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לרא־מ המבקרים התיירים רבית
בארגנטינה שונה
לגלותאת מופתעים
ואת העצומים מרחביה
ושבים הרבגוניים נופיה
בכל לבקר כדי ושוב שוב אליה
בואנוס נוספים פעםבאזורים

באד־ המצטיינת קסומה עיר היא איירס
של הקוסמופוליטית ובאווירה ריכלות
והאנרגיה החיוניות לצד אירופית בירה
סביבה הלטינית אמריקה של הפראית

עשב שטחי של רבים מ ק משתרעים
מצייצות ציפורים עתירי
י הג מנ ם חי ו ו ר שבהם
בוק־  gauchos הגאוצ'וס
לּפאמּפאס מעבר רים
מגליםהמבקריםאתהעושר
מסופוטמיה של הסוב־טרופי
ּו קּוז והפסגותהנשגבותשל ואתהכרמים
מגוון ובה פטגוניה נמצאת הרחוק בדרום
אינ־ וערבות קרחונים אגמים של מסחרר

סופיות
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איירס בואנוס

האדריכליות תולדותיו
מיניָמה קאָסה של
בּפָלֶרמֹו מסעדות

נהר של בדלתא שיט
ּפאראנָה

של בבירתה הוקמו ה־ בשנות
בסגנון נהדרים מבנים ארגנטינה
אבל עירוניים ופארקים הצרפתי
כפי בעיר להציץ תוכלו ֶטלמֹו בסן
בקאָסה במיוחד כן לפני שהיתה

דוגמה (ראו עמ' 78) מיניָמה
שהתפת־ העצמאי לסגנון נדירה
ובמוזיאון איירס בבואנוס חה

ֶאל במדינה היחיד הפתוח
ברובע קאמיניטֹו (ראו עמ' 85)

ֶדה טֶרס פארק נמצא ּפָלֶרמֹו
ואילו פֶּבֶררֹו (ראו עמ' 106)

ביותר הטובים והברים המסעדות
ויֶיחֹו ּפָלֶרמֹו באזור מקובצים

ברכ־ סעו מהעיר ירוקה להפוגה
טיגֶרה (ראו עמ' �116 אל בת

במבוך עץ בסירת לשיט (17
הסוב־טרו־ הדלתא של התעלות

הפראית פית

ובו תוסס וס גאוצ פסטיבל
סוסים גבי על פעילויות מבחר

ארגנטינאיים דֹו פילֶֶטַאָ עיטורי

הּפאמּפאס

בֶאסטאנסיָה המגורים
אותנטיות וס גאוצ עיירות

לחופי אתרי־נופש
האטלנטי האוקיאנוס

הסובבים הנרחבים העשב שטחי
להת־ נפלא מקום הם הבירה את

בחוות כאן לבקר ניתן רגעות
את שפתחו ועתיקות גדולות

כפארקים או כמלונות שעריהן
ולבלות יום־יומיים בהן להתארח
על רכיבה כגון בפעילויות
טיולים צפרות סוסים

סטייקים זלילת וכמובן
האזור ברחבי על־האש
וס גאוצ עיירות פזורות
סן כגון בנוסח־הישן

ָאֶרקֹו (ראו  ֶדה אנטוניו
רֹוָסה  עמ' 145) וסנטה

בהן (ראו עמ' 154)
בקצב להשתלב תוכלו
הכפר חיי של הנינוח

הּפא־ של המזרחי בקצה
אתרי־ נמצאים מּפאס

האטלנטיים הנופש
קיץ מדי נוהרים אליהם

מסופוטמיה
הארגנטינאית

המרהיבים איגּוָאסּו מפלי
ּו בגוואלֶגוָואיצ הקרנבל

זבובים בעזרת דיג
בּפאראנָה

בֶאסֶטרֹוס חיות־הבר
איּבֶָרה ֶדל

המכונה הפורה האזור של בצפונו
הארגנטינאית מסופוטמיה

ראו  איגּוָאסּו מפלי נמצאים
ענקית פרסה 5�172 המופלאים

שבין בגבול גבוהים מפלים של
מומלץ בדרך לברזיל ארגנטינה

(ראו עמ'  ּו בגוואלֶגוָואיצ לבקר
הקרנבל בתקופת במיוחד (164
המקומיים מצטבעים אז השנתי
תלבושות ועוטים צבעוני באיפור

אל מסיבות עורכים ססגוניות
בריקודי ופוצחים הלילה תוך

בלו לנוח כדי מסורתיים רחוב
של לגדותיו עצל בדיג שבוע סוף
שם (עמ' 163) ּפאראנָה ִריֹו
העצומים הדֹוראדֹו דגי נלחמים

המנוסים הדייגים כנגד חייהם על
ֶאסֶטרֹוס של הזוהרות בביצות
איּבֶָרה (ראו עמ' 7�166)  ֶדל

מקרוב להציץ אוהבי־הטבע יוכלו
קיימן תניני בהן רבות בחיות־בר
ניתן עופות של ומגוון קפיברות
בתעלות ולבוסס סוס כאן לשכור

העמוקות ּבֹוָקה בלָה עליזים בצבעים קירות

תושביה מכונים כך הּפֹורֶטניֹוס
העשירים איירס בואנוס של

בתי־ בבעלותם מחזיקים שבהם
בּפינאמאר (ראו עמ'  נופש

יותר העממית בעיירה אבל (150
ּפלאָטה (ראו עמ'  ֶדל מאר

חוף בעיירת כמו 9�148) תרגישו
קלאסית

איירס בואנוס ּבֹוָקה בלָה מודעות לוח על טנגו רוקד זוג
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וצפון־מזרח קורדובה
האנדים

של הישועית מורשתה
קורדובה

הֶקּבראדאס
סאלָטה של עבודות־היד

(ראו עמ' 81�180)  בקורדובה
הכנסיות מספרות המחוז שבלב

הישועיות חוות והֶאסטאנסיַאס
האזור של סיפורו את

ההשת־ ההתנצרות ההתיישבות
והחקלאות הספרדית לטות

ֶדה ֶקּבראָדה נמצאת מצפון
ובה (ראו עמ' 190) אֶטה ָ ָקפָז

האדום בסלע יפהפיים נקיקים
וכן קקטוסים עטורי ומדרונות

(ראו עמ' 190) אֶטה ָ ָקפָז
ֶקּבראָדה המחוז של היין בירת

(ראו עמ'  אּומאוואָקה ֶדה
נוסף עמוק סדק 9�196) הוא
בו הגבוהים האנדים במישורי

צבעים של בקשת צוקים נחשפים
התרבויות עדיין שולטים כאן

והֶמסטיסֹוס  המקומיות
התערובת בני  mestisos

בסאלָטה (ראו עמ' 5�192) 
מסורתיות גיטרות לקנות תוכלו
נוספות ועבודות־יד פאן חלילי

ארג־ בצבעי מסורתי ו פונצ כמו
מן־שחור

היקבים ואזור ּו קּוז

ָאקֹונקאגּוָאה ֶסרֹו
ֶמנדֹוָסה יקבי

לֶניָאס בלאס סקי
בפעי־ לעסוק ניתן האנדים ברכס
על הטיפוס בהן רבות לויות־חוץ
(ראו עמ'  ָאקֹונקאגּוָאה ֶסרֹו
הגבוהה הפסגה מצויה בו (213
ביקבים אמריקה ביבשות ביותר

פטגוניה

ארגנטינה של האגמים אזור
מאנֹוס לאס ֶדה קּוֶאבָה
לווייתנים על תצפית

ואלֶדס בּפֶנינסּולָה
לֹוס נסיונל בּפארֶקה טרקים

גלאסיאֶרס
ה (ראו עמ' 238)  ּבארילֹוֶצ

בלבו פופולרית עיירת־נופש היא
הצפון־ בפינתה האגמים אזור של
מרטין בסן פטגוניה של מערבית
ָאנֶדס (ראו עמ' 236)  לֹוס ֶדה
ולאכול גולף לשחק ניתן הסמוכה
הרחוק בדרום מצוינות במסעדות

לאס ֶדה קּוֶאבָה נמצאת
הנמנית מאנֹוס (ראו עמ' 243)
של העולמית המורשת אתרי עם

הדוגמה ובה ו אונסק ארגון

פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה
ואנטארקטיקה

התוססת אּוסוואיָה
לאנטארקטיקה הפלגה
העשירים פוקלנד איי

בחיות־בר
האש ארץ פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה
באזור משתרעת המפורסמת

 fin פין ֶדל מּונדֹו המכונה האגדי
אחד העולם סוף del mundo

הגדולים העירוניים המרכזים
(ראו  אּוסוואיָה היא כאן ביותר
ספי־ מפליגות ממנה עמ' 260)
אנטארקטיקה (ראו  אל נות

פעילות הומה העיר עמ' 7�264)
העוס־ הרבים המבקרים בזכות

כגון בפעילויות באזור קים
וצפרות טרקים הפלגות טיפוס
את המקיפים הקפואים היערות

העליזים בציוציהם אפופים העיר
המזרחי בעברה מגלן נקרי של

פוקלנד איי נמצאים היבשת של
ראו עמ'  מאלבינאס איסלאס
והבתו־ הנידחים האיים 264�7
מקום הם אנגליה שבשליטת ליים

בעלי־חיים על לתצפיות נפלא

אֶטה ָ ָקפָז ֶדה ֶקּבראָדה הסוריאליסטי ההרים נוף

פוקלנד איי מלכותיים פינגווינים של גדולה מושבה

ֶמנדֹוָסה (ראו עמ'  שבאזור
חואן (ראו עמ'  סן (206�209
בגבעות הקטנות 216) והעיירות
יינות מייצרים ההרים שלמרגלות

הטובים עם הנמנים מאלּבֶק
ועד יולי מחודש בעולם מסוגם

לגלוש ניתן אוקטובר תחילת
של הנהדרים הסקי במסלולי

לֶניָאס (ראו עמ' 219) לאס

בארגנטינה ביותר השמורה
פרהיסטוריים מערות לציורי

לחוף הערבה של האחר בעברה
אתר נמצא האטלנטי האוקיאנוס

נוסף עולמית מורשת
ואלֶדס (ראו עמ'  ּפֶנינסּולָה

ונידח שקט חצי־אי זהו (226�7
משמשים השלווים שמפרציו

ללוויינים מושלמים רבייה שטחי
אחת שחור דרומי ּבָלֶנָה ממין

היא באזור הגדולות האטרקציות
לֹוס נסיונל ּפארֶקה

אליו גלאסיאֶרס (עמ' 5�250)
רצונם שכל תיירים גם נוהרים

מֹו־ ּפֶריטֹו מקרחון להתפעל הוא
ותיקים שועלי־שטח וגם ֶרנֹו
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מודגש בכתב עמודים מספרי
עיקרי למופע מתייחסים

א
72 Aida וֶרדי וזפה ג ָאאיָדה

ָאמאָראּו דּו טארזילָה ָאּבאּפֹורּו
111 Abaporu
40 אירועים אביב

ֹו מאז ֶדה פלאסה ֹו מאז ֶדה אבנידה
 Avenida de ומיקרו־סנטרו

62 Mayo
והאֹוֶּבליסקֹו חּוליֹו ֶדה נּוֶאֶבה אבנידה

ומיקרו־סנ־ ֹו מאז ֶדה פלאסה
 Avenida 9 de Julio and טרו

70 Obelisco
44 Abra Pampa ּפאמּפָה ָאּבָרה

222 אגמים
מרטין סן לאגֹו ראו היגינס אֹו לאגֹו
נסיונל ּפארֶקה ֶאסקֹונדידֹו לאגֹו

237 Lago Escondido לאנין
נסיונל ּפארֶקה ָארֶחנטינֹו לאגֹו

Lago Argentino גלאסיאֶרס לֹוס
254 251 250 247

 Lago פטגוניה ּבאֵריָאלֶס לאגֹו
234 Barreales

אנטי־ לֹוס איירס בואנוס לאגֹו
242 Lago Buenos Aires גּואֹוס

 Lago פטגוניה ֶדסיֶירטֹו ֶדל לאגֹו
246-7 del Desierto

נסיונל ּפארֶקה ּולאפֶקן וואצ לאגֹו
Lago Huechulafquen לאנין

237
לֹוס נסיונל ּפארֶקה ויֶידָמה לאגֹו
134 Lago Viedma גלאסיאֶרס

253
לוס נסיונל ּפארֶקה וֶרֶדה לאגֹו

241 Lago Verde ָאלֶרֶסס
לאנין נסיונל ּפארֶקה טרֹוֶמן לאגֹו

237 Lago Tromen
נסיונל ּפארֶקה לאקאר לאגֹו
237 236 Lago Lácar לאנין

נסיונל ּפארֶקה וואּפי נאוֶול לאגֹו
Lago Nahuel Huapi וואּפי נאוֶול

238
 Lago פטגוניה מרטין סן לאגֹו

246 245 San Martín
פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה פאניאנֹו לאגֹו

287 261 Lago Fagnano
 Lago ּבֹולסֹון ֶאל ּפּוֶאלֹו לאגֹו

240 Puelo
ן ֶ איריגֹוז איּפֹוליטֹו פֹוסאדאס לאגֹו

244 Lago Posadas
 Lago פטגוניה קארדיֶאל לאגֹו

245 Cardiel
לֹוס נסיונל ּפארֶקה רֹוָקה לאגֹו

254 Lago Roca גלאסיאֶרס
לֹוס נסיונל ּפארֶקה אֹונֶלי לגונה

250 Laguna Onelli גלאסיאֶרס
254

איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס איֶּבָרה לגונה
167 Laguna Iberá

נסיונל ּפארֶקה טֶרס לֹוס ֶדה לגונה
 Laguna de los גלאסיאֶרס לֹוס

252 Tres
לֹוס נסיונל ּפארֶקה טֹוֶרה לגונה
252 Laguna Torre גלאסיאֶרס

 Lake פטגוניה אזור אגמים ה
222 District

253 Egger Tony טוני ֶאגֶר
34-5 30 8 אדריכלות

ֶדה נּוֶאֶבה אבנידה אֹוֶּבליסקֹו
Obelisco איירס בואנוס חּוליֹו

70 9 de Julio Avenida
33 פרקר אלן ֶאוויָטה
אווה ּפֶרֹון ראו ֶאוויָטה

288-91 121 120 אוכל
290-91 יומיומי אוכל

290 והּפאמּפאס ארגנטינה מרכז
311 קולינריים סיורים

291 פּוֶאגֹו ֶדל וטיֶיָרה פטגוניה
291 המדינה צפון־מזרח
290 המדינה צפון־מערב

מסעדות גם ראו
ֶדה ֶקּבראָדה אּומאוואָקה

197 Humahuaca אּומאוואָקה
200 198

280 מגורים
מספר מופיע לא מסעדות

 Unión ראדיקאל סיביָקה אּוניֹון
54-5 50 Cívica Radical

עולמיים מורשת אתרי ו אונסק
וצפון־ קורדובה גראסיָה ָאלָטה

182 Alta Gracia האנדים מערב
קורדו־ לּוֶסס לאס ֶדה מאנסאנָה

181 Manzana de las Luces בה
מסופוטמיה מיני איגנאסיו סן

San Ignacio Miní הארגנטינאית
169 158 156 30 24

וצפון־ קורדובה קטלינה סנטה
Santa Catalina האנדים מערב

186-7
מסו־ איגּוָאסּו נסיונל ּפארֶקה

 Parque הארגנטינאית פוטמיה
172-5 135 Nacional Iguazú

קורדו־ ה ָ ָטלָמּפאז נסיונל ּפארֶקה
 Parque האנדים וצפון־מערב בה
185 176 Nacional Talampaya

גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional Los פטגוניה

250-55 247 134 Glaciares
ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה

ואזור ּו קּוז יוואלאסטֹו איסצ
 Parque Provincial היקבים

217 Ischigualasto
קורדובה אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה
 Quebrada האנדים וצפון־מערב

196-200 de Humahuaca
פטגוניה מאנֹוס לאס ֶדה קּוֶאָבה

134 9 Cueva de las Manos
245 242

אורוגוואי ָסקָרֶמנטֹו ֶדל קולוניה
116 Colonia del Sacramento

117

ואל־ ּפֶנינסּולָה ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה
 Reserva Provincial פטגוניה ֶדס

226-7 9 Península Valdés
271 Hosterías אֹוסֶטריאס

לֹוס נסיונל ּפארֶקה ֶהלסינגפֹורס
254 Helsingfors גלאסיאֶרס
נסיונל ּפארֶקה ליאון מֹונֶטה

230 Monte León ליאון מֹונֶטה
היקבים ואזור ּו קּוז אָטה אּוסּפאז

212 Uspallata
282 מגורים

313 310 הרים ואופני אופניים
42 איירס בואנוס עונת אופרה ה

ֹו מאז ֶדה פלאסה משרד אוצר
62 Ministerio de Economía

Ocampo ויקטוריה אֹוקאמּפֹו
31 Victoria

ויקטוריה ה ָ ויז מרכז־התרבות
 Centro ּפלאָטה ֶדל מאר

149 Cultural Villa Victoria
183 21 Oktoberfest אֹוקטֹוֶּברפֶסט

אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה אּוִקיָה
199 198 197 Uquia

Urquiza חּוסטֹו גנרל אּורקיָסה
164 106 General Justo José
האיים הדרומיים האיים אֹורקני
 South הסוב־אנטארקטיים

265 Orkney Islands
Ushuaia פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה אּושוואיָה

260 259 258 257 9
287 מגורים

303 מסעדות
איירס בואנוס איירס בואנוס אזור

116-17
277 מגורים

295 מסעדות
האר־ מסופוטמיה מפלים איגּוָאסּו

157 8 Iguazú Falls גנטינאית
174 172-3 170-7

135 Iguazú River נהר איגּוָאסּו
175

דומינגו ָסנטֹו קֹונֶבנטֹו ִאי איגלֶסיָה
ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה
 Iglesia y Convento de Santo

66 Domingo
קפלות קתדרלות ראו איגלֶסיָה

ומנזרים כנסיות
64 49 Unitarists תומכי איחוד ה

185 162 157
168 157 49 האזרחים מלחמת

תומכי פדרציה גם ראו
206 21 20 17 מהגרים איטליה

21 ּבֹוָקה בלָה
208 בֶמנדֹוָסה

180 בקורדובה
Endurance הספינה אינדּוֶרנס

267 265
ופקס אינטרנט

199 47 Incas אינקאס
פוקלנד איי ראו מאלבינאס איסלאס

 Isla פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה גראנֶדה איסלה
257 Grande

אינדקס
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ּפּוֶארטֹו ּפאחארֹוס לֹוס ֶדה איסלה
229 Isla de los Pajaros ֶדֶסָאדֹו

