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כיצד להשתמש במדריך זה

אוסטריה .מידע על חנויות ,על בידור ,על
מקומות לינה ,על מסעדות ועל אירועי
ספורט תמצאו בפרק מידע שימושי ,ואילו
בפרק חשוב לדעת מרוכזים טיפים
שימושיים על כל מה שכדאי לדעת
כשמטיילים באוסטריה.

מדריך זה יסייע לכם למצות את המרב
מביקורכם באוסטריה .הפרק הראשון,
היכרות עם אוסטריה ,ממקם את המדינה
בהקשר הגיאוגרפי ,ההיסטורי והתרבותי.
בפרקים הבאים מפורטים האתרים
העיקריים בבירה וינה ובשאר חלקי

1

ש ט י ר ָי ה
מחוז שטיריָ ה ) ;Styriaבגרמנית שטאיֶ ירמארק -
 (Steiermarkבדרום�מזרח אוסטריה הוא השני בשטחו
במדינה ) 16,387קמ"ר( ,ואוכלוסייתו מונה  1.2מיליון תושבים.
כשלושה רבעים משטחי המחוז מכוסים יערות ,כרי�דשא וכרמים ,אבל תושביו
רצבּרג )הר עפרת הברזל( ,הבוהק
עוסקים גם בכריית עפרות ברזל ובעיבודן; ֶא ֶ
בגוני אדום וחום ,הוא אחד המראות המרשימים ביותר במחוז.
כריית עפרות הברזל בשטיריָה החלה עוד
בימי הרומאים )הם כינו את האזור נוֹריקוּם(
ונודעה לה השפעה מכרעת על תולדות
האזור .לאחר שעבר מיד ליד בראשית ימי
הביניים ,סופח המחוז לקיסרות
ההבסבורגית במאה ה� 13ומאז נקשר גורלו
בגורלה .לאורך השנים הותקף האזור
פעמים רבות ,תחילה בידי ההונגרים
והטורקים ומאוחר יותר  -לאחר שנהדף
האיום הטורקי  -גם בידי הצרפתים .על
תקופות קשות אלה מעידים המבצרים
הרבים בראשי הגבעות והמנזרים
המבוצרים המרשימים; אחדים מהם שרדו
בשלמותם ואחרים שוחזרו בקפידה
לצורתם המקורית ,כדי להצית את דמיונם
של התיירים.

אוסטריה  -חלוקה לאזורים

היכרות בפתח כל
פרק מותווה אופיו של
האזור בקווים כלליים ,עם
מידע על תולדות האזור
ועל מוקדי עניין לתיירים.

נופשים באים לשטיר ָיה בזכות האקלים
הנוח והשלווה הכפרית  -המחוז ידוע כ'לב
הירוק של אוסטריה' .בצפון משתפלים
קסאלפּן
ֶ
המדרונות הדרומיים של הרי ָר
ובמערב ,לאורך הגבול עם זלצבורגֶ ר לאנד,
חולשות על השטח הפסגות הנישאות של
אוּארן ושל האלפים של
ניד ֶרה ָט ֶ
רכס ֶ
זלצבורג .יש כאן מספר אתרי סקי מעולים,
בייחוד באזור שלאדמינג ולמרגלות
דאכשטיין )הפסגה הגבוהה ביותר במחוז(,
ָ
שם מתחילים השבילים הטובים ביותר
זלצקאמרגוּט שבצפון המחוז
ֶ
לסקי�מישור.
הוא אזור מרהיב של אגמים צלולים.
הנהרות העיקריים בשטיריָ ה הם מוּר,
זאלצה,
ָ
הזורם דרך גראץ ,יובלו מירץ והנהר
האנס.
יובל של ֶ
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פרט לווינה ,מחולקת אוסטריה לשישה
אזורים ,שלכל אחד מהם מוקדש פרק
משלו .הערים והיעדים המעניינים ביותר
ממוספרים ומסומנים במפה האזורית.

2

אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד | 135

מפה אזורית במפה
האזורית משורטטת רשת
הכבישים הראשיים ,והיא
מספקת מבט�על של האזור
כולו .כל הערכים ממוספרים
ומסומנים במפה ,ולצדה תמצאו
עצות מועילות להתניידות ברחבי
האזור ברכב צמוד ,ברכבת
ובאמצעי תחבורה אחרים.

מבט על אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד

בית הספר הספרדי לרכיבה
עמ' 71
פּרינצן אוֹיגֶ ן
ֶ
וינטרפּאלֶ ה ֶדס
ֶ

k
v

כנסיות
 1פטרסקירכֶ ה
שט ָפנסדוֹם עמ' 72-3
ֶ 3
דוֹיטשאוֹרדנסקירכֶ ה ָסנקט
ֶ
6
אליזבת
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה
ָ
7
דומיניקנֶ רקירכֶ ה
ָ
9
רוּפּרטסקירכֶ ה
ֶ e

ברשימת כל האתרים נמנים
האתרים המתוארים בפרק
לפי קטגוריות :רחובות ובניינים
היסטוריים ,מוזיאונים וגלריות,
כנסיות ,פארקים וגנים.
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Spectacular frescoes adorn the dome and altar inside Peterkirche
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מפת רחובות מאוירת
במפה זו מצוירים
האזורים המרכזיים בכל
פרק במבט מלמעלה.
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 . 4מוזיאון הקתדרלה
והמוזיאון לאמנות דתית
צלב זה ,המכיל את שרידיו
של אנדריאס הקדוש,
הוא אחד מבין האוצרות
הרבים של אמנות דתית
מימי הביניים ,השמורים
במוזיאון הקתדרלה.

רנגאסה הוא
ֶ
נלאט
ֶ
ֶש
רחוב פופולרי ונקרא
על שם מנורת רחוב
מברזל מחושל ,שהעתק
שלה ניצב ליד בית
מס'  .6רוברט שומאן
התגורר במס'  .7מעניין
גם לראות את בית
הבסיליסק )Basilisk
 (Houseואת הכנסייה
הבארוקית ָסנקט
ֶבּרנְ הארט );St Bernhard
בתמונה משמאל(.

מפת איתור
ראו מפות הרחובות  2ו�.3

e

בבית התה האס אוּנט האס )(Haas & Haas
מציעים את המבחר העשיר ביותר של תה
וקפה בווינה ,לצד ארוחות קלות וטעימות.
הוא שוכן בחצר ומוקף ירוק מכל עבר.
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מפה ,2A @ Herrengasse  B4 2
3A

כיכר מיכאל )(Michaelerplatz
מיכאלֶ ר
ֶ
משתרעת למרגלות
טרקט ,מבנה�הכניסה המפואר
ָ
גן העם ) (Volksgartenהוקם
המוביל לחצר הפנימית של
ב� ,1820כשנפוליאון הורה
מתחם הארמון .משני צדי השער להרוס את חומת העיר .הגנים
הענק ניצבות מזרקות�קיר
הצרפתיים המתוחכמים
מהמאה ה� ,19בתכונונו של
בסגנון רשמי )ובפרט גני
רודולף וואיֶ יר ,המייצגות את
הוורדים המקסימים( היו
עוצמתה של האימפריה באדמה למקום מפלט אופנתי.
ובים .המבנה הוקם על חורבותיו בני החברה הגבוהה בילו
של תיאטרון החצר העתיק.
את זמנם באחד משני
רקירכה )כנסיית מיכאל
ֶ
מיכאלֶ
ֶ
מבנים קלאסיציטיים שתכנן
הקדוש( היתה בעבר כנסיית
מפּל
אוּסט ֶ
ֶ
פטר נוֹבּילֶ ה ֶ -תזֶ
הקהילה של חצר הקיסר .לפי
) - Theseustempelמקדש
האמונה נוסדה הכנסייה בשנת
קפה�האוּס
ָ
וקוֹרטישס
ֶ
תזאוס(
 1221בידי ליאופולד השישי לבית ),(Cortisches Kaffeehaus
בּאבּנבּוּרג; החלקים העתיקים
ֶ
שכמה שרידים ממנו נותרו
ביותר ששרדו נבנו במאה
ב Garden Café-של היום.
ה� .13את צורתה הנוכחית
קאנוֹבה
ָ
פסל תזאוס ,שיצר
קיבלה הכנסייה ב� ,1792אז
עבור ה'מקדש' ,שוכן היום
נוספה לה חזית ניאו�קלאסית
במוזיאון לתולדות האמנות
ונשמר השער הבארוקי .בפנים
)ראו עמ'  ,(88-91ובמקומו
תראו אחד המזבחות היפים
ניצב מול המבנה פסל אתלט
ביותר בסגנון הרוקוקו בווינה;
מאת יוזף ֶמלנֶ ר ) .(1921בגן
בתבליט הגבס )סטוּקוֹ( שמעליו יש גם אנדרטה למחזאי פרנץ
מתואר גירושם של המלאכים
גרילפּארצר ומזרקה המוקדשת
ֶ
המורדים מהשמיים ,ומגולפת
לקיסרית אליזבת )סיסי(.
קבוצת מלאכים שבראשה
לדנפּלאץ
ֶ hה ֶ
מלאך�הפנים גבריאל.
במאות ה� 17וה� 18נטמנו בני
מפה Volkstheater M A5 ,A4 2
הקהילה האמידים בקריפטה
 2A @ D ,46 ,2 ,1 vנוֹיֶיה בּוּרג
שמתחת לכנסייה .הגופות
השמורות�היטב מוצגות לראווה טל'  52-524-484פתוח ב' ,ד'-א'
9 & 10:00-18:00
בארונות פתוחים ,לבושות
בבגדי הקבורה הרשמיים.
במאה ה� ,19כשווינה הורחבה
ב� 1990נתגלו מתחת לכיכר
ושופצה ברוב פאר ,תוכננה
שרידים של מחנה רומי
כיכר הגיבורים )(Heldenplatz
ויסודות מימי הביניים.
כפורום קיסרי מרשים ,צמוד

0

ראו עמ' .72-3
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כנסיית הקהילה הגותית בשפּיץ משקיפה על
עמק ואכָ אוּ הציורי

במבנים מהמאה ה� 16סביב החצר המוקפת�אכסדרות ָטייזֶ נהוֹפֶ רהוֹף שוכן
כיום מוזיאון ואכָ אוּ

נשים מרכלות
לטן
בהֶ ֶרנפּלאץָ ,סנקט פֶּ ֶ

ר�רייט�שוּלֶ ה
בווינט ָ
ֶ
ביותר בעיר .המופעים מתקיימים
) - Winterreitschuleבית�החורף של בית הספר לרכיבה(,
שנבנה בשנים  1729-1735בתכנונו של יוזף
פישר פון ֶארלאך .שריפה שהשתוללה
עמנואל ֶ
בהוֹפבּוּרג ב� 1992הרסה אחדים ממבני
האורווה וכמעט הובילה להפסקת המופעים.

מסלולים מומלצים
 8וינֶ ְרוואלד
ואלדפירטל
ֶ
q
 aשנֶ ֶבּרג

 | 212אוסטריה בחלוקה לאזורים

לכל אזור צבע משלו  -מפתח הצבעים
מופיע בקפל הכריכה הקדמית.
ממצאים מתקופת הברונזה במוזיאון אתר המורשת העולמית בהאלשטאט

 gהאלשטאט
מפת אוסטריה 1000 * D4
@ Seestrasse 169 n 4 £
טל' hallstatt.net ∑ 06134-8208

3

העיירה הקטנה האלשטאט
) (Hallstattהיא אחד היעדים
לצקאמרגוּט.
ֶ
המקסימים ביותר בזָ
דאכשטיין
ָ
המצוק התלול של
מספק תפאורה מרהיבה לעיירה
האלשט ֶטר זֶ ה
ֶ
ולאגם הסמוך,
) .(Hallstätter Seeהבתים צפופים
כל�כך ,עד שרבים מהם נגישים
אך ורק מצד האגם ,בעוד הרחוב
עובר מהצד האחר ,מעל הגגות.
אפילו התהלוכה המסורתית של
קורפוס כריסטי מתקיימת באגם,
בסירות מקושטות וחגיגיות .על
כף סלעי מעל העיירה מתגלה הגג
דמוי�הפגודה של פּפארקירכֶ ה
) ,(Pfarrkircheכנסיית הקהילה.
היא נבנתה במאה ה� ,15אבל
הכיפה המדורגת נוספה בתקופה
מאוחרת יותר .אחד השרידים
העתיקים ביותר בכנסייה הוא
תמונת�מזבח מגולפת מעץ של
מריה הקדושה ,המוזכרת לעתים
בנשימה אחת עם המזבח של
בסנקט ווֹלפגָ נג )ראו עמ'
פּאכֶ ר ָ

מידע מפורט סקירה
נפרדת מוקדשת לכל עיר
חשובה ולכל אתר; סדר הצגת
היעדים תואם את מספורם
במפה האזורית .תחת כל ערך
תמצאו מידע מפורט על מבנים
חשובים ועל אתרים נוספים.

גולגלות מצוירות בקפלת�הקבורה
בָּ יינהָ אוּס בפּפארקירכֶ ה של האלשטאט

 .(209משני צדיה של מריה
הקדושה מפוסלות ברברה
הקדושה ,פטרוניתם של הכורים,
וקתרינה ,הקדושה ,המגינה
על חוטבי�העצים .בצד הפנימי
של כנפות�המזבח מצוירות
סצינות מחייהם של ישו ושל
מריה הקדושה .לצדי המזבח
ניצבים כזקיפים שני קדושים�
אבירים ,גיאורגיוס ופלוריאן.
סביב הכנסייה משתרע בית
יינהאוּס
קברות ובלבו ניצב ָבּ ָ
) ,(Beinhausמבנה ששימש
חדר�מתים וקפלת�קבורה ,וכיום
שמור בו אוסף ייחודי ומצמרר.
בקפלה העתיקה שמורות כ�1200
גולגלות מעוטרות בדוגמאות
פרחוניות ,שעל רבות מהן חקוקים
שמותיהם של המתים ,סיבת
המוות והתאריך .בשל מחסור
חמור במקום בבית הקברות ,נהגו
להוציא את הגופות מהאדמה
עשרה ימים אחרי הלוויה ,כשאלה
כבר הספיקו להרקיב ,ולהעביר
את השרידים אל חדר�המתים כדי
לפנות מקום לארון הבא .התוצאה
היא מחסן ייחודי זה .כמה צעדים
מתחת לפּפארקירכֶ ה הקתולית
ניצבת כנסייה פרוטסטנטית בסגנון
ניאו�גותי ,ולה מגדל צר וגבוה.
כ� 500מ' מעל העיירה,
בקו אנכי כמעט ,ממוקם
ולטן )- Salzwelten
זאלצוֶ ֶ
ְ
עולמות המלח( ,מכרה המלח
העתיק ביותר בעולם ,הנגיש
רק באמצעות רכבל.
בשנת  1846נחשף בהאלשטאט
בית קברות גדול ובו כ�2000
קברים .הקברים העשירים
בממצאים היו ברובם מתקופת
הברזל ,אבל כמה מהם היו
עתיקים אף יותר ,מתקופת
הברונזה .לממצאים נודעה
חשיבות ארכיאולוגית עצומה,
ובעקבות גילוים נטבע המושג

 5בית מוצרט
וולפגָ נג אמדיאוס מוצרט
התגורר בבית זה בשנים ,1784-7
וכאן הלחין את נישואי פיגארו.

y

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  292-9ו�310-25

תחבורה
.Stephansplatz ,% Herrengasse
@ .3A ,2A

מנזר ֶמ ְל ק

קירכה
ֶ
שטיפ ְט ְס
ְ
.
בכנסיית המנזר
) (Stiftskircheהבארוקית
והנפלאה יש ציור תקרה
רוֹטמייר.
ָ
מאת יוהן מיכאל
על המזבח הראשי ניצבים
פסלונים של פטרוס
ופאולוס ,הקדושים�
המגינים של הכנסייה.

כ� 60ק"מ ממערב לווינה מתנשאים מעל מעל הגדה השמאלית של הדנובה העיירה ֶמלְ ק )(Melk
נבּרג .במאה ה� 11הזמין ליאופולד השני את
בּאבּ ֶ
והמנזר בשם זה ,מעוזה הראשון של שושלת ֶ
למלְ ק והעניק להם את האדמות ואת הטירה ,ואותה הפכו
הנזירים הבנדיקטיניים מלאמבּאך ֶ
למנזר מבוצר .המנזר ,שנשרף כמעט עד היסוד ב� ,1297נבנה מחדש פעמים רבות ובמאה ה�16
דיטמייר על שיפוץ כללי ומקיף
ָ
עמד בפני מתקפות הטורקים .ב� 1702הורה ראש המנזר ֶבּרתוֹלד
פישר פון ֶארלאך ,יוזף מוּנגֶ נאסט ואמנים מוערכים
רנהרט ֶ
אוּאר ,יוהן ֶבּ ָ
נדט ֶ
פּר ָ
במתחם .יאקוֹבּ ָ
נוספים של התקופה השתתפו במיזם המושקע ,שהפך את המנזר לפנינה בארוקית יפהפייה.

המדרגות
מדרגות לולייניות עם מעקה מקושט
מקשרות בין הספרייה לבין כנסיית המנזר,
המקודשת לקדושים פטרוס ופאולוס.

כובע דו�קרני שחור עם
סרט�צמה בצבע זהב

E
ולטן האלשטאט
זאלצוֶ ֶ
ְ

 Lahnstrasse 21טל' 06132-200-
 2400פתוח אפריל-אמצע ספטמבר
 ,9:30-16:30אמצע ספטמבר-אוקטובר
salzwelten.at ∑ - & 9:30-15:00

 Eמוזיאון אתר המורשת
העולמית
 Seestrasse 56טל' 06134-828015
פתוח ינואר-מרץ ד'-ב' ,11:00-15:00
אפריל ואוקטובר מדי יום ,10:00-16:00
מאי-ספטמבר מדי יום ,10:00-18:00
נובמבר�דצמבר ד'-א' 11:00-15:00
&= ∑ museum-hallstatt.at

 hגוֹזָ אוּזֶ ן
מפת אוסטריה  n @ D4גוֹזָ אוּ
06136-8295

אי�אפשר להעריך באמת את
לצקאמרגוּט
ֶ
הקסם הייחודי של הזָ
מבלי לבקר באזור האלפיני
המרהיב של גוֹזָ אוּזֶ ן )(Gosauseen
 שני אגמים הרריים קטניםבמיקום נפלא ,בלב סלעי�גיר
החרוצים בערוצים עמוקים.
פוֹרד ֶרר גוֹזָ אוּזֶ ה )Vorderer
ֶ
 (Gosauseeמשתרע בגובה 933
מ' ונגיש במסלול קל יחסית,
המשקיף לנוף מרהיב של
ההרים מסביב ושל הקרחונים
דאכשטיין .הכביש
ָ
ברכס
להינט ֶרר גוֹזָ אוּזֶ ה )Hinterer
ֶ
 (Gosauseeמטפס בתלילות
ביער צפוף .מהאגם ,השוכן
בגובה של  1154מ' ,תוכלו
לטפס אל הפסגות הסמוכות.
פסגות משוננות ומצוק אנכי
מאפיינים את גוֹזָ אוּקאם
) 2459 ;Gosaukammמ'( ,ההר
הציורי ביותר בסביבה; זו הנקודה
המזרחית ביותר באלפים שנשארת
מושלגת במשך כל השנה.

דאשכטיין
ָ
נחל הררי בערוץ צר ברכס
j
יינה ֶלן
דאכשט ֶ
ָ

מפת אוסטריה ,Winkl 34 n D4
Obertraun am Hallstättersee
טל' dachstein- ∑ 0-50140
salzkammergut.com

המערות שבמדרונותיו של
דאכשטיין נמנות עם פלאי
ָ
רכס
הטבע היפים והמרתקים ביותר
באוסטריה .מערכת המערות
) (Dachsteinhöhlenהענקית,
שגילה נאמד במיליוני שנים ,היא
אחת הגדולות ביותר בכדור�
הארץ ומכוסה קרח�עד בן 500
שנה .אחרי עידן הקרח האחרון
יצרו זרמים תת�קרקעיים הרי
קרח ,קרחונים ומפלים קפואים
במערות .המערה המרתקת
ייסהלֶ ה
נא ֶ
מכולן היא ריזֶ ָ
) - Rieseneishöhleמערת�
הקרח הענקית(; אולמותיו
של עולם�הקרח התת�קרקעי
הסוריאליסטי נקראים על
שם המלך ארתור והגיבורים

דאכשטיין
ָ
מערות�הקרח ברכס

לצקאמ רגוּט רק את חופי האגמים
ֶ
במשך מאות שנים ציין השם זָ
איש ל ,האלשטאט
וטר אוּנזֶ ה ואת העיירות בּאד ְ
האלשט ֶט רזֶ ה ָ
ֶ
וגמינד ן .המלח ,הנכרה באזור מאז ימי קדם ,היה הגורם העיקרי
ֶ
להתפתחותו ולשגשוגו לאורך השנים ,ובאזור נותרו מספר מכרות
עד היום .במחצית השנייה של המאה ה� 19התפרסם האזור
לצקאמ רגוּט
ֶ
במעיינותיו המרפאים ,ובמשך הזמן התרחב השם זָ
לכל אזור האגמים ההררי ,שהוא היום יעד התיירות הפופולרי
ביותר באוסטריה .הוא כולל את הקצה המזרחי של האלפים
טוֹט ס גֶ בּירגֶ ה
דאכשט ייןֶ ,
ָ
של זלצבורג ואת הרכסים הציורים
)’ - Totes Gebirgeהרכס המת'( ֶוה לֶ נגֶ בּירגה )’הרי השאול'(.
בין הרכסים משתרעים  76אגמים ,שעם הגדולים והידועים
והאלשט ֶט ר
ֶ
טר אוּנזֶ ה ,מוֹנדזֶ הָ ,א ֶט רזֶ ה ,ווֹלפגָ נגזֶ ה
בהם נמנים ָ
זֶ ה .מסיבות היסטוריות משתרעת ’ארץ המלח' בשטחם של
שלושה מחוזות באוסטריה :רוב האזור שוכן באוסטריה עילית,
חלק קטן ממנו )בדרום( משתייך לשטיר ָי ה ,ואילו רוב אגם
ווֹלפגָ נג ועיירת�הנופש ָס נקט גילגֶ ן שוכנים בזלצבורגֶ ר לאנד.

לצקאמרגוּט הפופולרי ,ארץ של הרים ואגמים
ֶ
זָ
המיתולוגיים פרסיפל וטריסטן.
התצורה המרהיבה ביותר
במערה מכונה ’קפלת הקרח'.
במרחק�מה משם נפתחת
דאכשטיין
ָ
במצוקי�הגיר של

מערכת שנייה של מערות.
מאמוּטהלֶ ה
ֶ
אלה נקראות
) - (Mammut-höhleבשל
גודלן העצום ,לא על שם בעל�
החיים הפרהיסטורי .במערות
אלה אין תצורות�קרח ,אבל
מתקיים מופע אורקולי מרהיב.
אל שתי מערכות המערות
מובילים שבילים היוצאים מתחנת
הרכבל הראשונה .מסלול התיירים
עובר במבוך של מנהרות ,ערוצים
וחדרים ,באורך של כ� 44ק"מ
ובהפרש גבהים של  1200מ'.
כמה מאולמות�המערה זכו
לשמות מעוררי�השראה כמו
’ממלכת הצללים' או ’קתדרלת
החצות' .כדאי לבקר גם במערכת
רהלֶ ה
קוֹפּנבּרילֶ ֶ
מערות שלישיתֶ ,
),(Koppenbrüllerhöhle
שהמעיין הענק בה הוא
הגדול ביותר באזור.
כל המערות פתוחות למבקרים
באביב ובקיץ בלבד )מאי-
רהלֶ ה
קוֹפּנבּרילֶ ֶ
אוקטובר; ֶ
מאי-ספטמבר( .לקראת הביקור
במערות ,בייחוד במערת�הקרח,
כדאי להצטייד בבגדים חמים.

לצד כל אחד ממוקדי העניין
העיקריים ריכזנו מידע שימושי
ומעשי לתכנון ביקורכם בו.

3
2
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 .הספרייה
בספרייה המרשימה שמורים כ� 100,000כרכים ,בהם
 2000כתבי�יד ו� 1600ספרים מראשית ימי הדפוס .את
ציור התקרה היפהפה יצר פאול טרוֹגֶ ר.

מגפיים ארוכים
עד מעל הברכיים
מכנסי רכיבה
מעור�אייל

ליבאדה
ֶ
הסוס נעמד על רגליו האחוריות,
כשקרסוליו כמעט נוגעים בקרקע.

קרוּפּאד
הסוס מזנק באוויר,
כשרגליו הקדמיות
והאחוריות כפופות
מתחת לבטנו.

תרבות האלשטאט כשם כולל
לתרבות הקלטית של אותה
תקופה ) 800-400לפנה"ס(.
השפעתה של תרבות האלשטאט
ניכרה גם בעומק צרפת ,במדינות
הסלאביות ובהונגריה של היום.
ממצאים ואוצרות מתרבות
האלשטאט מוצגים במוזיאונים
רבים באוסטריה ,אבל רובם
שמורים במוזיאון של שלוֹס
נבּרג ,ליד גראץ )ראו עמ' .(166
ֶאגֶ ֶ
הממצאים הבודדים שנותרו
בהאלשטאט עצמה מוצגים
במוזיאון אתר המורשת העולמית
);(World Heritage Museum
האזור כולו הוכרז כאתר
מורשת עולמית של אונסק"ו.

לצקאמרגוּט
ֶ
הזָ

חשוב לדעת
מידע שימושי
מפת אוסטריה 6500 * F3
Kremser Strasse 5 n
טל'  02752-51160מנזר ֶמלְ ק
פתוח מאי-ספטמבר ,9:00-17:00
מרץ ,אפריל ואוקטובר ,9:00-16:00
שאר השנה בסיור מודרך בלבד
 8בתיאום מראש &
זוֹמרשפּילֶ ה )Melker
לקר ֶ
_ ֶמ ֶ
 ;Sommerspieleיולי�אוגוסט(.
תחבורה

רוכב בלבוש אופייני

אוסטריה עילית | 213

אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד | 147

@g£

המשתתפים במופעים לובשים
מדים מסורתיים ויושבים על
אוכפים אלגנטיים מבדים רקומים.

במסגרות תוכלו לקרוא
בהרחבה על נושאים רלוונטיים.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  292-9ו�310-25

ז'קט בגון הקפה עם
שתי שורות של
כפתורי פליז

ר�רייט�שוּלֶ ה
וינט ָ
חלל הפנים של ֶ
את אולם המופעים המרהיב
מפארים עיטורי גבס ,נברשות,
תקרה המחולקת לריבועים
ו� 46עמודים לאורך הקירות.

לטן עמ' 136-7
ָסנקט ֶפּ ֶ
טוּלְ ן
קלוֹסטרנוֹיבּוּרג
ֶ
קוֹרנוֹיבּוּרג
קסנבּוּרג
לָ ֶ
וינֶ ר נוֹישטאט
בּאדן ָבּיי וין
ֶ
גֶ ְטוָ וייג
קרמס
ֶ
דירנשטיין
ָ
ייסנקירכֶ ן
וָ ֶ
שפּיץ
גשטיין
בּוּרג ָא ָ
מנזר ֶמלְ ק עמ' 146-7
שאלאבּוּרג
משט ֶטן
ָא ֶ
יידהוֹפן ָאן ֶדר איבּס
ֶ
וָ
נוֹיהוֹפן ָאן ֶדר איבּס
ֶ
נשטיין
פוֹרכט ָ
ֶ
בּוּרג
נוֹיזידלֶ ר זֶ ה עמ' 156-7
ָאייזֶ נשטאט עמ' 158-9
ייתה
בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
רוֹראוּ
ָ
ָהיינבּוּרג
שלוֹס הוֹף

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  292-9ו�310-25
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בית הספר הספרדי לרכיבה

4
5
6

דוֹיטשאוֹרדנסקירכֶ ה
ֶ
6
ָסנקט אליזבת
כנסייה זו השתייכה למסדר הטבטוני,
שסולק בידי נפוליאון ממזרח
פרוסיה והעתיק את בסיסו לווינה.
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כפפות�עור
בהירות

פעלולי רכיבה

לטה בּוּרג
ָ jא ֶ

PR

בּלוּטגאסה והרחובות
ֶ
לאורך
הסמוכים פזורים שיכונים עם
גינות ירוקות ומקסימות.

רשטראסה ,לשעבר רחוב האופים של
ֶ
ֶבּ ֶק
וינה ,ידוע כיום יותר בחיי הלילה התוססים
בו .לבית מס'  12יש חזית רנסאנסית
k
חשוב לדעת
מרהיבה ,ואילו זה שבמס'  7מפורסם
אכסדרות.שימושי
ובחצרו המוקפת מידע
שלונוסד
(Spanische
שפּאנישה ָרייטשוּלֶ ה )Reitschule
ֶ
באורוות
 Michaelerplatz 1מפה B4 2
ב� .1572תחילה אימנו כאן סוסים למטרות מעשיות,
טל' srs.at ∑ 53-39-031
נועדו
היום
אבל התצוגות הקרקסיות המועלות כאן
פתוח ינו'-יונ' ,אוג'-דצמ' :ג'-שבת
לבידור בלבד ונמנות עם המופעים הפופולריים
& 10:00-12:00

הסוסים עוברים אימונים
מיוחדים ,ותנועותיהם
משתלבות למחול מתוכנן
בקפידה .הפרשים רוכבים
על סוסים לבנים מזן
ליפּיצאנֶ ר  -הכלאה של סוסים
רבּריים.
ספרדיים ,ערביים ֶובּ ֶ

פסל הנסיך אוֹיגֶ ן על סוסו ,הֶ ֶלדנפּלאץ

Ilmitz

Berndorf

1
2
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ùćĀą÷ù

כל האתרים

3
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מיכאלֶ רפּלאץ
במיכאלֶ רקירכֶ הֶ ,
ֶ
תבליטי מלאכים

תחבורה

אל שני המחוזות מגיעות טיסות�
פנים מנמל התעופה הבינלאומי וינה�
שוֶ וכאט ,שבו נוחתות טיסות מכל רחבי
לטן ,צומת חשוב של
העולםָ .סנקט ֶפּ ֶ
כבישים ומסילות רכבת ,ממוקמת על קו
וֶ סטבּאן ) ,(Westbahnומסילות מובילות
לקרמס ,לטוּלְ ן ולגאמינג.
למריה�צלֶ ,
ֶ
ממנה
סטאאוּטוֹבּאן
לטן שוכנת על הכביש המהיר וֶ ָ
ָסנקט ֶפּ ֶ
) ,(Westautobahnהמקשר בין וינה לבין זלצבורג,
ורשת צפופה של כבישים מכסה את האזור כולו.

Purgstall
an der Erlauf

na
Grü

מפגשי האקדמיה למדעים
מתקיימים באולם הכנסים של בניין
האוניברסיטה לשעבר.

g
פוֹלקסגארטן
ֶ

20
ק"מ

Frauenkirchen

}

Ćëÿÿ
÷ë Đąè
Ćè÷ĆëċæûĀæć E
ĈÊĀ÷ďëú p

tg

50

 Dr.-Karl-Renner-Ringמפה A4 2
2A @ D ,2 ,1 v Herrengasse 
פתוח אפריל-נובמבר ,6:00-22:00
דצמבר-מרץ 6:30-22:00

0
Györ

ûë ýĄè÷ăúĀýĀæć

50
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A1

i

Blu

מקרא

מסלול מומלץ

מ'

להוֹפבּוּרג ומוקף מבנים חדשים
שיועדו לאוספי האמנות של בית
הבסבורג .בנייתו של הארמון
הראשון במתחם הושלמה
ב� ,1913אבל בשלב זה כבר
התקרבה הקיסרות לסוף ימיה.
מהפורום המתוכנן נותרה
כיכר רחבת�ידיים וריקה
 המרחב הציבורי הגדולביותר בווינה .ב� 1938הכריז
כאן היטלר על סיפוחה של
אוסטריה לרייך השלישי.
הכניסה הראשית לכיכר היא
בּוּרגטוֹר ) - Burgtorשער
הארמון( ,שנבנה ב�1824
לרגל ניצחונה של קואליציה
בראשות אוסטריה על נפוליאון
בקרב לייפציג ) .(1813מאוחר
יותר הוצבה במבנה�השער
אנדרטה לחייל האלמוני .בכיכר
יש גם שני פסלים של גיבורי
מלחמה )הארכידוכס קרל
והנסיך אוֹיגֶ ן מסאבויה( על
סוסיהם ,מאת אנטון ֶפרנקוֹרן.
פסלו של הנסיך אוֹיגֶ ן ניצב
בחזיתו של נוֹיֶ יה בּוּרג )Neue
 - Burgהארמון החדש(.
בארמון שוכן כיום מוזיאון
ֶא ֶפסוֹס );Ephesos Museum
על שם האתר הארכיאולוגי
בטורקיה שבו נחשפו רוב
המוצגים( ויש בו גם אוסף של
כלי נגינה עתיקים ,שאחדים
מהם השתייכו למוסיקאים
ידועים .אוסף כלי�נשק
המוצג כאן נמנה עם הגדולים
ביותר באירופה והמוזיאון
לאתנולוגיה מתמקד בתצוגות
נאות מאפריקה ומהמזרח.

Pla

an

ph

Ste

שט ָפנסדוֹם
ֶ .3
המזבח הראשי הבארוקי של
קתדרלת סטפנוס הקדוש עוצב
טוֹבּיאס פּוֹק ,ומצויר עליו
ָ
בידי
סיפור מות�הקדושים של סטפנוס.

ass

ייפּל�פּלאץ
 8ד"ר�איגנאץ�זָ ֶ
כיכר זו ,אחת היפות ביותר
בווינה ,גובלת בכנסייה ישועית
מרהיבה בסגנון הבארוק; בתמונה
נראה פרט מתוך דוכן הכומר.

