצ׳ניק )ליובליאנה( 
62 ,25 Nebotičnik

148 Nova Gorica נֹוָבה גֹוריָצה
טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  

מלונות 194  
מסעדות 204  

43 Nova revija נֹוָבה ֶרִבָיה
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סקי 30-31, 213, 217
ּבֹוֶבץ 122  

גביע העולם בקפיצות סקי   
)ּפלאניָצה( 32

מאריּבֹורסקֹו ּפֹוחֹורֶיה 181  
ֶצרקנֹו 151  
קֹוֶּפה 177  

קרבאֶבץ 124  
קַריינסָקה גֹוָרה 120  

רֹוגָלה 179  
תחרות שועל הזהב )מאריּבֹור(   

35
סקי, גביע העולם בקפיצות 

)ּפלאניָצה( 32
 Scaramanga סָקָרָמנָגה, משפחת

141
סרבים 19

סרבים, קרואטים וסלובנים, 
ממלכה 41

סרטים ראו קולנוע
סתיו בסלובניה 34-35

ע
עות׳מאנית, האימפריה 39

)ה(עיירה, מוזיאון )שקֹופָיה לֹוָקה( 
91

)ה(עיר החדשה )ליובליאנה( 
61-73

אדריכלות אר־נובו בליובליאנה   
63

אזור האוניברסיטה: מפת   
רחובות מאוירת 70-71

הגלריה הלאומית 64-65  
מלונות 192  

מסעדות 200-201  
מפה אזורית 61  

)ה(עיר העתיקה )ליובליאנה( 
49-59

טירת ליובליאנה 56-57  
מלונות 192  

מסעדות 200  
מפה אזורית 49  

מפת רחובות מאוירת 50-51  
)ה(עירייה, בית )ליובליאנה( 
53 ,51 ,12 Mestna hiša

)ה(עירייה, בית )נֹובֹו ֶמסטֹו( 166
עיתונים 229

עצמאות )1991( 19, 20, 43
עשרת הימים, מלחמה )1991( 43, 

184 ,78

פ
63 Fabiani, Max פאּביאני, מקס
בית קריסֶּפר )ליובליאנה( 63  
ֶפראריס, גן )שטאנֶייל( 145  

ּפאנֹונָיה, מישור
נוף 23  

 Papler, Michael ּפאּפֶלר, מיכאל
90

פארקים וגנים
ָאלּפינּום יּוליאָנה )טֶרנָטה( 13,   
121 Alpinum Juliana ,116

ָארּבֹוֶרטּום וֹולצ׳יאי ּפֹוטֹוק 93   
Volčji Potok Arboretum

גבעת רֹוז׳ניק )ליובליאנה( 12,   
79 Rožnik

גן יאקֹוּפיץ׳ )ליובליאנה( 76   
Jakopič

גן ֶפראריס )שטאנֶייל( 145   
Ferrarijev vrt

הגן הבוטאני )ליובליאנה( 84   
Botanični vrt

הגן הבוטאני )ֶסז׳אָנה( 141  
וֹולצ'יאי ּפֹוטֹוק ָארּבֹוֶרטּום 125  

136 Rt Seča כף ֶסָצ׳ה  
פארק טיבֹולי )ליובליאנה( 12,   

78 Park Tivoli ,74
 136 Forma )פֹורָמה ויָוה )ֶסָצ׳ה  

Viva
פארקים לאומיים

הפארק הלאומי טריגלאב 13,   
 116-119 Triglavski ,109 ,14

narodni park
 Pogačnik, ּפֹוגאצ׳ניק, מארקו

29 Marko
 Grad Podsreda ּפֹודסֶרָדה, טירת

170
Pozzo, Andrea ּפֹוזֹו, אנדראה

כנסיית פטרוס הקדוש   
)ראדֹובליָצה( 115

קתדרלת ניקולאס הקדוש   
)ליובליאנה( 54

40 Pohlin, Marko ּפֹוחלין, מארקו
Putti, Angelo ּפּוטי, אנג׳לו

הסמינר לכמרים )ליובליאנה( 55  
קתדרלת ניקולאס הקדוש   

)ליובליאנה( 54
67 Putrih, Karel ּפּוטריך, קארל

ּפֹולחֹוב גראֶדץ, טירת 
88 Polhograjska graščina

פוליטיקה 21
138 Fontico )פֹונטיקֹו )קֹוֶּפר

156 Postojna ּפֹוסטֹויָנה
מסעדות 205  

 Postojnska ּפֹוסטֹויָנה, מערות
154-156 ,131 ,35 ,15 jama
42 Pučnik, Jože ּפּוצ׳ניק, יֹוֶז׳ה

