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יעד התיירות הפופולרי ביותר במזרח לטביה הוא הפארק הלאומי ָגאּוָיה, המשלב יערות 
יפים ומוקדי עניין כמו העיירה העתיקה ֶצסיס, ומצודת טּוראיָדה המשוחזרת. על חלק 

ניכר מהאזור משתרעת שמורת הטבע הביוספרית של צפון וידֶזֶמה, הידועה בכרי המרעה 
הסמוכים לחוף, בצוקי אבן�חול ובאדמות�ביצה נרחבות. הכביש מריגה לָדאּוָגבּפילס, 

בירת המחוז, עובר לאורך עמק ָדאּוָגָבה, ובדרך יש מספר תחנות עצירה מומלצות. 
הקתדרלה בָאגלֹוָנה היא מרכז חשוב של צליינות קתולית. עם זאת, מוקד העניין העיקרי 

בעבור רוב המבקרים בלאטגאֶלה, הוא האגמים הרבים המשתרעים כמרבד טלאים, בהם 
ראזָנה (Rāzna) ולּוּבאנס (Lubāns), שני האגמים הגדולים ביותר במדינה.
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מריגה, ניתן להגיע בקלות באוטובוס או ברכבת אל 
האתרים העיקריים בפארק הלאומי ָגאּוָיה, ולפחות 
אוטובוס אחד ביום נוסע אל מקומות ישוב קטנים 

בווידֶזֶמה. אוטובוסים ורכבות נוסעים מספר פעמים 
ביום אל ריגה ואל ָדאּוָגבּפילס. רשת התחבורה הציבורית 

באזור לאטגאֶלה אינה מפותחת, ולכן קל יותר לטייל 
באזור במכונית, בעיקר באזור האגמים. אוטובוסים 
נוסעים בין כל העיירות, אך תדירותם אינה גבוהה.
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תחבורה
,מריגה, ניתן להגיע בקלות באוטובוס או ברכבת אל
םהאתרים העיקריים בפארקהאתרים העיקריים בפארק הלאומי ָגאּוָיה, ולפחות  רר
בובאוטובוס אחד ביום נוסע אלל מקומות ישוב קטנים 

טבווידֶזֶמה. אוטובוסים ורכבות נוסעים מספר פעמים  ידֶזֶמ
ביוםביום אל ריגה ואל ָדאּוָגבּפיללס. רשת התחבורה הציבורית 

באזור לאטגאֶלה אינה מפותתחת, ולכן קל יותר לטייל 
זורזורבאזור במכונית, בעיקר באזזור האגמים. אוטובוסים 
עיעינוסעים בין כל העיירות, אך תדירותם אינה גבוהה.
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גדתו של נהר ָגאּוָיה למרגלות צוק העיטים בפארק הלאומי ָגאּוָיה

עד הכיבוש הגרמני של מזרח לטביה, 
ישבו באזור וידֶזֶמה של ימינו בני 
ליב ושבטים לאטגאלים. הלאה 
לכיוון מזרח, בשטחו של מחוז 
ימינו, התגוררו  לאטגאֶלה של 
נוספים  לאטגאלים  שבטים 

והֶסלֹונים. ההגמון של ריגה שלט 
על מערב וידֶזֶמה ועל חלקו המזרחי, 

והמסדר הליבֹוני תבע בעלות על מרכז 
וידֶזֶמה ועל רוב אזור לאטגאֶלה. לאחר 
פיזור המסדר הליבֹוני ב�1561 נפל האזור 
המזרחי כולו לידי ליטא, ולאחר מכן עבר 

לשליטת פולין.
ב�1629 באו לקצן המלחמות בין פולין 
לשוודיה, ואחריהן נותרו אסטוניה ואזור 
וידֶזֶמה תחת שלטון שוודיה, אך ב�1721 
זה,  אזור  וידֶזֶמה.  את  הרוסים  כבשו 
שכלכלתו התבססה על חקלאות, על 
יערנות ועל תעשיית העץ, נחשב ערש 

התרבות הלטבית, וממנו יצאו הסופרים 
ביותר  המפורסמים  והמוסיקאים 
במדינה. מחוז וידֶזֶמה הוא היום יעד 
התיירות החשוב ביותר במדינה 
אחרי ריגה, כשבולט בו במיוחד 
הפארק הלאומי ָגאּוָיה, המשלב 

יופי טבעי ואתרים עתיקים.
אזור לאטגאֶלה, לעומתו, נשלט עד 
1772 בידי פולין. השפעתה של פולין 
עודדה מסורת קתולית חזקה, הבולטת 
במיוחד במרכז הצליינות ָאגלֹוָנה. מאוחר 
יותר סופח לאטגאֶלה ישירות לאימפריה 
הרוסית, בניגוד לאזורים אחרים בלטביה 
שנשלטו כמחוזות נפרדים. בשל הניתוק 
משאר המדינה נזנח האזור הנידח, שרוב 
תושביו רוסים. עם זאת, הכפרים והאגמים 
השלווים קוסמים למבקרים, וָדאּוָגבּפילס, 
בירת המחוז, מתנערת בהדרגה מהדימוי 
שדבק בה כעיר סובייטית מיושנת ואפורה.

ה י לטב רח  מז
ידי�אדם  מעשה  והאתרים  הטבע  מאתרי  כמה  שוכנים  לטביה  במזרח 
מבקרים  מעטים  שרק  כפריים  מחוזות  לצד  במדינה,  ביותר  הפופולריים 
ובאזור  כבמערב,  מישוריים  לא  גם  אך  הרריים,  אינם  השטח  פני  בהם. 
יש  מהם  בכמה  רבים.  אגמים  הזרועים  נרחבים  רמה  אזורי  שני  מתנשאים 

מתקני תיירות מפותחים מאוד, ואחרים נותרו נידחים ובתוליים.

בתים עתיקים ומגדל בֶצסיס, עיירה הטבולה בהיסטוריה
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Ērgli
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קּולדיָגה
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מאֵזייֵקיי

ָשאּוֵליי

ּפלּונֶגה

שילּוֶטה
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יּורָּברקאס
(יּורּבּורג)

ָמִריאמּפֹוֶלה
(ָמִריאמּפֹול)

ָאליטּוס
(ָאליָטה)

ואֶרָנה

דרּוסקינינקאי

מֹוֶלֵטיי

קובנה

קֵלייֶּפָדה
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ּבירֵז'יי
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ּפאֶנֶבז'יס (ּפּוֵניֵבז')
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ֶטֶלז (ֶטלֵשיי)

דֹוֶּבֶלה

ֶילגאָבה

לֶייּפאָיה

אֹוגֶרה

קּוֶרסאֶרה

ֶונטסּפילס
טאלסי

ּפאיֶדה

סיָלָמֶאה

נארָבה
יּוהבי

אגם
ֵּפייּפסי
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האי
ֹוורמסי

האי
מּוהּו

האי
סאֶרָמה

כף
קֹולָקה

הרצועה
הקּורֹונית

האי
קיהנּו

האי
ִהיּוָמה

ניה אסטו

לטביה

נגרד ני קלי
(רוסיה)

רוסיה

בלארוס

נורבגיה

שוודיה

דנמרק

אסטוניה

רוסיה
לטביה

ליטא
קלינינגרד

גרמניה
פולין

אוקראינה

אוסטריהסלובקיה
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ן לי פו

ריָגה

וילנה

אסטוניה, לטביה 
וליטא על המפה

המדינות הבלטיות משתרעות לחופיו 
הדרום�מזרחיים של הים הבלטי - אסטוניה 
בצפון, לטביה במרכז וליטא בדרום. האזור 

גובל ברוסיה ממזרח, ובפולין, בבלארוס 
ובמובלעת הרוסית, קלינינגרד, מדרום. 

שטחן הכולל של המדינות הבלטיות 
הוא 173,000 קמ"ר. לטביה וליטא זהות 

כמעט בשטחן, ואילו אסטוניה קטנה 
מהן בכשליש, ומתאפיינת בפני�שטח 

מישוריים יותר בהשוואה לשתי המדינות 
האחרות. בשלוש ערי הבירה - טאלין, ריגה 
ּווילנה - מתגוררת כמעט רבע מאוכלוסיית 

האזור, המונה שבעה מיליון תושבים.

תצלום לוויין של המדינות הבלטיות

מבט אווירי על סיָלָמֶאה שבאסטוניה

מפת אירופה

וליטא  ניה, לטביה  | היכרות עם אסטו  1415  | וליטא על המפה  ניה, לטביה   אסטו

מקרא
נמל�תעופה

רציף מעבורות

כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני

מסילת רכבת
גבול בינלאומי

0 50
ק"מ

מדריך זה נועד לסייע לכם למצות את ביקורכם בארצות הבלטיות ומספק המלצות 
מומחים לצד מידע שימושי מפורט. הפרק ממפה את שלוש המדינות בתוך 
הקשר היסטורי ותרבותי, הכולל אירועים חשובים במהלך השנה. לכל מדינה 
מוקדש פרק משלה, המספק מבט כללי ותיאור של תולדות המדינה והאתרים 
החשובים בה, בסיוע מפות, צילומים ואיורים. בפרק מידע שימושי מובא מידע 
על מלונות, מסעדות, חנויות ושוקים, ובידור וספורט. הפרק חשוב לדעת מספק 
טיפים שימושיים במגוון נושאים - משימוש בטלפונים ועד לתחבורה המקומית.

כיצד להשתמש במדריך זה

אסטוניה, לטביה וליטא 
על המפה

במפת האזור תוכלו לראות היכן 
נמצאות המדינות הבלטיות ביחס 

למדינות השכנות. במדריך זה, 
מחולקת כל מדינה לשלושה אזורי 
טיול עיקריים. אזורים אלו נסקרים 

בפירוט בפרק הנפרד המוקדש 
לכל מדינה, כמו אזוריה של 

אסטוניה. אזורים אלה מודגשים 
גם במפות אחרות במדריך זה.

מפת האיתור תסייע לכם 
לזהות היכן אתם נמצאים 

ביחס לשאר מדינות אירופה.

מפת האזור מספקת מבט 2   
כללי על האזור ומסומנת 

בה רשת הכבישים. 
כל האתרים החשובים 

ממוספרים ומסומנים במפה 
זו. באותו עמוד תמצאו 

גם מידע שימושי לנסיעה 
באזור במכונית וברכבת.

מבוא הנופים, ההיסטוריה 1   
ואופיו של כל אזור מתוארים 

בתת�פרק זה. כאן תגלו 
כיצד התפתח האזור במשך 

מאות שנים ומה הוא 
צופן למבקרים בו כיום.

 אסטוניה, לטביה וליטא 
בחלוקה לאזורים 

כל מדינה מחולקת לשלושה 
אזורי תיירות. כל פרק נפתח 
במפה של האזור הנסקר בו. 

המקרא של סמלי המידע מופיע 
על דש הכריכה האחורית.

כל האתרים רשימה המפרטת 
את כל האתרים הנסקרים 

בפרק, ממוינים לקטגוריות: 
כנסיות וקתדרלות, עיירות, 
אתרי�נופש, כפרים, איים 

ופארקים לאומיים.

זה  ך  | כיצד להשתמש במדרי  6

מפת רחובות מאוירת: 
מכיכר בית�העירייה 

אל שערי השחר
אדריכלות הבארוק הייחודית של ליטא ידועה 

בשם בארוק וילנאי. הסגנון האדריכלי בולט 
במבנים המרשימים המרוכזים באזור שערי 
השחר וכנסיית קזימֶייראס הקדוש. מקבץ 

המגדלים והפסלים המקסים הוקם במאות 
ה�17-18 על ידי אדריכלים איטלקיים ופולניים 

עבור פטרונים מהאצולה הפולנית-ליטאית. 
החזיתות הסימטריות של המבנים המהודרים 

משקפות השפעה איטלקית מובהקת. מה 
שמייחד את וילנה, עם זאת, מערים אירופאיות 

אחרות היא האווירה המיסטית הייחודית.

הכוכבים

כנסיית קזימֶייראס    .
הקדוש

כנסיית ֶתֶרֶסה הקדושה   .

שערי השחר   .

d המרכז לאמנות בת�זמננו 

שוכן במבנה מהעידן הסובייטי 
ומוקדש לאמנות חדשנית בת�זמננו

מנזר בזיליוס הגדול
מתחם המנזר המתפורר שימש בית�כלא לפעילים נגד השלטון 

הרוסי בשנות העשרים של המאה התשע�עשרה, בהם המשורר 
אדם מיצקֶייביץ'.

j . כנסיית ֶתֶרֶסה הקדושה

תיאורים מחייה של ֶתֶרֶסה הקדושה, הנערצת 
בזכות כתביה המיסטיים, מעטרים את קמרונות 

אולם�התווך בכנסייה. ציורי�הקיר צוירו בסוף המאה 
השמונה�עשרה לאחר ששריפה פגעה במבנה.

k . שערי השחר

מבנה השער, המוביל אל העיר 
העתיקה הוא אתר עלייה�לרגל. בפנים 

נמצא ציור של מריה הקדושה 
המכוסה שכבת כסף, ולו מיוחסים 

כוחות פלאיים.

s בית�העירייה
תוכנן על ידי האדריכל הליטאי הנודע ָלאּורינאס 

סטוֹוָקה�גּוֶצביצ'יּוס, ובחזיתו קבוע ּפֹורטיקֹו 
קלאסי נועז

f . כנסיית קזימֶייראס הקדוש

שימשה בשנים 1963-1991 
כמוזיאון לאתאיזם. הכתר 

שבראשה מסמל את ייחוסו 
המלכותי של קזימֶייראס הקדוש

 Šv) רחוב קזימֶיירֹו
 (Kazimiero gatvė

הקרוי על�שמו 
של קזימֶייראס 

הקדוש, הוא רחוב 
צר ומרוצף�אבן 

המתפתל מאחורי 
הכנסייה לעבר גגותיו 

של רובע אּוז'ּוּפיס.

כנסיית רוח 
הקודש

שער בזיליוס הגדול

 Vokiečių) רחוב וֹוקֶייצ'יּו
gatvė) הוא אחד הרחובות 

העתיקים ביותר בעיר. בקיץ 
מזכיר הרחוב לפארק, עם 

בתי�קפה המוציאים את 
שולחנותיהם וטיילת נעימה 

ונטועת עצים במרכזו.
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 308-10 ועמ' 338-40
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כנסיית ֶתֶרֶסה הקדושה

מקרא
 מסלול הליכה מומלץ
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מ'

המגדלור האדום בּפאקרי שליד 
ּפאלדיסקי

איון במפרץ ָמטסאלּו, חלק מהפארק הלאומי ָמטסאלּו השליו

1 ּפאלדיסקי

 145 @ £ 4000 * C1 מפת דרכים
paldiski.ee ∑ מטאלין

העיירה (Paldiski), שמקור שמה 
בהגייה האסטונית של המילה 
ָּבלטיסקי (baltiyskiy, 'בלטי' 

ברוסית), הוקמה על�ידי פיוטר 
הגדול ב�1718 ונודעה לה חשיבות 

אסטרטגית לאימפריה הרוסית. 
ב�1962, כשהוקם כאן מחנה 

אימונים לצוללות גרעיניות של 
הצי הסובייטי, היו באזור כבר 

שני כורים גרעיניים בהם הועסקו 
כ�16,000 עובדים. ב�1994 
נסוגו הסובייטים, והעיירה 

צנחה חיש מהרה למצב של 
דילדול כרוני. הפואטיקה של 

העזובה לא חמקה מעיניו של 
הבמאי השוודי לּוקאס מֹודיסֹון, 

צ'ייקובסקי בָהּפסאלּו
בקיץ 1867 שהו צ'ייקובסקי ואחיו 

אנתולי ומֹוֶדסט בָהּפסאלּו. האחים 
התגוררו בבית קטן ברחוב סּור�ֶמֶרה 

(Suur-Mere), בזמן שצ'ייקובסקי 
בן ה�27 עמל על יצירתו ֹווֶיֹווָדה 

(Voyevoda), האופרה הראשונה של 
המלחין, ואחת היצירות החשובות 

 Tshaikovski) שלו. ספסל צ'ייקובסקי
pink) ניצב בטיילת לציון שהותו של 

המלחין בעיירה. בלחיצת כפתור 
ניתן לשמוע קטע מהסימפוניה 
השישית, שלפי הסברה שאבה 

השראה משיר�עם אסטוני.
ספסל צ'ייקובסקי בטיילת 

שבָהּפסאלּו

שצילם בּפאלדיסקי את סרטו 
העגום להפליא ליליה לנצח 

(Lilja 4-ever; 2002), בו נזכרת 
העיירה רק כמקום עלום�שם 

בברית�המועצות לשעבר.
ּפאלדיסקי שוכנת במרחק 52 

ק"מ ממערב לטאלין, וזרם קבוע 
של תיירים בא לכאן כדי ליהנות 

מביקור מרתק. מבני הצבא 
הנטושים מעידים על התפקיד 

החשוב שמילאה העיירה בעבר 
במערכת ההגנה הסובייטית. 
כיום, לאט אך לבטח, הולכת 

העיירה ומתאוששת: אזור 
הנמל זוכה לתנופת בנייה, וחינה 

הטבעי של העיר הופך אותה יעד 
מבוקש לפיתוח אזורי מגורים.

אזור ּפאלדיסקי
בחצי�האי המרהיב ּפאקרי 

(Pakri), שלושה ק"מ ממערב 
לּפאלדיסקי, ניצב המגדלור 

הגבוה ביותר באסטוניה. באזור 
ניתן לראות גם את שרידי המיזם 

השאפתני של פיוטר הגדול, 
מצודה שבנייתה לא נשלמה.

הקהילה השוודית באסטוניה
המתיישבים השוודיים באסטוניה מאוזכרים לראשונה ב�1294, 

ברשומות העיירה ָהּפסאלּו. הסברה הרווחת היא כי השוודים 
התיישבו לאורך רצועת החוף המערבית במאות השלוש�עשרה 

והארבע�עשרה כדי להבטיח את נתיבי הסחר. בשנים 1561-1700 
היתה אסטוניה נתונה תחת שלטון שוודי ישיר, ובתחילת המאה 

העשרים התגוררו באסטוניה 
כ�8000 תושבים דוברי שוודית, 

רובם חיו באי וֹורמסי ובאזור 
ָהּפסאלּו. האסטונים�השוודיים היו 

מיעוט מוכר, עם כתב�עת וזהות 
תרבותית משלו. בכל זאת, רובם 

נמלטו לשוודיה במלחמת�העולם 
השנייה. מעריכים כי באזור נותרו 

כ�2000 אסטונים�שוודיים, אך 
החיים תחת המגף הסובייטי רמסו 
את אורח חייהם הייחודי והשוודים 
נעלמו כמיעוט מזוהה באסטוניה.

3 האי וֹורמסי

מפת דרכים C1 * 350 @ מָהּפסאלּו 
g מרֹוהּוקּוָלה, 10 ק"מ ממערב 

vormsi.ee ∑ לָהּפסאלּו

האי הרביעי בגודלו באסטוניה 
(Vormsi saar), משתרע על 

פני�שטח שרוחבו כעשרה ק"מ 
ואורכו כעשרים ק"מ בלבד. 
האי התברך בנוף סלעי יפה 

ואף שהוא רחוק רק שלושה 
ק"מ מהיבשת, הוא נראה כמו 

לא דרכה בו רגל אדם. גודלו 
הקטן של האי ונופיו הנאים 

הופכים אותו יעד מצוין לטיולים 
ברגל ולרכיבה על אופניים. 

4 הפארק הלאומי 

ָמטסאלּו

מפת דרכים n C2 מרכז הטבע 
 ;Penijõe ָמטסאלּו, בית�האחוזה

טל' 472-4236 פתוח ב'-ו' 
9:00-17:00, שבת וא' 10:00-18:00 

matsalu.ee ∑ 8

 Matsalu) ָמטסאלּו ָרְהבּוספארק
rahvuspark) המשתרע באזור 

מפרץ ָמטסאלּו הצר, הוכרז 
ב�1957 כשמורת טבע לציפורים 

מקננות ונודדות. האזור הוא גן�
עדן לצּפרים, ובאדמות הביצה 

לאורך חופיו מקננים כ�275 מיני 
ציפורים. לאורך החוף יש שישה 
מגדלי�תצפית, בהם ניתן לצפות 
מקרוב בבעלי�החיים ובציפורים, 

ורחבות�תצפית המשקיפות 
לכמה איונים ולכרי�מרעה 

באזור החוף. אל רוב מגדלי�
התצפית ניתן להגיע במכונית 

או באוטובוס, אך מגדל ֶּפִניּוֶאה 
(Penijõe), לגדתו של נהר 

ֶּפִניּוֶאה, נמצא במרחק הליכה 
ממרכז המבקרים של הפארק 

.(Matsalu rahvuspargi keskus)

צלבי�שמש בבית�הקברות של כנסיית 
אֹוָלף הקדוש בהּולֹו

2 ָהּפסאלּו

מפת דרכים C2 * 12,000 @ מטאלין 
 Karja 15 n מהאיים וֹורמסי וִהיּוָמה g

טל' 473-3248 _ פסטיבל למוסיקה 
עתיקה (4-8 ביולי), הפסטיבל למוסיקה 

 Valge Daami) ימי העלמה הלבנה
haapsalu.ee ∑ ('אוג ;Päevad

עיירת הנופש הפופולרית 
(Haapsalu), השוכנת על לשון 

יבשה קטנה המשתרבבת 
אל תוך מפרץ צר, קמה כבר 

במאה השלוש�עשרה. חורבות 
 Haapsalu) טירת ההגמון

piiskopilinnus) המרשימה הם 
מוקד העניין העיקרי בעיירה, אף 

כי עיקר ביצוריה האיתנים של 
הטירה פורקו על�ידי פיוטר הגדול 

במאה השמונה�עשרה. במגדל 
התצפית של המצודה שוכן 

 Haapsalu) מוזיאון המצודה
 ,(Piiskopilinnuse Muuseum

בו מוצגים כלי נשק מימי�
הביניים. קתדרלת ָהּפסאלּו 

 Haapsalu - ָהּפסאלּו טֹומקיריק)
Toomkirik) הסמוכה היא 

הכנסייה הגדולה ביותר באזור 
הבלטי שלה רק אולם�תווך אחד.

במאה התשע�עשרה הפכה 
ָהּפסאלּו עיירת נופש אופנתית, 

שהתפרסמה בבוץ שיוחסו לו 
סגולות מרפא, ובחופיה הנאים. 

ציון הדרך הבולט בעיירה הוא 
רציף הרכבת, שאורכו 216 מ', 

הניצב כעדות ניצחת לעידן 
בו נהרו לעיירה מדי קיץ בני 

המלוכה הרוסית ואנשי האצולה. 
הרציף נבנה ב�1904 כדי 

לקדם את פני הצאר ניקולאי 
השני ופמלייתו, והוא מקורה 
בחופת�עץ מסוגננת, שבאה 
להגן על המבקרים מפני מזג�

אוויר סוער. התחנה נסגרה 
ב�1995 ובמבנה שוכן כיום 
מוזיאון הרכבת האסטונית 

 Eesti Raudteemuuseum)
Haapsalus), בו מוצגים דגמי 
מנועים שהיו בשימוש מסוף 

המאה התשע�עשרה ועד 
תחילת המאה העשרים.

 ,(Paralepa rand) חוף ָּפָרֶלָּפה
ממש ממערב לתחנה, הוא 

חוף הרחצה הפופולרי ביותר 
בָהּפסאלּו. לאורך החוף המזרחי 
נמתחת הטיילת, שהיא מורשת 

נאה נוספת לימיה המפוארים 
של העיירה. מחוף אפריקה 

(Africa rand) מתפתלת הטיילת 
ועוברת דרך אולם המרחצאות 

 ,(Kuursaal) שבקּורסאל
ומובילה אל מוזיאון תושבי 

 Rannarootsi) החוף השוודיים
Muuseum), המוקדש 

לתולדותיהם של השוודים באזור.

E מוזיאון תושבי החוף 
השוודיים

Sadama 31/32 טל' 473-7165 
פתוח ג'-שבת 11:00-16:00 

aiboland.ee ∑ &

המצודה העתיקה בָהּפסאלּו והקתדרלה הסמוכה לה

האי נודע בזכות יערות האורן 
השופעים ושיחי הערער 

הרבים בו, וכן בזכות רצועת 
החוף הסלעית והמרהיבה.

יש המאמינים כי משמעות שמו 
היא 'אי הנחשים' (Ormsö), שכן 

השם מקורו במילה השוודית 
העתיקה לנחש. אחרים סבורים 

שהאי קיבל את שמו בזכות 
 .(Orm) שודד�ים בשם אֹורם

כך או כך, לפני מלחמת�
העולם השנייה התגוררו באי 
כ�2000 שוודים, והשפעתם 

מורגשת בכל רחבי האי.
היישוב העיקרי באי הוא 

הּולֹו (Hullo), שלושה ק"מ 
ממערב לרציף המעבורות 

.(Sviby) שבְסוויּבי
מומלץ לבקר בכנסיית אֹוָלף 

הקדוש (Oleviste kirik) מהמאה 
הארבע�עשרה, כדי להתרשם 

מהּפּולּפיטּום (דוכן דרשות) 
הבארוקי ומבית�הקברות, בו 
נמצא אוסף מרהיב של צלבי�

שמש עגולים (רּונָגסריסט, 
Rõngasrist) המבצבצים מבעד 

לתילי האדמה המכוסים עשב.

בתים ציוריים בכפר באי וֹורמסי

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 295-97 ועמ' 325-27

ורים  ניה בחלוקה לאז | אסטו  8889  | ה  ני  מערב אסטו

, חלק מהפארק הלא

8 קתדרלת וילנה מלונות ומס

 (Vilniaus arkikatedra bazilika) וילניּוס ָארקיָקֶטדָרה בזיליקה
נבנתה לראשונה ב�1251 ככנסייה נוצרית במקום בו ניצב 

מקדש פגאני, ומאז שינתה את פניה מספר פעמים. את החזות 
הנוכחית קיבלה במידה רבה בסוף המאה השמונה�עשרה. 

 Laurynas) האדריכל הצעיר, ָלאּורינאס סטוֹוָקה�גּוֶצביצ'יּוס
Stuoka-Gucevičius) היה זה שהביא את הסגנון הקלאסי 

הצרפתי האופנתי לווילנה הבארוקית, ורעיונותיו לתכנון חזית 
הקתדרלה וחלל הפנים משחזרים מבחינה חזותית מקדש יווני. ב�1950 סגרו הסובייטים 

את הקתדרלה, והפכו את המבנה למוסך למשאיות. ב�1956 נפתחה כאן גלריית תמונות, 
וב�1989 הפך המבנה שוב לכנסייה קתולית, שהוקדשה שנה אחת לפני הכרזת העצמאות.

הכוכבים

. קפלת קזימֶייראס הקדוש

. הקריפטה

קזימֶייראס הקדוש (1458-84)
קזימֶייראס (בפולנית: קאז'ימֶייז') 

היה בנו השני של הדוכס 
הגדול, שאחיו ואחיותיו 

הפכו למלכים ולמלכות של 
מדינות אירופיות מתוקף 

ירושה ונישואין. קזימֶייראס 
נמנע מחיי הפאר של 

חצר המלכות והיה נוהג 
לפרוש לקתדרלה כדי 

להתפלל. הוא מת משחפת 
בגיל 25, והשמועות ייחסו 

סגולות מרפא לארונו. ציור�
הקיר בקפלת קזימֶייראס הקדוש 

מתאר יתום חולה המתפלל 
תחת ארונו של קזימֶייראס, 

ונרפא באורח פלא.
מזבח עשיר בקישוטים 

בקפלת קזימֶייראס הקדוש

. הקריפטה
באחוזת�הקבר הקודרת שמורים שרידיהם של 

שני דוכסים גדולים ושל שתי נשותיהם של 
המלך זיגמּונט השני אוגוסט (שלט, 1548-72), 
הצאצא האחרון של ֶגדימינאס (שלט, 1316-41).

ציור�קיר של הצליבה
מהמאה הארבע�עשרה נמצא 

בקריפטה והוא ציור�הקיר 
העתיק ביותר שנשמר בליטא. 

הוא התגלה ב�1925.

פסלו של לוקאס כותב הבשורה
הוא אחד מפסלי כותבי האבנגליונים 

שבחזית הדרומית. לוקאס מתואר 
כשלצדו שור המסמל שליחות וקורבן.