נסיונל ּפארֶקה ויקטוריה איסלה
239 Isla Victoria וואּפי נאוֶול

 Isla חּוליאן סן חּוסטיסיָה איסלה
230 Justicia

ּפארֶקה מאנאגאס לאס איסלה
 Isla Las ּפֶרה־דלתא נסיונל

162 Mangas
 Isla קאמארֹונֶס מֹוֵריאֹו איסלה

228 Moreo
 Isla פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה ֹו ָמרטיז איסלה

261 Martillo
איירס בואנוס גארִסיָה מרטין איסלה

117 116 Isla Martín García
נסיונל ּפארֶקה מרטין סן איסלה

173 Isla San Martín איגּוָאסּו
174

 Isla ֶדֶסָאדֹו ּפּוֶארטֹו ּפינגווינֹו איסלה
229 Pingüino

 Isla חּוליאן סן קורמורן איסלה
230 Cormorán

פלרמו ֶדה ארחנטינו איּפֹודרֹומֹו
 Hipódromo Argentino פלרמו

109 37 de Palermo
איסידרֹו סן ֶדה איּפֹודרֹומֹו

124 Hipódromo de San Isidro
פטגוניה ן ֶ איריגֹוז איּפֹוליטֹו
244 Hipólito Yrigoyen

אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה ה ָ אירּוז
200 198 197 Iruya

Yrurtia Rogelio רֹוֶחליֹו אירּורטיָה
114 79 71

79 לעבודה המנון
71 הצדק

273 אכסניות־נוער
El Bolsón פטגוניה ּבֹולסֹון ֶאל

240 222
283 מגורים

301 מסעדות
ֶארנָנֶדס ראו פיֶירֹו מרטין ו גאוצ ֶאל

חוסה
סרט אֹוחאס לאס ֶאנטֶרה טרּואנֹו ֶאל

 El Trueno Entre Las Hojas
32 ּבֹו ארמנדו

240 El Maitén פטגוניה מאיֶטן ֶאל
 El ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן סאנחֹון ֶאל

78 34 Zanjón
קארדיֶאל לאגֹו הר ּפּונטּודֹו ֶאל

245 Mount El Puntudo
El Chaltén פטגוניה אלֶטן צ ֶאל

253 252 250 246 222
284 מגורים

301-2 מסעדות
 El ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן קאמיניטֹו ֶאל

85 82-3 17 12 8 Caminito
El Calafate פטגוניה ָקלָפאֶטה ֶאל

250 247
284 מגורים

301 מסעדות
ֶרקֹולֶָטה מלון ּפאלאס ָאלֶבָאר

270 99 96 Alvear Palace Hotel
הדרומית יה ורג ג האיון אלבטרוס

 Albatross הסוב־ארקטיים האיים
265 Islet South Georgia

236 Aluminé פטגוניה ָאלּומינֶה
283 מגורים

וצפון־מערב קורדובה גראסיָה ָאלָטה
182 Alta Gracia האנדים

Almodovar פדרו אלמודובר
33 Pedro

האנטארקטי חצי־האי האי ֶאלֶפֶנט
267 Elephant Island

30 ּפּויֶרדֹון ּפרילידיאנֹו אמבט ה
Ambrosetti ב חואן ָאמּברֹוֶסטי

66 Juan B
30 דתיות ואדריכלות אמנות

30-31 וספרות אמנות
ועתיקות אמנות

דֹוֶרגֹו פלאסה ֶטלמֹו פדרו סן יריד
78 Feria de San Pedro Telmo

305 121 120 118 קניות
30 פרה־היספאנית אמנות
326-7 התקשורת אמצעי

20 מהגרים אנגליה
38-9 כדורגל

36 פולו
153 134 18 13 Andes אנדים

57 244 242 203
האנדים צפון־מערב גם ראו

257 9 Antarctica אנטארקטיקה
262-7 258
265 חיות־בר

הסוב־אנטארקטיים באיים שיט
264-5

9 האנטארקטי בחצי־האי שיט
266-7 258

ואנטארק־ פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה גם ראו
טיקה

Antonioni לו מיכלאנג אנטוניוני
31 Michelangelo
31 Blow up יצרים

291 290 22 Asado ָאסאדֹו
8  Estancias חוות ֶאסטאנסיאס
314-15 273 272 137 22

35 אדריכלות
315 314 מפוארות ֶאסטאנסיאס

315 314 אחד ליום ו גאוצ
48 התפתחות

315 והזמנות סיורים
ּפאמּפאס קרּוס לָה ֶדה ֶסרֹו

315 314 153 Cerro de la Cruz
314-15 138 פעילויות

מסופוטמיה איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס
Esteros del Iberá הארגנטינאית

166-7 157 18 8
279 מגורים

מסעדות
167 עופות

241 Esquel פטגוניה ֶאסֶקל
284 מגורים

302 מסעדות
Echeverría אסטבן ֶבִריָה ֶאצֶ

31 Esteban
31 פאקּונדֹו
44-5 אקלים

האנטארקטי חצי־האי הר ֶאֶרּבּוס
266 Mount Erebus

רודולף האפוקליפסה פרשי ארבעת
29 ולנטינו

228 227 226 225 221 אריות־ים
ארכיאולוגיה

 Museo de La ּפלאָטה לָה מוזיאון
142-3 Plata

של לארכיאולוגיה סאלָטה מוזיאון
 Museo de Arqueología ההרים
192 de Alta Montaña de Salta

194
קי־ לאס ֶדה סיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה

 Parque Nacional Sierra חאדאס
218 de las Quijadas
189 Quilmes קילֶמס

68 31 Arlt Roberto רוברטו ָאְרלְט
ראו לאמנויות הלאומי ארמון ה
ֶרקֹולֶָטה גלאֶסה ֶדה ּפאלָאיס

Hernández José חוסה ֶארנָנֶדס
108 100 31

לפולקלור ֶארנָנֶדס חוסה מוזיאון
 Museo de Arte וֶּבלגראנֹו פלרמו

108 Popular José Hernández
149 108 100 31 פיֶירֹו מרטין

100 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברו

ב
 Bajo פטגוניה קאראקֹולֶס ּבאחֹו

244 Caracoles
Batistuta גבריאל ּבאטיסטּוָטה

39 16 Gabriel
 Bahía ּפאמּפאס בלאנקה ָּבִאיָה

154 Blanca
278 מגורים

296 מסעדות
Balcarce ּפאמּפאס ּבאלקארֶסה

151
מאר ּפֶסקאדֹוֶרס ֶדה ּבאנקינָה
 Banquina de ּפלאָטה ֶדל

149 Pescadores
9 Bariloche פטגוניה ה ּבארילֹוצֶ

238 222 221 35
283 מגורים

301 מסעדות
31 בורחס לואיס חורחה ּבִדיונות

13 8 Buenos Aires איירס בואנוס
134 56-131 50 30 17 16

8 אדריכלות
277 116-17 איירס בואנוס אזור

295
122-5 בידור

ֶרקֹולֶָטה בית־הקברות
Cementerio de la Recoleta

100-1
47 יסודה

58-9 איירס בואנוס על מבט
274-7 מגורים

21 מהגרים
לאמנות איירס בואנוס מוזיאון

MALBA לטינו־אמריקנית
 Museo de Arte Latinamericano

110-11 de Buenos Aires
334-5 תחבורה

נפרד בערך ראו וֶּבלגראנֹו פלרמו
ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה

נפרד בערך ראו
בערך ראו וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה

נפרד
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נפרד בערך ראו ֶרקֹולֶָטה
292-5 מסעדות

נפרד בערך ראו ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן
118-21 קניות

126-31 הרחובות מפות
Teatro Colón קֹולֹון תיאטרו

72-3
פלאסה העיר מועצת איירס בואנוס
 Cabildo ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה

65 63 59 de Buenos Aires
210-11 190 134 Bodegas ּבֹוֶדגאס

272
יין יקבים גם ראו

 Jardín וֶּבלגראנֹו פלרמו גן בוטאני
107 105 Botánico

Bustillo אלחנדרו ֹו ּבּוסטיז
153 102 64 62 Alejandro
 Butch קיד וסאנדנס קסידי ּבוץ
 Cassidy and the Sundance

241 Kid
77 38 Boca Juniors ּוניֹורס ג ּבֹוָקה

124 85
כדורגל גם ראו

 Borges Jorge לואיס חורחה בורחס
103 38 31 16 Luis

31 ּבִדיונות
31 הָאלֶף

319 מומלץ ביגוד
 Canal פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה תעלת ּביגֶל

312 260 258 257 24 Beagle
בידור

122-5 איירס בבואנוס
נפרד בערך ראו ומועדונים ברים

123 טנגו
124 ילדים

308 122 וכרטיסים מדריכים
308 123 122 ומחול מוסיקה

309
308 124 36-7 ספורט

309 קולנוע
309 123 תיאטרון

ספורטיבית רכיבה גם ראו
322-3 ביטחון

322-3 אישי ביטחון
18 ביצות

מסופוטמיה איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס
Esteros del Iberá הארגנטינאית

166-7
סּור קֹוסָטנֶָרה ֶאקֹולֹוחיָקה ֶרֶסרָבה
 Reserva Ecológica Costanera

75 Sur
אנקאנֶלֹו ז ֶדה לגונה נטורל ֶרֶסרָבה

 Reserva Natural מאלארגוֶוה
219 Laguna de Llancanelo
ֶדֶסָאדֹו ֶדל ִריָה נטורל ֶרֶסרָבה

 Reserva Natural ֶדֶסָאדֹו ּפּוֶארטֹו
229 Ría del Deseado

ֹו מאז ֶדה פלאסה הוורוד בית ה
60 Casa Rosada ומיקרו־סנטרו

69 64 62 61
ישראל קהילת בית־הכנסת

 Templo de la איירס בואנוס
70 25 Congregación Israelita

 Casa de ּפלאָטה לָה בית־המועצה
141 Gobierno

 Casa de ִריֹוָחה לָה בית־המועצה
185 Gobierno

 Casa de סאלָטה בית־המועצה
192 Gobierno

 Palacio de לואיס סן בית־המועצה
218 Gobierno

ֹו מאז ֶדה פלאסה בית־המועצה
63 Palacio de Gobierno

 Casa de קֹוריֶינֶטס בית־המועצה
168 Gobierno

ּפלאָטה לָה בית־המחוקקים
140 Palacio de la Legislatura
איירס בואנוס של בית־המחוקקים

 Legislatura ֹו מאז ֶדה פלאסה
63 de Buenos Aires

הקונפדר־ של העתיק בית־הסנאט
 Antiguo Senado ּפאראנָה ציה

162 de la Confederación
הצי של למכונאות בית־הספר

 Escuela de פלרמו ESMA
Mecánica de la Armada

112-13
 Palacio ּפלאָטה לָה בית־העירייה

140 Municipal
 Palacio ּפאראנָה בית־העירייה

162 Municipal
פל־ אקאריָטה צ לָה בית־הקברות

 Cementerio de la וֶּבלגראנֹו רמו
115 Chacarita

ֶרקֹולֶָטה ֶרקֹולֶָטה לָה בית־הקברות
94 Cementerio de la Recoleta

100-1 96 95
ּפאטאגֹונֶס ֶדה כרמן בית־התרבות

224 Casa de la Cultura
 Casa de מרסדס בית־התרבות

165 Cultura
Blanqui Andrés ָאנדֶרס ּבלאנקי

182 98
Belgrano איירס בואנוס ֶּבלגראנֹו

114 105 77
וֶּבלגראנֹו פלרמו גם ראו

Belgrano מנואל גנרל ֶּבלגראנֹו
114 105 98 General Manuel

198 196
140 Benoit Pierre פייר ֶּבנּוָאה

ֹו מאז ֶדה פלאסה הלאומי בנק ה
 Banco de la ומיקרו־סנטרו

64-5 62 Nación
בנקים

324-5 ומטבע בנקאות
319 פתיחה שעות

קפלות קתדרלות ראו ָּבסיליָקה
ומנזרים כנסיות
ימיים בעלי־חיים

267 265 264 אנטארקטיקה
הטבע למדעי המוזיאון

מאדרין ּפּוֶארטֹו ולאוקיאנוגרפיה
 Museo de Ciencias Naturales y

225 Oceanografía
פט־ ליאון מֹונֶטה נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional Monte גוניה

230 León
ואל־ ּפֶנינסּולָה ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה
 Reserva Provincial פטגוניה ֶדס

226-7 Península Valdés

ב צפייה לווייתנים גם ראו
322-3 בריאות

308 288 ומועדונים ברים
125 123 איירס בבואנוס

Barenboim Daniel דניאל ברנבוים
72 16

30 Berni Antonio אנטוניו ֶּברני
110 102 91 80

110 ההתגלות
323 ובתי־מרקחת בתי־חולים

288 123 בתי־קפה
ֹו מאז ֶדה פלאסה טֹורטֹוני קפה

42 Café Tortoni ומיקרו־סנטרו
125 123 68

 Café La ֶרקֹולֶָטה ּביֶילָה לָה קפה
98-9 96 Biela

ג
137 136 22-3 8 תרבות וס גאוצ

146-7
314-15 אחד ליום ו גאוצ

 Día de la טראדיסיֹון לָה ֶדה ִדיָה
41 Tradición

23 Juan Moreira מֹוֵרייָרה חואן
 Juan קירֹוגָה פאקּונדֹו חואן

185 Facundo Quiroga
37 ספורט
31 ספרות

 Feria de מאטאדֹוֶרס ֶדה פִֶריָה
116 Mataderos

307 306 305 23 ציוד
25 Gauchito Gil גיל יטֹו גָאּוצ

165
Galtieri ליאופולדו הנשיא גאלטיֶירי

64 President Leopoldo
Gambaro גריֶסלָדה גאמּבארֹו

32 31 Griselda
ּפארֶקה דיאּבלֹו ֶדל גארגאנָטה

 Garganta del איגּוָאסּו נסיונל
175 174 172 153 Diablo
ֶקּבראָדה דיאּבלֹו ֶדל גארגאנָטה
 Garganta del אֶטה ָקפָז ֶדה

190 Diablo
16 Gardel Carlos קרלוס גארֶדל

96 68 32 29
לָה בבית־הקברות קברו

115 אקאריָטה צ
פטגוניה גֶרגֹוֶרס גֹוֶּברנאדֹור

245 Gobernador Gregores
האר־ מסופוטמיה ּו גוואלֶגוָואיצ
8 Gualeguaychú גנטינאית

164 258
279 מגורים

297 מסעדות
217 155 13 Guanacos גוואנאקֹוס

245 244 228 226 222
157 47 25 20 Guaraní גוואראני

172 169
Guevara Ernesto ארנסטו גֶוואָרה

183 182 33
ָאלָטה גֶוואָרה ה צֶ ֶדל מּוֵסיאֹו

 Museo del Che גראסיָה
182 Guevara

 Che רֹוסאריֹו גֶוואָרה ה צֶ מוזיאון
160 Guevara Museum
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Güiraldes ריקרדו גוויראלֶדס
145 31 Ricardo

145 31 סֹומּבָרה ֶסגּונדֹו דֹון
313 310 גולף

ּפֶני־ ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה נּוֶאבֹו גֹולפֹו
226 Golfo Nuevo ואלֶדס נסּולָה
Goose Green פוקלנד איי גרין גּוס

264
הסוב־אנ־ האיים הדרומית יה ורג ג

265 South Georgia טארקטיים
224 221 Gaiman פטגוניה גיימן

225
284-5 מגורים
302 מסעדות

321 320 מטיילים הזהב גיל
 Gypsy פוקלנד איי קֹוב יּפסי ג

264 Cove
313 312 גלישת־רוח

151 Necochea ָאה נֶקֹוצֶ
150 Chapadmalal ּפָדָמלאל צָ

313 312 ומפרשיות גלישת־רוח
מרטין סן פלאסה פאסיפיקֹו גָלֶריאס
88 59 Galerías Pacíco וֶרטירֹו

304 121 120 91
184 Hang gliding אוויר גלשנות

311
85 84 77 21 מהגרים נובה ג

322 גניבות
וגנים פארקים ראו גנים

150 84 21 20 17 מהגרים גרמניה
אנֶָדה ָאֶבז ניקולאס ש ע המעבר גשר

 Puente ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן
 Transbordador Nicolás

84 Avellaneda

ד
Durrell Gerald ראלד ג דארל

201
The Whispering Land הספר

201
de la Vega חורחה וֶגָה לָה ֶדה

111 Jorge
111 פאזל

do Amaral טארזילָה ָאמאָראּו דּו
111  Tarsila
111 ָאּבאּפּורֹו

ריקארדו סֹומּבָרה ֶסגּונדֹו דֹון
145 31 גוויראלֶדס

327 326 דואר
ֹו מאז ֶדה פלאסה המרכזי דואר ה
Correo Central ומיקרו־סנטרו

67 34
ֹו מאז ֶדה פלאסה המרכזי דואר ה

 Palacio del ומיקרו־סנטרו
160 Correo

אווה ּפֶרֹון ראו אווה דּוארֶטה
דיג

פטגוניה ֶאנֶדס לֹוס ֶדה חּונין
236 Junín de los Andes

פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה פאניאנֹו לאגֹו
261 Lago Fagnano

 Lago פטגוניה ּפֹוסאדאס לאגֹו
244 Posadas

 Lago פטגוניה קארדיֶאל לאגֹו
245 Cardiel

פטגוניה לאנין נסיונל ּפארֶקה
237 Parque Nacional Lanín
בלאנקה לגונה נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional פטגוניה