 Pokljuška ּפֹוקליּוָקה, נקיק
114 soteska

ּפֹוקליּוָקה, רמת 13, 117
151 Porezen ּפֹוֶרֶזן, הר

 ,131 ,12 Portorož ּפֹורטֹורֹוז׳
230 ,136

היסטוריה 42  

מלונות 194  
מסעדות 205  
פסטיבלים 34  

182-183 ,107 ,15 Ptuj ּפטּוי
היסטוריה 37, 161  

מלונות 195  
מסעדות 207  

מפה 183  
פסטיבלים 35  

 Pokrajinski ּפטּוי, המוזיאון האזורי
183 muzej Ptuj

183 Ptujski grad ּפטּוי, טירת
ּפטּוי, רוזני 170

38 Ptujska Gora ּפטּויסָקה גֹוָרה
 Petkovšek, ֶּפטקֹובֶשק, אנטון

83 Anton
פטרוס הקדוש, כנסיית )אילירסָקה 

 Cerkev sv Petra )ּביסטריָצה
159

156 Pivka jama ּפיבָקה, מערת
157 ,156 ,154 Pivka ּפיבָקה, נהר
ּפיבָקה, פארק להיסטוריה צבאית 
156 Park vojaške zgodovine
)ה(פילהרמוני, ההיכל )ליובליאנה( 

