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היום הראשון
התחילו את היום בזאדאר התוססת )עמ’ 120(, 
העשירה בעתיקות רומיות לצד מיצבים נועזים 

של אמנות רחוב בת־זמננו, כמו עוגב הים 
 ,)p120( Pet Bunara-שבו לאכול ב .)עמ’ 124(
והמשיכו לטייל בין הביצורים בפארק המלכה 
ֶייֶלָנה מאדֶייבָקה )עמ’ 125(. קפצו למים בחוף 

קֹולֹובאֶרה )Kolovare(, או שבו לנוח באחד 
מבתי־הקפה שעל קו המים; לאחר מכן, צאו 

לטיול לעת ערב לאורך הטיילת, ותיהנו משקיעה 
עוצרת־נשימה. סיימו את היום בברכת השמש, 

מיצב האמנות הזוהר בלילות )עמ’ 124(.

היום השני
שוטו בסירה אל הפארק הלאומי קֹורנאטי 
)עמ’ 134( ובלו את הבוקר על הסיפון, תוך 

כדי התרשמות מנופי היבשת ואיי הים 
האדריאטי. זה הזמן לארוחת צהריים טובה 

של מאכלי־ים באחת המסעדות שבאי 
קֹורנאטי. שחו במימיו הצלולים של האי 

ואז שובו אל הסירה ואיתה הפליגו בחזרה 
לזאדאר. בסוף היום, תוכלו להתרווח 

 Garden-על בירת-בוטיק או קוקטייל ב
Lounge )עמ’ 123( האגדי של זאדאר.

היום השלישי
סעו בכביש החוף לכיוון דרום-מזרח עד 
שיֶּבניק )עמ’ 128(, עצרו בדרך גם באגם 

וראָנה )עמ’ 144(, ושבו לארוחת צהריים של 
פסטה באחת משלל המסעדות שלאורך קו 
החוף של שיֶּבניק. טיילו בסמטאות הצרות 
והמדורגות מימי־הביניים, בקרו בקתדרלת 

יעקב הקדוש )עמ’ 132(, המרהיבה ביופייה, 
ולאחר מכן טפסו אל מבצר המלאך מיכאל 

)עמ’ 130(, ותיהנו מנוף נפלא. אם נשאר לכם 
זמן, מומלץ לבקר במצודת ּבארֹוֶנה )עמ’ 130(. 

אל תשכחו להזמין שולחן מראש במסעדת 
Pelegrini )עמ’ 129( עטורת הפרסים.

היום הרביעי
סעו במכונית או באוטובוס משיֶּבניק 

לסקָרדין, שער הכניסה אל הפארק הלאומי 
היפהפה קרָקה )עמ’ 136(. אל תשכחו 

להצטייד בבגדי־ים; הרחצה תחת המפלים 
של סקָרדינסקי ּבּוק היא חוויה שאסור 
לפספס. טיילו בשבילים המוגבהים של 

הפארק בין אשדות שוצפים וטחנות מים 
עתיקות, ואם יישאר לכם זמן, הצטרפו 
לשיט בסירה בין אגמי הפארק ונקיקיו. 

בסקָרדין יש כמה אפשרויות לארוחת ערב.

היום החמישי
סעו לאורך החוף לכיוון דרום אל טרֹוגיר 
)עמ’ 98(, ועצרו בדרך בעיירה התוססת 

ּפרימֹושֶטן )עמ’ 140(, מקום מצוין למנוחה 
קלה על החוף. טיילו בנחת במבוך הסמטאות 

של טרֹוגיר, ואל תחמיצו את הקתדרלה 
המהוללת של העיר )עמ’ 98(. הזמינו 

תבשיל בשר עם שזיפים )ּפאשטיצאָדה, 
pašticada( באחת ממסעדות העיר, ולאחר 

מכן שבו ללגום קוקטייל לשפת המים.

היום השישי
מרחק נסיעה קצר מפריד בין טרֹוגיר לספליט 

)עמ’ 84(, אבל בדרך מומלץ לעצור בעיירה 
הרומית סאלֹוָנה )עמ’ 106(, ולהתרשם 
מהעתיקות הפזורות בין כרמי הענבים 

והזיתים. עם ההגעה לספליט, פנו היישר 
אל הארמון הרומי שניצב כיום בלב העיר 

החדשה, ותוכלו לבלות בו שעות. טבילה קלה 
לעת ערב בחוף ּבאצ’ביֶצה )Bačvice; עמ’ 91( 
תהיה הקדמה מושלמת לבילוי לילי בסמטאות 
הרצופות בתי־קפה בעיר העתיקה של ספליט.

שבועיים

טיה מסלולים מומלצים
בדלמטיהזוהי קרוא

1

4

2

3

1 מפל בפארק הלאומי קרָקה.

2 מנוחה על עוגב הים של 
זאדאר.

3 ארוחה קרואטית מסורתית.

4 סירות בסקָרדין.
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3

2

4

5

1 שיט במעבור אל קֹורצ’ּוָלה.

2 ספליט המוארת לעת שקיעה.

3 מבלים בבר Carpe Diem שבעיירה 
חבאר.

4 עוגיות ב-Cukarin שבקֹורצ’ּוָלה.

 Bol 5 ארוחת ערב עם נוף במסעדת
שבאי ּבראץ’.

טיה מסלולים מומלצים
זוהי קרוא

היום השביעי
שבו לשתות קפה על קו החוף של ספליט, ועלו 
למעבורת לסּוֶּפטאר שבּבראץ’ )עמ’ 110(. טיילו 

לאורך המפרץ הרחב וזרוע חלוקי־האבן של 
ּבראץ’, ולאחר מכן חצו את פנים האי בדרך אל 

ּבֹול שלחופו הדרומי. שבו לארוחה קלה בבר 
 Ul Vladimira( Arguola הכריכים המיתולוגי

Nazora 6-8( שלשפת המים, והמשיכו מכאן 
אל זלאטני ראט, לשון חלוקי־אבן פוטוגנית 

המשתרבבת אל תוך הים האדריאטי. מאכלי־
ים טעימים מחכים לכם בנמל של ּבֹול; 

אחרי ארוחת הערב, בואו לראות מה מוקרן 
בקולנוע הפתוח שניצב בגאון מעל הנמל.

היום השמיני
שוטו בקטמרן מּבֹול לֶילָסה )Jelsa( שבאי 

חבאר )עמ’ 92(, ותיהנו מקסמה של העיירה 
הקטנה ומכוס קפה נינוחה בכיכר המרכזית. 

סעו במכונית או באוטובוס לעיירה חבאר )עמ’ 
94(, ושבו לארוחת צהריים קלה. פנו אל אחד 

מהחופים הסלעיים שממערב לנמל, לטבילה או 
למנוחה קלה. בשעות אחה”צ המאוחרות תוכלו 

לטפס אל המבצר שמעל העיירה, ולהתרשם 
מנוף יפה של קו החוף ושל האיונים המוריקים 

שמסביב. הזמינו מראש שולחן במסעדת 
www.macondo. com.hr( Macondo( המפתה.

היום התשיעי
קפה בנמל היאכטות של חבאר הוא בגדר 

חובה, לפני שתמשיכו אל סטארי גראד 
)עמ’ 92(, עיירה של בתי אבן, רחובות 

צרים וסירות דיג. בקרו באחוזת הרנסאס 
של ֶּפטאר ֶהקטֹורֹוביץ’, כדי לראות איך 
חיו אצילי חבאר בימים עברו, ובואו אל 
המוזיאון העירוני כדי ללמוד על סטארי 

גראד בעת העתיקה. שבו ללגום משקה 
ולאכול ארוחה קלה באחד מהברים שלשפת 

הנמל. לבילוי אל תוך הלילה עם די.ג’ייז 
וקוקטיילים, פנו אל Carpe Diem )עמ’ 95(.