מסלול הליכה מומלץ מסומן
בקו אדום לא�רציף.

g û èđĀĀê ăďëúĆè÷ĎçďÊ
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Szombathely
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מפת האזור

מדרום
לרינגשטראס ה
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ûø

Purkersdorf
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A4

A6

Rastenfeld

38

119

Oberwart

מ'

אזור זה של וינה נבנה במאה ה� ,13אבל עבר שינויים רבים
במאות ה� 17וה� ,18כשכנסיות ומבני�ציבור רבים שופצו
כדי להפגין את עוצמתה וחשיבותה של שושלת
הבסבורג .סמטאות קצרות מימי�הביניים
עוברות לצד מבנים בארוקיים
עצומים ובתי אחוזה בורגניים,
S ch o nl atern
שבקומות הקרקע שלהם
gas
se
יש לרוב חנויות,
מסעדות ובתי�
קפה .גם בשעות
הערב ,כשהכנסיות
והמוזיאונים
נסגרים ,הומה האזור
תיירים ומקומיים.

h ç÷½æď
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Groß
Gerungs
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טירת ָפרנצֶ נסבּוּרג הפסאודו�גותית
קסנבּוּרג
בלָ ֶ

Pinkafeld

0
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D2

להתמצאות קלה,
האזורים ממוספרים ומופיעים
במפה וכן במפות הרחובות
של וינה ,עמ' .121-5
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מוזיאונים
 4מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון
לאמנות דתית
 0המוזיאון האוסטרי לאמנות
שימושית
 xאלברטינה

Dürnkrut

Petronell

Schottenring 

מבנים עתיקים
 5בית מוצרט
 qאוּראניָה
ראטהאוּס
ָ
לטס
ָ yא ֶ
הוֹפקנצלאי
ָ
מישה
ֶ iבּ ֶ
לטה בּוּרג עמ' 72-3
ָ jא ֶ

WIE

z
c

כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני
כביש נופי
מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית
גבול בינלאומי
גבול בין מחוזות

Ćďæû
38

Hollabrunn

Wolkersdorf
Gänserndorf

2

ė Ć ė Ą ė   ā Ć ĕ ą Ď Ă ý

מקרא

כל האתרים
רחובות ,רבעים וכיכרות
גראבּן
ֶ
2
ייפּל�פּלאץ
 8ד"ר�איגנאץ� זָ ֶ
 wשוֶ ֶודנפּלאץ
 rהרובע היהודי
הוֹהר מרקט
ֶ u
 oשוּלהוֹף
ָ pאם הוֹף
פריוּנג
ָ a
נגאסה
ֶ sה ֶר ֶ
מינוֹריטנפּלאץ
ֶ
d
מיכאלֶ רפּלאץ
ֶ
f
לדנפּלאץ
ֶ hה ֶ
 lיוֹזֶ ְפספּלאץ
שטראסה
ֶ
ֶ bקרנְ ְטנֶ ר

STR

מפת האיתור תסייע לכם להבין את
מיקומכם ביחס לאזורים אחרים בעיר.

49

שטאדה
ֶ
מריה ָאם גֶ
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה ָוקייזֶ רגרוּפט

t

Mistelbach

Groß-Siegharts

ă÷ü

Đ

פרק זה מחלק את מרכז
העיר וינה לשלושה אזורים:
העיר הפנימית ,מצפון למריה�
הילפר�שטראסה ומדרום
ֶ
לרינגשטראסה .אתרים מחוץ
ֶ
למרכז מפורטים בתת�הפרק
וינה רבתי .האתרים בעיר
מסומנים במפה ומתוארים
בפרוטרוט לפי סדר המספרים.

העיר הפנימית

העיר העתיקה של וינה ,המכונה אינֶ ֶרה
שטאט ) - Innere Stadtהעיר הפנימית(
התפתחה בשטח שגבל בתעלת הדנובה
מצד אחד והוקף בחומה בצורה משלושת
הצדדים האחרים .במאה ה� 19נסלל בתוואי
רינגשטראסה.
ֶ
החומה הרחוב האלגנטי
בתחומי העיר הפנימית נותרו שרידים
עתיקים רבים ,המעידים על ההיסטוריה

Raabs an
der Thaya

Heidenreichstein
Schrems

ÿćĀąù
Weitra

ëÊ ë ć
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רבת�התהפוכות של העיר מתקופת
הרומאים עד ימינו ,ואינספור מוזיאונים
מגוללים את מורשתה העשירה של
אוסטריה כולה .זהו גם אחד האזורים
התוססים ביותר בווינה :כאן שוכנים
המסעדות ובתי�הקפה האופנתיים ביותר,
החנויות היקרות ביותר ואתרי הבילוי
שפתוחים עד השעות הקטנות.

5

ùď

וינה

כל העמודים המתייחסים לווינה
צבועים בתגית אדומה.

ואכאוּ ,חלקו הצר ביותר של עמק הדנובה ,מתפתל בלבה של אוסטריה תחתית,
עמק ָ
הידועה במישוריה הפוריים ,ביקביה ובכפריה הציוריים .לגדותיו התלולות של הנהר
מתנשאים בגאון מצודות ,טירות ומנזרים מבוצרים ,בהם המנזר הבנדיקטיני המרשים
במלְ ק .מזרחה משם משתרע וינֶ רוואלד )יער וינה( ,אזור נהדר לטיולים ברגל ובאופניים.
ֶ
מחוז בּוּרגֶ נלאנד עשיר בבעלי�חיים ובצמחים ייחודיים,
Brno
Jihlawa
בפרט בסביבות נוֹיזידלֶ רזֶ ה .באזור מייצרים
את היינות האדומים הטעימים ביותר
Laa an der
7
Thaya
Zellerndorf
באוסטריה ומעלים על נס את מורשתו
45
וואסר
רט ֶ
הוּנד ְ
שהיה ֶ
נסרייך
פריד ָ
היידןֶ ,
יוזףהצייר
שלשתכנן
בּלוּמאוּ ,מתחם נופש
בּאד ָ
מלחין�החצר של
Poysdorf
גאמליץ
טראסות הכרמים התלולות ליד
Hohenau
303
באייזֶ נשטאט.
סטרהאזי ָ
משפחת ֶא ֶ

ù÷ďċ

ֶקפּריאוֹלֶ ה
הסוס מזנק לאוויר תוך כדי בעיטה ברגליו
האחוריות.

פּיאף
ָ
הסוס טופף
במקום ,לרוב
בין שני עמודים.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  292-9ו�310-25

3

מידע שימושי כל אתר
בווינה נסקר בנפרד ,כולל
כתובות ,מספרי טלפון ,שעות
פתיחה ,דמי כניסה ,תחבורה
וגישה לנכים .את מפתח הסמלים
תמצאו בקפל הכריכה האחורית.

חצר ההגמונים
סביב החצר ערוכים מבנים מרשימים
המעוטרים בפסלים של נביאים ובציורי�קיר
המייצגים את שבע המידות הטובות.

מראה כללי
ֶמלְ ק ,המנזר הבארוקי היפה ביותר באוסטריה ,הוא מבנה
צהוב ענקי הניצב במיקום מרשים ,בראש מצוק גבוה
המשקיף על הדנובה.

1

 .הצלבים של ֶמלְ ק
במנזר שמורים שני
צלבים בעלי חשיבות
היסטורית  -האחד
רומאנסקי )מסביבות
 ,1200בתמונה( והשני,
שנוצר בסוף המאה
ה� ,14מעוטר באבני�חן
ומכיל )לפי האמונה(
פיסה מ'הצלב האמיתי'
שעליו נצלב ישו.

מקרא
 1אולם השיש החדר המפואר ,המעוטר בציור
מאת פאול טרוֹגֶר ,שימש לקבלות�פנים ולטקסים.
 2חצר פנימית
 3מזרקה בשני מפלסים מהמאה ה�17
 4טור המדרגות המפואר ,המוביל לחדרי המגורים,
מקושט בפסלים ובמלאכים�תינוקות )פּוּטי(.

ההכתרה בכתר הקוצים
הציור רב�העוצמה מאת יֶרג בּרוֹי
) (1502מוצג במוזיאון המנזר.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  292-9ו�310-25

4

מוקדי העניין העיקריים לכל
אחד ממוקדי העניין העיקריים
מוקדש דף או יותר ,הכולל איורים
תלת�ממדיים של האתר ההיסטורי,
כולל תרשים המבנה מבפנים
ומבחוץ .ערים ועיירות מעניינות
מלוות במפת רחובות מאוירת ,שבה
משורטטים האתרים המומלצים.
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לגלות את אוסטריה

לצקאמרגוּט
ֶ
שבוע בזלצבורג ובזָ

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר ממוקדי העניין הבולטים באוסטריה ,תוך
הקפדה על צמצום מרבי של נסיעות ארוכות .הטיול הראשון שלפניכם הוא מסלול של
יומיים בווינה ,בירתה המרתקת של אוסטריה ,שרבים בה מוקדי העניין ,המונומנטים
והאתרים המתאימים לכל המשפחה .המסלול עומד בפני עצמו ,וניתן גם לשלב בינו לבין
אחד המסלולים האזוריים שבהמשך ,וליצור מסלול טיול של שבוע .בהמשך ,מתוארים
עוד ארבעה מסלולים של שבעה ימים ,המכסים את היערות והכרמים של מזרח אוסטריה,
את שכיות החמדה העתיקות ואת הגבעות הסוב�אלפיניות של דרום המדינה ,את האגמים
לצקאמרגוּט ,וכן את הנופים המרהיבים של האלפים
ֶ
והיערות המופלאים של זלצבורג והזָ
האוסטריים .בחרו במסלולים האהובים עליכם ,שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל
שעולה בדעתכם.
ăëÿďĀċúă÷ü
Ćð ăçÿ

Ćë ĂďĀĎĈúăæÚąçù
ûë ýďë ăúĀýĀæć
ÿĈçď
Āąü÷ăûĎď÷ċû
ăëĎćĀü§ûë ý

ĆĀĀèÿĐćďĀú

ç÷Ă÷ü
đüďĉĀ
ûćĀü

ăĀďÊďëÿćĀû

û ø ü ćú

Ďăëą ÿĎćèĈ
ĆëÿăëÚ

÷ÿ÷ÿĐćë ýĀĀè

שבוע באלפים
של אוסטריה
• יום של טיול באינסבּרוּק,
הבירה העתיקה של טירול
האוסטרית.
• לגימה מהנופים היפים של
זֶ ֶפלט ,כפר ציורי בלב כרי�
דשא מנוקדים בפרות.
• הרפתקה בין העמקים
האלפיניים המסעירים באזור
ֶאצטאל.
• טיול באזור מעבר�ההרים
רלבּרג ,שבו עיירות נופש
ָא ֶ
הרריות כמו ָסנקט ָאנטון ולֶ ך.
• טיולי הליכה בגבעות שמסביב
לקיצבּיהל שסביבה כמה
מהפסגות המרהיבות בטירול.
• טיול בין כרי�הדשא והאסמים
של פּינצגָ אוּ ,ומשם אל
רפלֶ ה המקציף.
ואס ֶ
קרימלֶ ר ֶ
• נסיעה ברכבת קיטור אל פלאי
קרחוני העד של צילֶ רטאל.

מקרא

ĆëÊæ÷ë ă

Č÷ďù

מזרח אוסטריה
לצקאמרגוּט
ֶ
זלצבורג וזָ
דרום אוסטריה
האלפים האוסטריים

ûë ýćç÷½ÿ
ù
ùďüøčăý
ûë ýùćè ùċăæü Ćë ĂďĀĎćç÷½ÿ
ăðĐĀ÷ú÷Ê
Ĉ
ĈæăĐ
Ćçď û ĆĀĀè ă÷û
ĆçďÊăë
ûë ýĈç÷è÷ú÷Ê
ÿ÷ÿĐă÷û ĆĀĀèÿĐú÷úđüďĉą

ďçą

ç÷èąçăÊú÷Ê
ùďëÊĈďë ùĀď

ÿ
½÷Ćç

Ćëúćçąð ù

Brück an der Mur

כרכרות בכיכר היפה ָאם הוֹף

ăðÿüëüðč

Ĉą ÷ë

û ø üćú

• היכרות עם עולמו של
הקיסר פרנץ יוזף
הראשון ,בעיירת הספא
האהובה עליו ,בּאד
אישל.
ְ
• ביקור בכפרים היפים על
טראוּנזֶ ה.
גדות ָ
• היכרות עם הפינות
החבויות והשקטות ביותר
לצקאמרגוּט ,באזור
ֶ
של זָ
בּאד ָאאוּסזֶ ה.

• בילוי של כמה ימים בווינה,
בירתה המרשימה של
אוסטריה.
• מסע אל הדרום ,לכיוון
נוֹיזידלֶ ר זֶ ה ואל הציפורים
הנדירות המקננות בין קני�
הסוף שלחופיו.
• טיול בבירת המחוז ָסנקט
לטן ובמנזר ֶמלק המפואר.
ֶפּ ֶ
• המשך המסע לאורך הדנובה,
אל העיירות העתיקות של
עמק ואכאוּ.
• טיול נינוח בגבעות וביערות
ואלדפירטל.
ֶ
העבותים של
• טיול בשבילים המוצלים של
יערות וינה ).(Wienerwald

ý
÷ă
āā÷÷č

ûćĀü

ĈąÀĎ

• אדריכלות בארוק
מופלאה ומחווה לבנה
הנודע ביותר של זלצבורג
הקסומה.
• ביקור מפעים בארמון
הפאר שלוֹס ֶהלבּרוּן,
ומשם אל מערות הקרח
רפן.
של וֶ ֶ
• אמנות גותית נהדרת ונוף
אגמים והרים מרהיב
סביב ווֹלפגָ נגזֶ ה.
• טיול נינוח בעיירה
העתיקה והקסומה
האלשטאט.

ÿćĀąð ù

ĈæăĐ
ùďçÊćë ýæď

שבוע במזרח
אוסטריה

÷û ĀďÿĈ ü
÷ČăüëüÂëÊæ

ā÷ýĀďċ

ÿďçċćë ù÷ăĎ

ăûĀÊčĀĎ

Ćëċďë ü
ăëč
ûë ýĄè
÷
÷ è

ç÷½çą

ç÷è ùčćĀÚ
ďë ăąĀďĎ
ûë ăëċďëĈ÷ü

ÿăëċëý
ĆĀ÷ì

÷ĎçďÊĈćĀ
ă÷ÿďë ăĀč

÷ă÷ÿčë

āë ă
Ćüÿćè÷ÿĎćèĈ

Ćëúăë ý
Ďďçù
ûë ýÿ÷ÿĐăĀą

ČĀüüďëÿĈæ÷ð Ăæû

ĆĀĀèÿĐċçĎ

ûë ýď ëđďë ü
Ćëúăëċ

ă÷ÿĀÚĐ
÷ç÷½úďëúĆè

½÷½ç÷ç
ú

ĄĀďûû§ďøĉą
÷ùďëÊăďè

0

50
ק"מ

Obergürgl

ā÷ăĀċ

שבוע בדרום אוסטריה

לצקאמרגוּט
ֶ
ווֹלפגָ נגזֶ ה ,זָ
לצקאמרגוּט הוא אגם יפהפה זה,
ֶ
אחד המראות הקסומים של אזור זָ
שאורכו  15ק"מ ובמימיו הירוקים כברקת משתקפים ההרים ,הנראים כמו
מצודות שנבנו בחול.

מנזר ֶמלק במזרח אוסטריה
המנזר הבארוקי היפהפה ניצב במיקום
עוצר�נשימה ,על צוק סלעי המשקיף
אל הדנובה ,והוא ללא ספק אחד
האתרים המרהיבים במדינה.

• אוספי עתיקות עשירים
ואמנות בת�זמננו בעיר
המוזיאונים גראץ.
• מסע אל הגבעות
שממזרח לגראץ וביקור
באחת הטירות האדירות
רסבּרג.
בשטיריה ,בריגֶ ֶ
• המשך הטיול לאורך גדות
מוּראוּ,
נהר מוּר עד ָ
עיירה עתיקה החוסה
ניד ֶרה
בצלם של הרי ֶ
אוּארן.
ָט ֶ
• ביקור בעמקי צפון
ָקרינתיָה ,ביתם של

פריזאך העתיקה ושל
הקתדרלה הרומאנסקית
היפה בגוּרק.
• המצודה המרשימה
אוֹסטרוויץ וסיכום
ֶ
בהוֹכְ
היום בקלָ גֶ נפוּרט ,בירת
קרינתיָה.
• נסיעה בכביש או הפלגה
רתר
בספינה לביקור בוֶ ֶ
זֶ ה ,אגם הנופש היוקרתי
באוסטריה.
• המשך הטיול בין אגמי
קרינתיָה אל קסמיו של
מילשטאט זֶ ה.
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אוּגארטן )וינה( 107 Augarten
ֶ
ָא
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה )וינה(
74 ,69 Augustinerkirche
אוּטוֹבּאנפּיקרל Autobahnpickerl
ֶ
ָא
368
ָאבּאדוֹ ,קלאודיו Abbado, Claudio
38
ָא ְבּ ֶטנָ אוּ 229 Abtenau
אביב העמים )47 (1848
אבידות ומציאות 347 ,346
ֶא ֶבּנזֶ ה 211 ,199 Ebensee
ֶא ְבּס Ebbs
מסעדות 323
ֶאגוֹן שילֶ ה ,מוזיאון )טוּלְ ן( Egon
138 Schiele Museum
)בּרגֶ נץ( Seebühne
אגם ,במת ֶ
267 ,266
אגמים
לצקאמרגוּט
ֶ
אגמי זָ
210-1 Salzkammergut Lakes
ָא ֶטרזֶ ה 213 ,212 ,209 Attersee
ָאכֶ נזֶ ה 249 Achensee
אוּסר זֶ ה Altausseer See
לט ֶ
ָא ָ
184 ,36
אלפיניים 25
בּוֹדנזֶ ה )אגם קוֹנסטאנץ(
ֶ
267 Bodensee
בּרוּנזֶ ה 186 Brunnsee
גוֹזָ אוּזֶ ן 212 Gosauseen
האלשט ֶטר זֶ ה Hallstätter See
ֶ
213 ,212 ,203-4 ,190
ֶהכטזֶ ה 251 Hechtsee
ואלכְ זֶ ה 251 Walchsee
ווֹלפגָ נגזֶ ה ,209 Wolfgangsee
228 ,212
רתר זֶ ה ,277 Wörther See
וֶ ֶ
276-7
טראוּנזֶ ה ,212 ,208-9 Traunsee
ָ
213
לינֶ רזֶ ה 259 ,239 Lünersee
רבּוֹדן 236 Mooserboden
מוֹזֶ ֶ
מוֹנטזֶ ה ,210 ,209 Mondsee
213
נוֹיזידלֶ רזֶ ה ,134 Neusiedlersee
156-7 ,152-3
פוּשלזֶ ה 228 Fuschlsee
ְ
פּלאנזֶ ה 257 Plansee
ֶצלֶ ר זֶ ה 236 Zeller See
ריזֶ נזֶ ה 183 Riesachsee
שטיינֶ רנֶ ס ֶמר Steinernes Meer
ָ
236
שפּייכֶ ר
שטילוּפּ ָ
ְ
253 Stilluppspeicher

שטימרזֶ ה 251 Stimmersee
ֶ
ייסשפּייכֶ ר
ָ
שלֶ גָ
252 Schlegeisspeicher
ֶאגֶ נבּוּרג 145 Eggenberg
מלונות 295
ֶאגֶ נבּוּרג ,ארמון )גראץ(
212 ,167 Eggenberg Palace
רוּפּרט פוֹן Eggenberg,
ֶאגֶ נבּוּרגֶ ,
177 Rupert von
ֶאגֶ ר�לִ יֶינץָ ,אלבּין Egger-Lienz,
279 Albin
דאלבּרטוֹ ,ההגמון Adalberto,
ֶ
ָא
203 Bishop
פּיצה Edelweissspitze
וייסש ֶ
ְ
ֶא ֶדלְ וָ
284 ,283
ָא ֶדלֵ ייד ,המלכה Adelaide, Queen
272
ָאדמוֹנט 184-5 Admont
ָאדמוֹנט ,כתבי הקודש של
32 Admont Bible
ֶא ֶדנרינג 158 Ödenburg
דריאך 172 Adriach
ָא ָ
אדריכלות 30-1
בּידרמאיֶיר 49
ֶ
גותית 45
)פוֹראוּ( Open-
המוזיאון הפתוח ָ
171 Air Museum
המוזיאון הפתוח של אוסטריה
)שטיבּינג( Österreichishes
170-1 Freilichtmuseum
המרכז לאדריכלות בווינה
86 Arckitektur Zentrum Wien
אוּ�בּאן 359
אוֹבּלינגֶ ר ,הלמוט Oblinger,
35 Helmut
אוֹבּרגוּרגְ ל 256 Obergurgl
ֶ
מסעדות 324
אוֹבּ ְרוֶ ולץ 179 Oberwölz
ֶ
רנבּרג ָאם ִאין Obernberg am
אוֹבּ ֶ
ֶ
202 Inn
אוֹבּרנדוֹרף 224 Oberndorf
ֶ
פּיראטנשלאכט Piratenschlach
ֶ
37
)בּלוּדנץ( Oberes
ֶ
אוֹבּ ֶרס טוֹר
ֶ
259 Tor
רפלאך 279 Obervellach
אוֹבּ ֶ
ֶ
רציירינג 185 Oberzeiring
אוֹבּ ָ
ֶ
אוטו הראשון ,המלך Otto I, King
259 ,41
אוטו השני ,המלך 41 Otto II, King
אוטו השלישי ,המלך Otto III,
150 King
אוטובוסים 358
אוטובוסים בינעירוניים 373
אוטוקאר השני ,מלך בוהמיה
Ottokar II, King of Bohemia
175 ,45 ,42

אוֹיגֶ ן ,נסיך סאבוֹיָה Eugene,
43 Prince of Savoy
ֶבּלְ וֶ ֶוד ֶרה )וינה( 102-3 Belvedere
המוזיאון להיסטוריה צבאית
)וינה( Heeresgeschichtliches
109 Museum
פּרינצן אוֹיגֶ ן )וינה(
ֶ
וינטרפּאלֶ ה ֶדס
ֶ
Winterpalais des Prinzen
75 Eugen
אוֹיגֶ נדוֹרף ָבּיי זלצבורג Eugendorf
bei Salzburg
מלונות 297
ה�בּריקה ,20 Europabrücke
ֶ
אוֹירוֹפּ
ָ
256 ,248
אוכל ומשקאות
הטעמים של אוסטריה 302-3
)בּלוּדנץ( Suchard
ֶ
מפעל זוּכארט
259 factory
משקאות 308-9
קניות 327 ,117
ראו גם בירה; מסעדות; יין
אוכפים 328
אוֹלבּריך ,יוזף מריה Olbrich,
137 ,96 Joseph Maria
אולימפיאדת החורף 256 ,242
אולריך השני לבית מוֹליטוֹר Ulrich
91 II Molitor
מבּרגֶ נץ Ulrich of Bregenz
אוּלריך ֶ
266
או"ם ,מתחם )וינה( 108 UNO-City
אומות ,קרב )70 (1813
אוֹמן ,פרידריך Ohmann, Friedrich
101
רבּרג ,רובע ָ)אייזֶ נשטאט(
אוּנט ֶ
ֶ
158 Unterberg district
אוניברסיטאות
בית הספר לטכנולוגיה )וינה(
97 Technische Universität
וינה 80-1 ,79
)נוֹיהוֹפן
ֶ
אוֹסטאריכי ,חצר התרבות
ָאן ֶדר איבּס( Ostarrichi
150 Kulturhof
אוֹסטאריכי ,מסמך Ostarrichi
150 ,41 Urkunde
אוסטרו�הונגרית ,אימפריה ,19
47-8
אוסטריה ,המוזיאון הפתוח של
)שטיבּינג( Österreichisches
170-1 ,162 Freilichtmuseum
אוסטריה ,מזרקת )וינה( Austria
67 ,54 Fountain
אוסטריה עילית ,11 Upper Austria
190-213
מלונות 296-7
מסעדות 320-1
מפות 192-3
תחבורה 197

אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד
Lower Austria and
133-59 ,10 Burgenland
היסטוריה 133
מלונות 296-7
מסעדות 316-8
מפה 134-5
תחבורה 135
אוסטרית ,מלחמת הירושה 46
אוֹסיאך 280 Ossiach
ָ
מלונות 299
בקרינתיָה Carinthischer
קיץ ָ
37 Sommer
אופני הרים 35
אופניים ,רכיבה על 339 ,337
בערים ובעיירות 359
עמק הדנובה 198
אופרה 335 ,334
פסטיבלים 335 ,334 ,36-9
ראו גם קאמרית ,אופרה; עממית,
אופרה
)ה(אופרה הלאומית )וינה(
,96 ,92 ,55 ,31 ,10 Staatsoper
119 ,118
מפת רחובות מאוירת :אזור
האופרה 94-5
אוּראניָה )וינה( 64 Urania
נבּרג ,הרוזן Ortenberg,
אוֹרט ֶ
ֶ
278 Count
ומאנפרד Ortner,
ֶ
אוֹרטנֶ ר ,לָ אוּרידס
86 Laurids and Manfred
נבּרג 238 Orenberg
אוֹר ֶ
ֶ
ָאזאםֶ ,אגיד קווירין Asam, Egid
244 Quirin
ָאזאם ,קוֹסמאס דמיאן Asam,
244 Cosman Damian
טמיסל Etmissl
ְ
ֶא
מסעדות 318
ָא ֶטמס ,פּאלֶ ה )גראץ( Attems,
167 Palais
טנאנג�פּוּכהיים Attnang-
ָ
ָא
330 Puchheim
ָא ֶטרזֶ ה 213 ,211 ,209 Attersee
מסעדות 320
איגלְ ס 248 Igls
ָאייגֶ ן�שלאגְ ל 334 Aigen-Schlagl
מסעדות 320
ָאייזֶ נֶ רץ 185 Eisenerz
לפּן Eisenerzer Alpen
רצר ָא ֶ
ָאייזֶ נֶ ֶ
185
ָאייזֶ נשטאט ,134 ,133 Eisenstadt
158-9
היידן ,334 ,38 Haydn Tage
ימי ֶ
335
מלונות 295
מפה 159
נבּרג Eichenberg
ָאייכֶ ֶ
מסעדות 323
ָאייסריזֶ נְ וֶ ולט ,216 Eisriesenwelt
229

אימייל 351
אינטרנט 351
אינסבּרוּק ,130 ,11 Innsbruck
242-7
היסטוריה 242
מלונות 298-9
מסעדות 324
מפת רחובות מאוירת 242-3
לטן מוּזיק
סטווֹכֶ ן ֶדר ָא ֶ
ֶפ ְ
Festwochen der Alten Musik
335 ,334 ,36
נגלישן פרוֹילָ יין
ֶ
אינסטיטוּט ֶדר ֶא
לטן( Institut der
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
137 Englischen Fräulein
)ה(אירו 349
אירועים מיוחדים ראו גם פסטיבלים
וינה 118-9
לוח השנה האוסטרי 36-7
ספורט 34-5
)ה(אירופי ,האיחוד 51
אישגְ ל 259 Ischgl
הקונצרט בפסגת ההר Top of
,332 the Mountain Concert
333
מסעדות 324
ָאכֶ נזֶ ה 249 Achensee
אכסניות נוער 344 ,290
ָאלאנד 325 Alland
ָאלבּוֹנאגראט 260 Albonagrat
ֶאלבּיגֶ נאלפּ 258 Elbigenalp
לבּרגטוּנֶ ל 256 Albergtunnel
ָא ֶ
אלברט מסקסוניה ,דוכס ֶצ'שין
Sachsen-Teschen, Albert,
74 Duke of
אלברטינה )וינה( 74 ,69 Albertina
לבּרכט השני ,הדוכס Albrecht II,
ָא ֶ
42 Duke
ָאלֶ גרוֹ ויוֹו 360 ,334 Allegro Vivo
סאלוֹמה ,130 Alt, Salome
ֶ
ָאלט,
218
ָאלט ,רודולף פון Alt, Rudolf von
210
אוּסר זֶ ה 184 Altausseer See
לט ֶ
ָא ָ
נפסט 36 Narzissenfest
נארציס ֶ
ֶ
לבּרכט Altdorfer,
לטדוֹרפרָ ,א ֶ
ֶ
ָא
Albrecht
הקבורה 32
בּאקשטוּבּה )וינה( Alte
ֶ
לטה
ָא ֶ
84 Backstube
לטה בּוּרג )וינה( ,68 Alte Burg
ָא ֶ
72-3
רטוֹלוֹמיאוֹ
ֵ
לטוֹמוֹנטהָ ,בּ
ֶ
ָא
33 Altomonte, Bartolomeo
הימלפארט
דוֹמקירכֶ ה מריֶה ֶ
לטן( Domkirche Mariä
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
137 Himmelfahrt
מינוֹריטנקירכֶ ה )לינץ(
ֶ
194 Minoritenkirche
מנזר ָאדמוֹנט Admont Abbey
184

וילהרינג Wilhering Abbey
מנזר ֶ
198
מנזר ָסנקט פלוֹריאן St. Florian
200 Abbey
שטאטפּפרקירכֶ ה מריֶה
ָ
הימלפארט )לינץ(
ֶ
Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt
לטוֹמוֹנטה ,מרטינו Altomonte,
ֶ
ָא
32 Martino
ייפאלטיגקייטסקירכֶ ה
ָ
דר
ָ
אוּרה(
ל�פּ ָ
)שטאד ָ
ְ
205 Dreifaltigkeitskirche
ייפאלטיגקייטסקירכֶ ה
ָ
דר
ָ
מינוֹריטן )וינה(
ֶ
ֶדר
Dreifaltigkeitskirche der
84 Minoriten
זֶ מינָ רקירכֶ ה )לינץ(
197 Seminarkirche
מנזר לָ מבּאך Lambach Abbey
203
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
98
זידנץ )זלצבורג( 221 Residenz
ֶר ֶ
לטמינסטר 299 Altmünster
ֶ
ָא
מלונות 296
לטנבּוּרג ,מנזר Altenburg
ָא ֶ
149 ,145 Abbey
לטנמרקט ִאים פּוֹנגָ אוּ
ָא ֶ
232 Altenmarkt im Pongau
רכטנלָ אוּף 39 Perchtenlauf
ֶפּ ֶ
לאנדהאוּס )אינסבּרוּק( Altes
ָ
לטס
ָא ֶ
244 Landhaus
ראטהאוּס ראו בתי עירייה
ָ
לטס
ָא ֶ
בּוֹידה )אינסבּרוּק(
לטס ֶרגירוּנגסגֶ ֶ
ָא ֶ
244 Altes Regierungsgebäude
לטר דוֹם )לינץ( 196 Alter Dom
ָא ֶ
לטר פּלאץ )קלָ גֶ נפוּרט( Alter
ָא ֶ
276 Platz
אלטרנטיבית ,מוסיקה 335
אליזבת ,נסיכת בוואריה ראו אליזבת
)סיסי( ,הקיסרית 210 ,209
אליזבת )סיסי( ,הקיסרית
),23 Elisabeth, Empress (Sissi
74 ,47
ָא ָמליֶינבּוּרג )וינה( Amalienburg
72
ארמון ֶשנבּרוּן Schönbrunn
115 Palace
המוזיאון לטכנולוגיה )וינה(
112 Museum of Technology
הרמס�וילה )וינה( Hermesvilla
113
פסלונים בדמותה 328
ָקייזֶ רגרוּפט )וינה( Kaisergruft
75
יטרקט )וינה(
ייכסקנצלָ ָ
ָ
ָר
73 Reichskanzleitrakt
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למאוּ Ellmau
ֶא ָ
מסעדות 323-4
ָאלפּבּאך 250 Alpbach
)ה(אלפים הגירניים הדרומיים 25
)ה(אלפים הגירניים הצפוניים
Northern Limestone Alps
24-5
)ה(אלפים ,היווצרות Alps,
24-5 formation of
)ה(אלפים המרכזיים 24-5
אלפיני ,גן חיות ֶ)בּרגיזֶ ל( Alpenzoo
247
ייטן( Alpine
אלפיני ,גן )פרוֹנלָ ֶ
172 garden
אלפיני ,המוזיאון לטבע Alpine
284 Naturschau Museum
)ראמסאוּ(
ָ
אלפיני ,מוזיאון
184 Alpinmuseum
)רוֹיטה(
ֶ
נגארטן
ֶ
נבּלוּמ
ֶ
לפּ
ָא ֶ
257 Alpenblumengarten
ָאם הוֹף )וינה( 66-7 Am Hof
)ואגריין(
ָ
מאדה ,עולם המים
ָא ֶ
232 Amadé Water World
ָאמאליֶינבּאד )וינה( Amalienbad
109
ָא ָמליֶינבּוּרג )וינה( Amalienburg
72
ָא ֶמנֶ ג 262 Ammenegg
אמנות
אוסטרית 32-3
פסטיבלים 36-9
קניות 116-7
אמנות ,המוזיאון לתולדות )וינה(
Kunsthistoriches Museum
88-9 ,44
אמנות מופשטת 33
אמנות ,מרכז )וינה( Kunsthalle
86 Wien
אמנות עממית ,קניות 327 ,326
אמנות שימושית ,המוזיאון
האוסטרי )וינה(
Österreichisches Museum für
64 ,49 Angewandte Kunst
ָא ֶמרלינג ,פרידריך פון Amerling,
101 Friedrich von
רלינגהאוּס )וינה(
ָ
ָא ֶמ
87 Amerlinghaus
משט ֶטן 147 Amstetten
ָא ֶ
מסעדות 316
ֶאן ,קרל 107 Ehn, Karl
אנגליקה קאופמן ,מוזיאון Angelika
262 Kauffman
נדרה ,הנס 244 André, Hans
ָא ֶ
אנדרומדה ,מזרקת )וינה(
65 Andromeda Fountain
אנה מבוהמיה Anna of Bohemia
249
אנה מטירול 75 Anna of Tyrol
ָאניף ,טירה 228 Anif Castle
מסעדות 322