72 ,71 Filharmonija
29 Pilon, Veno ּפילֹון, ֶונֹו

בבית הקפה 29  
ֶונֹו ּפילֹון )ַאיידֹובשצ׳יָנה(   

144-145
 Fink, Bernarda פינק, ברנרדה

211
 ,133 ,131 ,106 ,19 Piran ּפיראן

146-147 ,134-135
היסטוריה 39, 42  

מלונות 194  
מסלולים מומלצים 12, 14  

מסעדות 204-205  
מפה 135  

פסטיבלים 32, 34  
 Pirnat, Nikolaj ּפירנאט, ניקולאי

77
 Planinska jama ּפלאניָנה, מערת

157
Planica ּפלאניָצה

סקי 32  
פלוריאנוס הקדוש, כנסיית 

 Cerkev sv Florjana )ליובליאנה(
58-59

 Samostan Pleterje ּפֶלֶטרֶיה, מנזר
168 ,38 ,15

ּפֶלצ׳ניק, בית )ליובליאנה( 
77 Plečnikova hiša

 ,25 Plečnik, Jože ּפֶלצ׳ניק, יֹוֶז׳ה
77

אזור האוניברסיטה )ליובליאנה(   
70

אחוזת ּפֶלצ׳ניק )קאמינשָקה   
 Plečnikov dvorec )ּביסטריָצה

125
בית הקברות ז׳אֶלה )ליובליאנה(   

85
54 Peglezen בית ֶּפגֶלֶזן  

בית ּפֶלצ׳ניק )ליובליאנה( 77  
גשר הסנדלרים )ליובליאנה( 51  

גשר טרנֹובֹו )ליובליאנה( 77  
הגשר המשולש )ליובליאנה( 50,   

53
החומה הרומית )ליובליאנה( 76  

כנסיית ברתולומיאוס הקדוש   
)ליובליאנה( 80

כנסיית העליה )ּבֹוגֹוִייָנה(   
 186-187 Cerkev

Gospodovega vnebohoda
כנסיית יוחנן המטביל   

)ליובליאנה( 76
כנסיית יעקב הקדוש )שקֹופָיה   

לֹוָקה( 90
כנסיית מיכאל הקדוש )ביצות   

 92 Cerkev sv )ליובליאנה
Mihaela

כנסיית סטפנוס הקדוש   
 Cerkev sv Štefana )ריּבניָצה(

164
כנסיית פלוריאנוס הקדוש   

)ליובליאנה( 58
כנסיית פרנציסקוס מאסיזי   

 80-81 Cerkev sv )ליובליאנה(
Frančiška Asiškega

מוזיאון האדריכלות והעיצוב   
 85 Muzej za )ליובליאנה(

arhitekturo in oblikovanje
ספריית האוניברסיטה הלאומית   

)ליובליאנה( 25, 70, 72-73 
 Narodna in univerzitetna

knjižnica
פסל 73  

קֹולֹונאדת השוק )ליובליאנה( 54  
קפלת הקבר הקדוש )קאמניק(   
125 Kapela Božjega groba

124 Kranj קראני  
קריז׳אנֶקה )ליובליאנה( 70, 73   

Križanke
פנטקוסט 35

פסחא 35
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 

32-35
 Cerkno לאּופארי בֶצרקנֹו  

151 laufarji
183 Kurent קּוֶרנט  

שקֹורֹומאטי 159  
פעילויות בטבע 212-217

 Pečarič, ֶּפצ׳אריץ׳, ֶחרמאן
Herman

גלריית ֶחרמאן ֶּפצ׳אריץ׳ )ּפיראן(   
134

ֶּפָצה, המכרה התת־קרקעי 
177 ,15 Pdzemlje Pece

פראנזֹוטֹוָבה, שֶטפאִנָיה 
79 Franzotova, Štefanija
פראנָיה, בית חולים פרטיזני 

 Partizanska bolnica Franja
151

 Ferrarijev )ֶפראריס, גן )שטאנֶייל
145 vrt

ּפרבֹוַמייסקי טרג )ּפיראן( 
135 Prvomajski trg

ֶּפֶרגריֶנה הראשון, פטריארך 
 93 Peregrine I, אקוויֶלָיה

Aquileia
ּפֶרדיאָמה, טירת 12, 15, 25, 131, 

152-153
פרדיננד השני, קיסר 39, 169

פרהיסטוריים, אתרים
באלפים 109  

דרום סלובניה ומזרחה 161  
טירת ּפֶרם 159  

מֹוסט ָנה סֹוצ׳י 122  
מערת דיבֶיה ּבאֶּבה )ֶצרקנֹו( 151  

)ה(פרובינציות האיליריות 40
פרוטסטנטיּות 39

)ה(פרטורי, הארמון )קֹוֶּפר( 138
פרידריך השלישי, קיסר 164

90 Freising פַרייזינג, בישופים
פַרייזינג, כתבי־יד 38

 ,52 Primic, Julija ּפרימיץ, יוליה
124 ,76

)ה(פרלמנט הסלובני )ליובליאנה( 
67

)ה(פרלמנט של סלובניה 
 67 Parlament )ליובליאנה(

Slovenije
ּפֶרם 159

פרנץ הראשון, קיסר
מערות ּפֹוסטֹויָנה 154  

קונגרס הברית הקדושה )1821(   
72

פרנץ יוזף הראשון, קיסר
גשר הדרקון )ליובליאנה( 55  

לאשקֹו 178  
)ה(פרנקית, האימפריה 38, 109
42 Perspektive פרספקטיבה

ּפֶרסקאר, )ֶוליָקה ּפלאניָנה( 125
40 ,15 Prekmurje ּפֶרקמּורֶיה

ּפֶרֶשֶרן, יום 35
 Prešeren, ּפֶרֶשֶרן, פראנֶצה

53 ,40 ,29 France
בית ּפֶרֶשֶרן )קראני( 124  

האי ּבֶלד 112  

כנסיית יוחנן המטביל   
)ליובליאנה( 76

לחיים 41  
פסל ּפֶרֶשֶרן )ליובליאנה( 50, 52,   

53
ּפֶרֶשרנֹוב טרג )ליובליאנה( 40,   

52
קראני 124  

ּפֶרֶשרנֹוב טרג )ליובליאנה( 
52 ,40 ,12 Prešernov trg

ּפֶרֶשרנֹובֹו גֶלדאלישֶצ׳ה קראני 
 Prešernovo gledališče Kranj

211 ,210
פשיעה 224

צ
צאנקאר, אולם )ליובליאנה( 67, 98
89 Cankar, Ivan צאנקאר, איוואן
אולם צאנקאר )ליובליאנה( 67  
בית הזיכרון לאיוואן צאנקאר   