היום העשירי
בכמה מימות השבוע תוכלו לשוט בקטמרן 

מהעיירה חבאר אל האי ויס )עמ’ 96(. לחלופין, 
שוטו במעבורת בחזרה לספליט, והמשיכו לוויס 

אחה”צ. הליכה על קו החוף של העיירה ויס 
עד לפרוור קּוט )Kut( מזמנת מראות מהיפים 

בקרואטיה כולה. אם יישאר לכם עוד כוח, 
טפסו מעלה אל מבצר המלך ג’ורג’ הרביעי, 

מעברו השני של המפרץ, בקרו במוזיאון 
המקסים ושבו בקפה-מסעדה שבחצר היפה. 
 Pojoda-אחר כך המשיכו לארוחה מוצדקת ב
)עמ’ 97(, בצל עצי התפוז שבּפאטיֹו הנהדר, 

או בכל מסעדת דגים אחרת בעיירה ויס.

היום האחד־עשר
חצו את האי אל קֹומיָז’ה )עמ’ 96(, נקודת 
היציאה העיקרית לטיולים במערת ּביֶשבֹו 

המסחררת. צאו לדרך מוקדם: המערה 
פופולרית מאוד, והתור בכניסה עשוי להיות 

ארוך. טיילו בנמל של קֹומיָז’ה או בלו את 
אחה”צ במפרץ קאֶמניָצה )Kamenica(, חוף 
מקסים המשתרע מדרום לעיירה. פנקו את 

 Jastožera-עצמכם בארוחת לובסטרים ב
)עמ’ 96(, ושובו לעיירה ויס למשקה לילי.

היום השניים־עשר
כדי להפליג מוויס לקֹורצ’ּוָלה )עמ’ 102(, 

יהיה עליכם לשוט לספליט בשעות הבוקר, 
בקטמרן או במעבורת, ושוב מספליט 

לקֹורצ’ּוָלה בשעות אחה”צ. עם הגעתכם, 
צאו לטיול בעיירה קֹורצ’ּוָלה, והציצו בתמונת 

המזבח של טינטֹוֶרטֹו שבקתדרלה. לאחר מכן, 
עלו לטייל על ביצורי העיר. זה הזמן לשבת 

לארוחה של מאכלי־ים על הגג במסעדת 
.)www.konobaadio mare.hr( Adio Mare

היום השלושה־עשר
הצטרפו לטיול שיט באי מלֶייט, וצאו לטיול 

בפארק הלאומי )עמ’ 74( העשיר ביערות 
ובאגמים. שכרו אופניים, דוושו אל אגם 
הטורקיז ֶוליקֹו ֶייֶזרֹו, ושבו לארוחה קלה 

באחד מהברים שעל חוף חלוקי־האבן. שוטו 
בסירה אל המנזר המסתורי שבאמצע האגם, 

ובתום שחייה קלה חזרו אל קֹורצ’ּוָלה. את 
שארית היום תוכלו לבלות על אחד מחופי 

חלוקי־האבן הנפלאים מצפון לּפּוּפנאט 
)Pupnat(. שובו לעיירה קֹורצ’ּוָלה, טפסו 

אל מרומי מגדל זאֶקריָאן )Zakerjan( ובואו 
 Massimo ללגום משקה בבר הקוקטיילים

.)Šetalište Petra Kanavelića( שעל הגג

היום הארבעה־עשר
קנו מיני מאפה במגדנייה המפורסמת של 

 ,)www.cukarin.hr( Cukarin ,קֹורצ’ּוָלה
וצאו למסע ימי אל דוברובניק )עמ’ 66(, שם 

תוכלו ליהנות מנוף עוצר־נשימה של חופי 
דרום דלמטיה. כשתגיעו אל דוברובניק, תוכלו 
להיעזר בכמה מהרעיונות במסלול שבעמ’ 22.

1
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אינדקס

מספרי עמודים בכתב מודגש 
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223 Ogulin אֹוגּולין

אוגוסטוס, מקדש )ּפּוָלה( 
150–51

אוגוסטינוס ובנדיקטוס הקדושים 
)ֶּבליני( 200

139 ,39 Ugljan אּוגלָיאן

אווארים 55
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58
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חוף 37  
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אופניים

מסלול הרכיבה ּפאֶרנזאָנה 168  

169 Oprtalj אֹוּפרטאלי
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Europe )ֶאּורֹוּפ, שדרת )אֹוִסֶייק

138 Iž איז׳

)ה(איחוד האירופי 59

)ה(איחוד הדמוקרטי הקרואטי 
59 HDZ

איים, דילוג 12, 9–38

187 ,39 Ilovik אילֹוביק

247 Ilok אילֹוק

אילירים 55

107 Imotski אימֹוטסקי

146–69 ,34 ,18 Istria איסטִרָיה

מלונות 163  

מסעדות 161  

מפה 148-9  

79 ,38 Elaphite ֶאלאפיטי, איים

ָאלֶּברטיֶנלי, ָמריֹוטֹו, אדם וחווה 
201 Albertinelli, Mariotto

אלגוריה על הקרב בסיסאק )האנס 
פון ָאאֶכן( 57

אלגוריה על הקרב בסיסאק )פון 
ָאאֶכן( 57

אלכוהול 259

אמנות מודרנית, גלריה )זאגרב( 
210

)ה(אמנות, פארק )זאגרב( 212

אמני מופת ואמנים בני־זמננו, 
גלריה )ואראז'דין( 220

אמפיתיאטרון )ּפּוָלה( 11, 55, 
154–5 ,147
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152 Antun Motika

49 ,35 Anića Kuk ָאניָצ’ה קּוק

אנסטסיה הקדושה, קתדרלה 
)זאדאר( 121
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223 ,42 Aquatika