קפלת ואָלביצ'יּוס
חברי משפחת ואָלביצ'יּוס 

נמנו עם מושלי והגמוני וילנה. 
 Valavičių) הקפלה המפוארת

Koplyčios) נבנתה בתחילת 
המאה השבע�עשרה.

המזבח הראשי
דלת תיבת הקודש (ָטֶּברָנֶקל) 

שבמזבח הראשי שנוצר בשנות 
העשרים של המאה השבע�

עשרה, עשירה בקישוטי זהב וכסף 
מרהיבים. שני אירועים מהברית 

החדשה, הסעודה האחרונה 
וישו רוחץ את רגלי תלמידיו, 
מתוארים לפרטים על הלוח.

הכניסה
היא דרך ּפֹורטיקֹו 

קלאסי ענק.

פסל סטּוקֹו
עליו נראה תיאור 

של העלאת ציפור 
כקורבן מתנוסס על 
הטימָּפנּום שבחזית.

מידע שימושי

Katedros aikšė 1 מפה D3 2 טל' 
85261-0731 פתוח מדי יום 

7:00-19:00 8 הביקור בקריפטה הוא 
במסגרת סיור מודרך בלבד. בררו את 

לוח הזמנים והמחירים בחנות 
המזכרות שבכניסה הצפונית 

לקתדרלה =

. קפלת קזימֶייראס הקדוש
תוכננה בשנים 1623-1636 בידי 
רבי�אמנים איטלקיים. הקפלה 

המרהיבה היא אחת מפניני 
הבארוק החשובות ביותר בווילנה. 

גולות הכותרת העיקריות בה 
עמודי השיש, דמויות עיטורי�טיח 

מרהיבות וציורי�קיר ססגוניים.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 308-10 ועמ' 338-40

ורים  | ליטא בחלוקה לאז  224225  | ילנה  ו  

קפלת 
ואָלביצ'יּוס

מפת הרחובות המאוירת תספק 3   
לכם מבט ממעוף הציפור על 

חלקים מעניינים וחשובים בכל 
אזור תיירות. מספור האתרים 

מקביל לזה שבמפת האזור, 
וכן לתיאור המלא של כל אתר 

ואתר בעמודים הבאים.

מסלול הליכה מומלץ עובר בכמה 
מהרחובות המרתקים והיפים באזור.

הכוכבים מציין אתרים 
שאין להחמיץ

 מידע מפורט תיאור מפורט של 4 
כל הערים הגדולות, העיירות 

ואתרי התיירות החשובים, 
מסודרים לפי מספורם במפת 

האזור שבתחילת הפרק.

מידע שימושי ובו כל הפרטים החשובים 
למבקר באתר, כולל הפניה למפת הדרכים 
שבכריכה האחורית. ההפניות בשלוש ערי 

הבירה, מתייחסות למפות הרחובות.

המספרים מתייחסים 
למיקומו של כל אתר 

במפת האזור, ובפרק עצמו.

המידע השימושי הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

מוקדי עניין עיקריים מבנים 5   
היסטוריים מוצגים בתרשים חתך 

המציג את חללם הפנימי.
רשימת הכוכבים מצביעה על פרטים 

שאסור להחמיץ במהלך הביקור.

מסגרות מאירות היבטים 
מעניינים או רקע היסטורי 

ותרבותי של האתרים.

הלשוניות הצבעוניות 
מציינות את צבעו של כל אזור 

תיירות, ומופיעות בכל עמודי 
הפרק של כל אזור ואזור.

7  | זה  ך   כיצד להשתמש במדרי



נופן של המדינות הבלטיות דומה: לאורכה של רצועת החוף המערבית מתפתל חוף 
בתולי אינסופי, המשתרע מליטא דרך לטביה והלאה אל תוך אסטוניה, כשהוא שוזר 
לאורכו עיירות�נופש יפות כמו ָּפָלנָגה, יּורמאָלה וּפארנּו. איי אסטוניה מתאפיינים 
בגיוון רב ובכל מאפייני הטבע של האזור הבלטי, ואילו באזור הדרום�מזרחי של 
חבל הארץ משתרעות כמה מהאדמות ההרריות והציוריות ביותר באזור כולו. מערב 
לטביה וליטא עשירות ביערות פראיים ובנוף המשתפל ברכות בכיוון מזרח. בערי 
הבירה של המדינות הבלטיות שפע מוקדי עניין עתיקים, ולכל אחת מהן אופי ייחודי 
משלה, החל מהפאר של ימי�הביניים בטאלין, עבור בָאר�נּובֹו הראוותני של ריגה, 

וכלה בהדר הבארוק של וילנה.

לגלות את אסטוניה, לטביה וליטא

טאלין
מימי־הביניים עתיקה עיר

משובחים מוזיאונים
פורחת אמנות זירת
תוססים חיי־לילה

העיר העתיקה מימי�הביניים 
היא לב לבה של טאלין ונקודת 

מוצא מצוינת לביקור. בכיכר בית�
העירייה (עמ' 58-59) ניכר עברה 
המפואר של טאלין מימי�הביניים, 

ובמרחק הליכה קצר ממנה 
נמצאים מוקדי העניין האחרים 
בעיר העתיקה. גבעת טֹומֶּפָאה 
(עמ' 68-69), המשקיפה לנוף 

מרהיב של העיר, היא מקום 
מושבה של ממשלת אסטוניה. 
בעיר יש כמה מוזיאונים קטנים 

אך מרתקים, כשבולטים ביניהם 
מוזיאון העיר טאלין (עמ' 63), 

בו מוצגת סקירה תמציתית 
של תולדות העיר, והמוזיאון 
האסטוני הפתוח (עמ' 81), 
המזמן הצצה לחיי היומיום 

המסורתיים באסטוניה. באזור 
המקסים של פארק ָקדריאֹורג 

פונדק טחנת�הרוח בקּוֶרסאֶרה שבאי 
סאֶרָמה במערב אסטוניה

שלכת צהובה מרהיבה בסתיו בפארק ָקדריאֹורג בטאלין שבאסטוניה

שעון מסוגנן בחזיתה של כנסיית רוח הקודש בטאלין שבאסטוניה

קּוֶרסאֶרה (עמ' 94) ניצבת 
מצודת ההגמון. האי קיהנּו 
(עמ' 101) הוא מן המקומות 
הבודדים בהם עדיין מתקיים 

אורח החיים האסטוני המסורתי.
ּפארנּו (עמ' 98-99) היא עיירת�

נופש מקסימה עם מבנים 
מקסימים ורצועת חוף ארוכה 
ויפה במיוחד, ועיירת�הנופש 

ָהּפסאלּו (עמ' 88) לא השתנתה 
הרבה מאז תור הזהב שלה 

במאה התשע�עשרה, כשהיתה 
עיירת�מרפא אופנתית.

הפארק הלאומי סֹוָמה (עמ' 
100-101) והפארק הלאומי 

ָמטסאלּו (עמ' 89) הם 
שמורות טבע מפורסמות עם 

מערכת אקולוגית מרתקת 
במיוחד, והן שוכנות ליד 

כמה אתרים עתיקים.
בבסיס הימי הסובייטי לשעבר 

שבּפאלדיסקי (עמ' 88) 
יש נופי�חוף מרהיבים, עם 

שרידים מעברה של המדינה 
תחת הכיבוש הסובייטי.

(עמ' 74-77) ניתן למצוא שפע 
מוזיאונים נושאיים קטנים, 

ואת מוזיאון קּומּו לאמנות 
(עמ' 76) המרשים. מעברו 

האחר של הפארק ניצב מגדל 
הטלוויזיה המפורסם (עמ' 80).

טאלין נהנית מאיזון מושלם 
בין עידון תרבותי לבין 

נהנתנות צעירה, ובאזור העיר 
העתיקה יש שפע מסעדות, 

בתי�קפה וברים מצוינים.

מערב אסטוניה
בתוליים איים

נהדרות עיירות־חוף
מרהיבות טבע שמורות

סובייטיים שרידים
בּפאלדיסקי

אזור מערב אסטוניה עשיר בנופי 
טבע יפים. האיים המרהיבים, 

שבאורח פלא לא נגעה בהם יד 
אדם, מזמנים אינספור נסיעות 
דרך נוף יפה ובמסלולי הליכה 
מקסימים. האי סאֶרָמה (עמ' 

92-95) הוא הגדול באיים ובבירתו 
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רצועת החוף הארוכה של מזרח אסטוניה ועיירת�החוף נארָבה�יּוֶאסּו המבצבצת בין האורנים

מזרח אסטוניה
לאֶהָמה הלאומי הפארק

ציוריות עיירות
דתית מורשת

ֶסטּו בני תרבות

במזרח אסטוניה יש מגוון רב 
של מוקדי עניין. הנוף המרהיב 
של הפארק הלאומי לאֶהָמה 

(עמ' 106-10) זרוע כפרי דייגים 
קטנים ובתי�אחוזה מפוארים.

רצועת החוף עוברת דרך כמה 
אזורי תעשייה מרתקים, בהם 

העיירה הסובייטית לשעבר 
סיָלָמֶאה (עמ' 111), ומגיעה 
לקיצה בעיר�הגבול הרוסית 
העתיקה נארָבה (עמ' 112). 

באתר�הנופש נארָבה�יּוֶאסּו 
(עמ' 112) תמצאו את אחד 

החופים היפים ביותר במדינה.
הכפר קּוֶרָמֶאה (עמ' 112) 

נודע בזכות מנזר ּפּוהטיטָסה 
המרהיב של הכנסייה הרוסית�

אורתודוקסית. אגם ֵּפייּפסי 
(עמ' 123) חולש על הגבול 

המזרחי של אסטוניה, ובחופיו 
מלאי�האווירה מתגוררת קהילת 

הסטארוברים (עמ' 122).
העיר התוססת טארטּו (עמ' 
114-17), העתיקה והמודרנית 
כאחת, שוכנת בדרום�מזרח 

המדינה, בלב�לבה של התרבות 
האסטונית. הנוף היפה של האזור 

שופע כפרים ועיירות קטנות, 
כמו ויליאנדי (עמ' 118) ורּוֶגה 
(עמ' 120), ויש בו גם אינספור 
אתרים עתיקים. בפינה הדרום�

מזרחית של אסטוניה משמרים 
בני ֶסטּו (עמ' 120) את אורח�

החיים העתיק והייחודי שלהם.

ריגה
מלאת־אווירה עתיקה עיר

מצוינות מסעדות
ָאר־נּובֹו בסגנון אדריכלות

תוססת תרבותית זירה

העיר העתיקה והססגונית של 
ריגה גדושה אתרים עתיקים, 

חנויות ומוזיאונים לצד בתי�קפה, 
ברים ומסעדות. קתדרלת ריגה 

המרהיבה (עמ' 142) חולשת 
על כיכר הקתדרלה, ואילו 

כנסיית פטרוס הקדוש הנאה 
(עמ' 149) היא אחת מנקודות�
הציון המוכרות ביותר בריגה. 

מבין המוזיאונים הרבים באזור, 
אסור להחמיץ את המוזיאון 

לכיבוש לטביה (עמ' 148) 

המעניין. אנדרטת החירות 
המרשימה (עמ' 150), סמלה 

הנערץ של הלאומיות הלטבית, 
מתווה את הגבול שבין העיר 

העתיקה לבין מרכז העיר.
במרכז העיר אפשר להתרשם 

מאדריכלות בסגנון ָאר�נּובֹו (עמ' 
152-53), אך הדוגמאות המרשימות 

ביותר לה נמצאות ברחוב 
אלברטה. השכונה האלגנטית 

ֶמָז'ּפארקס (עמ' 156) סמוכה לגן�
החיות של ריגה ולבתי�הקברות 

המרשימים בעיר (עמ' 157).
מעברו האחר של נהר ָדאּוָגָבה 

משתרעת הגדה השמאלית 
(עמ' 155), בה נמצאים כמה 
מהאתרים המרתקים ביותר, 

כמו פארק הניצחון (עמ' 155) 
ומוזיאון הרכבת (עמ' 155). 
באזור ריגה שוכן המוזיאון 

הפתוח האתנוגרפי של לטביה 
(עמ' 159), שהוא אחד האתרים 

המעניינים ביותר בריגה.

בתים עתיקים ברחוב מרוצף�אבן בריגה שבלטביה
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וילנה
העתיקה העיר

להפליא השמורה
הבארוק בסגנון אדריכלות

המרשימות סביבותיה
עליזים חיי־לילה

העיר העתיקה של בירת ליטא 
היא אתר מורשת עולם (של 
אונסק"ו), ובה שוכנים עיקר 

אתרי התיירות בעיר, עמם ניתן 
למנות את מבוך חצרותיה של 

אוניברסיטת וילנה (עמ' 220-22) 
ואת קפלת קזימיר הקדוש 

שבקתדרלת וילנה (עמ' 224-25).
הצריחים וחללי הפנים של 
כנסיות קתוליות כמו יוחנן 

הקדוש (עמ' 222), אנה הקדושה 
(עמ' 228) ותרזה הקדושה (עמ' 

234), ושער השחר (עמ' 235) 
אפוף�המסתורין, יצאו בלא פגע 

מגלי ההרס והחורבן שחוללו כאן 
המלחמות במשך מאות שנים.
אדריכלות הבארוק המאפיינת 

את וילנה מייחדת אותה מכל עיר 
אחרת באירופה. כנסיית פאולוס 

ופטרוס הקדושים (עמ' 242-43), 
אחת מפניני הבארוק היפות 

ביותר בווילנה, שוכנת במרחק 
הליכה קצר מהעיר העתיקה.

הרובע הבוהמי אּוז'ּוּפיס (עמ' 

מזרח לטביה
גָאּויָה הלאומי הפארק
בתולית חוף רצועת

לרוב אגמים
העתיקה ָדאּוגָבּפילס

בפארק הלאומי ָגאּוָיה (עמ' 
186-89) תוכלו להתרשם מהנוף 
המרהיב ביותר במדינה. הפארק 

משתרע על�פני עמק ָגאּוָיה, אגן 
מיוער נרחב, שגדותיו זרועות 
סלעי אבן�חול תלולים וצוקים 
מעוררי�השתאות. נהר ָגאּוָיה 

מתפתל ומתעקל בחדות ונראה 
שליו רק למראית�עין: הנהר 

הוא אתר אידיאלי לחתירה 
בקאנו ובקיאק, כשלצידו מרושת 

ארמון רּונדאֶלה בלב גן מוריק במערב לטביה

ֶמז'ֹונֶטה (עמ' 166) בסגנון 
הניאו�קלאסי, הם רק כמה 

מהאתרים המשקפים את סיפורה 
הייחודי של מערב לטביה.

מערב לטביה
יּורמאלָה בחופי אתרי־נופש

מקסימות עיירות
הליבֹוני החוף

מרהיבים ארמונות

במערב לטביה נמצאים כמה 
מהאתרים המרשימים ביותר 

באזור הבלטי. ביּורמאָלה (עמ' 
170-71) תמצאו לאורך החוף 

אורנים ואתרי�נופש יפים. 
בתי�הקיץ הצפופים זה לצד 

זה נחשבים פלא אדריכלי, 
וביניהם יש דוגמאות נדירות 
לסגנון ָאר�נּובֹו בבנייה בעץ.
בעיר החוף ֶונטסּפילס (עמ' 

176-77) יש מרכז עתיק ששוחזר 
בדקדקנות. בעיני רבים לֶייּפאָיה 

(עמ' 180-81) היא העיר היפה 
ביותר בלטביה, מחוץ לבירה, 

והיא ידועה בחיי המוסיקה 
התוססים שלה. הנוף השופע 

באזור מלא עיירות קטנות 
ומקסימות, כמו טּוקּומס (עמ' 

171), סאּביֶלה (עמ' 178) בה 
מייצרים יין, וקּולדיָגה (עמ' 179).

החוף הליבֹוני הנמתח לאורכם 
של מפרץ ריגה והים הבלטי, 

עד קצהו בכף קֹולָקה (עמ' 
173), מנומר אינספור כפרי 

דייגים יפים ועתיקים, והנסיעה 
לאורכו רצופה נופים יפים. 
קֹולָקה הוא חלק מהפארק 
הלאומי סליֶטֶרה, המכוסה 
יער עבות. כאן מתגוררים 

בני ליב (עמ' 172), תושביה 
הקדומים ביותר של לטביה.

ארמון רּונדאֶלה (עמ' 168-69) 
בסגנון הרוקוקו וארמון 

ילדות בתלבושות מסורתיות ליד מצודת 
ֶצסיס שבמזרח לטביה

הפארק בשבילי טבע יפים. 
סיגּולָדה (עמ' 188) היא נקודת 

מוצא מצוינת לביקור באזור, אף 
כי גם העיירה עתיקה ֶצסיס (עמ' 

188-89) שבגבול המזרחי של 
הפארק היא נקודת מוצא טובה.

רצועת החוף שממזרח לריגה 
אינה פופולרית כמו יּורמאָלה, 
אך היא יפה לא פחות. עיירת�
הנופש הנעימה ָסאּולקָרסטי 
(עמ' 192) תוכל לשמש בסיס 

מצוין לביקור בשורה של כפרי�
חוף קטנים לאורכה של רצועת 

החוף הבתולית להפליא.
בדרום�מזרח לטביה בולט 

אזור לאטגאֶלה (עמ' 198), 
הידוע בזכות ריבוי האגמים, 

שהם יעד אהוב על המקומיים 
לדיג או לטבילה מרעננת.

העיר ָדאּוָגבּפילס (עמ' 
196-97), שרוב אוכלוסייתה 

דוברת רוסית, עשירה 
במבנים ובאתרים עתיקים.
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מרכז ליטא
בטראֵקיי המבוצר האי

נרחבים לאומיים פארקים
אידיליות עיירות־מרפא

בקובנה המוזיאונים

בטיול�יום שליו מווילנה לטראֵקיי 
(עמ' 252-53) תוכלו לבקר 

במצודה ציורית על אי בלב אגם 
זרוע איים, לסייר בטירה, לשכור 

סירת�משוטים, לשחות באגם 
ולסיכומה של חוויה בלתי�

נשכחת גם לטעום מהמאכלים 
הייחודיים בכפר הקראים.

האזור התברך בנוף מוריק 
ובאגמים צלולים כבדולח. 

בפארק הלאומי ָאאּוקשֵטייִטָיה 
(עמ' 266-67), שהטבע בו 

נשמר להפליא, פרושה רשת 
של אגמים ונהרות שייהנו את 

חותרי הקאנו, ואילו ביערות 
העתיקים של הפארק הלאומי 

דזּוִקָיה (עמ' 256) תמצאו 
כפרים נידחים עם בקתות שלהן 

גגות סכך ופלגים מפכפכים.
דרּוסקינינקאי (עמ' 255), אחד 

מאתרי�המרפא החשובים 

מערב ליטא
ייחודיים ולגונה לשון־יבשה
ּפָלָנגָה השליו אתר־הנופש

התוססת עיר־הנמל
קלֵייּפֶָדה

מאיִטיָה ֶ ז הלאומי הפארק

מערב ליטא מבודד יחסית 
ומרוחק מווילנה, ובכל זאת 

תמצאו בו מקומות מרתקים 

בליטא, שוכן בעיקול של נהר 
ֶנמּונאס, שגדותיו נטועות אורנים 
גבוהים. האתר ידוע בבוץ עשיר 

במינרלים ובמים שמייחסים להם 
סגולות מרפא. עיירת�המרפא 

השלווה ּבירשטֹונאס (עמ' 257) 
פופולרית בזכות פסטיבל הוותיק 

בליטא, ג'אז בּבירשטֹונאס.
קובנה (עמ' 258-61) שוכנת 

בליבה של ליטא, ובעיני 
רבים היא המרתקת שבערים 
השניות בגודלן באזור הבלטי. 
עושר המוזיאונים בעיר מזמן 

הצצה אל אופייה של ליטא.

240) והנוף הנשקף מארמון 
ֶוורֵקיי (עמ' 245) הם מקומות 

נהדרים לטיול�יום, ואילו 
בשולי העיר נמצאים מוזיאון 
פושקין (עמ' 244) ואנדרטת 

השואה בּפֹונאר (עמ' 244-45) 
המספקים ביקור מעמיק יותר.

לצד חיי�הלילה התוססים, נודעת 
וילנה בחיי התרבות העשירים 

שלה. בעיר יושבות שתי תזמורות 
סימפוניות והיא מארחת כמה 
פסטיבלים חשובים למוסיקה.

קתדרלת וילנה ומגדל�הפעמונים ֶגדימינֹו

אחד החופים הפופולריים באזור ָּפָלנָגה שבמערב ליטא

לביקור. גולת הכותרת הוא 
נופה הייחודי של רצועת החוף, 

ובמיוחד הפארק הלאומי 
ברצועה הקּורֹונית (עמ' 

284-85), לשון�יבשה דקה 
הפורצת אל תוך הים הבלטי, 

ונמתחת לאורך של כמעט מאה 
ק"מ של  דיונות גבוהות ויער 
אורנים. כפרי הדייגים ומעגני 
היאכטות הפונים אל הלגונה 

הקּורֹונית המוגנת מוסיפים ליופיו 
הייחודי של האזור, ואילו העיירה 

הקטנה והנפלאה ניָדה תיהנה 
אתכם בחוף חולי מרהיב. לשון�

היבשה השלווה היא אתר מורשת 
עולם (של אונסק"ו). לעומתה, 
אתר�הנופש ָּפָלנָגה (עמ' 282) 

השוכן הלאה בכיוון צפון, עמוס 
בקיץ במשפחות בחופשה 

ובצעירים בליינים. מומלץ לטייל 
בָּפָלנָגה בכל מקרה, אם במשך 
העונה או מחוצה לה, כדי לבקר 

באתרים כמו מוזיאון הענבר.
מבתי העץ למחצה ומהעיר 

העתיקה המקסימה של עיר�
הנמל קֵלייֶּפָדה (עמ' 280-81) 

ניתן להבחין בניחוח פרוסיה 
הישנה. חיבתם הגדולה של 
בני המקום לחגיגות מגיעה 

לשיאה בפסטיבל הים, המושך 
אליו מדי שנה תיירים רבים.
הטבע הנידח באזור בולט 
במיוחד בפארק הלאומי 
ֶז'מאיִטָיה (עמ' 278-79) 

ובסביבותיו. בכפרים הנידחים 
ובבתי�העץ בחוות ניתן להבחין 

בשילוב  אפוף�מסתורין של 
דימויים קתוליים ופגאניים, 

הבולט במיוחד בצלבים 
ובמקדשים בשולי�הדרך, או 

בגן אֹורבידאס (עמ' 277).

13  | וליטא  ניה, לטביה   לגלות את אסטו
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מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
81 ,72 Aegna Saar ָאֶאגָנה, האי

ָאאּוטֹואֹוסָטה, תחנת האוטובוסים 
 Autoosta המרכזית בריגה

399-402
 Autobusu (אוטובוס) ָאאּוטֹוּבּוסּו

408
 ,249 ,210 Aukštaitija ָאאּוקשֵטייִטָיה

250-51
ָאאּוקשֵטייִטָיה, הפארק הלאומי 

 Aukštaitijos Nacionalinis Parkas
 ,311 ,266-67 ,250-51 ,208 ,13

341
גבעת ָלָדָקלניס 266-67  

266-67 Trainiškis טֵריינישקיס  
 II (ה)כפר האתנוגרפי סאלֹוס  

266-67
(ה)מוזיאון לכוורנות 266-67  

מלונות 311  
מסעדות 341  

נתיב המים ואלציּו ֶּפרֶבז‘ימאס   
266-67 Valčių Pervežimas

244 ,214 Aušra (עיתון) ָאאּושָרה
115 ,114 Isa ja Poeg (פסל) אב ובנו

395 Avies אביֶאס, חברת התעופה
 Rüütelkonna (ה)אבירים, בית

71 ,68-69 ,56 Hoone
 140 Akmens Tilts (ה)אבן, גשר

(ה)אגודה הבינלאומית של אכסניות 
 International Youth הנוער

289 ,(Hostel Association (IYHA
 Eglė Žalčių ֶאגֶלה, מלכת נחשי�המים

282 Karalienė
195 ,183-85 ,167 Aglona ָאגלֹוָנה

מלונות 305  
מסעדות 335  

 Aglonas ָאגלֹוָנה, הבזיליקה של
195 Bazilika

 257 Orija ežeras אגם אֹוִרָיה
198 Ješa ezers אגם ֶאֶז‘ֶזרס

 ,164-65 Engures ezers אגם ֶאנגּוֶרה
172

(ה)מוזיאון לספנות ולדיג 172  
(ה)מרכז לאורניתולוגיה   

 Ornitoloģisko Pētījumu Centrs
172

רֹוָיה 172  
265 Asveja ežeras אגם ָאסֶבָיה

 Baluošas ežeras אגם ּבאלּושאס
266-67

265 Baltieji lakajai אגם ָּבלטֶייאי
 252-53 Galvė ežeras אגם גאלֶבה

264 Dviragis ežeras אגם דביראגיס
265 Drūkšių ežeras אגם דרּוקֵשיי

266-67 Dringis ežeras אגם דרינגיס

 ,104-105 Võrtsjärv אגם וּורטסיָאְרב
118

יּוֶגֶבסֶטה 118  
 Tauragnas ežeras אגם ָטאּוָרגנאס

 266-67
 273 Talšos ežeras אגם טאלשֹוס

 121 Tamula järv אגם טאמּוָלה
 Juodieji Lakajai אגם יּואֹודֶייאי ָלָקָיאי

 265 ežeras
 198 Lubānas ezers אגם לּוּבאנס

 276 Lūkstas ežeras אגם לּוקסטאס
 Linkmenas ežeras אגם לינקֶמנאס

 266-67
 276 Mastis ežeras אגם מאסטיס

 Sravinaitis Ežeras אגם סרֹובינאיטיס
250-51

 Papes אגם ּפאֶּפה, שמורת טבע
 181 ,164-65 Dabas Parkā

ויטֹולנֶייקי 181  
(ה)מוזיאון האתנוגרפי הפתוח של   

לטביה 159, 181
118 Pühajärv אגם ּפּוהאָיארב

 122 Põlva järv אגם ּפּולָבה
 ,21 ,19 ,11 Peipsi järv אגם ֵּפייּפסי

 123 ,104-105 ,103
וארסָקה 123  
מּוסטֶבה 123  
ּפיריסאר 123  
קאֶסָּפה 123  
קֹולקָיה 123  

123 Raja ראָיה  
 ,269 Platelių ežeras אגם ּפלאֶטֵליי

 277-79
 198 Rāznas ezers אגם ראזָנה

 265 Rubikių ežeras אגם רּוּביֵקיי
 120 Rõuge Suurjärv אגם רּוֶגה

 264 Širvėnos Ežeras אגם שירֶבָנה
אגמים ראו תחת שמות האגמים

אדווארד וילֶדה לֹוקאל (פאב אירי) 
116 Eduard Vilde Lokaal

ֶאֶדָלָראּוְדֶטה (חברת רכבת) 
394-95 Edelaraudtee

 Vilkaču Priede אדם�זאב‘, עץ�אורן’
191

 Adamson, אדמסון, ָאמנדּוס
78 Amandus

71 ,66 Adamson-Eric אדמסון�ֶאריק
אדריכלות 16-17

ָאר�נּובֹו 11, 16, 17, 152-53  
בארוק 16  

בת�זמננו 17  
גותית 16  

היסטוריציסטית 17  
מודרניזם 17  

ניאו�בארוק 17  
ניאו�קלאסית 17  

סימבוליזם 17  
קלאסית 17  

רומאנסקית 16  
רנסאנס 16  

120 Obinitsa אֹוּביניטָסה
אוגוסט, המלך זיגמּונט השני 

 ,211 Žygimantas III Augustas I
 224-25

 Augustas אוגוסט השני, מלך פולין
 264 II

 Oginskis, אֹוגינסקיס, מיקֹולאס
277 Mykolas

 178 Ūdens Iela אּוֶדנס, רחוב
409 ,395 Avis אוויס

אוויס, עמדה לשירות עצמי להשכרת 
מכוניות 395

320-21 Užavas אּוז‘אבאס
240 ,235 ,12 Užupis אּוז‘ּוּפיס

אוטובוס, אוטובוס חשמלי וחשמלית 
408-409 ,402-403 ,396-97

408 Autobusu ָאאּוטֹוּבּוסּו  
408 Bilietas (כרטיסים) ּבילֶייטאס  

 Tallinna חברת האוטובוסים טאלין  
 Linnatranspordi Aktsiaselts

396-97
טאלין�קארד (כרטיס הנחה)   