)ורחניָקה( 89
גבעת רֹוז׳ניק )ליובליאנה( 79  

חדר הזיכרון לאיוואן צאנקאר   
)ליובליאנה( 79

צאנקארֶייב דֹום )ליובליאנה( 
211 ,210 Cankarjev dom

43 JLA צבא העם של יוגוסלביה
63 Čuden )צ׳ּוֶדן, בית )ליובליאנה
 Zotto, Antonio צֹוטֹו, אנטוניו דל

dal
פסל טארטיני 134  

ציור 27
)ה(ציסטרסיאני, מסדר

מנזר סטיצ׳ָנה 93  
קֹונסטאנֶייביָצה ָנה קרקי 169  

ציפורים 23
ֶצלֶיה 174, 175

טירת ּפֹודסֶרָדה 170  
מנזר ּפֶלֶטרֶיה 168  
174-175 Celje ֶצלֶיה
היסטוריה 37, 161  

מלונות 194  
מסעדות 206  

מפה 175  
ֶצלֶיה, אולריך השני, רוזן 39, 161,   

174
ֶצלֶיה, רוזנים 38, 161

צלילה 216, 217
צמחוני, אוכל 196

ֶצנטרֹוֶמרקּור, בניין )ליובליאנה( 
63 ,52 ,25 Centromerkur

צרכים מיוחדים 222
167 Črnomelj צ׳רנֹוֶמלי

מסעדות 206  
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 Černigoj, ֶצ׳רניגֹוי, ָאבגּוסט
29 Avgust