)ה(אקוואריום )דוברובניק( 67

59 Erdut ֶארדּוט, הסכם
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ארכיאולוגיה, מוזיאון )אֹוִסֶייק( 
240 ,239

ארכיאולוגיה, מוזיאון )זאגרב( 
210

ארכיאולוגיה, מוזיאון )ּפּוָלה( 152

ארמונות

דיֹוקֶלטיאנּוס )ספליט(   
88–9 ,85 ,84 ,55 Diocletian

 Viceroy )המשנה למלך )זאגרב  
214 ,206

ֶהקטֹורֹוביץ׳ )העיירה חבאר(   
95 Hektorović

 Rector )הֶרקטֹור )דוברובניק  
72 ,69

123 Rector )הֶרקטֹור )זאדאר  

 Stafileo )סטאפיֶלאֹו )טרֹוגיר  
98

 Sponza )סּפֹונָצה )דוברובניק  
73 ,69

100 Čipiko )צ’יּפיקֹו )טרֹוגיר  

ראו גם מבצרים וביצורים  

אשרה 252

אתגרי, ספורט 33, 9–48

אתנוגרפיה, מוזיאון )זאגרב( 209

אתנוגרפיה, מוזיאון )ספליט( 86

אתני, טיהור 59

אתרים עתיקים

ָאֶסִרָיה 5–144  

ּבּורנּום )הפארק הלאומי קרָקה(   
137

האמפיתיאטרון של ּפּוָלה 11,   
154–5 ,147 ,55

החומות )זאדאר( 120  

הפורום )זאדאר( 122  

השער הכפול )ּפּוָלה( 153  

וילה רומית )ֶולי ּבִריּון( 156  

מקדש אוגוסטוס )ּפּוָלה(   
150–51

נארֹוָנה 77  

סאלֹוָנה 55, 106  

שטריגֹוָבה 227  

שער הרקולס )ּפּוָלה( 151  

שער ֶסרגיּוס )ּפּוָלה( 153  

שער רומי )ִרֶייָקה( 177  

ב
112 Badija ּבאִדָיה

248 Batina ּבאטיָנה

194 Bajer ּבאֶייר, אגם

161 )Bale )Valle )ּבאֶלה )ואֶלה

 Bašić, Nikola ּבאסיץ׳, ניקֹוָלה
124 ,42

ּבאצ׳ביֶצה, חוף )ספליט( 
115 ,91 ,37 Bačvice

191 ,171 Bakar ּבאקאר

163 Barban ּבארּבאן

179 ,32 Baška )ּבאשָקה )קרק

בובות, תיאטרון 33

ּבֹוגדאנֹוביץ’, ּבֹוגדאן, פרח האבן 
 ,226 Bogdanović, Bogdan

227

169 Buzet ּבּוֶזט

160 Buje ּבּוֶייה

111 ,36 ,32 Bol )’ּבֹול )ּבראץ

בוסניה־הרצגובינה 77

 Burić Gena, ּבּוריץ' ֶגָנה, בוריס
100 Boris

ּבֹורסאטֹו, ג’ּוֶזֶּפה, נפוליאון מגיע 
 Borsato, Giuseppe לוונציה

57

)ה(בזיליקה על שם ֶאּופראזיּוס 
)ּפֹוֶרץ׳( 147, 9–158

בטיחות בטיול 258

בטיחות 

אזהרות מסע 252  

אישית 258  

להט״ב 259  

 Biograd na ִּביֹוגראד ָנה מֹורּו
145 Moru

35 Biokovo ּביֹוקֹובֹו, הר

 ,112 ,35 Biokovo ּביֹוקֹובֹו, רכס
114

ביזנטית, האימפריה 56

ביטוח 3–252

בירה 51

בירה, ִמבשלות )זאגרב( 204

בית הטבילה ע”ש יוחנן המטביל 
)ספליט( 85, 89

בית־העירייה )טרֹוגיר( 99

בית־העירייה )שיֶּבניק( 129

102–3 Blato )ּבלאטֹו )קֹורצ'ּוָלה

ֶּבליני, ג’ֹובאני, ניקולאּוס 
 Bellini, וֶּבֶנדיקטּוס הקדושים

200 Giovanni

233 Belec ֶּבֶלץ

בעלי־חיים

אקוואטיָקה )ָקרלֹובאץ( 42,   
223

האקוואריום )דוברובניק( 67  

מקלט ֶוֶלּביט לדובים צעירים   
)קּוֶטֶרבֹו( 194

עולם החרקים )ואראז'דין( 221  

פארק הטבע קֹוּפאצ’קי ריט   
243 ,242

ראו גם פארקים לאומיים;   
שמורות טבע

110–11 ,81 ,39 ,36 Brač ’ּבראץ

ּבראֶצ’ה ראדיָצ’ה, כיכר )ספליט( 
87 Braće Radića

 Brod na Kupi ּברֹוד ָנה קּוּפי
194–5

בריאות 258

ביטוח בריאות 252-3  

חיסונים 253  

147 Briuni ּבריּוני

 Brijuni ּבִריּוני, הפארק הלאומי
156–7

ברים

אֹומיס 110  

באוויר הפתוח 40  

ּבראץ׳ 110  

דוברובניק 67  

זאגרב 204, 206  

זאדאר 123  

חבאר 95  

ספליט 84  

ּפּוָלה 153  

115 ,106 ,36 ,32 Brela ּבֶרָלה

בתי־חולים 258

בתי־מרקחת 258

בתי־קברות

בית־הקברות לקורבנות   
הפשיזם )ראּב( 183

בית־הקברות מירֹוגֹוי )זאגרב(   
211

בית־הקברות קֹוזאָלה )ִרֶייָקה(   
177

בית־הקברות של ואראז׳דין   
220

ג
246 Ðakovo ג’אקֹובֹו

גבירתנו מטרסאט, מקדש 
177 Trsat )ִרֶייָקה(

גבירתנו מלּורד, כנסייה קפוצ׳ינית 
)ִרֶייָקה( 175

גבירתנו רבת החסד בּפֹוליּוד 
)ספליט( 90

גדולי האמנים, גלריית )זאגרב( 
200–201

75 ,74 Goveđari גֹוֶבג׳ארי

 ,48 Gorski kotar גֹורסקי קֹוטאר
195 ,49

184 Galovac ָגלֹובאץ, אגם

גלישת־רוח 33, 49

)ה(גן הבוטאני של הפקולטה 
למדעים )זאגרב( 209

)ה(גן הים־תיכוני מימי־הביניים 
על שם לורנציוס הקדוש 

)שיֶּבניק( 130

אינדקס
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גנים ראו פארקים וגנים