396 ,380 Tallinn Card
408 Troleibusu טרֹוֵלייּבּוסּו  

408 Stotelė (תחנה) סטֹוֶטֶלה  
רשת התחבורה הציבורית של ריגה   

402-403 SIA Rīgas Satiksme
שילוט באוטובוסים 396  

אוטובוס בינמדינתי, חברות 392-93, 
399

393 Ecolines ֶאקֹוליינס  
 ,393 Lux Express לּוקס אקספרס  

399
399 Nordeka נֹורֶדָקה  

אוטובוס בינמדינתי
אסטוניה 393  

לטביה 399  
ליטא 405  

Auto- מכונית המרוץ ,V16 אוטו�יוניון
158 Union-Rennwagen

118 ,104-105 ,103 Otepää אֹוֶטָּפה
מוזיאון דגל הלאום 118  

מלונות 298  
אגם ּפּוהאָיארב 118  

מסעדות 328  
321 Olvi (חברת בירה פינית) אֹולבי

193 Uldevena Pils אּולֶדֶבָנה, מצודת
 Oldhouse אֹולד�האוס, גסטהאוס

292 Guesthouse
321 Õlu (בירה) אּולּו

 Ulianskas, אּוליָאנסקאס, ָקזימֶייראס
274 Kazimieras

(ה)אולימפי, מרוץ היאכטות 53
מועדון היאכטות ּפיריָטה 53  

 Ulmanis, Guntis אּולמאניס, גּונטיס
137

אינדקס
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 Ulmanis, Kārlis אּולמאניס, קארליס
156 ,136-37

 Olav II אֹוָלף השני, מלך נורבגיה
66 Haraldson, Konge av Noreg

אֹוֶלקס, שירות אוטובוסים בנמלי 
405 Ollex התעופה של ליטא

 Omnitel (ספקית סלולר) אֹומניֶטל
391

199 Umernieki אּוֶמרינֶייקי
115 Õun, Ülo אּון, אּולֹו
פסל של אב ובנו 115  

אֹונאדּו, שביל הבונים בכפר 
 109 Koprarada

 Oandu אֹונאדּו, שביל טבע ביער
 109 ,107 Loodusmetsarada

 ,104 Ontika pank אֹונטיָקה, חוף
 298 ,111

ואלאסֶטה 111  
מסעדות 328  

 Toila-Oru פארק טֹואיָלה�אֹורּו  
111 Park

(ה)אוניברסיטאי, מצפה הכוכבים 
 116-17 Tartu Observatoorium

 Latvijas אוניברסיטת לטביה
 155 Universitāte

 Bronenosets אונית�הקרב ּפֹוטיֹומקין
22 Po’tyomkin

אונסק“ו, אתרי מורשת עולם 12-13, 
284-85 ,280 ,270-71 ,254 ,55

 176 Ostas Iela אֹוסטאס, רחוב
167 Upītis, Pēteris אּוּפיטיס, ֶּפֶטריס

 Oppenheim, אֹוֶּפנַהיים, דניס
254 Dennis

254 Chair/Pool כיסא/בריכה  
מכל מתנועע עם בריכה חשופה   

 Drinking Structure בצורת כליה
254 with Exposed Kidney Pool

אופניים, רכיבה על 397, 403, 409
סיטי�ּבייק, השכרת אופניים   

397 CityBike
 ,13 Orvydo Sodyba אֹורבידאס, גן

 277 ,270-71
 Orvidas, Vilius אֹורבידאס, ויליֹוס

277
111 Oru Park אֹורּו, פארק

Orlov- אֹורלֹוב�ָדווידֹוב, הרוזן
78 Davydov

 Ivanauskaitė, איָבָנאּוסֵקייֶטה, יּורָגה
207 Jurga

 Jaanilinna Linnus איָבנגֹורֹוד, טירת
104

איגָנליָנה, תחנת כוח גרעינית 
 Ignalina Nuclear Power Plant

265 ,207
 Easy Car (השכרת רכב) איזי�קאר

395 Rent
אייזנשטיין, סרגיי 22

אונית�הקרב ּפֹוטיֹומקין 22  
שביתה! 22  

איים
(ה)אי ָאֶאגָנה 72, 81  

(ה)אי ִהיּוָמה 85-87, 90-91  
(ה)אי ֹוורמסי 86-87, 89  

(ה)אי וילסאנדי 85, 95  
(ה)אי מּוהּו 85-87, 91  

(ה)אי מֹוְהני 109  
(ה)אי סאֶרָמה 10, 85, 86-87,   

92-95
(ה)אי ּפיריסאר 123  

(ה)אי קיְהנּו 10, 86-87, 101  
25 Iļģi אילְדז‘י, להקת

276 Imsrė upė אימסֶרה, נהר
190 ,184-85 Ainaži ָאינָאז‘י

 Ainažu מוזיאון האקדמיה הימית  
190 Jūrskolas Muzejs
מוזיאון מכבי�האש 190  

 Ainažu ָאינָאז‘י, האקדמיה הימית
191 Jūrskolu

 Ingatsi אינָגטסי, שביל ביצת
100-101 matkarada

אינוקנטיוס השלישי, האפיפיור 
31 ,21 Innocentius III

 Intas, Dr אינטאס, ד“ר ואצלֹובאס
277 Vaclovas

מוזיאון ופארק הסלעים 277  
אינטרנט ומייל 389-91

 Interneta אינטרנָטה קלאבס  
390 Clubs

 Interneta אינטרנָטה ָקֶפניָצה  
390 Kafenica

 Internetikohvik אינטרנטיקֹוְהביק  
389

390 Datorsalon דאטֹור�סלון  
192 ,184-85 Ikšķile איקשקיֶלה

כנסיית מריה הקדושה 192  
מלונות 306  

מסעדות 336  
 EuroVelo אירו�ֶוולֹו, מסלולי אופניים

401 ,399 ((EV
17 Europos Bokštas אירופה, מגדל

אירופה, פארק, מוזיאון פתוח 
 ,250-51 ,249 Europos Parkas

254
254 Chair/Pool כיסא/בריכה  

מכל מתנועע עם בריכה חשופה   
 Drinking Structure בצורת כליה

254 with Exposed Kidney
 Dvigubo פירמידה בשלילה כפולה  

254 negatyvo piramidė
(ה)אירופי, האיחוד 39, 45, 53, 

215 ,205-207
 Alberta Iela (רחוב) אלברטה ֶייָלה

152-53 ,17 ,13
 Algirdas, אלגירדאס, הנסיך הגדול
 Lietuvos Didysis Kunigaikštis

234 ,227 ,223
144 Aldaru iela ָאלדארּו, רחוב

 Aldaris Zelta (בירה) ָאלדאריס ֶזלָטה
320-21

191 Alunāns, Juris ָאלּונאס, יּוריס

199 ,184-85 Alūksne ָאלּוקסֶנה
מוזיאון התנ“ך על�שם ארנסט   

גלּוק 199
109 ,106-107 Altja ָאלטָיה

 Queen אליזבת השנייה, המלכה
67 Elizabeth II

 Alita Sampanas ָאליָטה ָשמָּפנאס
320-21

 ,250-51 Alytus (ָאליָטה) ָאליטּוס
341 ,311 ,256-57

כנסיית המלאכים השומרים 256  
(ה)מוזיאון לפולקלור המקומי 256  

מלונות 311  
מסעדות 341  

ּפּונָיה 257  
אליפות העולם לסקי נורדי של 

 FIS הפדרציה הבינלאומית לסקי
 Nordic World Championships

119
אלכסנדר הראשון, הצאר 34
אלכסנדר השלישי, הצאר 70

אלכסנדר השני, הצאר 228
ֶאֶלקטריָראּוְדֶטה (חברת רכבת) 

394-95 Elektriraudtee
 Alekna, Virgilijus ָאֶלקָנה, וירגיליּוס

23
62 Eller, Heino ֶאֶלר, ֵהיינֹו

228 Dievo Motinos אם האלוהים
157 Māti Latviju אם מתאבלת

178 Amenda, Karl ָאֶמנָדה, קרל
אמנות אלטרנטיבית, מרכז ל- 

240 Užupio Meno Inkubatorius
ֶאנגּוֶרה Engure ראו אגם ֶאנגּוֶרה

מלונות 303  
מסעדות 333  

 Angla ָאנגָלה, טחנות�הרוח בכפר
94-95 ,92-93 Tuulikud

 Endla ֶאנדָלה, שמורת הטבע
113 ,104-105 Looduskaitseala

113 Emumägi גבעת ֶאמּומאגי  
שביל ָמניקיארֶבה 113  

 André, Edouard ָאנדֶרה, ֶאדּואר
282

(ה)אנדרטה ללוחמי החירות 
 Piemineklis Tukuma

171 Atbrīvotājiem
(ה)אנדרטה לתרבות הליבֹונית 

 Lībiešu tautas nams Mazirbē
172

ָאנּוֶאָלה (חברה להשכרת רכב) 
407 Aunela

 Antakalnio ָאנָטָקלניס, בית�הקברות
240-41 Kapinės

121 Haanja (ה)אנָיה
אנימיזם 20

 ,265 ,250-51 Anykščiai ָאניקשֵצ‘יי
341 ,311

מוזיאון הסוסים 265  
מוזיאון הרכבת הצפונית של   

ָאניקשֵצ‘יי 265
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ָאניקשֵצ‘יי, המשך
מלונות 311  

מסעדות 341  
ניּורֹוניס 265  

(ה)רכבת הליטאית בפס צר 265  
 Energia אנרגיה, מרכז
73 Avastuskeskus

מרכז המדע והטכנולוגיה של טאלין   
73

אס�או�אס מֹוטֹור קלאב, שירותי 
401 SOS Motor Club חירום
 Eesti (ה)אסטוני, המוזיאון הימי

67 Meremuuseum
 Eesti (ה)אסטוני, תיאטרון הדרמה

72 Draamateater
 Eesti (ה)אסטוני, תיאטרון הנוער

23 Riiklik Noorsooteater
אסטוניאן אייר 392-93

אסטוניה, האגודה הבינלאומית 
 Eesti של אכסניות הנוער של
 Noortehostelite Ühendus

291 ,289 ((IYHA
אסטוניה, תיירות כפרית 290-91
(ה)אסטונית, האופרה הלאומית 
72-73 Rahvusooper Estonia
(ה)אסטונית, הספרייה הלאומית 

71 Eesti Rahvusraamatukogu
ֶאסטי ּפֹוסט, רשות דואר אסטוניה 

389 Eesti Post
ָאסּפאזָיה Aspazija ראו רֹוזנֶּברָגה, 

ֶאלָזה
 Eckerö Line ֶאסֶקרֹו ַליין, מעבורות

392
 Latvijas (ה)אקדמיה למדעים

154 Zinātņu Akadēmija
 Akvaparks אקווה פארק, פארק מים

177
ֶאקֹוליינס (אוטובוסים בינמדינתיים) 

399 ,393 Ecolines
 Ekipažas ֶאקיָּפז‘אס, חברת מוניות

409
אקלים 28-29

ָאראישי, היישוב המבוצר על אגם 
189 Āraišu ezerpils

 Bastėja (ה)ארטילרי, המבצר
235 ,218-19

 Zilo ezeru ארץ האגמים הכחולים
zemi ראו אגמי לאטגאֶלה

אשרות ודרכונים ראו ויזות ודרכונים

ב 
278 Babrungėnai ּבאּברּונֶגֵניי

 ,395 Budget Rent A Car באדג‘ט
401

 Bauļins, Leonīds ָּבאּולינס, ֶלאֹונידס
196

 Baumanis, ָּבאּומאניס, קארליס
191 Kārlis

 164-65 Bauska (ּבֹויסק) ָּבאּוסָקה
166-67

ִמבשלת הבירה ָּבאּוסָקה ָאלּוס   
167 Bauska Alus

מלונות 303  
מסעדות 333  

 Bauskas Pils מצודת ָּבאּוסָקה  
166-67

 Bathory, Stefan ּבאטֹורי, סטפן
275 ,211-13

 Bach, Johann באך, יוהן סבסטיאן
180 Sebastian

ּבאלזּוֶקביצ‘יּוס, יּואֹוזאס 
223 Balzukevičius, Juozas

 Per Rugių מעבר לשדה השיפון  
223 Lauką

316 Baras (פאבים מקומיים) ּבאראס
 Barons, ּבארֹונס, קרישיאניס

191 ,188 ,151 Krišjānis
(ה)בארוק בווילנה 233

320-21 Bobelinė ּבֹוֶּבליֶנה
(ה)בולשביקית, המהפכה 35, 51, 

134-35
277 Bunka, Jacob ּבּונָקה, יעקב
ּבּוִסָיאם (תחנת האוטובוסים של 

393 Bussijaam (טאלין
ּבּוסיֵרייסיד (חברת אוטובוסים) 

394-95 Bussireisid
 Burbiškio ּבּורּבישקיס, בית�האחוזה

274 Dvaras
 Bazilijonų בזיליוס הגדול, שער

234 ,233 ,218-19 Vartai
כנסיית השילוש�הקדוש 234  

178 Beethoven בטהובן, לודוויג ואן
בטיחות ובריאות 382-83

בטיחות 382  
במקרה חירום 383  

בתי�מרקחת 383  
טיפול רפואי 383  

משטרה 382  
408 Bilietas (כרטיסים) ּבילֶייטאס
 Biron, ּבירֹון, הדוכס ארנסט יוהאן

 ,166 Herzogtum Ernst Johann
168-69

341 ,264 ,250-51 Biržai ּבירֵז‘יי
מוזיאון ֶסָלה 264  

מסעדות 341  
264 Biržų Pilis מצודת ּבירֵז‘יי  

 ,250-51 ,13 Birštonas ּבירשטֹונאס
341 ,311 ,257

מלונות 311  
מסעדות 341  

ּבירשטֹונֹו ֶסקליֶטֶלה, מסעדת 
341 ,257 Birštono Seklytėlė
 Tallinna בית ֶּבָלה, בית�הכנסת

37 Sünagoog
בית גילדת שחורי�הראש 

66 ,56-57 ,16 Mustpeade Maja
 Amatnieku Nams בית האומנים

180
 ,140-41 Kaķu Māja בית החתולים

145

פסל החתול השחור 145  
 Signatarų בית חותמי ההכרזה

223 ,218-19 Namai
בית מדרש 257

 Vilniaus בית�הכנסת הגדול של וילנה
239 ,233 Didžioji Sinagoga

 Rīgas Horālā בית�הכנסת הּכֹוראלי
 36 Sinagoga

 Kalvarijos בית�הכנסת מאבן, מתחם
257 Sinagogų Komplekse

בית�העירייה, בית�המרקחת ליד 
 58-60 ,56-57 ,50 Raeapteek

בית�העירייה, כיכר
 218-19, Rotušės Aikštė בווילנה  

 230-35
 56-65 10, Raekoja Plats בטאלין  

 140-41, Rātslaukums בריגה  
146-50

 Blaumanis, ּבלאּומאניס, רּודֹולפס
23 Rūdolfs

 Blūmentāls, ּבלּוֶמנטאלס, ָארבידס
172 Arvīds

 Crocodile Dundee קרוקודיל דנדי  
172

(ה)בלטי, החוף 284-85
בלטיק קאנטרי הולידייז, האגודה 

 Atpūta Laukos לתיירות כפרית
290-91

 ;Balti Kett :‘(ה)בלטית, הדרך אסט
 Baltijos :‘ליט ;Baltijas Ceļš :‘לטב

 39 Kelias
בנו של קאֶלב Kalevipoeg ראו 

קאֶלביּפֹוֶאג
282 Žvejo Dukros בנותיו של הדייג

בנקים ומטבע 384-87
בנקים ומשרדי חלפנות 384  

המחאות נוסעים 384  
כספומטים 384  

כרטיסי אשראי 384  
מטבע 385-87  

מטבעות 385-87  
שטרות 385-87  

שעות פתיחה 384  
 Basanavičiaus ָּבָסָנביצ‘ָיאּוס, רחוב

382 Gatvė
 Basanavičius, ָּבָסָנביצ‘יּוס, יֹונאס

244 ,214-15 Jonas
 Baer, Karl Ernst ֶּבר, קרל ארנסט פון

115 von
 Luigetiik(לּויֶגטיק) (ה)ברבורים, אגם

108 ,74-75
 Graf Fyodor ֶּברג, הרוזן פרידריך פון

120 Fyodorovich Berg
321 Bērzu sula (משקה) ֶּברז‘ּו סּוָלה

278 Beržoras ֶּברז‘ֹוראס
כנסיית סטניסלאב הקדוש 278-79  

בריאות 383
 Brīvzemnieks, ּבריבֶזמנֶייקס, פריציס

191 Fricis
167 Brigadere, Anna ּבריָגֶדֶרה, אנה
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ברישניקוב, מיכאיל 23
166 Berlitz, J G .ֶּברליץ, י. ג

 Bernardino daברנרדינו מסיינה
228 Siena

108 Bresti paviljon ּבֶרסט, ביתן
בתי�עירייה

 232 Vilniaus Rotušė בווילנה  
 56-59, Tallinna Raekoda בטאלין  

 60
146-47 Rīgas Domes Ēka בריגה  

ג 
 Gavelis, גאֶבליס, ריָצ‘רדאס

22 Ričardas
 Gaujas ָגאּוָיה, הפארק הלאומי
 ,129 ,12 Nacionālais Parks
 ,305-306 ,186-89 ,182-85

401 ,335-36
186-87 Āraišu Ezers אגם ָאראישי  

(ה)וורד של טּוראיָדה 187  
(ה)יישוב המבוצר על אגם ָאראישי   

189 ,186-87 Āraišu Ezerpils
מלונות 305-306  

מסלול החלקה במזחלות 186-87  
מסעדות 335-36  

(ה)מצודה החדשה בסיגּולָדה   
186-87 Siguldas Jaunā Pils

סיגּולָדה 188  
סלע זבארֶטה 186-87  
ֶצסיס 186-87, 188-89  

קרימּולָדה 188  
שמורת הטבע ליגאטֶנה 186-87,   

189
שמורת מוזיאון טּוראיָדה 186-87,   

188
 Gaujas Senlejas ָגאּוָיה, עמק

186-89 ,126-27
(ה)גאון מווילנה, רבי אליהו בן שלמה 

239 ,36
ָגאיָשאיס Gaišais ראו משקאות

 Galli, Giovanni גאלי, ג‘ובאני מריה
243 Maria

גאניָּבל (חניבעל), מאיור�גנרל ָאְּבָרם 
ֶּפטרֹוביץ‘ 223

 Gardie, גארדי, ּפֹונטּוס ֶדה ָלה
70 Pontus de la

 Gebhardt, ֶגּבהרדט, אדוארד פון
76 Eduard von

76 Mäejutlus (ה)דרשה על ההר  
 Gaveikėnų ָגֵבייקֵניי, טחנת�מים

266-67 Vandens Malūnas
(ה)גבעות הכחולות (זילֶייה קאלני) 

173 Zilie kalni
גבעת האמנים, נקודת תצפית 

188 Gleznotāju Kalns
גבעת הביצה הגדולה ראו סּור מּוָנָמגי

 Raganų Kalnas גבעת המכשפות
284-85

 Kryžių Kalnas גבעת הצלבים
273 ,270-71 ,202-203

 Trijų Kryžių גבעת שלושת הצלבים
227 ,218-19 Kalnas

 Pārdaugava (ה)גדה השמאלית
155 ,154

מוזיאון הרכבת 155  
מוזיאון תיאטרון אדווארדס   

 Eduarda Smiļğa סמילדז‘יס
155 Teātra Muzejs
פארק הניצחון 155  

 Gediminas, ֶגדימינאס, הדוכס הגדול
 Lietuvos Didysis Kunigaikštis

217 ,209-13 ,36
 Gedimino ֶגדימינֹו, שדרת

241 ,209 Prospektas
 Godunov, גודונוב, אלכסנדר

23 Alexander
278-79 Godeliai גֹוֶדֵליי

 Gotthard von גֹוטהארד פון ֶקטֶלר
179 ,163 Kettler

228 Giotto, Danielo ג‘ֹוטֹו, דניֶאלֹו
 Gūtmaņa Ala גּוטָמָנה, מערת

186-87
גּולֶּבֶנה-ָאלּוקסֶנה, רכבת בפס צר 
 Gulbenes-Alūksnes Bānītis

199 ,184-85
מוזיאון טחנת ָאֶטס 199  

 Gomanovics, גֹוָמנֹוביצס, ולדימירס
150 Vladimirs

גוסטב השני אדולף, מלך שבדיה 
 ,98 Gustav Adolf Den Store

156 ,134-35 ,114
גוסטב, שער Gusta Värava ראו 

שער טאלין
גורבצ‘וב, מיכאיל 39, 53, 215

 Gielgud, Sir John גילגּוד, סר ג‘ון
276

 Lielā Ģilde (ה)גילדה הגדולה
145 ,140-41

 Suurgildi (ה)גילדה הגדולה, אולם
60 ,56-57 Hoone

(ה)מוזיאון לתולדות אסטוניה 60  
גיָרה Gira ראו משקאות קלים

 Glaubitz, גָלאּוּביטץ, קז‘ישטֹוף יאן
 ,233 ,229 ,222 Krzysztof Jan

237
39 Гласность גלאסנֹוסט

 Gelgaudas, ֶגלָגאּודאס, ָאנָטנאס
275 Antanas

גלֹוג Glögg ראו משקאות
199 ,21 Glück, Ernst גלּוק, ארנסט

81 Glehni Loss גֶלן, טירת הברון פון
גלריית ּפראנאס דֹומשאיטיס ופארק 

 Prano Domšaičio הפסלים
 Galerijos Aktualijos ir Skulptūrų

281 Parkas
 Gandingos ָגנדינָגה, גבעת

277 Piliakalnio
גסטהאוסים 290-91

האגודה לתיירות כפרית בלטיק   
קאנטרי הולידייז 290-91

תיירות כפרית באסטוניה 290-91  

תיירות כפרית בליטא 291  
318-19 Grauzdini גָראּוזדיני

229 Gražyna גראז‘יָנה
 Graff, Johann גראף, יוהאן מיכאל

168-69 Michael
 Grūtas Park גרּוטאס, פארק

255 ,250-51
 Rusų (החייל הרוסי) רּוסּו קאריס  

255 Karys
 ,32 Žalgirio Mūšis גרּונוואלד, קרב
261 ,258 ,252-53 ,210-13 ,205

275 Grybas, Vincas גריּבאס, וינקאס
 Skulptūra פסל העצמאות  

275 ‘‘Žemaitis
244 Grigorij גריגורי, בנו של פושקין
241 Žaliasis Tiltas (ה)גשר הירוק

פסלים מהעידן הסובייטי 241  

ד 
196-99 Daugava ָדאּוָגָבה

 ,183-85 ,12 Daugavpils ָדאּוָגבּפילס
335 ,305 ,196-97 ,194

בית�כנסת 196  
(ה)כנסייה הקתולית על�שם מריה   

הקדושה 197
כנסיית מרטין לותר 197  

(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים   
ולאמנויות 196

מלונות 305  
מסעדות 335  

 Daugavpils מצודת ָדאּוָגבּפילס  
197 Cietoksnis

קתדרלת בוריס וגלב הקדושים   
196

 Dainu Kalns דאינּו (שיר�עם), גבעת
188

280 Dach, Simon דאך, סימֹון
טאראבֹוס ָאניֶקה (אנה בת הכומר   
280 Taravos Anikė (מת‘אראּו

23 Daliņš, Jānis דאלינש, יאניס
 Dargis, דארגיס, ָאלפֹונסאס

276 Alfonsas
199 Dārziņš, Emīls דארזינש, ֶאמיל

דואר 388, 389, 390
389 Eesti Post ֶאסטי ּפֹוסט  

(ה)דואר המרכזי של וילנה 391  
(ה)דואר המרכזי של טאלין 389  
דואר שמור (ּפֹוסֶטה ֶרסטאנֶטה)   

388
 Latvijas Pasts לטביאס ּפאסטס  

390
391 Paštas ּפאשטאס  

ּפֹוסטקֹונטֹור, דואר אסטוניה   
389 postkontor

167 ,164-65 Dobele דֹוֶּבֶלה
167 Pokaiņi Mets יער ּפֹוקאיני  
(ה)מוזיאון לתולדות דֹוֶּבֶלה 167  

תחנת הגננות הניסיונית של דֹוֶּבֶלה   
 Valsts Dobeles Dārzkopības
 Selekcijas un Izmēģinājumu

167 Stacija
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(ה)דוכסות הגדולה של ליטא 
 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

 ,214 ,212-13 ,210-11 ,36
275 ,269 ,256 ,252-53

 Domininkonų דֹומיניקֹונּו, רחוב
223 Gatvė

 Domšaitis, דֹומֵשייטיס, ּפראנאס
281 Pranas

333 ,303 ,172 Dundaga דּונדאָגה
מלונות 303  

מסעדות 333  
192 ,184-85 Dunte דּונֶטה

171 Durbes Pils דּורֶּבס ּפילס
249 Dzūkija דזּוִקָיה

 Dzūkijos דזּוִקָיה, הפארק הלאומי
 ,250-51 ,13 Nacionalinis Parkas

256 ,254
ֶזרבינֹוס 255-56  

256 Liškiava לישקיאָבה  
256 Marcinkonys ָמרצינקֹוניס  

256 Merkinė ֶמרקיֶנה  
שמורת הטבע ֶצ‘ּפקיאלי 256  

276 Džiugas דז‘יּוגאס
 Dzintari Pludmale דזינטארי, חוף

171
277 Didžioji Gatvė דידז‘יֹוי, רחוב

(ה)דיונה הגדולה (דיונת ָּפרינדיס) 205
דיונות מיוצבות 284-85

 Dievturība (שומרי האל) דֶייבטּוריָּבה
20

דֶייבס Dievs ראו אל השמיים
 Dyck, Anthony דייק, אנתוני ואן

76 Van
דיוקנו של תומאס צ‘אלֹוֶנר 76  

דיסקוס, זריקת 207
 Dikļu Pils Hotel דיקליּו ּפילס, מלון

337 ,307 ,288
דירות וחדרים להשכרה 288-89, 291
 Eugenijus סוכנות תיווך ֶאאּוֶגניּוס  

291 ,288-89 Apartments
 Eldorado סוכנות תיווך ֶאלדֹוראדֹו  

 291 ,288-89
 Erel סוכנות תיווך ֶאֶרל  

 Apartments & Residences
291 ,288-89

סוכנות תיווך גֹודסֹון ֶאנד ֶרד   
291 ,289 Goodson & Red

 Lilija סוכנות תיווך לילָיה פלוס  
 Plus Real Estate Agency

291 ,288-89
 SIA סוכנות תיווך ָּפטריצָיה  

 291 ,288-89 Patricija
 Delaroche, ֶדלארֹוש, איּפֹוליט

79 Hippolyte
 Pierre le דיוקנו של פיוטר הגדול  

79 Grand
 Drubazu דרּוָּבזאס, השביל הבוטאני

178 Botānikas Taka
115 Darwin דרווין

 ,13 Druskininkai דרּוסקינינֵקיי
 ,288-89 ,257 ,255 ,250-51

341 ,311-12
מוזיאון ז‘אק ליפשיץ 255  

(ה)מוזיאון לזכרו של צ‘יּורליֹוניס   
255

מלונות 311-12  
מסעדות 341  

דת 20-21
אנימיזם 20  

נצרות אורותודוכסית 20-21  
נצרות פרוטסטנטית 21  

נצרות קתולית 21  
פאגאניות 20  

ה 
 Hamburgas Iela האמּבּורָגס, רחוב

156 ,153
האנֶזה, ברית ערי 32, 134, 188, 190

 Haapsalu (ה)הגמון, מצודת
94 ,93 ,10 Piiskopilinnus

אגף המגורים של ההגמון 94  
הּוגֵויין (יין אדום חם) hõõgvein ראו 

משקאות
88-89 Hullo הּולֹו

 Oleviste כנסיית אֹוָלף הקדוש  
88-89 Kirik

 Hostelling Latvia הֹוסֶטלינג לטביה
291 ,289

 Hüpassaare הּוָּפסאֶרה, שביל
100-101 Rabaraja

115 Hurt, Jakob הּורט, יאקֹוּב
 ,85-87 Hiiumaa Saar ִהיּוָמה, האי

90-91
(ה)אי קאסארי 91  

בית�האחוזה סּוֶרמּויָסה 90-91  
גבעת הצלבים 90  

(ה)מגדלור של קּוּפּו 91  
 Hiiumaa מוזיאון ִהיּוָמה  

91 Muuseum
מלונות 295  

מסעדות 325  
90 Kärdla ָקרדָלה  

 ,215 Hitler, Adolf היטלר, אדולף
280

היסטוריה
(ה)דוכסות הגדולה של ליטא   

212-13
(ה)היסטוריה של אסטוניה 50-53  

(ה)היסטוריה של אסטוניה, לטביה   
וליטא 30-39

היסטוריה של היהודים 36-37  
(ה)היסטוריה של לטביה 134-37  

(ה)היסטוריה של ליטא 210-15  
379 Hipoteku Bank היּפֹוֶטקּו, בנק
191 Hirte, Valters הירֶטה, ואלֶטרס