ֶאנס 198 Enns
ֶאנסטאל 182 Ennstal
ָא ֶנקר ,שעון )וינה( 66 Anker Clock
)ה(אנשלוס 51 Anschluss
נתרינג 307 Anthering
ָא ֶ
לינהרט Astel, Lienhart
סטלָ ,
ָא ֶ
232
סטרהאזי ,הדוכס Esterházy,
ֶא ֶ
28 Count
סטרהאזי ,הנסיך פאול
ֶא ֶ
154 Esterházy, Prince Paul
סטרהאזי ,משפחת Esterházy
ֶא ֶ
158-9 ,154 ,134 ,133 family
ֶא ְסל ,אוסף אמנות בת�זמננו
)קלוֹסטרנוֹיבּוּרג( Essl Collection
ֶ
138 of Contemporary Art
ֶא ֶפסוּס ,מוזיאון )וינה( Ephesus
90 ,70 Museum
ֶא ֶפרדינג Eferding
מסעדות 320
ֶאצטאל 256 Ötztal
)ה(אקדמיה הצבאית )וינה( Military
87 Academy
)ה(אקדמיה הצבאית )וינֶ ר
נוֹישטאט( Military Academy
139
)ה(אקדמיה לאמנויות היפות )וינה(
96 ,94 Academy of Fine Arts
)ה(אקדמיה למדעים )וינה(
61 ,59 Academy of Science
אקולוגית ,תנועה Ecology
20 movement
קזאמר ליצוּם Axamer Lizum
ֶ
ָא
242
אקלים 343 ,37-9
אקספרסיוניזם 33
אקציוניזם 33 Actionism
ֶא ְרוואלט 257 ,11 Ehrwald
ארכיאולוגיה
המוזיאון הרומאי ֶטאוּרניָה
דראוּ(
)ליד שפּיטאל ָאן ֶדר ָ
278 Römermuseum Teurnia
הפארק הארכיאולוגי
נסבּרג( Archaeological
)מגדלֶ ֶ
272 Park
הפארק הארכיאולוגי ָקרנוּנטוּם
)ליד ָהיינבּוּרג( Carnuntum
155 Archaeological Park
ֶארל Erl
מחזה הפסיון 36 Passionsspiele
רלבּרג 260-1 Arlberg
ָא ֶ
רלבּרג ,מעבר�ההרים Arlberg
ָא ֶ
260 ,258 Pass
ארמונות
ֶאגֶ נבּוּרג )גראץ( Eggenberg
212 ,167 Palace
אלברטינה )וינה( 69 Albertina
לטה בּוּרג )וינה( ,68 Alte Burg
ָא ֶ
72-3

ָא ָמליֶינבּוּרג )וינה( Amalienburg
72
ארמון רוֹזֶ נָ אוּ Rosenau Palace
144
ארמון שוורצנברג )וינה(
101 Schwarzenberg Palace
ארמון ֶשנבּרוּן )וינה(
114-5 Schönbrunn Palace
ארמון�הקיץ ליכטנשטיין )וינה(
Liechtenstein Summer Palace
107
בּוּרג וֶ לס 203 Burg Wels
ֶבּלוֶ ֶוד ֶרה )וינה( ,10 Belvedere
102-3
ָבּרטוֹלוֹטי )וינה( Bartolotti
60 Palace
)קרמס( Gozzoburg
גוֹצוֹבּוּרג ֶ
142
האראך )וינה( Harrach Palace
67
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244 ,243
הוֹפבּוּרג ,מתחם הארמונות )וינה(
68-74 ,10 Hofburg Complex
רשטיין )וינה( Herberstein
רבּ ָ
ֶה ֶ
167 Palace
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
רשטיין ָ
רבּ ָ
ֶה ֶ
137 Herberstein Palace
פּרינצן אוֹיגֶ ן )וינה(
ֶ
וינטרפּאלֶ ה ֶדס
ֶ
Winterpalais des Prinzen
75 Eugen
ליכטנשטיין )וינה( Liechtenstein
67 Palace
נבּרג Laxenburg Palace
קס ֶ
לָ ֶ
139
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
מוֹנטה�קוּקוֹלי ָ
ֶ
136 Montecuccoli Palace
נוֹיֶיה בּוּרג )וינה( ,68 Neue Burg
72 ,70
פּאלאוויצ'יני )וינה( Pallavicini
74 Palace
פּאלֶ ה ָא ֶטמס )גראץ( Palais
167 Attems
טראוּצוֹן )וינה( Palais
פּאלֶ ה ָ
85 Trautson
פּאלפי )וינה( 74 Palffy Palace
פּוֹרציָה )וינה( 67 Porcia Palace
ְ
קינסקי )וינה( 67 Kinsky Palace
רוֹזֶ נבּוּרג )קלָ גֶ נפוּרט( Rosenburg
276 ,275 Palace
זידנץ )זלצבורג( 223 Residenz
ֶר ֶ
שטאלבּוּרג )וינה( 73 Stallburg
מיראבּל )זלצבורג( Schloss
ֶ
שלוֹס
219 ,130 ,30 Mirabell
פּוֹרציָה )שפּיטאל ָאן ֶדר
ְ
שלוֹס
דראוּ( 278 Schloss Porcia
ָ
ראו גם טירות; מוזיאונים
וגלריות
נהאוּזֶ ן 177 Ehrenhausen
ֶא ֶר ָ

ארנולד השני לבית וֶ לס�לָ מבּאך,
הרוזן Arnold II Wels-Lambach,
203 Count
נטרוּדה הקדושה Erentrude,
ֶ
ֶא ֶר
224 .St
ָארס אלקטרוניקה ,מרכז )לינץ(
,38 ,15 Ars Electronica Center
197 ,194
רצבּרג 185 ,161 Erzberg
ֶא ֶ
ָארצ'ימבּוֹלדוֹ ,ג'וּזֶ ֶפּה Arcimboldo,
Giuseppe
קיץ 91
רקאדנהוֹף )וינה( 78 Arkadenhof
ֶ
ָא
רקוֹ�שט ֶפּ ֶבּרגָ ,אלוֹאיס Arco-
ֶ
ָא
227 Stepperg, Alois
אשה עירומה כורעת )שילֶ ה( 87
אתניים ,מיעוטים 21

ב

בּאבּנבּוּרג ,שושלת Babenburg
ֶ
,146 ,138 ,72 ,41-2 dynasty
149
בּאד ָאאוּסזֶ ה 184 Bad Aussee
מלונות 295
אישל ,193 ,192 Bad Ischl
בּאד ְ
209
מלונות 296
מסעדות 320
פסטיבל האופרטה Operetta
37 Festival
פסטיבל לֶ האר Lehár Festival
335 ,334
בּלוּמאוּ ,161 Bad Blumau
ָ
בּאד
174
מלונות 295
ייבּרג Bad Bleiberg
בּאד בּלָ ֶ
מלונות 299
מסעדות 325
בּאד גאמס 176 Bad Gams
בּאד גוֹיזֶ רן Bad Goisern
מלונות 296
מסעדות 320
נבּרג Bad Gleichenberg
בּאד גלָ ייכֶ ֶ
175 ,163
מלונות 295
לטנבּוּרג Bad
בּאד דוֹיטש ָא ֶ
155 Deutsch Altenburg
דירנבּרג 229 Bad Dürrnberg
ֶ
בּאד
בּאד האל 205 Bad Hall
הוֹפגאשטיין Bad Hofgastein
ָ
בּאד
234
לטרסדוֹרף Bad Waltersdorf
בּאד וָ ֶ
מסעדות 318
בּאד ָטצמנסדוֹרף Bad
Tatzmannsdorf
מלונות 295
לדן Bad Leonfelden
יאוֹנפ ֶ
ֶ
בּאד לֵ
מלונות 296

מיטנדוֹרף Bad Mittendorf
בּאד ֶ
ניקוֹלוֹשפּיל 39 Nikolospiel
בּאד ֶפסלָ אוּ 141 Bad Vöslau
יינקירכהיים Bad
ָ
בּאד קלָ
Kleinkirchheim
מלונות 306
ראדקרסבּוּרג Bad
ֶ
בּאד
175 Radkersburg
מלונות 296
מסעדות 318
סטיין ,234 Badgastein
בּאדגָ ָ
333 ,235
טוֹיפלסטאג 39 Teufelstag
ֶ
מלונות 297
רכטנלָ אוּף 39 Perchtenlauf
ֶפּ ֶ
קזינו 331 ,332
בּאדן 141 ,140 ,131 ,14 Baden
ֶ
בּאדנֶ ר בטהובן�טאגֶ ה Badener
ֶ
38 Beethoventage
מלונות 295
מסעדות 316
פסטיבל האופרטה
37 Operettenfestival
קזינו 332 ,331 ,133
ָבּאוּמקירכֶ ר ,הדוכס אנדריאס
Baumkircher, Count Andreas
172
ווֹלטר 108 Basset, Walter
בּאסטֶ ,
ֶ
בארוקית ,אדריכלות 30-1
בארוקית ,אמנות 32-3
בּוֹדנזֶ ה )אגם קוֹנסטאנץ(
ֶ
)Bodensee (Lake Constance
267
בּוֹדנסדוֹרף Bodensdorf
ֶ
מלונות 299
בוהמיה 42
בוואריה ,הדוכסות העצמאית 41
רטוֹלוֹמיאוֹ די Bosio,
ֵ
בּוֹזיוָֹ ,בּ
167 Bartolomeo di
בּוֹטיצ'לוֹ ,סנדרו Botticelli, Sandro
ֶ
96
)ה(בונים החופשיים 145
)ה(בונים החופשיים ,מוזיאון
)רוֹזֶ נָ אוּ( Masonic Museum
145 ,144
בּוּסיָ ,סנטינוֹ 103 Bussi, Santino
בוסניה�הרצגובינה Bosnia-
50 ,47 Herzegovina
בּוֹקסבּרגֶ ר ,הנס Bocksberger,
ֶ
32 Hans
גשטיין 143 Burg Aggstein
בּוּרג ָא ָ
נשטיין Burg
פוֹרכט ָ
ֶ
בּוּרג
154 Forchtenstein
בּוּרגֶ נלאנד ,מוזיאון ָ)אייזֶ נשטאט(
Burgenländisches
158 Landesmuseum
בּוּרגֶ נלאנד ,פסטיבל האופרה
Burgenland Opera Festival
335 ,334

בּוּרגֶ נלאנד ראו אוסטריה תחתית
ובּוּרגֶ נלאנד
בּוּרגת ָיא ֶטר )וינה( ,22 Burgtheater
ֵ
119 ,82-3 ,79
בורומיאוס ,קרולוס הקדוש 98-9
בּוֹש ,הירונימוּס Bosch,
96 Hieronymus
בטהובן ,לודוויג ואן Beethoven,
96 ,85 ,28-9 Ludwig van
בּאדן 140 Baden
ֶ
בּאדנֶ ר בטהובן�טאגֶ ה Badener
ֶ
38 Beethoventage
בית אגודת הזֶ ֶצסיוֹן )וינה(
97 ,94 Secession Building
בית ָפּסקוואלאטי )וינה(
79 Pasqualati house
לטיגקייטסקירכֶ ה
ָ
ייפ
דר ָ
ָ
מינוֹריטן )וינה(
ֶ
ֶדר
Dreifaltigkeitskirche der
84 Minoriten
סט ֶמנט�
נשט ֶטר ֶט ָ
ָהייליגֶ ֶ
ָהאוּס )וינה( Heiligenstädter
106 Testament-Haus
קברו 111
בטיחות 346-7
צ'יפּריאנוֹ Biasino,
ָ
בּיאזינוֹ,
ָ
142 ,63 Cipriano
בידור 330-9
אירועים ללא תשלום 330
הזמנת כרטיסים ,330 ,118-9
333
וינה 118-9
לוח השנה האוסטרי 36-9
מידע על אירועים 333 ,330 ,118
ספורט 34-5
פעילויות�חוץ 336-9
בּידרמאיֶיר ,מוזיאון )וינה(
ֶ
49 Biedermeier Museum
בּידרמאיֶיר ,סגנון Biedermeier
ֶ
49 ,33 style
ביטוח 343
רכב 356
רפואי 346
רה ֶהה ,מעבר�הרים Bielerhöhe
בּילֶ ֶ
259 Pass
בינלאומיים ,יחסים 20
בירה 329 ,308 ,306
ִמבשלת גֶ ֶסר 187 Gösser
בירה ,גינות 332
בּישוֹפסהוֹפן 232 Bischofshofen
ֶ
רכטנלָ אוּף 39 Perchtenlauf
ֶפּ ֶ
בית האמנים )וינה( Künstlerhaus
100
בית החולים הכללי הישן ,קמפוס
האוניברסיטה )וינה( Old AKH-
81 University Campus
בית הטבע )זלצבורג( Haus der
222 Natur

אינדקס | 365

 | 364אינדקס
בית הכנסת העירוני )וינה(
65 Stadttempel
בית המוסיקה )וינה( Haus der
75 Musik
בית הקברות היהודי ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Jüdischer Friedhof
בית הקברות הראשי )וינה(
110-1 Zentralfriedhof
בית הקברות ע"ש סבסטיאן
הקדוש )זלצבורג( Friedhof St.
218 Sebastian
בּלוּדנץ 259 Bludenz
ֶ
פסטיבל השוקולד Chocolate
333 ,259 ,21 festival
ֶבּלוֶ ֶוד ֶרה )וינה( ,49 ,14 Belvedere
102-3
בּלוּטגאסה )וינה( 58 Blutgasse
ֶ
בּלוּמנתאל ,אנטון Blumenthal,
ֶ
32 Anton
בּלוֹנדל ,ז'אן 142 Blondel, Jean
ֶ
לוּנשפּיצה ,241 Ballunspitze
ֶ
ָבּ
259
ֶבּלוּצ'י ,אנטוניו Belucci, Antonio
107
נשטיין ,פארק
ייבּ ָ
ה�א ֶ
ייד ָ
בּלוֹקה ֶ
ָ
הטבע Naturpark Blockheide-
144 Eibenstein
ֶבּליני ,ג'וֹבאני 91 Bellini, Giovanni
הוֹפקנצלאי )וינה(
ָ
מישה
ֶבּ ֶ
66 Böhmische Hofkanzlei
ֶבּנאצקי ,ראלף Benatzky, Ralph
209
בנדיקטיניים ,מנזרים 149
ֶבּנֶ ֶדרֶ ,ארנסט 150 Beneder, Ernst
בנקים 348 ,343
)ה(בסיליסק ,בית )וינה( Basilisk
59 House
בעלי�חיים ,הגבלות כניסה
Animals, entry requirements
360
ֶבּ ָצאוּ 263 Bezau
מלונות 298
מסעדות 323
ֶבּ ְקל ,הרברט 33 Boeckl, Herbert
רשטראסה )וינה( Bäckerstrasse
ֶ
ֶבּ ֶק
59
קשטיין 235 Böckstein
ֶבּ ָ
בקתות הרים 290-1
ֶבּר ,פרנץ אנטון Beer, Franz
266 ,265 Anton
בּראוּנָ אוּ ָאם ִאין Braunau am
ָ
202 Inn
בּראץ Braz
מסעדות 323
ברברים ,פלישות 41
ֶבּרגָ ,אלבּאן 28 Berg, Alban
רגהיים Bergheim
ֶבּ ָ
מסעדות 322
ֶבּרגיזֶ ל ,קרב 247 ,244 Bergisel

ֶבּרגֶ ל ,יוהן 75 Bergel, Johann
בּרגֶ נץ 264-6 ,130 Bregenz
ֶ
מלונות 298
מסעדות 323
מפה 265
בּרגֶ נץ Bregenz Festival
פסטיבל ֶ
335 ,334
פסטיבל האגם 37 Seefestspiele
נצר ָאכֶ ה 263 Bregenzer Ache
בּרגֶ ֶ
ֶ
נצר ואלד Bregenzer Wald
בּרגֶ ֶ
ֶ
262-3 ,15
ֶבּרגקירכֶ ה ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Bergkirche
ברהמס ,יוהנס Brahms, Johannes
210 ,29
ביתו )מירצוּשלאג( 172
מוּנדן 208
גְ ֶ
ֶ
דוֹיטשאוֹרדנסקירכֶ ה
ָסנקט אליזבת )וינה(
Deutschordenskirche St
61 Elisabeth
מוזיאון היידן )וינה( Haydn-
112 Museum
פסטיבל ברהמס הבינלאומי
Internationales Musikfest
335 ,334 ,37 Brahms
קברו 111 ,110
תחרות ברהמס הבינלאומית
International Brahms
37 Wettbewerb
בּרוֹי ,יֶרג ,Breu, Jörg
ההכתרה בכתר הקוצים 146
בּרוֹיגֶ ל ,פיטר האב Bruegel, Pieter,
245 ,167 ,107 the Elder
המוזיאון לתולדות האמנות )וינה(
,88 Kunsthistoriches Museum
91
ציידים בשלג 88
)שטייר(
רהאוּס ָ
בּרוּמלֶ ָ
204 ,192 Brummerlhaus
בּרוּנזֶ ה 186 Brunnsee
ייתה Bruck an der
בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
154-5 Leitha
בּרוּק ָאן ֶדר מוּר Bruck an der
172 Mur
ְבּרוּקנר ,אנטון Bruckner, Anton
210 ,196 ,194 ,28-9
רפסט לינץ Brucknerfest
בּרוּקנֶ ֶ
335 ,334 ,38 Linz
פלוֹריאן St. Florian
ָ
מנזר ָסנקט
200 Abbey
ֶפקלאבּרוּק 208 Vöcklabruck
ָבּרטוֹלוֹטי ,ארמון )וינה( Bartolotti
60 Palace
ֶבּרטוֹלֶ טי ,ג'ובאני רוקו Bertoletti,
189 Giovanni Rocco
בריאות 346-7
ְבּ ָרייטנֶ ר ,הוגו 106 Breitner, Hugo
ברים 331
וינה 306

)ה(ברית המשולשת )47 (1882
ברכות ונימוסים 332 Greetings
אוּאר ,קלאוס�מריה
בּר ָנד ֶ
ָ
22 Brandauer, Klaus-Maria
ֶבּרנְ ְדל ,ריכארד Berndl, Richard
222
לתזאר
נדשט ֶטרָ ,בּ ָ
ֶ
בּר
ָ
178 Brandstätter, Balthasar
ֶבּרנֶ ֶקר ,יאקוֹבּ Bernecker, Jakob
148
ְבּ ֶרנֶ ר ,מעבר�הרים Brenner Pass
256 ,20
בתי הארחה 290
בתי חולים 347 ,346
בתי מרקחת 347
בתי עירייה
)בּרגֶ נץ( Altes
ראטהאוּס ֶ
ָ
לטס
ָא ֶ
269 Rathaus
ראטהאוּס )זלצבורג( Altes
ָ
לטס
ָא ֶ
221 Rathaus
ראטהאוּס )זלצבורג( Altes
ָ
לטס
ָא ֶ
65 Rathaus
ראטהאוּס )לינץ( Altes
ָ
לטס
ָא ֶ
195 Rathaus
ראטהאוּס )קלָ גֶ נפוּרט(
ָ
לטס
ָא ֶ
276 ,275 Altes Rathaus
גראץ 166 ,164
האל ִאין טירול 248
ראטהאוּס )אינסבּרוּק(
ָ
נוֹיֶיס
245 Neues Rathaus
ראטהאוּס )וינה( Neues
ָ
נוֹיֶיס
80 ,78 ,76 Rathaus
)בּרגֶ נץ( 264 Rathaus
ראטהאוּס ֶ
ָ
ראטהאוּס )וינֶ ר נוֹישטאט(
ָ
135 Rathaus
)סנקט ָפייט ָאן ֶדר
ראטהאוּס ָ
ָ
גלאן( 273 Rathaus
לטן( Rathaus
)סנקט ֶפּ ֶ
ראטהאוּס ָ
ָ
136
)שטייר( 204 Rathaus
ראטהאוּס ָ
ָ
בתי קברות
בית הקברות היהודי ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Jüdischer Friedhof
בית הקברות הראשי )וינה(
110-1 Zentralfriedhof
בית הקברות ע"ש סבסטיאן
הקדוש )זלצבורג( Friedhof St.
218 Sebastian
בתי קפה 332 ,301
וינה 307 ,306

ג

גאדן Gaaden
ֶ
מסעדות 316
ג'אז ,פסטיבלים 335 ,38 ,37
גאלטיר 259 Galtür
גאמליץ Gamlitz
מסעדות 318
גאמפּרן 208 Gampern
ֶ

גאסטה ֶפה 290 Gasthöfe
ֶ
גאסר ,יוזף 197 Gasser, Joseph
ֶ
גדוד הקלעים הקיסרי ,מוזיאון
ֶ)בּרגיזֶ ל( 'Imperial Fusiliers
247 Museum
גוּגֶ נבּיכלֶ רָ ,מיינראט
209 Guggenbichler, Meinrad
גוֹזָ אוּזֶ ן 212 Gosauseen
גוֹזָ אוּקאם 212 Gosaukamm
גוּזֶ ן 199 Gusen
פרייזינג
גוֹטשאלק ,ההגמון של ָ
Gottschalk, Bishop of Freising
150
גולדאק 278 Goldeck
ֶ
גולדברג ,אנדריאס Goldberg,
34 Andreas
גולדברג�גרוּפּה Goldberggruppe
ֶ
285 ,284
גוֹלדג Goldegg
ֶ
מסעדות 322
גוֹלדנֶ ס דאכְ ל )אינסבּרוּק(
ֶ
244 ,242 ,45 Goldenes Dachl
ג'וליאני ,ג'ובאני Giuliani,
85 ,75 Giovanni
גוּליֶילמי ,גרגוריו Guglielmi,
114 ,61 Gregorio
גוֹלינג 229 Golling
מסעדות 322
ואסרפאל Gollinger
גוֹלינגֶ ר ֶ
229 Wasserfall
גוּמפּ ,גיאורג אנטון Gumpp,
ְ
245 ,243 Georg Anton
גוּמפּ ,יוהן מרטין Gumpp, Johann
ְ
244 ,243 Martin
גוּמפּוֹלדסקירכֶ ן
141 Gumpoldskirchen
גוּנדרדוֹרף 176 Gundersdorf
ֶ
גוֹנזאגָ ה ,פאולה די ,דוכסית מנטובה
Gonzaga, Paola di, Duchess
165 of Mantua
גוּרק 273 ,32 Gurk
גותית ,אדריכלות 45
גֶ זינג Gösing
מלונות 295
גֶ ְטוָ וייג 149 ,142 Göttweig
גֶ ֶטלסבּרוּן Göttelsbrunn
מסעדות 316
ה�גאסה )זלצבורג(
ֶ
ייד
טר ֶ
גֶ ָ
220 Getreidegasse
גיאולוגיה 24-5
גיאורגיוס הקדוש ,מסדר Knights
278-9 of St. George
גיזי ,תיאודורו 32 Ghisi, Teodoro
יילטייל Gailtal
גָ ָ
השפּק Speck Festival
ֶ
פסטיבל
333
נשטכֶ ן 36 Kufenstechen
קוּפ ֶ
ֶ
גָ יילינג ,פרנץ 63 Geyling, Franz

גָ יימילֶ ר שלֶ ְסל )וינה( Geymüller
49 Schlössl
גֵ יינסבּוֹרוֹ ,תומאס Gainsborough,
91 Thomas
גיל הזהב
דמי כניסה 343
כרטיסי הנחה ברכבות 355
גינטר ,מתיאוס Gündter,
ֶ
247 Matthäus
גירטל )וינה( 54 Gürtel
ֶ
גלאבּר ,לורנצו Glaber, Lorenzo
ֶ
274
גלוּק ,כריסטוף Gluck, Christophe
29
גלָ יינק 204 Gleink
גלֶ מטאל 236 Glemmtal
גלריות לאמנות ראו מוזיאונים
וגלריות
אאוגוסט ָאה Gemma
ֶ
גֶ ָמה
90 ,89 Augustea
גמוּנדן 208 ,193 Gmunden
ֶ
חג לחם הקודש 37
מלונות 296
מסעדות 320
גְ מינט )אוסטריה תחתית( Gmünd
144
גְ מינט ָ)קרינתיָה( 279 Gmünd
גן החיות של לָ יינץ )וינה( Lainzer
112 Tiergarten
גני חיות
גן החיות האלפיני ֶ)בּרגיזֶ ל(
247 Alpenzoo
גן החיות של לָ יינץ )וינה( Lainzer
113 Tiergarten
גן החיות שמידינג Schmiding
202-3 Zoo
סטיינֶ ר ָאכֶ ה Gasteiner Ache
גָ ָ
234-5
סטיינֶ רטאל 234-5 Gasteinertal
גָ ָ
גֶ ֶסרִ ,מבשלת–הבירה Gösser
187 brewery
גֶ ֶצנס 23 Götzens
גראבּן )וינה( 60 Graben
ֶ
)ראמסאוּ(
ָ
גראהוֹף ,מוזיאון המולדת
184 Heimatmuseum Grahhof
גראן ,דניאל 33 Gran, Daniel
דוֹם ָסנקט פטר אוּנט פאול
)קלָ גֶ נפוּרט( Dom St. Peter und
277 ,274 Paul
הימלפארט
דוֹמקירכֶ ה מריֶה ֶ
לטן( Domkirche Mariä
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
136 Himmelfahrt
הספרייה הלאומית )וינה(
74 Nationalbibliothek
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
98
גראפנֶ ג Grafenegg
ֶ
מסעדות 316

גראץ 164-9 ,32 ,10 Graz
מלונות 296
מסעדות 318-9
מפת רחובות מאוירת 164-5
ספּרינגסיקס 335 Springsix
ְ
רבּ ְסט Steirischer
יירישר ֶה ְ
שט ֶ
ָ
164 ,38 ,10 Herbst
רטה ,37 ,10 Styriarte
שטיריא ֶ
ָ
335 ,334 ,164
גראץ ,מרכז הקונגרסים Grazer
167 Congress
ֶגרבּמינג 183 Gröbming
מסעדות 319
רהרט ,ניקלאס Gerhaert, Niklas
גֶ ֶ
139
סאפר Gruber,
גרוּבּר ,פרנץ ְק ֶ
ֶ
228 ,224 Franz Xaver
גרוּנדלזֶ ה Grundlsee
מסעדות 319
גרוֹסארלֶ ר ָאכֶ ה Grossarler Ache
232
שטראסה
ֶ
לפּנְ
גרוֹסגלוֹקנֶ ר הוֹכְ ָא ֶ
Grossglockner
284-5 ,216 Hochalpenstrasse
גרוֹסגלוֹקנֶ ר ,קרחון Grossglockner
284-285 glacier
גרוֹסגלוֹקנֶ ר ,רכס Grossglockner
282 ,24 massif
גרוֹסוֶ ונֶ דיגֶ ר 237 Grossvenediger
ְ
פּילהאוּס )זלצבורג(
גרוֹסס ֶפ ְס ְט ְש ָ
ֶ
Grosses Festspeilhaus
)224 ,222-3 (Salzburg
ָגרטשאך 271 Gratschach
נשטיין 145 Greillenstein
ָגריילֶ ָ
ָגריין 199 Grein
גרילפּארצר ,פרנץ Grillparzer,
ֶ
101 ,84 ,70 Franz
גרינצינג 106 Grinzing
גריסקירכֶ ן Grieskirchen
מסעדות 320
גֶ רלוֹס ,מעבר�ההרים Gerlos Pass
237
גרמאניים ,שבטים 41
גרמניה ,איחוד 47
גרמנית 344 ,21-2
גרמנית 344 ,21-2
מילון שימושי 391
רסטל ,ריכארד Gerstl, Richard
גֶ ְ
33
גֶ רץ ,מאתיאס פון Görz, Matthias
173 von

ד

ונטוּרה Daum,
ָ
ָדאוּם ,בּוֹנאוֶ
61 Bonaventura
דאכשטיין ,רכס Dachstein Massif
ָ
212-3 ,191 ,182-3 ,24
יינהלֶ ן Dachsteinhöhlen
דאכשט ֶ
ָ
213
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דאנהאוּזֶ ר ,יוזף Danhauser,
ָ
49 Josef
דאס טירול פנורמה )אינסברוק(
247 Das Tirol Panorama
דאפינגֶ ר ,מוריץ מDaffinger, .
49 .Moritz M
דאריוֹ ,ג'ובאני אנטוניו Dario,
224 Giovanni Antonio
דואר 351
דואר 351
מסוֶ וג( Post House
)ט ְ
דואר ,בית ָ
233
דואר ,מוזיאון )וינה( Post Office
112 Museum
דוֹיטשאוֹרדנסקירכֶ ה ָסנקט אליזבת
ֶ
)וינה( Deutschordenskirche St
61 Elisabeth
דוֹיטשלאנדסבּרג
ֶ
Deutschlandsberg
מסעדות 318
)ה(דוכסות המזרחית Margravate,
41 eastern
לבּרט Dollfuss,
דוֹלפוּסֶ ,אנגֶ ֶ
50 Engelbert
דוֹם/דוֹמקירכֶ ה ראו קתדרלות
דוֹמיניקנֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָ
63 Dominikanerkirche
רקלוֹסטר )פריזאך(
ֶ
דוֹמיניקנֶ
ָ
278 Dominikanerkloster
דוֹנָ אוּאינזֶ ל 107 Donauinsel
דוֹנָ אוּטוּרם )וינה( 108 Donauturm
ליצ'ה Donato
ד'אליוֶֹ ,פ ֶ
דוֹנאטוֹ ָ
138 d'Allio, Felice
דוֹנֶ ר ,גיאורג ָרפאל Donner, Georg
Raphael
מיראבּל )זלצבורג(
ֶ
ארמון
219 ,130 ,30 Mirabell Palace
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
ֶה ֶרנפּלאץ ָ
137 Herrenplatz
מזרקת אנדרומדה )וינה(
65 Andromeda Fountain
פּרוֹבידנציָה )וינה(
ֶ
מזרקת
102 Providentia Fountain
שטאטפּפרקירכֶ ה מריֶה
ָ
הימלפארט )לינץ(
ֶ
Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt
דוֹרנבּירן 262 Dornbirn
ְ
מסעדות 323
סטיין 235 Dorfgastein
דוֹרפגָ ָ
ייסטר ,שטפן Dorfmeister,
דוֹרפמ ֶ
ָ
159 Stephan
לאסקז( 89
ֶ
דיוקן האינפנטה )וֶ
דיוקן חנה קלינקוֹש )מאקארט( 33
דיטמיירֶ ,בּרתוֹלד ,ראש מנזר ֶמלק
ָ
Dietmayr, Berthold, Abbot of
146 Melk
דימרֶ ,צנוֹ 247 Diemer, Zeno
ֶ
דיסני ,ווֹלט 273 Disney, Walt

דירנבּרג 229 Dürrnberg
ֶ
דירנְ דל 253 ,23 Dirndl
דירנשטיין ,129-30 Dürnstein
ָ
142-3
מלונות 295
מסעדות 316
לבּרכט Dürer, Albrecht
דיררָ ,א ֶ
ֶ
272 ,224 ,91 ,74
ֶדלאך 279 Döllach
ל'אליוֹ ,דומניקו dell'Allio,
ֶד ָ
272 ,167 ,164 Domenico
דמי כניסה 343
ָדנָ ֶאה )קלימט( 33
)ה(דנובה ,אסכולה בציור Danube
32 School of painting
)ה(דנובה ,עמק Danube Valley
198-9 ,11
גוֹלדנֶ ה ָאדלֶ ר )אינסבּרוּק( Der
ֶדר ֶ
245 Goldene Adler
ייפּל�פּלאץ )וינה( Dr-
ד"ר�איגנאץ�זָ ֶ
61 ,59 Ignaz-Seipel-Platz
יימ ֶדרלְ ָהאוּס )וינה(
דר ֶ
ָ
49 Dreimäderlhaus
מינוֹריטן
ֶ
לטיגקייטסקירכֶ ה ֶדר
ָ
ייפ
דר ָ
ָ
)וינה( Dreifaltigkeitskirche der
84 Minoriten
)ה(דרקון ,מזרקת )קלָ גֶ נפוּרט(
276 ,275 Dragon Fountain
דת 344 ,22
חגים דתיים 331

ה

אוּאר ,יוהן בפטיסט
האגֶ נָ ֶ
Hagenauer, Johann Baptist
235
ָהאוּס 183 Haus
ָהאוּס ָאם ליג )גראץ( Haus am
166 ,164 Luegg
ָהאוּפּטפּלאץ )גראץ( Hauptplatz
166
ָהאוּפּטפּלאץ )לינץ( Hauptplatz
195
אוּאר ,קרל פון Hasenauer,
האזֶ נָ ֶ
112 ,88 ,86 ,82 Karl von
האל ִאין טירול ,241 Hall in Tirol
247
האלְ ְבּטוּרן Halbturn
מסעדות 316
האלְ וואנג Hallwang
מסעדות 322
האלָ יין 227-8 Hallein
לדן 185 Halfelden
האלפ ֶ
ֶ
האלשטאט 212 ,206-7 Hallstatt
חג לחם הקודש 37
מלונות 297
האלשטאט ,תרבות Hallstatt
215 ,208 ,200 ,179 civilization
האלשט ֶטר זֶ ה Hallstätter See
ֶ
213 ,212 ,206-7 ,190