110 Gradac גראדאץ

166–7 Gračišće גראצ’ישֶצ’ה

גרבר-קיטרוביץ’, קולינדה 
  Grabar Kitarovićv, Kolinda

59

115 Grebišče )גֶרּבשיֶצ׳ה )חבאר

גרֹו, אנטואן ז׳אן, דיוקן של 
 Gros, מאדאם ֶרקאמֶייה

201 Antoine Jean

160 Grožnjan גרֹוז’ניאן

ד
244 Daruvar דארּובאר

דואר 259

 ,32 ,10 Dubrovnik דוברובניק
66–73 ,63

אתרי צילומים 46  

ברים 67  

דילוג בין איים 38  

היסטוריה 56, 57, 59  

חופים 37  

מסלול הליכה 72-3  

מסלולים מומלצים 22-3  

מסעדות 70  

מפה 67  

קניות 43, 69  

דוברובניק ודרום דלמטיה 16, 
62–79

דילוג בין איים 38  

מסעדות 70, 79  

מפה 64-5  

דֹוּבריני )קרק( 179

138 ,39 Dugi otok דּוגי אֹוטֹוק

 Dujam דּויאם, הדוכס מקרק
228

דּוישין־ריּבאר, בית )זאגרב( 
Dujšin-Ribar

Dujšin- דּוישין־ריּבאר, קאָטה
204 Ribar, Cata

דּולצ׳יץ׳־מאסֶלה־ּפּוליטיָקה, 
Dulčić- )גלריה )דוברובניק

70 Masle-Pulitika

דומיניקני, המנזר )דוברובניק( 
73 ,69

דֹומִניּוס הקדוש, קתדרלת 
)ספליט( 86-7

דיֹוקֶלטיאנּוס, הקיסר 89

ארמון דיֹוקֶלטיאנּוס )ספליט(   
88–9 ,85 ,84 ,81 ,55

קתדרלת דֹומִניּוס הקדוש   
)ספליט( 86

ֶדל ֶסלאיֹו, יאקֹוּפֹו, מריה עם ישו, 
 Del Sellaio, יוחנן ומלאך

200 Jacopo

195 Delnice ֶדלניֶצה

דרכונים 252

דרניש 141

ה
הבסבורגית, האימפריה 

 ,217 ,197 ,171 ,57 Habsburg
235

169 Hum הּום

97 Hum )הּום, הר )ויס

הונגרים 56, 57

היסטוריה 9–54

היסטוריים, מבנים

אחוזת אֹוֶדסקאלקי )אילֹוק(   
247

בית קֹובאצ׳יץ׳ )זאגרב( 204,   
205

בית קרֶלָז׳ה )זאגרב( 204, 205  

בית־העירייה )טרֹוגיר( 99  

בית־העירייה )שיֶּבניק( 129  

בתי ההסגר לאזאֶרטי   
)דוברובניק( 70-71

הלוג'ה ומגדל השעון )טרֹוגיר(   
100-1

הפרלמנט )זאגרב( 206, 215  

טברדאלי )סטארי גראד, חבאר(   
93 ,92

מגדל העיר )ִרֶייָקה( 174  

מגדל לֹוטרשצ'אק )זאגרב(   
214 ,207

ּפרֹוקּוראטיב )ספליט( 87  

ֶּפריסטיליּום )ספליט( 85  

שער הברזל )ספליט( 85  

שער הזהב )ספליט( 84, 89  

שער היבשה )זאדאר( 120  

שער היבשה )טרֹוגיר( 98  

שער הים )זאדאר( 121  

שער הים )טרֹוגיר( 98  

שער הכסף )ספליט( 85, 89  

שער הנחושת )ספליט( 86  

ראו גם אתרים עתיקים;   
מבצרים וביצורים; כנסיות 

וקתדרלות; מנזרים; ארמונות

הליכה 35

הפארק הלאומי ּפאקֶלניָצה 143  

הר וֹויאק 166  

מסלול הליכה קצר - דוברובניק   
72–3

מסלול הליכה קצר - המבצר   
)טברָג׳ה, אֹוִסֶייק( 41–240

מסלול הליכה קצר - העיר   
העילית )גֹורנִיי גראד, זאגרב( 

214–15

רכס ּביֹוקֹובֹו 112  

שביל ֶלסָקה )הפארק הלאומי   
ריסניאק( 190, 195

 Peek and )הציצו וִלחצו )ִרֶייָקה
176 Poke

55 Heraclius ֶהראקִליּוס, הקיסר

הרקולס, שער )ּפּוָלה( 151

ו
248–9 Valpovo ואלּפֹובֹו

152 Valkane ואלָקֶנה

 ,217 Varaždin ואראז’דין
 220–21
מפה 221  

 Varaždin ואראז’דין, בית־קברות
220

220 Varaždin ואראז’דין, מבצר

152 Valsaline ּוואלָסליֶנה

145 Vodice וֹודיֶצה

163 Vodnjan )וֹודניאן )דינָיאנֹו

166 Vojak וֹויאק, הר

85 Welles, Orson וולס, אורסון

249 ,235 Vukovar וּוקֹובאר

 Vidova )’וידֹוָבה גֹוָרה )ּבראץ
35 Gora

ויטּוס הקדוש, קתדלרה )ִרֶייָקה( 
175

 Whitehead, וייטֶהד, רוברט
177 ,174 Robert

וילה רומית )ֶולי ּבִריּון( 156

228 Vinica ויניָצה

246–7 ,235 Vinkovci וינקֹובצי

 Vinkovci Orion וינקֹובצי אוריון
247 ,54

96–7 ,81 ,46 ,39 125 Vis ויס

מפה 97  

96 Vis ויס, העיירה

137 Visovac ויסֹובאץ, אגם

249 Virovitica וירֹוביטיָצה

 ,143 ,35 Velebit ֶוֶלּביט, רכס
194 ,193

ולדימיר נאזֹור, פארק )זאדאר( 
125 Vladimir Nazor

103 Vela Luka ֶוָלה לּוָקה

58 156 Veli Brijun ֶולי ּבִריּוני

187 Veli Lošinj ֶולי לֹושיני

231 Veliki Tabor ֶוליקי טאּבֹור

144 Vrana וראָנה, אגם

 Vrboska )ורּבֹוסָקה )חבאר
93 ))Hvar

179 Vrbnik )ורּבניק )קרק

114–15 Vrgorac ורגֹוראץ

152 Verudela ֶורּוֶדָלה

143 Vrlika ורליָקה

162 Vrsar )ורסאר )אֹורֶסָרה

ז
194 ,193 Zavižan זאביז׳אן, הר

 Zavratnica זאבראניָצה, מפרצון
192 Cove

47 Zagorje זאגֹורֶייה

217 Zagorje זאגרב

ברים 204, 206  

בתי־קפה 10  

חוף 37  

ִמבשלות בירה 204  

מלונות 209  

מסלול הליכה קצר 214-5  

מסלול מומלץ 24-5  

מסעדות 203  

מפה 198-9  

קניות וינטג׳ 211  

זאגרב, מוזיאון העיר 204

120–27 ,117 Zadar זאדאר

ברים 123  

דילוג בין איים 39  

חופים 37  

מלונות 125  

מסעדות 120  

מפה 121  

114 Zaostrog ָזאֹוסטרֹוג

93 Zavala )ָזבאָלה )חבאר

56 Zvonimir זבֹונֹומיר, המלך

)ה(זהב, שער )ספליט( 84, 89

115 Živogošče ז’יבֹוגֹושֶצ’ה

 Zlatni rat )זלאטני ראט )ּבראץ׳
111 ,36

ֶזרֹושטראָסה )ּפּוָלה( 
151 Zerostrasse

 ,57 Zrinski זרינסקי, שושלת
229 ,228

102 Žrnovo )ז’רנֹובֹו )קֹורצ'ּוָלה

ח
92–5 ,81 ,39 ,38 Hvar חבאר

ברים 95  

חופים 94, 115  

מפה 93  

חבאר, עיירה 37, 5–94

חגים ואירועים מיוחדים 3–52

חגים לאומיים 253

חומות

דוברובניק 66  

זאדאר 120  

חופים

ּבראץ’ 36, 111  

חבאר 94  

ילדים 32  

מרכז דלמטיה 115  

ּפּוָלה 152  

ראּב 36, 183  

חיי־לילה 12, 41–40

חיסונים 253

חירום, מספרים 258

חמש הבארות, כיכר )זאדאר( 
125

חניה 257

 Čikat )חצי־האי צ׳יקאט )לֹושיני
187

חשמל 252

חשמלית 256

ט
55 Teuta ֶטאּוָטה, המלכה

טבע, המוזיאון הלאומי של 
קרואטיה )זאגרב( 205, 214

טבע, מוזיאון )דוברובניק( 70

56 Tomislav טֹומיסלאב, המלך

טֹומיסלאב, כיכר )ואראז’דין( 
221 Tomislav

114 Tučepi טּוֶצ׳ּפי

טורפדו 174

 Tito, Josip טיטֹו, יֹוסיּפ ּברֹוז
157 ,156 ,97 ,58 ,46 Broz

מקום הולדתו 232  

טיסה 254, 255

145 Tisno טיסנֹו

טיפוס סלעים 49, 143, 169

טיפים 258

117 Telašica ֶטלאשיָצה, מפרץ

טלפונים 259

טלפונים סלולריים 259

 ,33 Tesla, Nikola ֶטסָלה, ניקולה
57

טקאלצ׳יֶצָבה )זאגרב( 
203 Tkalčićeva

98–101 Trogir טרֹוגיר

מפה 99  

קניות 100  

 Trsat )טרסאט, מבצר )ִרֶייָקה
176

76 ,70 Trsteno טרסֶטנֹו

230 Trakošćan טָרקֹושצ’אן

י
193 Jablanac יאּבָלנאץ

226–7 Jasenovac יאֶסנֹובאץ

 ,37 Jarun )יארּון, אגם )זאגרב
213

 ,37 Jarun )יארּון, אגם )זאגרב
213
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יוגוסלביה 58-9