235 Laguna Blanca
261 Río Menendez ֶמנֶנֶדס ריו
163 8 Río Paraná ּפאראנָה ריו

236 Río Pulmari ּפּולמארי ריו
236 Río Quillen ן ֶ קיז ריו

ּפרילי־ רֹוסאס מנואליטה של דיוקנה
102 30 ּפּויֶרדֹון דיאנֹו

234 232-3 221 דינוזאורים
 Argentinosaurus ארגנטינוזאורוס

235 233 232 huinculensis
 Giganotosaurus גיגאנטוזאורוס

235 233 232 carolinii
 Futalognkosaurus ממין דינוזאור

234 dukei
Eoraptor lunensis ממין דינוזאור

217
 Herrerasaurus ממין דינוזאור

217 ischigualastensis
Neuquensaurus ממין דינוזאור

143
Phorusrhacid ממין דינוזאור

233
233 Titanosaurus ממין דינוזאור

 Unenlagia ממין דינוזאור
234-5 paynemili

 Dakosaurus ָדקֹוזאורוס
233 232 andiniensis

218 Pterosaur ּפְֶטרֹוזאור
פליאונתולוגיה גם ראו

Demarchi סילבסטר י ֶדמארצ
66 Silvestre

68 Dante דנטה
160 33 באופנוע אמריקה דרום

257 Drake Passage מעבר דֵרייק
230 Drake Francis פרנסיס דֵרייק

24-5 דת

ה
31 בורחס לואיס חורחה האלף

71 וֶגָה ֶדה לּוּפֶה ּבֹוּבָה הגברת
321 320 מטיילים ולסביות הומואים

ֹו מאז ֶדה פלאסה היכל־המשפט
 Palacio de ומיקרו־סנטרו

71 Justicia
46-55 היסטוריה

הארגנטי־ הרפובליקה של כינונה
50 נאית

87 84 49 העצמאות מלחמות
54 פוקלנד מלחמת

50-51 המטבע משבר
51 וארגנטינה ּפֶרֹון משפחת

54 52-3
ברגל וטיולים טרקים ראו הליכה

324 289 נוסעים המחאות
79 אירּורטיָה רֹוֶחליֹו לעבודה המנון

313 312 9 הפלגות־נופש
264-5 הסוב־אנטארקטיים האיים

266-7 האנטארקטי חצי־האי
239 לאגֹוס ֶדה קרּוֶסה

260 ּביגֶל תעלת
שיט גם ראו

La Justicia אירּורטיָה רֹוֶחליֹו הצדק
71

18 וּפּונָה הרים
ארגנטינה של הכדורגל התאחדות
 AFA Argentinian Football

38 Association

ו
קורדובה אִקיֶיס קאלצ ס ֶ ואז

 Valles האנדים וצפון־מערב
190 18 Calchaquiés

Varela Adriana אדריאנה ואֶרלָה
27

68 Vega Lope de ֶדה לֹוּפֶה וֶגָה
71

267 Weddell Sea ים וֶוֶדל
265 Weddell seals כלב־ים וֶוֶדל

267 266
פוקלנד איי ּפֹוינט וֹולונטיר

264 Volunteer Point
לאנין נסיונל ּפארֶקה לאנין וולקן

237 Volcán Lanín
225 17 וולשים

241 224 221 בפטגוניה וולשים
 Eisteddfod ֵאיסֶטדפֹוד פסטיבל

40 festival
 West פוקלנד איי האי ּפֹוינט וֶוסט

264 Point Island
 Via ָאנֶדס לֹוס ֶדה חּונין כריסטי ויה

236 Christi
 Villa ילה צ היגינס אֹו ה ָ ויז

247 O Higgins
 Villa El פטגוניה ֹוקֹון צ ֶאל ה ָ ויז

235 Chocón
286 מגורים

 Villa ּפאמּפאס וֶנטאנָה ה ָ ויז
153 Ventana

278 מגורים
וצפון־ קורדובה ֶּבלגראנֹו חנרל ה ָ ויז

 Villa General האנדים מערב
183 Belgrano

298 מסעדות
Villa Gesell ּפאמּפאס ֶחֶסל ה ָ ויז

150 138
278 מגורים

296 מסעדות
נאוֶול נסיונל ּפארֶקה טראפּול ה ָ ויז

238 Villa Traful וואּפי
נסיונל ּפארֶקה ָאנגֹוסטּוָרה לָה ה ָ ויז
Villa La Angostura וואּפי נאוֶול

238 222
286 מגורים

302 מסעדות
נסיונל ּפארֶקה קתדרל ֶסרֹו ה ָ ויז

Villa Cerro Catedral וואּפי נאוֶול
239

321 318 ודרכונים ויזות
224 Viedma פטגוניה וִיֶידָמה

286 מגורים
302 מסעדות

190 Vicuña ויקּוניָה
Valentino רודולף ולנטינו

29 Rudolph
29 האפוקליפסה פרשי ארבעת

72 Verdi Giuseppe וזפה ג וֶרדי
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ז
וואּפי נאוֶול נסיונל ּפארֶקה אּו ָ ז או ָ ז

311 239 Llao Llao
165 164 157 Yatay דקל אטאי ז

ּפאראנָה ריו סכר אסיֶרָטה ז
163 Yacyreta Dam

הארגנטינאית מסופוטמיה ּו אּפֶז ז
165 158 Yapeyú

 Jardín וֶּבלגראנֹו פלרמו גן זואולוגי
124 107 Zoológico

48 Yerba mate מאֶטה רָּבה ֶ ז

ח
ֶאסטאנסיאס ראו חוות

חּוחּוי דה סלבדור סן ראו חּוחּוי
 Junín פטגוניה ָאנֶדס לֹוס ֶדה חּונין

236 221 de los Andes
285 מגורים

האטלנטי חוף ה
מלונות־חוף ראו אתרי־נופש

19 ובעלי־חיים נוף
313 311 וספא יוקרה חופשות

 Termas de אֹונָדה ריו ֶדה ֶטרמאס
188 Río Honda

216-17 Pismanta ּפיסמאנָטה
310-15 מיוחדות חופשות

43 ציבוריות חופשות
43 אירועים חורף

חורף וספורט סקי ראו ספורט
255 18-19 וצומח חי

חיות־בר גם ראו
18-19 חיות־בר

פארקים ימיים בעלי־חיים גם ראו
שמו־ מחוזיים פארקים לאומיים
טבע שמורות מחוזיות טבע רות

323 חיסונים
323 322 שירותים חירום

וצפון־מערב קורדובה מריה ֶחסּוס
184 Jesús María האנדים

ט
138 Tandil ּפאמּפאס טאנדיל

152
278 מגורים

296 מסעדות
וצפון־מערב קורדובה ה ֶ ואז ֶדל טאפי

189 האנדים
280 מגורים

113 47 20 Tehuelche ה ֶטוֶולצֶ
221 155

ֶדל טיֶיָרה פאניאנֹו לאגֹו טֹולווין
261 Tolhuin פּוֶאגֹו

היקבים ואזור ּו קּוז טּונּויאן
Tunuyán

282 מגורים
300 מסעדות

201 175 19 Toucans טוקאן
העצמאות הצהרת קונגרס טּוקּומאן

49 Congress of Tucumán
פלאסה אינגלֶֶסס לֹוס ֶדה טֹוֶרה

 Torre de los וֶרטירֹו מרטין סן
92 89 86 Ingleses

191 177 Torrontés יין טֹורֹונֶטס
307 209

יין גם ראו

 Ty Gwyn גיימן בית־התה גווין טי
225 tea house

 Ty Nain גיימן בית־התה נאין טי
225 tea house

 Tigre איירס בואנוס והדלתא טיגֶרה
116-17 8 and the Delta

329 מאורגנים טיולים
311 אוכל

314-15 ֶאסטאנסיאס
313 311 יקבים

210-11 ֶמנדֹוָסה יקבי בין סיור
הפלגות־נופש שיט גם ראו

ֶאסטאנסיאס
ואנטארקטי־ פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה

 Tierra del Fuego and קה
256-67 135 41 9 Antarctica

287 מגורים
291 מטבח

303 מסעדות
258-9 האזור מפת

264-7 באנטארקטיקה שיט
259 תחבורה

10 לוויין תצלום
אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה טילקאָרה

199 198 196 Tilcara
280 מגורים

330-31 328 טיסות
וטרקים טיולים ראו טיפוס

273 טיפים
326 טלפון

327 326 סלולריים טלפונים
אימאקּולאָדה לָה ֶדה ֶטמּפלֹו

 Templo de טאנדיל קֹונֶסּפסיֹון
152 la Inmaculada Concepción

ֶמנדֹוָסה פרנסיסקו סן ֶדה ֶטמּפלֹו
207 Templo de San Francisco

308 78 77 28 26-7 6-7 טנגו
313 311

בואנוס בטנגו המטרופולין אליפות
 Tango Metropolitan איירס

26 Championship
בואנוס בטנגו העולם אליפות

 World Tango איירס
43 Championship

27 הרחוב באמנות
27 בפופ־ארט

קפה לטנגו העולמי המוזיאון
World Tango Museum טֹורטֹוני

68
78 26-7 רחוב טנגו

125 123 79 ולימודים מופעים
79 26 Milonga מילֹונגָה

ֶרקֹולֶָטה גלאֶסה ֶדה ּפאלָאיס
102 Palais de Glace

26 טנגו מופעי פנטסיה
בואנוס הבינלאומי הטנגו פסטיבל

 International Tango איירס
122 Festival

איירס בואנוס של הטנגו פסטיבל
41 Festival Buenos Aires Tango

32 29 קולנוע
79 Club Gricel גריֶסל קלאּב

68 Café Tortoni טֹורטֹוני קפה
305 קניות תלבושות

27 Tango Argentino ארחנטינו טנגו

241 Trevelin פטגוניה טֶרֶבלין
225 221 Trelew פטגוניה טֶרלֶאּו

286 מגורים
וצפון־ קורדובה אֹונדֹו ריו ֶדה ֶטרמאס

 Termas de Río האנדים מערב
311 188 Hondo

ֶסלָבה לָה ֶדה ֶאקֹולֹוחיקֹו טֶרן
 Tren איגּוָאסּו נסיונל ּפארֶקה

174 173 Ecológico de la Selva
לעננים רכבת ראו נּוֶּבס לאס ֶדה טֶרן

Tres Lagos פטגוניה לאגֹוס טֶרס
245

311 134 ברגל וטיולים טרקים
El Chaltén פטגוניה אלֶטן צ ֶאל

250 246 222
315 314 ֶאסטאנסיאס

 Mount Fitz פטגוניה רוי פיץ הר
252 250 222 Roy

ּפאמּפאס וֶנטאנָה לָה ֶדה סיֶיָרה
152 Sierra de la Ventana

נסיונל ּפארֶקה ָאקֹונקאגּוָאה ֶסרֹו
 Cerro ָאקֹונקאגּוָאה ּפרֹובינסיאל

213 212 9 Aconcagua
ּפארֶקה וֶנטאנָה לָה ֶדה ֶסרֹו

טֹורנקוויסט ארנסטו ּפרֹובינסיאל
153 Cerro de la Ventana

לֹוס נסיונל ּפארֶקה טֹוֶרה ֶסרֹו
250 Cerro Torre גלאסיאֶרס

253 252
לֹוס נסיונל ּפארֶקה קריסטל ֶסרֹו

254 Cerro Cristal גלאסיאֶרס
גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה

 Parque Nacional Los פטגוניה
250-55 9 Glaciares

מסופוטמיה ֹו קאצ נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional הארגנטינאית

168-9 Chaco
ּפארֶקה ָאגוואָדה לָה ֶדה ּפֹוטֶררֹו
קיחאדאס לאס ֶדה סיֶיָרה נסיונל

218 Potrero de la Aguada

י
24-5 יהדות

24-5 21 20 17 מהגרים יהודיים
ישראל קהילת בית־הכנסת

 Templo de la איירס בואנוס
70 25 Congregación Israelita
ש ע ליהדות איירס בואנוס מוזיאון

 Museo Judío קיּבריק סלבדור ר ד
 de Buenos Aires Dr Salvador

70 Kibrick
מרטין סן פלאסה השואה מוזיאון

93 Museo de la Shoá
313 311 יין

208 בצירים
 Jesús הישועי היקב מריה ֶחסּוס

184 María
177 134 Torrontés טֹוֶרנֶטס

307 209 191
208-209 206 203 ֶמנדֹוָסה יינות

191 סאלָטה יינות
209 9 Malbec מאלֶּבק

210-11 ֶמנדֹוָסה יקבי בין סיור
216 9 San Juan חואן סן

307 305 121 120 קניות

ס ק ד נ י 3א 4 1

יקבים ּבֹוֶדגאס גם ראו
ילדים

125 124 בידור
320 עם טיול

47 20-21 17 13 עמים ילידיים
177 Aymara ַאיימאָרה

66 Araucana ָאָראּוקאנָה
257 פּוֶאגֹו ֶדל בטיֶיָרה

נפרד בערך ראו גוואראני
35 Huapi וואּפי

203 47 Huarpe ווארּפֶה
168 20 Wichí י וויצ

261 257 Yámana אמאנָה ז
168 Toba טֹוָּבה

נפרד ערך ראו ה ֶטוֶולצֶ
143 La Ciénaga סיֶינאגָה לָה

155 Manzaneros מאנסאנֶרֹוס
257 Manekenk מאנֶֶקנק

נפרד בערך ראו ה מאּפּוצֶ
168 Mocovi מֹוקֹובי

177 Sanavirones סאנאבירֹונֶס
261 257 Selknam ֶסלקנאם

47 Pampa ּפאמּפָה
66 Fuegian פּוֶאגיָאן

257 Kaweskar קאוֶוסקאר
20 Colla ה ָ קֹוז

Comechingones ינגֹונֶס קֹוֶמצ
177

50 13 ֶדסיֶירטֹו ֶדל קֹונקיסָטה
236 221 154

177 Quechua ּוָאה ֶקצ
137 Querandi ֶקראנדי

ָאה אֹורָמצֶ חוסה ש ע המאובן יער ה
 Bosque Petricado פטגוניה

229 José Ormachea
Petried forests מאובנים יערות

232
חוסה ש ע המאובן יער ה

 Bosque פטגוניה ָאה אֹורָמצֶ
Petricado José Ormachea

229
ּפֶטרפי־ ּבֹוסֶקס נטורל מֹונּוֶמנטֹו

 Monumento פטגוניה קאדֹוס
Natural Bosques Petricados

229
פליאונתולוגיה גם ראו
19 סוב־טרופיים יערות

יערות־עננים
קורדובה ֵריי ֶאל נסיונל ּפארֶקה
 Parque האנדים וצפון־מערב

201 Nacional El Rey
 Parque ּבאריטּו נסיונל ּפארֶקה

201 198 Nacional Baritú
קורדו־ קאלילֶגּוָאה נסיונל ּפארֶקה
 Parque האנדים וצפון־מערב בה
201 198 Nacional Calilegua
 Jardín וֶּבלגראנֹו פלרמו גן יפני

106-7 58 Japonés
31 אנטוניוני לו מיכלאנג יצרים

214-15 יקבים
208-11 ֶמנדֹוָסה

311 210-11 מאורגנים סיורים
219 רפאל סן

190 9 אֶטה ָקפָז
יין ּבֹוֶדגאס גם ראו

177 165 13 8 Jesuits ישועיים
34 אדריכלות

קורדו־ קֹומּפאנִיָה לָה ֶדה איגלֶסיָה
Iglesia de la Compañía בה

181
סן ִאי ָקנֶדלאריָה לָה ֶדה איגלֶסיָה

 Iglesia de אּומאוואָקה אנטוניו
la Candelaria y San Antonio

200
182 גראסיָה ָאלָטה

30 דתית אמנות
182 181 67 48 גירושם

של הלאומית האוניברסיטה
 Rectorado קורדובה קורדובה

 de la Universidad Nacional de
182 181 Córdoba

ש ע הישועית לתרבות המוזיאון
 Museo ּו אּפֶז ז פּורלֹונג רמֹו ֶ גיז

 de Cultura Jesuítica Guillermo
165 Furlong

מונֶסראט הלאומית המכללה
 Colegio Nacional de קורדובה

181 Monserrat
165 Yapeyú ּו אּפֶז ז

וצפון־מערב קורדובה מריה ֶחסּוס
184 Jesús María האנדים

פלאסה לּוֶסס לאס ֶדה מאנסאנָה
63 24 ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה

66-7
קורדו־ לּוֶסס לאס ֶדה מאנסאנָה

181 בה
48 24 אוונגליסטיים מיסיונים

157
מסופוטמיה מינִי איגנאסיו סן

San Ignacio Miní הארגנטינאית
169 158

וצפון־ קורדובה קטלינה סנטה
Santa Catalina האנדים מערב

186-7
נֹוביסיאדֹו ֶדל ֶחסּואיטיָקה קריּפָטה
 Cripta Jesuítica קורדובה ויֶיחֹו

181 del Noviciado Viejo

כ
308 124 38-9 16 כדורגל

קֹונקי־ ראו ל המסע המדבר כיבוש
ֶדסיֶירטֹו ֶדל סָטה

267 265 264 19 כלבי־ים
15 14 כלכלה

324 כספומטים
324 304 אשראי כרטיסי

היקבים ואזור ּו קּוז ֶרֶדנטֹור כריסטו
212 Cristo Redentor

וצפון־ קורדובה ֶרֶדנטֹור כריסטו
Cristo Redentor האנדים מערב

184
פטגוניה ּפאטאגֹונֶס ֶדה כרמן

224 Carmen de Patagones
327 כתובות

25 24 פופולריות כתות

ל
Lavalle חואן גנרל ה ֶ לאבאז

198 101 71 General Juan
אגמים ראו לאגֹו

הדרומיים אֹורקני איי האי לָאּורי
265 Laurie Island

ּפאחארֹוס לֹוס ֶדה איסלאס לאס
 Las Islas de los ּביגֶל תעלת

260 Pajaros
קֹור־ חוליו דיָאּבלֹו ֶדל ּבאּבאס לאס

31 טאסאר
 Las היקבים ואזור ּו קּוז לֶניאס לאס

311 219 9 Leñas
וֶּבלגראנֹו פלרמו קאניטאס לאס

113 Las Cañitas
Lacámera פֹורטּונאטֹו לאקאֶמָרה

30 Fortunato
Larreta Enrique אנריֶקה לאֶרָטה

114
114 ֶרמירֹו דֹון של תהילתו

 La ֶאסֶקל הסקי אתר ה ָ אֹוז לָה
241 Hoya ski resort

קֹונֶסּפסיֹון אינמאקּולאָדה לָה
 La Inmaculada ֶּבלגראנֹו

114 Concepción
 La ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן ּבֹומּבֹונֶָרה לָה

124 122 85 Bombonera
La Boca איירס בואנוס ּבֹוָקה לָה

58 21 8 6-7
ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן גם ראו

ולָה ֶטלמֹו סן ה רֹוצָ ֶדה וּוֶאלָטה לָה
La Vuelta de Rocha ּבֹוָקה

85 84
241 240 La Trochita יָטה טרֹוצ לָה

81 La murga ריקוד מּורגָה לָה
רודריגֶס מנואל דייגו 2 מילֹונגָה לָה

27 2 La Milonga
ומיקרו־ ֹו מאז ֶדה פלאסה סיטי לָה

67 La City סנטרו
13 La Plata ּפאמּפאס ּפלאָטה לָה

140-43 138
278 מגורים

 Museo de La ּפלאָטה לָה מוזיאון
142-3 141 Plata

296 מסעדות
141 מפה

וצפון־מערב קורדובה קּומּבֶרה לָה
184 La Cumbre האנדים

298 מסעדות
 La רֹוסאריֹו קֹוסטאנֶָרה לָה

160 Costanera
 La ובלראנו פלרמו רּוראל לָה

112 Rural
וצפון־מערב קורדובה ִריֹוָחה לָה

184-5 La Rioja האנדים
264 לוויתן

230 Austral Frank פרנק אוסטרל
227 Orca Killer קטלן אֹורָקה

267 266
נפרד בערך ראו שחור דרומי ָּבלֶנָה

266 265 Humpback גדול־סנפיר
265 142 Blue כחול

266 265 Minke מינקי
266 265 Fin מצוי

צפייה לווייתנים גם ראו
 Southern שחור דרומי ּבאלֶנָה לוויתן

312 19 Right Whale
ּפּוֶארטֹו ֹו דֹוראדיז ֶאל ּפלאיָה

225 Playa El Doradillo מאדרין



ס ק ד נ י א 3 4 2

 Península ואלֶדס ּפֶנינסּולָה
226-7 43 9 Valdés

313 312 134 צפייה לוויתנים
266 האנטארקטי חצי־האי

312 227 226 ואלֶדס ּפֶנינסּולָה
לווייתנים גם ראו

היקבים ואזור ּו קּוז ּו קּוז ֶדה לּוחאן
214-15 Luján de Cuyo

299 מסעדות
144 138 Luján ּפאמּפאס לּוחאן

 Los פטגוניה אנטיגּואֹוס לֹוס
242 Antiguos

285 מגורים
היקבים ואזור ּו קּוז ּפֶנטיֶנֶטס לֹוס

212 Los Penitentes
281 מגורים

López Cándido קאנדידֹו לֹוּפֶס
81 50 30

50 טּויּוטי קרב
Lorca גארסיה פדריקו לורקה

68 Federico García
האנטאר־ חצי־האי האי ליבינגסטון

267 Livingston Island קטי
111 פרארי ליאון כותרת ללא

האנטארקטי חצי־האי תעלת לֵֶמייר
266 Lemaire Channel

 Lezama José גרגוריו חוסה לֶסאָמה
80 Gregorio

321 318 לתיירים מידע לשכות

מ
פליאונתולוגיה ראו מאובנים

306 48 22 Mate מאֶטה
אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה ָמאימאָרה