האם הגדולה אוסטריה 189
ֵ
האנאק ,אנטון Hanak, Anton
159 ,110
האנסןֵ ,תיאוֹפיל Hansen,
ֶ
Theophil
בית האגודה למוסיקה
100 Musikverein
בניין הפרלמנט 80 Parlament
האקדמיה לאמנויות היפות )וינה(
96 Academy of Fine Arts
המוזיאון להיסטוריה צבאית
)וינה( Heeresgeschichtliches
109 Museum
קברו 111
האנףְ ,בּלאזיוּס 179 Hanf, Blasius
האס אוּנט האס ,בית�תה )וינה(
58 Haas & Hass Tea Shop
האס ָהאוּס )וינה( Haas Haus
75 ,60
אוֹבּן( Hacklhaus
להאוּס )לֶ ֶ
האק ָ
ְ
187
האראך ,גלריית הציורים של
)רוֹראוּ( Harrach'sche
בית ָ
155 Gemäldegalerie
האראש ,הארכיהגמון פרנץ אנטון
Harrach, Archbishop Franz
219 Anton
הארכיון והמוזיאון להתנגדות
האוסטרית לנאצים )וינה(
Archives and Museum of the
65 Austrian Resistance
האשק ,יָרוסלאב Hašek, Jaroslav
ֶ
22
ֶה ֶבּל ,פרידריך Hebbel, Friedrich
208
הבסבורג ,שושלת Habsburg
42-50 dynasty
ָקייזֶ רגרוּפט )וינה( Kaisergruft
75
הגירה 342
ֶהגֶ לֶ ה ,מקס 112 Hegele, Max
ההכתרה בכתר�הקוצים )בּרוֹי( 146
הוּבּר ,ווֹלף 32 Huber, Wolf
ֶ
לבה ,הר Hohe Salve
הוֹהה זָ ֶ
ֶ
250 mountain
אוּארן ,הפארק הלאומי
הוֹהה ָט ֶ
ֶ
Hohe Tauern National Park
282-3 ,270 ,237 ,25 ,11
אוּארן ,רכס Hohe Tauern
הוֹהה ָט ֶ
ֶ
236 ,24 ,15 range
נבּרג ,סופי פון Hohenberg,
הוֹה ֶ
ֶ
109 Sophie von
נבּרג ,פרדיננד פון Hohenburg,
הוֹה ֶ
ֶ
74 Ferdinand von
נבּרגֶ נץ ,מצודת
הוֹה ֶ
ֶ
266 Hohenbregenz Fortress
ורפן ,מצודת Hohenwerfen
הוֹהנְ וֶ ֶ
ֶ
229 Fortress

הוֹהנזלצבורג ,מצודת
ֶ
,222 Hohensalzburg Fortress
226-7
אוּארן 185 Hohentauern
נט ֶ
הוֹה ָ
ֶ
מסעדות 319
אוּא ְרנְ פּאס
נט ֶ
הוֹה ָ
ֶ
185 Hohentauernpass
הוֹהס ראד 259 Hohes Rad
ֶ
הוֹהר מרקט )וינה( Hoher Markt
ֶ
66
הוּטר ,וולפגנג Hutter, Wolfgang
ֶ
223 ,33
הוֹיריגֶ ה 301 ,106 ,23 Heurige
אוֹסטרוויץ ,מצודת
ֶ
הוֹכְ
,268 Hochosterwitz Fortress
272-3
הוֹכגוֹלינג 183 Hochgolling
הוֹכטוֹר )גרוֹסגלוֹקנֶ ר
נשטראסה( Hochtor
ֶ
לפּ
הוֹכְ ָא ֶ
284
נבּרגפּאס
הוֹכט ֶ
ָ
263 Hochtannbergpass
הוֹכפיילֶ ר ,רכס Hochfeiler Massif
ָ
252
הוֹכקגֶ ל 229 Hochkögel
ֶ
הוֹכקניג 215 Hochkönig
ֶ
הוֹכשוואבּ ,רכס Hochschwab
186 Massif
לבּלוּמן )וינה(
ֶ
הוֹכשטר
ָ
101 Hochstrahlbrunnen
הוֹלבּיין ,הנס Holbein, Hans
ָ
95 ,69
הולכי רגל 358-9
ייסטר ,קלֶ ֶמנס Holzmeister,
הוֹלצמ ֶ
ָ
225 ,222 Clemens
הוּנגֶ רבּוּרג 247 Hungerburg
הונגרי ,מרד 47
נסרייך
פריד ָ
וואסרֶ ,
רט ֶ
הוּנד ְ
ֶ
Hundertwasser, Friedensreich
60 ,33 ,31
בּלוּמאוּ ,161 Bad Blumau
ָ
בּאד
174
וואסר
רט ֶ
הוּנד ְ
בית ֶ
,104 Hundertwasser-Haus
108-9
הוּנֶ רסקוֹגֶ ל 184 ,182 Hunerkogel
)ה(הוספיטלרים Knights of Malta
84 ,75
אוּאר ,קלמנס מריה
הוֹפבּ ֶ
ָ
65 Hofbauer, Clemens Maria
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244 ,243
הוֹפבּוּרג ,מתחם הארמונות )וינה(
68-72 ,10 Hofburg Complex
מפת רחובות מאוירת 68-9
הוֹפלֶ כנֶ ר ,רודולף Hoflechner,
223 Rudolf
הופמן ,היינריך Hoffmann,
155 Heinrich

הוֹפמנסתאל ,הוגו פון
225 Hofmannsthal, Hugo von
הוֹפקירכֶ ה )אינסבּרוּק( Hofkirche
)246-7 ,243 (Innsbruck
הוֹפר ,אנדריאס Hofer, Andreas
ֶ
247 ,245
הזמנת מקום מראש
במלונות 288
במסעדות 301
ברכבת 354
החג הלאומי של אוסטריה 38
החייל האמיץ שווייק 22
היבּר ,יוזף 184 Hueber, Josef
ֶ
הידרו�חשמלית ,תחנת כוח 236
היטלר ,אדולף ,50 Hitler, Adolf
202 ,96
גוֹטהרט Heyberger,
ָ
ייבּרגֶ ר,
ָה ֶ
184 Gotthard
ייבּרגֶ ר ,יוהן גוטפריד Hayberger,
ָה ֶ
204 Johann Gottfried
היידן ,יוזף ,28 Haydn, Joseph
134
בית היידן ָ)אייזֶ נשטאט( Haydn
159 Haus
בית היידן )וינה( Haydn-Haus
112
ימי היידן ָ)אייזֶ נשטאט( Haydn
335 ,334 ,38 Tage
מאוזוליאום ָ)אייזֶ נשטאט( 158
)רוֹראוּ(
מקום הולדתו ָ
Geburtshaus Joseph Haydns
155
ר�שטראסה
ֶ
מריה�הילפ
ֶ
פסלו,
87 Mariahilferstrasse
היידן ,מיכאל Haydn, Michael
224 ,155
ָהייליגֶ נבּלוּט 285 Heiligenblut
מלונות 299
ָהייליגֶ נקרוֹיץ ,מנזר Heiligenkreuz
140 ,91 ,45 ,30 Abbey
נט�האוּס )וינה(
סט ֶמ ָ
נשט ֶטר ֶט ָ
ָהייליגֶ ֶ
Heiligenstädter Testament106 Haus
ָהיינבּוּרג 155 Hainburg
פידליס 232 Hainzl, Fidelis
יינצלֶ ,
ָה ְ
היינריך ,דוכס טירול Henry, Duke
249 of Tyrol
היינריך השני ,דוכס אוסטריה
42 Henry II Jasomirgott, Duke
היינריך השני ,הקיסר Henry II,
231 ,224 Emperor
היינריך השלישי ,דוכס ָקרינתיָה
Henry III, Duke of Carinthia
178
היכל הקונצרטים )וינה(
118 Konzerthaus
בּרנט ,פרנץ Hildebrand,
הילד ָ
ֶ
67 Franz
הינטרבּריל 141 Hinterbrühl
ֶ
מסעדות 316

הינטרזֶ ר ,הנס )’הנסי'( Hinterseer,
ֶ
335 Hansi
הינטרזֶ ר ,פיליפ Hinterseer,
ֶ
218 Philipp
הינטרטוּקס Hinterrux
ֶ
מלונות 298
היסטוריה 41-51
היסטוריה צבאית ,מוזיאון )וינה(
Heeresgeschichtliches
109 Museum
היפּאך Hippach
מסעדות 324
היפופוטם )פסל מצרי( 90 ,89
היפלָ אוּ 186 ,185 Hieflau
היצל ,יוהן גיאורג Hitzl, Johann
ְ
219 Georg
ֶהכטזֶ ה 251 Hechtsee
)בּוּרגת ָיא ֶטר,
ֵ
הכרכרה של ֶתספּיס
וינה( 83
לבּלינגהאוּס )אינסבּרוּק(
ָ
ֶה
244 ,242 Helblinghaus
ֶהלבּרוּן 228 Hellbrunn
)קוּפשטיין(
ָ
לדנְ אוֹרגֶ ל
ֶה ֶ
251 Heldenorgel
לדנפּלאץ )וינה( Heldenplatz
ֶה ֶ
70 ,68
למר ,אדמונד Hellmer, Edmund
ֶה ֶ
101
למר ,הרמן Helmer, Hermann
ֶה ֶ
85
ֶהלֶ נגֶ בּירגֶ ה ,211 Höllengebirge
213
ֶהלֶ נטאל 151 Höllental
המחאות נוסעים 348
ֶה ֶמל ,פטר 224 Hemmel, Peter
המשפחה הקדושה עם הקדושים
אוּלבּרטש( 32
)מ ֶ
יואכים ואנה ָ
הנחות ומבצעים
דמי כניסה 343
טיסות 352
מלונות 285
רכבות 355
ֶהנֶ ל ,מיכאל 276 Hönel, Michael
הסטודיו של האמן )ורמיר( 91 ,88
הסכם המדינה האוסטרית )(1955
51 ,20
לטדוֹרפר( 32
ֶ
הקבורה ָ)א
נבּרג
הקובייה של ארנולד ֶש ֶ
)ווֹטרוּבּה( 110
ָ
רשטיין 174 Herberstein
רבּ ָ
ֶה ֶ
רשטיין ,ארמון )גראץ(
רבּ ָ
ֶה ֶ
167 Herberstein Palace
רשטיין ,הדוכס זיגמונד פון
רבּ ָ
ֶה ֶ
Herberstein, Count Sigmund
174 von
ָהרט ָבּיי גראץ Hart Bei Graz
מסעדות 319
ֶהרמאגוֹר Hermagor
מסעדות 325
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הרמס�וילה )וינה( Hermes Villa
112
נגאסה )וינה( 67 Herrengasse
ֶה ֶר ֶ
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
ֶה ֶרנפּלאץ ָ
137 Herrenplatz
הרצוג ,אנדריאס Herzog, Andreas
35
רצוֹג�פרידריך�שטראסה
ֶ
ֶה
)אינסבּרוּק( Herzog-Friedrich
244-5 ,242 Strasse
רקוֹמר ,יוהן יאקוֹבּ Herkomer,
ֶה ֶ
244 Johann Jakob
)ה(התנגדות האוסטרית לנאצים 65

ו

ואגריין 232-3 Wagrain
ָ
ואגֶ ְרל ,קרל היינריך Waggerl, Carl
233 Heinrich
ואטנס 248 Wattens
ֶ
ייסנקירכֶ ן(
ואכָ אוּ ,מוזיאון )וָ ֶ
143 ,135 Wachaumuseum
ואכָ אוּ ,עמק 134 Wachau valley
ואלדהיים ,קורט Waldheim,
ָ
51 Kurt
ואלדמילר ,פרדיננד גיאורג
Waldmüller, Ferdinand Georg
107 ,102 ,49
עת פריחת הוורד 33
ואלדפירטל ,מסלול Waldviertel
ֶ
144-5 Tour
ואלטר ,קונסטנטין יוהן Walter,
ֶ
244 ,243 Konstantin Johann
ואלכזֶ ה 251 Walchsee
ואלנֶ גרוֹ ,פּיֶיטרוֹ Valnegro, Pietro
167
ואלסים וינאיים 29
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה ראו כנסיות
ָ
ואן ָאייק ,יאן 91 Eyck, Jan van
ואן ָדייק ,אנתוני Dyck, Antonius
91 van
ואצלאב הראשון ,מלך בוהמיה
42 Vaclav I, King of Bohemia
וארת 263 ,258 Warth
וֶ ֶבּר ,אאוגוסט 100 Weber, August
וֶ ֶבּרן ,אנטון 28 Webern, Anton
וגנר ,אוטו 96 ,60 Wagner, Otto
בית אגודת הזֶ ֶצסיוֹן )וינה(
96 Secession Building
ביתני קרלפּלאץ )וינה( Karlplatz
100 Pavilions
וילות וגנר 112 Wagner Villas
ה�האוּס )וינה(
יוֹליק ָ
ָמ ָ
97 ,54 Majolikahaus
נאשמרקט )וינה( Naschmarkt
97
שטיינהוֹף )וינה(
קירכֶ ה ָאם ָ
112 Kirche am Steinhof
ווֹטיפקירכֶ ה )וינה( 81 Votivkirche
ווֹטרוּבּה ,פריץ 113 Wotruba, Fritz
ָ
נבּרג 110
הקובייה של ארנולד ֶש ֶ

ווֹטרוּבּה�קירכֶ ה )וינה( Wotruba-
ָ
113 Kirche
וייטרד ,רייצ'ל Whiteread, Rachel
וָ ֶ
65
וויילדר ,בילי 22 Wilder, Billy
ווֹלף ,הוגו 28 Wolf, Hugo
ווֹלףָ ,שנדוֹר 158 Wolf, Sándor
ווֹלפגָ נגזֶ ה ,209 Wolfgangsee
228 ,213
ווֹלפמייר ,יוהן Wolfmayr, Johann
ָ
35
ווֹרד ,מרי 137 Ward, Mary
וורהול ,אנדי 197 Warhol, Andy
רשטיין 263 Widderstein
ויד ָ
ֶ
ויזות 342
ויזֶ ן ,פסטיבל הג'אז Wiesen, Jazz
37 festival
ויזנטל ,שמעון Wiesenthal,
51 Simon
יידהוֹפן
ֶ
יידהאפן ,המוזיאון העירוני )וָ
ֶ
וָ
איבּס( Stadtmuseum
ָאן ֶדר ְ
148 Waidhafen
יידהוֹפן ָאן ֶדר איבּס Waidhofen
ֶ
וָ
148 an der Ybbs
יידן ,רוֹחיר ואן דר Weyden,
וָ ֶ
91 Rogier van der
לבּוֹדן 187 Weichselboden
ייכּס ֶ
וָ ֶ
וָ יילֶ ר ,מקס 33 Weiler, Max
ייסנקירכֶ ן 143 Weissenkirchen
וָ ֶ
מלונות 295
)סנקט ווֹלפגָ נג( Weisses
ייסס ֶר ְסל ָ
וָ ֶ
209 Rössl
וָ ייר ,רודולף Weyr, Rudolf
בּוּרגת ָיא ֶטר )וינה( Burgtheater
ֵ
83
מיכאלֶ רפּלאץ )וינה(
ֶ
70 Michaelerplatz
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
60
וָ ֶיירג ָאם ָא ֶטרזֶ ה Weyregg am
Attersee
מסעדות 321
ויל�איסה ,ז'אן ניקולא ז'אדוֹ ֶדה
ֶ
Ville-Issey, Jean Nicolas Jadot
61 de
וילדפארק )רוֹזֶ נֶ ג( 280 Wildpark
וילדשפּיצה 256 Wildspitze
ֶ
וילטן ,בזיליקה )אינסבּרוּק( Wilten
ֶ
247 Basilica
וילֶ נדוֹרף 143 Willendorf
וינדיש ,כריסטוף Windisch,
276 Christoph
וינדישגארטן Windischgarsten
ֶ
מלונות 297
וינה 52-127 ,32 ,10
בידור 118-9
העיר הפנימית 56-75
ווֹיס�מאניה 38 Voicemania
וִ יֶינאלֶ ה 38 Viennale

וין מודרן 38 Wien Modern
וין�קארטה 343 Wien-Karte
ֶ
וינה רבתי 104-5
סטוֹוכֶ ן Wiener
וינֶ ר ֶפ ְ
36 Festwochen
לרינגשטראסה 92-103
ֶ
מדרום
מלונות 292-5
מסורת מוסיקלית 28-9
מסעדות 318-24
מפה :אזור בית העירייה 78-9
מפה :העיר הפנימית 57
לרינגשטראסה 93
ֶ
מפה :מדרום
מפה :מרכז העיר 54-5
מפה :מתחם הוֹפבּוּרג 68-9
מפת רחובות 120-7
מפת רחובות מאוירת :אזור
האופרה 94-5
מפת רחובות מאוירת :אזור
שט ָפנסדוֹם 58-9
ֶ
מפת רחובות מאוירת :מצפון
ר�שטראסה 77
ֶ
למריה�הילפ
ֶ
ר�שטראסה
ֶ
למריה�הילפ
ֶ
מצפון
76-91
נשף האופרה 96 ,39
פסטיבל דוֹנָ אוּאינזֶ ל
118 ,37 Donauinselfest
פסטיבל האביב
36 Frühlingsfestival
פסטיבל הסרטים בבית העירייה
37
קונצרט ראש השנה האזרחית
,39 New Year's Day Concert
100
קניות 116-7
שוק חג המולד 38
תחבורה 93 ,77 ,57
’וינה האדומה' 106
וינה ,האוניברסיטה של Vienna
80-1 ,79 ,42 University
וינה ,האופרה הלאומית של ראו
האופרה הלאומית של וינה
וינה ,האקדמיה לאמנויות היפות
של Vienna Academy of Fine
33 Arts
וינה ,המצור על )44 ,43 (1683
וינה ,התזמורת הפילהרמונית
של Vienna Philharmonic
118 ,100 ,75 Orchestra
וינה ,יער ראו וינֶ ְרוואלד
וינה ,יריד 108 Vienna Fair
וינה ,מפעל החרסינה Wiener
107 Porzellanmanufaktur
וינה ,מקהלת הילדים של Vienna
107 ,73 Boys Choir
וינה ,פסגת )51 (1961
וינה ,קרב 32
פּרינצן אוֹיגֶ ן )וינה(
ֶ
וינטרפּאלֶ ה ֶדס
ֶ
Winterpalais des Prinzen
75 Eugen

ר�רייט�שוּלֶ ה Winterreitschule
וינט ָ
ֶ
71 ,73
וינֶ ר נוֹישטאט Wiener Neustadt
139
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
שטראסה ָ
ֶ
וינֶ ר
137 Wiener Strasse
וינֶ ְרוואלד ,106 ,10 Wienerwald
134 ,112-3
מסלול טיול 140-1
נבּרג ,הרוזן פון Wickenberg,
ויק ֶ
ֶ
175 Count von
וירגיליוס ,ההגמון Virgil, Bishop
218
לאסקס ,דייגו Velázquez, Diego
ֶ
וֶ
245 ,91
דיוקן האינפנטה 89
וֶ לזֶ ר ,פיליפּינֶ ה Welser, Philippine
246
וֶ לס 203 Wels
מדראסבּרג Drassburg Venus
ֶ
ונוס
158
ונוס מווילֶ נדוֹרף Venus of
143 ,86 Willendorf
וֶ רגְ ל 250 Wörgl
רדה ,אנטוניו 276 Verda, Antonio
וֶ ָ
רדן ,ניקולה ֶדה Verdun, Nicholas
וֶ ֶ
138 of
ורטהיימר ,שמשון Wertheimer,
158 Samson
ורמיר ,יוהנס Vermeer, Johannes
הסטודיו של האמן 91 ,88
וְ ָרנגֶ ל ,הגנרל Wrangel, General
266
רפן 229 Werfen
וֶ ֶ
מסעדות 323
רתר זֶ ה ,277 ,11 Wörther See
וֶ ֶ
280-1
תהלוכת הספינות
37 Schiffsprozession

ז

זאגריץ 279 Sagritz
זאכֶ ר ,מלון )וינה( Hotel Sacher
317 ,117 ,96 ,94
זאכֶ ר ,פרנץ 305 Sacher, Franz
זאכֶ רטוֹרט ,96 ,95 Sachertorte
329 ,305
זאלבּאך 236 Saalbach
מלונות 298
לדן ,פסטיבל הג'אז
זאלפ ֶ
ֶ
335 ,37 Saalfelden, Jazz Fest
זאלצאך ,עמק 237 Salzach Valley
זאנוּסי ,יאקוֹבּ 237 Zanussi, Jakob
זְ דארסקי ,מאתיאס Zdarsky,
34 Matthias
הינטרבּריל Seegrotte
ה�גרוֹטה ֶ
ֶ
זֶ
141 Hinterbrühl
ה�וינקל ,הפארק הלאומי
ֶ
זֶ
,10 Seewinkel National Park
157

זֶ ה�שלוֹס אוֹרט Seeschloss Ort
211 ,208
)בּלוּדנץ( Suchard
ֶ
זוּכארט ,מפעל
259 factory
זיגיסמוּנט מטירול Sigismund of
266 Tyrol
זיגיסמוּנט מלוכסמבורג ,הקיסר
Sigismund of Luxemburg,
42 Emperor
זיטיקוּס ,מרקוס Sitticus, Marcus
229 ,219
זָ ייזֶ נֶ גֶ ר ,יאקוֹבּ Seisenegger,
32 Jakob
זָ יילֶ ר ,טוני 34 Sailer, Toni
זָ ייס�אינקווארט ,ארתור Seyss-
51 Inquart, Arthur
ייפּל ,ד"ר איגנאץ Seipel, Dr.
זָ ֶ
61 Ignaz
)שרדינג( Silberzeile
רציילֶ ה ֶ
זילבּ ָ
ֶ
201
זילפר ָטה ,רכס Silvretta range
ֶ
259
זינדלאר ,מאתיאס Sindelar,
ֶ
35 Matthias
זינמן ,פרד 22 Zinneman, Fred
וינצנץ Süss, Maria
זיס ,מריה ֶ
222 Vincenz
זיקארדסבּוּרג ,אאוגוסט זיקארד פון
Sicardsburg, August Sicard
96 ,31 von
ז'יראר ,דומיניק Girard,
102 Dominique
ז'ירארדי ,אלכסנדר Girardi,
210 Alexander
זכוכית ואבן ,מוזיאון )גְ מינט( Glass
144 and Stone Museum
זֶ ל 250 Söll
מסעדות 324
לדן 256 Sölden
זֶ ֶ
מלונות 299
זלצבורג ,215 ,32 ,11 Salzburg
218-27
רפסטשפּילֶ ה
אוֹסט ֶ
ֶ
36 Osterfestspiele
היסטוריה 218 ,41
ג'אז�הרבּסט
ֶ
זלצבורגֶ ר
38 Salzburger Jazz-Herbst
מלונות 298
מסעדות 322-3
מפה :מרכז העיר 219
מפת רחובות מאוירת :העיר
העתיקה 220-1
פסטיבל זלצבורג Salzburg
335 ,334 ,225 ,37 ,11 Festival
פסטיבל חג השבועות הנוצרי
Salzburg Whitsun Festival
335 ,334
פסטיבל פריקוונסי Frequency
335 Festival
שוק חג�המולד 38

זלצבורג ,האלפי של Salzburg
213 Alps
זלצבורג ,מוזיאון Salzurg Museum
222
זלצבורגֶ ר לאנד Salzburger Land
214-37 ,11
היסטוריה 215
מלונות 301-303
מסעדות 322-3
מפות 216-7
תחבורה 217
לצטאל ,מסלול Salzatal Tour
זָ ָ
186-7
לצקאמרגוּט Salzkammergut
ֶ
זָ
212 ,192 ,161
לצקאמרגוּט ,אגמי
ֶ
זָ
210-1 Salzkammergut Lakes
זֶ מינָ רקירכֶ ה )לינץ( Seminarkirche
196-7
מפּר ,גוֹטפריד Semper, Gottfried
זֶ ֶ
88 ,86 ,82
זֶ ֶמרינג 151 Semmering
מלונות 295
זֶ ֶפלט 256-7 Seefeld
זֶ ֶצסיוֹן ,בית אגודת )וינה( Secession
96-7 ,94 Building
)ה(זֶ ֶצסיוֹן של וינה ,סגנון Viennese
,54 ,47 ,33 Secession style
96-7 ,94
זֶ ָקאוּ 187 Seckau

ח

חברות תעופה 352
חג ההתגלות 39
חג המולד 39
קישוטים 329
שווקים 38
חג הפועלים 36
חגורות בטיחות 356-7
חגים לאומיים 39
חדרים בבתים פרטיים 290
חיות�בר 27
בית הטבע )זלצבורג( Haus der
222 Natur
גן החיות האלפיני ֶ)בּרגיזֶ ל(
247 Alpenzoo
גן החיות של לָ יינץ )וינה( Lainzer
113 Tiergarten
גן החיות שמידינג Schmiding
202-3 Zoo
רשטיין Tierpark
רבּ ָ
טירוֶ ולט ֶה ֶ
ְ
174 Herberstein
שמורת החיות האלפינית
ייטן( alpine animal
)פרלָ ֶ
ֶ
284 reserve
חיי לילה 333 ,331
חניה 357
חרושצ'ב ,ניקיטה Khrushchev,
51 Nikita

אינדקס | 371

 | 370אינדקס
אוּגארטן(
ֶ
חרסינה ,מפעל ָ)א
,117 ,107 Porcelain factory
328
חשמליים ,מכשירים 345
חשמלית 358-9

ט

טבטוני ,מסדר Teutonic Knights
61
טבע ,מוזיאון )וינה(
86 Naturhistorisches Museum
טוֹטס גֶ בּירגֶ ה 213 Totes Gebirge
ֶ
טוּלְ ן 138 Tulln
טוּקזֶ ר ֶפרנֶ ר 252 Tuxer Ferner
טוּקסר טאל 252 Tuxer Tal
ֶ
טוּראכֶ ר ֶה ֶהה Turracher Höhe
178-9
מלונות 296
טוֹרן 229 Torren
ֶ
טורקים ,מלחמות נגד 168 ,44 ,43
טיבּינגֶ ן ,הנס פון Tübingen, Hans
178 von
טיולים ברגל ראו הליכה ,מסלולים
ייסנקירכֶ ן(
נהוֹפרהוֹף )וָ ֶ
ָטייזֶ ֶ
143 ,135 Teisenhoferhof
טילגנֶ ר ,ויקטור 111 Tilgner, Victor
טינטוֹרטוֹ Tintoretto
ֶ
שושנה וזקני העדה 91
טיסה 352-3
טיסות�פנים 353
טיפוס הרים 338 ,337
טיפים 301
טיציאן 96 ,91
טירה ,מוזיאון )לינץ(
49 Schlossmuseum
)פריישטאט(
טירה ,מוזיאון ָ
201 Schlossmuseum
רשטיין Tierwelt
רבּ ָ
טירוֶ ולט ֶה ֶ
ְ
174 Herberstein
טירול ֶארל ,פסטיבל Tiroler
335 ,334 Festspiele Erl
רלבּרג Tyrol and
ופוֹר ָא ֶ
טירול ְ
238-67 ,11 Vorarlberg
היסטוריה 239
התלבושת הלאומית המסורתית
של טירול Tyrolean National
253 Costumes
מלונות 298-9
מסעדות 323-4
מפות 240-1
תחבורה 241
ראו גם ָקרינתיָה ומזרח טירול
טירול
מלונות 298-9
טירות
לטס שלוֹס )גְ מינטָ ,קרינתיָה(
ָא ֶ
279 Altes Schloss
ָאניף 322 ,228 Anif Castle
גשטיין Burg Aggstein
בּוּרג ָא ָ
143

רפלט Burg
אוּלמ ֶ
ֶ
בּוּרג
148 Ulmerfeld
בּוּרג האזֶ ג )האל ִאין טירול( Burg
248 Hasegg
בּוּרג וֶ לס 203 Burg Wels
בּוּרג ליכטנשטיין Burg
141 Liechtenstein
נשטיין Burg
פוֹרכט ָ
ֶ
בּוּרג
154 Forchtenstein
בּוּרג קלאם 198 Burg Clam
נשטיין Burg
קרוֹיצ ָ
ֶ
בּוּרג
139 Kreuzenstein
לוּדנץ( Gayenhofen
ֶיינהוֹפן ְ)בּ ֶ
ֶ
גאי
259
גראצר בּוּרג )גראץ( Grazer Burg
ֶ
165
נשטיין 145 Greillenstein
ָגריילֶ ָ
נדסבּרג
ֶ
דוֹיטשלָ
176 Deutschlandsberg
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244 ,243
ֶה ְטוֶ וה בּאסטאי )זלצבורג(
219 Hettwä Bastei
רהאוּס Hinterhaus Castle
הינט ָ
ֶ
143
זֶ גָ אוּ 177 Seggau
זֶ ה�שלוֹס אוֹרט Seeschloss Ort
211 ,208
)רוֹראוּ( Harrach
טירת האראך ָ
155 Castle
)יוּדנבּוּרג(
טירת ליכטנשטיין ֶ
178 Liechtenstein Castle
צבּרג 249 Tratzberg
טר ֶ
ָ
לינצר שלוֹס 194 Linzer Schloss
ֶ
מאגֶ ֶרג 277 Mageregg
מיטרזיל 237 Mittersill
ֶ
נבּרגֶ נץ
הוֹה ֶ
מצודת ֶ
266 Hohenbregenz Fortress
ורפן Hohenwerfen
הוֹהנְ וֶ ֶ
מצודת ֶ
229 Fortress
הוֹהנזלצבורג
מצודת ֶ
,221 Hohensalzburg Fortress
226-7
אוֹסט ְרוויץ
ֶ
מצודת הוֹכְ
,268 Hochosterwitz Fortress
272-3
מצודת לאנדסקרוֹן )בּרוּק ָאן ֶדר
מוּר( 172 Landskron Fortress
רסבּרג )פריזאך(
מצודת ֶפּ ֶט ֶ
278 Petersberg Fortress
נוֹיֶיס שלוֹס )גְ מינט( Neues
279 Schloss
קוּפשטיין Feste Kufstein
ָ
סטה
ֶפ ֶ
251
ייתה( Prugg
ְפּרוּג )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
155
פריישטאט 201 Freistadt
ָ
קסנבּוּרג(
פרנצנסבּורג )לָ ֶ
ֶ
139 ,135 Franzensburg

)דירנשטיין(
ָ
קינרינגֶ רבּוּרג
142 ,128 Künringerburg
ָק ְפּרוּן 236 Kaprun
ָרייפניץ 281 Reifnitz
שטייר 204 Steyr
ָ
ָשלָ בּוּרג 148 Schallaburg
שלוֹס ָאמבּראס )אינסבּרוּק(
245 Schloss Ambras
סטרהאזי ָ)אייזֶ נשאטט(
שלוֹס ֶא ֶ
158-9 Schloss Esterházy
שלוֹס בּרוּק )לִ יֶינץ( Schloss
279 ,130 Bruck
גראפנֶ ג Schloss
ֶ
שלוֹס
335 ,334 Grafenegg
גרוֹסקירכהיים Schloss
ָ
שלוֹס
279 Grosskirchheim
שלוֹס האלֶ ג Schloss Hallegg
277
שלוֹס הוֹף 155 Schloss Hoff
שלוֹס ֶהלבּרוּן Schloss
228 Hellbrunn
רשטיין Schloss
רבּ ָ
שלוֹס ֶה ֶ
174 Herberstein
יינבּרג ֶ)ק ֶפרמרקט(
שלוֹס וָ ֶ
200 Schloss Weinberg
שלוֹס ָט ָנדליֶיה Schloss
232 Tandalier
שלוֹס לאנדסקרוֹן Schloss
280 Landskron
לאנדק Schloss Landeck
ֶ
שלוֹס
261
נהאוּס Schloss
לוֹק ָ
שלוֹס ֶ
37 Lockenhaus
שלוֹס ליאופולדסקרוֹן )זלצבורג(
224 Schloss Leopoldskron
שלוֹס לֶ רכֶ ן )ראדשטאט( Schloss
232 Lärchen
אוּטרנדוֹרף Schloss
שלוֹס ָמ ֶ
233 Mauterndorf
שלוֹס מוֹסהאם Schloss
233 ,217 Moosham
מוּראוּ Schloss Murau
שלוֹס ָ
179
נשטיין Schloss
פאלק ָ
ֶ
שלוֹס
279 Falkenstein
שלוֹס פּוֹרציָה )שפּיטאל ָאן ֶדר
ְד ָראוּ( 279 Schloss Porcia
פוּשל 228 Schloss Fuschl
שלוֹס ְ
לדן 280 Schloss Velden
שלוֹס ֶפ ֶ
קוֹרנבּרג Schloss
ֶ
שלוֹס
175 Kornberg
שלוֹס רוֹזֶ נבּוּרג Schloss
145 Rosenburg
נפלס Schloss
רוֹת ֶ
שלוֹס ֶ
179 ,160 Rothenfels
שלוֹס ריגֶ רסבּוּרג Schloss
174-5 Riegersburg
נשטיין Schloss
ייפ ָ
שלוֹס ָר ֶ
185 Reifenstein