ֶהֶלה (בירה בהירה) Hele ראו 
משקאות

המחאות נוסעים 384

 ,85-87 ,10 Haapsalu ָהּפסאלּו
325 ,295 ,88-89

חוף ָּפָרֶלָּפה 88  
טירת ההגמון 88  

 Haapsalu מוזיאון הטירה  
88 Piiskopilinnuse Muuseum

מוזיאון הרכבת האסטונית 88  
(ה)מוזיאון לתושבי החוף השבדיים   

89
מלונות 295  

מסעדות 325  
ספסל צ‘ייקובסקי 89  

קּורסאל 89  
קתדרלת ָהּפסאלּו (טֹומקיריק)   

88 Toomkirik
 Haapsalu ָהּפסאלּו, טירה

87 Piiskopilinnus
הראלד טריביון הבינלאומי 

 International Herald Tribune
388

 Harilaid Poolsaar ָהריָלאיד, חצי�האי
95

409 ,395 Hertz הרץ
השכרת רכב 395, 401, 407, 409

ו 
173 Vaide ואיֶדה

 Väike Munamägi ואיֶקה מּוָנָמגי
119

 Väike-Maarja ואיֶקה�מארָיה
113 ,104-105

מוזיאון ואיֶקה�מארָיה 113  
111 Valaste ואלאסֶטה

118 Valga ואלָגה
 Valdemārs, ואלֶדמארס, קרישיאניס

191 ,172 ,142 ,35 Krišjānis
 Walter, Johann ואלֶטר, י.ה.ּב
17 Heinrich Bartholomäus
113 Vallimägi ואלימאגי, גבעת
 ,134 ,132 Valmiera ואלמֶייָרה

288 ,190 ,184-85
כנסיית סיֶמאֹונס הקדוש 190  

(ה)מוזיאון ללימודים מקומיים 190  
מלונות 307  

מסעדות 337  
 Valčių ואלצ‘יּו ֶּפרֶבז‘ימאס

266-67 Pervežimas
 Vandens Malūnas ואנֶדנס מאלּונאס

338 ,245
320 Vana Tallinn (ליקר) ואָנה טאלין

20 Vanetooni (אל המוות) ואֶנטֹוני
 ,104-105 Vastseliina ואסֶטליָנה

121
פונדק ּפירי 121  

 Vācu Karavīru ואצּו ָקָרבירּו קאּפי
179 Kapi

244 Varvara וארוואָרה
254-55 ,250-51 Varėna ואֶרָנה

ֶזרבינֹוס 254  
מלונות 313  
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235 Varnelis, Kazys וארֶנליס, קאזיס
123 Värska וארסָקה

214 Varpas (עיתון) וארּפאס
 257 Varpio Ielā וארּפיֹו, רחוב

148 Wagner, Richard וגנר, ריכרד
94 Vaekoja ָווֶאקֹוָיה

158 Vēveris, Eižens ֶווֶבריס, ֵאייֶז‘נס
318-19 Vėdarai (קישקע) ֶוודאראי

276 Viekšniai ֵווייקשֵניי
 Wülbern, וּולֶּברן, יוהאן היינריך

98 Johann Heinrich
 Velotaxi ֶוולֹוטקסי, מונית�אופניים

397
275 Veliuona ֶווליּואֹוָנה

283 Ventė ֶוונֶטה
179 Ventas Rumba ֶוונָטה, מפל

ֶוונטסּפילס - המרכז הבינלאומי 
לרדיו�אסטרונומיה 

 Ventspils Starptautiskais
 Radioastronomijas Centrs -

177 ,164-65 VIRAC
 Venclauskių ֶוונצָלאּוסקיּו, בית

272 Namai
108 ,106-107 Võsu וּוסּו
ֶווסֶטרמאניס, מארְדֶז‘רס 

151 Vestermanis, Marģers
321 Veselība ֶווֶסליָּבה

158 ,154 Vecāķi ֶווצאקי
 ,184-85 Vecpiebalga ֶווצּפֶייָּבלָגה

199
מוזיאון לזכרם של האחים   

ָקאּודזיֶטה 199
מסעדות 337  

 Vokiečių Gatvė ֹווקֶייצ‘יּו, רחוב
 230-31

121 ,104-105 Võru וּורּו
אֹוּביניטָסה 121  

(ה)מוזיאון לזכרו של קרֹויצוואלד   
121

מלונות 299  
מסעדות 329  

120 Võru-Setu וּורּו�ֶסטּו, שפה
318 Verivorst ֶווריבֹורסט, נקניק�דם

318 Verikäkk ֶווריקאק
 89 ,86-87 Vormsi Saar ֹוורמסי, האי

הּולֹו 88-89  
כנסיית אֹוָלף הקדוש 88-89  

מלונות 297  
מסעדות 327  

 Veerpalu, Andrus ֶוורּפאלּו, אנדרּוס
119

 ,12-13 Verkių Rūmai ֶוורֵקיי, ארמון
245 ,240 ,202-203

ואנֶדנס מאלּונאס 245  
מסעדת ֶוורֵקיי 245, 339  

190 ,183 ,18 Vidzeme וידֶזֶמה
256 Vidzgirio Miškas וידזגיריס, יער

384 Visa Electron ויזה אלקטרון
ויזות ודרכונים 378

ויָטאּוטאס הגדול, מוזיאון המלחמה 
 Vytauto Didžiojo Karo על�שם

260 ,258-59 Muziejus
ויָטאּוטאס, הדוכסות הגדולה של 

 Vytautas, Grand Duchy of ליטא
 ,252-53 ,211-13 ,32 Luthuania

259
ויָטאּוטאס, המצודה על הגבעה 

257 Vytauto Kalnas
פסלו של ויָטאּוטאס  

181 Vītolnieki ויטֹולנֶייקי
23 Vītols, Jāzeps ויטֹולס, יאֶזּפס

108 Viitna ויטָנה
 Vilandes Iela (רחוב) וילאנֶדס ֶייָלה

152-53
 ,23 Vilde, Eduard וילֶדה, אדווארד

77 ,74
 Mäeküla (ה)חלבן מָמֶאקּוָלה  

77 piimamees
 Mahtra sõda (ה)מלחמה בָמְהטָרה  

77
 Ammende וילה ָאֶמנֶדה, מלון�יוקרה

326 ,296 ,99 Villa
 ,103 ,50 ,48 ,11 Viljandi ויליאנדי

118 ,104-105
מלונות 299  

מסעדות 329  
 ,142 ,34 ,12 Vilnius (וילניּוס) וילנה

 ,216-247 ,211-14 ,205 ,202-203
 ,288-89 ,259 ,255 ,251-53 ,249

 ,382 ,378 ,368-69 ,356-57
408-409

ארמון הנשיאות 218-19, 220, 222  
ארמון ראדביָלה 218-19, 237  

בית חותמי ההכרזה 218-19, 223  
בית צ‘יּורליֹוניס 218-19, 232  

גבעת שלושת הצלבים 218-19,   
227

וילנה היהודית 239  
 Rotušės Aikštė כיכר בית�העירייה  

 232 ,218-19
כיכר הקתדרלה 218-19, 226  

(ה)כנסייה האורתודוקסית על�שם   
מיָקלֹויּוס הקדוש 218-19, 229

(ה)כנסייה הברנרדינית 218-19,   
228

(ה)כנסייה הדומיניקנית 218-19,   
236-37

(ה)כנסייה הפרנציסקנית 218-19,   
236

כנסיית אם האלוהים 218-19, 228  
כנסיית אנה הקדושה 218-19,   

228-27 ,221
כנסיית יוחנן הקדוש 218-19, 222,   

233
כנסיית מיכאל הקדוש 218-19,   

229
כנסיית מיָקלֹויּוס הקדוש 218-19,   

236

כנסיית ָּפָרסֶקָבה הקדושה 218-19,   
223

כנסיית קזימֶייראס הקדוש 218-19,   
232 ,230-31

כנסיית קתרינה הקדושה 218-19,   
237 ,233

כנסיית רוח הקודש 218-19,   
234 ,230-31

כנסיית ֶתֶרֶסה הקדושה 218-19,   
234 ,233 231

(ה)מבצר הארטילרי 218-19, 235  
(ה)מוזיאון היהודי הממלכתי   

238 ,218-19
(ה)מוזיאון הלאומי הליטאי 218-19,   

226-27
מוזיאון הק.ג.ב (המשטרה   
החשאית) 218-19, 238

מוזיאון השואה 218-19, 238  
(ה)מוזיאון לאמנות שימושית   

227 ,218-19
(ה)מוזיאון לתיאטרון, למוסיקה   

ולקולנוע 218-19, 237
מוזיאון מיצקֶייביץ‘ 218-19, 229  
מוזיאון קאזיס וארֶנליס 218-19,   

235
מוזיאון�ביתו של שלאֶּפליס   

223 ,218-19
מכיכר בית�העירייה אל שערי   

השחר 230-31
מלונות 308-10  

מסעדות 338-40  
(ה)מצודה העליונה 218-19, 226  
(ה)מצודה התחתונה 218-19, 226  

(ה)מרכז לאמנות בת�זמננו   
232 ,230 ,218-19

פסלו של פרנק זאָּפה 218-19,   
238

שער בזיליוס הגדול 218-19, 231,   
234 ,233

שערי השחר 218-19, 231, 235  
 Vilniaus וילנה, אוניברסיטת

 ,211-14 ,34-35 ,12 Universitetas
 ,236 ,223 ,222 ,220-21 ,217

 357
222 Littera חנות הספרים ליֶטָרה  

239 Vilna Ghetto וילנה, גטו
 Vilniaus וילנה, גלריית הציורים

223 ,218-19 Paveikslų Galerija
 Vilnius וילנה, האקדמיה לאמנות של

275 Academy of Art
 Vilnius Baroque -וילנה, הבארוק ב

233 ,230
 Vilniaus וילנה, הדואר המרכזי

391 Centrinis Paštas
וילנה, מגדל הפעמונים של קתדרלת 

 Vilniaus Katedros Bokštas
226 ,224
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 Vilniaus וילנה, קתדרלת
 ,12 Arkikatedra Bazilika

 ,220-21 ,218-19 ,207 ,202-203
378 ,234 ,224-25

פסלו של לוקאס כותב הבשורה   
 Lukas Evangelistas Skulptūra

224-25
 Valavičių קפלת ואָלביצ‘יּוס  

224-25 Koplyčios
 Šv. קפלת קזימֶייראס הקדוש  
224-25 Kazimiero Koplyčia

 Vilsandi וילסאנדי, הפארק הלאומי
 95 ,92-93 Rahvuspark

 Vingio וינגיס, פארק ואזור ז‘ֶברינאס
241 ,240 parkas ir Žvėrynas

 ,178 Vīna Kalns ויָנה קאלנס, יקב
320

109 ,106-107 Viinistu ויניסטּו
(ה)מוזיאון לאמנות של ויניסטּו 109  

 ,250-51 ,249 Visaginas ויָסגינאס
265

מלונות 313  
מסעדות 343  

תחנת הכוח הגרעינית איגָנליָנה   
 IEA) Ignalinos Atominė)

265 Elektrinė
Viķe- ויֶקה-פֵרייֶּברָגה, ואיָרה

137 Freiberga, Vaira
95 Viki ויקי

22 Wiiralt, Eduard ויראלט, אדווארד
 59 Viru Tänav וירּו, רחוב

 62 ,56 Viru Värava וירּו, שער
87 Virtsu וירטסּו

 ,163 ,134 ,12 Ventspils ֶונטסּפילס
335 ,305 ,176-77 ,172 ,164-65

(ה)כנסייה הלותרנית על�שם   
ניקולאיס הקדוש 177

(ה)כנסייה הרוסית�אורתודוקסית   
על�שם ניקולאיס הקדוש 176

(ה)מוזיאון הפתוח על שפת הים   
177 Piejūras Brīvdabas Muzejs

מלונות 305  
מסעדות 335  

פארק המים אקווה פארק 177  
 Ventspils Pludmaleֶונטסּפילס, חוף

177
ֶונטסּפילס, מצודת המסדר הליבֹוני ב- 

176 Livonijas Ordeņa Pils
120 Vestibüül ֶוסטיּבּול הכיפה

ז 
 Zatlers, Valdis זאטֶלרס, ואלדיס

137
 Kauno ז‘אלגיריס, מועדון יאכטות

252-53 Žalgirio Jachtklubas
150 Zāle, Kārlis זאֶלה, קארליס

157 Māte Latvija אמא לטביה  
 Brīvības אנדרטת החירות  

150 Piemineklis

 Ievainotais (ה)פרש הפצוע  
157 Jātnieks

157 Divi Brāļi שני אחים  
282 Sandkrug זאנדקרּוג

150 Zapp, Walter זאּפ, ואלֶטר
238 Zappa, Frank זאָּפה, פרנק

66 Zarudny, Ivan זארּודְנִיי, איוון
 Zvaigzne, Gvido זבאיגזֶנה, גבידֹו

150
186-87 Zvārtes Iezis זבארֶטה, סלע

241 Žvėrynas ז‘ֶברינאס
275 Zubov, Platon זּוּבֹוף, ּפלאטֹון

77 Zola, Emile זולא, אמיל
 Žilinskas, ז‘ילינסקאס, מיקֹולאס

260 Mykolas
 ,276-79 ,269 Žemaitija ֶז‘מאיִטָיה

345
ֶז‘מאיִטָיה, הפארק הלאומי 

 Žemaitijos Nacionalinis Parkas
278-79 ,277 ,270-71 ,269 ,13
בסיס הטילים הסובייטי לשעבר   

ּפלֹוקשטיֶנה 278-79
גבעת מיקיטאי וטביעת�רגלו של   

השטן על הסלע 278-79
גֹוֶדֵליי 278-79  

גלריית הטחנה 278-79  
ֶז‘מאיצ‘יּו ָקלבארָיה 278-79  

כנסיית סטניסלאב הקדוש 278-79  
מלונות 315  

ּפלאֶטֵליי 278-79  
תל שארֶנֶלה 278-79  

272 Žemaites ֶז‘מאיֶטס
 Žemaičiu ֶז‘מאיצ‘יּו ָקלבארָיה

278-79 Kalvarija
159 Zemgale ֶזמגאֶלה

ז‘מּוידזיָנביצ‘יּוס, ָאנָטנאס 
260 Žmuidzinavičius, Antanas

318-19 Zrazai זראֵזיי
256 ,255 ,251 Zervynos ֶזרבינֹוס

ח 
חברות תעופה

 Austrian אוסטריאן איירליינס  
404-405 Airlines

392-93 EasyJet איזיֶג‘ט  
 ,392-93 Air Baltic אייר בלטיק  

404-405 ,398-99
 Estonian air אסטוניאן אייר  

404-05 ,392-93
398-99 Wizz Air וויז אייר  

404 ,399 LOT לֹוט  
 ,392-93 Lufthansa לופטהנזה  

404-405 ,398-99
 Czech Airlines נתיבי אוויר צ‘כיים  

404-405 ,393
 SAS סקנדינביאן איירליינס, סאס  

404 ,399
 ,398-99 ,392-93 Finnair פינאייר  

404-405
404 ,398-99 Ryanair ריאנאייר  

 Зи́мний дворе́ц (ה)חורף, ארמון
126-27

282 Žiemos Sodas (ה)חורף, גן
(ה)חי והצומח 18-19, 106-107, 

276 ,256
 Chaimo Frenkelio חיים פרנקל, בית

272 Vila
חירום, שירותי 383

 Brīvības (ה)חירות, אנדרטת
150 ,11 Piemineklis

חניה 396, 402, 408
 Didysis Kiemas (ה)חצר הגדולה

222
 Astronomijos חצר, מצפה הכוכבים

 222 Observatorijos Kiemelis

ט 
 T Kosciuškos ט. קֹושציּושקֹוס, רחוב

227 Gatvė
ָטֶאָבסקֹוָיה, צוקי אבן�החול 

 Taevaskoja Smilšakmens
122 ,104-05 Atsegumiem

מלונות 299  
מסעדות 329  

מערת העלמה 122  
 Suur סלע ָטֶאָבסקֹוָיה הגדול  

122 Taevaskoda
 Teo ֶטאֹו ל.ט, חברת הטלפונים

391 LT
266-67 Taurapilis ָטאּוָרּפיליס

 ,22 ,20 ,16-17 ,10 Tallinn טאלין
 ,52-53 ,48 ,47 ,45 ,42-43 ,35 ,33
 ,288-89 ,115 ,105 ,86-88 ,54-83

396 ,382 ,378
אולם הגילדה הגדולה 56-57, 60  
בית גילדת שחורי הראש 56-57,   

66 ,58
בית האבירים 56-57, 69, 71  

בית�המרקחת ליד בית�העירייה   
60 ,58 ,56-57

בית�העירייה 56-57, 58, 60, 61  
כנסיית אֹוָלף הקדוש 56-57, 67   

Oleviste Kirik
כנסיית הטרנספיגורציה 56-57, 66  
כנסיית ניגּוליסֶטה 56-57, 59, 62,   

64-65
כנסיית רוח הקודש 56-57, 58, 60  

מגדל ָמרָגֶרָטה השמנה 56-57, 61,   
67

מגדל קיק�אין�ֶדה�קּוק 56-57, 61,   
71 ,68

מוזיאון אדמסון�ֶאריק 56-57, 71  
(ה)מוזיאון האסטוני לאמנות   
שימושית ולעיצוב 56-57, 66
מוזיאון הכיבוש 56-57, 71  

(ה)מוזיאון לצילום אסטוני 56-57,   
62 ,59

(ה)מוזיאון לתיאטרון ולמוסיקה   
62 ,56-57
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(ה)מנזר הדומיניקני 56-57, 59, 63  
מצודת טֹומֶּפָאה 56-57, 68-69, 70  

סמטת קתרינה הקדושה 56-57,   
63

קתדרלת אלכסנדר ְנֶייבסקי   
70 ,56-57,68

קתדרלת מריה הקדושה 56-57,   
70-71 ,69

שלוש האחיות 56-57, 67  
שער וירּו 56-57, 62  

 Tallinna טאלין, הדואר המרכזי
389 Postkontor

 Tallinna טאלין, התיאטרון העירוני
23 Linnateater

 Tallinna (חברת אוטובוסים) טאלין
396-97 Autobussikoondis

טאלין, מגדל Teletorn ראו הטלוויזיה, 
מגדל

 Raekoja טאלין, מגדל בית�העירייה
58 torn

 Tallinna טאלין, מוזיאון העיר
 ,58 ,56-57 Linnamuuseum

63 ,61
טאלין, מרכז המדע והטכנולוגיה של 

 73 Tehnika-ja Teaduskeskus
 396 ,380 Tallinn Card טאלין קארד

 98 Tallinna värav טאלין, שער
 Tallinna טאלין, תחנת האוטובוסים

393 Bussijaam
טאלין, תיאטרון הדרמה, ראו תיאטרון 

 Tallinn Drama הדרמה האסטוני
Theatre

 Tallink (מוניות) טאלינק טאקסֹו
397 Takso

178 ,164-65 ,163 Talsi טאלסי
גבעת הכנסייה 178  

גבעת טחנת�המים 178  
(ה)מוזיאון האזורי של טאלסי 178  

מלונות 305  
מסעדות 335  

פארק הטבע ָלאּומאס 178  
טאמסאֶרה, אנטון האנֶסן 

 Tammsaare, Anton Hansen
77 ,22

טאמסּוס Tamsus ראו משקאות
טאראבֹוס ָאניֶקה, פסל ושיר (אנה 
 Taravos (בת הכומר מת‘אראּו

280 Anikė
 ,48 ,42-43 ,35 ,33 ,11 Tartu טארטּו

116-17 ,114-15 ,103-105 ,50
כיכר בית�העירייה 114  

כנסיית יוחנן הקדוש 114  
(ה)מוזיאון הלאומי האסטוני 115  
מוזיאון תאי�המאסר של הק.ג.ב   

115
מפת רחובות מאוירת: טֹוֶממאגי   

116-17
פסל של אב ובנו 114, 115  

 Tartu Ülikool טארטּו, אוניברסיטת
 121 ,114 ,51 ,33

 Tartu טארטּו, המוזיאון לאמנות
115 ,114 Kunstimuuseum

 Tartu (משקה) טארטּו לימֹונאד
320-21 Limonaad

 Tartu טארטּו, מרתון הסקי של
119 ,49 Maratoni Suusarada

 Looduskool טבע, המרכז ללימודי
 109

טבע ונוף 18-19
19 Cervus elaphus אייל אציל  

19 Ursus arctos דוב חום  
18 Canis lupus זאב  

 19 Cladonia חזזית ארקטית  
stricta

18 Ciconia ciconia חסידה לבנה  
18 Ciconia nigra חסידה שחורה  

סחלבים 19  
 19 Hirundo סנונית הרפתות  

rustica
19 Pusa hispida ּפּוָסה טבעתית  

פטריות 19  
 Tuganov, Elbert טּוגאנֹוב, אלברט

22
 Tolly, טֹולי, מיכאל ָּבְרְקַלאי ֶדה

118 ,115 Barclay de
 Tulika (מוניות) טּוליָקה טאקסֹו

397 Takso
95 Toom, Artur טֹום, ארתור

טּוֶמה Tume ראו משקאות
114-17 Toomemägi טֹוֶממאגי
מפת רחובות מאוירת 116-17  

68-70 ,10 Toompea טֹומֶּפָאה
מפת רחובות מאוירת 68-69  
55 Toompea טֹומֶּפָאה, גבעת

 Toompea Loss טֹומֶּפָאה, מצודת
70 ,56-57 ,50

טּומשאיס Tumšais ראו משקאות
 Tomašickis, טֹוָמשיצקיס, ֶלאֹונס

195 Leons
 Latgales Māra לאטגאֶלס מאָרה  

195
171 ,164-65 ,12 Tukums טּוקּומס

דּורֶּבס ּפילס 171  
ָיאּונמֹוקּו ּפילס 171  

(ה)מוזיאון להיסטוריה מקומית 171  
(ה)מוזיאון לתולדות סלילת   

הכבישים בלטביה 171
מלונות 305  

מסעדות 335  
23 Tüür, Erkki-Sven טּור, ֶארקי�סֶבן

188 Turaida טּוראיָדה
 Turaidas Roze טּוראיָדה, הוורד של

186-88
 Turaidas טּוראיָדה, שמורת מוזיאון
188 ,186-87 Muzejrezervāts
טּוראָמה, שביל אדמות המרעה 

 Tõramaa Puisniidu המיוערות
 100-101 Rada

 Tori טֹורי, חוות הרבעת סוסים
 101 ,86-87 Hobusekasvandus

25 ,23 Tormis, Veljo טֹורמיס, ֶווליֹו
 144 Torņa iela טֹורָנה, רחוב

 Tores Café טֹוֶרס קפה, מסעדת
339 ,240

 L.Černiausko (ה)טחנה, גלריית
 278-79 meno galerija

 Dzirnavkalns טחנת�המים, גבעת
178

 Trahter Veski טחנת�הרוח, פונדק
10

 Tiidermann, טיֶדרמן, היינריך
62 Heinrich

טיולים מאורגנים 409
274 ,270-71 Tytuvėnai טיטּוֶבֵניי

כנסיית ומנזר מריה הקדושה 274  
טיטּוֶבֵניי, כנסיית ומנזר מריה 
 Tytuvėnų Švč. הקדושה

274 Mergelės Marijos Bažnyčia
 257 Tylioji Gatvė טיליֹואי, רחוב

טיסה
אסטוניה 392-93, 395  

לטביה 398-99  
ליטא 404-405  
טיפים 288, 317

טישֶקביצ‘יּוס, הרוזן יּואֹוָזּפאס 
 Tiškevičius, Grafas Juozapas

282
 ,2 Tele (ספקית סלולר) ֶטֶלה 2

391 ,389
(ה)טלוויזיה, מגדל

80 72, Teletorn באסטוניה  
 Rīgas Radio un בלטביה  

142 Televīzijas Tornis
 240, Vilniaus Televizijos בליטא  

 241 Bokštas
276 ,270-71 Telšiai (ֶטלֵשיי) ֶטֶלז

אגם לּוקסטאס 276  
גבעת שאטרָיה 276  

קפלת הטבח של רייניי 276  
קתדרלת אנטוניוס הקדוש   

מּפאדֹוָבה 276
ֵרייֵניי 276  

טלפונים סלולריים 388-91
391 Omnitel אֹומניֶטל  

389 EMT אי.אם.טי  
391 Bitė ּביֶטה  

391 ,389 2 2, Tele ֶטֶלה  
390 Lattelekom לאֶטֶלקֹום  

טלפונים ציבוריים 388-91
חברת הטלפונים ֶטאֹו ל.ט. 391  

389 Telefoniputka ֶטֶלפֹוניּפּוטָקה  
390 telekarte ֶטֶלקארֶטה  

כרטיסים ששולמו מראש 388-89  
להגיע למספר הנכון 389-91  

קידומות חיוג 389-91  
 Tencalla, ֶטנקאָלה, קֹונסטאנֶטה

243 Constante
252-53 ,13 Trakai טראֵקיי

מלונות 313  
מסעדות 342-43  
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 Trakų Salos טראֵקיי, האי המבוצר
 ,250-51 ,202-203 ,37 ,13 Pilis

252-53
אגם גאלֶבה 252-53  

 Pilies Rūmai ארמון הדוכס  
252-53

(ה)טיילת לשפת האגם 252-53  
(ה)מוזיאון להיסטוריה 252-53  

 Trakų (ה)קראים מטראֵקיי  
253 Karaimų

 Terbatas (רחוב) ֶטרּבאטאס ֶייָלה
152-53 Iela

163 Tērvete ֶטרֶבֶטה
מלונות 305  

 Tērvetes ֶטרֶבֶטה, המוזיאון לתולדות
167 Vēstures Muzeju

 Tērvetes ֶטרֶבֶטה, פארק הטבע
167 ,164-65 Dabas Parks

 Annas מוזיאון אנה ּבריָגֶדֶרה  
 Brigaderes Memoriālais Muzejs

167
(ה)מוזיאון לתולדות ֶטרֶבֶטה 167  

408 Troleibusu טרֹוֵלייּבּוסּו
23 Trio, Ganelin טריֹו, גאֶנלין

266-67 Trainiškis טֵריינישקיס

י 
יאגֶיילֹו (יֹוגאיָלה), הדוכס הגדול 

 Jogaila ולדיסלאב השני
 (Władysław II Jagiełło),

 Lietuvos Didysis Kunigaikštis
245 ,210-11 ,32 ,20
210 Jadwiga יאדוויָגה

171 Jaunmoku Pils ָיאּונמֹוקּו ּפילס
 Jaunpils pils ָיאּונּפילס, מצודת

170 ,164-65
147 Jāņa Sēta יאָנה ֶסָטה

יאניס רוזנטאלס, המוזיאון להיסטוריה 
 Jaņa Rozentāla ולאמנויות על�שם

 Saldus Vēstures un Mākslas
179 Muzejs

 Jannsen, יאנֶסן, יוהאן ואלֶדמאר
99 Johann Valdemār

 Jasinskis, יאסינסקיס, יֹוקּוּבאס
211 Jokūbas

 Jakob von Kettler יאקֹוּב פון ֶקטֶלר
194 ,180 ,163 ,135 ,33

(ה)יהודי הממלכתי, המוזיאון 
 Valstybinis Vilniaus Gaono
238 ,218-19 Žydų Muziejus