199 198 196 Maimará
219 204 Malargüe מאלארגוֶוה

281 מגורים
299 מסעדות

209 9 Malbec wines יינות מאלֶּבק
יין גם ראו

110 ֶּברני אנטוניו מאניפֶסטאסיֹון
ויֶידָמה איסטֹוריָקה מאנסאנָה

224 Manzana Histórica
פלאסה לּוֶסס לאס ֶדה מאנסאנָה

ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה
63 24 Manzana de las Luces

66-7
קורדובה לּוֶסס לאס ֶדה מאנסאנָה

181 Manzana de las Luces
Maestri Cesare זאֶרה צֶ ָמֶאסטרי

253
66 47 25 20 Mapuche ה מאּפּוצֶ

237 221 155 113
29 מוסיקה ה מאּפּוצֶ

לֹוס ֶדה חּונין ה מאּפּוצֶ מּוֵסיאֹו
236 Museo Mapuche ָאנֶדס

137 8 ּפאמּפאס ּפלאָטה ֶדל מאר
148-9 138
278 מגורים

296 מסעדות
270-87 מגורים

נפרד בערך ראו אֹוסֶטריאס
271 אֹוסּפֶדאֶחס

273 נוער אכסניות
נפרד בערך ראו ֶאסטאנסיאס

274-7 איירס בואנוס
נפרד בערך ראו ּבֹוֶדגאס

270 המלונות דירוג
273 להשכרה דירות

271 הזול המחירים טווח
ואנטארקטיקה פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה

287
273 טיפים

270 והזמנות מחירים
273 נכים מטיילים

273 271 מלונות־בוטיק
272 מלונות־דירות

271 270 מלונות־פאר
279 הארגנטינאית מסופוטמיה

270 מסים
מטב־ עם ודירות בקתות מתחמי

272 חונים
278 ּפאמּפאס

קמפינג ואתרי לאומיים פארקים
273

אֹוסֶטריאס ראו ּפֹוסאדאס
283-6 פטגוניה

271 ּפֶנסיֹונֶס
281-2 היקבים ואזור ּו קּוז

האנדים וצפון־מערב קורדובה
280

273 271 מלונות רשתות
Strait of Magellan מצר מגלן

257 18
Magellan פרדיננד מגלן

257 230 221 Ferdinand
255 Magellanic forest יער מגלני

221 48 21 17 13 מהגרים
34-5 אדריכלות

מהגרים איטליה ראו איטלקיים
מהגרים אנגליה ראו אנגליים
150 84 21 20 17 גרמניים

וולשים ראו וולשיים
מהגרים יהודיים ראו יהודיים

85 84 77 21 נובה מג
ֹו מאז ֶדה פלאסה ההגירה מוזיאון

 Museo de la ומיקרו־סנטרו
74-5 Inmigración

25 סיניים
מהגרים ספרד ראו ספרדיים

אימיגראנֶטה ֶדל נסיונל פיֶיסָטה
 Fiesta Nacional del מיסיֹונֶס

40 Immigrante
20 צרפתיים
21 שוויצריים

 1810 Revolución מאי מהפכת
63 49 de Mayo

טֶרס ּפארֶקה הספרדים אנדרטת
 Monumento a los פֶּבֶררֹו ֶדה

106 Españoles
איירס בואנוס מהפכת־מאי חג

Día de la Revolución de Mayo
42

וגלריות מוזיאונים
ָאֵריירֹוס לֹוס ֶדה פּוגֹון ֶאל

 El Fogón de los ֶרסיסטאנסיָה
168 Arrieros

ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן קאמיניטֹו ֶאל
85 El Caminito

לאּפאלָמה ֶדה ָאסֹוֵטיָאה

 Azotea de ּו גוואלֶגוָואיצ
164 Lapalma

ֶרקֹולֶָטה רוחאס ריקארדו בית
Museo Casa de Ricardo Rojas

103
יאבי קאמּפֶרֹו המרקיז של ביתו
Casa del Marqués Campero

201
319 כניסה דמי

רֹוסא־ הכבוד לדגלי הגלריה
 Galería de Honor a las ריֹו

160 Banderas
לצורפות והמוזיאון החנות

אנטוניו סן ועממית קריאולית
 Taller y Museo de ָאֶרקֹו ֶדה

145 Platería Criolla y Civil
 Museo ויֶידָמה קאליֶירֹו החשמן

Salesiano Cardenal Cagliero
224

טֶרֶבלין טֶרֶבלין האזורי המוזיאון
241 Museo Regional Trevelin
גיימן להיסטוריה האזורי המוזיאון

Museo Histórico Regional
225

ש ע להיסטוריה האזורי המוזיאון
ּפאטאגֹונֶס ֶדה כרמן נֹוצי ֶאָמה
 Museo Histórico Regional

224 Emma Nozzi
מונסניור ש ע האזורי המוזיאון
 Museo גראנֶדה ריו פאניאנֹו

Regional Monseñor Fagnano
261

ֶדה ּפּוֶאּבלֹו האזורי המוזיאון
 Museo Regional טֶרלֶאּו לואיס

225 Pueblo de Luis
ָקלָפאֶטה ֶאל של האזורי המוזיאון

 Museo Regional ָקלָפאֶטה אל
247 Municipal El Calafate

מאלארגוֶוה של האזורי המוזיאון
 Museo Regional מאלארגוֶוה

219 Malargüe
ש ע לטבע הארגנטינאי המוזיאון

פלרמו ריבאדאביָה ברנרדינו
 Museo Argentino de וֶּבלגראנֹו
 Ciencias Naturales Bernardino

115 Rivadavia
ּפלאָטה דל מאר הימי המוזיאון

148 Museo del Mar
היפות לאמנויות הלאומי המוזיאון

 Museo Nacional de נֶאּוֶקן
234 Bellas Artes

היפות לאמנויות הלאומי המוזיאון
 Museo Nacional de ֶרקֹולֶָטה

97 95 30 Bellas Artes
102

דקור־ לאמנות הלאומי המוזיאון
 Museo וֶּבלגראנֹו פלרמו טיבית
Nacional de Arte Decorativo

108-109
להיסטוריה הלאומי המוזיאון
 Museo ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן

80 Histórico Nacional
להיסטוריה הלאומי המוזיאון
 Museo ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן

81 Histórico Nacional
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האדם לחקר הלאומי המוזיאון
 Museo וֶּבלגראנֹו פלרמו

113 Nacional del Hombre
סיר־ לכלי־נשק הלאומי המוזיאון

 Museo de Armas מיליטאר קּולֹו
90 de la Nación

קֹומֹודֹורֹו לנפט הלאומי המוזיאון
 Museo Nacional ריבאדאביָה

228 del Petróleo
לתולדות הלאומי המוזיאון

 Museo מאי ומהפכת הממשלה
 Histórico Nacional del Cabildo

y de la Revolución de Mayo
65

היפות לאמנויות המחוזי המוזיאון
ֶמנדֹוָסה גוויניָאסּו אמיליאנו ש ע

 Museo Provincial de Bellas
207 Artes Emiliano Guiñazú

להיסטוריה המחוזי המוזיאון
 Provincial ֶאסֶטרֹו ֶדל סנטיאגו

188 History Museum
ש ע להיסטוריה המחוזי המוזיאון
סנטה לֹוּפֶס ֶאסטאניסלָאֹו הגנרל

 Museo Histórico Provincial פֶה
 Brigadier General Estanislao

162 López
ש ע להיסטוריה המחוזי המוזיאון
קורדובה סֹוּבֶרמֹונֶטה ֶדה המרקיז

 Museo Histórico Provincial
181 Marqués de Sobremonte
ש ע להיסטוריה המחוזי המוזיאון
חּו־ ֶדה סלבדור סן ה ֶ לאבאז חואן

 Museo Histórico Provincial חּוי
198 Juan Lavalle

ש ע להיסטוריה המחוזי המוזיאון
 Museo רֹוסאריֹו מארק חּוליֹו

Histórico Provincial Julio Marc
161

סנטה לטבע המחוזי המוזיאון
 Museo Provincial de רֹוָסה

154-5 Historia Natural
קפה לטנגו העולמי המוזיאון

World Tango Museum טֹורטֹוני
68

ֶדה פלאסה העירוני המוזיאון
 Museo de ומיקרו־סנטרו ֹו מאז

66 la Ciudad
ָסק־ ֶדל קולוניה העירוני המוזיאון

117 Museo Municipal ָרֶמנטֹו
 Museo רֹוסאריֹו העירוני המוזיאון

161  Municipal de la Ciudad
היפות לאמנויות העירוני המוזיאון

קורדובה ּפֶֶרס ֶחנארֹו ר ד ש ע
 Museo Municipal de Bellas
181 Artes Dr Genaro Pérez

היפות לאמנויות העירוני המוזיאון
רֹוסאריֹו ָקסטאנינֹו ב חואן ש ע
 Museo Municipal de Bellas

161 Artes Juan B Castagnino
לאמנות העירוני המוזיאון

איסאק ש ע היספאנו־אמריקנית
מרטין סן פלאסה ּבלאנקֹו פֶרנָנֶדס

 Museo Municipal de וֶרטירֹו
 Arte Hispanoamericano Isaac

92-3 Fernández Blanco

מודרנית לאמנות העירוני המוזיאון
 Museo Municipal de ֶמנדֹוָסה

206 Arte Moderno
ש ע לאמנות העירוני המוזיאון

דל מאר ָקסטאנינֹו קרלוס חואן
 Museo Municipal de ּפלאָטה
Arte Juan Carlos Castagnino

149
ש ע לטבע העירוני המוזיאון

ּפלאָטה דל מאר סקאליָה לורנסו
 Museo Municipal de Ciencias
148 Naturales Lorenzo Scaglia

ארנסטו ש ע העירוני המוזיאון
 Museo ֹוקֹון צ ֶאל ה ָ ויז ּבאקָמן

Municipal Ernesto Bachmann
235

וירחיניָה ש ע העירוני המוזיאון
 Museo de גראנֶדה ריו ֹוקינֶטל צ

la Ciudad Virginia Choquintel
261

כרמן ש ע העירוני המוזיאון
 Museo אּוינקּול פלאסה פּונֶס

235 Municipal Cármen Funes
מריו ש ע העירוני המוזיאון

 Museo ֶדֶסָאדֹו ּפּוֶארטֹו ּברֹוזֹוסקי
Municipal Mario Brozoski

229
ֶדל קולוניה הפורטוגלי המוזיאון
Museo Portugués ָסקָרֶמנטֹו

117
לעבודות־ המחוזי והשוק המוזיאון
 Museo y Mercado ּפאראנָה יד

162 Provincial de Artesanías
טאנ־ היפות לאמנויות המוזיאון

152 Museo de Bellas Artes דיל
ש ע דקורטיבית לאמנות המוזיאון
רֹוסאריֹו ֶאסֶטֶבס ואֹודילֹו פירָמה

 Museo de Arte Decorativo
160 Firma y Odilo Estévez
סן מודרנית לאמנות המוזיאון

 Museo de Arte ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו
79 Moderno

ש ע ספרדית לאמנות המוזיאון
 Museo ֶּבלגראנֹו לאֶרָטה אנריֶקה

 de Arte Español Enrique
114 Larreta

ש ע פלסטית לאמנות המוזיאון
וֶּבלגראנֹו פלרמו סיבֹורי אדוארדו

 Museo de Artes Plásticas
106 Eduardo Sívori

ש ע לאנתרופולוגיה המוזיאון
ויֶידָמה ֶטלֹו ֶאּוֶחניֹו המושל
 Museo Antropológico

224 Gobernador Eugenio Tello
ּפּוֶארטֹו לארכיאולוגיה המוזיאון

 Museo Muestra חּוליאן סן
230 Arqueología

ר ד ש ע לארכיאולוגיה המוזיאון
טילקאָרה קאסאנֹוָבה אדוארדו

 Museo Arqueológico Doctor
199 Eduardo Casanova

ּפִיֹו ש ע לארכיאולוגיה המוזיאון
 Museo י קאצ דיאס פאבלו

Arqueológico Pio Pablo Díaz
191

שבט של לארכיאולוגיה המוזיאון
 Museo אֶטה ָקפָז אקי הקאלצ

de Arqueología Calchaquí
190

פלאסה לאתנוגרפיה המוזיאון
 Museo ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה

66 Etnográco
ויֵריי ֶדל קאָסה להיסטוריה המוזיאון
 Museo גראסיָה ָאלָטה ליניֶיראס

 Histórico Casa del Virrey
182 Liniers

ּפרֹובינ־ ּפארֶקה לטבע המוזיאון
 Museo de יוואלאסטֹו איסצ סיאל

217 Historia Natural
הטבע למדעי המוזיאון

מאדרין ּפּוֶארטֹו ולאוקיאנוגרפיה
 Museo de Ciencias Naturales y

225 Oceanografía
ש ע לספינות־קרב המוזיאון
ּפּוֶארטֹו סארמיֶינטֹו הנשיא

 Buque Museo Fragata מאֶדרֹו
75 Presidente Sarmiento

מסורתיות לעבודות־יד המוזיאון
 Museo קֹוריֶינֶטס עממיות
 de Artesanía Tradicional

168 Folklórica
טאנדיל לפולקלור המוזיאון

152 Museo Tradicionalista
ִריֹוָחה לָה לפולקלור המוזיאון
185 184 Museo Folklórico

ֶדה מיגל סן לפולקלור המוזיאון
Museo Folklórico טּוקּומאן

189
ֶאר־ חוֶסה ש ע לפולקלור המוזיאון

 Museo de וֶּבלגראנֹו פלרמו נָנֶדס
Arte Popular José Hernández

108
ש ע לפליאונתולוגיה המוזיאון

 Museo טֶרלֶאּו פֶרּוליֹו ֶאחידיֹו
Paleontológico Egidio Feruglio

225
כרי־ פאבלו ש ע לקולנוע המוזיאון
ולָה ֶטלמֹו סן איֶקן דּוקרֹוס סטיאן

 Museo del Cine Pablo ּבֹוָקה
79 Cristian Ducrós Hicken

סאלָטה הצפון לתולדות המוזיאון
194 Museo Histórico del Norte

ש ע הישועית לתרבות המוזיאון
 Museo ּו אּפֶז ז פּורלֹונג רמֹו ֶ גיז

 de Cultura Jesuítica Guillermo
165 Furlong

הבית הוורוד הבית של המוזיאון
 Museo de la Casa הוורוד

64 Rosada
ויֶידָמה איסטֹוריָקה מאנסאנָה

224 Manzana Histórica
 Museo פטגוניה לֶלֶֶקה מוזֵיאֹו

241 Leleque
 Museo ּו אּפֶז ז סן־מרטין מוזיאון

165 Sanmartiano
וֶּבלגראנֹו פלרמו ֶאוויָטה מוזיאון

108 Museo Evita
לספנות אּושוואיָה מוזיאון

 Museo Marítimo de אּושוואיָה
260 Ushuaia
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המשך וגלריות מוזיאונים
היפות לאמנויות אירּוֶרָטה מוזיאון

 Museo Irureta de טילקאָרה
199 Bellas Artes

ָאֶבנדאניֹו סֹוטֹו ארנסטו מוזיאון
 Museo Ernesto Soto טילקאָרה

199 Avendaño
לאמנות איירס בואנוס מוזיאון

וֶּבלגראנֹו פלרמו לטינו־אמריקנית
 Museo de Arte Latinamericano

105 35 de Buenos Aires
319 110-11

ש ע ליהדות איירס בואנוס מוזיאון
 Museo Judío קיּבריק סלבדור ר ד

 de Buenos Aires Dr Salvador
70 Kibrick

קורדובה פּונֶס גרגוריו מוזיאון
180 Museo Gregorio Funes

אֶקניֹו צ ש ע האדם מוזיאון
ֶרסיסטאנסיָה ָאקֹוסָטה ֶארטיביֹו

 Museo del Hombre Chaqueño
168 Ertivio Acosta

ֹוקֹון צ ֶאל ה ָ ויז האתר מוזיאון
235 Museo de Sitio

לחקר הלאומי הבנק מוזיאון
העיר מועצת והמטבע ההיסטוריה
 Museo Histórico איירס בואנוס

 y Numismático del Banco de la
65 Nación

גוויראלֶדס ריקארדו ו הגאוצ מוזיאון
 Museo Gau ָאֶרקֹו ֶדה אנטוניו סן

145 chesco Ricardo Güiraldes
אֶטה ָקפָז והיין הגפן מוזיאון

190 Museo de la Vid y del Vino
ֹו מאז ֶדה פלאסה ההגירה מוזיאון

 Museo de la ומיקרו־סנטרו
74-5 Inmigración

גֹוס ֶ גאז ריו החלוצים מוזיאון
231 Museo de los Pioneros

אּושוואיָה היאמאנָה מוזיאון
260 Museo Yámana

איירס בואנוס הילדים מוזיאון
124 Museo de los Niños

בֶחסּוס הלאומי הישועי מוזיאון
 Museo מריה ֶחסּוס מריה

 Jesuítico Nacional de Jesús
184 María

ּבֹוָקה אוהדי של הכדורגל מוזיאון
 Museo de la ּבֹומּבֹונֵיָרה לָה

85 Pasion Boquense
לֹוס ֶדה חּונין ה המאּפּוצֶ מוזיאון

236 Museo Mapuche ָאנֶדס
ֶדה ּפאלאסיֹו המורשת מוזיאון

 Museo קֹוריֶינֶטס ָאגוואס לאס
74 del Patrimonio

ללימודי הלאומי המכון מוזיאון
הלאומי התיאטרון התיאטרון

 Museo del Instituto ֶסרוואנֶטס
Nacional de Estudios de Teatro

71 70
סיטי לָה המשטרה מוזיאון

67 Museo de la Policia
הראשונים המתיישבים מוזיאון

 Museo ָאנֶדס לֹוס ֶדה מרטין סן
236 Primeros Pobladores

בלאנקה ָּבִאיָה הנמל מוזיאון
154 Museo del Puerto

ֶדה מיגל סן העצמאות מוזיאון
 Casa Histórica de la טּוקּומאן

189 Independencia
 Museo ֶמנדֹוָסה הקרן מוזיאון

207 del Área Fundacional
ָמאיֶטן ֶאל הרכבת מוזיאון
240 Museo Ferroviario

קֹו־ והנמל הרכבת מוזיאון
 Museo ריבאדאביָה מֹודֹורֹו

228 Ferroportuario
גָאילָן רוברטו ש ע הרכבת מוזיאון
 Museo Ferroviario גֹוס ֶ גאז ריו

231 Roberto Gailán
מרטין סן פלאסה השואה מוזיאון
93 Museo de la Shoá וֶרטירֹו

מנואל חואן ש ע התעבורה מוזיאון
 Museo del ּבאלקארֶסה פאנִחיֹו

 Automovilismo Juan Manuel
151 Fangio

טילקא־ ֶטרי אנטוניו חוסה מוזיאון
Museo José Antonio Terry ָרה

199
 Gesell ֶחֶסל ה ָ ויז ֶחֶסל מוזיאון

150 Museum Villa Gesell
היפות לאמנויות ּבֹוָקה לָה מוזיאון

סן מרטין קינֶקלָה בניטו ש ע
 Museo de ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו

 Bellas Artes de La Boca Benito
84 Quinquela Martín

ּפלאָטה לָה ּפלאָטה לָה מוזיאון
142-3 Museo de La Plata

ָאלָטה ה ָ פאז ֶדה מנואל מוזיאון
 Museo Manuel de גראסיָה

182 Falla
נֶאּוֶקן נקודת־המפגש מוזיאון

234 Museo Paraje Conuencia
לארכיאולוגיה סאלָטה מוזיאון

 Museo de סאלָטה ההרים של
 Arqueología de Alta Montaña

194 192 de Salta
להיסטוריה סארמיֶינטֹו מוזיאון

 Sarmiento Historical ֶּבלגראנֹו
114 Museum

אּושוואיָה העולם סוף מוזיאון
260 Museo del Fin del Mundo
פ פרנסיסקו ש ע פטגוניה מוזיאון
 Museo de la ה ּבארילֹוצֶ מֹוֶרנו

Patagonia Francisco P Moreno
238

גרא־ ָאלָטה גֶוואָרה ה צֶ מוזיאון
Museo del Che Guevara סיָה

182
להיסטוריה קאמארֹונֶס מוזיאון

 Museo Histórico קאמארֹונֶס
228 de Camarones

ֶּבל־ אירּורטיָה ֶדה קאָסה מוזיאון
Museo Casa de Yrurtia גראנֹו

114
בת־ לאמנות רֹוסאריֹו מוזיאון

 Museo de Arte רֹוסאריֹו זמננו
160 Contemporáneo Rosario
סן ּפּוֶארטֹו נֹובאק רֹוָסה מוזיאון

230 Museo Rosa Novak חּוליאן

ֶרקֹולֶָטה סֹולאר שּול מוזיאון
103 25 Museo Xul Solar

ּפּוֶארטֹו הרכבת תחנת מוזיאון
 Museo de la Estación ֶדֶסָאדֹו

229 Ferrocarril
 Museo סיטי לָה מיטֶרה מּוֵסיאֹו

67 Mitre
קֹוסקין קֹוסקין קאמין מּוֵסיאֹו
183 Museo Camín Cosquín

לפרשנות ָקלָפאֶטה מרכז
 Centro ָקלָפאֶטה ֶאל היסטורית

 de Interpretación Histórica
247 Calafate

אנריֶקה ש ע המוזיאונים מתחם
 Complejo לּוחאן אּוָדאֹונדֹו

 Museográco Enrique
144 Udaondo

ּו גוואלֶגוָואיצ ָאֶאדֹו לֹוס ֶדה סֹולאר
164 Solar de los Haedo

ֶדה ֶקּבראָדה ֹוס אֹורניז ֶדה ּפֹוסָטה
Posta de Hornillos אּומאוואָקה

198 196
טילקאָרה טילקאָרה ֶדה ּפּוקאָרה

199 Pucará de Tilcara
ֶמרֶסֶדס קּולטּוָרה ֶדה קאָסה

165 Casa de Cultura
 Fundación ּבֹוָקה לָה ּפרֹוָאה קרן

84-5 Proa
319 פתיחה שעות

וגלריות מוזיאונים ראו מּוֵסיאֹו
וצפון־מערב קורדובה מֹולינֹוס
190-91 Molinos האנדים

280 מגורים
298 מסעדות

ּפֶטריפי־ ּבֹוסֶקס נטורל מֹונּוֶמנטֹו
 Monumento פטגוניה קאדֹוס
Natural Bosques Petricados

229
לֹוס ֶדה לגונה נטורל מֹונּוֶמנטֹו

וצפון־מערב קורדובה ּפֹוסּוֶאלֹוס
 Monumento Natural האנדים
200 Laguna de los Pozuelos

 Battle of קרב קאֶסרֹוס מֹונֶטה
106 49  Monte Caseros

321 מונית
308-309 28-9 16 מוסיקה
125 122 מופעים אולמות

28 אנדית
309 זמננו בת

29 Mapuche ה מאּפּוצֶ
28 עירוניים מקצבים

188 28 zamba סמּבה
28 folklore פֹולקלֹוֶרה

29 28 16 פופ
308 פסטיבלים

116 28 chamame אמאֶמה צ
188 28 23 chacarera אקאֶרָרה צ

123 28 cumbia קּומּביָה
308-309 קלאסית

121 119 איירס בבואנוס קניות
28 16 rock nacional נסיונל רֹוק

29
מוסיקת פֹולקלֹוֶרה גם ראו

308-309 16 קלאסית מוסיקה
125 123 איירס בבואנוס
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ומועדונים ברים ראו מועדונים
23 Moreira Juan חואן מֹוֵריָרה
Moreno פ פרנסיסקו מֹוֶרנֹו
242 238 142 Francisco P

306 מזכרות
308-309 28-9 מחול

125 122 אולמות
נפרד בערך ראו טנגו

קֹולֹון תיאטרו גם ראו
324 מטבע

67 50-51 משבר
320 מיוחדים צרכים בעלי מטיילים

321
331 הגבלות מטען

69 Meano Vittorio ויטוריו ֵמיָאנֹו
328-35 למטיילים מידע

333 בטיחות
323 ובריאות נסיעות ביטוח

329 היבשה דרך הגעה
329 הים דרך הגעה

334 איירס בבואנוס ברגל הליכה
329 מאורגנים טיולים

330-31 328 טיסה
מספר מופיע לא וֶרמיֶסס מוניות

332 מיקרֹוס
333 מומלצים נהיגה מסלולי

332 מעבורות
בדש ארגנטינה של הכבישים מפת

האחורית הכריכה
333 נהיגת־שטח

334 העיליות והרכבות סּוּבֶטה
332 קֹולֶקטיבֹוס

334 332 רכבות
333 ואופנועים מכוניות שכירת

318-27 שימושי מידע
Mitre ברתולוֶמה הגנרל מיטֶרה
144 67 General Bartolomé

100 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברו
Maillart Norbert נורברט ֵמיילֶרט

67
ֹו מאז ֶדה פלאסה המשפט היכל

71 Palacio de Justicia
125 123 26 22 Milonga מילֹונגָה

79 מילֹונגָה איתור
19 17 מיסיונים

261 257 24 סלזיאניים מיסיונים
ֹו מאז ֶדה פלאסה ראו מיקרו־סנטרו

ומיקרו־סנטרו
151 Miramar ּפאמּפאס מיראמאר

278 מגורים
318 מידע מכס

מגורים ראו מלונות
138 137 8 מלונות־חוף

Villa Gesell ּפאמּפאס ֶחֶסל ה ָ ויז
150 138

 Mar ּפאמּפאס ּפלאָטה ֶדל מאר
148-9 138 137 del Plata

Miramar ּפאמּפאס מיראמאר
151 138

Necochea ּפאמּפאס ָאה נֶקֹוצֶ
151

Pinamar ּפאמּפאס ּפינאמאר
150 138

ּפאמּפאס ּפאדָמלאל צָ
150 Chapadmalal

150 Carilo ּפאמּפאס קארילֹו
Dirty War המלוכלכת מלחמה ה

64 55 54 33
לואיס  La Historia Ocial  

33 ּפּוֶאנסֹו
הצי של למכונאות בית־הספר
 Escuela de פלרמו ESMA

113 Mecánica de la Armada
 Madres מאי כיכר של האמהות

64 de la Plaza de Mayo
ּפּוֶאנסֹו לואיס הרשמית ההיסטוריה

33
 Due Obedience לציות החוק

55 law
168 50 המשולשת הברית מלחמת

48 הספרדית הירושה מלחמת
87 84 49 העצמאות מלחמת

Mendoza ֶדה גארסיָה ֶמנדֹוָסה
203 Garcia de

 Mendoza Pedro ֶדה פדרו ֶמנדֹוָסה
77 48 47 de

היקבים ואזור ּו קּוז ֶמנדֹוָסה
204 203 134 9 Mendoza

214-15 206-207
208-209 203 ֶמנדֹוָסה יינות

281-2 מגורים
299-300 מסעדות

206 מפה
210-11 בֶמנדֹוָסה יקבים סיור

319 ונימוסים מנהגים
55 15 Menem Carlos קרלוס ֶמנֶם

הארגנטינאית מסופוטמיה
8 Argentinian Mesopotamia

156-75 14
 Esteros del איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס

166-7 157 Iberá
279 מגורים

297 מסעדות
158-9 האזור מפת

 Parque איגּוָאסּו נסיונל ּפארֶקה
172-5 Nacional Iguazú

159 תחבורה
20 17 9 Mestizo ֶמסטיסֹו
292-303 288-9 מסעדות

292-5 איירס בואנוס
288 וקֹונפיֶטריאס ברים

289 לנכים גישה
ואנטארקטיקה פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה

303
289 טיפים

288 tenedor libre ליּבֶרה ֶטנֶדֹור
289

289 ילדים
289 אשראי כרטיסי

289 מחירים
297 הארגנטינאית מסופוטמיה

289 עישון
296 ּפאמּפאס

290 288 אס ּפאריז
301-2 פטגוניה

289 צמחונים
299-300 היקבים ואזור ּו קּוז

298 האנדים וצפון־מערב קורדובה
288 מסעדות רשתות
288 הארוחות שעות

אוכל גם ראו
 Pasaje רֹוסאריֹו חּוראֶמנטֹו מעבר

160 Juramento
מפות

163 ּפאראנָה נהר של הניקוז אגן
116 איירס בואנוס אזור

44-5 אקלים אזורי
264 פוקלנד איי

166-7 איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס
דש לאזורים בחלוקה ארגנטינה

הקדמית הכריכה
10-11 התמצאות ארגנטינה

11 רבתי איירס בואנוס
ואנטארקטיקה פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה

258-9
141 ּפלאָטה לָה

134-5 ארגנטינה על מבט
58-9 איירס בואנוס על מבט

206 ֶמנדֹוָסה
158-9 הארגנטינאית מסופוטמיה
איירס בואנוס של הרחובות מפת

126-31
בדש ארגנטינה של כבישים מפת

האחורית הכריכה
מאוירת רחובות מפת סאלָטה

192-3
210-11 בֶמנדֹוָסה יקבים סיור

77 ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן
138-9 ּפאמּפאס

172-3 איגּוָאסּו נסיונל ּפארֶקה
174

237 לאנין נסיונל ּפארֶקה
גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה

250-51
גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה

253 הצפוני האזור
238-9 וואּפי נאוֶול נסיונל ּפארֶקה

223 פטגוניה
ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה

61
רחובות מפת ֹו מאז ֶדה פלאסה

62-3 מאוירת
87 וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה

רחובות מפת מרטין סן פלאסה
88-9 מאוירת

105 וֶּבלגראנֹו פלרמו
196-7 אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה

איירס בואנוס Subte סּוּבֶטה קווי
334

204-205 היקבים ואזור ּו קּוז
180 קורדובה

האנדים וצפון־מערב קורדובה
178-9

161 רֹוסאריֹו
ּפֶנינסּולָה ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה

226-7 ואלֶדס
95 ֶרקֹולֶָטה

מאוירת רחובות מפת ֶרקֹולֶָטה
96-7

האנטארקטי בחצי־האי שיט
266-7

Radical Party הרדיקלית מפלגה ה
54-5 50

מרטין סן פלאסה הצי מפקדת
88 Centro Naval וֶרטירֹו
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הדרומית יה ורג ג האיים מפרץ
 Bay הסוב־אנטארקטיים האיים

265 of Isles South Georgia
ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה ואלֶדס מפרץ

Caleta Valdés ואלֶדס ּפֶנינסּולָה
227

311 184 מצנחי־רחיפה
16 Maradona Diego דייגו מרדונה

85 64 39
37 וקפיצות־ראווה סוסים מרוצי

Martín קינֶקלָה בניטו מרטין
68 30 Benito Quinquela

היפות לאמנויות ּבֹוָקה לָה מוזיאון
 Museo מרטין קינֶקלָה בניטו ש ע

 de Bellas Artes de La Boca
84 Benito Quinquela Martín

חוזה ֶארנָנֶדס ראו פיֶירֹו מרטין
 La לּוחאן מלּוחאן הקדושה מריה

138 40 25 Virgen de Luján
144

לאגֹו לפליאונתולוגיה מרכז ה
 Centro פטגוניה ּבאֵריָאלֶס

Paleontológico Lago Barreales
234-5

ֵריי ש ע האסלאם לתרבות מרכז ה
 Centro וֶּבלגראנֹו פלרמו פאהד

Cultural Islámico Rey Fahd
112 25

ָמרטיָאל קרחון מרכז־הנופש
 Centro Recreativo אּושוואיָה

260 Glaciar Martial
בואנוס של העירוני מרכז־התרבות

 Centro Cultural ֶרקֹולֶָטה איירס
96 95 Ciudad de Buenos Aires
מאר ויקטוריה ה ָ ויז מרכז־התרבות

 Centro Cultural ּפלאָטה ֶדל
149 Villa Victoria

טאסֹו טֹורקוואטֹו מרכז־התרבות
 Centro Cultural ֶטלמֹו סן

79 Torquato Tasso
ֶרקֹולֶָטה ֶרקֹולֶָטה מרכז־התרבות
95 Centro Cultural Recoleta

98 96
321 318 מבקרים מרכזי

הארגנטינאית מסופוטמיה ֶמרֶסֶדס
165 158 137 Mercedes

297 מסעדות
יאבי של ביתו קאמּפֶרֹו מרקיז ה
Casa del Marqués Campero

201
322 משטרה

הנהר במישורי משנים־למלך ה
48-9 30

נ
234 17 Neuquén פטגוניה נֶאּוֶקן

285 מגורים
Namuncurá ֶספֶרינֹו נאמּונקּוָרה

212 25 Ceferino
 Nant y טראֶבלין פאז ִאי נאנט

241 Fall
25 Ngillatún אטּון נְגיז

224 נהיגה
313 310 חופשות

333 בארגנטינה במכונית טיול

313 310 134 נהיגת־שטח
134 18-19 ובעלי־חיים נוף

חיות־בר גם ראו
200 165 155 Ñandú ניאנדּו

ֵריָאה גם ראו
273 מטיילים נכים

האנטארקטי חצי־האי מפרץ נֶקֹו
266 Neko Harbor

Necochea ּפאמּפאס ָאה נֶקֹוצֶ
151

278 מגורים
296 מסעדות

321 מטיילות נשים
31 ּפּויג מנואל העכביש אשת נשיקת

ס
וצפון־מערב קורדובה סאלָטה

135 30 19 9 Salta האנדים
192-5 178 177
191 סאלָטה יינות

47 יסודה
280 מגורים

298 מסעדות
192-3 מאוירת רחובות מפת

195 לעננים רכבת
נסיונל ּפארֶקה מרטין סן סאלטֹו

173 Salto San Martín איגּוָאסּו
ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה גראנֶדה סאלינָה
Salina Grande ואלֶדס ּפֶנינסּולָה

227
הדרומית יה ורג ג מישור סאליסברי

הסוב־אנטארקטיים האיים
Salisbury Plain South Georgia

265
לגונה נסיונל ּפארֶקה סאּפאלָה

235 Zapala בלאנקה
Sarmiento פ דומינגו סארמיֶינטֹו

216 105 64 Domingo F
31 El Matadero הספר

103 102 30 Solar Xul שּול סֹולאר
73 Soldi Raúl ָראּול סֹולדי

37 תחרות סּולקי
203 Zonda רוח סֹונָדה
308 109 מרוצי סוסים

138 על רכיבה סוסים
315 314 138 בֶאסטאנסיאס

152 Tandil טאנדיל
Tafí del Valle ה ֶ ואז ֶדל טאפי

189
 Sierra de la וֶנטאנָה לָה ֶדה סיֶיָרה

152 Ventana
264 Stanley פוקלנד איי סטנלי

קורדובה ָאקֹונקיָחה ֶדה סיֶיָרה
 Sierra de האנדים וצפון־מערב

189 Aconquija
ּפאמּפאס וֶנטאנָה לָה ֶדה סיֶיָרה

139 138 Sierra de la Ventana
152-3

ּפאמּפאס ָאנימאס לאס סיֶיָרה
152 Sierra Las Animas

25 מהגרים סין
 Sistema de טאנדיליָה ֶדל סיסֶטָמה

153 152 Tandilia
Sisterna ֶּבנָחמין סיסֶטרנָה

148 Benjamin

נסיונל ּפארֶקה אינפֶריֹור סירקוויטֹו
172 Circuito Inferior איגּוָאסּו

174 173
נסיונל ּפארֶקה סּוּפֶריֹור סירקוויטֹו

Circuito Superior איגּוָאסּו
174 173

סן פלאסה מיליטאר סירקּולֹו
Círculo Militar וֶרטירֹו מרטין

90 89 88
188 28 Zamba סמּבה

ּו קּוז פֶרטיל ה ֶ ואז ֶדל ָאגּוסטין סן
 San Agustín del היקבים ואזור

217 Valle Fértil
282 מגורים

300 מסעדות
מסופוטמיה מינִי איגנאסיו סן

San Ignacio Miní הארגנטינאית
169 157 156 30 24

279 מגורים
ּפאמּפאס ָאֶרקֹו ֶדה אנטוניו סן

137 8 San Antonio de Areco
145 138

296 מסעדות
 San היקבים ואזור ּו קּוז חואן סן

216 9 Juan
282 מגורים

300 מסעדות
ואזור ּו קּוז אל חאצ ֶדה חוסה סן
San José de Jáchal היקבים

216
איירס בואנוס ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן

58 8 San Telmo and La Boca
76-85

77 הגעה
275 מגורים

292-3 מסעדות
77 האזור מפת

 San היקבים ואזור ּו קּוז לואיס סן
218 Luis

282 מגורים
300 מסעדות

וצפון־ קורדובה טּוקּומאן ֶדה מיגל סן
 San Miguel de האנדים מערב

189 Tucumán
298 מסעדות

 San ֶדה חוסה גנרל מרטין סן
180 Martín General José de

212 185
207 בֶמנדֹוָסה

49 העצמאות הכרזת
המשחרר מרטין סן גנרל של חגו

43
ּו אּפֶז ז ָסנָמרטיאנֹו ֶטמּפלֶֶטה

165 Templete Sanmartiano
165 158 ּו אּפֶז בז לידתו מקום

65 מטרופוליטנה בקתדרל קבורתו
פטגוניה ָאנֶדס לֹוס ֶדה מרטין סן
9 San Martín de los Andes

236 222
286 מגורים

302 מסעדות
ֶדה ֶקּבראָדה חּוחּוי ֶדה סלבדור סן

 San Salvador de אּומאוואָקה
198 20 Jujuy

298 מסעדות
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ָקָטמארָקה ֶדה ה ֶ ואז ֶדל פרננדו סן
האנדים וצפון־מערב קורדובה
 San Fernando del Valle de

188 30 Catamarca
25 San Cayetano טאנֹו ֶ קאז סן

 San היקבים ואזור ּו קּוז רפאל סן
219 Rafael
282 מגורים

300 מסעדות
ּפארֶקה טֶרס לֹוס ֶדה לגונה ֶסנֶדרֹו

 Sendero גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל
252 Laguna de los Tres