בּיאל 132 Schönbühel
ֶשנְ ֶ
ראו גם ארמונות
טלפון 350
מסוֶ וג 233 ,217 Tamsweg
ָט ְ
תהלוכת שמשון Samsonumzug
37
טמפרטורות 39
טניס 338
ֶטנֶ נגֶ בּירגֶ ה ,229 Tennengebirge
232
ייסטרהוֹף )זלצבורג(
נצמ ֶ
ָט ָ
218 Tanzmeisterhof
ָטנצקווארטיֶיה וין Tanzquartier
86 Wien
ָטסילוֹ ,גביע 204 Tassilo Chalice
ָטסילוֹ השלישי 41 Tassilo III
טראוּנזֶ ה ,211 ,208-9 Traunsee
ָ
213
טראוּנקירכֶ ן 208-9 Traunkirchen
ָ
חג לחם הקודש Corpus Christi
37
מחזות פסיון 36 Passionsspiele
מלונות 297
מסעדות 321
טראוּצוֹן ,הנסיך יוהן ליאופולד
ָ
דוֹנאט Trautson, Prince
85 Johann Leopold Donat
טראכט )לבוש מסורתי( Tracht
253 ,23
טראצבּרג 249 Tratzberg
ֶ
טרוֹגֶ ר ,פאול 222 ,33 Troger, Paul
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
ארמון ההגמון ָ
136 Bishops Palace
מנזר ֶמלק 146 Melk Abbey
שטיפט גֶ ְטוָ וייג Stift Göttweig
142
טריזאנָ ה ,עמק Trisanna Valley
259
טרמפים 357
ֶטרניץ 151 Ternitz
טרסדוֹרף 36 Tressdorf
ֶ

י

יאגֶ לונית ,שושלת Jagiellon
43 dynasty
יאן השלישי סוֹבּיֶיסקי ,מלך פולין
Jan III Sobieski, King of
106 ,44 Poland
יאן מנֶ פּוֹמוּק ,הקדוש John of
196 .Nepomuk, St
י ֶֶדרמן )הוֹפמנסתאל( Jedermann
225
יהודים
בית הכנסת העירוני )וינה(
65 Stadttempel
בית הקברות היהודי ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Jüdischer Friedhof
המוזיאון היהודי ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Jewish Museum

המוזיאון היהודי )וינה( Jewish
65 ,60 Museum
הרובע היהודי )וינה( Jewish
64-5 ,10 Quarter
יהדות וינה 65
יהודית )קלימט( 102
יוֹאנֵ יאוּם ,המוזיאון האוניברסלי
ָ
)גראץ( Universalmuseum
176 ,166-7 Joanneum
יוּגֶ נדשטיל )סגנון( Jugendstil
96 style
יוּדנבּוּרג 178 Judenburg
ֶ
יוהן ,הארכידוכס Johann,
184 ,174 ,166-7 Archduke
יוהנס ברהמס ,בית )מירצוּשלאג(
173 Johannes Brahms house
יווניות ,עתיקות 90
)רוֹראוּ(
יוזף היידן ,מקום הולדתו ָ
Geburtshaus Joseph Haydns
155
יוזף השני ,הקיסר Joseph II,
74 ,46 Emperor
יוֹזֶ פינוּם )וינה( 81 Josephinum
יוֹזֶ פסבּרוּנֶ ן )וינה( Josephsbrunnen
66
יוֹזֶ ְפספּלאץ )וינה( Josefsplatz
74 ,69
יוֹזֶ פשטאט ,תיאטרון )וינה(
Josefstadt, Theater in der
119 ,85
יום א' של הדקלים ,תהלוכות Palm
36 Sunday processions
ֶזוּאיטנקירכֶ ה )וינה(
י ֶ
61 Jesuitenkirche
יֶטמאר ,רודולף Jettmar, Rudolf
112
יין 308 ,307 ,177
הוֹיריגֶ ה 301 ,106 ,23 heurige
)קיצק( Wine
מוזיאון היין ֶ
163 Museum
פסטיבלים 333 ,332 ,38
קנייה 329
יינשטראסה
ֶ
יירישה וָ
שט ֶ
ָ
176-7 Steirische Weinstrasse
ילדים ,טיול עם 344 ,291
במושב הקדמי של מכוניות 357
דמי כניסה 344 ,343
טיסה 352-3
כרטיסים משפחתיים ברכבות
355
מלונות 344 ,291
מסעדות 344 ,301 ,300
לפרידה Jelinek, Elfriede
ֶ
יֶלינֶ קֶ ,א
51
ימי הביניים 41-2
ימי�הביניים ,אמנות Medieval art
103 ,32
יֶנבּאך 249 Jenbach
יערות 26-7

)ה(ירוקים ,התאחדות Green
20 Federation
ירידים 326

כ

כבישים מהירים 356
כבישים ,נהיגה 356-7
כדורגל 35
כּוּר ,ההגמון של Chur, Bishop
259 of
כלי�נשק ושיריונות
נשטיין Burg
פוֹרכט ָ
ֶ
בּוּרג
154 Forchtenstein
סצוֹיגהאוּס )גראץ(
ָ
לאנד
ֶ
168-9 ,164 Landeszeughaus
כנסיות
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה )וינה(
74 ,69 Augustinerkirche
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה )קוֹרנוֹיבּוּרג(
138 Augustinerkirche
בּטנָ אוּ 229 Abtenau
ָא ֶ
ֶאגידיוּסקירכֶ ה )איגְ לס(
248 Aegidiuskirche
ֶאגידקירכֶ ה )קוֹרנוֹיבּוּרג(
138 Ägidkirche
)מוּראוּ(
אליזבתקירכֶ ה ָ
179 Elisabethkirche
אנדריאסקירכֶ ה )קיצבּיהל(
251 Andreaskirche
רנבּרג ָאם ִאין(
)אוֹבּ ֶ
אנה�ק ֶפּלֶ ה ֶ
ָ
202 Annakapelle
בּוּרגק ֶפּלֶ ה )וינה( Burgkapelle
ָ
73
ֶבּרגקירכֶ ה ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Bergkirche
)מריה�צל(
ֶ
גנאד ָנק ֶפּלֶ ה
ֶ
189 ,188 Gnadenkapelle
דוֹיטשאוֹרדנְ ְסקירכֶ ה
ֶ
ָסנקט אליזבת )וינה(
Deutschordenskirche St
61 ,58 Elisabeth
דומיניקנֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָ
63 Dominikanerkirche
דוקטור�קרל�לוּאגֶ ר�קירכֶ ה )וינה(
ֶ
110 Dr-Karl-Lueger-Kirche
ייט ְסקירכֶ ה )זלצבורג(
לטיגק ְ
ָ
ייפ
דר ָ
ָ
218 Dreifaltigkeitskirche
)שטאדל�
ְ
ייט ְסקירכֶ ה
לטיגק ְ
ָ
ייפ
דר ָ
ָ
אוּרה( Dreifaltigkeitskirche
ָפּ ָ
205
ייט ְסקירכֶ ה
לטיגק ְ
ָ
ייפ
דר ָ
ָ
מינוֹריטן )וינה(
ֶ
ֶדר
Dreifaltigkeitskirche der
84 Minoriten
הוֹפקירכֶ ה )אינסבּרוּק(
246-7 ,243 Hofkirche
ָהייליגֶ נבּלוּט 285 Heiligenblut
ָהייליגֶ נגָ ייסטקירכֶ ה )קלָ גֶ נפוּרט(
274 Heiligengeistkirche
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כנסיות ,המשך
מסוֶ וג(
)ט ְ
ָהייליגֶ ר יאקוֹבּוּס ָ
233 Heiliger Jakobus
ליאונהרטקירכֶ ה
ָ
ָהייליגֶ ר
)מיטרזיל( Heiliger
ֶ
237 Leonhardkirche
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה )מריה זאל(
ָ
272 ,270 Wallfahrtskirche
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה ֶ)ק ֶפרמרקט(
ָ
200-1 Wallfahrtskirche
רצן
שמ ֶ
זיבּן ֶ
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה צוּ ֶדן ֶ
ָ
מריֶינס )לינץ( Wallfahrtskirche
ִ
zu den Sieben Schmerzen
197 Mariens
ווֹטיפקירכֶ ה )וינה( Votivkirche
81
ווֹטרוּבּה�קירכֶ ה )וינה( Wotruba-
ָ
113 Kirche
וילטן בזיליקה )אינסבּרוּק( Wilten
ֶ
247 Basilica
הימלפארט
וֶ רקירכֶ ה מריֶה ֶ
ייסנקירכֶ ן( Wehrkirche Mariä
)וָ ֶ
143 Himmelfahrt
ן�ק ֶפּלֶ ה )מריה זאל(
זאקס ָ
ֶ
272 Sachsen-Kapelle
)בּרגֶ נץ(
ה�ק ֶפּלֶ ה ָסנקט גיאורג ֶ
זֶ ָ
264 Seekapelle St. Georg
זילבּרנֶ ה ָק ֶפּלֶ ה )הוֹפקירכֶ ה,
ֶ
אינסבּרוּק( Silberne Kapelle
246
זֶ מינָ רקירכֶ ה )לינץ(
197 Seminarkirche
)טראוּנקירכֶ ן(
רגק ֶפּלֶ ה ָ
יוהנסבּ ָ
ֶ
208 Johannesbergkapelle
יוהנסק ֶפּלֶ ה )פּירג(
ָ
32 Johanneskapelle
ֶזוּאיטנקירכֶ ה )וינה(
י ֶ
61 Jesuitenkirche
)סנקט ווֹלפגָ נג(
כנסייה לעולי�רגל ָ
209 ,203 Pilgrimage church
יידהוֹפן ָאן ֶדר
ֶ
כנסייה קפוצ'ינית )וָ
איבּס( 148 Capuchin Church
ְ
כנסיית בית העלמין ע"ש
מרטינוס הקדוש ֶ)אלבּיגֶ נאלפּ( St.
258 Martin's cemetery chapel
כנסיית גבירתנו של העצה הטובה
קשטיין( Our Lady of Good
ֶ)בּ ָ
235 Counsel
כנסיית יוחנן המטביל ויוחנן
כותב הבשורה )גוֹלינג( St. John
the Baptist and St. John the
229 Evangelist
)שטייר(
כּריסטקינדל ָ
ְ
כנסיית
204-5 Christkindl Church
כנסיית מריה גָ ייל )ליד פילאך(
278 Maria Gail Church
כנסיית מריה ְפּלָ יין )זלצבורג(
224 Maria Plain Church
כנסיית ֶפּלינג 32 Pölling church

כּריסטוּסקירכֶ ה )האלשטאט(
207 Christuskirche
)בּלוּדנץ(
ֶ
אוּרנטיוּסקירכֶ ה
לָ ֶ
259 Laurentiuskirche
אוּאנקירכֶ ה )קיצבּיהל(
פר ֶ
ליבּ ָ
ְ
251 Liebfrauenkirche
)מוּראוּ(
מאתיאוּסקירכֶ ה ָ
ֵ
179 Matthäuskirche
)יוּדנבּוּרג(
ָמ ָגדלֶ נֶ נקירכֶ ה ֶ
178 Magdalenenkirche
מיכאלֶ רקירכֶ ה )וינה(
ֶ
70 ,69 Michaelerkirche
מינוֹריטנקירכֶ ה )וינה(
ֶ
67 Minoritenkirche
מינוֹריטנקירכֶ ה )לינץ(
ֶ
194-5 Minoritenkirche
)קרמס(
מינוֹריטנקירכֶ ה ֶ
ֶ
142 Minoritenkirche
לטזֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָמ ֶ
75 Malteserkirche
מרטינסקירכֶ ה )לינץ(
194 ,11 Martinskirche
)בּרגֶ נץ(
מרטינסק ֶפּלֶ ה ֶ
ָ
265 Martinskapelle
שטאדה Maria am
ֶ
מריה ָאם גֶ
65 Gestade
אוֹבּן( Maria am
מריה ָאם ואזֶ ן )לֶ ֶ
187 Waasen
לפרטסקירכֶ ה
הימ ָ
מריֶה ֶ
)סנקט יוהן ִאין טירול( Mariä
ָ
251 Himmelfahrtskirche
לפרטסקירכֶ ה
הימ ָ
מריֶה ֶ
)פקלאבּרוּק( Mariä
ֶ
208 Himmelfahrtskirche
מריה וֶ רת 281 Maria Wörth
מריה ְטרוֹי קירכֶ ה )וינה( Maria
84 Treu Kirche
אוּבּרג( Maria
)פּלָ ֶ
מריה לֶ בּינג ֶ
173 Lebing
מריה קירכֶ נתאל Maria
237 Kirchenthal
מריה�הילפר קירכֶ ה )וינה(
ֶ
87 Mariahilfer Kirche
מריה�צל 188-9 ,162 Mariazell
ֶ
ניקולָ אוּסקירכֶ ה ֶ)אלבּיגֶ נאלפּ(
258 Nikolauskirche
ניקולָ אוּסקירכֶ ה )האל ִאין טירול(
248 Nikolauskirche
)יוּדנבּוּרג(
ניקולָ אוּסקירכֶ ה ֶ
178 Nikolauskirche
)סנקט גילגֶ ן( St.
ָסנקט ֶאגיד ָ
228 Ägyd
)פקלאבּרוּק(
ָסנקט ֶאגידוּסקירכֶ ה ֶ
208 St. Ägiduskirche
ָסנקט אוּלריך )ויזֶ לבּוּרג( St.
32 Ulrich
)ש ָפאוּ( )St. Ulrich
ָסנקט אוּלריך ֶ
229
)פקלאבּרוּק(
ָסנקט אוּלריכקירכֶ ה ֶ
208 St. Ulrichkirche

אוֹסוואלט ָ)אייזֶ נֶ רץ( St.
ָסנקט ְ
185 Oswald
אוֹסוואלט ָ)אלפּבּאך( St.
ָסנקט ְ
250 Oswald
אוֹסוואלט )זֶ ֶפלט( St.
ָסנקט ְ
257 Oswald
ָסנקט אנדריאס ֶ)דלאך( St.
279 Andrew's Church
)רוֹיטה( 257 St. Anna
ֶ
ָסנקט אנה
ָסנקט אנטוניוס )האלָ יין( St.
228 Antonius
ָסנקט ֶבּרנְ ָהרט )וינה( St.
59 Bernhard
)בּרגֶ נץ( St. Gallus
ָסנקט גאלוּס ֶ
266
ָסנקט גיאורג )זאגריץ( St. Georg
279
דריאך(
ָסנקט גיאורגסקירכֶ ה ָ)א ָ
172 St. Georgskirche
ָסנקט היפּוֹליטוּס ֶ)צל ָאם זֶ ה( St.
236 Hippolytus
ָסנקט ווֹלפגָ נג )יֶינבּאך( St.
249 Wolfgang
)אוֹבּ ְרוֶ ולץ( St.
ָסנקט זיגיסמוּנט ֶ
179 Sigismund
רפן( St. Jakob
ָסנקט יאקוֹבּ )וֶ ֶ
229
אימבּרג )זלצבורג(
ֶ
ָסנקט יוהן ָאם
218-9 St. Johann am Imberg
נבּרג( St. Josef
ָסנקט יוזף )קאלֶ ֶ
106
אוּרנטיוּס )וֶ רגְ ל( St.
ָסנקט לָ ֶ
250 Lawrence
מסוֶ וג( St.
)ט ְ
ליאונהרט ָ
ָ
ָסנקט
233 ,217 Leonard
לקרמרקט( St.
)פ ֶ
ָסנקט מגדלנה ֶ
272 Magdalena
)בּישוֹפסהוֹפן(
ֶ
ָסנקט מקסימיליאן
232 St. Maximilian
)אוֹרנבּוּרג( St.
ָסנקט ניקוֹלָ אוּס ֶ
238 Nikolaus
)טוֹרן( St.
ָסנקט ניקוֹלָ אוּס ֶ
229 Nikolaus
רלבּרג(
ָסנקט ניקוֹלָ אוּס )לֶ ך ָאם ָא ֶ
258 St. Nikolaus
ָסנקט סבסטיאן )זלצבורג( St.
218 Sebastian
ָסנקט פטר אוּנט ָסנקט פאול )זֶ ל(
250 St. Peter and St. Paul
)פּלָ אוּ( 173 St. Veit
ָסנקט ָפייט ֶ
ָסנקט ָפייט ֶ)צל ָאם צילֶ ר( St.
253 Veit
)קוּפשטיין( St. Veit
ָ
ָסנקט ָפייט
251
)פוֹלדרס(
ֶ
בּוֹרוֹמאוּס
ֶ
ָסנקט קרל
248 St. Karl Borromäus
ָסנקט קתרינה )קיצבּיהל( St.
251 Catherine
רוּפּרט )בּרוּק ָאן ֶדר מוּר(
ָסנקט ֶ
172 St. Rupert

לקרמרקט( St.
)פ ֶ
רוּפּרט ֶ
ָסנקט ֶ
272 Rupert
ָסנקטס גיאורג אוּנט ניקולָ אוּס
ֶ)אץ( St. Georg und Nikolaus
256
פאולסקירכֶ ה )בּאד ָאאוּסזֶ ה(
184 Paulskirche
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
60 ,56
פטרסקירכֶ ה )פריזאך(
278 Peterskirche
)קרמס(
ריסטנקירכֶ ה ֶ
פּיא ֶ
ָ
142 Piaristenkirche
)קרמס( Veitskirche
ייט ְסקירכֶ ה ֶ
ָפ ְ
142
ייתה(
פּפארקירכֶ ה )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
154-5 Pffarkirche
פּפארקירכֶ ה )האלשטאט(
212 Pffarkirche
)טראוּנקירכֶ ן(
פּפארקירכֶ ה ָ
208 Pffarkirche
)שוואץ( Pffarkirche
פּפארקירכֶ ה ְ
248-9 ,45 ,30
)שוָ ונֶ נשטאט(
פּפארקירכֶ ה ְ
205 Pffarkirche
פּפארקירכֶ ה )שפּיץ( Pffarkirche
143
פּפארקירכֶ ה מריֶה גֶ בּוּרט )בּרוּק
ָאן ֶדר מוּר( Pffarkirche Mariä
172 Geburt
פּפארקירכֶ ה ָסנקט יוהנס ֶדר
ֶאוואנגֶ ליסט )וֶ לס( Pffarkirche
203 St. John the Evangelist
)סנקט
פּפארקירכֶ ה ָסנקט ָפייט ָ
ָפייט ָאן ֶדר גלאן( Pffarkirche St.
273 Veit
סאפר
פּפארקירכֶ ה ָסנקט ְק ֶ
אוֹבּן( Pffarkirche St. Xaver
)לֶ ֶ
187
פּפארקירכֶ ה ָסנקט שטפן )טוּלְ ן(
138 Pffarkirche St. Stephan
נבּרג 185 Frauenberg
אוּא ֶ
פר ֶ
ָ
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה ָ)אייזֶ נשטאט(
ָ
159 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )גראץ(
ָ
166 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָ
)61 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )זלצבורג(
ָ
,220 ,45 Franziskanerkirche
223
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )לִ יֶינץ(
ָ
279 Franziskanerkirche
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה ָ
ָ
136 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )שוואץ(
ָ
249 Franziskanerkirche
קוֹלֶ גיֶינקירכֶ ה )זלצבורג(
223 ,220 Kollegienkirche

קירכֶ ה ָאם הוֹף )וינה( Kirche am
66 Hof
שטיינהוֹף )וינה(
קירכֶ ה ָאם ָ
112 Kirche am Steinhof
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה )וינה(
75 Kapuzinerkirche
)סנקט יוהן ִאים
ָק ֶפּלֶ ה ָסנקט אנה ָ
פּוֹנגָ אוּ( 232 St. Anna's Chapel
קפלה רוסית�אורתודוכסית )וינה(
111 Russian Orthodox chapel
יינהאוּס )האלשטאט(
קפלת ָבּ ָ
212 Beinhaus chapel
בּהרט
קפלת גיאורגיוס וגֶ ָ
)בּרגֶ נץ( St. Gebhard
הקדושים ֶ
266 and St. George's Chapel
וואסר )ליד איגלְ ס(
קפלת ָהייליגְ ֶ
248 Heiligwasser chapel
קפלת הקבורה ע"ש שלושת
מלכי הקדם )טוּלְ ן( Three Wise
138 Men funerary chapel
קפלת השילוש הקדוש
)קוּפשטיין( Holy Trinity chapel
ָ
251
מיטרזיל Mittersill chapel
קפלת ֶ
237
ייתה(
קפלת ְפּרוּג )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
155 Prugg chapel
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
98-9
)פריישטאט(
נמינסטר ָ
ֶ
קתרינֶ
201 Katharinenmünster
רוּפּרכטסקירכֶ ה )וינה(
ֶ
64 Ruprechtskirche
)גאמפּרן(
ֶ
ֶרמיגיוּסקירכֶ ה
208 Remigiuskirche
שוֹטנקירכֶ ה )וינה(
ֶ
67 Schottenkirche
מוּנדן(
שטאטפּפרקירכֶ ה )גְ ֶ
ָ
208 Stadtpfarrkirche
)שטייר(
שטאטפּפרקירכֶ ה ָ
ָ
204 Stadtpfarrkirche
שטאטפּפרקירכֶ ה מריֶה
ָ
הימלפארט )לינץ(
ֶ
Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt
שטאטפּפרקירכֶ ה ָסנקט ֶאגיד
ָ
)קלָ גֶ נפוּרט( Stadtpfarrkirche
274 St. Egid
נדרה
שטאטפּפרקירכֶ ה ָסנקט ָא ֶ
ָ
)לִ יֶינץ( Stadtpfarrkirche St.
279 Andrä
שטאטפּפרקירכֶ ה ָסנקט יאקוֹבּ
ָ
)פילאך( Stadtpfarrkirche St.
278 Jakob
שטאטפּפרקירכֶ ה ָסנקט מרטין
ָ
)אוֹבּ ְרוֶ ולץ( Stadtpfarrkirche St.
ֶ
179 Martin
נוֹיקלוֹסטר )וינֶ ר
ֶ
שטיפט
נוֹישטאט( 139 Stift Neukloster

שטיפט ָסנקט פטר )זלצבורג(
224 ,221 Stift St. Peter
)דירנשטיין(
ָ
שטיפ ְט ְסקירכֶ ה
ְ
142 ,128 Stiftskirche
שטיפ ְט ְסקירכֶ ה )וינה(
ְ
87 Stiftskirche
)מלק(
שטיפ ְט ְסקירכֶ ה ֶ
ְ
149 ,147 Stiftskirche
שט ָפנסקירכֶ ה )בּראוּנָ אוּ ָאם ִאין(
ֶ
202 Stephanskirche
שר ֶקן 263 Schröcken
ֶ
כסף 348-9
כסף ,החלפה 348
כפרית ,תיירות 290
כרטיסי אשראי 348
מסעדות 301
קניות 116
כרטיסים
אוטובוסים וחשמליות 359
טיסה 352
רכבת 355
רכבת תחתית 359
תיאטרון ,הזמנה מראש 118-9
)גרוֹסקירכהיים(
ָ
כרייה ,מוזיאון
279 Mining Museum
כרי�מרעה אלפיניים 26-7
כרכרות ,מוזיאון )וינה( Coach
115 Museum

ל

אוֹבּן 187 Leoben
לֶ ֶ
לאיוּש ,מלך הונגריה Louis, King
188-9 of Hungary
לאנדהאוּס )גראץ( Landhaus
ָ
167 ,164
לאנדהאוּס )וינה( 67 Landhaus
ָ
לאנדהאוּס )לינץ( Landhaus
ָ
194-5
לאנדהאוּס )קלָ גֶ נפוּרט( Landhaus
ָ
276 ,274 ,131
סצוֹיגהאוּס )גראץ(
ָ
לאנד
ֶ
168-9 ,164 Landeszeughaus
לאנֶ ר ,יוזף ,131 Lanner, Joseph
140
לֶ בּרינג Lebrign
מסעדות 319
לֶ ֶדרהוֹזֶ ן 23 Lederhosen
לֶ ֶדרוואשֶ ,גרגוֹר Lederwasch,
233 Gregor
לֶ ֶדרוואש ,יוהן Lederwasch,
179 Joahnn
לֶ ֶדרטוּרם )וֶ לס( 203 Lederturm
לֶ האר ,פרנץ ,29 Lehár, Franz
210 ,103
אישל( Lehár
מוזיאון לֶ האר )בּאד ְ
209 Museum
אישל(
פסטיבל לֶ האר )בּאד ְ
335 ,334 Lehár Festival
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ה�פאבר ,מרשל Lefebvre,
ְ
לֶ
245 Marshal
לוּבּיטשֶ ,ארנסט Lubitsch, Ernst
22
לודוויג השלישי ,מלך בוואריה
Ludwig III, King of Bavaria
228
לוֹדן )מעיל טירולי( 251 ,23 Loden
ֶ
לוֹדרוֹן ,הדוכס כריסטוף Lodron,
279 Count Christoph
לוֹדרוֹן ,פאריס ,218 Lodron, Paris
226 ,222
נשטיין ,וילהלם פון Losenstein,
לוֹזֶ ָ
148 Wilhelm von
לוכסמבורג ,שושלת Luxemburg
42 dynasty
לוּנגֶ ץ 216 Lungötz
לוֹס ,אדולף 101 ,95 Loos, Adolf
לוּסטנָ אוּ 267 Lustenau
ֶ
לוֹפר 237 Lofer
ֶ
לוקאס הקדוש ,אחווה 32
לוּקזֶ ה ,ג'ובאני Luchese, Giovanni
ֶ
245
לוּרגרוֹטה 172 Lurgrotte
ֶ
לורנץ ,קונראד Lorenz, Konrad
51 ,22
לוֹרנצוֹני ,פטר Lorenzoni, Peter
ֶ
228
ליאונהרט ,הארכיהגמון Leonhard,
ָ
279 Archbishop
ליאוּנוּר מפורטוגל Eleanor of
139 Portugal
ליאונרדו דה וינצ'י Leonardo da
74 Vinci
ליאופולד החמישי ,הארכידוכס
257 Leopold V, Archduke
בּאבּנבּוּרג,
ליאופולד החמישי לבית ֶ
הדוכס Leopold V Babenburg,
142 Duke
רנהרט Leopold,
ליאופולד ,הנס ֶבּ ָ
84 Hans Bernhard
ליאופולד הראשון ,הקיסר Leopold
114 ,72 ,60 I, Emperor
בּאבּנבּוּרג,
ליאופולד הראשון לבית ֶ
המרקיז Leopold I Babenburg,
107 ,41 Margrave
ליאופולד השני ,הקיסר Leopold II,
184 ,74 Emperor
בּאבּנבּוּרג,
ליאופולד השני לבית ֶ
המרקיז Leopold II Babenburg,
146 Margrave
ליאופולד השלישי לבית
בּאבּנבּוּרג ,המרקיז Leopold III
ֶ
,138 Babenburg, Margrave
140
בּאבּנבּוּרג,
ליאופולד השישי לבית ֶ
הדוכס Leopold VI Babenburg,
70 ,63 Duke
ליאופולד ,מוזיאון )וינה( Leopold
86 Museum

ליאופולד ,רודולף Leopold,
86 Rudolph
טרקט )וינה(
ליאופולדינישר ָ
ֶ
72 Leopoldinischer Trakt
ליאופולדסבּרג 106 Leopoldsberg
ֶ
ליג ,מעבר�ההרים 229 Lueg Pass
לָ ייבּניץ 177 Leibnitz
ייטנבּאך ,יוזף ֶש ֶמרל פון
לָ ֶ
Leytenbach, Joseph Schemerl
97 von
לִ יֶינץ 279 ,130 ,11 Lienz
מלונות 299
מסעדות 325
לָ ייפּציג ,קרב 101
ליכטנשטיין ,הנסיך הנס�אדם השני
פון אוּנט צוּ Liechtenstein,
Prince Hans Adam II von und
107 zu
ליכטנשטיין ,מוזיאון )וינה(
107 Liechtenstein Museum
ליכטנשטיינקלָ ם
232 Liechtensteinklamm
)גרוּבּר/מוֹר( ,224
ֶ
’לילה שקט'
233 ,228
לינדאוּ 267 Lindau
ָ
ווּרמבּרוּנֶ ן )קלָ גֶ נפוּרט(
לינט ְ
ְ
276 ,275 Lindwurmbrunnen
לינץ 194-7 ,131 ,11 Linz
רפסט ,38 Brucknerfest
בּרוּקנֶ ֶ
335 ,334
היסטוריה 194
מלונות 297
מסעדות 320-1
מפה 195
לינצר שלוֹס 194 Linzer Schloss
ֶ
לינֶ רזֶ ה 259 ,239 Lünersee
ליסט ,פרנץ 158 Listz, Franz
מקום הולדתו ָ)ריידינג( 154
ליפּיצאנֶ ר ראו סוסים
ליצ'יניוֹ ,ג'וליו 32 Licinio, Giulio
רלבּרג Lech am Arlberg
לֶ ך ָאם ָא ֶ
258
מסעדות 324
לָ מבּאך ,מנזר Lambach Abbey
203 ,32
מדן ,אנטון 33 Lehmden, Anton
לֶ ֶ
לָ מפּי ,יוהן בLampi, Johann .
33 .B
אוֹפנלוֹך
כטס ֶ
מפּר ְ
לָ ֶ
237 Lamprechtsofenloch
נפלט 258 Längenfeld
לֶ נגֶ ֶ
לָ ֶנדק 261 Landeck
מסעדות 324
לֶ נטוֹס ,המוזיאון לאמנות )לינץ(
197 Lentos Kunstmuseum
קסנבּוּרג 139 Laxenburg
לָ ֶ
לֶ רמוֹס Lermoos
מלונות 299

מ

אוּאר ,אוטו 60 Mauer, Otto
ָמ ֶ
אוּארבּאך Mauerbach
ָמ ֶ
מלונות 295
)ה(מאוזוליאום )גראץ(
167 ,165 Mausoleum
אוּטהאוּזֶ ן 199 Mauthausen
ָ
ָמ
אוּטרנדוֹרף 233 Mauterndorf
ָמ ֶ
אוּלבּרטש ,פרנץ אנטון
ָמ ֶ
33 Maulbertsch, Franz Anton
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה )קוֹרנוֹיבּוּרג(
139 Augustinerkirche
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244
המשפחה הקדושה עם יואכים
ואנה הקדושים 32
מריה טרוֹי קירכֶ ה )וינה( Maria
84 Treu Kirche
מאטיֶילי ,לורנצו Mattielli, Lorenzo
ֶבּלְ וֶ ֶוד ֶרה )וינה( 103 Belvedere
הוֹפקנצלאי )וינה(
ָ
מישה
ֶבּ ֶ
66 Böhmische Hofkanzlei
מריה�צל 189
ֶ
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
56
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
99
מאטריי Matrei
ָ
מסעדות 325
אוּפגֶ ֶאן Klaubaufgehen
אוּבּ ְ
קלָ ָ
39
מאטש ,פרנץ פון Matsch, Franz
82-3 ,66 von
מאיֶיר ,הרמן 34 Maier, Hermann
מאיֶיר ,פריץ 112 Mayer, Fritz
מאיֶירלינג 140 Mayerling
מסעדות 317
מאלף הסוסים )פסל( 86
מאמוֹלָ ה ,ג'ובאני Mamola,
168 Giovanni
מאמוּתהלֶ ה 212 Mammuthöhle
ֶ
מאנה ,אדואר 74 Manet, Edouard
מאקארט ,הנס Makart, Hans
222 ,101
דיוקן חנה קלינקוֹש 33
המוזיאון לתולדות האמנות )וינה(
89 Kunsthistorisches Museum
הרמס�וילה )וינה( Hermesvilla
112
ָמ ָקרטפּלאץ )זלצבורג(
218 Makartplatz
מארי לואיז ,הקיסרית Maria
140 ,74 Louise, Empress
מאתיאס ,הקיסר Matthias,
75 Emperor
מבצרים ראו טירות
מגדל השעון )גראץ( Clock Tower
166

נסבּרג 273 Magdalensberg
מגדלֶ ֶ
מגורים 288-99
מדיארים 41
ֶמדיצ'י ,קלאודיה ֶדה Medici,
245 Claudia de
מדליות 91
ֶמדלינג 141 Mödling
מסעדות 317
ֶמ ֶדרבּרוּג 185 Möderbrugg
מהירות מותרת 356
מהלר ,גוסטב Mahler, Gustav
96 ,28-9
מוֹדלֶ ר ,יוהן בפטיסט Modler,
202 Johann Baptist
מוֹזהאם 233 ,217 Moosham
מוּזֵ יאוּמס�קווארטיֶיה )וינה(
86-7 MuseumsQuartier
מוזיאון אוסטריה עילית )לינץ(
196 ,194 Landesmuseum
)פוֹראוּ( Open-
)ה(מוזיאון הפתוח ָ
173 Air Museum
מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון
לאמנות דתית )וינה( Dom- und
60 ,58 Diözesanmuseum
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ Wien
101 ,49 Museum Karlsplatz
מוזיאון ָקרינתיָה )קלָ גֶ נפוּרט(
277 Landesmuseum Kärnten
מוזיאונים וגלריות
אוסף ֶא ְסל לאמנות בת�זמננו
)קלוֹסטרנוֹיבּוּרג( Essl Collection
ֶ
138 of Contemporary Art
אלברטינה )וינה( 74 Albertina
אנגליקה קאופמן ,מוזיאון
263 Angelika Kauffman
בית האמנים 100 Künstlerhaus
בית הטבע )זלצבורג( Haus der
222 Natur
בית היידן ָ)אייזֶ נשטאט( Haydn
159 Haus
בית היידן )וינה( Haydn Haus
112
בית המוסיקה )וינה( Haus der
75 Musik
בית ָפּסקוָ ולאטי )וינה(
79 Pasqualati house
גלריית הציורים של האראש
)רוֹראוּ( Harrach'sche
ָ
155 Gemäldegalerie
דאס טירול פנורמה )אינסברוק(
247 Das Tirol Panorama
האקדמיה לאמנויות היפות )וינה(
96 ,94 Academy of Fine Arts
הארכיון והמוזיאון להתנגדות
האוסטרית לנאצים )וינה(
Archives and Museum of the
65 Austrian Resistance
יוֹאנֵ יאוּם
המוזיאון האוניברסלי ָ
)גראץ( Universalmuseum
176 ,166-7 Joanneum