צבא העם של יוגוסלביה 59  

יוון העתיקה 54, 55

 Jelačić, Josip ֶיילאצ’יץ’, יֹוסיּפ
57

ֶייֶלָנה מאדֶייבָקה, פארק המלכה 
 Jelena Madijevka )זאדאר(

125

יין 13, 50

דרום דלמטיה 77  

הכרמים של דלמטיה 113  

חבאר 92  

טעימת יין 50, 51, 245  

94 Jerolim )ֶיירֹולים )איי ּפאקֶלני

יישומונים 259

ילדים 3–32

93 Jelsa )ֶילָסה )חבאר

)ה(ימי, המוזיאון )דוברובניק( 67

)ה(ימי וההיסטורי, המוזיאון 
לאזור החוף של קרואטיה 

)ִרֶייָקה( 176

)ה(ימי וההיסטורי של איסטִרָיה, 
מוזיאון )ּפּוָלה( 153

ימי־הביניים 56

יעקב הקדוש, קתדרלת )שיֶּבניק( 
132–3

כ
כביש החוף 13

כבשי אגרה 257

כללי התנהגות 259

כנסיות וקתדרלות

בית הטבילה ע"ש יוחנן   
המטביל )ספליט( 85, 89

גבירתנו רבת החסד בּפֹוליּוד   
)ספליט( 90

הבזיליקה על שם ֶאּופראזיּוס   
)ּפֹוֶרץ׳( 147, 9–158

הכנסייה הקפוצ׳ינית גבירתנו   
מלּורד )ִרֶייָקה( 175

הכנסייה והמנזר ע"ש יוחנן   
מָקּפיסטראנֹו )אילֹוק( 247

הקתדרלה )ּפּוָלה( 151  

הקתדרלה וחדר האוצר   
)דוברובניק( 69, 72

כנסיית אב המנזר אנטוניוס   
הקדוש )ֶולי לֹושיני( 187

כנסיית ֶּבלאזיּוס הקדוש   
)דוברובניק( 68, 73

כנסיית ֶּבלאזיּוס הקדוש   
)וֹודניאן( 163

כנסיית ברברה הקדושה   
)שיֶּבניק( 129

כנסיית גבירתנו הקדושה   
מסּפיליָצה )העיירה ויס( 96

כנסיית גבירתנו של שודדי־הים   
)קֹומיָז׳ה, ויס( 97

כנסיית דומניקוס הקדוש   
)טרֹוגיר( 101

כנסיית דומניקוס הקדוש   
)ספליט( 85

כנסיית דֹונאטּוס הקדוש   
)זאדאר( 126-7

כנסיית הלנה הקדושה   
)ֶשנקֹוֶבץ( 229

כנסיית המלאך מיכאל )אֹוִסֶייק(   
240 ,238

כנסיית הצלב הקדוש )אֹוִסֶייק(   
241 ,239

כנסיית הצלב הקדוש )ִנין( 142  

כנסיית פטרוס ופאולוס   
)אֹוִסֶייק( 239

כנסיית הקדושים קיריליּוס   
וֶמתֹודיּוס )זאגרב( 215

כנסיית השילוש הקדוש   
)ָקרלֹובאץ( 223

כנסיית יוחנן המטביל   
)ואראז'דין( 221

כנסיית יוחנן המטביל )טרֹוגיר(   
100

כנסיית יּוסטינּוס הקדוש   
)העיירה ראּב( 182-3

כנסיית כל הקדושים )העיירה   
קֹורצ'ּוָלה( 105

כנסיית ּכריסֹוגֹונּוס הקדוש   
)זאדאר( 122

כנסיית מריה הקדושה )זאגרב(   
202

כנסיית מריה הקדושה )זאדאר(   
123

כנסיית מריה הקדושה   
מּביסטריָצה )מריה ּביסטריָצה( 

233

כנסיית מריה הקדושה של   
השלג )ֶּבֶלץ( 233

כנסיית מרקוס הקדוש )העיירה   
חבאר( 95

כנסיית מרקוס הקדוש )זאגרב(   
215 ,206

כנסיית ניקולאּוס הקדוש   
)ּבארּבאן( 163

כנסיית ניקולאּוס הקדוש   
)טרֹוגיר( 101

כנסיית ניקולאּוס הקדוש )ִנין(   
142

כנסיית ניקֹולאּוס הקדוש   
)ּפּוָלה( 151

כנסיית עליית מרים )ּפֹודגֹוָרה(   
114

כנסיית עליית מרים )ִרֶייָקה(   
174

כנסיית פרנציסקוס הקדוש   
)ּפּוָלה( 150

כנסיית פרנציסקוס הקדוש   
)שיֶּבניק( 9–128

כנסיית קתרינה הקדושה   
)זאגרב( 207, 215

כנסיית שמעון הקדוש )זאדאר(   
120

כנסיית תרזה הקדושה )ּפֹוֶז׳ָגה(   
245

מקדש גבירתנו מטרסאט   
)ִרֶייָקה( 177

סֶבטי סרָצה )ּפּוָלה( 152  

קפלת מריה הקדושה   
מפֹורמֹוָזה )ּפּוָלה( 150

קתדרלת אנסטסיה הקדושה   
)זאדאר( 121

קתדרלת ָאנֶסלמּוס הקדוש )ִנין(   
142

קתדרלת דֹומִניּוס הקדוש   
)ספליט( 7–86

קתדרלת ויטּוס הקדוש )ִרֶייָקה(   
175

קתדרלת יעקב הקדוש   
)שיֶּבניק( 3–132

קתדרלת לורנציוס הקדוש   
)טרֹוגיר( 9–98

קתדרלת מריה הקדושה )ֶסני(   
193 ,192

קתדרלת מריה הקדושה   
האדירה )העיירה ראּב( 182, 

183

קתדרלת מרקוס הקדוש   
)העיירה קֹורצ׳ּוָלה( 105

קתדרלת סטפנּוס הקדוש   
)העיירה חבאר( 94, 95

קתדרלת עליית מרים   
)ואראז'דין( 221

קתדרלת עליית מרים )זאגרב(   
202–3

קתדרלת פטרוס הקדוש   
)ג'אקֹובֹו( 246

ראו גם מנזרים  

כנסיית מריה הקדושה 
מּביסטריָצה )מריה ּביסטריָצה( 

233

כסף 253

כרטיסים מוזלים 259

ל
166 Labin לאִּבין

134 Lavsa לאבָסה

 Lauba )ָלאּוָּבה, גלריה )זאגרב
212

לאזאֶרטי, בתי הסגר )דוברובניק( 
70–71 Lazareti

115 ,38 Lastovo לאסטֹובֹו

134 Levrnaka ֶלברנאָקה

להט״ב, בטיחות 259

195 Lokve לֹובֶקה

166 Lovran לֹובראן

לֹובִרֶיינאץ, מצודת )דוברובניק( 
71 Lovrijenac

לֹובֶרצ׳יָנה, מפרץ )בראץ׳( 
111 Lovrečina

 Loggia )ה(לוג’ה )טרֹוגיר(
100–101

)ה(לוג’ה, כיכר )דוברובניק( 
68–9 Loggia

לּומּבארָדה )קֹורצ׳ּוָלה( 
102 ,36 Lumbarda

 Lun )לּון, חצי־האי )ּפאג
193 Peninsula

לֹוניסקֹו ּפֹולֶייה, פארק הטבע 
227 ,35 Lonjsko Polje

 ,36 ,32 Lopar )לֹוּפאר )ראּב
183

79 ,38 Lopud לֹוּפּוד

70 Lokrum לֹוקרּום

לורנציוס הקדוש, קתדרלת 
)טרֹוגיר( 98-9

 ,171 ,39 ,38 Lošinj לֹושיני
186–7

מפה 187  

244 Lipik ליּפיק

194 Lapenica ֶלֶּפניָצה, אגם

מ
מאדאם ֶרקאמֶייה )גרֹו( 201

156 ,47 Mali Brijun מאלי ּבִריּון

 ,39 ,38 Mali Lošinj מאלי לֹושיני
186

179 Malinska )מאלינסָקה )קרק

134 Mana מאָנה

מאסטר הבן האובד, שושנה 
והזקנים 201

112–13 Makarska מאקארסָקה

 Makarska מאקארסָקה, ריביירה
115 ,106 ,48 ,36 ,32

 Barone )מבצר ּבארֹוֶנה )שיֶּבניק
130

מבצרים וביצורים

החומות )דוברובניק( 66  

המבצר )טברָג׳ה, אֹוִסֶייק(   
240–41

המבצר )סיסאק( 226  

המבצר החדש )צ'אקֹוֶבץ( 229  

המבצר העתיק )צ'אקֹוֶבץ( 229  

המבצר והביצורים )ּפּוָלה( 153  

המצודה )העיירה חבאר( 95  

מבצר אֹוָזאי 222-3  

מבצר ּבארֹוֶנה )שיֶּבניק( 130  

מבצר המלאך מיכאל )שיֶּבניק(   
130

מבצר ואראז'דין 220  

מבצר ֶוליקי טאּבֹור 231  

מבצר זרינסקי )ּברֹוד ָנה קּוּפי(   
194-5

מבצר טרסאט )ִרֶייָקה( 176  

מבצר טָרקֹושצ'אן 230  

מבצר יוחנן הקדוש )דוברובניק(   
73

מבצר יוחנן הקדוש )שיֶּבניק(   
131

מבצר ֶנָהאי )ֶסני( 192, 193  

מבצר ניקֹולאּוס הקדוש   
)שיֶּבניק( 131

מבצר פָרנקֹוּפאן )ּבאקאר( 191  

מבצר פָרנקֹוּפאן )העיירה קרק(   
178

מבצר פָרנקֹוּפאן )קראלֶייביָצה(   
189

מבצר קאֶמרֶלנגֹו )טרֹוגיר( 101  

מבצר קליס 107  

מגדל מרקוס הקדוש )טרֹוגיר(   
101

מחסן נשק )העיירה חבאר( 94,   
95

מצודת ּברֹוד )סלאבֹונסקי ּברֹוד(   
244

מצודת לֹובִרֶיינאץ )דוברובניק(   
71

סֹוקֹול גראד 9–78  

ָקשֶטל לּוקשיץ׳ )ָקשֶטָלה( 90  

ָקשֶטל סּוצ׳ּוראץ )ָקשֶטָלה( 90  

ָקשֶטל סטארי )ָקשֶטָלה( 90  

ראֶבלין )העיירה קֹורצ׳ּוָלה( 105  

שער האבן )זאגרב( 202, 215  

שער ּפיֶלה )דוברובניק( 66  

שער ּפלֹוֶצ'ה )דוברובניק( 67,   
73

ראו גם ארמונות  

מגדל העיר )ִרֶייָקה( 174

מגדל לֹוטרשצ’אק )זאגרב( 
214 ,207 Lotrščak

מגדלורים 39, 139

מגורים

הזמנות 253  

ראו גם מלונות  

35 Medvenica ֶמדֶבדניָצה, הר

מהירות מותרת 254

מוזיאונים וגלריות

אוסף אנטּון מֹוטיָקה )ּפּוָלה(   
152

אטלייה ֶמשטרֹוביץ׳ )זאגרב(   
204
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אינדקס