נסיונל ּפארֶקה טֹוֶרה לגונה ֶסנֶדרֹו
 Sendero גלאסיאֶרס לֹוס

252 Laguna Torre
נסיונל ּפארֶקה מאקּוקֹו ֶסנֶדרֹו
Sendero Macuco איגּוָאסּו

175 173
ּפארֶקה פָראילֶה ֶדל ּפיֶידָרה ֶסנֶדרֹו

 Sendero גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל
253 Piedra del Fraile

האנטארקטי חצי־האי האי היל סנֹו
267 266 Snow Hill Island

הארגנטי־ מסופוטמיה ֶפה סנטה
163 162 158 Santa Fe נאית

297 מסעדות
וצפון־מערב קורדובה קטלינה סנטה
186-7 Santa Catalina האנדים

Santa Rosa ּפאמּפאס רֹוָסה סנטה
154-5 8

278 מגורים
296 מסעדות

וצפון־ קורדובה ֶאסֶטרֹו ֶדל סנטיאגו
 Santiago del האנדים מערב
188 178 177 47 Estero

309 308 16 ספורט
125 124 איירס בבואנוס

פולו ספורטיבית רכיבה גם ראו
כדורגל

229 Desire ספינה ה
סארמיֶינטֹו ּפֶרסיֶדנֶטה ספינה ה

75 מאֶדרֹו ּפּוֶארטֹו
פ דומינגו  El Matadero ספר ה

31 סארמיֶינטֹו
 The Whispering Land ספר ה

201 דארל ראלד ג
ספרדים

47-8 13 בארגנטינה התיישבותם
177 137

20 17 13 מהגרים
30-31 16 ספרות

ֶרקֹולֶָטה הלאומית ספרייה ה
103 97 Biblioteca Nacional

313 311 חורף וספורט סקי
החורפי הספורט מתחם ואלֶדלֶן

 Valdelén winter פטגוניה
246 sports complex

נסיונל ּפארֶקה קתדרל ֶסרֹו ה ָ ויז
Villa Cerro Catedral וואּפי נאוֶול

239
היקבים ואזור ּו קּוז לֶניָאס לאס

311 219 203 9 Las Leñas
241 La Hoya פטגוניה ה ָ אֹוז לָה
היקבים ואזור ּו קּוז ּפֶניֶטנֶטס לֹוס

212 Los Penitentes

פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה קסטור ֶסרֹו
260 Cerro Castor

פטגוניה הסקי אתר אּפֶלקֹו צ
236 Chapelco Ski Resort

312 סקי־מים
 Cerro ּבאלקארֶסה טִריּונפֹו ֶאל ֶסרֹו

151 El Triunfo
ה ֶ ואז ֶדל טאפי מאטאֶדרֹו ֶאל ֶסרֹו

189 Cerro El Matadero
 Cerro El טאנדיל ֶסנטינֶלָה ֶאל ֶסרֹו

152 Centinela
נסיונל ּפארֶקה ָאקֹונקאגּוָאה ֶסרֹו

 Cerro ָאקֹונקאגּוָאה ּפרֹובינסיאל
213 212 9 Aconcagua

ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה ּבלאנקֹו ֶסרֹו
 Cerro טֹורנקוויסט ארנסטו

153 Blanco
מרטין סן ּפארֶקה גלוריה לָה ֶדה ֶסרֹו

207 Cerro de la Gloria
ּפרֹובינ־ ּפארֶקה וֶנטאנָה לָה ֶדה ֶסרֹו
 Cerro טֹורנקוויסט ארנסטו סיאל

153 de la Ventana
ִסיֶינטיפיָקה סֹוסיֶידאד לָה ֶדה ֶסרֹו

קאלֶל ליֶאה נסיונל ּפארֶקה
Cerro de la Sociedad Cientíca

155
איּפֹוליטֹו ִאינִדיֹוס לֹוס ֶדה ֶסרֹו

Cerro de los Indios ן ֶ איריגֹוז
244

ּפּור־ קֹולֹוֶרס סיֶיֶטה לֹוס ֶדה ֶסרֹו
 Cerro de los Siete ָממארָקה

198 196 178 Colores
לֹוס נסיונל ּפארֶקה טֹוֶרה ֶסרֹו

220 Cerro Torre גלאסיאֶרס
252 250 221

טוני וֶאגֶר זאֶרה צֶ ָמֶאסטרי
Maestri Cesare and Egger

253 Tony
ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה מֹוראדֹו ֶסרֹו

Cerro Morado יוואלאסטֹו איסצ
217

 Cerro פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה ָמרטיָאל ֶסרֹו
260 Martial

ן ֶ איריגֹוז איּפֹוליטֹו לורנסו סן ֶסרֹו
244 Cerro San Lorenzo

 Cerro ה ֶ ואז ֶדל טאפי ּפאֶּבלֹון ֶסרֹו
189 Pabellon

 Cerro ּבֹולסֹון ֶאל ּפילטיקיטרֹון ֶסרֹו
240 Piltriquitron

ריבאדאביָה קֹומֹודֹורֹו נֶקה צֶ ֶסרֹו
228 Cerro Chenque

 Cerro פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה קסטור ֶסרֹו
260 258 Castor

לֹוס נסיונל ּפארֶקה קריסטל ֶסרֹו
254 Cerro Cristal גלאסיאֶרס
נאוֶול נסיונל ּפארֶקה קתדרל ֶסרֹו
239 43 Cerro Catedral וואּפי
לּוקֶרסיָה  La Niña Santa סרט ה

33 מארֶטל
ָקֶאטאנֹו  Pizza Birra Faso סרט ה

33 וסטאגנארֹו
42 אירועים סתיו

ע
30 מסורתיות עבודות־יד

לעבודות־ המחוזי והשוק המוזיאון
 Museo y Mercado ּפאראנָה יד

162 Provincial de Artesanías
מסורתיות לעבודות־יד המוזיאון

 Museo קֹוריֶינֶטס עממיות
 de Artesanía Tradicional

168 Folklórica
306 305 120 קניות

30 קרמיקה
305-306 שווקים עבודות־יד

שווקים גם ראו
318 מומלצת עונה

19 18 עופות
307 305 מוצרי עור

327 121 119 וירחונים עיתונים
20-21 עמים
49 עצמאות

הקונגרסים אנדרטת
 Monumento a los Dos

69 Congresos
 Casa טּוקּומאן העצמאות מוזיאון

Histórica de la Independencia
189

87 84 49 העצמאות מלחמות
 Congress of טּוקּומאן קונגרס

49 Tucumán
ֶדה מיגל סן מוזיאון עצמאות ה

 Casa Histórica de la טּוקּומאן
189 Independencia

ועתיקות אמנות ראו עתיקות

פ
Pauke Florian פלוריאן ּפָאּוֶקה

30
36 Pato ּפאטֹו

 Palais ֶרקֹולֶָטה גלאֶסה ֶדה ּפאלָאיס
102 96 de Glace

מרטין סן פלאסה ָאֶאדֹו ּפאלאסיֹו
88 Palacio Haedo וֶרטירֹו

91 89
ֹו מאז ֶדה פלאסה ּבארֹולֹו ּפאלאסיֹו

Palacio Barolo ומיקרו־סנטרו
68 35

קֹוריֶינֶטס ָאגוואס לאס ֶדה ּפאלאסיֹו
ומיקרו־סנ־ ֹו מאז ֶדה פלאסה

 Palacio de las Aguas טרו
74 Corrientes

ֶטלֶקֹומּוניָק־ ִאי קֹוֶראֹוס ֶדה ּפאלאסיֹו
המרכזי הדואר ראו סיֹונֶס

העירוני המוזיאון נֹוֶאל ּפאלאסיֹו
ש ע היספאנו־אמריקנית לאמנות
 Palacio ּבלאנקֹו פֶרנָנֶדס איסאק

92 3 Noel
מסופוטמיה חוסה סן ּפאלאסיו
 Palacio San הארגנטינאית

164 José
מרטין סן פלאסה מרטין סן ּפאלאסיֹו

88 Palacio San Martín וֶרטירֹו
90 89

מיליטאר סירקּולֹו ראו ּפאס ּפאלאסיֹו
136-55 8 Pampas ּפאמּפאס

18 ביצות
153 הּפאמּפאס הרי

18 וצומח חי
278 מגורים



ס ק ד נ י א 3 4 8

 Museo de La ּפלאָטה לָה מוזיאון
142-3 Plata

290 מטבח
296 מסעדות

138-9 האזור מפת
134 18 נוף

139 תחבורה
טיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה ָאלָטה ּפאמּפָה

261 Pampa Alta פּוֶאגֹו ֶדל
 Paz José קמילו חוסה ּפאס

101 90 Camilo
89 Paz family משפחת ּפאס

101 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברם
ּפלאָטה לָה ה רֹוצָ דארדֹו ּפאסאֶחה

141 Pasaje Dardo Rocha
31 ֶבריָה ֶאצֶ אסטבן פאקּונדֹו

הארגנטינאית מסופוטמיה ּפאראנָה
162 8 Paraná

14 ּפאראנָה נהר של הניקוז אגן
163

 Paraná ּפאראנָה נהר של הדלתא
163 117 116 Delta

279 מגורים
297 מסעדות

ֶרֶסרָבה וירֶחנֶס קאּבֹו ֶדה פארֹו
 Faro de וירֶחנֶס קאּבֹו ּפרֹובינסיאל

231 Cabo Vírgenes
288 Parrillas אס ּפאריז

ה ָ ויז נֹורֶטה ֶדל ּפינאר נטורל ּפארֶקה
 Parque Natural Pinar del ֶחֶסל

150 Norte
לאומיים פארקים ראו נסיונל ּפארֶקה

פארקים ראו ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה
מחוזיים

וגנים פארקים ראו ּפארֶקה
וגנים פארקים

וֶּבלגראנֹו פלרמו הבוטאני הגן
107 105 Jardín Botánico

וֶּבלגראנֹו פלרמו הזואולוגי הגן
124 107 Jardín Zoológico

וֶּבלגראנֹו פלרמו היפני הגן
106-107 58 Jardín Japonés
ּפלאָטה לָה ּבֹוסֶקה ֶדל ּפאֶסאֹו

141 Paseo del Bosque
ּו גוואלֶגוָואיצ אּורקיָסה ּפארֶקה

162 Parque Urquiza
ּפאראנָה אּורקיָסה ּפארֶקה

162 Parque Urquiza
רֹוסאריֹו אּורקיָסה ּפארֶקה

160 Parque Urquiza
 Parque גיימן ֶדסאפיֹו ֶאל ּפארֶקה

225 El Desao
היגינס אֹו ברנארדו ּפארֶקה

 Parque Bernardo ֶמנדֹוָסה
207 O Higgins

אינֶדּפֶנֶדנ־ לָה ֶדה ּפארֶקה
 Parque de la רֹוסאריֹו סיָה

161 Independencia
בואנוס קֹוסָטה לָה ֶדה ּפארֶקה

124 Parque de la Costa איירס
טרֹוּפיקאנָה פֹוז ָאֶבס דֹוס ּפארֶקה

 Parque dos Aves Foz ברזיל
175 Tropicana

איירס בואנוס ֶטָמאיֶקן ּפארֶקה
124 Parque Temaikén

פלרמו פֶּבֶררֹו ֶדה ֶטרֶסרֹו ּפארֶקה
3 de Febrero Parque וֶּבלגראנֹו

122 106 105 104 80 45 8
124

ולָה ֶטלמֹו סן לֶסאָמה ּפארֶקה
80 Parque Lezama ּבֹוָקה
ָאה נֶקֹוצֶ ֹו ליז מיגל ּפארֶקה

151 Parque Miguel Lillo
ֶמנדֹוָסה מרטין סן ּפארֶקה

207 42 Parque San Martín
נסיונל ּפארֶקה לאומיים פארקים
273 18 14 Parque Nacional

הלאומיים הפארקים אגודת
 Asociación de הָאֶאדֹו ּפאלאסיֹו

91 Parques Nacionales
הארגנטי־ מסופוטמיה איגּוָאסּו
170-71 135 9 Iguazú נאית

172-5
הארגנ־ מסופוטמיה ּפאלמאר ֶאל

165 El Palmar טינאית
וצפון־מערב קורדובה ֵריי ֶאל

201 El Rey האנדים
273 קמפינג אתרי

 Tierra אּושוואיָה פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה
261 258 19 del Fuego

ִריֹוָחה לָה ה ָ ָטלָמּפאז
217 185 177 176 Talampaya

218
 Lago ּבֹולסֹון ֶאל ּפּוֶאלֹו לאגֹו

240 Puelo
237 Lanín פטגוניה לאנין

 Laguna פטגוניה בלאנקה לגונה
235 Blanca

 Los פטגוניה ָאלֶרֶסס לֹוס
241 Alerces

 Los פטגוניה ָאראיָאנֶס לֹוס
310 238 Arrayanes

 Los פטגוניה גלאסיאֶרס לֹוס
250-55 247 134 9 Glaciares

320
וצפון־ קורדובה קארדֹונֶס לֹוס

18 Los Cardones האנדים מערב
191

 Lihué ּפאמּפאס קאלֶל ליוֶוה
155 Calel

 Monte פטגוניה ליאון מֹונֶטה
230 14 León

 Nahuel פטגוניה וואּפי נאוֶול
238-9 Huapi

 Sierra קיחאדאס לאס ֶדה סיֶיָרה
218 203 de las Quijadas

הארגנ־ מסופוטמיה ּפֶרה־דלתא
162 Pre Delta טינאית

 Perito פטגוניה מֹוֶרנֹו ּפֶריטֹו
244 134 13 Moreno

הארגנטינאית מסופוטמיה אקֹו צ
168-9 14 Chaco

וצפון־מערב קורדובה קאלילֶגּוָאה
201 Calilegua האנדים

קורדובה קֹונדֹוריטֹו ֶדל ֶקּבראָדה
 Quebrada האנדים וצפון־מערב

183 del Condorito
מסופוטמיה ֹו ּפילקֹומאז ריו

Río Pilcomayo הארגנטינאית
169

ּפרֹובינ־ ּפארֶקה מחוזיים פארקים
Parque Provincial סיאל

ואזור ּו קּוז יוואלאסטֹו איסצ
202 14 Ischigualasto היקבים

217 204 203
היקבים ואזור ּו קּוז ָאקֹונקאגּוָאה

213 204 Aconcagua
ּפאמּפאס טֹורנקוויסט ארנסטו
153 152 Ernesto Tornquist

ה ֶ ואז ֶדל ָאגּוסטין סן פֶרטיל ה ֶ ואז
217 Valle Fértil פֶרטיל

64 49 Federalists פדרליסטים ה
185 162

168 האזרחים מלחמת
תומכי איחוד ה גם ראו

Puerto Iguazú איגּוָאסּו ּפּוֶארטֹו
172

279 מגורים
297 מסעדות

 Puerto פטגוניה ֶדֶסָאדֹו ּפּוֶארטֹו
312 229 Deseado

285 מגורים
ֹו מאז ֶדה פלאסה מאֶדרֹו ּפּוֶארטֹו

Puerto Madero ומיקרו־סנטרו
75 35

 Puerto פטגוניה מאדרין ּפּוֶארטֹו
225 224 Madryn

221 וולשים
285 מגורים

302 מסעדות
 Puerto פטגוניה חוליאן סן ּפּוֶארטֹו

230 San Julián
286 מגורים

ּפרֹובינ־ ֶרֶסרָבה ּפירמיֶדס ּפּוֶארטֹו
 Puerto ואלֶדס ּפֶנינסּולָה סיאל

226 Pirámides
 Foz do ברזיל איגּוָאסּו דּו פֹוז

175 Iguaçu
כדורגל ראו פוטבול

31 Puig Manuel מנואל ּפּויג
31 העכביש אשת נשיקת

Pueyrredón ּפרילידיאנֹו ּפּויֶרדֹון
102 30 Prilidiano

30 רֹוסאס מנואליטה של דיוקנה
102

30 האמבט
314 36 פולו

פלרמו ֶדה ָארֶחנטינֹו ָאּביֶירטֹו
Abierto Argentino de Palermo

308 109 41 36
Folklore music מוסיקה פֹולקלֹוֶרה

309 29 28
29 נגינה כלי

 Puna אּומאוואָקה חּוֶחנָה ּפּונָה
200 Jujena

ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה ֶדלגאָדה ּפּונָטה
Punta Delgada ואלֶדס ּפֶנינסּולָה

227
ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה נֹורֶטה ּפּונָטה
Punta Norte ואלֶדס ּפֶנינסּולָה

227
ֶדה ֶקּבראָדה ֹוס אֹורניז ֶדה ּפֹוסָטה

Posta de Hornillos אּומאוואָקה
198 196

29 28 16 מוסיקת פופ

ס ק ד נ י 3א 4 9

הסוב־אנטאר־ האיים איים פוקלנד
264 9 Falkland Islands קטיים

Falklands War מלחמה פוקלנד
264 54

מא־ ֶדה ָקאידֹוס לֹוס ָא מֹונּוֶמנטֹו
וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה לבינאס
 Monumento a los Caídos de

90 89 Malvinas
האנטארקטי חצי־האי לֹוקרֹוי ּפֹורט

266 262-3 Port Lockroy
ֶדה ֶקּבראָדה ּפּורָממארָקה

196 Purmamarca אּומאוואָקה
305 198

280 מגורים
19 3 9 8 Patagonia פטגוניה

220-55
224 בפטגוניה וולשים

283-6 מגורים
291 מטבח

301-2 מסעדות
222-3 האזור מפת
19 ובעלי־חיים נוף

 Parque לאנין נסיונל ּפארֶקה
237 236 Nacional Lanín

גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה
Parque Nacional Los Glaciares

250-55
 Parque וואּפי נאוֶול נסיונל ּפארֶקה
238-9 Nacional Nahuel Huapi

232-3 פליאונתולוגיה
ּפֶנינסּולָה ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה

 Reserva Provincial ואלֶדס
226-7 Península Valdés

223 תחבורה
10 לוויין תצלום

67 8 6-7 Fileteado פילֶֶטָאדֹו
307 76

227 226 135 פילי־ים
8 Pinamar ּפאמּפאס ּפינאמאר

150 138
278 מגורים

296 מסעדות
265 135 פינגווין

267 265 Adelie ָאֶדלי
267 265 Macaroni זהוב־ציצית

267 261 Gentoo לבן־אוזן
227 226 19 Magellanic מגלן

261 231 230 229 228
265 9 King מלכותי

264 229 Rockhopper סלעים
312 267

266 Emperor קיסרי
265 Chinstrap רצועת־הסנטר

267
היקבים ואזור ּו קּוז ּפיסמאנָטה

216-17 Pismanta
לֹוס נסיונל ּפארֶקה הר רוי פיץ

18 Mount Fitz Roy גלאסיאֶרס
252 250 247 246 222

ֶדה פלאסה ֹו מאז ֶדה פירמיֶדה
63 62 Pirámide de Mayo ֹו מאז

 Plaza פטגוניה אּוינקּול פלאסה
235 234 Huincul

 Plaza ֶמנדֹוָסה איטליה פלאסה
206 Italia

ֶמנדֹוָסה אינֶדּפֶנֶדנסיָה פלאסה
206 Plaza Independencia
לואיס סן אינֶדּפֶנֶדנסיָה פלאסה
218 Plaza Independencia