(ה)יהודית, וילנה 239
בית�הכנסת הגדול 239  

בית�הכנסת הּכֹוראלי בווילנה 239  
(ה)גאון מווילנה, רבי אליהו בן   

שלמה 239
גטו וילנה 239  

וילנה היהודית 239  
118 Jõgeveste יּוֶגֶבסֶטה

(ה)יוונית�אורתודוקסית, הנצרות 20

 Ioannes Paulus יוחנן פאולוס השני
275 ,273 ,235 ,195 II

101 Jõnn, Kihnu יּון, קיְהנּו
191 Jūras Iela יּוראס, רחוב

 Jurbarkas (יּורּבּורג) יּורָּברקאס
276 ,270-71

276 Gelgaudiškis ֶגלָגאּודישקיס  
הר ָרמּבינאס 276  

409 ,395 Europcar יורופקאר
 ,164-65 ,12 Jūrmala יּורמאָלה

170-71
אולם הקונצרטים דזינטארי   

170-71 Dzintaru Koncertzāle
 Aspazijas Māja בית ָאסּפאזָיה  

170-71
בית הקיץ של משפחת מֹורֶּברגס   

171
חוף דזינטארי 170-71  

מוזיאון העיר יּורמאָלה 170-71  
מלונות 303  

מסעדות 333  
 Pegas Pils מסעדת ֶּפגאס ּפילס  

170-71
 Bijusī סניטריום ָמריאנּבאֶדה  

170-71 Sanatorija Marienbāde
170-71 Jomas Iela רחוב יֹומאס  

יינות 320-21
 Marija Skausmingoji ייסורי מריה

259
 ,164-65 ,163 Jelgava ֶילגאָבה

179 ,166
166 Jelgavas Pils ארמון ֶילגאָבה  

בית�הקברות ניקולאי 166  
מוזיאון הרכבת הלטבית 166  

(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנות   
166

מלונות 303  
מסעדות 333  

(ה)קתדרלה האורתודוקסית על�  
שם סיֶמאֹונס ואנה הקדושים 166

ילצין, בוריס 39
ימי�הביניים, אדריכלות 61

 Jakobson, יעקֹוּבסֹון, קרל רוברט
118 Carl Robert

(ה)יער, אחי, פרטיזנים אסט‘: 
 meža :‘לטב ;metsavennad

 ,113 miško broliai :‘ליט ;brāļi
 238 ,118

יער�ריגה, בית�הקברות (ֶמָז‘ה קאּפי) 
157 Meža Kapi

144 Jēkaba Laukums ֶיקאָּבה, כיכר
194 ,184-85 Jēkabpils ֶיקאּבּפילס

גלריית מאנס 194  
חוות ֶסליאן (מוזיאון פתוח) 194  

(ה)כנסייה האורתודוקסית על�שם   
 194 Sv Nikolaja ניקולאיס הקדוש

Pareizticīgo Baznīca
מלונות 306  

מסעדות 336  
מצודת קרּוסטּפילס 194  

יקטרינה הראשונה, הצארינה 79
יקטרינה השנייה, הצארינה (יקטרינה 

הגדולה) 34, 166, 169, 275
 Jeckeln, Friedrich ֶיֶקלן, פרידריך

144
154 Jersikas Iela ֶירסיקאס, רחוב

ישו רוחץ את רגלי תלמידיו 225
 Jėzuitų Kolegija (ה)ישועי, הקולגיום

222

כ 
 Vilniaus (ה)ּכֹוראלי, בית�הכנסת

239 Choralinė Sinagoga
(ה)ּכֹוראלי, שרידי בית�הכנסת בריגה 

154 Rīgas Horālā Sinagoga
37 Kenesa ֶּכֶנָסה

כנסיות, קתדרלות, קפלות ומנזרים
 Sv Annas בזיליקת אנה הקדושה  

180 Baznīca
הכנסייה האוונגליסטית לותרנית   

 Lietuvos Evangelikų Liuteronų
283 Bažnyčia

הכנסייה האורתודוקסית על�שם   
 Šv Mikalojaus מיָקלֹויּוס הקדוש

229 ,218-19 Cerkvė
 Bernardinų הכנסייה הברנרדינית  

228 ,218-19 Bažnyčia
 Šv Dvasios הכנסייה הדומיניקנית  

236-37 ,218-19 Bažnyčia
הכנסייה הלותרנית על�שם מריה   

 Põlva Püha Neitsi הקדושה
21 Maarja Kirik

הכנסייה הלותרנית על�שם   
 Sv Nikolaja ניקולאיס הקדוש

177 Luterāļu Baznīca
הכנסייה הפרנציסקנית   

 ,218-19 Pranciškonų Bažnyčia
236

 Romas Katoļu הכנסייה הקתולית  
195 Bazīca

הכנסייה הקתולית על�שם מריה   
 Dievmātes Romas הקדושה

197 Katoļu Baznīca
הכנסייה הקתולית של   

 Skaistkalnes סקאיסטָקלֶנה
 ,164-65 Romas Katoļu Baznīca

167
הכנסייה הקתולית של רוח הקודש   

21 Sv. Dvasios Cerkve
הכנסייה הרוסית�אורתודוקסית   

 Druskininkų Ortodoksų
255 Bažnyčia

הכנסייה הרוסית�אורתודוקסית על�  
 Sv Nikolaja שם ניקולאיס הקדוש

176-77 Pareizticīgo Baznīca
 Dominiiklaste המנזר הדומיניקני  

63 ,59 Klooster
הקתדרלה האורתודוקסית   

 ,20 Pareizticīgo Katedrāle
151 ,140-41

419  | נדקס   אי

הקתדרלה האורתודוקסית על�  
 Sv שם סיֶמאֹונס ואנה הקדושים

 Sīmaņa un Annas Pareizticīgo
166 Katedrāle

טֹומקיריק Toomkirik ראו קתדרלת   
מריה הקדושה

 Šv Onos כנסיית אֹוָנה הקדושה  
 ,218-19 ,16 ,12 Bažnyčia

258 ,228-29 ,220-21
 Usmas Baznīca כנסיית אּוסָמה  

159
כנסיית אליזבתה הקדושה   

98 Eliisabeti Kirik
כנסיית אם האלוהים   

 Skaisčiausios Dievo Motinos
241 ,228 ,218-19 Cerkvė

כנסיית גולגולתא של הצלב הקדוש   
245 ,240 Kalvarijos Bažnyčia

 Kretingos כנסיית הבשורה  
282 Viešpaties Bažnyčia
כנסיית הבשורה הרוסית�  
 Vissvētās אורתודוקסית

 Dievmātes Pasludināšanas
154 pareizticīgo baznīca

כנסיית הטרנספיגורציה   
66 ,56 Issandamuutmise kirik

כנסיית המולד של מריה הקדושה   
 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos

274-75 Gimimo Bazilika
 Anglikāņu כנסיית המושיע  

143 ,140-41 Baznīca
 Šv. כנסיית המלאכים השומרים  

256 Angelų Sargų Bažnyčia
כנסיית המנזר על�שם מריה   

 Tytuvėnų Švč. הקדושה
274 Mergelės Marijos Bažnyčia

 Raseinių Švč. כנסיית העלייה  
 Mergelės Marijos Ėmimo į

275 Dangų Bažnyčia
 Šv. Kryžiaus כנסיית הצלב הקדוש  

274 Bažnyčia
 Liepājas כנסיית השילוש הקדוש  
 Svētās Trīsvienības Katedrāle

256 ,180
 Šv. כנסיית השילוש הקדוש  
258 ,234 Trejybės Cerkvė

 Prisikėlimo כנסיית התחייה  
260 bažnyčia

 Vytauto כנסיית ויָטאּוטאס  
259 Didžiojo Bažnyčia

 Senoji כנסיית זאּפישקיס  
261 Zapyškio Bažnyčia

 Turaidas כנסיית טּוראיָדה  
188 Baznīca

 Šv Trejybės כנסיית טרינאּפֹוליס  
245 Bažnyčia

 Jāņa (ריגה) כנסיית יאניס הקדוש  
 ,146-47 ,140-41 ,12 Baznīca

149

 Šv (וילנה) כנסיית יֹונאס הקדוש  
 ,222 ,218-19 Jono Bažnyčia

233
 Šv Jono כנסיית יֹונאס הקדוש  

222,233 ,218-20 ,12 Bažnyčia
 Šv. Jurgio כנסיית יּורגיֹו הקדוש  

258 Kankinio Bažnyčia
 Svētā Jura כנסיית יּוריס הקדוש  

149 Baznīca
154 Jēzus Baznīca כנסיית ישו  

 Šv כנסיית מיקֹולאס הקדוש  
 ,229 ,218-19 Mykolo Bažnyčia

260 ,257
 Šv כנסיית מיָקלֹויּוס הקדוש  
 ,181 Mikalojaus Bažnyčia

380 ,236 ,218-19
 Mārtiņa כנסיית מרטין לותר  

197 Lutera Baznīca
כנסיית מריה הקדושה (אסטוניה)   

122 Rõuge Maarja Kirik
כנסיית מריה הקדושה (לטביה)   

 Jaunbūves Vecticībnieku
 Draudzes Augšāmcelšanās,

 Dievmātes Piedzimšanas un
196 Svētītāja Nikolas Dievnams
 Kalvarijos כנסיית מריה הקדושה  

 Švč. Mergelės Marijos Vardo
257 bažnyčia

כנסיית נאמני האמונה הקדומה   
21 Vanausuliste Kirik

 Niguliste Kirik כנסיית ניגּוליסֶטה  
64-65 ,62 ,59 ,56

 Šv. כנסיית סטניסלֹובאס הקדוש  
278 Stanislovo Bažnyčia

 Sv כנסיית סיֶמאֹונס הקדוש  
190 Sīmaņa Baznīca
כנסיית פטרוס הקדוש   

 ,140-41 ,12 Pēterbaznīca
149 ,146-47

 Šv Petro ir כנסיית פטרוס ופאולוס  
242-43 ,240 Povilo Bažnyčia

 Šv כנסיית ָּפָרסֶקָבה הקדושה  
 ,218-19 Paraskevos Cerkvė

228 ,223
 Kaarma Kirik כנסיית קארָמה  

95 ,92-93
 Šv כנסיית קזימֶייראס הקדוש  

 ,202-203 Kazimiero Bažnyčia
 ,233 ,232 ,230 ,224-25 ,218-19

237
 Kihelkonna כנסיית קיֶהלקֹוָנה  

95 ,92-93 Kirik
כנסיית קתרינה הקדושה   
98 ,63 Ekateriina Kirik

 Šv כנסיית קתרינה הקדושה  
 ,233 ,218-19 Kotrynos Bažnyčia

237
 Pühavaimu כנסיית רוח הקודש  

60 ,58 ,56-57 Kirik
 Šv Dvasios כנסיית רוח הקודש  

234 ,218-19 Cerkvė

 Šv Teresės כנסיית ֶתֶרֶסה הקדושה  
 ,230-31 ,218-19 ,12 Bažnyčia

243 ,234 ,233
 Bazilijonų מנזר בזיליוס הגדול  

233 ,230-31 Vienuolynas
 Tallinna מנזר מיקאל הקדוש  

66 Püha Miikaeli Klooster
 Pühtitsa מנזר ּפּוְהטיטָסה  

112 Nunnaklooster
 Šv. קפלת אּורסּוֶלה הקדושה  

242-43 Uršulės Koplyčia
קפלת ההתגלות של מריה   
 Šiluvos Marijos הקדושה

275 Apsireiškimo Koplyčia
 Koplyčiaקפלת הטבח של רייניי  

276 Rainių Kankiniams
קפלת המדרגות הקדושות   

274 Šventųjų Laiptų Koplyčia
קפלת המלכות הקדושות   
242 Karalienės Koplyčia

קתדרלת אלכסנדר ְנֶייבסקי   
 Aleksander Nevski Katedraal

70 ,68 ,56 ,54
קתדרלת אנטוניוס הקדוש   

 Šv. Antano מּפאדֹוָבה
276 Paduviečio Katedra

קתדרלת בוריס וגלב הקדושים   
 Svēto Borisa un Gļeba

196-97 Pareizticīgo Katedrāle
 Vilniaus קתדרלת וילנה  

 ,202-203 Arkikatedra Bazilika
 ,224-25 ,220-21 ,218-19 ,207

234
 Sv Jāzepa קתדרלת יאֶזּפס הקדוש  

180-81 Katedrāle
 Sv קתדרלת ֶייקאּבס הקדוש  

143 ,140-41 Jēkaba Katedrāle
 Kristaus קתדרלת ישו המלך  

264 Karaliaus Katedra
 Tallinna קתדרלת מריה הקדושה  

 Neitsi Maarja Piiskoplik
70-71 ,69 ,56 Toomkirik

קתדרלת פטרוס ופאולוס (קובנה)   
 Šv. apaštalų Petro ir Povilo

259 Arkikatedra Bazilika
קתדרלת פטרוס ופאולוס (ָשאּוֵליי)   

 Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
 272-73 Katedra

 Rīgas (דֹומס) קתדרלת ריגה  
 ,140-41 (Doms (Doma baznīcu

142
178 Baznīckalns (ה)כנסייה, גבעת

כספומטים 384
 Käsmu kaptenite כפר רבי�החובל

küla ראו קאסמּו
כרטיסי אשראי 384

384 Visa Electron ויזה אלקטרון  
מסטרקארד 384  

כרטיסים חופשיים 380
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ל 
81 Laagna Tee לאגָנה, רחוב

110 Lahemaa לאֶהָמה
 Lahemaa לאֶהָמה, הפארק הלאומי

 ,103 ,42 ,11 Rahvuspark
106-10 ,104-105

ָאלטָיה 106-107, 109  
בית�האחוזה סאגאדי 106-107,   

109
בית�האחוזה ּפאלמֶסה 106-107,   

108
וּוסּו 106-107, 108  

ויניסטּו 106-107, 109  
(ה)חי והצומח 106  

מלונות 297-98  
מסעדות 327  

קאסמּו 106-107, 108  
שביל הבונים בכפר אֹונאדּו 109  
שביל הסלעים של קאסמּו 110  

שביל טבע ביער אֹונאדּו 106-107,   
109

154 Lauvas Iela ָלאּובאס, רחוב
 Laumu Dabas ָלאּומאס, פארק טבע

 178 Parks
 Laukasoo ָלאּוקאסֹו, שמורת

 106-107 Kaitsealal
 ,194-95 ,183 ,12 Latgale לאטגאֶלה

198
 Latgales ezeru לאטגאֶלה, אגמים

198 ,184-85
אגם ֶאֶז‘ֶזרס 198  

אגם לּוּבאנס 198  
אגם ראזָנה 198  

אזורי הרמה של לאטגאֶלה   
198 Latgales Augstiene

198 Gaiglava גאיגָלָבה  
198 Teirumnīki ֵטיירּומניקי  

 Lielais לֶיילאיס לֶייּפּוקאלנס  
198 Liepukalns

198 Mākoņkalns ָמקֹונָקלנס  
198 Rēzekne ֶרֶזקֶנה  

לאטגאֶלה, מרכז לאמנות ולמלאכות�
 Latgales Mākslas un יד

194 Amatniecības Centrs
לאֶטֶלקֹום (חברת תקשורת) 

390 Lattelekom
20 Laima לאיָמה, אלת הגורל

62 .Lais, B .לאיס, ּב
 Laisvės Alėja לאיסֶבס, שדרת

260 ,258-59
266-67 Ladakalnis ָלָדָקלניס, גבעת

254 LeWitt, Sol לה�וויט, סול
199 ,184-85 Ludza לּודָזה

(ה)מוזיאון ללימודים מקומיים 199  
מלונות 307  

(ה)מרכז למלאכות�יד 199  
61 Lühike Jalg לּוהיֶקה יאְלג

33 Lomonosov, M .לֹומֹונֹוסֹוף, מ
קרב ּפֹולטאָבה 33  

 Latvijas (ה)לטבי, התיאטרון הלאומי
 17 Nacionālais Teātris

לטביאס בנקה, הבנק של לטביה, 
384 Latvijas Banka

לטביה, המוזיאון האתנוגרפי הפתוח 
 Latvijas Etnogrāskā של

 159 ,154 Brīvdabas Muzeja
 Vene בית נאמני הפולחן הישן  

 159 Maahrija Talu
חוות האיכרים קּורֶזֶמה 159   

 Hollandi טחנת�הרוח ההולנדית  
 159 Tüüpi Tulik

כנסיית אּוסָמה 159  
(ה)לטבית, האוניברסיטה לחקלאות 

 Latvijas Lauksaimniecības
 166 Universitātee

(ה)לטבית, האופרה הלאומית 
 132 Latvijas Nacionālā Opera
 Latvijas (ה)לטבית, חברת הרכבת

 400-401 Dzelzceļš
 Latvijas (ה)לטבית, מוזיאון הרכבת

 166 Dzelzceļu Muzejs
 ,149 ,20 ,12 Liv ליב, בני ליבֹונָיה

192 ,188 ,178 ,172
 Lībiešu ליב, מערות הפולחן של אזור

190 Upurala
194 ,184-85 Līvāni ליבאני

מוזיאון הזכוכית 194  
מרכז לאטגאֶלה לאמנות   

ולמלאכות�יד 194
(ה)ליבֹוני, החוף 164-65, 173

(ה)דיונה הלבנה בּפּורצֶיימס 173  
ואיֶדה 173  

כף קֹולָקה 173  
מאזירֶּבה 173  

מגדלור סליֶטֶרה 173  
קֹושראגס 173  

 Livonijas Ordenis (ה)ליבֹוני, המסדר
196 ,193 ,188 ,183
טירה 163, 167, 178  

211 ,33 Livonia ליבֹונָיה
 Livonijos Karas ליבֹונָיה, מלחמת

211 ,194 ,134 ,116 ,91 ,51 ,33
 Lieven, ליֶבן, שארלֹוֶטה פון

166 Charlotte von
 Līgatnes ליגאטֶנה, שמורת הטבע

189 ,186-87 Dabas Takas
 LIDO Atputas לידֹו, מרכז בילויים

330 ,317 Centrs
321 LIDO לידֹו, רשת מסעדות

295 ,91 ,86-87 Lihula ליהּוָלה
מוזיאון ליהּוָלה 91  

ליטא, האגודה הבינלאומית של 
 Nacionalinė אכסניות הנוער של

 Jaunimo Nakvynės Namų
291 ,289 Asociacija

ליטא, משרד התיירות של 
379 Lithuanian Tourism

(ה)ליטאית, רכבת בפס צר 
 Aukštaitijos siaurasis

265 geležinkelis

 Lithuanian Weekly ליטואניאן וויקלי
388

 Littera, ליֶטָרה, חנות הספרים
357 ,222 ,221 Knygynas

318 Liežuvis לֶייז‘ּוביס
לֶייטּובֹוס בנקאס, הבנק של ליטא 

384 Lietuvos Bankas
 Lietuvininkų לֶייטּובינינקּו, רחוב

283 Gatvė
193 ,184-85 Lielvārde לֶיילבארֶדה

מוזיאון אנדֵרייס ּפּומּפּורס 193  
מלונות 306  

מסעדות 337  
מצודת אּולֶדֶבָנה 193  

 ,164-65 ,163 ,12 Liepāja לֶייּפאָיה
180-81

בזיליקת אנה הקדושה 180  
בית האומנים 180  

 Liepājas Pludmale חוף לֶייּפאָיה  
181 ,180

כנסיית השילוש�הקדוש 180  
מוזיאון הכיבוש 181  

מוזיאון לֶייּפאָיה 180, 181  
מלונות 304  

מסעדות 334  
(ה)פארק על שפת�הים 181  

קארֹוסָטה 181  
קתדרלת יוסף הקדוש 180-81  

 Lilienfeld, Paul לילֶיינֶפלד, ָּפאּול
179

191 ,184-85 Limbaži לימּבאז‘י
(ה)כנסייה האורתודוקסית 191  

(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים 191  
מלונות 306  

מסעדות 337  
281 Lean, Mae לין, ֵמיי
101 Linaküla לינאקּוָלה

148 Liszt, Franz ליסט, פרנץ
154 Lipke, Žanis ליּפֶקה, ז‘אניס

256 Liškiava לישקיאָבה
 Lemmjõe ֶלמיּוגי, לשון�היבשה בנהר

100-101 Keelemets
81 ,72 Lasnamäe ָלסָנָמֶאה

193 ,150 Lāčplēšis ָלצ‘ּפֶלשיס
פסל�העץ של ָלצ‘ּפֶלשיס 193  

לשכות מידע לתיירים 379

מ 
מאגנּוס, הדוכס, מלך ליבֹונָיה 

 Magnus, Hertsog, Liivimaa
113 Kuningas

 Mazā Pils Iela מאָזה ּפילס, רחוב
143

 ,270-71 ,207 Mažeikiai מאֵזייֵקיי
276

ֵווייקשֵניי 276  
מוזיאון הרוקחות 276  
מוזיאון מאֵזייֵקיי 276  

(ה)שמורה המוגנת הלאומית   
קאמאנֹוס 276
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172-173 Mazirbe מאזירֶּבה
(ה)אנדרטה לתרבות הליבֹונית 172  
 Mäetamm, Marko ָמֶאטאם, מרקו

115
210-213 Matejko, Jan מאֵטייקֹו, יאן
 Zaprowadzenie ניצורה של ליטא  

213 Chrześcijaństwa
קרב גרּונוואלד 30-31, 212-13   

Bitwa pod Grunwaldem
109 Manitsky, Jaan מאניטסקי, יאן
 Mačiulis, Jonas מאצ‘יּוליס, יֹונאס

22
מאצ‘יּונאס, ג‘ורג‘ (יּורגיס) 

232 (Mačiūnas, Jurgis (George
283 Macikai מאציֵקיי

178 Māras Kambari מאראס, מערת
 ,254 Marcinkonys מארצינקֹוניס

256
ִמבשלות הבירה הדנית, קבוצת 

320-21 Danish Brewery Group
מגדל תצפית�אש 108

מגורים 288-291
אכסניות 289  

אתרי קמפינג 290  
באסטוניה 292-99  
בלטביה 300-307  

בליטא 308-15  
גסטהאוסים 290  

דירות/חדרים להשכרה 289  
הזמנת מקומות לינה 288-91  

טווח המחירים הבינוני 289  
מטיילים נכים 291  

מלונות  
מלונות רשת 289  

מלונות�יוקרה 288  
מדיצינֹוס דיאגנֹוסטיקֹוס ִאיר גידימֹו 

 Medicinos סנטראס, מרכז רפואי
 Diagnostikos ir Gydymo

383 Centras
 ,366 ,358 In Your Pocket מדריכי

388
 ,400 ,364 Rīga In Your Pocket  

403
360 Tallinn In Your Pocket  
368 Vilnius In Your Pocket  

(ה)מהפכה הסוציאליסטית 134-35
 Moodysson, מֹודיסֹון, לּוקאס

88 Lukas
 91 ,85-87 Muhu Saar מּוהּו, האי

מלונות 295  
מסעדות 326  

קֹוגּוָבה 91  
 109 Mohni saar מֹוְהני, האי

מוזיאונים וגלריות
 Panerių אנדרטת השואה בּפֹונאר  

 ,240 ,13 memorialinis muziejus
244-45

 Čiurlionio namai בית צ‘יּורליֹוניס  
232 ,218-19

(ה)גלריה העירונית לאמנות   
 Panevėžio miesto dailės

264 galerija
(ה)גלריה לאמנות על�שם   

 Mykolo מיקֹולאס ז‘ילינסקאס
260 Žilinsko Dailės Galerija

גלריה לזכוכית גלאסֶרמיס   
264 Glasremis

גלריית התמונות ופארק הפסלים   
281

גלריית התמונות של וילנה 218-19,   
223

 Laiptų galerija גלריית לאיּפֵטיי  
272

 Galerija MANS’S גלריית מאנס  
194

 L. Černiausko גלריית�הטחנה  
278-79 meno galerija

המוזיאון הלאומי של ליטה  
 Lietuvos nacionalinis muziejus

226-27 ,218-19
 ,140-41 Rīgas pils טירת ריגה  

146-47 ,143
 Pulvertornis מגדל אבק�השריפה  

ראו מוזיאון המלחמה הלטבי
 Šiaulių AUŠROS מוזיאון ָאאּושָרה  

272 Muziejus
Adamson- מוזיאון אדמסון�ֶאריק  

71 ,56-57 Ericu muuseum
 Andreja מוזיאון אנדֵרייס ּפּומּפּורס  

193 Pumpura muzejs
 Annas מוזיאון אנה ּבריָגֶדֶרה  

 Brigaderes memoriālais muzejs
167

 Jügendstila מוזיאון ָאר�נּובֹו  
152 muzejs

 Mākslas מוזיאון ָארֶסנאל לאמנות  
144 ,140-41 muzejs Arsenāls

 Rīgas geto מוזיאון גטו ריגה  
154 muzejs

 Eesti Lipu מוזיאון דגל הלאום  
118 Muuseum

 Saulkrastu מוזיאון האופניים  
192 velosipēdu muzejs

 Talsu (ה)מוזיאון האזורי של טאלסי  
178 novada muzejs

(ה)מוזיאון האזורי של ָמזָסָלָצה   
191 Mazsalacas Novada Muzejs

(ה)מוזיאון האזורי של סאֶרָמה   
94 Saaremaa Muuseum

 Eesti (ה)מוזיאון האסטוני הפתוח  
81 ,72 ,10 vabaõhumuuseum

(ה)מוזיאון האסטוני לאמנות   
 ,71 Kadrioru Kunstimuuseum

76 ,72
(ה)מוזיאון האסטוני לאמנות   

 Eesti שימושית ולעיצוב
 tarbekunsti ja disainimuuseum

66 ,56

(ה)מוזיאון האתנוגרפי הפתוח של   
 Latvijas Etnogrāskais לטביה

 ,154 ,130 ,11 brīvdabas muzejs
159

מוזיאון הבריקדות של 1991 1991   
 ,137 Gada barikāžu muzejs

140-42
 Rīgas porcelāna מוזיאון החרסינה  

149 ,140-41 muzejs
 Katinų Muziejus מוזיאון החתולים  

273
(ה)מוזיאון היהודי הממלכתי   

 Valstybinis Vilniaus gaono žydų
238 ,218-19 Muziejus

 Lietuvos jūrų (ה)מוזיאון הימי  
282-83 muziejus

 Eesti (ה)מוזיאון הימי האסטוני  
67 meremuuseum

 Okupāciju מוזיאון הכיבוש  
180-81 režīmos

 Okupatsioonide מוזיאון הכיבוש  
71 ,56-57 muuseum

מוזיאון הכרייה התת�קרקעי   
 111 Kohtla ,104 של קֹוְהטָלה

kaevandusparkmuuseum
 Eesti (ה)מוזיאון הלאומי האסטוני  

115 rahva muuseum
(ה)מוזיאון הלאומי הלטבי לאמנות   

 Latvijas Nacionalāis mākslas
151 ,140-41 musejs

 Ainažu מוזיאון המכללה הימית  
190 jūrskolas muzejs

 Latvijas מוזיאון המלחמה הלטבי  
145 ,140-41 kara muzejs

מוזיאון המלחמה על�שם   
 Vytauto ויָטאּוטאס הגדול

260 Didžiojo karo muziejus
מוזיאון המנזר הדומיניקני   
 Dominiiklaste Kloostri

63 Muuseum
 Pilies Muziejus מוזיאון המצודה  

280
 Kalvystės מוזיאון הנפחים  

280 Muziejus
 Arklio muziejus מוזיאון הסוסים  

265
 Tallinna מוזיאון העיר טאלין  

 ,61 ,56-59 ,10 linnamuuseum
63

 Jūrmalas מוזיאון העיר יּורמאָלה  
170-71 Pilsētas Muzejs

 Palangos gintaro מוזיאון הענבר  
282 ,13 muziejus

מוזיאון הפרטיזנים והגירוש של   
 Tauro Apygardos מחוז ָטאּוראס
 Partizanų Ir Tremties Muziejus

257
(ה)מוזיאון הפתוח מּוניסֶטה   

 ,104-105 Mõniste muuseum
120
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מוזיאונים וגלריות, המשך
(ה)מוזיאון הפתוח ֶּפדבאֶלה   

 Pedvāles brīvdabas mākslas
178 ,164-65 muzejs

(ה)מוזיאון הפתוח רּומשישֶקס   
 Lietuvos Liaudies Buities

261 Muziejus
מוזיאון הק.ג.ב (המשטרה   

 238 Genocido ,218-19(החשאית
aukų muziejus

 Karaimų מוזיאון הקראים  
253 Etnograjos Muziejus
מוזיאון הרוקחות (ֵווייקשֵניי)   