מוזיאונים וגלריות, המשך

ביתן האמנות )זאגרב( 213  

גלריה אינֶפלד )דֹוּבריני( 179  

גלריה דּולצ׳יץ׳־מאסֶלה־  
ּפּוליטיָקה )דוברובניק( 70

גלריה וֶייקֹוסלאב קאראס   
)ָקרלֹובאץ( 223

גלריה ָלאּוָּבה )זאגרב( 212  

גלריה ֶמשטרֹוביץ׳, גלריה   
לאמנות )ספליט( 90

גלריה קלֹוביֶצ׳בי דבֹורי )זאגרב(   
215 ,213

גלריית ָאנטּון ָאּוגּוסטינצ’יץ   
)קלאנֶייץ( 231

גלריית האיקונות )העיירה   
קֹורצ’ּוָלה( 105

גלריית חֶלּביֶנה )קֹוּפריבניָצה(   
232

גלריית עמנואל וידֹוביץ׳   
)ספליט( 86

גלריית קֹוּפריבניָצה 232  

הגלריה לאמנות מודרנית   
)זאגרב( 210

הגלריה לאמני מופת )זאגרב(   
200–201

הגלריה לאמני מופת ולאמנים   
בני־זמננו )ואראז’דין( 220

המבצר והמוזיאון )אֹוָזאי(   
222–3

המבצר והמוזיאון )טָרקֹושצ'אן(   
230

המוזיאון הימי )אֹוֶרּביץ’( 7–76  

המוזיאון הימי )דוברובניק( 67  

המוזיאון הימי וההיסטורי לאזור   
החוף של קרואטיה )ִרֶייָקה( 

176
המוזיאון הימי וההיסטורי של   

איסטִרָיה )ּפּוָלה( 153

המוזיאון הלאומי של קרואטיה   
לאמנות נאיבית )זאגרב( 207, 

214

המוזיאון הקרואטי לאנדרטאות   
ארכיאולוגיות )ספליט( 91

המוזיאון לאמנויות היפות   
)אֹוִסֶייק( 239

המוזיאון לאמנויות ולמלאכות־  
יד )זאגרב( 209

עולם החרקים )ואראז'דין( 221  

תמונות מלחמה – המוזיאון   
לצילום מלחמה )זאגרב( 213

168 Motovun מֹוטֹובּון

139 Molat מֹולאט

מוניות 7–256

מוסיקה, פסטיבלים 41

מוקשים שטרם פונו 258

144 Murter מּורֶטר

מזרח קרואטיה 21, 49–234

מלונות 247  

מסעדות 247  

מפה 236-7  

)ה(מזרקה הגדולה אֹונֹופִריֹו 
67 Onofrio )דוברובניק(

מחול 

מועדונים 40  

קֹורצ׳ּוָלה 105  

מטבע 252

מטרה 2 )אּוֶיביץ׳(

מי ברז 258

 Milošević, מילושביץ’, סלובודן
58 Slobodan

94 Milna )מילָנה )חבאר

מימאָרה, מוזיאון )זאגרב( 
208 Mimara

מירֹוגֹוי, בית־הקברות )זאגרב( 
211 Mirogoj

מכונית 257

מכס, תקנות 252

מלונות

איסטִרָיה 163  

זאגרב 209  

זאדאר 125  

למשפחות 33  

מזרח קרואטיה 247  

מלונות אופנתיים 43  

מרכז קרואטיה וצפונה 229,   
233

ספליט 91  

צפון דלמטיה 125, 131  

שיֶּבניק 131  

מלח, עבודות 142

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
)זאגרב( 210

המוזיאון לאמנות מודרנית   
)דוברובניק( 71

המוזיאון לאמנות מודרנית   
ובת־זמננו )ִרֶייָקה( 177

המוזיאון לארכיאולוגיה )אֹוִסֶייק(   
240 ,239

המוזיאון לארכיאולוגיה )זאגרב(   
210

המוזיאון לארכיאולוגיה )זאדאר(   
123

המוזיאון לארכיאולוגיה )ספליט(   
90

המוזיאון לארכיאולוגיה )ּפּוָלה(   
152

המוזיאון לאתנוגרפיה - סטארֹו   
ֶסלֹו )קּומרֹוֶבץ( 232

המוזיאון לאתנוגרפיה )זאגרב(   
209

המוזיאון לאתנוגרפיה )ספליט(   
86

המוזיאון לזכוכית בעת העתיקה   
)זאדאר( 121

המוזיאון לטבע )דוברובניק( 70  

המוזיאון לטבע של קרואטיה   
)זאגרב( 205, 214

המוזיאון לטכנולוגיה )זאגרב(   
33

המוזיאון לעתיקות ִנין )ִנין( 142  

המוזיאון לצדפות )מאקארסָקה(   
112–13

המוזיאון לתולדות קרואטיה   
)זאגרב( 7–206, 214

המרכז לזכר ֶטסָלה )סמיליָאן(   
33

הציצו וִלחצו )ִרֶייָקה( 176  

זאדאר של כסף וזהב 123  

חדר האוצר של המנזר )העיירה   
קֹורצ’ּוָלה( 105

מוזיאון ָאּפֹוקסיֶמנֹוס )מאלי   
לֹושיני( 186

מוזיאון דיג )קֹומיָז׳ה, ויס( 97  

מוזיאון האשליות )זאגרב( 212  

מוזיאון האשליות )זאדאר( 124  

מוזיאון היחסים ההרוסים   
)זאגרב( 42, 212

)ה(מלחמה על המולדת 59, 63, 
235 ,217 ,117

וּוקֹובאר 248  

מוזיאון המלחמה על המולדת   
)דוברובניק(

מלחמת העולם השנייה 58

אנדרטת ההנצחה ביאֶסנֹובאץ   
226–7

 Mljet מלֶייט, הפארק הלאומי
74–5 ,39 ,38 ,35

מנהגים 259

213 Grič )מנהרת גריץ׳ )זאגרב

מנזרים

הכנסייה והמנזר ע"ש יוחנן   
מָקּפיסטראנֹו )אילֹוק( 247

המנזר בנדיקטיני )העיירה   
חבאר( 95

המנזר הדומיניקני )דוברובניק(   
73 ,69

המנזר הדומיניקני )סטארי   
גראד, חבאר( 92, 93

המנזר הפרנציסקני )דוברובניק(   
68

המנזר הפרנציסקני )העיירה   
חבאר( 95

המנזר הפרנציסקני )סיני( 106  

ָזאֹוסטרֹוג 114  

ראו גם כנסיות וקתדרלות  

מסים 259

מסלולים מומלצים

שבוע בצפון האדריאטי 26-7  

שבועיים בדלמטיה 28-31  

שלושה ימים בדוברובניק 22-3  

שלושה ימים בזאגרב 24-5  

מסעדות 234-49

אזור קבארֶנר 189  

איסטִרָיה 161  

דוברובניק 70  

דוברובניק ודרום דלמטיה 70,   
79

ויס 97  

זאגרב 203  

זאדאר 120  

טרֹוגיר 99  

מוזיאון המלחמה על המולדת   
)דוברובניק( 70

מוזיאון העיר )אילֹוק( 247  

מוזיאון העיר )העיירה ויס( 96  

מוזיאון העיר )העיירה   
קֹורצ׳ּוָלה( 105

מוזיאון העיר )ואראז’דין( 220  

מוזיאון העיר )וּוקֹובאר( 249  

מוזיאון העיר )וינקֹובצי( 246-7  

מוזיאון העיר )וירֹוביטיָצה( 249  

מוזיאון העיר )זאגרב( 204  

מוזיאון העיר )טרֹוגיר( 98  

מוזיאון העיר )לאּבין( 166  

מוזיאון העיר )נאשיֶצ’ה( 248  

מוזיאון העיר )סאמֹוּבֹור( 222  

מוזיאון העיר )סיסאק( 226  

מוזיאון העיר )ֶסני( 192, 193  

מוזיאון העיר )ספליט( 84  

מוזיאון העיר )ּפֹוֶז’ָגה( 245  

מוזיאון העיר )קֹוּפריבניָצה( 232  

מוזיאון העיר )ָקרלֹובאץ( 223  