המוזיאון האוסטרי
לאמנות שימושית )וינה(
Österreichisches Museum für
64 ,49 Angewandte Kunst
המוזיאון האוסטרי לקולנוע )וינה(
Österreichisches Filmmuseum
119
)קוּפשטיין(
ָ
המוזיאון האזורי
251 Regional Museum
המוזיאון האיזורי
פרדיננדיאום )אינסבּרוּק(
ֵ
Tiroler Landesmuseum
245 Ferdinandeum
)ראמסאוּ(
ָ
המוזיאון האלפיני
184 Alpinmuseum
המוזיאון היהודי ָ)אייזֶ נשטאט(
158 Jewish Museum
המוזיאון היהודי )וינה( Jewish
65 ,60 Museum
המוזיאון העירוני ָ)אייזֶ נֶ רץ(
185 Stadtmuseum
יידהוֹפן
ֶ
המוזיאון העירוני )וָ
איבּס( Stadtmuseum
ָאן ֶדר ְ
148 Waidhafen
המוזיאון העירוני )פילאך(
278 Municipal Museum
המוזיאון העירוני נוֹרדיקוֹ )לינץ(
196 Stadtmuseum Nordico
המוזיאון הפדרלי לפתולוגיה
)וינה( Federal Museum for
81 Pathological Anatomy
)פוֹראוּ( Open-
המוזיאון הפתוח ָ
173 Air Museum
המוזיאון הפתוח של אוסטריה
)שטיבּינג( Österreichisches
170-1 ,162 Freilichtmuseum
המוזיאון הקלטי )האלָ יין(
228-9 Keltenmuseum
המוזיאון הרומי ֶטאוּרניָה
278 Römermuseum Teurnia
המוזיאון לאופנועים ולטכנולוגיה
ֶ)אגֶ נבּוּרג( Museum of
Motorcycles and Technology
145
המוזיאון לאמנות אוסטרית
מימי�הביניים )וינה( Museum of
103 Austrian Medieval Art
)סנקט
המוזיאון לאמנות דתית ָ
לטן( 136 Diocesan Museum
ֶפּ ֶ
המוזיאון לאמנות דתית
)קלָ גֶ נפוּרט( Diözesanmuseum
275 ,11
המוזיאון להיסטוריה צבאית
)וינה( Heeresgeschichtliches
109 Museum
המוזיאון לזכוכית ולאבן )גְ מינט(
144 Glass and Stone Museum
המוזיאון לטבע )וינה(
86 Naturhistorisches Museum

המוזיאון לטבע אלפיני Alpine
284 Naturschau Museum
המוזיאון לטכנולוגיה )וינה(
112 Museum of Technology
)קיצק( Wine
המוזיאון ליין ֶ
163 Museum
)גרוֹסקירכהיים(
ָ
המוזיאון לכרייה
279 Mining Museum
המוזיאון לכרכרות )וינה( Coach
115 Museum
)גמוּנדן(
ֶ
המוזיאון לסניטריה
208 Sanitärmuseum
המוזיאון לספורט חורף
)מירצוּשלאג( Winter Sports
172-3 Museum
המוזיאון לפולקלור )וינה(
84 Museum für Volkskunde
המוזיאון לציד באמצעות בזים
ורפן( Falconry Museum
)הוֹהנְ וֶ ֶ
ֶ
229
המוזיאון לקרימינולוגיה )וינֶ ר
נוֹישטאט( Criminology
139 Museum
)לוּסטנָ אוּ(
ֶ
המוזיאון לרקמה
267 Stickereimuseum
המוזיאון לשיט )שפּיץ(
143 Schiffahrtsmuseum
המוזיאון לשעונים )וינה( Clock
66 Museum
)שטאדל�
ְ
המוזיאון לתובלה
אוּרה( 205 Shipping Museum
ָפּ ָ
המוזיאון לתולדות האמנות )וינה(
,44 Kunsthistoriches Museum
88-9
המרכז לאדריכלות )וינה(
86 Architektur Zentrum Wien
המרכז לאמנות )וינה(
86 Kunsthalle Wien
ולטן )האלשטאט(
זָ לצוֶ ֶ
212 Salzwelten
חצר התרבות אוֹסטאריכי
)נוֹיהוֹפן ָאן ֶדר איבּס( Ostarrichi
ֶ
150 Kulturhof
רהאוּס )זלצבורג(
ייסט ָ
נצמ ֶ
ָט ָ
218 Tanzmeisterhaus
ָטנצקווארטיֶיה )וינה(
86 Tanzquartier Wien
יוֹזֶ פינוּם )וינה( 81 Josephinum
סצוֹיגהאוּס )גראץ(
ָ
לאנד
ֶ
168-9 ,164 Landeszeughaus
מוזיאון ֶאגוֹן שילֶ ה )טוּלְ ן( Egon
138 Schiele Museum
מוזיאון אוסטריה עילית )לינץ(
196 ,194 Landesmuseum
מוזיאון ֶא ֶפסוּס )וינה( Ephesus
90 ,70 Museum
מוזיאון אתר המורשת העולמית
)האלשטאט( World Heritage
212 Museum
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מוזיאונים וגלריות ,המשך
מוזיאון בּוּרגֶ נלאנד ָ)אייזֶ נשטאט(
Burgenländisches
158 Landesmuseum
בּידרמאיֶיר )וינה(
מוזיאון ֶ
49 Biedermeier Museum
מוזיאון גדוד הקלעים הקיסרי
ֶ)בּרגיזֶ ל( 'Imperial Fusiliers
247 Museum
מוּנדן Gmunden
מוזיאון גְ ֶ
208 Museum
מוזיאון הבונים החופשיים
)רוֹזֶ נָ אוּ( Masonic Museum
145 ,144
מוזיאון הדואר )וינה( Post Office
112 Museum
מוזיאון הטירה )לינץ(
49 Schlossmuseum
)פריישטאט(
מוזיאון הטירה ָ
201 Schlossmuseum
מוזיאון הילדים ) ZOOMוינה(
87 ZOOM Kindermuseum
מוזיאון המולדת )בּרוּק ָאן ֶדר
ייתה( 155 Heimatmuseum
לָ ָ
מוזיאון המולדת )לִ יֶינץ(
130 Heimatmuseum
)פּרג(
מוזיאון המולדת ֶ
200 Heimathaus
)רוֹיטה(
ֶ
מוזיאון המולדת
257 Heimatmuseum
מוזיאון המולדת גראהוֹף
)ראמסאוּ( Heimatmuseum
ָ
184 Grahhof
מוזיאון המכשפות )ריגֶ רסבּוּרג(
175 Witches' Musuem
מבּרכט St.
מוזיאון המנזר ָסנקט לָ ֶ
Lambrecht Abbey Museum
178
מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון
לאמנות דתית )וינה( Dom- und
60 ,58 Diözesanmuseum
)לוּסטנָ אוּ( Rhine
ֶ
מוזיאון הריין
267 Museum
מוזיאון הרכבת )וינה( Railway
112 Museum
ייסנ קירכֶ ן(
מוזיאון ואכָ אוּ )וָ ֶ
143 ,135 Wachaumuseum
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ Wien
101 ,49 Museum Karlsplatz
מוזיאון זלצבורג Salzburg
222 Museum
יוּדנפּלאץ )וינה( Museum
מוזיאון ֶ
65 Judenplatz
אישל( Lehár
מוזיאון לֶ האר )בּאד ְ
209 Museum
מוזיאון ליאופולד )וינה( Leopold
86 Museum
מוזיאון ליכטנשטיין )וינה(
107 Liechtenstein Museum

מוזיאון לֶ נטוֹס לאמנות )לינץ(
197 Lentos Kunstmuseum
)בּרגֶ נץ(
רלבּרג ֶ
פוֹר ָא ֶ
מוזיאון ְ
Vorarlberger Landesmuseum
264
מוזיאון פורום האל )בּאד האל(
205 Forum Hall Museum
מוזיאון פורשה )גְ מינט( Porsche
279 Museum
מוזיאון פרויד )וינה( Freud
81 Museum
מוזיאון קפקא )קירלינג( Kafka
138 Museum
)סנקט
מוזיאון ָקרינתיָה ָ
ָפייט ָאן ֶדר גלאן( Kärnter
273 Eisenbahnmuseum
מוזיאון ָקרינתיָה )קלָ גֶ נפוּרט(
277 Landesmuseum Kärnten
מוזיאון קרן לודוויג לאמנות
מודרנית )וינה( Museum
of Modern Art Ludwig
)86 Foundation (MUMOK
מוזיאון ָקרנוּנטיוּם )בּאד דוֹיטש
לטנבּוּרג( Carnuntinum
ָא ֶ
155 Museum
נקלוֹסטר
ֶ
במינוֹריט
ֶ
מוזיאוני טוּלן
Tullner Museen in
138 Minoritenkloster
מוצרטיאוּם )זלצבורג(
ֵ
222 Mozarteum
מחירים 343
מינימוּנדוּס )קלָ גֶ נפוּרט(
277 Minimundus
מכרה הכסף )שוואץ(
249 Silberbergwerk
מקום הולדתו של יוזף היידן
ָ
)רוֹראוּ( Geburtshaus Joseph
155 Haydns
מקום הולדתו של מוצרט
)זלצבורג( Mozarts
223 ,220 Geburtshaus
מקסימיליאנֵ יאוּם )אינסבּרוּק(
244 Maximilianeum
מרכז ָארס אלקטרוניקה )לינץ(
,38 ,11 Ars Electronica Center
197 ,194
עולמות הקריסטל של
)ואטנס( Swarovski
סוורובסקי ֶ
248 Kristallwelten
זידנצגאלֶ ריֶיה )זלצבורג(
ֶר ֶ
223 Residenzgalerie
שעות פתיחה 343
מוּזיקאנט ,אריאל Musicant,
51 Ariel
מוֹזקוֹפּף 233 Mooskopf
מוֹזֶ ר ,קוֹלוֹ ,97 ,96 Moser, Kolo
112
רבּוֹדן 236 Mooserboden
מוֹזֶ ֶ
לתזאר פרדיננד Moll,
מוֹלָ ,בּ ָ
75 Balthasar Ferdinand

ייתה(
מולדת ,מוזיאון )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
155 Heimatmuseum
)פּרג( Heimathaus
מולדת ,מוזיאון ֶ
200
)רוֹיטה(
ֶ
מולדת ,מוזיאון
257 Heimatmuseum
מוּנגֶ נאסט ,יוזף Munggenast,
146 ,137 ,136 Joseph
מוֹנֶ ה ,קלוד 102 Monet, Claude
מוֹנטזֶ ה 213 ,210 ,209 Mondsee
מלונות 297
מסעדות 321
גבּריאלֶ ה Montani,
ֶ
מוֹנטני,
ָ
60 Gabriele
מוֹנטפוֹן ,עמק Montafon Valley
ָ
259
במוֹנטפוֹן Montafon
ָ
קיץ
335 Summer
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
מוֹנטקוּקוֹלי ,ארמון ָ
ֶ
136 Montecuccoli Palace
מוניות 358
מוֹנפוֹרט ,הוגו פון Montfort, Hugo
266 von
מוּנק ,אדוארד Munch, Edvard
102
מוּנקאצ'י ,מיכאל Munkácsy,
89 Michael
מוסיקה 28-9
בית המוסיקה )וינה( Haus der
75 Musik
הופעות חיות וקונצרטים 334-5
וינה 118-9
מוסיקה מסורתית ומחול עממי
349 ,347
פסטיבל זלצבורג Salzburg
335 ,334 ,225 Festival
פסטיבלים 334-5 ,36-7
מוסיקה ,בית האגודה )וינה(
,118 ,100 ,10 Musikverein
119
מוסקבה ,ועידת )51 (1943
מועדונים 331
מוצרט ,וולפגנג אמדיאוס Mozart,
96 ,28-9 Wolfgang Amadeus
ָאם הוֹף )וינה( 67 Am Hof
אנדרטה לזכרוֶ ,צנטרלפרידהוֹף
)וינה( 111 Zentralfriedhof
בּאדן ָבּיי וין Baden bei Wien
ֶ
140
בית התזמורת הסימפונית
בלָ מבּאך Lambacher
203 Symphonie
בית מוצרט )וינה( Mozarthaus
61 ,58
דוֹיטשאוֹרדנסקירכֶ ה
ֶ
ָסנקט אליזבת )וינה(
Deutschordenskirche St.
61 Elisabeth
זלצבורגר מוצרטווֹכֶ ה Salzburger
39 Mozartwoche

רהאוּס )זלצבורג(
ייסט ָ
נצמ ֶ
ָט ָ
218 Tanzmeisterhaus
כנסיית מריה ְפּלָ יין )ליד זלצבורג(
224 Maria Plain Church
מוצרטיאום )זלצבורג(
222 Mozarteum
מזכרות 329
)סנקט גילגֶ ן( 228
מזרקת מוצרט ָ
מקום הולדתו )זלצבורג( Mozarts
223 ,220 Geburtshaus
פסלו ,מוצרטפּלאץ )זלצבורג(
223 Mozartplatz
מוצרט ,אנה מריה Mozart, Anna
228 ,29 Maria
מוצרט ,ליאופולד Mozart,
218 ,29 Leopold
מוצרט ,מריה אנה )נאנֶ רל( Mozart,
),28 Maria Anna (Nanerl
228 ,224
נצה Mozart,
קוֹנסט ֶ
ָ
מוצרט,
218 Constanze
מוצרטקוּגֶ ל 329 ,305 Mozartkugel
מוֹר ,יוזף 233 ,224 Mohr, Joseph
מוּר ,נהר ,162-3 ,161 Mur River
172 ,166
מוּראוּ 179 Murau
ָ
מסעדות 319
מוּרק 163 Mureck
ֶ
מורשת עולמית ,מוזיאון האתר
)האלשטאט( World Heritage
212 Museum
מזחלות ,337 ,34 Tobogganing
339
מזחלות�שלג 339 ,337
מזכרות 328-9 ,117
מזנונים 300-1
)ה(מזרח התיכון ,עתיקות 90
מזרח טירול ראו ָקרינתיָה ומזרח
טירול
מחול
נצקווארטיֶיה וין Tanzquartier
ָט ְ
86 Wien
עממי 332 ,331
מחירים
מוזיאונים ואתרים היסטוריים 343
מלונות 285
מסעדות 309
מחנות ריכוז 199
מטבע 348-9
מטבעות עתיקים 91
מטען )ברכבות( Luggage, rail
354 travel
ֶמ ֶטרניך ,קלמנס Metternich,
48 ,46 Klemens
מיוליקה�האוּס )וינה(
ָ
97 ,96 ,54 Majolikahaus
רהוֹפר ,גילְ ג Mitterhofer,
מיט ֶ
ֶ
249 Gilg

מיטרזיל 237 Mittersill
ֶ
מסעדות 322
ייטנס ,מרטין פאן Meytens,
ָמ ֶ
33 Martin van
ָמיינָ אוּ 267 Mainau
ייסהוֹפן Maishofen
ֶ
ָמ
מסעדות 322
ָמייר ,כריסטוף אנטון Mayr,
250 Christof Anton
יירהוֹפן 253 ,252 Mayrhofen
ֶ
ָמ
מלונות 299
מיכאלֶ רפּלאץ )וינה(
70 ,68 Michaelerplatz
מיכאלֶ רקירכֶ ה )וינה(
ֶ
70 ,69 Michaelerkirche
מיכלאנג'לו 91 ,74 Michelangelo
מיכֶ לבאך Michelbach
מסעדות 317
אוּאר ,אברהם Milbauer,
מילבּ ֶ
ָ
251 Abraham
מילון שימושי 391
מילניום ,מגדל )וינה( Millennium
22 Tower
מילשטאט 278-9 Millstatt
מוּזיקווֹכֶ ן 36 Musikwochen
ְ
מלונות 299
מסעדות 325
מינדסנטי ,הקרדינל יוזף
ֶ
Mindszenty, Cardinal Joseph
189
מינוֹריטנפּלאץ )וינה(
ֶ
67 Minoritenplatz
מינימוּנדוּס )קלָ גֶ נפוּרט(
277 Minimundus
מיצגים 33 ,31 Happenings
מיקל ,יוזף 33 Mikl, Josef
ְ
מיראבּל
ֶ
מיראבּל ,ארמון ראו שלוֹס
ֶ
מירץ ,נהר ,162 ,161 Mürz River
172
מירצוּשלאג 172-3 Mürzzuschlag
פסטיבל ברהמס הבינלאומי
Internationales Musikfest
335 ,334 ,38 Brahms
מכונית
השכרה 357 ,353
נהיגה באוסטריה 356-7
מכירות סוף עונה 327
מכס 342
מכרה הכסף )שוואץ(
249 Silberbergwerk
מכשפות ,מוזיאון )ריגֶ רסבּורג(
175 Witches' Musuem
ֶמלָ אוּ 263 Mellau
מלאכת�יד ראו עבודות�יד
מלונות 288-99
אוסטריה עילית 296-7
אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד
295
במבנים עתיקים 289

הזמנת חדרים 288
וינה 292-4
זלצבורגֶ ר לאנד 297-8
רלבּרג 298-9
ופוֹר ָא ֶ
טירול ְ
ילדים 291
מחירים 289
עלויות חבויות 289
ָקרינתיָה ומזרח טירול 299
רשתות 288
שטיריָה 295-6
מלח ,מכרות 215 ,213 ,208 ,184
דירנבּרג 229
ֶ
בּאד
האלָ יין 228-9
)רוֹיטה(
ֶ
מוזיאון המולדת
257 Heimatmuseum
עולמות המלח )האלשטאט(
212 Salzwelten
מלח ,עולמות )האלשטאט(
212 Salzwelten
מלחייה ֶ)צ'ליני( 90 ,88
מלחמת העולם הראשונה 50
)קוּפשטיין(
ָ
לדנְ אוֹרגֶ ל
ֶה ֶ
251 Heldenorgel
מלחמת העולם השנייה 51
אנדרטה )וינה( 110
אנדרטה )ריגֶ רסבּוּרג( 175
מלחמת שלושים השנה 43
ֶמלטאל 279 Mölltal
מלטה ,אבירים 84 ,75
ֶמליך ,רוֹמאן 35 Mählich, Roman
ֶמלנֶ ר ,יוזף 70 Möllner, Joseph
ֶמלק 146 Melk
ֶמלק ,אדם פון Mölk, Adam von
172
ֶמלק ,יוזף א.Mölk, Joseph A .
279 ,179 ,171
ֶמלק ,מנזר ,134 ,10 Melk Abbey
149 ,146-7
אמנות ואדריכלות 146 ,33 ,31
הפסטיבל הבינלאומי למוסיקת
בארוק Internationale
36 Barocktage
הצלבים של ֶמלק 147
ֶממלינג ,הנס 91 Memling, Hans
ממשל 19-20
ממתקים 329
רנהרט Mandel,
ָמ ֶנדל ,מיכאל ֶבּ ָ
218 ,32 Michael Bernhard
מנהגים 354-5
מנזרים
ָאדמוֹנט 184-5 Admont
לטנבּוּרג 149 ,145 Altenburg
ָא ֶ
בנדיקטיני 149 Benedictine
גְ לָ יינק 204 Gleink
רקלוֹסטר )פריזאך(
ֶ
דומיניקנֶ
ָ
278 Dominikanerkloster
ָהייליגֶ נקרוֹיץ ,30 Heiligenkreuz
140 ,91 ,44
וילהרינג 198 Wilhering
ֶ
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מנזרים ,המשך
זֶ ָקאוּ 187 Seckau
אוֹבּן 187 Leoben
לֶ ֶ
ֶינפלט 45 Lilienfeld
לילי ֶ
לָ מבּאך 203 ,32 Lambach
מילשטאט 278-9 Millstatt
ֶמלְ ק ,134 ,36 ,33 ,31 Melk
149 ,146-7
ָמ ִריֶינתרוֹן )גאמינג( Marienthron
148 Monastery
)וילטן( St.
ֶ
אוּרנטיוּס
ָסנקט לָ ֶ
247 Laurentius
מבּרכט St. Lambrecht
ָסנקט לָ ֶ
178
ָסנקט פאול אין לָ ָפנטאל St. Paul
272 ,271 ,149 ,36 in Lavanttal
ָסנקט פלוריאן ,32 St. Florian
200
פוֹראוּ 173 Vorau
ָ
פיק ְטרינג 277 Viktring
ְ
ֶפּלָ אוּ 173 Pöllau
ְצוֶ ְוטל 144 ,45 ,43 Zwettl
רקלוֹסטר ֶמ ֶר ָראוּ
ֶ
ציסטרציֶינזֶ
ֶ
)בּרגֶ נץ( Zisterzienserkloster
ֶ
264 Mehrerau
רקלוֹסטר )בּרוּק ָאן ֶדר
ֶ
ָקפּוּצינֶ
ייתה( 154 Kapuzinerkloster
לָ ָ
מינסטר Kremsmünster
ֶ
קר ְמ ְס
ֶ
204 ,149 ,32
שטיפט גֶ טוָ וייג Stift Göttweig
149 ,142
נוֹנבּרג Stift Nonnberg
שטיפט ֶ
224 ,32
שטיפט ָסנקט פטר )זלצבורג(
224 ,221 Stift St. Peter
רנוֹיבּרג Stift
קלוֹסט ֶ
ֶ
שטיפט
149 ,138 Klosterneuberg
סבּרג )זלצבורג( Mönchsberg
נק ֶ
ֶמ ְ
223 ,220
מסורות 36-7 ,22-3
מסים 289
מסלולי הליכה 339 ,337
בערים 358
ואסרפאלְ וֶ וג )מפל קרימלֶ ר(
ֶ
237 Wasserfallweg
אוּאר שפּאצירגאנג
פּינצגָ ֶ
236 Pinzgauer Spaziergang
מסלולי טיול ברכב
זלצ ָק ֶמרגוּט
אגמי ְ
210-1 Salzkammergut Lakes
רלבּרג 260-1 Arlberg
ָא ֶ
נצר ואלד Bregenzer Wald
בּרגֶ ֶ
ֶ
262-3
סטיינֶ רטאל Gasteinertal
גָ ָ
234-5
נשטראסה
ֶ
לפּ
הוֹכא ֶ
ָ
גרוֹסגלוֹקנֶ ר
Grossglockener
284-5 Hochalpenstrasse
ואלדפירטל Waldviertel Tour
ֶ
144-5

וינֶ ְרוואלד Wienerwald Tour
140-1
לצטאל 186-7 Salzatal Tour
זָ ָ
נוֹיזידלֶ רזֶ ה Neuseidlersee
156-7
רתר זֶ ה Around Wörther
סביב וֶ ֶ
280-1 See
עמק הדנובה Danube Valley
198-9
לפּן Zillertaler
צילֶ רטאלֶ ר ָא ֶ
252-3 Alpen
יינשטראסה
ֶ
יירישה וָ
שט ֶ
ָ
176-7 Steirische Weinstrasse
אוּארן
שלָ דמינגֶ ר ָט ֶ
182-3 Schladminger Tauern
ְשנֶ ֶבּרג 151 Schneeberg Tour
מסוֶ וג( Mesnerhaus
)ט ְ
רהאוּס ָ
ֶמסנֶ ָ
233
מסעדות 300-25
אוסטריה עילית 320-1
אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד
316-8
הזמנת מקום מראש 301
הטעמים של אוסטריה 302-4
וינה 310-6
זלצבורגֶ ר לאנד 322-3
טיפים 301
רלבּרג 323-4
ופוֹר ָא ֶ
טירול ְ
מחירים 301
משקאות 308-9
קוד לבוש 301
ָקרינתיָה ומזרח טירול 325
שטיריָה 318-20
שעות פתיחה 300
ָמסקאני ,דונאטו ָארזניו Mascagni,
32 Donato Arsenio
קסאפר
ֶ
ֶמ ֶסרשמידט ,פרנץ
Messerschmidt, Franz Xaver
ראש של ליצן 103
מע"מ 289 ,116
החזרים 326
מערות 25
ָאייסריזֶ נְ וֶ ולט ,216 Eisriesenwelt
229
לוּרגוֹטה 172 Lurgotte
ֶ
כטסאוֹפנלוֹך
ֶ
מפּר
לָ ֶ
237 Lamprechtsofenloch
מוּט ֶהלֶ ה 213 Mammuthöhle
ָמ ְ
רהלֶ ה
קוֹפּנבּרילֶ ֶ
ֶ
213 Koppenbrüllerhöhle
ייסהלֶ ה Rieseneishöhle
ריזֶ נְ ָא ֶ
213
מפות
לצקאמרגוּט 210-1
ֶ
אגמי הזָ
אוסטריה 16-7
אוסטריה עילית 192-3
אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד
134-5
ָאייזֶ נשטאט 159

אינסבּרוּק 242-3
רלבּרג 260-1
ָא ֶ
בּרגֶ נץ 265
ֶ
נצר ואלד 262-3
בּרגֶ ֶ
ֶ
סטיינֶ רטאל 234-5
גָ ָ
גראץ )מפת רחובות מאוירת(
164-5
נשטראסה
ֶ
לפּ
גרוֹסגלוֹקנֶ ר הוֹכְ ָא ֶ
284-5
ואלדפירטל ,מסלול 144-5
ֶ
וינה רבתי 105
וינה :אזור בית העירייה )מפת
רחובות מאוירת( 78-9
וינה :אזור האופרה )מפת רחובות
מאוירת( 94-5
שט ָפנסדוֹם )מפת
וינה :אזור ֶ
רחובות מאוירת( 58-9
וינה :העיר הפנימית 57
לרינגשטראסה 93
ֶ
וינה :מדרום
וינה :מפת רחובות 120-7
למריה�הילפר�
ֶ
וינה :מצפון
שטראסה )מפת רחובות מאוירת(
ֶ
77
וינה :מרכז העיר 54-5
וינה :מתחם הארמונות הוֹפבּוּרג
68-9
וינֶ רוואלד ,מסלול 140-1
רתר זֶ ה 280-1
וֶ ֶ
זלצבורג :העיר העתיקה )מפת
רחובות מאוירת( 220-1
זלצבורג :מרכז העיר 219
זלצבּוּרגֶ ר לאנד 216-7
לצטאל ,מסלול 186-7
זָ ָ
רלבּרג 240-1
ופוֹר ָא ֶ
טירול ְ
לינץ 195
נוֹיזידלֶ רזֶ ה 156-7
לטן 137
ָסנקט ֶפּ ֶ
עמק הדנובה 198-9
לפּן 252-3
צילֶ רטאלֶ ר ָא ֶ
קלָ גֶ נפוּרט )מפת רחובות
מאוירת( 274
ָקרינתיָה ומזרח טירול 270-1
רשת הרכבות 355
יינשטראסה 176-7
ֶ
יירישה וָ
שט ֶ
ָ
שטיריָה 162-3
אוּארן 182-3
שלָ דמינגֶ ר ָט ֶ
ְשנֶ ֶבּרג ,מסלול 151
מפלגת החירות האוסטרית
51 Austrian Freedom Party
מפלים
סטיין 235 Badgastein
בּאדגָ ָ
ואסרפאל Gollinger
גוֹלינגֶ ר ֶ
229 Wasserfall
קרימלֶ ר 237 ,24 Krimmler Falls
מצודות ראו טירות
מינסטר(
ֶ
)קר ְמ ְס
מצפה הכוכבים ֶ
204 Sternwarte
מצריות ,עתיקות 90

מקסימיליאן הראשון ,הקיסר
,42-3 Maximilian I, Emperor
178 ,44-5
בּוּרג )גראץ( 165 Burg
גוֹלדנֶ ס דאכְ ל )אינסבּרוּק(
ֶ
244 ,242 Goldenes Dachl
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244
הוֹפקירכֶ ה )אינסבּרוּק(
246 Hofkirche
המוזיאון האזורי
פרדיננדיאום )אינסבּרוּק(
Tiroler Landesmuseum
245 Ferdinandeum
ָסנקט גיאורגס קתדרלֶ ה
)וינֶ ר נוֹישטאט( St. Georgs
139 Kathedrale
מקסימיליאן השני ,הקיסר
,43 Maximilian II, Emperor
44-5
מקרי חירום 346
ֶמרבּיש ָאם זֶ ה Mörbisch am
156 See
פסטיבל האופרטה
,334 ,37 Operettenfestspiele
335
מרחצאות ,מס )קוּרטקס( Kurtax
289
מרטינוס הקדוש ,יומו של St.
38 Martin's Day
מרטינֶ לי ,דומניקו Martinelli,
107 ,67 Domenico
)בּרגֶ נץ(
מרטינסטוּרם ֶ
264-5 Martinsturm
מרטינסקירכֶ ה )לינץ(
194 ,11 Martinskirche
שטאדה )וינה( Maria
ֶ
מריה ָאם גֶ
65 am Gestade
מריה אנה ,הנסיכה Maria Anna,
115 Princess
מריה אנטוניה ,הנסיכה Maria
115 Antonia, Princess
מריה הקדושה וישו התינוק
יידר( 90
)רימנשנָ ֶ
ֶ
מארלאך 60
מריה הקדושה ֶ
מריה וֶ רת 281 Maria Wörth
מריה זאל 272 Maria Saal
טאפ ְרל Maria Taferl
מריה ֶ
מסעדות 317
מריה טרוֹי קירכֶ ה )וינה( Maria
84 Treu Kirche
מריה כריסטינה ,הארכידוכסית
Maria Christina, Archduchess
115 ,74
מריה מבורגון Maria of Burgundy
244 ,42
מריה תרזה 74 ,46 Maria Theresa
אנדרטה לזכרה )וינה( 86
אנדרטה לזכרה )קלָ גֶ נפוּרט( 276

ארמון ֶשנבּרוּן )וינה(
114-5 Schönbrunn Palace
גן החיות של לָ יינץ )וינה( Lainzer
112 Tiergarten
הוֹפבּוּרג )אינסבּרוּק( Hofburg
244
נבּרג 139
קס ֶ
לָ ֶ
ָקייזֶ רגרוּפט )וינה( Kaisergruft
75
ר�שטראסה )וינה(
ֶ
מריה�הילפ
ֶ
87 ,77 Mariahilferstrasse
מריה�צל 188-9 ,162 Mariazell
ֶ
מלונות 296
מסעדות 319
ָמ ִריֶינתרוֹן ,מנזר )גאמינג(
,37 Marienthron Monastery
148
מרכזי טיפולים ואתרי מרחצאות
333
אישל 209 ,192 Bad Ischl
בּאד ְ
בּלוּמאוּ ,161 Bad Blumau
ָ
בּאד
174
בּאד גאמס 176 Bad Gams
נבּרג Bad
בּאד גלָ ייכֶ ֶ
175 ,162 Gleichenberg
דירנבּרג Bad Dürrnberg
ֶ
בּאד
229
בּאד האל 205 Bad Hall
בּאד ֶפסלָ אוּ 141 Bad Vöslau
ראדקרסבּוּרג Bad
ֶ
בּאד
175 Radkersburg
סטיין ,234 Badgastein
בּאדגָ ָ
235
בּאדן ָבּיי וין Baden bei Wien
ֶ
141 ,140
מלונות 333
פילאך 278 Villach
מרעה ,פסטיבלים 332
מרקוֹמאנים )שבט( 41
מרקוס אאורליוס ,הקיסר Marcus
140 ,66 ,41 Aurelius, Emperor
מרקוס אנטוניוס ,פסל )וינה( Mark
95 Anthony Statue
רקזי ,פומפיאו Marchesi,
ָמ ֶ
72 Pompeo
רנבּרג ָאם ִאין(
)אוֹבּ ֶ
מרקטפּלאץ ֶ
202 Marktplatz
ֶמ ֶר ָראוּ 265 Mehrerau
משטרה 346
משקאות ראו בירה; אוכל
ומשקאות; יין
משקעים 38
משרדי חלפנות 354

נ

נאדל ,אוטו 109 Nadel, Otto
ֶ
)ה(נאצים 65 ,51 ,50
נאשמרקט )וינה( ,10 Naschmarkt
97 ,94