 Viekšnių Pirmosios Vaistinės
276 Muziejus

 Lietuvos (קובנה) מוזיאון הרוקחות  
 medicinos ir farmacijos istorijos

258-59 muziejus
 Latvijas dzelzceļa מוזיאון הרכבת  

155 ,11 muzejs
 Eesti מוזיאון הרכבת האסטונית  

 Raudteemuuseum Haapsalus
88

 Latvijas מוזיאון הרכבת הלטבית  
166 dzelzceļu muzejs

מוזיאון הרכבת הצפונית של   
 Siaurojo Geležinkelio ָאניקשֵצ‘יי

265 Muziejus Anykščiuose
 Holokausto מוזיאון השואה  
238 ,218-19 ekspozicija

 Velnių Muziejus מוזיאון השטן  
260

 Laikrodžių מוזיאון השעונים  
280-81 Muziejus

מוזיאון התנ“ך על�שם ארנסט   
 Ernsta Glika Bībeles גלּוק

199 Muzejs
Väike- מוזיאון ואיֶקה�מארָיה  

113 Maarja muuseum
מוזיאון ופארק הסלעים   

 Respublikinis Vaclovo Into
277 Akmenų Muziejus

 Žako Lipšico מוזיאון ז‘אק ליפשיץ  
255 Memorialinis Muziejus
 Mihkli מוזיאון חוות מיְהקלי  
95 ,92-93 talumuuseum

 Tukuma מוזיאון טּוקּומס לאמנות  
171 Mākslas Muzejs

 Ates (Ottes) מוזיאון טחנת ָאֶטס  
199 dzirnavas - muzejs

 Jāņaskola מוזיאון יאְנָיסקֹוָלה  
199 muzejs

 Järvamaa מוזיאון יארָבָמה  
113 muuseum

 Kristjan מוזיאון כריסטיאן ָראּוד  
81 Raua majamuuseumi kogu

 Latvijas (ה)מוזיאון לאדריכלות  
143 Arhitektūras muzejs

(ה)מוזיאון לאדריכלות אסטונית   
73 Eesti arhitektuurimuuseum

מוזיאון לאטגאֶלה לתרבות   
 Latgales ולהיסטוריה

195 kultūrvēstures muzejs
(ה)מוזיאון לאמנות בבניין הבורסה   
 Mākslas muzejs Rīgas של ריגה

143 ,140-41 Birža
(ה)מוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   

 Cēsu vēstures un mākslas
189 muzejs

(ה)מוזיאון לאמנות סמוגיטית   
277 Žemaičių Dailės Muziejus

(ה)מוזיאון לאמנות שימושית   
 Taikomosios dailės muziejus

227 ,220 ,218-19
(ה)מוזיאון לאמנות של ויניסטּו   

109 Viinistu Kunstimuuseum
 Istorijos (ה)מוזיאון להיסטוריה  

253 Muziejus
 Kriaunų (ה)מוזיאון להיסטוריה  

264-65 istorijos muziejus
(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנויות   

 Jaņa על�שם יאניס רוזנטאלס
 Rozentāla Saldus Vēstures un

179 Mākslas Muzejs
(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנות   
 Vēstures un mākslas muzejs

166
(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנות   
 Preiļu vēstures un שימושית
195 lieņtišķ mākslas muzejs
(ה)מוזיאון להיסטוריה מקומית   

 Tukuma pilsētas vēstures
171 muzeja

 Stikla muzejs (ה)מוזיאון לזכוכית  
194

מוזיאון לזכרו של א. ה. טאמסאֶרה   
 ,74 A. H. Tammsaare muuseum

77
מוזיאון לזכרו של אדווארד וילֶדה   
77 ,74 Eduard Vilde muuseum

מוזיאון לזכרו של אנדֵרייס אּוּפיטס   
 Andreja Upīša memoriālmajā

193
 M. מוזיאון לזכרו של צ‘יּורליֹוניס  

 K. Čiurlionio Memorialinis
255 Muziejus

(ה)מוזיאון לזכרו של קרֹויצוואלד   
 Dr. Fr. R. Kreutzwaldi

121 Memoriaalmuuseum
(ה)מוזיאון לזכרו של קרישיאניס   

 Krišjāņa Barona ּבארֹונס
 ,140-41 memoriālais muzejs

150-51
מוזיאון לזכרם של האחים   

 Brāļu Kaudzīšu ָקאּודזיֶטה
199 muzejs

 Koidula מוזיאון לידיה קֹוידּוָלה  
99 Muuseum

 Lihula Muuseum מוזיאון ליהּוָלה  
91

 Liepājas Muzejs מוזיאון לֶייּפאָיה  
181

(ה)מוזיאון ליערנות   
109 ,106-107 Metsamuuseum
 Senovinės (ה)מוזיאון לכוורנות  

266-67 bitininkystės muziejus
 Latvijas (ה)מוזיאון לכיבוש לטביה  
 ,140-41 ,11 okupācijas muzejs

148 ,146
 Rīgas (ה)מוזיאון לכלי�רכב  

158 ,157 ,154 motormuzejs
(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים   

191 Limbažu muzejs
(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים   

 Pāvilostas novadpētniecības
179 muzejs

(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים   
 Novadpētniecības un ולאמנויות

196 mākslas muzejs
(ה)מוזיאון ללימודים מקומיים   

 Valmieras novadpētniecības
199 ,190 muzejs

 Povilo (ה)מוזיאון למוסיקת�עם  
 Stulgos Lietuvių Tautinės

 Muzikos Instrumentų Muziejus
259

 Rojas (ה)מוזיאון לספנות ולדיג  
172 jūras zvejniecības muzejs

(ה)מוזיאון לספנות ולהיסטוריה   
 Rīgas vēstures un של ריגה

 ,140-41 kuğniecības muzejs
142

(ה)מוזיאון לעיצוב ולאמנות   
 Dekoratīvās mākslas דקורטיבית
149 ,140-41 un dizaina muzejs

(ה)מוזיאון לפולקלור המקומי   
 Alytaus kraštotyros muziejus

256-57
 Latvijas (ה)מוזיאון לצילום  

 ,140-41 fotogrājas muzejs
150

(ה)מוזיאון לצילום אסטוני   
62 ,Fotomuuseum,56-59

(ה)מוזיאון לקורבנות הפאשיזם   
260

(ה)מוזיאון לקורבנות רצח�העם   
 Versija spausdinimui Lietuvos

 gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras ראו 

מוזיאון הק.ג.ב
 Eesti (ה)מוזיאון לתולדות אסטוניה  

78 ,60 ,16 Ajaloomuuseumi
(ה)מוזיאון לתולדות דֹוֶּבֶלה   

 Dobeles Novadpētniecības
167 Muzejs

(ה)מוזיאון לתולדות היהודים   
 Muzejs Ebreji Latvijā בלטביה

151 ,140-41 ,37
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(ה)מוזיאון לתולדות הרפואה על�  
 Paula ,שם ָּפאּולס סטראדינש

 Stradiņa medicīnas vēstures
152 ,140-41 muzejs

(ה)מוזיאון לתולדות ֶטרֶבֶטה   
167 Tērvetes vēstures muzeju

(ה)מוזיאון לתולדות לטביה   
143 Latvijas vēstures muzejs

(ה)מוזיאון לתולדות ליטא הפרוסית   
 Mažosios (ליטא הקטנה)

280 Lietuvos istorijos muziejus
(ה)מוזיאון לתולדות סלילת   

 Latvijas Ceļu הכבישים בלטביה
171 muzejs

(ה)מוזיאון לתיאטרון ולמוסיקה   
 Teatri-ja muusikamuuseum

62 ,56-57
(ה)מוזיאון לתיאטרון, למוסיקה   

 Lietuvos teatro, ולקולנוע
 ,218-19 muzikos kino muziejus

237
 Mažeikių מוזיאון מאֵזייֵקיי  

276 Muziejus
 Vao מוזיאון מגדל�הטירה ָואֹו  

113 tornlinnus-muuseum
 Kuldīgas מוזיאון מחוז קּולדיָגה  

179 novada muzejs
 192 Museum מוזיאון מינכהאוזן  

Münchhausen
 Adomo ‘מוזיאון מיצקֶייביץ  

 Mickevičiaus memoralinis
229 ,218-19 butasmuziejus

 Mikkeli Muuseum מוזיאון מיֶקל  
76 ,75

 Ainažu מוזיאון מכבי�האש  
190 ugunsdzēsības muzejs

 Narva muuseum מוזיאון נארָבה  
112

 Biržų Krašto מוזיאון ֶסָלה  
264 Muziejus Sėla

 Põltsamaa מוזיאון ּפּולטסאָמה  
113 Muuseum

 Puškino מוזיאון פושקין  
 ,240 memorialinis muziejus

244
 Kazio מוזיאון קאזיס וארֶנליס  

 Varnelio namaimuziejus
235 ,218-19

 Kārļa מוזיאון קארליס סקאלֶּבה  
199 Skalbes muzejs

 Kumu מוזיאון קּומּו לאמנות  
 ,74-75 ,71 ,10 kunstimuuseum

76-77
 Kretingos מוזיאון קֶרטינָגה  

282 muziejus
 Krāslavas מוזיאון קָרסלאָבה  

194-95 muzejs
 Rokiškio krašto מוזיאון רֹוקישקיס  

264-65 muziejus

 Šilutės muziejus מוזיאון שילּוֶטה  
283

(ה)מוזיאון של מחנה הריכוז   
 Museum im מאציֵקיי

 Konzentrationslager Macikai
283

(ה)מוזיאון תושבי החוף השבדיים   
89 Rannarootsi Muuseum

מוזיאון�ביתו של פיוטר הגדול   
 ,Peeter I Majamuseum,74-75

77
מוזיאון�ביתו של שלאֶּפליס   

 Šlapelių namas-muziejus
223 ,218-19

מרכז האנרגיה 72, 73  
מרכז לאטגאֶלה לאמנות   

 Latgales Mākslas ולמלאכות�יד
194 Un Amatniecības Centrā

(ה)מרכז לאמנות בת�זמננו   
 Šiuolaikinio meno centras

232 ,230-31 ,218-19
סדנת הקדרות והמוזיאון על�שם   

 P Čerņavska ּפ. ֶצ‘רנאבסקיס
195 keramikas darbnīca-muzejs

 Molėtų מֹוֶלֵטיי, אזור האגמים
 265 ,250-51 Rajono Ežerai

מלונות 312-13  
(ה)מרכז לקוסמולוגיה ולטקסים   

פאגאניים 265
 Moniuszko, מֹוניאּושקֹו, סטניסלאב

237 Stanislaw
 Mõniste מּוניסֶטה, המוזיאון הפתוח

120 ,104-105 muuseum
מונית 397, 402-403, 408-09

281 Munch, Edvard מּונק, אדווארד
277 Mosėdis מֹוֶסדיס

123 Mustvee מּוסטֶבה
מוסיקה ושירי�עם 24-25

ֵדיינֹוס (שירים ליטאיים מסורתיים)   
24 Dainos

ֶווליֹו טֹורמיס 25  
ורוניקה ּפֹוביליֹונֶייֶנה 25  

להקת אילְדז‘י 25  
 Folkloras פסטיבל ָּבלטיָקה  

24-25 Festivāls BALTICA
ציתר בלטי 25  

25 Kannel (ציתר אסטוני) קאֶנל  
25 Kanklės (ציתר ליטאי) קאנקֶלס  

25 Kokle (ציתר לטבי) קֹוקֶלה  
24 Runo (שירי�עם אסטוניים) רּונֹו  

 Kauno (ה)מוסיקלי, התיאטרון
260 muzikinis teatras

 Maskavas Forštate מוסקבה, פרבר
 154

 Mozart מוצארט, וולפגנג אמדאוס
178

 Muravyov, מּוראביֹוף, מיכאיל
229 Mikhail

מֹורֶּברגס, בית הקיץ של משפחת 
171 Morberga Vasarnīca

 Mažvydas, ָמז‘בידאס, ָמרטינאס
281 ,213 Martynas

213 Katekizmo קטכיזם  
 ,12 Mežotnes Pils ֶמז‘ֹונֶטה, ארמון

 166 ,164-65
191 ,184-85 Mazsalaca ָמזָסָלָצה

מערת השטן 191  
191 Skaņaiskalns סָקנָיאיסָקלנס  

עץ�אורן ‘אדם�זאב‘, 191  
תערוכת ‘השטנים הקטנים‘   

(במוזיאון האזורי של ָמזָסָלָצה) 
191 Velniņu muzejs

 ,154 Mežaparks ֶמָז‘ּפארקס
156-57

גן�החיות של ריגה 156-57  
מתחם פסטיבל השירה   

 157 Mežaparka Estrāde
מחירים ואמצעי תשלום 288

מטבע 385-87
אסטוניה 385  

לטביה 386  
ליטא 387  

ָמטּולאיטיס, ההגמון יּורגיס 
257 Matulaitis, Vyskupas Jurgis
 Matsalu ָמטסאלּו, הפארק הלאומי
 91 ,89 ,85-86 ,10 Rahvuspark

מלונות 295  
מסעדות 325  

מרכז המבקרים של פארק   
 Matsalu Rahvuspargi ָמטסאלּו

89 Keskus
 89 Matsalu lath ָמטסאלּו, מפרץ

מידות ומכשירים חשמליים 381
 Meiekose Rada ֶמֶייקֹוֶסה, שביל

 100-101
 Mil Mi-6 מיל מי-6, מסוק תובלה

156
22 Miłosz, Czesław מילֹוש, ֶצ‘סלאב

 Zniewolony (ה)רוח השבויה  
22 Umysł

מינָדאּוגאס, הדוכס הגדול של ליטא 
 Mindaugas, Lietuvos והמלך

 Didysis Kunigaikštis ir Karalius
249 ,226 ,210 ,32

מיניבוס 402
283 Minija מיִנָיה

מינכהאוזן, קרל פרידריך הירונימוס 
 Münchhausen, Karl פון

192 Friedrich Hieronymus von
 Mickiewicz, Adam מיצקֶייביץ‘, אדם

234 ,231 ,228-29
229 Gražyna גראז‘יָנה  

229 Pan Tadeusz ּפאן טאֶדאּוש  
 Konrad Wallenrod קונרד ואֶלנרֹוד  

229
76 Michetti, Nicola מיֶקטי, ניקֹוָלה
מיקיטאי, הגבעה הקדושה, וטביעת�
 Mikytų רגלו של השטן על הסלע

 Alkakalnis; Akmuo Velnio pėda
278-79



נדקס  | אי  424

76 Mikkel, Johannes מיֶקל, יֹוהאֶנס
 Ebreju מכבי, אגודת הספורט

37 Sporta Biedrība Makabi
מכס 378

(ה)מכשפות, עץ 277
116-17 Inglisild (ה)מלאך, גשר

מלאך עם צלב פטריארכלי 78
 Ludzas -מלאכות�יד, המרכז ל

199 Amatnieku Centrs
מלונות 288-91

באסטוניה 292-99  
בלטביה 300-307  

בליטא 308-315  
הזמנות 288-91  
מלונות, רשת 289
מלונות�יוקרה 288

(ה)מלחמה הצפונית הגדולה 33, 
264 ,193 ,188 ,135 ,121-22

מלחמת�העולם הראשונה 35-36, 
 ,155 ,151 ,145 ,142 ,135 ,38
 ,214 ,196-97 ,176 ,166 ,158
272 ,261 ,259 ,240 ,235 ,232

מלחמת�העולם השנייה 37, 143-45, 
 ,166 ,163 ,158 ,156 ,154 ,148

 ,227 ,217 ,195 ,181 ,172
 ,275-76 ,260 ,258 ,237-39

282 ,280
ָמליָנאּוסקאס, ויליּומאס 

255 Malinauskas, Viliumas
 Valdovų (ה)מלכותי, הארמון

 226 ,220 ,213 Rūmaie
 Melnais Sivēns ֶמֶלנאיס סיֶבנס

335 ,176
282 ,280 ,38 Memel ֶמֶמל

 Männikjärve ָמניקיארֶבה, שביל
113 Raba

20 Mēness(אל הירח) ֶמֶנס
 Mencendorfa Nams ֶמנֶצנדֹורף, בית

 148-49 ,147
ֶמנשיקֹוף, הנסיך אלכסנדר 79

מסטרקארד 384
מסעדות

באסטוניה 322-29  
בלטביה 330-37  

בליטא 338-45  
טיפים 317  
עישון 317  

שעות פתיחה 316  
מעבורת, חברות 392-93, 399, 

404-405
392-93 Viking Line ויקינג ַליין  

398 ,392-93 Tallink טאלינק  
398-99 Scandlines סקאנדַליינס  

מעבורת
אסטוניה 392-93  

לטביה 398-99  
ליטא 405  

 Western Tower (ה)מערבי, המגדל
224

מפות
אגם ֵּפייּפסי 123  

אגמי לאטגאֶלה 198  
אדריכלות ָאר�נּובֹו 152-53  

אזור העיר העתיקה של טאלין 72  
אזור וילנה 240  
אזור ריגה 154  

(ה)אי ִהיּוָמה 90  
(ה)אי סאֶרָמה 92-93  

אסטוניה, לטביה וליטא על המפה   
14-15

ָדאּוָגבּפילס 197  
(ה)דוכסות הגדולה של ליטא 212  

דרך הענבר 27  
וילנה 218-19  

וילנה: מפת רחובות 246-47  
ֶונטסּפילס 176-77  

(ה)חוף הליבֹוני 173  
טאלין 56-57  

טאלין: מפת רחובות 82-83  
טארטּו 114  

יּורמאָלה 170-71  
לֶייּפאָיה 180  

מבט על אסטוניה 42-43  
מבט על לטביה 126-27  
מבט על ליטא 202-203  

מזרח אסטוניה 104-105  
מזרח לטביה 184-85  

מערב אסטוניה 86-87  
מערב לטביה 164-65  

מערב ליטא 270-71  
מרכז ליטא 250-51  

ּפארנּו 99  
(ה)פארק הלאומי ָאאּוקשֵטייִטָיה   

266-67
(ה)פארק הלאומי ָגאּוָיה 186-87  

(ה)פארק הלאומי הרצועה   
הקּורֹונית 284-85

(ה)פארק הלאומי ֶז‘מאיִטָיה   
278-79

(ה)פארק הלאומי לאֶהָמה 106-107  
(ה)פארק הלאומי סֹוָמה 100-101  

קובנה (ָקאּונאס) 258-59  
קֵלייֶּפָדה 281  
ריגה 140-41  

ריגה: מפת רחובות 160-61  
ָשאּוֵליי 272  

שביל הסלעים של קאסמּו 110  
מפת רחובות מאוירת

אזור כיכר בית�העירייה (טאלין)   
58-59

אזור כיכר בית�העירייה (ריגה)   
146-47

טֹוֶממאגי 116-17  
טֹומֶּפָאה 68-69  

מכיכר בית�העירייה אל שערי   
השחר 230-31

רחוב ּפילֶייס ואוניברסיטת וילנה   
220-21 Pilies

 Aukštutinė pilis (ה)מצודה העליונה
227 ,226 ,220-21 ,218-19

 Žemutinė Pilis (ה)מצודה התחתונה
 226 ,220 ,218-19

 Paks ָמרָגֶרָטה השמנה, מגדל
67 ,56 Margareeta

 73 Mere Puiestee ֶמֶרה, שדרת
53 Meri, Lennart ֶמרי, לנארט

 Maarjamäe Losse ָמריאָמֶאה, ארמון
 78 ,72

(ה)מוזיאון לתולדות אסטוניה 78  
ָמִריאמּפֹוֶלה (ָמִריאמּפֹול) 

257 ,250-51 ,249 Marijampolė
כנסיית מיכאל הקדוש 257  

מוזיאון הפרטיזנים והגירוש של   
מחוז ָטאּוראס 257

מלונות 312  
מסעדות 342  

244 ,223 Marija ָמִרָיה
 Maria, Domus מריה, דֹומּוס, מלון

308 ,234
מריה הקדושה על חרמש הירח 143

 Mergelės Marijos מריה של הרחמים
235 Gailestingumo Motinos

112 Meriküla ֶמריקּוָלה
 Põlva מרכז התרבות של ּפּולָבה

122 Kultuuri - ja Huvikeskus
(ה)מרכז לאמנות בת�זמננו 

 Šiuolaikinio Meno Centras
232 ,230-31 ,218-19

(ה)מרכז לקוסמולוגיה ולטקסים 
 Lietuvos פאגאניים

265 Etnokosmologijos Muziejus
390 Datorsalonמרכז�אינטרנט

172 Mērsrags ֶמרסראגס
256 Merkinė ֶמרקיֶנה

משטרה 382
משקאות 320-21

משקאות קלים 320-21

נ 
215 ,206 ,137 ,45 ,39 NATO נאט“ו

 ,51 ,42-43 ,33 ,11 Narva נארָבה
298 ,112 ,103-105

מסעדות 328  
 112 Narva linnus נארָבה, טירת

 112 Narva museum נארָבה, מוזיאון
 ,11 Narva-Jõesuu נארָבה�יּוֶאסּו

298 ,112 ,104
נהיגה

אסטוניה 393, 395-396  
לטביה 399, 400-401, 402  

ליטא 405, 407, 408-409  
נהרות

178 Abava ָאָּבָבה  
122 Ahja ָאְהָיה  

255 Ūla אּוָלה  
276 Imsrė אימסֶרה  

256 Alytupis ָאליטּוּפיס  
179 Alekšupīte ָאֶלקשּוּפיֶטה  
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167 Bērze ֶּברֶזה  
190 ,186 Gauja ָגאּוָיה  

 ,140-42 ,11 Daugava ָדאּוָגָבה  
193-94 ,190 ,158

188 Vējupīte ֶוויּוּפיֶטה  
176 Venta ֶוונָטה  

170 Vēršupīte ֶוורשּוּפיֶטה  
227 Vilnia וילנָיה  

166 ,163 Lielupe לֶיילּוֶּפה  
166 Mūsa מּוָסה  

166 Mēmele ֶמֶמֶלה  
256 Merkys ֶמרקיס  

 ,255-58 ,31 Nemunas ֶנמּונאס  
283 ,275 ,261

258 ,241 ,202-203 Neris ֶנריס  
190 Svētupe סֶבטּוֶּפה  

190 Salaca ָסָלָצה  
99 Pärnu ּפארנּו  
80 Pirita ּפיריָטה  

265 Šventoji שֶבנטֹואי  
65 ,60 Notke, Berndt נֹוטֶקה, ֶּברנט

מנוחת רוח הקודש 60  
65 Surmatants ריקוד המוות  

23 Nool, Erki נֹול, ֶארקי
81 ,72 Nõmme נּוֶמה

טירת הברון פון גֶלן 81  
מוזיאון כריסטיאן ָראּוד 81  

 Nordeka (חברת אוטובוסים) נֹורֶדָקה
399

(ה)נחשים, אי Ormsö ראו האי ֹוורמסי
 Niguliste kirik ניגּוליסֶטה, כנסיית

 64-65 ,59 ,56-57
65 Hõbedakamber חדר הכסף  

ריקוד המוות Surmatants (נֹוטֶקה)   
65

תמונת�המזבח של ניקולאּוס   
הקדוש 64

284-85 ,269 Nida ניָדה
מסעדות 344-45  

265 Niūronys ניּורֹוניס
ְנֶייבסקי, אלכסנדר 70

 Victory Park (ה)ניצחון, פארק
155 ,11

64 Püha Nikolaus ניקולאּוס הקדוש
 Meža kapi ניקולאי, בית�הקברות

 166
122 ,20 Nikon ניקֹון, פטריארך

נכים, מטיילים 291, 317, 381
 Nemuno delta ֶנמּונאס, דלתת

283 ,269-71
ֶוונֶטה 283  
מיִנָיה 283  

מלונות 315  
מסעדות 344  

רּוסֶנה 269  
נמל נוסעים 392

נמלי תעופה
נמל�התעופה הבינלאומי ריגה   
 Starptautiskā Lidosta Rīga

398-99

נמל�התעופה וילניּוס (וילנה)   
 Tarptautinis Vilniaus Oro

404-405 Uostas
 Ventspils נמל�התעופה ֶונטסּפילס  

399 Starptautiskā Lidosta
 Tartu נמל�התעופה טארטּו  

393 Lennujaam
 Liepājas נמל�התעופה לֶייּפאָיה  

399 Starptautiskā Lidosta
 Lennart נמל�התעופה ֶמרי טאלין  

 Meri Tallinna Lennujaam
392-93

 393 Pärnu נמל�התעופה ּפארנּו  
Lennujaam

 Palangos נמל�התעופה ָּפָלנָגה  
404-405 Oro Uostas

נמל�התעופה ָקאּונאס (קובנה)   
 Kauno Tarptautinis Oro Uostas

404-405
 Kärdla נמל�התעופה קארדָלה  

393 Lennujaam
נמל�התעופה קּוֶרסאֶרה   

393 Kuressaare Lennujaam
 Napoléon נפוליאון הראשון, קיסר

 ,221-22 ,214-15 ,34 Bonaparte
258 ,232

400 Nepietur ֶנּפֶייטּור, רכבת מהירה
 Nekrošius, ֶנקרֹושיּוס, ֵאיימּונטאס

207 ,23 Eimuntas
 Lietuvos (ה)נשיאות, ארמון

 Respublikos Prezidentūra
 222 ,220-21 ,218-19

ס 
 Sabonis, סאּבֹוניס, ָארווידאס

23 Arvydas
 ,174-75 ,164-65 ,12 Sabile סאּביֶלה

320 ,178
יקב ויָנה קאלנס 178, 320  

מסעדות 335  
מערת מאראס 178  

 Sagadi Mõis סאגאדי, בית�האחוזה
109 ,106-107

ָסאּוֶלה Saule ראו אל השמש
 ,184-85 ,12 Saulkrasti ָסאּולקָרסטי

192
מוזיאון האופניים 192  

מסעדות 307  
179 ,164-65 Saldus סאלדּוס

(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנויות   
על�שם יאניס רוזנטאלס 179

ואצּו ָקָרבירּו קאּפי 179  
 Salos II הכפר האתנוגרפי ,II סאלֹוס

266-67 Kultūrinis Rezervatas
 Sangasteסאנגאסֶטה, בית�האחוזה

120 ,104-105 Loss
מלונות 298  

 Saku (בירה) סאקּו אֹוריגינאל
321 Originaal

 Saku סאקּו, ִמבשלת בירה
320-21 Õlletehas

 ,10 Saaremaa Saar סאֶרָמה, האי
 92-95 ,86-87

חצי�האי סּורֶבה 92-93  
טחנות�הרוח בָאנגָלה 92-93,   

94-95
טירת ההגמון 92-93, 94  

 ,92-93 Karja Kirik כנסיית קארָיה  
95

כנסיית קארָמה 92-93, 95  
כנסיית קיֶהלקֹוָנה 92-93, 95  

מוזיאון חוות מיְהקלי 92-93, 95  
מכתש המטאוריט קאלי 94  

מלונות 296-97  
מסעדות 326-27  

(ה)פארק הלאומי וילסאנדי 92-93,   
95

קּוֶרסאֶרה 92-93, 94  
ֶסּב, בנייני בנק (הבנק הסקנדינבי 

 SEB Panga Kõrghoone (הפרטי
384 ,47

 SEBE (חברת אוטובוסים) ֶסֶּבה
394-95

 Svirskis, Vincas סבירסקיס, וינצאס
227

249 Suvalkija סּובאלִקָיה
(ה)סובייטית, אנדרטת המלחמה 

 80 ,72 Maarjamäe Memoriaal
62 Süda, Peeter סּוָדה, ֶּפֶטר

249 Sūduva סּודּוָבה
254 Sudervė סּוֶדרֶבה

 Sudrabkalns, סּודָרּבָקלנס, יאניס
199 Janis

384 Swedbank סֶווד�בנק
151 Suta, Romāns סּוָטה, רֹומאנס

סֹוָמה (ארץ הביצות), הפארק הלאומי
 ,85 ,10 Soomaa Rahvuspark

100-101 ,86-87
100 Kuresoo Raba ביצת קּוֶרסֹו  

חוות קארּוסקֹוֶסה 100  
מלונות 297  

שביל אדמות המרעה המיוערות   
בטּוראָמה 100

 101 Öördi Rada שביל ֵארדי  
שביל ביצת אינָגטסי 100  

שביל ביצת ריָסה 100  
שביל הּוָּפסאֶרה 101  

(ה)שביל המיוער בלשון�היבשה של   
 Lemmjõe Keelemetsa נהר ֶלמיּוגי

 100 Õpperada
שביל לימודי קּוראנידּו 100  

שביל ֶמֶייקֹוֶסה 100  
115 Sooster, Ülo סֹוסֶטר, אּולֹו

232 Soja סופיה
23 Sokk, Tiit סֹוק, טיט

 ,18 Suur Munamägi סּור מּוָנָמגי
121 ,119 ,104-105

מלונות 299  
מסעדות 329  
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 Suur סּור מּוָנָמגי, בית�הקפה במגדל
329 ,121 Munamägi