מוזיאון העיר )שיֶּבניק( 128  

מוזיאון העיר ֶמג’ימּורֶייה 229  

מוזיאון העיר של המחוז   
)סלאבֹונסקי ּברֹוד( 244

מוזיאון ואלּפֹובֹו 249  

מוזיאון ֶוָלה לּוָקה )קֹורצ'ּוָלה(   
103

מוזיאון לֹושיני )מאלי לֹושיני(   
186

מוזיאון מימאָרה )זאגרב( 208  

מוזיאון סטארי גראד )חבאר(   
93 ,92

מוזיאון סינסָקה ָאלָקה )סיני(   
106

מוזיאון סלאבֹוניה )אֹוִסֶייק(   
241 ,238

מוזיאון ּפֹוֶרץ’ 159  

מוזיאון קראּפיָנה לאדם הקדמון   
)קראּפיָנה( 230, 231

מוזיאון רּוֶּפה לאתנוגרפיה   
)דוברובניק( 70

מרכז לֹושיני למחקר ימי )ֶולי   
לֹושיני( 187

מזרח קרואטיה 247  

מרכז קרואטיה וצפונה 222,   
231

ספליט 87  

ספליט ומרכז דלמטיה 87, 97,   
107 ,103 ,99

צפון דלמטיה 120, 129, 145  

קֹורצ׳ּוָלה 103  

שיֶּבניק 129  

מעבורת 

אל איטליה וממנה 257  

אל האיים ומהם 9–38, 7–256  

מע”מ, החזרים 259

מערות 13

המערה של טיטו )הר הּום, ויס(   
97

מערת ּבאראץ׳ 185  

מערת ּבאֶרדיֶנה )ּפֹוֶרץ'( 34,   
159

מערת ֶוָלה סּפיָלה )ֶוָלה לּוָקה,   
קֹורצ'ּוָלה( 54, 103

מערת וֶרלֹו )פּוז׳יֶנה( 194  

מפות

אֹוִסֶייק 239  

אזור ספליט 90  

אזור קבארֶנר 172-3  

איסטִרָיה 148-9  

דוברובניק 67  

דוברובניק ודרום דלמטיה 64-5  

ואראז’דין 221  

ויס 97  

זאגרב 198-9  

זאדאר 121  

חבאר 93  

טרֹוגיר 99  

לֹושיני 187  

מזרח קרואטיה 236-7  

מרכז קרואטיה וצפונה 19–218  

ספליט 85  

ספליט ומרכז דלמטיה 82-3  

ּפּוָלה 151  

צפון דלמטיה 118-9  

קֹורצ’ּוָלה 103  

קרואטיה 14-5  
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מפות, המשך

קרק 179  

ראּב 183  

ִרֶייָקה 175  

שיֶּבניק 129  

תכנון הנסיעה ברכבת 255  

מפלים

הפארק הלאומי אגמי   
ּפליטביֶצה 10, 184, 185

סקָרדינסקי ּבּוק )הפארק   
הלאומי קרָקה 137

רֹושקי סלאּפ )הפארק הלאומי   
קרָקה 137

מקדונים 55

ָמקסימיר ּפארק )זאגרב( 
211 Maksimir Park

מרחצאות

248 Bizovačke Toplice  

244 Bolnica Lipik  

244 Daruvar Spa  

232 Terme Jezerčica  

232 Terme Tuhelj  

 Marjan )ָמריאן, חצי־האי )ספליט
91

 Marija Bistrica מריה ּביסטריָצה
233

מריה וישו התינוק עם פרנציסקוס 
וֶּברנאר הקדושים )קאּפֹוראלי( 

200

מריה עם ישו, יוחנן ומלאך )ֶדל 
ֶסלאיֹו( 200

110 Marina מרינה

ָמרינקֹובאץ )איי ּפאקֶלני( 
 Marinkovac )Pakleni

94 )Islands

מרכז קרואטיה וצפונה 21, 
216–33

מלונות 229, 233  

מסעדות 222, 231  

מפה 19–218  

מרקוס הקדוש, מגדל )טרֹוגיר( 
101

 Meštrović, ֶמשטרֹוביץ’, איוואן
205 Ivan

אֹוטאביֶצה 141  

ספליט, מוזיאון העיר 84

194 Skrad סקראד

104 Skradin סקָרדין

סרבים 55, 58, 59

סרג׳, הר )דוברובניק( 70

ע
עוגב הים )זאדאר( 42,  124

עולם החרקים )ואראז'דין( 221

עות’מאנית, אימפריה 7–56, 63, 
235 ,217 ,117

עיצוב 43

עישון 259

עלויות

הוצאה יומית ממוצעת 252  

תחבורה ציבורית 254  

עמוד המגיפה )אֹוסֶייק( 240, 241

עמנואל וידֹוביץ׳, גלריה )ספליט( 
86 Emanuel Vidović

פ
193 ,141 ,140 ,38 Pag ּפאג

162 Fažana פאז’אָנה

163 Pazin ּפאזין

94 Pakleni ּפאקֶלני, איים

ּפאקֶלניָצה, הפארק הלאומי 
143 ,49 ,46 ,35 Paklenica

ּפאֶרנזאָנה, מסלול רכיבה 
168 Parenzana

פארקי הרפתקאות 33

פארקים וגנים

גן האי הריחני )מאלי לֹושיני(   
186

הָארּבֹוֶרטּום של טרסֶטנֹו 76  

הגן הבוטאני של הפקולטה   
למדעים )זאגרב( 209

הגן הים־תיכוני מימי־הביניים   
על שם לורנציוס הקדוש 

)שיֶּבניק( 130

פארק האמנות )זאגרב( 212  

פארק המלכה ֶייֶלָנה מאדֶייבָקה   
)זאדאר( 125

פארק ולדימיר נאזֹור )זאדאר(   
125

פארק ָמקסימיר )זאגרב( 211  

אטלייה ֶמשטרֹוביץ׳ )זאגרב(   
204

גלריה ֶמשטרֹוביץ׳, גלריה   
לאמנות )ספליט( 90

הּפֶייָטה 205  

קאשטילאץ )ספליט( 90  

)ה(משנה למלך, ארמון )זאגרב( 
214 ,206

משקאות קלים 51

נ
77 Neum ֶנאּום

נאיבית, המוזיאון הלאומי 
לאמנות )זאגרב( 207, 214

 Narodni )נארֹודני טרג )זאדאר
122 trg

 Narodni )נארֹודני טרג )ספליט
86 trg

77 Narona נארֹוָנה

248 Našice נאשיֶצה

נהיגה 257

נהיגה, כללי הדרך 254, 257

193 Novalja )נֹובאלָיה )ּפאג

 Novi Vinodolski נֹובי וינֹודֹולסקי
190–91

 Novigrad )נֹוביגראד )ציטאנֹוָבה
160–61 ,147

נודיזם 36, 94, 162, 183

ניאוליטית, תרבות 54

142 ,36 Nin ִנין

נכים, מטיילים 253

נפוליאון הראשון, הקיסר 57

נפוליאון מגיע לוונציה )ּבֹורסאטֹו( 
57

ס
106 ,106 ,55 Salona סאלֹוָנה

 ,217 ,32 Samobor סאמֹוּבֹור
222

167 Svetvinčenat סֶבטבינֶצ’ָנט

 Sveti Srca )סֶבטי סרָצה )ּפּוָלה
152

187 Sv. Petar סֶבטי ֶּפטאר

סבסטיאנּוס הקדוש )ָקרּפאצ׳ֹו( 
201

135 Svršata סברשאָטה

ראו גם פארקים לאומיים;   
שמורות טבע

פארקים לאומיים

אגמי ּפליטביֶצה 10, 35, 5–184  

ּבִריּוני 7–156  

מלֶייט 35, 5–74  

סֶייֶברני ֶוֶלּביט 194  

ּפאקֶלניָצה 35, 46, 49, 143  

קֹורנאטי 35, 117, 5–134  

קרָקה 10, 117, 7–136  

ריסניאק 34, 190, 195  

138–9 ,39 Pašman ּפאשמאן

114 Podgora ּפֹודגֹוָרה

245 ,235 Požega ּפֹוֶז’ָגה

194 Fužine פּוז׳יֶנה

75 ,74 Polače ּפֹולאֶצ׳ה