גלריית ָאבגּוסט ֶצ׳רניגֹוי )ליּפיָצה(   
 Galerija Avgusta Černigoja

141
ֶצרקֶבניק, גשר )מערות שקֹוציאן( 

142 Cerkvenik
151 Cerkno ֶצרקנֹו

151 laufarji לאּופארִיי  
סקי 30  

32 Cerkno Jazz ֶצרקנֹו ג׳אז
 Cerkniško jezero ֶצרקניָצה, אגם

157 ,15

ק
קאבארָנה ֶנּבֹוטיצ׳ניק )ליובליאנה( 
99 ,62 Kavarna Nebotičnik

 Kavčič, Stane קאבצ׳יץ׳, סטאֶנה
42

Kavčič, Franc קאבצ׳יץ׳, פראנץ
משפט שלמה 65  

26 Katalena קאטאֶלָנה
67 Kalin, Zdenko קאלין, זֶדנקֹו
 ,109 ,15 ,13 Kamnik קאמניק

124-125
מלונות 193  

מסעדות 203  
פסטיבלים 34  

 Kamniška קאמנישָקה ּביסטריָצה
125 Bistrica

קאמנישקֹו-סאביניסֶקה, אלפים 
13 Kamniško-Savinjske
טיול במכונית 126-127  

34 Kamfest )קאמֶפסט )קאמניק
122 Kanal קאנאל

קאנו 216, 217
122 ,31 ,30 Kanin קאנין, הר

122 Kanin קאנין, הר
סקי 30, 31  

41 Carinthia קארינתָיה
קארל הראשון, קיסר 123
קארל הרביעי, קיסר 57
קארל השישי, קיסר 73

קארל השני, ארכידוכס סטיריה 
141

109 Carniola קארניֹוָלה
12 Karst קארסט, אזור

נוף 23  
ראו גם חופי סלובניה והקארסט  

138 Carpaccio קארפאצ׳יו
 ,41 ,14 ,13 Kobarid קֹוּבאריד

123 ,122
מלונות 193  

מסעדות 203  
30 Kobla קֹוּבָלה

Kobilca, Ivana קֹוּבליָצה, איוואנה
אשה שותה קפה 28  

 ,145 Kobenzl קֹוֶּבנצל, משפחת
153

121 Kugy, Julius קּוגי, ד״ר יוליוס
84 Codelli קֹוֶדלי, משפחת

קֹוֶדלי פון פאֶרנֶפלד, הברון אנטון 
 Codelli von Fahrenfeld,

84 Baron Anton
Quaglio, Giulio קוואליֹו, ג׳וליו

הסמינר לכמרים )ליובליאנה( 28,   
55

קתדרלת ניקולאס הקדוש   
)ליובליאנה( 24, 50, 54
 Quaglio, קוואליֹו, רפאלו

28 Raffaello
119 Kozolec קֹוזֹוֶלץ

 Kozmus, Primož קֹוזמֹוס, ּפרימֹוז׳
43

62 Kottler, Helena קֹוטֶלר, ֶחֶלָנה
Kojsko קֹויסקֹו

טיול בגֹורישָקה ּברָדה 149  
 Koch, Ciril קֹוך, קיריל ֶמתֹוד

63 Metod
בית האופטמן )ליובליאנה( 25,   

63 ,52
בית צ׳ּוֶדן )ליובליאנה( 63  

טירת קֹוֶדלֶייבֹו )ליובליאנה( 84  
קולנוע 210, 211
ליובליאנה 99  

פסטיבלים 33, 34, 35  
קולנוע, הפסטיבל של סלובניה 

)ּפֹורטֹורֹוז׳( 34
)ה(קולנוע הפתוח, פסטיבל )ּבֹוֶבץ( 

35 Outdoor Film Festival
168 Kolpa קֹולָּפה, נהר

קֹולָּפה, עמק 15, 107, 165
רפטינג 165  

קומאינפורם, ארגון 42
קומוניזם 21

האביב הסלובני 21, 42-43  
ֶוֶלנֶיה 176  

סלובניה והקארסט 131  
קֹוֶצ׳בֶיה 164-165  

קומוניסטים, הליגה של סלובניה 
43

קונגרס הברית הקדושה )1821( 72
קֹונגֶרסני טרג )ליובליאנה( 

72 Kongresni trg
 Contieri, Jacopo קֹונטֶיירי, יאקֹוּפֹו

59
קונטרה-רפורמציה 28, 39

קונסוליות 221, 223
קֹונסטאנֶייביָצה ָנה קרקי 

15 ,11 Konstanjevica na Krki
קונסטרוקטיביזם 29

80 Kosler, Ivan קֹוסֶלר, איוואן
80 Kosler, Peter קֹוסֶלר, פטר

177 Kope קֹוֶּפה
31 skiing סקי  

40 Kopitar, Jernej קֹוּפיטאר, ֶירֵני
 ,131 ,19 ,14 ,12 Koper קֹוֶּפר

138-139
היסטוריה 39, 42  

מסעדות 204  
מפה 139  

43 Kučan, Milan קּוצ׳אן, מילאן
164-165 Kočevje קֹוֶצ׳בֶיה