 Sõrve Poolsaar סּורֶבה, חצי�האי
 92-93

סּוֶרמּויָסה, בית�האחוזה 
 90-91 Suuremõisa Loss
199 Stāmeriena סטאֶמרֶייָנה

מלונות 307  
מסעדות 337  

 Stanislovas, סטאניסלֹובאס, הכומר
261 Father

222 Stasov, Vasily סטאסֹוף, ואסילי
(ה)סטארוברים 122, 154, 194, 

206 ,196
123 ,121 ,120 ,20 Setu ֶסטּו, בני

 Seto ֶסטּו, מוזיאון הכפר
 123 Talumuuseum

(ה)סטודנטים המתנשקים, מזרקת 
114 Suudlevad Tudengid

סטוֹוָקה�גּוֶצביצ‘יּוס, ָלאּורינאס 
 Stuoka-Gucevičius, Laurynas

254 ,230-32 ,224
408 Stotelė (תחנה) סטֹוֶטֶלה

 ,241 ,238 ,158 ,52 Stalin סטלין
255

 Stenbock, סֶטנּבֹוק, ֶאָּבה ָמרָגֶרָטה
90 Ebba Margaretha

 Stradiņš, Dr סטראדינש, ד“ר ָּפאּולס
152 Pauls

266-67 Stripeikiai סטריֵּפייֵקיי
 Strēlnieku (רחוב) סטֶרלנֶייקּו ֶייָלה

152-53 Iela
 ,188 ,186-87 ,12 Sigulda סיגּולָדה

370-75
מלונות 306  

22 Sittow, Michael סיטֹוב, מיכאל
 CityBike סיטי�ַּבייק, השכרת אופניים

397
 ,104-105 ,11 Sillamäe סיָלָמֶאה

111
מלונות 298  

מסעדות 329  
281 Simpson, John סימפסון, ג‘ון

סכנות ומטרדים 382
 Slapiņš, Andris סלאּפינש, אנדריס

150
 Sēļu (מוזיאון פתוח) ֶסליאן, חוות

194 Sēta
318-19 Seljanka ֶסליָאנָקה

 Slīteres סליֶטֶרה, הפארק הלאומי
 173 ,12 Nacionālais Parks

 173 Šlīteres bāka סליֶטֶרה, מגדלור
158 ,154 Salaspils ָסָלסּפילס

190 ,184-85 Salacgrīva ָסָלצגריָבה
אדמות המרעה ראנדּו 190  

מלונות 307  
מסעדות 337  

מערות הפולחן של אזור ליב 190  
סמּוגֶלביצ‘יּוס, ּפראנצישקּוס 

242 Smuglevičius, Pranciškus

 Smetona, סֶמטֹוָנה, ָאנָטנאס
214-15 Antanas

 Semjonova, ֶסמיֹונֹוָבה, אּוליָאָנה
23 Uljana

155 Smiļģis סמילדז‘יס
 ,270-71 Smiltynė סמילטיֶנה

282-83
(ה)מוזיאון הימי 282-83  

ֶסנאמֶייסצ‘יֹו גידאס (משרד נסיעות) 
409 Senamiesčio Gidas

 Püha (ה)סעודה האחרונה
95 Õhtusöömaaja

389 EMT ספקית סלולר
 Eesti (טאלין) (ה)ספרייה, הלאומית

17 Rahvusraamatukogu
סקאיסטָקלֶנה, הכנסייה הקתולית 

 Skaistkalnes Romas Katoļu של
167 ,164-65 Baznīca

 Skalbe, Kārlis סקאלֶּבה, קארליס
199

סקאָלה סנטה, המדרגות הקדושות 
274 Scala Santa
סקי וסנובורד 119

118 Sakala (עיתון) ָסָקָלה
סָקנֹוָרָמה, פסטיבל לסרטים 

209 Scanorama סקנדינביים
193 ,184-85 Skrīveri סקריֶברי

מוזיאון לזכרו של אנדֵרייס אּוּפיטס   
193

 Dendroloğiskais פארק העצים  
193 Parks

ע 
עישון 291, 317

עיתונים וכתבי�עת
244 ,214 Aušra ָאאּושָרה  

388 In Your Pocket אין יֹור ּפֹוֶקט  
 Estonian Weekly אסטוניאן וויקלי  

388
 The Baltic Times בלטיק טיימס  

388
הראלד טריביון הבינלאומי   

 International Herald Tribune
388

214 Varpas וארּפאס  
 Yerushalayim De ירושלים דליטא  

238 Lita
 Lithuanian ליטואניאן וויקלי  

388 Weekly
118 Sakala ָסָקָלה  

51 Postimees ּפֹוסטיֶמס  
 The Financial פייננשל טיימס  

388 Times
עלויות סמויות 290-91

122 Neitsikoobas (ה)עלמה, מערת
 Läänemere :‘ענבר בלטי אסט
 Baltijas :‘לטב ;Merevaiku

 Baltijos Gintaras :‘ליט ; Dzintars
26-27

 ;Merevaigutee :‘דרך הענבר אסט  
לטב‘: Dzintara Ceļš; ליט‘: 

 27 Gintaro kelias
שולי�הענבר 26  

 Skulptūra (ה)עצמאות, פסל
275 Žemaitis

פ 
179 ,164-65 Pāvilosta ּפאבילֹוסָטה

(ה)מוזיאון ללימודים אזוריים   
ולאמנויות 179

מלונות 304  
מסעדות 334  

(ה)מרינה של ּפאבילֹוסָטה   
179 Pāvilosta Marina

פאבים 316
261 Paberžė ּפאֶּברֶז‘ה

 Paukščių ָּפאּוקשצ‘יּו טאקאס
241 Takas

 Päts, Konstantin ּפאטס, קונסטנטין
52

 Patkuli ּפאטקּולי, רחבת התצפית
68-69 Vaateplatvorm
113 ,104 Paide ּפאיֶדה

מוזיאון יארָבָמה 113  
מסעדות 328  

88 ,86-87 Paldiski ּפאלדיסקי
מלונות 295  

מסעדות 326  
ּפאקרי 88  

 Palloni, ּפאלֹוני, מיכלאנג‘לו
261 ,243 Michelangelo

266-67 Palūšė ּפאלּוֶשה
 Palmse ּפאלמֶסה, בית�האחוזה

108 ,106-107 Mõis
אגם הברבורים 108  

ביתן ּבֶרסט 108  
 Panevėžys (‘ּפּוֵניֵבז) ּפאֶנֶבז‘יס

264 ,250-51
גלאסֶרמיס 264  

(ה)גלריה העירונית לאמנות 264  
מלונות 313  

מסעדות 344  
ָּפקרוֹואיס 264  

קתדרלת ישו המלך 264  
275 ,270-71 Panemunė ּפאֶנמּוֶנה
 Panso, Voldemar ּפאנסֹו, ֹוולֶדמאר

23
תיאטרון הנוער האסטוני 23  

(ה)תיאטרון העירוני של טאלין 23  
319 Pannkoogid ּפאנקֹוגיד, פנקייק

 Pankoks, Mikelis ּפאנקֹוקס, מיֶקליס
181

 Pac, Michal ‘ּפאץ, מיָכל קאז‘ימֶייז
242 Kazimierz

88 Pakri ּפאקרי
113 ,23 Pärt, Arvo ּפארט, ָארבֹו

22 Pärn, Priit ּפארן, ּפִריט
 ,85-87 ,50 ,42-43 ,10 Pärnu ּפארנּו

98-99
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 Pärnu אולם הקונצרטים ּפארנּו  
98 Kontserdimaja

בית�העירייה 98  
וילה ָאֶמנֶדה 99  

כנסיית אליזבתה הקדושה 98  
כנסיית קתרינה הקדושה 98  
מוזיאון לידיה קֹוידּוָלה 99  

מלונות 295-96  
מסעדות 326  
שער טאלין 98  

פארקים, יערות ושמורות טבע
 ,140-41 Bastejkalns ָּבסֵטייָקלנס  

150
גלריית התמונות ופארק הפסלים   

281
 ,13 Orvydo Sodyba גן אֹורבידאס  

277 ,270-71
 Tallinna (ה)גן הבוטאני של טאלין  

 80-81 ,72 Botaanikaaed
(ה)גן הבוטאני של ריגה   

 155 ,154 Botāniskais Dārzs
גן החורף 282  

 Biķernieku Mežs יער ּביֶקרנֶייקי  
 157 ,154

 167 PPokaiņu Mežs יער ּפֹוקאיני  
יער רּומּבּוָלה 154, 158  

(ה)מוזיאון הפתוח פארק אירופה   
254 ,250-51 ,249

 ,154 ,10 Mežaparks ֶמז‘אּפארקס  
 156

פארק גרּוטאס 250-51, 255  
פארק הטבע ֶטרֶבֶטה 164-65, 167  

פארק הטבע ָלאּומאס 178  
(ה)פארק הלאומי ָאאּוקשֵטייִטָיה   

266-67 ,250-51 ,13
(ה)פארק הלאומי ָגאּוָיה 12,   

186-89 ,184-85
(ה)פארק הלאומי דזּוִקָיה 13,   

256 ,254 ,251-52
(ה)פארק הלאומי הרצועה   

הקּורֹונית 13, 269, 270-71, 
284-85

(ה)פארק הלאומי ֶז‘מאיִטָיה 13,   
278-79 ,270-71

(ה)פארק הלאומי לאֶהָמה 11,   
106-110 ,104-105

(ה)פארק הלאומי ָמטסאלּו 10,   
91 ,89 ,86-87

(ה)פארק הלאומי סֹוָמה 10, 86-87,   
100-101

(ה)פארק הלאומי ֶקֶמרי 170  
פארק הניצחון 155  

פארק וינגיס ואזור ז‘ֶברינאס 240,   
241

פארק ָקדריאֹורג 72, 74-77  
(ה)שמורה המוגנת הלאומית   

קאמאנֹוס 276
שמורת הטבע אגם ּפאֶּפה 164-65,   

181

שמורת הטבע ֶאנדָלה 104-105,   
113

שמורת הטבע ֶצ‘ּפקיאלי 256  
391 Paštas ּפאשטאס

334 ,304 Pedvale ֶּפדבאֶלה
מלונות 304  

מסעדות 334  
 Pedvāles ֶּפדבאֶלה, בית�האחוזה

178 Muižas Māja
 Pedvāles ֶּפדבאֶלה, המוזיאון הפתוח

 Brīvdabas Mākslas Muzejs
178 ,164-65

 Povilionienė, ּפֹוביליֹונֶייֶנה, ורוניקה
25 Veronika

פֹוֶגלשטיין, קרל כריסטיאן פוגל פון 
 Vogelstein, Carl Christian Vogel

190 von
 Kristus פיתויו של ישו  

Kārdināšana
245 Puttini, Pietro ּפּוטיני, ּפֶייטרֹו

כנסיית טרינאּפֹוליס 245  
318 Putra ּפּוטָרה

122 ,104-105 Põlva ּפּולָבה
כנסיית מריה הקדושה 122  

מלונות 298  
מסעדות 328  

ּפֹולטאָבה, קרב 33
113 ,104 Põltsamaaּפּולטסאָמה

כנסיית ניקולאּוס הקדוש 113   
Niguliste Kirik

מוזיאון ּפּולטסאָמה 113  
מלונות 298  

מסעדות 328  
 Põltsamaa מצודת ּפּולטסאָמה  

 113 Loss
ּפּולטסאָמה קּולדֶנה, יין פירות 

320 Põltsamaa Kuldne
(ה)פולני-ליטאי, האיחוד (רפובליקת 

 Abiejų Tautų (שני העמים
275 ,217 ,210-11 Respublika

 Pumpurs, ּפּומּפּורס, אנדֵרייס
193 ,22 Andrejs

 Panerių -ּפֹונאר, אנדרטת השואה ב
 244-45 ,240 ,37 Memorialas
244 ,238 Paneriai (ּפאֶנֵריי) ּפֹונאר

257 Punia ּפּונָיה
פורים, חג 36

ּפּורצֶיימס, הדיונה הלבנה ב- 
173 Pūrciema Baltā Kāpa

פושקין, אלכסנדר 223, 244
 Pažaislio ָּפָז‘איסליס, מנזר

261 ,202-203 ,16 Vienuolynas
188 Pētera Ala ֶּפֶטר, מערת

243 Perti, Pietro ֶּפטרי, ּפֶייטרֹו
פטריות, איסוף 319, 373

פיוטר הגדול 34, 55, 66, 74, 76, 79, 
264 ,223 ,88

 Vietinghoff, פיטינגהֹוף, הברון
199 Baron von
400 Pietur ּפֶייטּור

239 Pylimo gatvė ּפילימֹו, רחוב
 Piłsudski, Józef ּפילסּודסקי, יוזף

244 ,214
 Pika Hermanni ּפיק הרמן, מגדל

70 ,68-69 ,57 Torn
 66 Pikk Tänav ּפיק, רחוב

318 Pīrāgi ּפיראגי
121 Piiri Kõrts ּפירי, פונדק

 Pirita ּפיריָטה, מועדון היאכטות
53 Purjespordikeskus

 80 ,72 Pirita Klooster ּפיריָטה, מנזר
123 Piirissaar ּפיריסאר, האי

277 ,270-71 Plateliai ּפלאֶטֵליי
 277 Pilies Sala (ה)אי המבוצר  

 Feldbergs, Ojars ֶפלדברג, אֹויארס
178

277 ,270-71 Plungė ּפלּונֶגה
גבעת ָגנדינָגה 277  

מוזיאון ופארק הסלעים 277  
(ה)מוזיאון לאמנות סמוגיטית 277  

מסעדות 315  
ָקאּוֶשנאי 277  

 Kunigaikščių ּפלּונֶגה, בית�האחוזה
 277 Oginskių Dvaras

 Palusalu, ָּפלּוסאלּו, כריסטיאן
23 Kristjan

232 Fluxus פלּוקסּוס, זרם אמנותי
ּפלֹוקשטיֶנה, בסיס טילים סובייטי 

 Plokštinės Raketų Bazė לשעבר
 278-79

318 Pelmeni (כיסנים) ֶּפלֶמני
 ,202-203 ,13 Palanga ָּפָלנָגה

282 ,269-71
282 Birutės גבעת ּבירּוֶטה  

מוזיאון הענבר 282  
מלונות 315  

מסעדות 345  
שֶבנטֹואי 282  

318 Pelēkie Zirņi ֶּפֶלקֶייה זירני
פנסיונים ראו גסטהאוסים

פסטיבלים
‘ויסאגינֹו�קאנטרי‘ פסטיבל   

 Country למוסיקת קאנטרי
 Muzikos Festivaliai VISAGINO

265 COUNTRY
208 Kino Pavasaris אביב קולנועי  
אביב של שירה, פסטיבל בינלאומי   

208 Poezijos Pavasaris לשירה
אּוז‘ָגֶבֶנס (הפסטיבל לפני תענית   

209 Užgavėnės (הלנט
 Birštonas Jazz ג‘אז בּבירשטֹונאס  

257 ,13
209 Vilnius Jazz ג‘אז וילנה  

 Kaunas (ָקאּונאס) ג‘אז קובנה  
208 Jazz

48 Jazzkaar ג‘אזקאר  
גארסֹו גלריה, פסטיבל למוסיקה   
208 Garso Galerija אלקטרונית
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פסטיבלים, המשך
הכרזת הרפובליקה של   

 Latvijas Republikas לטביה
133 Proklamēšanas Diena

209 Trys Karaliai חג ההתגלות  
חג המולד 133, 209 אסט‘:   

 ;Ziemassvētki :‘לטב ;Jõulud
Kalėdos :‘ליט

 Vissvētākās Jaunavas חג העלייה  
 Marijas Debesīs Uzņemšanas

19 ,127 Diena
חג פורים 36  

 Valmieras Pilsētas חגיגות העיר  
190 Svētki

יום הולדתו של אנדֵרייס ּפּומּפּורס   
 Andreja Punpura Dzimšanas

193 Dienai
 Tartu Linna יום העיר טארטּו  

115 Päev
 Kauno (ָקאּונאס) יום העיר קובנה  

208 Miesto Dienos
208 Joninės יום יוחנן הקדוש  

 Valstybės Diena יום ייסוד המדינה  
208

יום ָלצ‘ּפֶלשיס, לציון לוחמי החירות   
133 Lāčplēša Diena של לטביה

יום עשבי�המרפא (בפסטיבל היפוך   
132 Līgo הקיץ) ליגֹו

 Püha יום פיליפוס הקדוש  
115 Filippuse Päev

 Užgavėnės ‘יום שלישי ‘השמן  
277

 Kevadised ימי אביב בחוות  
48 Talupäevad

 Gyvosios ימי ארכיאולוגיה חיה  
 Archeologijos Dienos

254 Kernavėje
ימי ברית ערי האנֶזה בּפארנּו   

48 Pärnu Hansapäevad
 Eesti ימי המוסיקה האסטונית  

48 Muusikafestivalid
 Tartu ימי הסטודנט בטארטּו  

48 Tudengipäevad
 Põlva Päevad ימי העיירה ּפּולָבה  

122
ימי העיר העתיקה של טאלין   

48 Tallinna Vanalinna Päevad
 Miesto šventė ימי העיר ָשאּוֵליי  

273 Šiaulių Dienos
ימי העלמה הלבנה, פסטיבל   

 Valge Daami Päevad למוסיקה
88

 Eesti ימי הקולנוע האסטוני  
 48 Filmipäevad

112 Narva Päevad ימי נארָבה  
 Sostinės Dienų ימי עיר הבירה  

209
ימי ּפארנּו למוסיקה בת�זמננו   

 Pärnu Nüüdismuusika Päevad
49

ימים של אמנות ולילות של   
מוזיאונים 132

יריד אומנים 190  
יריד האומנויות של קאזיּוקֹו   

232 ,208 Kaziuko Mugė
יריד ימי�הביניים על�שם סיֶמאֹונס   

190 Simjūda Tirgus הקדוש
 Pianisma כוכבי הפסנתר  

181 ,132 Zvaigžņu Festivāls
48 Jaanipäev ליל היפוך הקיץ  

 Bliuzo לילות בלוז באגם לּוקסטאס  
208 naktys Lūksto Ežere

 Naujasis Baltijos מחול בלטי חדש  
208 Šokis

ֶמנּואֹו יּואֹוָדָרגיס (סהר שחור)   
209 Mėnuo Juodaragis

מרוץ הסוסים של אגם סארֵטיי   
264 Sartų Žirgų Lenktynės
ָמרטינדֶייָנה (פסטיבל תחילת   

133 Mārtiņdiena (החורף
 Tartu מרתון הסקי של טארטּו  

49 Maratoni Suusarada
ָסאּוֶלס ז‘ֶיידאס, פסטיבל לפולקלור   

273 Saulės Žiedo Šypsenos
סיֶרנֹוס, פסטיבל לתיאטרון   

 Vilniaus tarptautinis teatro
209 festivalis SIRENOS

סָקנֹוָרָמה, פסטיבל לסרטים   
סקנדינביים 209

(ה)עלייה�לרגל לפולחן מריה   
 Šilines (המכונה שיליֶנס) הקדושה

274 Atlaidų
ערב ראש השנה האזרחית 209  
ּפֹוסיטיבּוס, פסטיבל למוסיקה   

190 ,133 Positivus
פסטיבל ‘יּו יאּב‘ למוסיקה באי   

48 Juu Jääb Muhu מּוהּו
פסטיבל ‘ִניד‘ (חדש) למוסיקה בת�  

49 NYYD זמננו
 Augusti פסטיבל אוגוסט למחול  

49 TantsuFestival
 David פסטיבל אֹויסטראך  

99 Oistrahhi Festival
 Novada Svētki פסטיבל אזורי  

193
פסטיבל ָאֶרָנה למוסיקה בת�  

 Biedrība Jaunās Mūzikas זמננו
133 Festivāls ARĒNA

 Birštono פסטיבל ּבירשטֹונאס  
257 Festivalis

פסטיבל ָּבלטיָקה לפולקלור   
24 Folkloras Festivāls BALTICA

פסטיבל ָּבלטיָקה לפולקלור אסט‘:   
 ;Folkloras Festivāls BALTICA

 Folkloras Festivāls :‘לטב
 132 ,48 BALTICA

 Birgitta Festival פסטיבל ּבריגיָטה  
49

 Rīgas פסטיבל האופרה של ריגה  
132 Operas Festivāls

(ה)פסטיבל הבינלאומי לבלט בלטי   
 Starptautiskā Baltijas Baleta

132 Festivāla
(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקה   

עממית 193
(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקת   
 Starptautiskais Kantrī קאנטרי

166 Mūzikas Festivāls
(ה)פסטיבל הבינלאומי למחול   

 Šokio Festivalis AURA מודרני
209

(ה)פסטיבל הבינלאומי לעוגב   
 Starptautiskais Ērģeļmūzikas

181 Festivāls
(ה)פסטיבל הבינלאומי לפיסול   
 Starptautiskais Ledus בקרח

133 Skulptūru Festivāls
פסטיבל הבירה אּוֶלה�סאמר   

48 Õllesummer
פסטיבל הג‘אז הבינלאומי   
259 ,192 Saulkrasti Jazz

פסטיבל הג‘אז של חג המולד   
49 Jõulujazz

פסטיבל הג‘אז של קֵלייֶּפָדה   
 Klaipėdos Pilies Džiazo

281 Festivalis
 Ledų Šventė פסטיבל הגלידה  

261
 Ziemas פסטיבל החורף למוסיקה  

190 Mūzikas Festivāls
 Sabiles Vīna Svētki פסטיבל היין  

178
 Jūras un Zvejnieku פסטיבל הים  

281 ,209 ,179 ,132 ,13 Svētki
 Didieji פסטיבל הכנסייה  

 Žemaičių Kalvarijos Atlaidai
279

 Livonijas (ה)פסטיבל הליבֹוני  
132 Svētki

 Agurkų פסטיבל המלפפונים  
261 Šventė

פסטיבל הסרטים לילות שחורים   
 Tallinna pimedate ööde

49 Filmifestival
 Pärnu פסטיבל הסרטים של ּפארנּו  

99 Filmifestivalile
פסטיבל העיירה ָסאּולקָרסטי   

192 Saulkrastu Svētki
 Rīgas Svētki פסטיבל העיר ריגה  

133
פסטיבל הפולקלור של ויליאנדי   

 Viljandi Pärimusmuusika
49 Festival

פסטיבל הפטריות של ואֶרָנה   
254 ,209 Varėna Grybų Šventė

פסטיבל ָהּפסאלּו למוסיקה עתיקה   
 Haapsalu Vanamuusikafestival

48
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פסטיבל ָהּפסאלּו למוסיקה עתיקה   
 Haapsalu Vanamuusikafestival

88
פסטיבל הצבעונים של ּבּורּבישקיס   

274 Tulpių Žydėjimo Šventė
 Kristupo פסטיבל הקיץ כריסטופר  

208 Vasaros Festivalis
 Pļaujas Svētki פסטיבל הקציר  

199
 199 Notiek ,133 פסטיבל הרכבות  

Bānīša Svētki
פסטיבל השירה הלאומי האסטוני   

103 ,46 ,35 Üldlaulupidu
פסטיבל השירה הליטאי 241   

Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė
פסטיבל ויריד אומנים   

132 Amatniecības Festivāls
 Iduramžių פסטיבל ימי�הביניים  

208 Šventė Pusiasalio Pilyje
פסטיבל כריסטופר לגיטרה   

209 Kristupo Gitaros
(ה)פסטיבל למוסיקה של   

 Pažaislio Muzikos ָּפָז‘איסליס
208 Festivalis

 Tallinna פסטיבל למוסיקת בארוק  
49 Barokkmuusika Festivalina
פסטיבל למקהלות נשים וגברים   

171
(ה)פסטיבל לספרות של טאלין   
48 Tallinna Kirjandusfestival
 Ērģeļmūzikas פסטיבל לעוגב  

192 Festivāls
 Ugnies פסטיבל לפסלי�אש  

209 Skulptūrų Festivalis
פסטיבל לשירה ולמחול לטביים   

 Vispārējie Latviešu Dziesmu un
132 Deju Svētki

פסטיבל ָמטסאלּו לסרטי טבע   
 Matsalu Looduslmide Festival

49
פסטיבל צליחת�הפרות 208  

 Narva פסטיבל תולדות נארָבה  
112 Ajalooline Festival

פעמוני הכסף, פסטיבל בינלאומי   
 Garīgās Mūzikas למוסיקה דתית
133 Festivālā SUDRABA ZVANI

 Summer Sound צלילי קיץ  
181 ,132 Festivāla

קֶרדֹו - הפסטיבל הבינלאומי   
למוסיקה כנסייתית�אורתודוקסית 

 Rahvusvaheline Õigeusu
 Vaimuliku Muusika Festival

49 CREDO
 Rīgas (מקצבי ריגה) ריגאס ריטמי  

132 Ritmi
שוק חג המולד בעיר העתיקה   

אסט‘: Tallinna jõuluturg; לטב‘: 
 133 ,49 Ziemassvētku Tirdziņi

שוק ימי�הביניים בעיר העתיקה   
49 Keskaja Päevad

שוק מאָרה לעבודות�יד 178  
264 Pakruojis ָּפקרוֹואיס

400 Perons (רציף רכבת) ֶּפרֹונס
195 ,184-85 Preiļi ּפֵריילי
(ה)כנסייה הקתולית 195  

(ה)מוזיאון להיסטוריה ולאמנות   
שימושית 195

מלונות 307  
מסעדות 337  

סדנת הקדרות והמוזיאון על�שם ּפ.   
ֶצ‘רנאבסקיס 195

ָּפרינדיס, דיונת (הדיונה הגדולה) 
 ,202-203 Parnidžio Kopa

284-85
(ה)פרלמנט של ליטא 240, 241

 88 Paralepa Rand ָּפָרֶלָּפה, חוף
 Paminklas פרנק זאָּפה, פסל

238 ,218-19 Frankui Zappai
 Ig Nobel פרס איג�נובל לשלום

255 Peace Prize
ֶּפֶרסטרֹויָקה (בנייה מחדש) 39 

перестро́йка
 ,16 Perkūno Namas ֶּפרקּונאס, בית

259 ,258

צ 
 Čiaginas, Nikolajus צ‘אגין, ניקולאי

223
 Karostas cietums צבאי, בית�כלא

 181
 Czechowicz, ֶצ‘חֹוביץ‘, שימֹון

234 Szymon
האקסטזה של ֶתֶרֶסה הקדושה 234  
 Čiurlionio Namai צ‘יּורליֹוניס, בית

232 ,218-19
צ‘יּורליֹוניס, המוזיאון לזכרו של 

 Čiurlionio Memorialinis
255 Muziejus

צ‘יּורליֹוניס, מיקאלֹויּוס קונסטנטינאס 
 Čiurlionis, Mikalojus

 ,244 ,232 ,207 ,22 Konstantinas
261 ,255

22 Auka הִמנחה  
261 Saulės Sonata סונטת אביב  

 Laidotuvių סימפוניית לוויה  
261 Simfonija

 Tshaikovski צ‘ייקובסקי, ספסל
89 Pink

88 Rõngasrist צלבי�שמש
צמחונים 317

 ,186-87 ,183 ,134 ,12 Cēsis ֶצסיס
188-89

(ה)מוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   
188-89

מלונות 306  
מסעדות 335-36  

(ה)צפוניים, מסעי הצלב 31
318-19 Cepelinai (כיסנים) ֶצֶּפליֵניי

 Čepkelių ֶצ‘ּפקיאלי, שמורת הטבע
 Valstybinis Gamtinis Rezervatas

256
צרפת, שגרירות 378-79

ק 
316 Kavinė קאביֶנה

 Kaudzīte, Matīss ָקאּודזיֶטה, מאטיס
199

277 Kaušėnai ָקאּוֶשנאי
 Kazaks, Jēkabs קאזאקס, ֶייקאּבס

151
70 Kalev קאֶלב

קאלי Kali ראו משקאות קלים
 Kaali קאלי, מכתש המטאוריט

94 Kraater
 Kalēju Iela (רחוב) קאֶליּו ֶייָלה

152-53
140 Kaļķu Iela קאלקּו, רחוב

קאמאנֹוס, שמורה מוגנת לאומית 
 Kamanų Valstybinio Gamtinio

276 Rezervato
25 Kannel קאֶנל

25 Kanklės קאנקֶלס
91 Kassari קאסארי
מוזיאון ִהיּוָמה 91  

 ,108 ,106-107 ,18 Käsmu קאסמּו
110

(ה)מוזיאון הימי של קאסמּו   
108 Käsmu Meremuuseum

 Käsmu קאסמּו, שביל הסלעים של
110 ,108 Matkarada

 Käsmu poolsaar חצי�האי קאסמּו  
110 ,18

110 Käsmu Küla (ה)כפר קאסמּו  
110 Saartneem סארטֶנם  

סלעים תועים 110  
123 Kasepää קאֶסָּפה
90 Kärdla קארדָלה

 Karosas, קארֹוסאס, גינטאראס
254 Gintaras

(ה)מוזיאון הפתוח פארק אירופה   
254 ,250-51

עץ�המידע של LNK (תחנת   
 LNK (הטלוויזיה הליטאית

254 Infomedis
181 Karosta קארֹוסָטה

בית�כלא צבאי 181  
(ה)כנסייה האורתודוקסית על�שם   

 181 Sv. Nikolaja ניקולאיס הקדוש
Pareizticīgo Jūras Katedrāle
 Karuskoseקארּוסקֹוֶסה, בקתת

100-101 Metsavahi Metsamaja
 Kartupeļu קארטּוֶּפלּו ָּפנקּוקאס

319 Pankūkas
17 Karp, Raine קארּפ, ֵרייֶנה

(ה)ספרייה הלאומית 17  
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קבאס Kvass ראו משקאות קלים
(ה)ק.ג.ב (המשטרה החשאית), 

 Genocido Aukų מוזיאון
380 ,238 ,218-19 Muziejus

(ה)ק.ג.ב, מוזיאון תאי�המאסר של 
115 KGB Kongid

261 ,250-51 Kėdainiai ֶקדאיֵניי
מלונות 312  

מסעדות 342  
(ה)מרכז הרב�תרבותי 261  

ּפאֶּברֶז‘ה 261  
 Kadrioru Park ָקדריאֹורג, פארק

74-77 ,10
אגם הברבורים 74  

אנדרטת רּוסאלָקה 75, 78  
 Vabariigi ארמון הנשיאות  

75 Presidendi Kantselei Hoone
 Kadrioru Loss ארמון ָקדריאֹורג  

79 ,77 ,76 ,75
מוזיאון אנטֹון האנֶסן טאמסאֶרה   

77 ,74
(ה)מוזיאון לזכרו של אדווארד   

וילֶדה 74, 77
מוזיאון מיֶקל 75, 76  

מוזיאון קּומּו לאמנות 75, 76-77  
מוזיאון�ביתו של פיוטר הגדול 75,   

77 ,76
פסלו של פרידריך ֵריינהֹולד   

קרֹויצוואלד 74
 Quarenghi, קּוָאֶרנגי, ג‘אקֹומֹו

166 Giacomo
 ,208 ,13 Kaunas (ָקאּונאס) קובנה

 ,257 ,249-51 ,232 ,217 ,214
258-61

בית ֶּפרקּונאס 16, 259  
 Miesto Kauno בית�העירייה הישן  

258 ,17 Rotušė
(ה)גלריה לאמנות על�שם   

 Mykolo מיקֹולאס זילינסקאס
260 Žilinsko Dailės Galerija
כנסיית גיאורגיוס הקדוש 258  
כנסיית השילוש�הקדוש 258  

כנסיית ויָטאּוטאס 259  
כנסיית זאּפישקיס 261  

כנסיית תחייתו של ישו 260  
260 IX forto (ה)מבצר התשיעי  

מוזיאון המלחמה על�שם   
ויָטאּוטאס הגדול 260

(ה)מוזיאון הפתוח רּומשישֶקס 261  
מוזיאון הרוקחות 258-59  

מוזיאון השטן 260  
(ה)מוזיאון לאמנות על�שם מ.ק.   