150–55 ,147 Pula ּפּוָלה

ברים 153  

חופים 152  

מפה 151  

105 Marco ,Polo פולו, מרקו

 Poljud )ּפֹוליּוד, איצטדיון )ספליט
91

75 ,74 ,39 Pomena ּפֹוֶמָנה

 Punta )ּפּונָטה ראָטה )ּבֶרָלה
115 Rata

103 Pupnat ּפּוּפנאט

122 Forum )ה(פורום )זאדאר(

158–9 ,147 Poreč ’ּפֹוֶרץ

ֶּפטאר קֶרשימיר הרביעי, מלך 
 Petar Krešimir IV קרואטיה

56

)ה(ּפֶייָטה )ֶמשטרֹוביץ׳( 205

66 Pile )ּפיֶלה, שער )דוברובניק

167 Pićan ּפיצ’אן

37 Picigin ּפיציגין

135 Piškera ּפישֶקָרה

 Ploče )ּפלֹוֶצ’ה, שער )דוברובניק
73 ,67

ּפליטביֶצה, אגמים, הפארק 
 ,35 ,10 Plitvice Lakes הלאומי

184–5

 Pelješac ֶּפלֶיישאץ, חצי־האי
76–7

סגור למבקרים 253

187 ,39 ,38 Susak סּוסאק

111 Supertar )’סּוֶּפטאר )ּבראץ

78–9 Sokol Grad סֹוקֹול גראד

58 Stalin, Josef סטאלין, יוזף

סטאפיֶלאֹו, ארמון )טרֹוגיר( 
98 Stafileo

 Stara Baška סטאָרה ּבאשָקה
178

 Stari Grad )סטארי גראד )חבאר
92–3

 Stubičke סטּוּביצ’ֶקה טֹוּפליֶצה
232 Toplice

 Stradun )סטראדּון )דוברובניק
68

סיבות לאהוב את קרואטיה 
10–13

סֶייֶברני ֶוֶלּביט, פארק לאומי 
194 Sjeverni Velebit

140 ,39 Silba סילָּבה

106 Sinj סיני

226 ,217 Sisak סיסאק

 Slavonski סלאבֹונסקי ּברֹוד
244 Brod

סלאבים 55

סלובנים 55, 58

סמים 259

192 Senj ֶסני

סּפֹונָצה, ארמון )דוברובניק( 
73 ,69 Sponza

84–91 ,81 ,55 ,32 Split ספליט

ברים 84  

דילוג בין איים 39  

חופים 37  

מלונות 91  

מסעדות 87  

מפה 85  

מפת אזור ספליט 90  

ספליט ודרום דלמטיה 17, 
80–115

ברים 84, 110  

דילוג בין איים 39  

מסעדות 87, 97, 99, 103, 107  

מפה 82-3  

 Plisko Polje )ּפליסקֹו ּפֹולֶייה )ויס
97

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 32

חגים ואירועים מיוחדים 3–52  

מוסיקה 41  

קולנוע 47  

קֹורצ׳ּוָלה 105  

קיץ 41  

שָּפנצירֶפסט )ואראז'דין( 220  

תיאטרון 47  

130 Prvić ּפרביץ׳

115 Proizd )ּפרֹויזד )קֹורצ׳ּוָלה

ּפרֹוקּוראטיב )ספליט( 
87 Prokurative

 Proščansko ּפרֹושצ׳אנסקֹו, אגם
184

פרח האבן, אנדרטה 
)ּבֹוגדאנֹוביץ׳( 226

 ,113 Primošten ּפרימֹושֶטן
140–41

ֶּפריסטיליּום )ספליט( 85

 פרלמנט, בניין )זאגרב( 206, 
215

139 Premuda ּפֶרמּוָדה

פרנציסקני, המנזר )דוברובניק( 
68

פָרנקֹוּפאן, פראן קרסטֹו 
 ,57 Frankopan, Fran Krsto

229 ,228

 Frankopan, פָרנקֹוּפאן, קרסטֹו
228 Krsto

 Frankopan פָרנקֹוּפאן, שושלת
229 ,228 ,57

פשע 258

צ
78 Cavtat צאבטאט

 ,217 ,43 Čakovec צ’אקֹוֶבץ
228–9

צילומים, אתרי 7–46

 Čipiko )צ’יּפיקֹו, ארמון )טרֹוגיר
100

צלילה 12, 33, 48, 135

צפון דלמטיה 18, 45–116

דילוג בין איים 39  

מלונות 125, 131  
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צפון דלמטיה, המשך

מסעדות 120, 129, 145  

מפה 19–118  

 ,171 Crikvenica צריקֶבניָקה
191

188–9 ,38 Cres צֶרס

ק
 Kampor )קאמּפֹור )ראּב 

183
קאֶמרֶלנגֹו, מבצר )טרֹוגיר( 
 Gradina Kamerlengo 

101
קאּפֹוראלי, ָּברתֹולֹוֶמאֹו, מריה 
וישו התינוק עם פרנציסקוס 
 Caporali, וֶּברנאר הקדושים

200 Bartolomeo

 ,34 ,19 Kvarner קבארֶנר, אזור
170–95

דילוג בין איים 38  

מסעדות 189  

מפה 172-3  

 Kovačić, קֹובאצ’יץ’, ויקטור
204 Viktor

162 Koversada קֹוֶברסאָדה

קֹוזאָלה, בית־הקברות )ִרֶייָקה( 
177 Kozala

184 Kozjak קֹוזיָאק, אגם

245 Kutjevo קּוטֶייבֹו

79 ,38 Koločep קֹולֹוֶצ’ּפ

קולנוע 

אתרי צילומים 46-7  

באוויר הפתוח 40  

פסטיבלים לקולנוע 47  

קומוניזם 58

96–7 Komiža )קֹומיָז’ה )ויס

232 Kumrovec קּומרֹוֶבץ

78 Konavle קֹונאבֶלה

קונצרטים 41

קֹוּפאצ’קי ריט, פארק הטבע 
242–3 ,35 Kopački Rit

 Kupelwieser, קּוֶּפלִויֶזר, ּפאּול
157 Paul

232 Koprivnica קֹוּפריבניָצה

קורבנות הפשיזם, בית־קברות 
)ראּב( 183

 ,117 ,32 Šibenik שיֶּבניק
128–33

מלונות 131  

מסעדות 129  

מפה 129  

שיחון 273-7

שיט 38, 135, 143

שיט

איי קֹורנאטי 134  

הפארק הלאומי קרָקה 137  

ראו גם מעבורות; סיבוב איים  

79 ,38 Šipan שיּפאן

שמורת טבע

אגם וראָנה 144  

חצי־האי ָמריאן )ספליט( 91  

ֶטלאשיָצה )דּוגי אֹוטֹוק( 138  

לֹוניסקֹו ּפֹולֶייה 35, 227  

לֹוקרּום 70  

134 Kornat קֹורנאט

קֹורנאטי, הפארק הלאומי 
134–5 ,117 ,35 Kornati

 ,81 ,39 ,38 Korčula קֹורצ’ּוָלה
102–5

חופים 36  

מסעדות 103  

מפה 103  

 Korčula קֹורצ’ּוָלה, עיירה 
104–5

178 Košljun )קֹושליּון )קרק

קיאק ים 33, 48

231 Klanjec קלאנֶייץ

קלֹוביֶצ’בי דבֹורי, גלריה )זאגרב( 
215 ,213 Klovićevi Dvori

107 Klis קליס

 Klement )קֶלֶמנט )איי ּפאקֶלני
94

קניות

דוברובניק 43, 69  

זאגרב 211  

טרֹוגיר 100  

מעצבים קרואטיים 43  

143 Knin קנין

188 Kastav ָקסטאב

קפלות ראו כנסיות וקתדרלות

 ,171 Kraljevica קראלֶייביָצה
189

 ,54 Krapina קראּפיָנה 
230–31

קראּפינסֶקה טֹוּפליֶצה 
232 Krapinske Toplice

קרואטים 55, 58

223 ,217 Karlovac ָקרלֹובאץ

57 Karlowitz ָקרלוביץ, הסכם

 Krleža, קרֶלָז׳ה, מירֹוסלאב
204 Miroslav

130 Krapanj קָרּפאני
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