ֶרקֹולֶ־ ָאלֶבָאר אינֶטנֶדנֶטה פלאסה
97 Plaza Intendente Alvear ָטה

איסָרֶאל ֶדה ֶאמּבאחאָדה פלאסה
 Plaza וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה

93 Embajada de Israel
 Plaza ֶמנדֹוָסה ֶאסּפאניָה פלאסה

206 España
ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה

 Plaza de Mayo איירס בואנוס
60-75 58 and Microcentro

319
52-3 ּפֶרֹון הזוג בני

64 המזלג קצה על היסטוריה
274-5 מגורים
292 מסעדות

61 האזור מפת
62-3 מאוירת רחובות מפת

61 תחבורה
Teatro Colón קֹולֹון תיאטרו

72-3
ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן דֹוֶרגֹו פלאסה

78 59 Plaza Dorrego
ֶדה פלאסה קֹונגֶרסֹו ֶדל פלאסה

 Plaza del ומיקרו־סנטרו ֹו מאז
69 58 56-7 Congreso

לָה ֹו מאז ֶדה ויֶינטיסינקֹו פלאסה
185 25 de Mayo Plaza ִריֹוָחה
סן ֹו מאז ֶדה ויֶינטיסינקֹו פלאסה
ָקָטמארָקה ֶדה ה ֶ ואז ֶדל פרננדו

188 25 de Mayo Plaza
רֹוסא־ ֹו מאז ֶדה ויֶינטיסינקֹו פלאסה

160 25 de Mayo Plaza ריֹו
ֹו מאז ֶדה פלאסה ה ֶ לאבאז פלאסה
71 Plaza Lavalle ומיקרו־סנטרו
ּפלאָטה לָה מֹוֶרנֹו מריאנו פלאסה

140 Plaza Mariano Moreno
סאלָטה חּוליֹו ֶדה נּוֶאֶבה פלאסה

193 192 9 de Julio Plaza
194

בואנוס וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה
 Plaza San Martín and איירס

86-93 58 Retiro
276 מגורים

293 מסעדות
87 האזור מפת

88-9 מאוירת רחובות מפת
89 תחבורה

 Plaza ֶמנדֹוָסה מרטין סן פלאסה
207 San Martín

רֹוָסה סנטה מרטין סן פלאסה
154 Plaza San Martín

 Plaza San קֹולֹון מרטין סן פלאסה
164 Martín

 Plaza קורדובה מרטין סן פלאסה
180 San Martín

וֶּבלגראנֹו פלרמו ֶסראנֹו פלאסה
115 Plaza Serrano

 Plaza ֶרקֹולֶָטה פראנסיָה פלאסה
97 96 Francia

קֹוסקין מֹולינָה ּפרֹוסּפֶרֹו פלאסה
183 Plaza Prospero Molina

ּפאראנָה ֹו מאז ֶדה ּפריֶמרֹו פלאסה
158 Plaza Primero de Mayo

162
 Plaza לואיס סן ּפרינגלֶס פלאסה

218 Pringles
Plaza Chile ֶמנדֹוָסה ילה צ פלאסה

206-207
פלאסה ראו קֹורטאסאר פלאסה

ֶסראנֹו
בלאנקה ָּבִאיָה ריבאדאביָה פלאסה

154 Plaza Rivadavia
פליאונתולוגיה

כרמן ש ע העירוני המוזיאון
 Museo אּוינקּול פלאסה פּונֶס

235 Municipal Cármen Funes
ש ע לפליאונתולוגיה המוזיאון

 Museo טֶרלֶאּו פֶרּוליֹו ֶאחידיֹו
Paleontológico Egidio Feruglio

225
ּפארֶקה הטבע לתולדות המוזיאון

יוואלאסטֹו איסצ ּפרֹובינסיאל
217 Museo de Historia Natural

235 Villa El Chocón ֹוקֹון צ ֶאל ה ָ ויז
 Museo de La ּפלאָטה לָה מוזיאון

143 Plata
לפ־ ּבאֵריָאלֶס לאגֹו מרכז

 Centro פטגוניה ליאונתולוגיה
Paleontológico Lago Barreales

234
קארדֹונֶס לֹוס נסיונל ּפארֶקה

Parque Nacional Los Cardones
191

קי־ לאס ֶדה סיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional Sierra חאדאס

218 203 de las Quijadas
ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה

 Parque יוואלאסטֹו איסצ
203 Provincial Ischigualasto

217
232-3 Patagonia פטגוניה

232 תיירות
מאובנים יערות דינוזאורים גם ראו
וסאנדנס קסידי בוץ ראו הארי ּפלֵייס

קיד
איירס בואנוס וֶּבלגראנֹו פלרמו

58 8 Palermo and Belgrano
104-15 77

113 Villa Freud פרויד ה ָ ויז
277 מגורים

לאמנות איירס בואנוס מוזיאון
MALBA לטינו־אמריקנית

 Museo de Arte Latinamericano
110-11 de Buenos Aires

294-5 מסעדות
105 האזור מפת

105 תחבורה
 Penuti and וֶּברנֵהיים ּפֶנּוטי

49 Bernheim
49 קאֶסרֹוס מֹונֶטה קרב

26 Fantasia טנגו מופע פנטסיה
309 194 Peñas ּפֶניאס

מוסיקת פֹולקלֹוֶרה גם ראו
בבית־הקברות קברו ָסֶאנס ּפֶניָה

 Peña Sáenz tomb at ֶרקֹולֶָטה
100 Cementerio de la Recoleta



ס ק ד נ י א 3 5 0

פטגוניה ואלֶדס ּפֶנינסּולָה
221 19 9 Península Valdés

226-7
285 מגורים

312 227 226 בלווייתנים צפייה
309 40-43 23 וירידים פסטיבלים

חשובים ואתרים פסלים
ֶדל פלאסה הקונגרסים אנדרטת

 Monumento a los Dos קונגרסֹו
69 Congresos

פלא־ מרטין סן ֶדה חוסה אנדרטת
 Monument of מרטין סן סה

87 José de San Martín
 Canto al ֶטלמֹו סן לעבודה המנון

79 Trabajo
ליֶּברטאדֹור ֶאֶחרסיטֹו ָאל מֹונּוֶמנטֹו
 Monumento מרטין סן ּפארֶקה

207 al Ejercito Libertador
ּפאר־ ֶאסּפאניֹולֶס לֹוס ָא מֹונּוֶמנטֹו
 Monumento פֶּבֶררֹו ֶדה טֶרס ֶקה

106 a los Españoles
מא־ ֶדה ָקִאידֹוס לֹוס ָא מֹונּוֶמנטֹו
וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה לבינאס
 Monumento a los Caídos de

90 89 Malvinas
ּבאנֶדָרה לָה ָא נסיונל מֹונּוֶמנטֹו

 Monumento Nacional רֹוסאריֹו
160 a la Bandera

ּפּוֶארטֹו מיָסה ּפריֶמָרה מֹונּוֶמנטֹו
 Monumento Primera חּוליאן סן

230 Misa
310-15 פעילויות־חוץ

41 25 Pachamama מאָמה ּפָצָ
199 196 177

102 Ferrari León ליאון פרארי
111

111 כותרת ללא
האנטארקטי חצי־האי ֵּביי פרדייז

266 Paradise Bay
ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן קרן ּפרֹוָאה

84-5 Fundación Proa
Freud Sigmund זיגמונד פרויד

113
64 2-3 51 Perón Eva אווה ּפֶרֹון
וֶּבלגראנֹו פלרמו ֶאוויָטה מוזיאון

108 Museo Evita
100 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברה

אווה ש ע הלאומי המכון ּפֶרֹון
Instituto Nacional Eva Perón

108
 Perón Juan דומינגו חואן ּפֶרֹון

64 51-4 24 16 Domingo
איירס בואנוס מאטאֶדרֹוס ֶדה פִֶריָה
120 116 Feria de Mataderos

122
שווקים ראו פִֶריָה

 Perito פטגוניה מֹוֶרנֹו ּפֶריטֹו
242 Moreno

285 מגורים

צ
116 28 Chamame אמאֶמה צ

מרטין סן אתר־הסקי אּפֶלקֹו צ
 Chapelco Ski ָאנֶדס לֹוס ֶדה

236 Resort

29 28 23 Chacarera אקאֶרָרה צ
188

305 242 Chacras אקראס צ
ֶמנדֹוָסה קֹוריָה ֶדה אקראס צ

207 Chacras de Coria
ָאנטיגֹוס לֹוס נֶנֹו דֹון אקָרה צ

242 Chacra Don Neno
ארנסטו גֶוואָרה ראו ה צֶ

313 312 ציד
30 ציורי־מערות

ארנסטו ּפרֹובינסיאל ּפארֶקה
 Parque ּפאמּפאס טֹורנקוויסט
Provincial Ernesto Tornquist

153
פטגוניה מאנֹוס לאס ֶדה קּוֶאָבה

243 30 9 Cueva de Las Manos
313 312 ושנירקול צלילה

ּפאמּפאס ּפָדָמלאל צָ
150 Chapadmalal

47 17 14 8 האנדים צפון־מערב
290-91 אוכל

18 והצומח חי
18 נוף

וצפון־מערב קורדובה גם ראו
האנדים

314 צפרות
פטגוניה ֶטלֶקן ֶאסטאנסיָה

314 242 Estancia Telken
ֶאס־ סֹוקֹורֹו ֶדל רינקֹון ֶאסטאנסיָה

 Estancia Rincón איֶּבָרה ֶדל ֶטרֹוס
315 314 167 del Socorro

נסיונל ּפארֶקה וֶרֶדה ּפֹוסֹו ֶסנָדה
201 Senda Pozo Verde ֵריי ֶאל
קורדובה ֵריי ֶאל נסיונל ּפארֶקה
 Parque האנדים וצפון־מערב

201 Nacional El Rey
בלאנקה לגונה נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional פטגוניה

235 Laguna Blanca
מסופוטמיה אקֹו צ נסיונל ּפארֶקה
 Parque Nacional הארגנטינאית

168-9 Chaco
עופות האנדים קונדור גם ראו

מחוזיים פארקים לאומיים פרקים
שמורות מחוזיות טבע שמורות

טבע

ק
סאלָטה סאלָטה ֶדה קאּבילדֹו
194 192 Cabildo de Salta

מרטין סן פלאסה בניין קאוואנָה
35 Edicio Kavanagh וֶרטירֹו

91 88
Kavanagh קורינה קאוואנָה

91 Corina
ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן ָאה נֶקֹוצֶ ה ֶ קאז

81 Calle Necochea
מרטין סן פלאסה פלורידה ה ֶ קאז

88 Calle Florida וֶרטירֹו
Catelin ּפרֹוסּפֶרֹו קאֶטלין

100 Próspero
Camarones פטגוניה קאמארֹונֶס

228
Cambiaso אדולפו קאמּביאסֹו

109 36 Adolfo

ֶּבמֶּברג לואיזה מריה קאמילה
145 Camila

פלרמו ֶדה ּפֹולֹו ֶדה ארחנטינו קאמּפֹו
 Campo Argentino de פלרמו

109 36 Polo de Palermo
Campos מֹולינָה פלֹוֶרנסיֹו קאמּפֹוס

80 30 Florencio Molina
120

Campero פרננדס חואן קאמּפֶרֹו
200-1 Juan Fernández
בנקים ראו קאמּביֹו ֶדה קאָסה

ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן מיניָמה קאָסה
78 8 Casa Mínima

35 Casa Chorizo ֹוריסֹו צ קאָסה
האנ־ וצפון־מערב קורדובה י קאצ

191 178 Cachi דים
298 מסעדות

150 Carilo ּפינאמאר קארילֹו
 Carcass פוקלנד איי האי קארקאס

264 Island
קורדובה אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה

 Quebrada האנדים וצפון־מערב
132-3 9 2-3 de Humahuaca

196-200 178 177 134
קורדובה אֶטה ָקפָז ֶדה ֶקּבראָדה

 Quebrada האנדים וצפון־מערב
190 9 de Cafayate

פטגוניה מאנֹוס לאס ֶדה קּוֶאָבה
134 30 9 Cueva de Las Manos

243 242 222
האנטארקטי חצי־האי גאּפ קודאק

266 Kodak Gap
Kuitca Guillermo רמֹו ֶ גיז קוויטָקה

110 31
110 אחרונים שירים שבעה

 Cuyo and the היקבים ואזור ּו קּוז
202-19 9 8 Wine Country

208-209 ֶמנדֹוָסה יינות
281-2 מגורים

299-300 מסעדות
204-205 האזור מפת

210-11 ֶמנדֹוָסה יקבי בין סיור
205 תחבורה

הארגנטינאית מסופוטמיה קֹולֹון
164 158 Colón

279 מגורים
297 מסעדות

אורוגוואי ָסקָרֶמנטֹו ֶדל קולוניה
116 Colonia del Sacramento

117
ֶאסֶטרֹוס ּפֶלֶגריני קרלוס קולוניה

 Colonia Carlos איֶּבָרה ֶדל
167 Pellegrini

309 308 32-3 16 קולנוע
32-3 קולנוע

פטגוניה ריבאדאביָה קֹומֹודֹורֹו
Comodoro Rivadavia

228
283 מגורים

301 מסעדות
קפלות קתדרלות ראו קֹונֶבנטֹו

ומנזרים כנסיות
של עצמאותה הצהרת טּוקּומאן קונגרס
פרנסיס־ ב־1816 מספרד ארגנטינה

49 פֹורטּוני קו

ס ק ד נ י 3א 5 1

Andean condors האנדים קונדור
246 18

קורדו־ ה ָ ָטלָמּפאז נסיונל ּפארֶקה
 Parque האנדים וצפון־מערב בה

185 Nacional Talampaya
ֶדל ֶקּבראָדה נסיונל ּפארֶקה

 Parque Nacional קֹונדֹוריטֹו
Quebrada del Condorito

183
בתי־קפה ראו קֹונפיֶטריאס

154 101 50 ֶדסיֶירטֹו ֶדל קֹונקיסָטה
236 155

Cusco School אסכולת קּוסקֹו
197 30

האנ־ וצפון־מערב קורדובה קֹוסקין
183 Cosquín דים

298 מסעדות
Difunta Correa המנֹוחה קֹוֶרָאה

216 25
האנדים וצפון־מערב קורדובה

 Córdoba and the Andean
176-201 Northwest

280 מגורים
298 מסעדות

178-9 האזור מפת
Santa Catalina קטלינה סנטה

186-7
אּומאוואָקה ֶדה ֶקּבראָדה

Quebrada de Humahuaca
196-7

179 תחבורה
וצפון־מערב קורדובה קורדובה

177 134 9 Córdoba האנדים
180-81

280 מגורים
180-81 24 13 ישועיים מיסיונים

298 מסעדות
180 מפה

 Cordón ֶמנדֹוָסה ּפלאָטה ֶדל קֹורדֹון
210 del Plata

הדרומיים אֹורקני איי האי קֹורֹונֵייֶשן
265 Coronation Island

Cortázar Julio חּוליֹו קֹורטאסאר
31 16

31 דיָאּבלֹו ֶדל ּבאּבאס לאס
הארגנטי־ מסופוטמיה קֹוריֶינֶטס
158 19 17 Corrientes נאית

168
279 מגורים

297 מסעדות
ה ֶ ואז ֶדל פרננדו סן ראו ָקָטמארָקה

ָקָטמארָקה ֶדה
וקיאקים רפטינג ראו קיאקים

169 168 166 Caiman קיימן
האנ־ וצפון־מערב קורדובה קילֶמס

189 Quilmes דים
האנטאר־ חצי־האי האי ורג ג קינג

267 King George Island קטי
אירועים קיץ

Quiroga פאקּונדֹו חואן קירֹוגָה
185 Juan Facundo

101 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברו
ֶדה פֶרנָנֶדס כריסטינה קירשנר

 Kirchner Cristina Fernandez
55 15 de

Kirchner Néstor נֶסטֹור קירשנר
55

304-307 קניות
305 121 120 אוכל

121 119 אופנה
121 120 118 ועתיקות אמנות

305
304 תשלום אמצעי

118-21 איירס בבואנוס
305 ּבֹוֶדגאס

306 305 304 בוטיקים
119 ובגדי־ים תחתונה הלבשה

121
305 מתמחות חנויות

305 304 טנגו
307 305 121 120 יין

306 מאֶטה
119 מוסיקה
306 מזכרות

305 304 והחזרים מסים
305 304 121 120 מרכזי־קניות

306
306 ואריגים סריגים

121 118 ומתנות עבודות־יד
306

307 305 עור
119 וספרים עיתונים

304 המקח על עמידה
307 פילֶֶטָאדֹו

305 אקראס צ
307 306 305 בוקרים ציוד
306-307 מומלצות קניות

307 קרמיקה
שווקים ראו לעבודות־יד שווקים

304 פתיחה שעות
306 תכשיטים

וצפון־מערב קורדובה אֶטה ָקפָז
178 177 9 Cafayate האנדים

190
280 מגורים

298 מסעדות
169 166 Capybara קפיברה
קפלות קתדרלות ראו ה ָ ָקּפיז

ומנזרים כנסיות
50 לֹוּפֶס קאנדידֹו טּויּוטי קרב

וֶּברנֵהיים ּפֶנּוטי קאֶסרֹוס מֹונֶטה קרב
49

 Cruce פטגוניה לאגֹוס ֶדה קרּוֶסה
239 de Lagos

14 8 קרחונים
לֹוס נסיונל ּפארֶקה ָאגאסיס

254 250 Agassiz גלאסיאֶרס
גלא־ לֹוס נסיונל ּפארֶקה י אֹונֶז

254 250 Onelli סיאֶרס
לֹוס נסיונל ּפארֶקה אּוּפסאלָה
250 134 Upsala גלאסיאֶרס

254
לֹוס נסיונל ּפארֶקה טֶרס לֹוס ֶדה

252 de los Tres גלאסיאֶרס
Huemul ֶדסיֶירטֹו ֶדל לאגֹו וֶומּול

247 19
גלא־ לֹוס נסיונל ּפארֶקה וְיֶידָמה

254 253 Viedma סיאֶרס
גלא־ לֹוס נסיונל ּפארֶקה טֹוֶרה

252 Torre סיאֶרס

גלא־ לֹוס נסיונל ּפארֶקה מֹוֶרנֹו
134 44 Moreno סיאֶרס

Martial אּושוואיָה ָמרטיָאל
260

לֹוס נסיונל ּפארֶקה סּפֶגאציני
134 Spegazzini גלאסיאֶרס

254 250
גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה

 Parque Nacional קרּוס סנטה
250-5 134 Los Glaciares

ּפרֹובינ־ נסיונל ּפארֶקה ּפֹולאקֹו
Polaco ָאקֹונקאגּוָאה סיאל

213
ּפארֶקה ּבלאנקאס ּפיֶידראס

 Piedras גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל
253 Blancas

לֹוס נסיונל ּפארֶקה מֹוֶרנֹו ּפֶריטֹו
134 Perito Moreno גלאסיאֶרס

251 250 248-9 247 222
254

266 251 התמוטטות קרחונים
לֹוס נסיונל ּפארֶקה טרקים קרחונים

253 252 גלאסיאֶרס
הטבע לשימור העולמית קרן ה

World Wide Fund for Nature
14

אווה ש ע חברתי לסיוע קרן ה
 Eva Perón Social Aid ּפרֹון

108 Foundation
164 159 41 40 8 קרנבל

ֶדה פלאסה מטרופוליטנה קתדרלה
 Catedral ומיקרו־סנטרו ֹו מאז

65 62 Metropolitana
ומנזרים כנסיות קפלות קתדרלות
ברנארדו סן קֹונֶבנטֹו ִאי איגלֶסיָה