 ,15 Kočevski Rog קֹוֶצ׳בסקי רֹוג
165 ,20

121 Koritnica קֹוריטניָצה, נהר
183 Kurent קּוֶרנט

קּוֶרנטֹובאנֶיה )ּפטּוי( 
35 Kurentovanje

קטרינה לּוקאנצ׳יץ׳ )גלאדיץ׳( 65
קיאק, שיט 216, 217
קידומות טלפון 228

43 Kidrič, Boris קידריץ׳, בוריס
קינֹו אֹוטֹוק, פסטיבל הקולנוע 

33 Kino Otok )איזֹוָלה(
88 Kisl, Vid קיסל, ויד

88 Kisl, Jurij קיסל, יורי
קיסל, משפחת 85

קיץ בסלובניה 33-34
קיץ בעיר העתיקה, פסטיבל 

)ליובליאנה( 33
קיריל ומתודיוס הקדושים, כנסייה 

 Pravoslavna )ליובליאנה(
 cerkev sv Cirila in Metoda

62 ,46
41 Klagenfurt קלאֶגנפּורט

 121 Trdnjava קלּוֶז׳ה, מבצר
Kluže

ֶקלטים 37
קליפורניה 196

165 Klepec, Peter קֶלֶּפץ, פטר
קמפינג 191
קניונינג 216

קניות 208-209
אוכל ומשקאות 96-97, 209  

החזרי מע״מ 208  
חנויות כלבו ומרכזי קניות 96, 97  

ליובליאנה 96-97  
מוסיקה 97  

מחירים ותשלומים 208  
מלאכת־יד ומזכרות 97, 209  

מרכזי קניות 209  
ספרים 97  

שעות פתיחה 208, 221  
ראו גם שווקים  

קפה 199
קפלות ראו כנסיות

29 Kralj, Tone קראלי, טֹוֶנה
 Kralj, France קראלי, פראנֶצה

169

124 Kranj קראני
היסטוריה 109  

מישקֹו קראנֶייץ 187  
 Kranjska Gora קראניסָקה גֹוָרה

120 ,106 ,14 ,13
מלונות 193  

מסעדות 203  
סקי 30, 31  

76 Krakovo )קראקֹובֹו )ליובליאנה
124 Krvavec קרבאֶבץ

סקי 31  
קרואטים 19

קרֹומֶּברק, טירת )נֹוָבה גֹוריָצה( 
148 Kromberk

115 ,14 ,13 Kropa קרֹוָּפה
)ה(קרטּוזיאני, מסדר

מנזר ז׳יֶצ׳ה 178-179  
מנזר ּפֶלֶטרֶייה 168  

קריז׳אנֶקה )ליובליאנה( 
Križanke73

מפת רחובות מאוירת 70  
קריז׳אנֶקה, תיאטרון )ליובליאנה( 

12 Križanke
158 Križna jama קריז׳ָנה, מערת

92 Krim קרים, גבעת
 Krisper )קריסֶּפר, בית )ליובליאנה

63
38 Carantania ָקָרנטאנָיה, דוכסות

114 Krnica קרניָצה
211 Kreslin, Vlado קֶרסלין, ולאדֹו

קרָקה, טיול 169
קרָקה, נהר 166, 167
15 Krka קרָקה, עמק
טיול במכונית 169  

קתדרלות
קתדרלת גיאורגיוס הקדוש   

 Stolna cerkev sv Jurija )ּפיראן(
134-135

קתדרלת העלייה )קֹוֶּפר(   
 stolnica Marijinega

138 vnebovzetja
קתדרלת יוחנן המטביל   

 stolna cerkev sv )מאריּבֹור(
180 Janeza Krstnika

קתדרלת ניקולאוס הקדוש   
)ליובליאנה( 24, 39, 48, 50, 54

ראו גם כנסיות  

ר
153 Ravbar ראבּבאר, הברון
ראבּבאר, חשמן ליובליאנה 55

 Ravnikar, ראבניקאר, אדווארד
Edvard

אולם צאנקאר )ליובליאנה( 67  
בית הקברות ז׳אֶלה )ליובליאנה(   

85

הגלריה המודרנית )ליובליאנה(   
66

נֹוָבה גֹוריָצה 148  
 ,109 ,13 Radovljica ראדֹובליָצה

114-115
מלונות 193  

מסעדות 203  
פסטיבל ראדֹובליָצה 34  

ראדֹובָנה, מסלול אופניים )הפארק 
 Radovna )הלאומי טריגלאב

117
ראדֹובָנה, נהר 114

 Radič, Stjepan ראדיץ׳, סטֶייּפאן
41

Radmirje ראדמירֶיה
טיול בהרי האלפים, קאמנישקֹו-  

ה 127 סאביניסֶקֶ
185 Radenci ראֶדנצי

ראדצקי, פילדמרשל יוזף 
78 Radetzky, Josef

ראו גם טיולים מודרכים במכונית
170 Ranger, Ivan ראנֶגר, איוואן
 Rankovič, ראנקֹוביץ׳, אלכסנדר