צ‘יּורליֹוניס 260
(ה)מוזיאון למוסיקת�עם 259  

מלונות 312  
מנזר ָּפָז‘איסליס 16, 261  

מסעדות 341-42  
258 Kauno Pilis מצודת קובנה  
קתדרלת פטרוס ופאולוס 259  

ָראּודֹונדבאריס 261  

שדרת לאיסֶבס 258-59, 260  
91 Koguva קֹוגּוָבה

318 Kugelis קּוֶגליס
316 Kohvik קֹוְהביק

קֹוְהטָלה, מוזיאון הכרייה 
 Kohtla התת�קרקעי

 Kaevandusparkmuuseum
111 ,104-105

111 Kohtla-Järve קֹוְהטָלה�יארֶבה
 Kuutsemäe קּוטֶסָמֶאה, אתר הסקי

119 Puhkekeskuse
 Koidula, Lydia קֹוידּוָלה, לידיה

99 ,35
 Mu isamaa on מולדתי, אהבתי  

99 minu arm
98 Kolbe, H .קֹולֶּבה, ה

 ,163-65 ,134 ,12 Kuldīga קּולדיָגה
179

כנסיית קתרינה הקדושה 179  
מלונות 304  

מסעדות 333  
מערות החול ברֶייז‘ּוֶּפה 179  

מפל ֶוונָטה 179  
(ה)שילוש�הקדוש 179  

 Kuldīgas קּולדיָגה, מוזיאון מחוז
179 Novada Muzejs

199 Kulnev, Jakov קּולֶנב, יאקֹוב  
333 ,304 Kolka קֹולָקה

מלונות 304  
מסעדות 333  

173 ,12 Kolkasrags קֹולָקה, כף
123 Kolkja קֹולקָיה

 Konventa Sēta קֹונֶבנָטה ֶסָטה
146-47

 Kononeņko, קֹונֹוֶננקֹו, סרֵגייס
150 Sergejs

180 Contius, H A .קֹונטיּוס, ה. א
91 Kõpu tuletorn קּוּפּו, מגדלור

25 Kokle (ציתר לטבי) קֹוקֶלה
193 ,184-85 Koknese קֹוקֶנֶסה

מלונות 306  
מסעדות 336  

 Kuuraniidu קּוראנידּו, שביל לימודי
100-101 õpperada

 Kuršių marios (ה)קּורֹונית, הלגונה
284-85

(ה)קּורֹונית, הרצועה, הפארק הלאומי 
 Kuršių Nerijos Nacionalinis

 ,283 ,269-71 ,205 ,13 Parkas
284-85

גבעת המכשפות 284-85  
דיונות מיוצבות 284-85  

 Vecekrugo Kopa דיונת ֶוֶצקרּוג  
284-85

דיונת ָּפרינדיס (הדיונה הגדולה)   
284-85

החוף הבלטי 284-85  
 Kuršių nerija הרצועה הקּורֹונית  

284-85 ,270-71 ,269
מלונות 313-14  

מסלולי הליכה ביער 284-85  
מסעדות 343  
ניָדה 284-85  

 ,163 ,150 ,131 Kurzeme קּורֶזֶמה
181 ,178-79 ,173

 Kuramaa קּורֶזֶמה, חוות האיכרים
159 Maahrija Talu

 Kuramaa קּורֶזֶמה, כפר הדייגים
159 Kaluriküla
316 Kõrts קּורטס

 ,104-105 ,11 Kuremäe קּוֶרָמֶאה
112

מלונות 297  
מנזר ּפּוְהטיטָסה 112  

מסעדות 327  
 Uinumise קתדרלת דורמיציון  

112 Peakirik
89 Kuursaal קּורסאל

 ,32 ,16 ,10 Kuressaare קּוֶרסאֶרה
392 ,94 ,92-93
בית השקילה 94  

ָווֶאקֹוָיה 94  
כנסיית ניקולאּוס הקדוש 94   

Nikolai Kirik
פונדק טחנת�הרוח 10  

 Piiskopilinnus קּוֶרסאֶרה, טירת
32 ,16

173 Košrags קֹושראגס
קטכיזם 212-13

319 Kibinai (כיסנים) קיּביֵניי
קידומות חיוג 389-91

 Kiidjärve קידיארֶבה, טחנת�מים
122 ,104-105 Vesiveski

 Akste תלולית הנמלים ָאקסֶטה  
122 Sipelgate Kaitseala

 ,86-87 ,10 Kihnu Saar קיְהנּו, האי
101

לינאקּוָלה 101  
מלונות 295  

מסעדות 325  
115 Kits, Elmar קיטס, ֶאלמאר

ָקייֶזרוואלד Kaiserwald ראו 
ֶמז‘אּפארקס

71 Kistler-Ritso קיסֶלר�ריטסֹו
קיק�אין�ֶדה�קּוק (’הצצה למטבח‘), 

 ,68-69 ,61 Kiek-in-de-Kök מגדל
71

257 ,250-51 Kalvarija ָקלבארָיה
כנסיית מריה הקדושה 257  

 ,209 ,38 ,31 ,13 Klaipėda קֵלייֶּפָדה
 ,280-81 ,270-71 ,269 ,214-15

344 ,314 ,282-83
גלריית התמונות ופארק הפסלים   

281
כיכר התיאטרון 280  
מוזיאון המצודה 280  
מוזיאון הנפחים 280  

מוזיאון השעונים 280-81  
(ה)מוזיאון לתולדות ליטא הפרוסית   

(ליטא הקטנה) 280
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מלונות 314  
מסעדות 344  

(ה)פסל טאראבֹוס ָאניֶקה (אנה בת   
 Taravos Anikė (הכומר מת‘אראּו

280 Skulptūra
קֵלייֶּפָדה, עיר הנמל של ליטא 

 Klaipėdos Valstybinis Jūrų
405 Uostas

 ,202-203 Kaliningrad קלינינגרד
282-83 ,280 ,276

 Kalanta, Romas ָקָלנָטה, רֹומאס
260

קמֶייליָאאּוסָקס, ָאנָטנאס 
 ,217 Kmieliauskas, Antanas

236 ,222
קמפינג 290-91

 RMK (ה)מרכז האסטוני ליערנות  
290

170 ,164-65 Ķemeri ֶקֶמרי
 Ķemeru (ה)פארק הלאומי ֶקֶמרי  

170 Nacionālais Parks
170 Ķemeru Parks פארק ֶקֶמרי  

281 ,115 Königsberg קניגסברג
קניות

באסטוניה 346-47  
בווילנה 356-57  
בטאלין 348-49  
בלטביה 350-51  
בליטא 354-55  
בריגה 352-53  

 Castello, Matteo ָקסֶטלֹו, מאֶטאֹו
243

318 Kepta Duona ֶקּפָטה דֹווָנה
316 Kafejnīca ָקֵפייניָצה

321 ,319 Ker ֶקפיר
22 Kaplinski, Jaan קפלינסקי, יאן

ָקּפסּוקאס, וינצאס מיצֶקביצ‘יּוס 
 Kapsukas, Vincas Mickevičius

255
 Senosios (ה)קראי, בית�הקברות

253 Karaimų Kapinės
קראים 241, 253

253 Karaimų Gatvė ָקראימּו, רחוב
קרב ז‘אלגיריס Žalgirio Mūšis ראו 

קרב גרּונוואלד
316 Krogs קרֹוגס

 Kreutzwald, קרֹויצוואלד, פרידריך
121 ,74 ,22 Friedrich

 ,81 ,74 Kalevipoeg קאֶלביּפֹוֶאג  
121

22 Kross, Jaan קרֹוס, יאן
 Krustpils קרּוסטּפילס, מצודת

194 Pils
282 ,269-71 Kretinga קֶרטינָגה

גן החורף 282  
כנסיית הבשורה 282  
מוזיאון קֶרטינָגה 282  

מסעדות 344  
264 Kriaunos קריָאאּונֹוס

188 ,186 Krimulda קרימּולָדה

33 Karl XI קרל ה�11, מלך שבדיה
 Karl XII קרל ה�12, מלך שבדיה

51 ,33
 ,202-203 ,31 Kernavė ֶקרנאֶבה

254 ,250-51 ,249
מסעדות 342  
סּוֶדרֶבה 254  

 ,184-85 Krāslava קָרסלאָבה
194-95

מוזיאון קָרסלאָבה 194-95  
מלונות 306  

מסעדות 336  
 Krāslavas Pils מצודת קָרסלאָבה  

194
211 Kraków קרקוב

(ה)קתדרלה, גבעת ראו טֹוֶממאגי
 Katedros Aikštė (ה)קתדרלה, כיכר

226 ,218-19
מגדל הפעמונים של קתדרלת   

וילנה 226
קתדרלת ריגה, קמרון צולב בגלריית 

הכיפה 142
קתוליות 20-21

 Katariina קתרינה הקדושה, סמטת
 63 ,56-57 Käik

קתרינה הראשונה, הצארינה ראו 
יקטרינה הראשונה

קתרינה השנייה, הצארינה ראו 
יקטרינה השנייה

Kadriorg קתרינה, עמק ראו

ר 
321 Ragutis ראגּוטיס

 Radvilų Rūmai ראדביָלה, ארמון
237 ,218-19

 Radvila, ראדזיוויָלה, אלברט השני
212-13 Albert II

ָראּודֹונדבאריס (קובנה)
261 Raudondvaris

ָראּודֹונדבאריס (ֶשדּוָבה)
274 Raudondvaris

275 ,270-71 Raudonė ָראּודֹוֶנה
ֶווליּואֹוָנה 275  

 Ratnyčia Slėnis ראטניצ‘ָיה, עמק
255

 Randu ראנדּו, אדמות�המרעה
 190 Pļavas

 244 Rasų ,240 ראסֹוס, בית�הקברות
Kapinės

275 ,270-71 Raseiniai ראֵסייֵניי
כנסיית העלייה לשמיים של מריה   

הקדושה 275
 Skulptūra פסל העצמאות  

275 ‘‘Žemaitis
21 Raskol ראסקֹול

112-13 ,104-105 Rakvere ראקֶבֶרה
גבעת ואלימאגי 112  

מלונות 298  
מסעדות 328  

 Rakvere Linnus מצודת ראקֶבֶרה  
 112

ראשי�דרקון, ָגרגֹוילים בדמות 61
 Reval Takso (מוניות) ֶרבאל טאקסֹו

397
(ה)רב�תרבותי, המרכז 

261 Daugiakultūris Centras
רדיו�טלסקופ 177

289 ,47 Radisson Blu רדיסון בלו
119 Rehemaa, Rutt ֶרֶהָמה, רות

260 Rubens רובנס
(ה)צליבה 260  

120-21 ,104-105 ,11 Rõuge רּוֶגה
כנסיית מריה הקדושה 120  

64 Rode, Hermen רֹוֶדה, הרמן
239 ,18 Rūdininkų רּודינינקּו
 Rosenberg, רוזנברג, אלפרד

52 Alfred
 Rozenberga, Elza רֹוזנֶּברָגה, ֶאלָזה

170 ,157
 Rozentāls, Janis רוזנטאלס, יאניס
179 ,172 ,157 ,151-52 ,149 ,22

דיוקנה של מאלביָנה ויגֶנֶרה-  
Malvīne Vignere- גרינֶּברָגה

151 Grinberga Portrets
 No (ה)יציאה מבית�הקברות  

151 Kapsētas
 Krustā (הצלוב) קרּוסָטה סיסטאיס  

149 Sistais
 86 Rüütli tänav רּוטלי, מדרחוב

רֹוֶטרמאני, רובע, ומחסני 
 Rotermanni kvartal; המלח

73 ,72 Rotermanni soolaladu
(ה)מוזיאון לאדריכלות אסטונית 73  
 Rotermann, רֹוֶטרמן, צ‘רלס אברהם

73 Charles Abraham
172 Rojaרֹוָיה

(ה)מוזיאון לספנות ולדיג 172  
מלונות 304  

מסעדות 334  
 158 Rumbulas ,154 רּומּבּוָלה, יער

Mežs
409 Romerta (מוניות) רֹוֶמרָטה

 Romeris, רֹוֶמריס, אלפֶרדאס
Alfredas

רישום הכנה של ידי נערה   
223 Mergaitės Rankų Studija

רּומשישֶקס, המוזיאון הפתוח 
 Lietuvos Liaudies Buities

261 ,258-59 Muziejus
 ,12 Rundāles Pils רּונדאֶלה, ארמון

 168-69 ,164-65 ,126
 Russalka רּוסאלָקה, אנדרטת

 78 ,75 ,72 mälestussammas
מלאך עם צלב פטריארכלי 78  

 Rusų (החייל הרוסי) רּוסּו קאריס
255 Karys

318 Rosolje רֹוסֹולֶייה
283 Rusnė רּוסֶנה



נדקס  | אי  432

 Ruseckas, רּוֶסצקאס, קאנּוטאס
223 Kanutas

נערה ליטאית אוחזת זר כפות   
 Lietuvaitė su verbomis תמרים

223
 Baronas רֹוּפ, הברון אוטו פון

274 Otonas fon Ropas
רּוּפינטֹוֶייליס (ישו המהרהר) 

227 Rūpintojėlis
264 ,250-51 Rokiškis רֹוקישקיס

(ה)מוזיאון להיסטוריה 264  
264 Salos סאלֹוס  

קריָאאּונֹוס 264  
 Rokiškio רֹוקישקיס, בית�האחוזה

264 Dvaro Rūmai
 Rokiškio Krašto רֹוקישקיס, מוזיאון

264 Muziejus
 ,22 Rothko, Mark רֹותקֹו, מארק

196
(ה)מרכז לאמנות על�שם מארק   

 Marka Rotko Mākslas רֹותקֹו
197 Centrs

198 ,195 ,184-85 Rēzekne ֶרֶזקֶנה
מוזיאון לאטגאֶלה לתרבות   

ולהיסטוריה 195
מלונות 307  

מסעדות 337  
ריבנטרופ-מולוטוב, הסכם 38, 52, 

215 ,136
 ,38 ,32-35 ,22 ,11 Rīga ריגה

 ,172-73 ,170 ,164-66 ,138-61
 ,378 ,316-21 ,288-89 ,261 ,179

402-403 ,382
(ה)אנדרטה לרובאים הלטביים   

 ,140-41 Strēlnieku Piemineklis
 148

אנדרטת החירות 140-41, 150  
בית גילדת שחורי�הראש 140-41,   

148 ,146
בית החתולים 140-41, 145  

בית ֶמנטֶזנדֹורף 140-41, 148-49  
ָּבסֵטייָקלנס 140-41, 150  

(ה)גילדה הגדולה 140-41, 145  
(ה)גילדה הקטנה 140-41, 145  
כנסיית המושיע 140-41, 143  

כנסיית יוחנן הקדוש 140-41, 149  
כנסיית פטרוס הקדוש 140-41,   

149 ,147
מגדל אבק�השריפה/מוזיאון   

המלחמה הלטבי 140-41, 145
מוזיאון ָאר�נּובֹו 152  

מוזיאון ָארֶסנאל לאמנות 140-41,   
144

מוזיאון הבריקדות של 1991   
142 ,140-41

מוזיאון החרסינה 140-41, 149  
(ה)מוזיאון הלאומי הלטבי לאמנות   

151 ,140-41
(ה)מוזיאון לזכרו של קרישיאניס   

ּבארֹונס 140-41, 150-51

(ה)מוזיאון לכיבוש לטביה 140-41,   
148 ,147

(ה)מוזיאון לספנות ולהיסטוריה של   
ריגה 140-41, 142-43

(ה)מוזיאון לעיצוב ולאמנות   
דקורטיבית 140-41, 149

(ה)מוזיאון לצילום 140-41, 150  
(ה)מוזיאון לתולדות היהודים   

בלטביה 140-41, 151
(ה)מוזיאון לתולדות הרפואה על�  
שם ָּפאּולס סטראדינש 140-41, 

152
 Jēkaba Kazarmas מחנה ֶייקאּבס  

 144 ,140-41
מלונות 300-302  
מסעדות 330-32  

(ה)פרלמנט של לטביה 140-41,   
144

(ה)קתדרלה האורתודוקסית   
151 ,140-41

קתדרלת ֶייקאּבס הקדוש 140-41,   
143

קתדרלת ריגה (הדֹומס של ריגה)   
142 ,140-41

שלושת האחים 140-41, 143  
 Zviedru Vārti (ה)שער השבדי  

 144 ,140-41
 Riga Black (ליקר) ריגה ּבֶלק ָּבלָזם

350-53 ,320-21 Balsam
ריגה, בתי�קברות 154, 157

בית�הקברות יער�ריגה (ֶמָז‘ה   
קאּפי) 157

בית�הקברות ֵרייניס 157  
 Brāļu בית�הקברות של האחים  

 157 Kapi
 Rīgas Zooloğiskais ריגה, גן�החיות

 156-57 Dārzs
 143 ,140-41 Rīgas Pils ריגה, טירת
(ה)מוזיאון לאמנות בבניין הבורסה   

של ריגה ראו המוזיאון לתולדות 
לטביה

(ה)מוזיאון לתולדות לטביה 143  
 Rīga Šampanietis ריגה ָשמָּפנֶייטיס

320-21
 Riežupes רֶייז‘ּוֶּפה, מערות החול

 179 Smilšu Alas
 Reinbergs, ֵריינֶּברגס, אוגוסטס

17 Augusts
(ה)תיאטרון הלאומי הלטבי 17  

276 Rainiai ֵרייֵניי
קפלת הטבח של רייניי 276  

 157 Raiņa Kapi ֵרייניס, בית�הקברות
 Riekstiņš, Edijs רֶייקסטינש, ֶאִדיס

150
 Riisa Rabarada ריָסה, שביל ביצת

 100-101
87 Risti ריסטי

 91 Ristna Tuletorn ריסטָנה, מגדלור
רכבת

אסטוניה 393-394  

לטביה 399-400  
ליטא 405-407  

 Rambyno Kalnas ָרמּבינאס, גבעת
 276

ֶרסטֹוראן (מסעדה באסטונית) 
316 Restoran

ֶרסטֹורָאנאס (מסעדה בליטאית) 
316 Restoranas

ֶרסטֹוראנס (מסעדה בלטבית) 
316 Restorāns

 Rastrellï, .ָרסטֶרלי, פרנצ‘סקו ּב
168 ,126 Francesco B

 Stelmužės ąžuolas (ה)‘רעם‘, אלון
277

 Recke, von ֶרֶקה, משפחת פון ֶדר
170 der

רשת התחבורה הציבורית של ריגה 
402-403 SIA Rīgas Satiksme

ש 
272-73 ,270-71 Šiauliai ָשאּוֵליי
כיכר שעון�השמש 272, 273  

מוזיאון ָאאּושָרה 272  
מוזיאון החתולים 272, 273  

מלונות 315  
מסעדות 345  

קתדרלת פטרוס ופאולוס 272  
315 ,273 Šaulys ָשאּוליס

276 Šatrija Hill שאטרָיה, גבעת
319 Šaltibarščiai שאלטיָּברשֵציי

278-79 Šarnelė שארֶנֶלה
320 Švyturys שביטּוריס

 Švyturys שביטּוריס גינָטריניס
321 Gintarinis

282 ,269 Šventoji שֶבנטֹואי
 Žvejo Dukros בנותיו של הדייג  

282
265 Šventoji שֶבנטֹואי, נהר

שגרירויות וקונסוליות 379
274 ,270-71 Šeduva ֶשדּוָבה

בית�האחוזה ּבּורּבישקיס 274  
מסעדות 315  

ָראּודֹונדבאריס 274  
 Biķernieku -שואה, האנדרטה ל

157 Memoriāls
148 Švābes Namā שוואּב, בית

116-17 Kuradisild (ה)שטן, גשר
 Mazsalacas Velna (ה)שטן, מערת

191 Ala
274-75 ,270-71 Šiluva שילּוָבה

כנסיית ההתגלות של מריה   
הקדושה 275

כנסיית המולד של מריה הקדושה   
274

283 ,269-71 Šilutė שילּוֶטה
מאציֵקיי 283  

מחנה הריכוז מאציֵקיי 283  
מסעדות 345  

 Šilutės muziejusשילּוֶטה, מוזיאון
283

433  | נדקס   אי

 Laulev :‘(ה)שירה, מהפכת אסט
 Dziesmotā :‘לטב ;revolutsioon

 Dainuojanti :‘ליט ;revolūcija
 205 revoliucija

 Tallinna (ה)שירה, מתחם פסטיבל
78 ,72 Lauluväljak

בימת הקונכייה של הפסטיבל   
 78 Lauluväljak Laulukaar לשירה

 Šlapelis, Jurgis שלאֶּפליס, יּורגיס
244 ,223

 ,67 Kolm Õde שלוש האחיות, מלון
294 ,288

 ,140-41 Trīs Brāļi שלושת האחים
143

(ה)מוזיאון לאדריכלות 143  
319 Šližikai שליז‘יֵקיי, עוגיות פרג
 Šmigun, Anatoli שמיגּון, אנטולי

119
Šmigun– שמיגּון-ואהי, כריסטינה

119 Vähi, Kristina
(ה)שמיים, אל, ראו דֶייבס 20

20 Saule (ָסאּוֶלה) (ה)שמש, אל
(ה)שמש (ָסאּוֶלה), קרב לטב‘: 

 Saulės Mūšis :‘ליט ;Saules Kauja
 272-73 ,227 ,210-11

255 Saulės Takas (ה)שמש, שביל
שעון 381

 Saulės שעון�השמש, כיכר
273 Laikrodžio Aikšte

 ,12 Aušros Vartai שערי השחר
235 ,230-31 ,218-19 ,212-13

 Šepka, Lionginas ֶשּפָקה, ליֹונגינאס
264

 Jūrmalas שפת�הים, הפארק על
181 Parks

 Kuressaare (ה)שקילה, בית
94 Vaekoda

ת 
תחבורה

אוטובוס 394-95, 396-97,   
406-407 ,402-03

אוטובוס בינמדינתי 393, 399,   
405 ,400-401

אופניים 397, 401, 403, 409  
טיסה 392-93, 395, 398-99,   

404-405
מכונית ואופנוע 395, 396-97,   
 ,407 ,402-03 ,400-401 ,399

408-09
מסוק 239  

מעבורת 392-93, 394-95,   
405 ,398-99

רכבת 393, 394-95, 399,   
406-407 ,400-401

280 Teatro Aikštė (ה)תיאטרון, כיכר
תיירות כפרית 290

 Šarnelės Piliakalnis תל שארֶנֶלה
 278

(ה)תנועה הרומנטית הלאומית 
152-53

 Latviešu תנועת ההתעוררות לאומית
134-35 tautas atmoda

תקשורת 388-91
אינטרנט ומייל 389-91  

אמצעי תקשורת באנגלית 388  
טלפונים סלולריים 388-89, 390,   

391
טלפונים ציבוריים 388, 390-91  
שירותי דואר 388, 389, 390-91  
 260 IX forto (ה)תשיעי, המבצר

שמות מסחריים 
353 Amber Line

349 Anneli Viik
349 Apollo

353 Art Nouveau Rīga
357 Artists’ Union Exhibition Hall

357 Aukso Avis
353 Berga Bazārs

349 Bogapott
353 Desa & Co

353 Doma Antikvariāts
353 Egle

353 Emils Gustavs Chocolate
357 Europa

349 Galerii Kaks
353 Galerija Centrs

353 Galleria Rīga
357 Gariūnai Market

357 ,9 Gedimino
357 Halės Market

357 Humanitas
353 IG Romuls
353 Jāņa Bišu

349 Katariina Guild
349 Kaubamaja

353 Laima
349 Lasering

353 Latvijas Modes Klase
357 Linen & Amber Studio

357 Littera
353 Māksla XO

353 ,mc²
349 Nukupood

357 Ramunė Piekautaitė
353 Randoms

353 Retro A
349 Reval Antiik

353 Riija
357 Rūtos Galerija

357 Sauluva
349 Shifara Art & Antiques

349 Stockmann
353 Stockmann
357 Thelonious

353 Tine
353 Tines

353 Tornis
353 Upe

357 Užupio Galerija
357 Vaga

353 Volmar
349 A-Galerii

Baltic Cycle, חברה להשכרת 
אופניים 409

349 Consumer Centre of Estonia
Copterline, טיסה במסוק 393

349 Liviko
409 Visit Lithuania

409 West Express
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