 Iglesia y Convento de סאלָטה
195 193 San Bernardo

פרנסיסקו סן קֹונֶבנטֹו ִאי איגלֶסיָה
 Iglesia y Convento סאלָטה
195 193 192 San Francisco

פרנסיסקו סן קֹונֶבנטֹו ִאי איגלֶסיָה
 Iglesia y Convento פֶה סנטה

162 de San Francisco
קורדו־ קֹומּפאניָה לָה ֶדה איגלֶסיָה
181 Iglesia de la Compañía בה

סן ִאי ָקנֶדלאריָה לָה ֶדה איגלֶסיָה
 Iglesia de אּומאוואָקה אנטוניו

la Candelaria y San Antonio
200 197

סניורה נּוֶאסטָרה ֶדה איגלֶסיָה
 Iglesia de ֶרקֹולֶָטה ּפילאר ֶדל

98 96 Nuestra Señora del Pilar
ֶדל סניורה נּוֶאסטָרה ֶדה איגלֶסיָה

יאבי פרנסיסקו סן ִאי רֹוסאריֹו
 Iglesia de Nuestra Señora del

201 Rosario y San Francisco
מאנסא־ איגנאסיֹו סן ֶדה איגלֶסיָה

איירס בואנוס לּוֶסס לאס ֶדה נָה
67 Iglesia de San Ignacio
ָדה פרנסיסקו סן ֶדה איגלֶסיָה

 Iglesia de San אּוקּויָה ּפָאּולָה
199 197 Francisco de Paula

סן דומינגו סנטו ֶדה איגלֶסיָה
 Iglesia de Santo לואיס

218 Domingo



ס ק ד נ י א 3 5 2

רֹוסאריֹו ָסנטיסימֹו ֶדל איגלֶסיָה
דומינגו ָסנטֹו ֶדה קֹונֶבנטֹו ִאי

ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה
 Iglesia del Santisimo Rosario y

66 Convento de Santo Domingo
ֶדל קולוניה מאטריס איגלֶסיָה

117 Iglesia Matriz ָסקָרֶמנטֹו
לאס ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה איגלֶסיָה
 Iglesia ָאנֶדס לֹוס ֶדה חּונין ניֶיֶבס

Nuestra Señora de las Nieves
236

ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה איגלֶסיָה
פֶה סנטה מילאגרֹוס לֹוס

 Iglesia Nuestra Señora de los
162 Milagros

ֶדל סניורה נּוֶאסטָרה איגלֶסיָה
 Iglesia ּפאטאגֹונֶס ֶדה כרמן כרמן
224 Nuestra Señora del Carmen

ֶדה חוסה סן חוסה סן איגלֶסיָה
216 Iglesia San José אל חאצ

 Iglesia י קאצ חוסה סן איגלֶסיָה
191 San José

ֶדה נֹולאסקֹו פדרו סן איגלֶסיָה
 Iglesia San מֹולינֹוס מֹולינֹוס

190 Pedro Nolasco de Molinos
סלבדור סן פרנסיסקו סן איגלֶסיָה
Iglesia San Francisco חּוחּוי ֶדה

198
ִריֹוָחה לָה דומינגו סנטו איגלֶסיָה

185 Iglesia Santo Domingo
נּוֶאסטָרה ּפארֹוקיאל איגלֶסיָה

גרא־ ָאלָטה ֶמרֶסד לָה ֶדה סניורה
 Iglesia Parroquial Nuestra סיָה

182 Señora de la Merced
 Iglesia סאלָטה קתדרל איגלֶסיָה

194 192 Catedral
לואיס סן קתדרל איגלֶסיָה

218 Iglesia Catedral
קורדובה קתדרל איגלֶסיָה

180 Iglesia Catedral
פרנסיסקו סן ֶדה ָּבסיליָקה

איירס בואנוס ֹו מאז ֶדה פלאסה
63 Basílica de San Francisco
ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה ָּבסיליָקה

 Basílica Nuestra לּוחאן לּוחאן
144 Señora de Luján

ָסנטּוָאריו קתדרל ָּבסיליָקה
רֹוסאריֹו ֶדל סניורה נּוֶאסטָרה
 Basílica Catedral רֹוסאריֹו

 Santuario Nuestra Señora del
160 Rosario

אימאקּולאָדה לָה ֶדה ֶטמּפלֹו
 Templo de טאנדיל קֹונֶסּפסיֹון

152 la Inmaculada Concepción
ֶמנדֹוָסה פרנסיסקו סן ֶדה ֶטמּפלֹו
207 Templo de San Francisco
הרוסית־אורתודוכסית כנסייה ה

 Iglesia ּבֹוָקה ולָה ֶטלמֹו סן
80 Ortodoxa Rusa

ריו הסלזיאני המיסיון כנסיית
 Church of the Misión גראנדה

261 256 Salesiana
פו־ איי סטאנלי המשיח כנסיית

Christ Church Stanley קלנדס
264

ֶדה פלאסה ניקולאס סן כנסיית
 San Nicolás ומיקרו־סנטרו ֹו מאז

70 church
קֹונֶסּפסיֹון אימאקּולאָדה לָה
 La איירס בואנוס ֶּבלגראנֹו

114 Inmaculada Concepción
 Capilla גיימן ויֶיָחה ה ָ קאּפיז

225 Vieja
סאלָטה ברנארדו סן קֹונֶבנטֹו

Convento de San Bernardo
193

 Capilla טֶרֶבלין ֶּבֶתל קפלת
241 Bethel

 Capilla טֶרלֶאּו מוריה קפלת
225 Moriah

סלבדור סן ברברה סנטה קפלת
 Capilla de Santa חּוחּוי ֶדה

198 Barbara
אימאקּולאָדה לָה ֶדה קתדרל

 Catedral ּפלאָטה לָה קֹונֶסּפסיֹון
de la Inmaculada Concepción

140-41 138 135
ֶדל סניורה נּוֶאסטָרה ֶדה קתדרל

 Catedral de ָקָטמארָקה ה ֶ ואז
188 Nuestra Señora del Valle

ּפאראנָה מוניסיּפאל קתדרל
162 Catedral Municipal

ֶדה פלאסה מטרופוליטנה קתדרל
 Catedral איירס בואנוס ֹו מאז

65 62 Metropolitana
לּוחאן ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה קתדרל

 Catedral Nuestra גֹוס ֶ גאז ריו
231 Señora de Luján

לָה ּבארי ֶדה ניקולאס סן קתדרל
 Catedral San Nicolas de ִריֹוָחה

185 Bari
חּוחּוי ֶדה סלבדור סן קתדרלה

198
188 ֶאסֶטרֹו ֶדל סנטיאגו קתדרלה

ר
קורדובה העולם אליפות ראלי

World Rally Championship
308

327 וטלוויזיה רדיו
Rodriguez מנואל דייגו רודריגֶס

27 Diego Manuel
27 2 מילֹונגָה לָה

40 Ruta Nacional נסיונל רּוָטה
333 310 245

בארגנטינה ביותר הנידח הכביש
243

וֶגָה לָה ֶדה חורחה רֹומּפֶקאּבֶסאס
111

 Rosas Juan ֶדה מנואל חואן רֹוסאס
107 106 49 31 Manuel de

144 113
155 בילידים מלחמתו

49 קאֶסרֹוס מֹונֶטה בקרב תבוסתו
144 106

הארגנטינאית מסופוטמיה רֹוסאריֹו
160-61 158 134 Rosario

279 מגורים
297 מסעדות

161 מפה

Roca ארחנטינו חוליו גנרל רֹוָקה
General Julio Argentino

 Conquista ֶדסיֶירטֹו ֶדל קֹונקיסָטה
155 154 101 50 del Desierto

236
101 ֶרקֹולֶָטה בבית־הקברות קברו

ֶרטירֹו ֶאסטאסיֹון ֶּבלגראנֹו ֶרטירֹו
92 Retiro Belgrano

ֶרטירֹו ֶאסטאסיֹון מיטֶרה ֶרטירֹו
92 Retiro Mitre

ֶרטירֹו ֶאסטאסיֹון מרטין סן ֶרטירֹו
92 Retiro San Martín

וֶרטירֹו מרטין סן פלאסה ראו ֶרטירֹו
מרטין סן פלאסה תחנה ֶרטירֹו
92 Estación Retiro וֶרטירֹו

228 226 217 Rhea ֵריָאה
ניָאנדּו גם ראו

קאסידי בוטש ראו יימס ג ריאן
קיד וסאנדאנס

Rivadavia ברנארדינֹו ריבאדאביָה
185 115 100 49 Bernardino

157 14 Río Uruguay אורוגוואי ריו
164 158

219 Río Atuel ָאטּוֶאל ריו
נהר איגּוָאסּו ראו איגּוָאסּו ריו

246 Río Aluminé ָאלּומינֶה ריו
312 Río Andinos ָאנדינֹוס ריו

253 252 Río Blanco ּבלאנקֹו ריו
Río Gallegos פטגוניה גֹוס ֶ גאז ריו

230-31
286 מגורים

 Río פּוֶאגֹו ֶדל טיֶיָרה גראנֶדה ריו
261 258 198 Grande

287 מגורים
303 מסעדות

 Río Grande עמק גראנֶדה ריו
196 Valley

 Río de las וּוֶאלטאס לאס ֶדה ריו
246 Vueltas

Río de la Plata ּפלאָטה לָה ֶדה ריו
137 116 80 58

188 Río Dulce דּולֶסה ריו
219 Río Diamante דיאמאנֶטה ריו

229 Río Deseado ֶדֶסָאדֹו ריו
216 Río Jáchal אל חאצ ריו

Río Turbio פטגוניה טּורּביֹו ריו
247 230

190 Río Loro Hausi וואסי לֹורֹו ריו
234 Río Limay לימאי ריו

238 Río Manso מאנסֹו ריו
212 Río Mendoza ֶמנדֹוָסה ריו
261 Río Menendez ֶמנֶנֶדס ריו

234 Río Neuquén נֶאּוֶקן ריו
224 Río Negro נֶגרֹו ריו

189 Río Sali Valley עמק סאלי ריו
216 Río San Juan חואן סן ריו

158 157 Río Paraná ּפאראנָה ריו
163 160 159

 Paraná River ּפאראנָה הניקוז אגן
163 System

169 Río Pilcomayo ֹו ּפילקֹוָמאז ריו
243 Río Pinturas ּפינטּוראס ריו
190 Río Chuschas אס ּוצ צ ריו
190 Río Conchas אס קֹונצ ריו

183 Río Cosquín קֹוסקין ריו

151 Río Quequen ֶקֶקן ריו
198 Río Xibi Xibi שיּבי שיּבי ריו

334 332 רכבות
 Train to סאלָטה לעננים רכבת

195 the Clouds
308 36-7 8 ספורטיבית רכיבה

308 124 109 סוסים מרוצי
נפרד בערך ראו פולו

 Feria de מאטאֶדרֹוס ֶדה פִֶריָה
116 Mataderos

335 Remises ֶרמיֶסס
הארגנ־ מסופוטמיה ֶרסיסטאנסיָה

168 Resistencia טינאית
שמורות ראו ּפרֹובינסיאל ֶרֶסרָבה

מחוזיות טבע
טבע שמורות ראו ֶרֶסרָבה

313 312 203 134 אשדים רפטינג
219 Río Atuel ָאטּוֶאל ריו

Río Diamante דיאמאנֶטה ריו
219

216 Río Jáchal אל חאצ ריו
238 Río Manso מאנסֹו ריו

וקיאקים רפטינג גם ראו
312 וקיאקים רפטינג

236 Río Aluminé ָאלּומינֶה ריו
312 Río Andinos ָאנדינֹוס ריו

216 Río Jáchal אל חאצ ריו
204 Río Mendoza ֶמנדֹוָסה ריו

212
151 Río Quequen ֶקֶקן ריו

אשדים רפטינג גם ראו
Recoleta איירס בואנוס ֶרקֹולֶָטה

94-103 77 58
ֶרקֹולֶָטה בית־הקברות

94 Cementerio de la Recoleta
100-1 95

99 ֶרקֹולֶָטה כלבי
276-7 מגורים
293 מסעדות

95 האזור מפת
96-7 מאוירת רחובות מפת

95 תחבורה

ש
168 166 Howler monkey שאגן

169
רמֹו ֶ גיז אחרונים שירים שבעה

110 קוויטָקה
פטגוניה דרום של הקרח שדה

Southern Patagonian Ice Field
254 253

306 305 304 שווקים
121 120 איירס בבואנוס

לֶסאָמה ּפארֶקה לעבודות־יד יריד
80 Parque Lezama

ּבֹולסֹון ֶאל ָארֶטסאנאל פִֶריָה
240 Feria Artesanal

בואנוס מאטאדֹוֶרס ֶדה פִֶריָה
116 Feria de Mataderos איירס

122 120
ֶטלמֹו סן ֶטלמֹו פדרו סן ֶדה פִֶריָה
59 Feria de San Pedro Telmo

121 120 118 78
 Feria פראנסיָה פלאסה פִֶריָה
121 120 118 Plaza Francia

אנטארק־ הדרומיים האיים שטלנד
South Shetland Islands טיקה

266 24 258
שיט

 Esteros del איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס
166-7 Iberá

 Parque איגּוָאסּו נסיונל ּפארֶקה
175 173 Nacional Iguazú

גלאסיאֶרס לֹוס נסיונל ּפארֶקה
Parque Nacional Los Glaciares

254 253 250
הפלגות־נופש גם ראו

ּפרֹו־ ֶרֶסרָבה מחוזיות טבע שמורות
Reserva Provincial בינסיאל

 Parque רֹוָסה סנטה לּורֹו ּפארֶקה
155 Luro

פטגוניה ואלֶדס ּפֶנינסּולָה
226-7 Península Valdés

קאמארֹונֶס ָּבִאיָאס דֹוס קאּבֹו
228 Cabo dos Bahías

 Cabo פטגוניה וירֶחנֶס קאּבֹו
231 Vírgenes

טבע שמורות
מסופוטמיה איֶּבָרה ֶדל ֶאסֶטרֹוס

Esteros del Iberá הארגנטינאית
166-7

ּפֶטרפי־ ּבֹוסֶקס נטורל מֹונּוֶמנטֹו
 Monumento פטגוניה קאדֹוס
Natural Bosques Petricados

229
לֹוס ֶדה לגונה נטורל מֹונּוֶמנטֹו

וצפון־מערב קורדובה ּפֹוסּוֶאלֹוס
 Monumento Natural האנדים
200 Laguna de los Pozuelos
קֹוסטאנֶָרה ֶאקֹולֹוחיָקה ֶרֶסרָבה
ומיקרו־ ֹו מאז ֶדה פלאסה סּור

 Reserva Ecológica סנטרו
75 Costanera Sur

ֶאל ניֶמס לגונה מוניסיפל ֶרֶסרָבה
 Reserva Municipal אֶטה ָקפָז

247 Laguna Nimez
ּפארֶקה אינטגרל נטורל ֶרֶסרָבה
טֹורנקוויסט ארנסטו ּפרֹובינסיאל

Reserva Natural Integral
153

אנקאנֶלֹו ז ֶדה לגונה נטורל ֶרֶסרָבה
 Reserva Natural מאלארגוֶוה

Laguna de Llancanelo
219

מא־ ּפאיּוניָה לָה נטורל ֶרֶסרָבה
 Reserva Natural La לארגוֶוה

219 Payunia
לאס ֶדה קאֶברנָה נטורל ֶרֶסרָבה
 Reserva מאלארגוֶוה ּברּוחאס

Natural Caverna de las Brujas
219

ֶדֶסָאדֹו ֶדל ִריָה נטורל ֶרֶסרָבה
 Reserva Natural ֶדֶסָאדֹו ּפּוֶארטֹו

229 Ría del Deseado
מחוזיות טבע שמורות גם ראו

14 וקרקעות הסביבה שמירת
ֶדה איגלֶסיָה הנביאים שניים־עשר

אנטוניו סן ִאי ָקנֶדלאריָה לָה
200 אּומאוואָקה

321 שעון

319 פתיחה שעות
319 קאמּביֹו ֶדה וקאסאס בנקים

324
323 בתי־מרקחת

319 שפה
Shackleton ארנסט שקלטון

267 265 Ernest

ת
אנריקה ֶרמירֹו דֹון של תהילתו

114 לאֶרָטה
309 32-3 תיאטרון

125 123 איירס בבואנוס
ֶסרבאנֶטס הלאומי התיאטרון

ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה פלאסה
Teatro Nacional Cervantes

123 70-71
איירס בואנוס ָאּביֶירטֹו תיאטרו

33 32 Teatro Abierto
ֹו מאז ֶדה פלאסה אבנידה תיאטרו

Teatro Avenida ומיקרו־סנטרו
123 68

רֹוסאריֹו סירקּולֹו ֶאל תיאטרו
309 308 Teatro El Círculo

ּפלאָטה לָה ָארֶחנטינֹו תיאטרו
140 Teatro Argentino

 Teatro ֶמנדֹוָסה גִריֶיגֹו תיאטרו
209 Griego

פלאסה מרטין סן חנרל תיאטרו
 Teatro ומיקרו־סנטרו ֹו מאז ֶדה

123 74 32 General San Martín
רֹוסאריֹו לאבארֶדן תיאטרו

309 308 Teatro Lavarden
מאר קֹולֹון מוניסיפל תיאטרו

 Teatro Municipal ּפלאָטה ֶדל
308 Colón

ּפלאָטה לָה פיֶירֹו מרטין תיאטרו
141 Teatro Martín Fierro

 Teatro קֹולֹון ֶסנֶטנאריֹו תיאטרו
164 Centenario

ֹו מאז ֶדה פלאסה קֹולֹון תיאטרו
16 Teatro Colón ומיקרו־סנטרו
309 308 72-3 123 50 42 32
ֶטלמֹו סן סּור קטלינאס תיאטרו

Teatro Catalinas Sur ּבֹוָקה ולָה
123 81

ֶמנדֹוָסה ה ָ קינטאניז תיאטרו
206 Teatro Quintanilla

הספרדי הכיבוש שלפני תרבות ה
217 185 17

נסיונל ּפארֶקה וֶורּפֶס ֹוס אֹורניז
קיחאדאס לאס ֶדה סיֶיָרה
218 Hornillos Huarpes

25 אמונות
ש ע לאנתרופולוגיה המוזיאון

 Museo ויֶידָמה ֶטלֹו יּוֶחניֹו המושל
 Antropológico Gobernador

224 Eugenio Tello
ר ד ש ע לארכיאולוגיה המוזיאון
טילקאָרה קאסאנֹוָבה אדוארדו

 Museo Arqueológico Doctor
199 Eduardo Casanova

היקבים ואזור ּו קּוז אָטה אּוּפסאז
212 Uspallata

196 Tilcara טילקאָרה
320 תרמילאים

ס ק ד נ י 3א 5 3
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