42 Aleksandar
157 Rak ראק, נהר

ראקֹוב שקֹוציאן, הפארק האזורי 
157 Rakov Škocjan
42 57 57 Revija ֶרִביָיה

רדיו 229
רהיטים מצוירים 27

 ,13 Robanov kot רֹוּבאנֹוב קֹוט
15

טיול באלפים של קאמנישקֹו-  
ה 126 סאביניסֶקֶ

מלונות 194  
 Robba, רֹוָּבה, פרנצ׳סקו

Francesco
כנסיית הבשורה הפרנציסקנית   

)ליובליאנה( 50, 52
כנסיית יעקב הקדוש )ליובליאנה(   

59
כנסיית פלוריאנוס הקדוש   

)ליובליאנה( 59
מזרקת שלושת הנהרות 24, 28,   

64 ,53 ,51 ,47 ,40
פסל החזה של שארל השישי 73  

פסל נרקיס 53  
קתדרלת ניקולאס הקדוש   

)ליובליאנה( 24, 54
 Muzej רֹוגאֶטץ, המוזיאון הפתוח

171 na prostem Rogatec
 Rogaška רֹוגאשָקה סלאטיָנה

171 ,161 Slatina
מלונות 195  

מסעדות 207  
179 Rogla רֹוגָלה

סקי 31  

רודולף הראשון, קיסר 57
רודולף הרביעי, ארכידוכס 166

רודולף הרביעי, קיסר 39
 Rožnik )רֹוז׳ניק, גבעת )ליובליאנה

79 ,12
 Rotar, France רֹוטאר, פראנֶצה

66
123 Rombon רֹומּבֹון, הר

רומים 37
ַאיידֹובשצ׳יָנה 144  

אנדרטת אורפאוס )ּפטּוי(   
182-183

דרום סלובניה ומזרחה 161  
החומה הרומית )ליובליאנה(   

76 Rimski zid
המכרה התת־קרקעי ֶּפָצה 177  

הנקרופוליס הרומי 178  
ורחניָקה 89  
ֶלנדאָבה 187  

מבצר קלּוֶז׳ה 121  
מֹוסט ָנה סֹוצ׳י 122  

מקדש מיתָרה )ּפטּוי( 183  
עמק סֹוָצ׳ה 109  

ּפטּוי 182  
ֶצלֶיה 174  
קֹוֶּפר 138  

רומית, אימפריה 38
רופאים 225

33 Rock Otočec רֹוצק אֹוטֹוֶצ׳ץ
רוק, מוסיקת 211

ליובליאנה 98, 99  
רחובות וכיכרות

גלאבני טרג )ֶצלֶיה( 174  
הכיכר המרכזית )מאריּבֹור(   

180-181 Glavni trg
טארטינֶייב טרג )ּפיראן( 134  

טרג ֶרּפּוּבליֶקה )ליובליאנה( 67  
ֶמסטני טרג )ּפטּוי( 182  

ֶמסטני טרג )שקֹופָיה לֹוָקה( 90  
סטארי טרג )ליובליאנה( 58  

ּפרבֹוַמייסקי טרג )ּפיראן( 135  
ּפֶרֶשרנֹוב טרג )ליובליאנה( 52  
קֹונגֶרסני טרג )ליובליאנה( 72  

רחיפה 215, 217
ריאליזם סוציאליסטי 42
164 Ribnica ריּבניָצה

119 Ribčev Laz ריּבֶצ׳ב לאז
Rinka רינָקה, מפל

טיול באלפים של קאמנישקֹו-  
סאבינסקֶיה 126

113 Rikli, Arnold ריקלי, ארנולד
רכבות סלובניה 232, 233

רכבל
ֶוליָקה ּפלאניָנה 125  
ליובליאנה 51, 56  

מאריּבֹורסקֹו ּפֹוחֹורֶייה 181  
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רכבת 231, 232-233
גשר סֹולקאן )נֹוָבה גֹוריָצה( 148,   

149
מוזיאון הרכבת )ליובליאנה( 80  
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