נדידת העמים 41
נהיגה באוסטריה 356-7
נהיגה ,כללי 356
נוֹבּילֶ ה ,פטר 70 Nobile, Peter
נוֹיבּוּרג ,אוטו ָוהיימוֹ Neuburg,
65 Otto and Heymo
נוֹיהוֹפן ָאן ֶדר איבּס Neuhofen an
ֶ
150 der Ybbs
נוֹיזידל ָאם זֶ ה Neusiedl am See
ְ
157
מלונות 295
מסעדות 317
נויזידלֶ ר זֶ ה ,134 Neusiedlersee
152-3
מפה 156-7
נוֹיֶיה בּוּרג )וינה( ,68 Neue Burg
72 ,70
ראטהאוּס )וינה( Neues
ָ
נוֹיֶיס
80 ,76 Rathaus
נוֹיֶיר דוֹם )לינץ( 197 Neuer Dom
נוֹיֶיר פּלאץ )קלָ גֶ נפוּרט( Neuer
276 ,275 Platz
נוֹינקירכֶ ן 151 Neunkirchen
נוֹישטיפט 256 Neustift
נוּסדוֹרף Nussdorf
מסעדות 321
נוף 26-7
)ה(נוצרית�דמוקרטית ,המפלגה 51
נוֹקי ,רכס 178 Nocky Mountains
נורדי ,סקי 34
נוֹרדיקוֹ ,המוזיאון העירוני )לינץ(
196 Stadtmuseum Nordico
נוֹריקוּם 269 ,37 Noricum
ניאו�קלאסי ,סגנון בציור 33
אוּארן Niedere Tauern
ניד ֶרה ָט ֶ
ֶ
182 ,185
ניל ,אדוארד פאן ֶדר Nüll, Eduard
96 ,31 van der
נימוסים 344
קסאפר Nissel, Franz
ֶ
ניסל ,פרנץ
ֶ
250 Xaver
ניקולס הקדוש ,חגיגות 39
נכים ,מטיילים 344
באולמות מופעים 333 ,330-1
בטיסות 353
כרטיסי הנחה ברכבות 355
נמלי תעופה 352
תחבורה אליהם ומהם 352
נֶ סטרוֹי ,יוהן נֶ פּוֹמוּק Nestroy,
210 ,82 Johann Nepomuk
נֶ ֶסלתאלֶ ר ,אנדריאס Nesselthaler,
228 Andreas
נפוליאון הראשון ,הקיסר
,48 ,46 Napoleon I, Emperor
140 ,74 ,49
נפוליאון ,מלחמות Napoleonic
250 ,247 Wars
)ה(נצרתיים 33 Nazarenes

אינדקס | 381

 | 380אינדקס
נֶ ֶקנמרקט Neckenmarkt
מסעדות 317

ס

סוורובסקי ,מגדל Swarovski
285 Tower
סוורובסקי ,עולמות הקריסטל של
)ואטנס( Swarovski Crystal
ֶ
248 Worlds
סוֹלארי ,אנטוניו Solari, Antonio
168
סולארי ,סנטינוֹ Solari, Santino
224 ,31
סוסים ,ליפּיצאנֶ ר Horses,
332 ,112 ,71 Lipizzaner
)פּיבּר( 178
חוות הרבעה ֶ
סוסים ,רכיבה על 339 ,338 ,35
ֶסזאן ,פול 74 Cezanne, Paul
סטאנֶ טי ,ג'ובאני Stanetti,
98 Giovanni
סטודנטים 344
דמי כניסה 345
כרטיסי הנחה ברכבת 355
זידריוֹ ָדה Settignano,
ֶסטינְ יאנוֶֹ ,ד ֶ
91 Desiderio da
סטפנוס הקדוש ,יומו של 39
סטפנוס הקדוש ,קתדרלת )וינה(
שט ָפנסדוֹם
ראו ֶ
סימון ,הוגו 35 Simon, Hugo
סיסי ראו אליזבת ,הקיסרית
סלבאטוֹר ,יוהן Salvator, Johann
213
סלמנקה ,גבריאל פון Salamanca,
278 Gabriel of
סנובורד 339 ,336 ,332
סן�ז'רמן ,חוזה )50 (1919
)גמוּנדן(
ֶ
סניטריה ,מוזיאון
208 Sanitärmuseum
רלבּרג St. Anton
ָסנקט ָאנטון ָאם ָא ֶ
261 am Arlberg
הפסטיבל למוסיקה עממית Folk
336 Music Time
ָסנקט גיאורגֶ ן ִאים ָא ֶטרגָ אוּ St.
Georgen im Attergau
מלונות 297
ָסנקט גילגֶ ן 228 ,212 St. Gilgen
מלונות 298
ָסנקט ווֹלפגָ נג ,193 St. Wolfgang
210 ,209
מלונות 297
מסעדות 321
ָסנקט יוהן ִאים פּוֹנגָ אוּ St. Johann
232 im Pongau
רכטנלָ אוּף 39 Perchtenlauf
ֶפּ ֶ
ָסנקט יוהן ִאין טירול St. Johann in
251 Tirol
פסטיבל הכיסנים Dumpling
249 ,248 ,21 festival

ָסנקט יוזף ,מזרקת )וינה( St.
60 Joseph Fountain
רלבּרג St.
ָסנקט כריסטוף ָאם ָא ֶ
261 Christoph am Arlberg
מסעדות 324
ָסנקט ליאופולד ,מזרקת )וינה( St.
60 Leopold Fountain
מבּרכט St. Lambrecht
ָסנקט לָ ֶ
178
ָסנקט מיכאל )אוסטריה תחתית(
143 St. Michael
ָסנקט מיכאל )זלצבורגֶ ר לאנד( St.
233 Michael
ָסנקט ניקולה ָאן ֶדר דוֹנָ אוּ St.
199 Nikola an der Donau
ָסנקט סבסטיאן St. Sebastian
מסעדות 320
ָסנקט פאול ִאים לָ ָפנטאל St. Paul
272 ,271 ,149 im Lavanttal
קוּלטוּרזוֹמר St
ֶ
ָסנקט פאולֶ ר
36 Pauler Kultursommer
ָסנקט פטר ִאין הוֹלץ St. Peter in
278 Holz
ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן St. Veit an
273 der Glan
ָסנקט פלוריאן St. Florian
מנזר 200 ,32
מסעדות 321
לטן ,133 ,10 St. Pölten
ָסנקט ֶפּ ֶ
136-7 ,134
מלונות 295
מפה 137
)ה(סנקציה הפרגמטית Pragmatic
139 ,46 Sanction
ספורט 34-5
ספורט קבוצתי 333 ,332
פעילויות�חוץ 336-9
ספורט אתגרי 339 ,338
ספורט חורף 336-7 ,333 ,332
המוזיאון לספורט חורף
)מירצוּשלאג( Winter Sports
172-3 Museum
ספורט ימי 339 ,338
ספוֹרצה ,ביאנקה מריה Sforza,
ָ
244 Bianca Maria
ספרדי ,בית הספר לרכיבה )וינה(
,69 Spanish Riding School
71 ,71
)פּיבּר( 178
חוות הרבעה ֶ
ספרדית ,מלחמת הירושה 46
ספריות
הספריה הלאומית )וינה(
74 ,73 Nationalbibliothek
מנזר ֶמלק 146 Melk Abbey
ָסנקט פאול ִאין לָ ָפנטאל St. Paul
271 in Lavanttal
)ה(ספרייה הלאומית )וינה(
74 ,73 Nationalbibliothek

סקי 339 ,336 ,34
תחרויות 333 ,332
סקי 34 Alpine skiing
סקי אליאנס 232 Ski Alliance
בּריקסנטאל
ֶ
וילדר ָקייזֶ ר
סקי�וֶ לט ֶ
Skiwelt Wilder Kaiser
250 Brixental
סקי�מישור 34
סראייבו 109 ,50 Sarajevo

ע

עבודות�יד ,קניות 328 ,327
עוגות ג'ינג'ר 345
עוגות ומאפים 304-5
עידן הקרח 25
עיתונים 345 ,33
עלייה לרגל ,יעדים
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה )מריה זאל(
ָ
272 ,270 Wallfahrtskirche
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה ֶ)ק ֶפרמרקט(
ָ
200-1 Wallfahrtskirche
רצן
שמ ֶ
זיבּן ֶ
ואלפ ְר ְט ְסקירכֶ ה צוּ ֶדן ֶ
ָ
מריֶינס )לינץ( Wallfahrtskirche
ִ
zu den Sieben Schmerzen
197 Mariens
)סנקט וולפגנג(
כנסייה לעולי רגל ָ
209 ,202 Pilgrimage church
)שטייר(
כּריסטקינדל ָ
ְ
כנסיית
204-5 Christkindl Church
כנסיית מריה ְפּלָ יין )זלצבורג(
224 Maria Plain Church
כנסיית מריה קירכֶ נתאל St. Mary
237 Kirchenthal
מריה�צל 188-9 ,162 Mariazell
ֶ
מסוֶ וג( St.
)ט ְ
ליאונהרט ָ
ָ
ָסנקט
233 ,217 Leonard
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה
37
עם ואוכלוסייה 16
ראדקרסבּוּרג(
ֶ
עמוד המגיפה )בּאד
175 Plague Column
עמוד המגיפה )וינה( Plague
60 Column
עמוד המגיפה )לינץ( Plague
195 Column
עממי ,תיאטרון )וינה( Volkstheater
119 ,85
עממיות ,תלבושות 253 ,23
קניות 327 ,117
עממית ,אופרה )וינה( Volksoper
119
עממית ,מוסיקה 335
ערים
נהיגה בערים 357
תחבורה ציבורית 358-9
עריצות נאורה 46
עת פריחת הוורד )ואלדמילֶ ר( 33
עתיקות ,קניות 116-7

פ

פאבּיאן ,מקס 64 Fabian, Max
פאולה ֶפּנץ ,פרנץ ֶדה Paula Penz,
247 Franz de
רקוֹפל 248 Patscherkofel
פּאטש ֶ
ֶ
פּאכֶ ר ,מיכאל Pacher, Michael
245 ,45 ,32
)סנקט וולפגנג(
כנסייה לעולי�רגל ָ
209 ,202 Pilgrimage church
כנסיית ָהייליגֶ נבּלוּט
285 Heiligenblut church
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )זלצבורג(
ָ
223 Franziskanerkirche
פאלאס אתינה ,מזרקת )וינה(
80 ,55 Pallas Athene Fountain
פאלגֶ ר ,אנטון 258 Falger, Anton
פאלוּגָ ה 260 Valluga
אוּאר ,הנס Valkenauer,
פאלקנָ ֶ
ֶ
272 Hans
פּאקאסי ,ניקולאוס Pacassi,
114 ,74 Nikolaus
פאקרזֶ ה Faakersee
ֶ
מפגש רוכבי הארלי Harley
333 ,332 Meeting
פּאראצלזוּס 218 Paracelsus
ֶ
פארודי ,דומניקו Parodi,
205 Domenico
פארקים וגנים
)רוֹיטה(
ֶ
נגארטן
ֶ
נבּלוּמ
ֶ
לפּ
ָא ֶ
257 Alpenblumengarten
גן החיות של לָ יינץ )וינה( Lainzer
113 Tiergarten
ייטן( Alpine
הגן האלפיני )פרוֹנלָ ֶ
172 garden
וילדפּארק )רוֹזֶ ג( 280 Wildpark
מינימוּנדוּס )קלָ גֶ נפוּרט(
277 Minimundus
יידה�
בּלוֹקה ֶ
ָ
פארק הטבע
נשטיין Naturpark
ייבּ ָ
ָא ֶ
144 Blockheide-Eibenstein
פולקסגארטן )וינה( Volksgarten
70
פּראטר )וינה( 108 Prater
ֶ
שטאטפארק )וינה( Stadtpark
101
שילרפארק )פילאך( Schillerpark
278 ,269
נבּרג(
קס ֶ
שלוֹספארק )לָ ֶ
139 Schlosspark
ראו גם פארקים לאומיים,
שמורות טבע
פארקים לאומיים
אוּארן
הוֹהה ָט ֶ
הפארק הלאומי ֶ
Hohe Tauern National Park
282-3 ,270 ,237 ,25 ,11
ה�וינקל 157 ,10 Seewinkel
ֶ
זֶ
ֶפגָ אוּ 172 Peggau
פוֹגטוּרם ֶ)צל ָאם זֶ ה( Vogtturm
236

פוֹגֶ לזאנג ,אוּלריך Vogelsang,
276 ,275 Ulrich
ייסקיָ ,אלוֹיס Podhajsky,
פּוֹדה ְ
ָ
35 Alois
פּוֹדרסדוֹרף 157 Podersdorf
ֶ
מסעדות 317
פּוּכבּרג ָאם ְשנֶ ֶבּרג Puchberg am
ֶ
151 Schneeberg
פוֹלדרס 248 Volders
ֶ
פוליטיקה 51 ,19-20
פולין ,חלוקות 46
פּוֹלסטר ,טוני 35 Polster, Toni
ֶ
פוּלפּ ֶמס 256 Fulpmes
ְ
מלונות 298
פוֹלקסגארטן )וינה( Volksgarten
ֶ
70
פּוֹמיס ,פייטרו דה Pomis, Pietro
167 ,32 de
פונדקים 300
פוֹנטאנֶ לָ ה Fontanella
מלונות 298
פוֹנסדוֹרף Fohnsdorf
מלונות 296
פּוּסאן ,ניקולא Poussin, Nicolas
91
פופ )מוסיקה( 335
פּוֹצוֹ ,אנדריאה ֶדל Pozzo, Andrea
32 del
ארמון ליכטנשטיין )וינה(
107 Liechtenstein Palais
ֶזוּאיטנקירכֶ ה )וינה(
י ֶ
61 Jesuitenkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָ
61 Franziskanerkirche
טוֹבּיאס 58 Pock, Tobias
ָ
פּוֹק,
פוּקסֶ ,ארנסט ,33 Fuchs, Ernst
273 ,112
פוּקס פּאלאסט ,מלון�אמנות
)סנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן(
ָ
272 Kunsthotel Fuchs Palast
פוּקס�מוֹלארט ,הרוזנת קרולינֶ ה
Fuchs-Mollard, Countess
75 Caroline
פוֹראוּ 173 Vorau
ָ
)בּרגֶ נץ(
רלבּרג ,מוזיאון ֶ
פוֹר ָא ֶ
ְ
Vorarlberger Landesmuseum
264
רלבּרג
ופוֹר ָא ֶ
רלבּרג ראו טירול ְ
פוֹר ָא ֶ
ְ
פּוּרבּאך Purbach
מסעדות 318
פורום האל ,מוזיאון )בּאד האל(
205 Forum Hall Museum
פּוֹרשה ,מוזיאון )גְ מינט( Porsche
ֶ
279 Museum
פּוֹרשה ,פרדיננד Porsche,
ֶ
279 Ferdinand
פּוּשבּאוּם ,הנס Puschbaum,
ָ
204 Hans

פוּשל ָאם זֶ ה Fuschl am See
ְ
מלונות 297
מסעדות 322
פוּשלזֶ ה 228 Fuschlsee
ְ
פוּשר ֶטרל 284 Fuscher Törl
ֶ
ֶפּטלֶ ר ,ויקטור הרברט Pöttler,
170 Viktor Herbert
ֶפּטרוֹנֶ ל 155 Petronell
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
60 ,56
ֶפּטשינג Pöttsching
מסעדות 317
פּיבּר 178 ,162 Piber
ֶ
פיגֶ ר ,היינריך פרידריך Füger,
107 ,33 Heinrich Friedrich
קיליאן 277 Pittner, Killian
ָ
פּיטנֶ ר,
נבּרגֶ ר ,סימון ֶבּנֶ דיקט
ייסט ֶ
ָפ ֶ
Faistenberger, Simon
251 Benedikt
פּיכְ ל ,לודוויג 67 Pichl, Ludwig
פילאך 278 ,22 ,11 Villach
מלונות 299
מלונות 325
פילאכֶ ר פאשינג Villacher
39 Fasching
בקרינתיָה Carinthischer
קיץ ָ
37 Sommer
שוק חג�המולד Christmas
38 market
פילאך ,תומאס ָארטוּלָ ה פון
32 Villach, Thomas Artula von
פּילגראם ,אנטון Pilgram, Anton
67
פּילגרם ,פ"א 149 .Pilgram, F.A
פיליפ אוגוסט ,מלך צרפת Philip
142 August, King of France
פילצמוֹס 184 Filzmoos
מלונות 297
מסעדות 322
אוּאר שפּאצירגאנג
פּינצגָ ֶ
236 Pinzgauer Spaziergang
פיקאסו ,פבלו 74 Picasso, Pablo
מידנקוֹגֶ ל Pyramidenkogel
פּיר ֶ
ָ
281
פישבּאך Fischbach
מסעדות 318
פּישטוֹרף Pistorf
מסעדות 319
רנהרט
פישר פון ֶארלאך ,יוהן ֶבּ ָ
ֶ
Fischer von Erlach, Johann
99 ,32 Bernhard
אוּגארטן )וינה( 107 Augarten
ֶ
ָא
ארמון שוורצנברג )וינה(
101 Schwarzenberg Palace
ארמון ֶשנבּרוּן )וינה(
114 Schönbrunn Palace
בית הספר הספרדי לרכיבה )וינה(
71 Spanische Reitschule
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רנהרט ,המשך
פישר פון ֶארלאך ,יוהן בֶּ ָ
ֶ
הוֹפקנצלאי )וינה(
ָ
מישה
ֶבּ ֶ
66 Böhmische Hofkanzlei
סטשפּילהאוּס )זלצבורג(
ָ
גרוֹסס ֶפ
ֶ
,225 Grosses Festspielhaus
224
ייפאלטיגקייטסקירכֶ ה
ָ
דר
ָ
)זלצבורג( Dreifaltigkeitskirche
218
הספרייה הלאומית )וינה(
74 Nationalbibliothek
פּרינצנ אוֹיגֶ ן
ֶ
וינטר פּאלֶ ה ֶדס
ֶ
)וינה( Winterpalais des Prinzen
75 Eugen
כנסיית מריה קירכֶ נתאל Maria
237 Kirchenthal
נהאוּזֶ ן(
מאוזוליאום ֶ)א ֶר ָ
177 Mausoleum
מאוזוליאום )גראץ( Mausoleum
167
מנזר ֶמלק 146 Melk Abbey
מריה�צל 189
ֶ
טראוּצוֹן )וינה( Palais
פּאלֶ ה ָ
85 Trautson
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )זלצבורג(
ָ
220 ,223 Franziskanerkirche
קוֹלֶ גיֶינקירכֶ ה )זלצבורג(
223 ,220 Kollegienkirche
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
98-9
רובע המוזיאונים )וינה(
86-7 MuseumsQuartier
קלוֹסטרנוֹיבּוּרג Stift
ֶ
שטיפט
138 Klosterneuburg
מיראבּל )זלצבורג( Schloss
ֶ
שלוֹס
219 Mirabell
בּרנט,יוהן לוקאס פון
הילד ָ
ֶ
Hildebrandt, Johann Lukas
32 von
מיראבּל )זלצבורג(
ֶ
ארמון
219 ,30 Mirabell Palace
ארמון קינסקי )וינה( Kinsky
67 Palace
ארמון שוורצנברג )וינה(
101 Schwarzenberg Palace
ֶבּלְ וֶ ֶוד ֶרה )וינה( 102-3 Belvedere
המוזיאון לפולקלור )וינה(
84 Museum für Volkskunde
פּרינצן אוֹיגֶ ן )וינה(
ֶ
וינטרפארק ֶדס
ֶ
Winterpalais des Prinzen
75 Eugen
זֶ מינָ רקירכֶ ה )לינץ(
196-7 Seminarkirche
מריה טרוֹי קירכֶ ה )וינה( Maria
84 Treu Kirche
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
60
ייתה( Prugg
פרוּג )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
155

זידנץ )זלצבורג( 223 Residenz
ֶר ֶ
שטאטפּפרקירכֶ ה מריֶה
ָ
הימלפארט )לינץ(
ֶ
Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt
שטיפט גֶ ְטוָ וייג Stift Göttweig
142
פישר פון ֶארלאך ,יוזף עמנואל
ֶ
Fischer von Erlach, Joseph
189 ,101 Emanuel
ֶפּלָ אוּ 173 Pöllau
פּלאנזֶ ה 257 Plansee
פּלאנֶ ֶטנבּרוּנֶ ן )לינץ(
194-5 Planetenbrunnen
רנשטראסה
ֶ
אוּא
רט ֶ
לבּ ָ
ֶפ ֶ
237 Felbertauernstrasse
לדן 280 Velden
ֶפ ֶ
מלונות 299
מסעדות 325
פסטיבל ברהמס הבינלאומי
Internationaler Brahms
37 Wettbewerb
ְפּלוֹכְ ל ,אנה 184 Plochl, Anna
ֶפלט ָאם זֶ ה Feld am See
מסעדות 325
ֶפלטקירך Feldkirch
מסעדות 324
פליטים 21
)ה(פלנטריום )וינה( Planetarium
64
ֶפלנֶ ר ,פרדיננד Fellner, Ferdinand
85
לצר ,אמליֶה 109 Pölzer, Amalie
ֶפּ ֶ
קסנפּאס 260 ,258 Flexenpass
פלֶ ֶ
לקרמרקט 272 Völkermarkt
ֶפ ֶ
פנסיונים 290
פסחא 36
פסטיבלים 333 ,332 ,36-9
ֶפסטליכֶ ר ָאלמאבּטריבּ Festlicher
38 Almabtrieb
סטלינגבּרג )לינץ( Pöstlingberg
ֶ
ֶפּ
197
רצה ,קרחון Pasterze Glacier
סט ֶ
ָפּ ֶ
282 ,236 ,24
)בּרגֶ נץ(
סטשפּילהאוּס ֶ
ָ
ֶפ
266 Festspielhaus
פסיון ,מחזות 36
ָפּסקוואלטי ,בית Pasqualati
79 house
פעילויות�חוץ 336-9
ראו גם ספורט
פעמונים 328
פּפארקירכֶ ה ראו כנסיות
ְפּ ֶפ ֶנדר 266 Pfänder
ֶפ ֶצ ָרה ,מארי פון Vetsera, Mary
140 von
ֶפקלאבּרוּק 208 Vöcklabruck
פּראטר )וינה( 118 ,108 Prater
ֶ
פּראסר ,הנס 172 Prasser, Hans
ֶ

ֶפּרג 200 Perg
פרדיננד הראשון ,הקיסר
47 Ferdinand I, Emperor
פרדיננד הראשון ,קיסר האימפריה
הרומית הקדושה Ferdinand
,43 I, Holy Roman Emperor
246 ,45
פרדיננד השני ,הארכידוכס
,245 Ferdinand II, Archduke
246
פרדיננד השני ,הקיסר Ferdinand
75 ,66 II, Emperor
מאוזוליאום )גראץ( 167 ,165
פרדיננד השלישי ,הקיסר
,67 Ferdinand III, Emperor
107
פרדיננדיאוּם ,המוזיאון
ֵ
האזורי )אינסבּרוּק(
Tiroler Landesmuseum
245 Ferdinandeum
פרהיסטוריה 41
פרובידנציה ,מזרקת )וינה(
102 Providentia Fountain
ייתה( Prugg
פּרוּג )בּרוּק ָאן ֶדר לָ ָ
155
פרויד ,זיגמונד Freud, Sigmund
79 ,22
מוזיאון פרויד )וינה( Freud
81 Museum
פרוֹמילֶ ר ,יוזף פרדיננד Fromiller,
277 ,276 Josef Ferdinand
פרוֹמנטיני ,יוהן Fromentini,
ֶ
167 Johann
ייטן 172 Frohnleiten
פרוֹנלָ ֶ
פּרוּנֶ ר ,יוהן מיכאל Prunner,
205 ,201 Johann Michael
ֶפּרטשאך Pörtschach
מסעדות 325
תחרות ברהמס הבינלאומית
Internationaler Brahms
37 Wettbewerb
פרידריך ברברוסה ,הקיסר
42 Frederick Barbarossa
פרידריך הראשון ’היפה' ,הנסיך
65 Friedrich the Fair, Prince
בּאבּנבּוּרג,
פרידריך השני לבית ֶ
הדוכס Frederick II Babenburg,
42 Duke
פרידריך השלישי ,הקיסר Friedrich
173 ,63 ,42-3 III, Emperor
גראץ 165 ,164
לינץ 196 ,194
פרידריך הרביעי ,הקיסר Friedrich
259 ,242 IV, Emperor
פרידריך ,קספר דוד Friedrich,
102 Caspar David
פרידריכסהאפן Friedrichshafen
ֶ
267
פריוּנג )וינה( 67 ,54 Freyung
ָ

פריזאך 278 Friesach
פריימן ,פרנץ Freymann, Franz
ָ
276
פריישטאט 201 Freistadt
ָ
פּרינציפּ ,גברילו Princip, Gavrilo
50
ְפריס ,הרוזן מוריץ Fries, Count
141 Moritz
פּריקס ,ד"ר יוהן נֶ פּוֹמוּק Prix, Dr.
111 Johann Nepomuk
ייטן 284 Ferleiten
ֶפרלָ ֶ
)ה(פרלמנט )וינה( Parlament
80 ,78 ,19-20
נצימר 290 Fremdenzimmer
מד ֶ
פר ֶ
ֶ
לתזאר Permoser,
ֶפּרמוֹזֶ רָ ,בּ ָ
103 Balthasar
רמלוּנגסבּרוּנֶ ן )וינה(
ֶפ ֶ
66 Vermählungsbrunnen
ֶפרן ,מעבר�ההרים 256 Fern Pass
אוּאר ,יאקוֹבּ Prandtauer,
נדט ֶ
פּר ָ
ָ
201 Jakob
נגלישן פרוֹילָ יין
ֶ
אינסטיטוּט ֶדר ֶא
לטן( Institut der
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
137 Englischen Fräulein
הימלפארט
דוֹמקירכֶ ה מריֶה ֶ
לטן( Domkirche Mariä
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
136 Himmelfahrt
ֶה ֶרנפּלאץ ָ
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
137 Herrenplatz
)שטייר(
כנסיית כּריסטקינדל ָ
204 Christkindl Church
ֶמלק ,מנזר ,32 Melk Abbey
146
פלוריאן ,מנזר St. Florian
ָ
ָסנקט
200 Abbey
מינסטר ,מנזר
ֶ
קר ְמ ְס
ֶ
204 Kremsmünster Abbey
)דירנשטיין(
ָ
שטיפ ְטסקירכֶ ה
ְ
142 Stiftskirche
פרנץ הראשון ,הקיסר Franz I,
72 ,48-9 ,46 Emperor
פרנץ הראשון ,הקיסר Franz
145 ,115 ,86 ,75 Stephan I
פרנץ יוזף הראשון ,הקיסר Franz
,47 ,40 ,23 Joseph I, Emperor
81 ,75 ,74
בניין הפרלמנט )וינה( Parlament
80
המוזיאון לטכנולוגיה )וינה(
112 Museum of Technology
הרמס�וילה )וינה( Hermesvilla
112
מיכאלֶ רפּלאץ )וינה(
ֶ
68 Michaelerplatz
מלון זאכֶ ר )וינה( Hotel Sacher
96
אישל(
ָקייזֶ ר�וילה )בּאד ְ
210 ,209 Kaiservilla
ָקייזֶ רגרוּפט )וינה( Kaisergruft
75

יטרקט )וינה(
ייכסקנצלָ ָ
ָ
ָר
73 Reichskanzleitrakt
ארמון ֶשנבּרוּן )וינה(
115 Schönbrunn Palace
פרנץ פרדיננד ,נסיך הכתר Franz
Ferdinand, Crown Prince
109 ,50
פרנץ קרל ,הארכידוכס Franz Karl,
196 Archduke
פס�ה ֶהה Franz-Josefs-
ֶ
פרנץ�יוֹזֶ
285 Höhe
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה ָ)אייזֶ נשטאט(
ָ
159 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )גראץ(
ָ
166 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )וינה(
ָ
61 Franziskanerkirche
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )זלצבורג(
ָ
)Franziskanerkirche (Salzburg
223 ,220 ,45
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה ָ
ָ
136 Franziskanerkirche
קסנבּוּרג(
פרנצנסבּוּרג )לָ ֶ
ֶ
139 ,135 Franzensburg
ֶפרנקוֹרן ,אנטון Fernkorn, Anton
70
פרס נובל ,זוכי 51 ,22
רסטל ,היינריך פון Ferstel,
ֶפ ֶ
81 ,64 Heinrich von
רסטר ,לודוויג Förster, Ludwig
ֶפ ֶ
109
סצני�קלָ אוּזֶ ה Prescenyklause
פּר ֶ
ֶ
186
פתולוגיה ,המוזיאון הפדרלי
)וינה( Federal Museum for
81 Pathalogical Anatomy

צ

ָצאוּכֶ נזֶ ה 232-3 Zauchensee
ָצאוּנֶ ר ,פרנץ אנטון Zauner, Franz
74 Anton
צאמר ָקייזֶ ר ,רכס Zahmer Kaiser
ֶ
251 range
צאנג ,אאוגוסט 111 Zang, August
)ה(צבא האדום ,אנדרטת )וינה(
101 Red Army Memorial
צוּגשפּיצה 257 Zugspitze
ֶ
ְצוֶ ְוטל 144 Zwettl
מלונות 295
ְצוֶ ְוטל ,מנזר ,43 Zwettl Abbey
144 ,45
לפסט 37 Orgelfest
אוֹרגֶ ֶ
ְצוָ וייג ,שטפן 219 Zweig, Stefan
צוֹיגהאוּס )גראץ( 131 Zeughaus
ָ
צוּמבּוּש ,קספר פון Zumbusch,
86 Caspar von
רהיטל 256 Zuckerhütl
צוּק ְ
ֶ
ציור 32-3
ציורי קיר 32-3

ציטה ,הקיסרית 75 Zita, Empress
ָ
ציידים בשלג )בּרוֹיגֶ ל( 88
ָציילֶ ר ,יוהן יאקוֹבּ Zeiller, Johann
257 Jakob
צילֶ ה 140 Zille
לפּן Zilletaler Alpen
צילֶ טאלֶ ר ָא ֶ
254-5 ,252-3
צימבּאשפּיצה 260 Zimbaspitze
ֶ
רקלוֹסטר ֶמ ֶר ָראוּ
ֶ
ציסטרציֶינזֶ
ֶ
)בּרגֶ נץ( Zisterzienserkloster
ֶ
265 Mehrerau
צירן ,מיכאל ,202 Zürn, Michael
208
רלבּרג Zürs am
צירס ָאם ָא ֶ
258-9 ,240 Arlberg
ֶצל ָאם זֶ ה 236 Zell am See
מלונות 298
מסעדות 323
ֶצל ָאם צילֶ ר 253 Zell am Ziller
רפסט 36 Gauderfest
אוּד ֶ
גָ ֶ
מסעדות 336
צלילי המוסיקה 335
ֶצ'ליניֶ ,בּנְ ֶבנוּטוֹ Cellini, Benvenuto
90 ,88
ֶצלקינג ,כריסטוף פון Zelking,
200 Christoph von
ֶצלֶ ר זֶ ה 236 Zeller See
צמחונים 301
צמחייה  ,283 ,26-7ראו גם
פארקים וגנים
צעירים ,מטיילים 344
כרטיסי הנחה ברכבת 355

ק

ָקאוּט ,ולנטין Khautt, Valentin
178
ָקאוּניץ ,הנסיך Kaunitz, Prince
114
קאופמן ,אנגליקה Kauffmann,
264 ,262 Angelika
נבּרג 106 Kahlenberg
קאלֶ ֶ
קאמזינָ ה ,אלברט Camesina,
ֶ
98 Albert
קאמרית ,אופרה )וינה(
119 Kammeroper
קאנֶ באלֶ ה ,איזידור Canevale,
107 ,84 ,81 Isidor
קאנֶ באלֶ ה ,אנטוניו Canevale,
63 Antonio
קאנו ,שיט ב 35
קאנוֹבה ,אנטוניו Canova, Antonio
ָ
74 ,70
נבּרג Kapfenberg
קאפּ ֶפ ֶ
ְ
מלונות 296
קאראיאן ,הרברט פון Karajan,
225 ,96 Herbert von
קאראצ'יָ ,אניבּאלֶ ה Carracci,
91 Annibale
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קארה מוסטפה ,הווזיר הגדול Kara
ָ
44 Mustapha, Grand Vizier
קדושים ראו לפי שם הקדוש
ן�בּלאזי ,הארכיהגמון יוהן יאקוֹבּ
קוּא ֶ
ֶ
Khuen-Belasy, Archbishop
226 Johann Jakob
קוּבּין ,אלפרד ,33 Kubin, Alfred
196
קוד לבוש במסעדות 300-1
)ה(קודקס העתיק 200 Alter Codex
קודקס מילֶ נאריוּס מאיוֹר Codex
204 ,32 Millenarius Maior
קוואדי ,שבט 41 Quadi tribe
ליאונהרט
ָ
קוֹיטשאך ,הארכיהגמון
פון Keutschach, Archbishop
233 ,226 Leonhard von
קוֹך ,יוזף אנטון Koch, Joseph
33 Anton
קוֹלֶ גיֶינקירכֶ ה )זלצבורג(
223 ,220 Kollegienkirche
קוֹליג ,אנטון 223 Kolig, Anton
קוֹלין ,אלכסנדר Colin, Alexander
246
קוֹלמרקט )וינה( ,10 Kohlmarkt
69
קולנוע ,בתי )וינה( 119
קולנוע
בתי קולנוע 119
המוזיאון האוסטרי לקולנוע )וינה(
Österreichisches Filmmuseum
119
וִ יֶינאלֶ ה 38 Viennale
קולנוע ,המוזיאון האוסטרי )וינה(
Österreichisches Filmmuseum
119
קונגרס וינה 267 ,46-7
קוּנטמן ,קרל Kundmann, Karl
80 ,55
)ה(קונטרה�רפורמציה 43
קוּניגוּנדה ,הקיסרית Kunigunde,
ֶ
224 Empress
קונסוליות 344 ,342
קונסטנטינוס השני ,הקיסר
267 Constantine II, Emperor
קונצרטים 335 ,334
קוּסטוֹצה ,קרב 48
ָ
קוּפּלְ וויזֶ ר ,ליאופולד
ֶ
63 Kuppelwieser, Leopold
רהלֶ ה
קוֹפּנבּרילֶ ֶ
ֶ
212 Koppenbrüllerhöhle
קוּפּצקי ,יוהן Kupetzky, Johann
ֶ
33
קוּפשטיין 251 Kufstein
ָ
קוֹקוֹשקה ,אוסקר Kokoschka,
ָ
245 ,223 ,197 ,33 Oskar
קוֹרנהוֹיזֶ ל ,יוזף Kornhäusel,
140 ,85 Joseph
קוֹרנוֹיבּוּרג 138-9 Korneuburg
דוֹנָ אוּפסטיבל 36 Donaufestival
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רהאוּס )בּרוּק ָאן ֶדר מוּר(
קוֹרנמ ֶס ָ
ֶ
172 Kornmesserhaus
קורפוס כריסטי ,חג Corpus
37 Christi
האלשטאט 212
טראוּנקירכֶ ן 209
ָ
קזינו ,בתי 333 ,331 ,119
קידומות חיוג 350
ָקייזֶ רגֶ בּירגֶ ה 250 Kaisergebirge
ָקייזֶ רגרוּפט )וינה( 75 Kaisergruft
אישל( Kaiservilla
ָקייזֶ ר�וילה )בּאד ְ
209 ,193
קין ,מיכאל 265 Kuen, Michael
קינוחים 304-5
)דירנשטיין(
ָ
קינרינגֶ רבּוּרג
142 ,128 Künringerburg
קיץ ָ)ארצ'ימבּוֹלדוֹ( 91
קיצבּיהל 251 Kitzbühel
מלונות 299
מסעדות 324
מרוץ הסקי האנֶ נקאם
,332 Hahnenkamm ski race
333
פסטיבל הקיץ Summer
335 Concerts
קיצבּיהלֶ ר הוֹרן Kitzbüheler Horn
251
קיצק 177 ,163 Kitzeck
ֶ
מסעדות 319
קיצשטיינהוֹרן Kitzsteinhorn
ָ
236 ,230-1
קירכבּרג ִאין טירול Kirchberg
ֶ
in Tirol
מלונות 299
מסעדות 324
שטיינהוֹף )וינה( Kirche
קירכֶ ה ָאם ָ
112 am Steinhof
קירכֶ נתאל 237 Kirchenthal
קירלינג 138 Kierling
קירשנר ,כריסטוף Kirschner,
136 Christoph
קירשנר ,פרדיננד Kirschner,
68 Ferdinand
קלאודיוס ,הקיסר Claudius,
41 Emperor
קלאמר ,פרנץ 34 Klammer, Franz
ֶ
קלֶ ֶבּר ,יוהן 237 Kleber, Johann
ָקלֶ גארי ,אלסנדרו Callegari,
245 Alessandro
קלָ גֶ נפוּרט 274-5 ,11 Klagenfurt
מלונות 299
מסעדות 325
מפת רחובות מאוירת 274-5
שוק חג�המולד 38
קלוּאה ,פרנסואה Clouet,
ֶ
91 François
קלוֹסטרנוֹיבּוּרג Klosterneuburg
ֶ
138
מסעדות 316

קלטי ,מוזיאון )האלָ יין(
228-9 Keltenmuseum
קליבּר ,יוזף 97 Klieber, Joseph
ֶ
קלָ יינארל Kleinarl
מלונות 298
קלָ יינְ וואלזֶ רטאל Kleinwassertal
מלונות 299
קלימטֶ ,ארנסט ,82-3 Klimt, Ernst
89 ,86
קלימט ,גוסטב ,74 Klimt, Gustav
245 ,197
בּוּרגתיאטר )וינה( Burgtheater
82-3
בית אגודת הזֶ ֶצסיוֹן )וינה(
96-7 ,94 Secession Building
דאנָ ֶאה 33
הרמס�וילה )וינה( Hermesvilla
112
יהודית 102
ֶקלכזָ אוּ Kelchsau
מסעדות 324
אימרה 210 Kálmán, Imre
ֶ
קלמן,
קמפינג 291
קנדי ,ג'ון פ51 .Kennedy, John F .
ְקנֶ זְ ל ,הנס 82-3 Knesl, Hans
ֶקניגֶ רָ ,פייט 172 Königer, Veit
קניות 326-9
אוכל ומשקאות 327 ,58
בווינה 116-7
החזרי מע"מ 326
מוצרים מומלצים  /מה כדאי
לקנות  /מה לקנות באוסטריה
328-9 What to Buy in Austria
מכירות סוף עונה 327
מלאכת�יד ואמנות עממית 327
קרמיקה וזכוכית קריסטל 327
שווקים וירידים 326
שעות פתיחה 326
קפה 307
נטמן )וינה( Café
קפה לָ ָ
307 ,306 ,79 Landtmann
קפה מוזיאום )וינה( Café Museum
307 ,306 ,95
רבּרג )זלצבורג(
ָקפּוּצינֶ ֶ
218-9 Kapuzinerberg
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה )וינה(
75 Kapuzinerkirche
פּיטלפּלאץ )זלצבורג(
ָק ֶ
221 Kapitelplatz
קפיצות סקי ,תחרויות ,232 ,34
247
קפלות ראו כנסיות
קפלר ,יוהנס Kepler, Joahnnes
194
ֶק ֶפנהילֶ ר ,משפחת Khevenhüller
280 ,278 ,273 family
קפקא ,מוזיאון )קירלינג( Kafka
138 Museum
ָקפּרוּן 236 ,11 Kaprun
מסעדות 322

ָק ְפּרוּנֶ ר ָאכֶ ה ,תחנת כוח Kapruner
236 Ache power station
ֶק ֶפרמארקט 200-1 Kefermarkt
מסעדות 320
צוּנגהאוּס )אינסבּרוּק(
ָ
ָק
245 Katzunghaus
קראוס ,קלמנס Krauss, Clemens
257
קראנאך ,לוקאס Cranach, Lucas
245 ,244 ,167 ,96 ,91
קראנקל ,הנס 35 Krankl, Hans
ְ
ָק ָרוואג'וֶֹ ,מריזי ָדה Caravaggio,
91 Merisi da
ונדל ,רכס Karwendel range
ָק ְרוֶ ֶ
249
אוגוסטה ,הנסיכה
ֶ
ָקרולינֶ ה
Karoline Auguste, Princess
222
רוֹלספלד ,יוליוס שנוֹר פון
ֶ
ָק
Carolsfeld, Julius Schnorr
33 von
קרוּמבּאך Krumbach
מסעדות 317
קרוּמפּנדוֹרף Krumpendorf
ֶ
מסעדות 325
ָק ָרוָ נְ ָקה ,האלפים של Karawanken
280-1 Alps
קרחונים
גרוֹסקלוֹקנֶ ר Grossglockner
285 ,284
טוּקסר ֶפרנֶ ר 252 Tuxer Ferner
ֶ
רצה 282 ,236 ,24 Pasterze
סט ֶ
ָפּ ֶ
קרימלֶ ר ָאכֶ ה Krimmler Ache
237
שטוּבּאי 256 Stubai
קריגלאך Krieglach
השבוע הבינלאומי למוסיקה
עתיקה Internationale Woche
38 der Alten Musik
קרימינולוגיה ,מוזיאון )וינֶ ר
נוֹישטאט( Criminology
139 Museum
קרימל 237 Krimmel
ֶ
רפלֶ ה Krimmler
ואס ֶ
קרימלֶ ר ֶ
237 ,24 ,11 Wasserfälle
ָקרינתיָה ומזרח טירול Carinthia
268-84 ,15 and East Tyrol
היסטוריה 269
מלונות 299
מסעדות 325
מפה 270-1
תחבורה 271
ָקרינתיָה ,מוזיאון הרכבת של
)סנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן( Kärtner
ָ
273 Eisenbahnmuseum
קריסטל
עולמות הקריסטל של
)ואטנס( Swarovski
סוורובסקי ֶ
248 Kristallwelten
קניות 327

נשטיין 191 Krippenstein
קריפּ ָ
ֶ
קרל הגדול 41 Charlemagne
קרל ,הדוכס הגדול Karl, Grand
115 Duke
קרל הראשון ,הקיסר Charles I,
114 ,75 ,50 Emperor
קרל הרביעי ,הקיסר Charles IV,
42 Emperor
קרל החמישי ,הקיסר Charles V,
45 ,43 Emperor
קרל השישי ,הקיסר Charles VI,
115 ,98 ,86 ,48 Emperor
בּאטיסטה
ָ
ָקרלוֹנֶ ה ,ג'ובאני
Carlone, Giovanni Battista
208 ,204
יוֹאקים Carlone, Joachim
ָקרלוֹנֶ הָ ,
172
ָקרלוֹנֶ ה ,פייטרו פרנצ'סקו Carlone,
196 ,187 Pietro Francesco
ָקרלוֹנֶ ה ,קרלו אנטוניו Carlone,
208 Carlo Antonio
ָקרלוֹנֶ ה ,קרלו מרטינו Carlone,
,201 ,200 ,158 Carlo Martino
205 ,204
קרל�מרקס�הוֹף )וינה( Karl Marx-
106-7 Hof
קרלספּלאץ ,פביליונים )וינה(
100 Karlsplatz Pavilions
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
98-9
קרמיקה ,קניות 328 ,327
קרמס 142 ,10 Krems
ֶ
דוֹנָ אוּפסטיבל 36 Donaufestival
מלונות 295
מסעדות 316
מינסטר ,מנזר
ֶ
קר ְמ ְס
ֶ
,32 Kremsmünster Abbey
204 ,149
מינסט ֶררהוֹף )וֶ לס(
ֶ
קר ְמ ְס
ֶ
203 Kremsmünstererhof
)ה(קרנבל ,נשפים 39
קרנבל ,עונה 39
ָקרנוּנטוּם 155 Carnuntum
שטראסה )וינה( Kärntner
ֶ
ֶקרנטנֶ ר
75 Strasse
קרציות 347
שאוּאר ,יאקוֹבּ Kaschauer,
ֶ
ָק
32 Jakob
קתדרלות
לטר דוֹם )לינץ( Alter Dom
ָא ֶ
196
גוּרק 273 ,32 Gurk
דוֹם )גראץ( 166 ,165 Dom
דוֹם )וינֶ ר נוֹישטאט( 139 Dom
דוֹם )זלצבורג( ,221 ,30-1 Dom
224
דוֹם ָסנקט יאקוֹבּ )אינסבּרוּק(
244 ,241 Dom St. Jakob

דוֹם ָסנקט פטר אוּנט פאול
)קלָ גֶ נפוּרט( Dom St. Peter und
276-7 ,275 Paul
דוֹמקירכֶ ה ָ)אייזֶ נשטאט(
159 Domkirche
הימלפארט
דוֹמקירכֶ ה ָמ ִריֶה ֶ
לטן( Domkirche Mariä
)סנקט ֶפּ ֶ
ָ
136 Himmelfahrt
דוֹמקירכֶ ה ָסנקט יוהנס ֶדר
)סנקט יוהן ִאים פּוֹנגָ אוּ(
טוֹיפר ָ
ֶ
Domkirche St. John the
232 Baptist
נוֹיֶיר דוֹם )לינץ( Neuer Dom
197
ָסנקט גיאורגס קתדרלֶ ה
)וינֶ ר נוֹישטאט( St. Georgs
139 Kathedrale
שט ָפנסדוֹם )וינה( Stephansdom
ֶ
62-3 ,58 ,55 ,45 ,42 ,10
)פריישטאט(
נמינסטר ָ
ֶ
קתרינֶ
201 Katharinenmünster

ר

ראטהאוּס ראו בתי עירייה
ָ
ראמסאוּ 184 ,182 Ramsau
ָ
מלונות 296
מסעדות 320
ראמסאוּ Ramsau
ָ
פסטיבל
335 Festival
)מ ֶסרשמידט( 103
ראש של ליצן ֶ
רדיו 345
נטהיין 337 Radenthein
ָר ֶד ָ
מסעדות 325
ָר ֶדצקי ,יוהן 47 Radetsky, Johann
ָרדשטאט 232 Radstadt
יימר Paul-
הוֹפה ֶ
ָ
ימי פאול
335 ,334 Hofhaimer Days
נשטראסה
ֶ
אוּר
דשט ֶטר ָט ֶ
ָר ֶ
Radstädter Tauernstrasse
233 ,232
בּידרמאיֶיר 49
רהיטים בסגנון ֶ
רובנס ,פטר פול Rubens, Peter
272 ,245 ,107 ,96 ,91 ,74 Paul
בּלוּמאוּ ,אתר הנופש
ָ
רוֹגנֶ ר�בּאד
Rogner Bad Blumau resort
333 ,174 ,31 complex
רודולף ,הארכידוכס Rudolf,
140 ,75 ,47 Archduke
רודולף הראשון ,הדוכס Rudolf I,
44-5 ,42 Duke
רודולף השני ,הקיסר Rudolf II,
194 ,44-5 ,43 Emperor
רודולוף הרביעי ,הדוכס Rudolf IV,
60 ,42 ,32 Duke
שט ָפנסדוֹם )וינה( Stephansdom
ֶ
62 ,45
רוֹזֶ ג 280 Rosegg
רוֹזָ ה ,יוזף 115 Rosa, Josef
רוֹזֶ ןֶ ,הנריק 106 Rosen, Henryk
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רוֹזֶ נָ אוּ 144 Rosenau
רוֹזֶ נבּוּרג ,ארמון )קלָ גֶ נפוּרט(
276 ,275 Rosenburg Palace
רוֹטה ,מרטינו 32 Rota, Martino
ָ
רוֹטמייר ,יוהן מיכאל Rottmayr,
ָ
222 ,32 Johann Michael
ארמון ליכטנשטיין )וינה(
107 Liechtenstein Palace
ייפאלטיגקייטסקירכֶ ה
ָ
דר
ָ
)זלצבורג( Dreifaltigkeitskirche
218
פטרסקירכֶ ה )וינה( Peterskirche
60
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה )זלצבורג(
ָ
223 Franziskanerkirche
קוֹלֶ גיֶינקירכֶ ה )זלצבורג(
223 ,220 Kollegienkirche
קרלסקירכֶ ה )וינה( Karlskirche
99
זידנץ )זלצבורג( 223 Residenz
ֶר ֶ
)מלק( Stiftskirche
שטיפטקירכֶ ה ֶ
147
אוּארן Rottenmanner
רוֹטנמאנֶ ר ָט ֶ
ֶ
185 Tauern
רוֹטנמן 185 Rottenmann
ֶ
רוֹיטה 257 Reutte
ֶ
רומא העתיקה 41
המוזיאון הרומי ֶטאוּרניָה
278 Römermuseum Teurnia
המוזיאון לתולדות האמנות )וינה(
90 Kunsthistorisches Museum
ָקרנוּנטוּם 155 Carnuntum
רוֹמל ,הגנרל Rommel, General
ֶ
139
רוֹסבּראנט 232 Rossbrand
רוּסט 156 Rust
מלונות 295
מסעדות 318
רוֹסקוֹפּף 233 Rosskopf
רוֹפאן ,רכס 249
רוּפּרט הקדוש ,218 St. Rupert
ֶ
232 ,224
רוּפּרטסקירכֶ ה )וינה(
ֶ
64 Ruprechtskirche
רוק )מוסיקה( 335
רוֹראוּ 155 Rohrau
ָ
רוֹרמוֹס 182 Rohrmoos
רטרל ,מעבר�ההרים Rohrertörl
רוֹר ֶ
ֶ
236 Pass
זידנץ )זלצבורג( ,221 Residenz
ֶר ֶ
223
זידנצגלריה )זלצבורג(
ֶר ֶ
223 Residenzgalerie
זידנצפּלאץ )זלצבורג(
ֶר ֶ
)223 Residenzplatz (Salzburg
ֶרזנֶ ר ,קרל 63 Rösner, Karl
ֶרטיקוֹן ,הרי Rätikon mountains
260
ריאליזם 33

אינקרייס Ried im
ָ
ריד ִאים
202 Innkreis
ריזאכזֶ ה 183 Riesachsee
ייסהלֶ ה 213 Rieseneishöhle
נא ֶ
ריזֶ ָ
)דימר(
לדה ֶ
ריזֶ נרוּנדגֶ ֶמ ֶ
247 Riesenrundgemälde
שפּאוּן ,אנטון Ritter von
ריטר פון ָ
ֶ
196 Spaun, Anton
ָריידינג 158 ,154 Raiding
ייטנָ אוּ ,הארכיהגמון ווֹלף דיטריך
ָר ֶ
פון Reitenau, Archbishop Wolf
,219 ,218 ,130 Dietrich von
223 ,222
)ה(רייך השלישי Third Reich
70 ,51
מחנות ריכוז 199
יטרקט )וינה(
ייכסקנצלָ ָ
ָ
ָר
73 Reichskanzleitrakt
ָרייכֶ ר ,הנס 226 Reicher, Hans
ָרייכָ רטינגֶ ר ,כריסטוף
249 Reichartinger, Christof
ָריימוּנט ,פרדיננד Raimund,
87 ,85 Ferdinand
ריין ,נהר 267 Rhine, River
יינהרט ,מקס 85 Reinhardt, Max
ָר ָ
פסטיבל זלצבורג Salzburg
225 Festival
שלוֹס ליאופולודסקרוֹן )זלצבורג(
224 Schloss Leopoldskron
ג'וֹשוּאה Reynolds,
ָ
ֵריינוֹלדס,
91 Joshua
לוֹרנץ Reiner, Wenzel
נצל ֶ
ָריינֶ ר ,וֶ ֶ
148 Lorenz
יידר ,טילמן
רימנשנָ ֶ
ֶ
Riemenschneider, Tilman
מריה הקדושה וישו התינוק 90
לטן(
)סנקט ֶפּ ֶ
רימרפּלאץ ָ
ֶ
137 Riemerplatz
רינגשטראסה )וינה( Ringstrasse
ֶ
77 ,57 ,54-55
ריצ'ארד לב�הארי Richard the
142 Lionheart
ריצ'י ,סבסטיאן Ricci, Sebastian
98
ריצינג Ritzing
מסעדות 318
רכבת 354-5
רכבת 354-5
מוזיאון הרכבת )וינה( Railway
112 Museum
מוזיאון הרכבת של ָקרינתיָה
)סנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן( Kärtner
ָ
273 Eisenbahnmuseum
סלטינגבּרג )לינץ(
ֶ
ֶפּ
197 Pöstlingberg
קיצשטיינְ הוֹרנבּאן
ָ
236 Kitzsteinhornbahn
שאפבּרג 209 Schafberg
ֶ
ְשנֶ ֶבּרג 151 Schneeberg

רכבת תחתית 359
רמבראנדט ,245 ,91 Rembrandt
272
נוּאר ,אוגוסט Renoir, Auguste
ֶר ָ
102
)ה(רנסאנס
אדריכלות 30
ציור 91 ,32
ֶרנֶ ר ,קרל 110 ,50-1 Renner, Karl
ָרפאל 107 Raphael
רפואיים ,שירותים 347 ,346
)ה(רפובליקה הראשונה 50-1
)ה(רפובליקה השנייה 51
)ה(רפורמציה 43
ָר ֶפּנלוֹכשלוּכט
262 Rappenlochschlucht
ֶרץ Retz
מלונות 295
רקמה 267
)לוּסטנָ אוּ(
ֶ
רקמה ,מוזיאון
267 Stickereimuseum
קסאלפּן ,הרי Raxalpen
ֶ
ָר
161 ,151 mountains

ש

שאטבּרג 236 Schattberg
ֶ
שאלאבּוּרג 148 Schallaburg
נבּרג ,ליאופולד Schallenberg,
שאלֶ ֶ
144 Leopold
שאפבּרג 209 Schafberg
ֶ
שארל הראשון ,דוכס בורגון
Charles the Bold, Duke of
247 Burgundy
שארק 285 ,283 Schareck
ֶ
שגרירויות 345 ,343
שוברט ,פרנץ Schubert, Franz
140 ,97 ,28
פסלו )שטאטפארק ,וינה( 101
קברו 112
שוברטיאדה )שוורצנברג(
335 ,334 ,37 Schubertiade
שוואץ 248-9 ,45 ,30 Schwaz
שוֶ ֶודנפּלאץ )וינה( Schwedenplatz
64
שוֶ וכאט ,נמל התעופה )וינה(
352-3 Schwechat Airport
שוָ ונֶ נשטאט 205 Schwanenstadt
שוָ ונתאלֶ ר ,יוהן פטר
Schwanthaler, Johann Peter
202 ,201
שוָ ונתאלֶ ר ,פרנץ Schwanthaler,
224 Franz
שוָ ונתאלֶ ר ,תומאס Schwanthaler,
224 ,209 ,208 Thomas
שווקים 326
נאשמרקט )וינה( Naschmarkt
97 ,94
שוורצנברג 262 Schwarzenberg
שוברטיאדה ,37 Schubertiade
335 ,334

שוורצנברג ,ארמון )וינה(
101 Schwarzenberg Palace
שוורצנברג ,הנסיך קרל
Schwarzenberg, Prince Karl
101
שוורצנברגפּלאץ )וינה(
101 Schwarzenbergplatz
שוורצנגר ,ארנולד
22 Schwarzenegger, Arnold
שוורצקוֹגלֶ ר ,רודולף
33 Schwarzkogler, Rudolf
שוורצקוֹפּף 233 Schwarzkopf
שוֹיפלָ יין ,הנס Schäufelein, Hans
ֶ
249
שוּלהוֹף )וינה( 66 Schulhof
שומאן ,רוברט Schumann,
59 Robert
שופן ,פרדריק Chopin, Frederic
148
פסטיבל שופן הבינלאומי
Internationales Chopin
37 Festival
שוֹפּרוֹן 158 Sopron
)טינטוֹרטוֹ( 91
ֶ
שושנה והזקנים
שוּשניג ,קורט Schuschnigg,
50 Kurt
ֶשזאפּלאנָ ה ,259 Schesaplana
260
שחייה
)ואגריין(
ָ
מאדה
עולם המים ָא ֶ
232 Amadé Water World
שטאבּר ,יוהן 108 Staber, Johann
ֶ
אוּרה 205 Stadl-Paura
ל�פּ ָ
שטאד ָ
ְ
שטאט�טוּרם )אינסבּרוּק(
244 ,242 Stadtturm
מפּל ראו בית הכנסת
שטאט�ט ֶ
ֶ
העירוני )וינה(
שטאטפארק )וינה( 101 Stadtpark
)בּראוּנָ אוּ ָאם ִאין(
שטאטפּלאץ ָ
202 Stadtplatz
שטאטפּלאץ )וֶ לס( 203 Stadtplatz
)שרדינג( Stadtplatz
שטאטפּלאץ ֶ
201
שטאטפּפרקירכֶ ה ָסנקט גאלוּס
ָ
)בּרגֶ נץ( 266 St. Gallus Church
ֶ
שטאטפּפרקירכֶ ה ראו כנסיות
ָ
שטאלבּוּרג )וינה( 73 Stallburg
שטאמל ,יוזף 185 Stammel, Josef
ֶ
שטאץֶ ,
וינצנץ 197 Statz, Vincenz
שטוּבּאי ,האלפים של Stubai
256 Alps
שטוּבּאי ,קרחון Stubai glacier
256
שטוּבּאיטאל 256 Stubaital
שטוּבּן 260 Stuben
ֶ
נבּרג ,פסטיבל הכדורים
שטוּבּ ֶ
ֶ
הפורחים Stubenberg, Balloon
18 Festival
שטוּם 336 Stumm
מסעדות 324

שטוֹסָ ,פייט 224 Stoss, Veit
ים�אייזֶ ן�פּלאץ )וינה(
שטוֹק�א ָ
ִ
75 Stock-im-Eisen-Platz
שטיבּינג 170-1 Stübing
שטיינינגֶ ר ,הנס Staininger, Hans
ָ
202
שטיינְ ל ,מאתיאס Steinl, Matthias
ָ
173
שק ֶררטאנץ
יינפלטָ ,מ ֶ
שט ֶ
ָ
39 Steinfeld, Maschkerertanz
שטיינץ 176 Stainz
ָ
שטיינֶ רנֶ ס ֶמר Steinernes Meer
ָ
236
שטייר 204-5 ,192 Steyr
ָ
מסעדות 321
פסטיבל המוסיקה Music
335 ,334 Festival
יינשטראסה Steirische
ֶ
יירישה וָ
שט ֶ
ָ
176-7 Weinstrasse
שפּייכֶ ר Stilluppspeicher
שטילוּפ ָ
ְ
253
שטימרזֶ ה 251 Stimmersee
ֶ
שטיפט גֶ ְטוָ וייג Stift Göttweig
149 ,142
נוֹנבּרג )זלצבורג( Stift
שטיפט ֶ
224 ,32 Nonnberg
מבּרכט Stift St.
שטיפט ָסנקט לָ ֶ
178 Lambrecht
שטיפט ָסנקט פטר )זלצבורג( Stift
224 ,221 St. Peter
קלוֹסטרנוֹיבּוּרג Stift
ֶ
שטיפט
149 ,138 Klosterneuburg
שטיפ ְט ְסקירכֶ ה ראו מנזרים; כנסיות
ְ
דאלבּרט Stifter,
ֶ
שטיפטרָ ,א
ֶ
200 Adalbert
שטיריָה 160-89 ,10 Styria
היסטוריה 161
מלונות 297-299
מסעדות 318-20
מפות 162-3
תחבורה 163
שטנג ,גיאורג 167 Stengg, Georg
ֶ
שט ָפנסדוֹם )וינה( Stephansdom
ֶ
62-3 ,58 ,55 ,45 ,42 ,10
לטן( Stöhr
)סנקט ֶפּ ֶ
שטר ָהאוּס ָ
ֶ
137 Haus
שטראוס ,יוהן האב Strauss,
,111 ,28 Johann the elder
210 ,140 ,131
שטראוס ,יוהן הבן Strauss,
,28-9 Johann the younger
140 ,111
פסלו )שטאטפארק ,וינה( 101
שטראוס ,ריכארד Strauss,
96 Richard
שטראסר ,ארתור Strasser, Arthur
ֶ
95
שטרוֹבּל Strobl
מלונות 298

שטר ְטוֶ וג 178 Strettweg
ֶ
מרכבה ,167 Strettweg chariot
178
רנהרט Strigel,
שטריגֶ לֶ ,בּ ָ
Bernhard
מקסימיליאן הראשון ובני
משפחתו 44-5
שטריפּזֶ נקוֹפּף 251 Stripsenkopf
נדרה פון
שטרנבּאך ,פרנץ ָא ֶ
ֶ
Sternbach, Franz Andrä von
259
שיאסי ,דומניקו Sciassi,
ָ
188 ,178 Domenico
שילֶ הֶ ,אגוֹן ,33 Schiele, Egon
245 ,74
אשה עירומה כורעת 87
מוזיאון )טוּלְ ן( Egon Schiele
138 Museum
שילוט 356
שילר ,פרידריך Schiller, Friedrich
94
שילרפארק )פילאך( Schillerpark
278 ,269
שיניים ,טיפולים 347 ,346
שיצן ָאם גֶ בּירגֶ ה Schützen am
ֶ
Gebirge
מסעדות 318
שיקאנדר ,עמנואל Schikaneder,
ֶ
97 Emanuel
שירותי חירום 346
שלגיה )סרט( 273
ייסשפּייכֶ ר Schlegeisspeicher
ָ
שלֶ גָ
252
שלָ דמינג 182 Schladming
מלונות 296
אוּארן Schladminger
שלָ דמינגֶ ר ָט ֶ
182-3 Tauern
שלוֹס ָאמבּראס )אינסבּרוּק(
245 Schloss Ambras
סטרהאזי ָ)אייזֶ נשטאט(
שלוֹס ֶא ֶ
158-9 Schloss Esterházy
שלוֹס הוֹף 155 Schloss Hoff
ֶ
שלוֹס
מיראבּל )זלצבורג( Schloss
219 ,30 Mirabell
שלוֹס ראו גם טירות; ארמונות
רסבּרג Schloss
שלוֹס ריגֶ ֶ
174-5 Riegersburg
שלוֹסאלם 234 Schlossalm
שלוֹסבּרג )גראץ( Schlossberg
ֶ
166
שלוֹסהוֹטלס 289 Schlosshotels
ֶ
שמורות טבע
ָהיינבּוּרג 155 Hainburg
רשטיין Tierpark
רבּ ָ
טירוֶ ולט ֶה ֶ
ְ
174 Herberstein
שמידט ,יוהן גיאורג Schmidt,
61 Johann Georg

 | 388אינדקס
)קרמזֶ ר(
שמידט ,מרטין יוהן ֶ
,33 Schmidt, Martin Johann
272 ,224 ,203 ,143 ,142 ,136
שמידט ,פרידריך Schmidt,
80 Friedrich
שמידינג 202-3 Schmiding
נה ֶהה 236 Schmittenhöhe
שמיט ֶ
ֶ
שמיץ ,ברונו 196 Schmitz, Bruno
שמיצר ,יוזף מיכאל Schmitzer,
ֶ
248 Josef Michael
להוֹפר ,קרל Schmalhofer,
שמ ֶ
ָ
109 Karl
שמן גרעיני דלעת 176
שמש ,ימי 37
מסוֶ וג(
)ט ְ
שמשון ,תהלוכות ָ
233 Samson Processions
נבּרג ,ארנולד Schönberg,
ֶש ֶ
110 Arnold
ְשנֶ ֶבּרג ,מסלול Schneeberg Tour
151
ֶשנבּרוּן ,ארמון )וינה( Schönbrunn
114-5 ,10 Palace
ֶשנדוֹרף ,וֶ ֶצלוֹ פון Schöndorf,
208 Wezelo von
שניידר ,רומי 22 Schneider, Romy
רנגאסה )וינה(
ֶ
נלאנט
ֶ
ֶש
59 Schönlaterngasse
שעון 345
שעונים ,מוזיאון )וינה( Clock
66 Museum
שעות פתיחה 343
חנויות 326 ,116
מוזיאונים ואתרים היסטוריים 343
מסעדות 300
סניפי דואר 351
ֶש ָפאוּ 250 ,229 Scheffau
שפּאנהיים ,דוכסי Spanheim,
ָ
273 Dukes of
סטיין 234 Sportgastein
שפּוֹרטגָ ָ
שפּיטאל Spittal
מסעדות 325
דראוּ Spittal an
שפּיטאל ָאן ֶדר ָ
278 der Drau
שוקי חג�המולד 38
לבּרג 87 Spittelberg
שפּיט ֶ
ֶ
שפּילבּרגהוֹרן 236 Speilberghorn
ֶ
שפּיץ 143 ,134 Spitz
שראט ,קתרינה Schratt,
210 Katharina

ֶשרדינג 201 Schärding
מלונות 297
מסעדות 321
שרוּנס 259 Schruns
שר ֶמלמוּזיק Schrammelmusik
ָ
119
שר ֶקן 263 Schröcken
ֶ

ת

ָתאוּר Thaur
עריסות חג�המולד 39
תהלוכות יום א' של הדקלים
36 Palmprozession
אוּרה(
ל�פּ ָ
)שטאד ָ
ְ
תובלה ,מוזיאון
205 Shipping Museum
תחבורה 352-9
אוסטריה עילית 193
אוסטריה תחתית ובּוּרגֶ נלאנד
135
וינה :אחרי הבילוי 119
וינה :העיר הפנימית 57
לרינגשטראסה 93
ֶ
וינה :מדרום
למריה�הילפר�
ֶ
וינה :מצפון
שטראסה 77
ֶ
זלצבורגֶ ר לאנד 217
טיסה 352-3
רלבּרג 241
ופוֹר ָא ֶ
טירול ְ
נהיגה באוסטריה 356-7
ציבורית 358-9
ָקרינתיָה ומזרח טירול 270-1
רכבת 354-5
שטיריָה 163
תחבורה ציבורית 358-9
תחותמס השלישי ,מלך מצריים
Thutmosis III, King of Egypt
89
תחנות רכבת 354
תחרה ,טווייה 267
תחתית ,רכבת 359
תיאודוריק ,מלך האוסטרוגותים
Theodoric, King of the
41 Ostrogoths
תיאטרון 333 ,331
) Akademietheaterוינה( 119
) Raimund Theaterוינה( 119
בּוּרגת ָיא ֶטר )וינה( Burgtheater
ֵ
119 ,82-3 ,79 ,22
בית האגודה למוסיקה )וינה(
119 ,118 ,100 Musikverein

)בּרגֶ נץ(Seebühne .
במת האגם ֶ
267 ,266
סטשפּילהאוּס )זלצבורג(
ָ
גרוֹסס ֶפ
ֶ
222-3 Grosses Festspielhaus
האופרה הלאומית )וינה(
,96 ,93 ,92 ,55 ,31 Staatsoper
333 ,119 ,118
האופרה העממית )וינה(
333 ,119 Volksoper
האופרה הקאמרית )וינה(
119 Kammeroper
היכל הקונצרטים )וינה(
119 ,118 Konzerthaus
התיאטרון העממי )וינה(
119 ,85 Volkstheater
התיאטרון על נהר וין )וינה(
,97 ,94 Theater an der Wien
119
פסטיבל זלצבורג Salzburg
333 ,331 ,225 Festival
)בּרגֶ נץ(
סטשפּילהאוּס ֶ
ָ
ֶפ
266 Festspielhaus
תיאטרון יוֹזֶ פשטאט )וינה(
,85 Theater in der Josefstadt
119
)בּרגֶ נץ(
תיאטרון קוֹרנמרקט ֶ
266 Theater am Kornmarkt
תיירות 20-1
לשכות מידע לתיירים 345 ,343
עונת התיירות 342
תלבושות עממיות 253 ,23
תרבות 28-31 ,22 ,19

שמות מסחריים

 ,AEIOUמוטו 167 ,42
) Akademietheaterוינה( 118
) Altman & Kühneוינה( 117 ,116
) Dorotheumוינה( 117
) Meinl am Grabenוינה( 117
) Raimund Theaterוינה( 119
) Wiener Kursalonוינה( 119 ,118
) Witzky Landhausmodeוינה(
117
 ,ZOOMמוזיאון הילדים )וינה(
87 ZOOM Kindermuseum

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על אוסטריה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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