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אדריכלות�קולוניאלית�בפלאסה�ויֶיָחה��ראו�עמ�����

ָחה י ֶי ו ָלה הּבאנה 

מוזיאונים
המוזיאון�לאמנות�
קולוניאלית�2
e�מוזיאון�הרום

i�מוזיאון�חוסה�מרטי

בניינים�עתיקים
ֶאל�ֶטמּפלֶֶטה�6

לָה�ּבֹוֶדגיָטה�ֶדל�ֶמדיֹו�4
סמינריו�ֶדה�סן�קרלוס�
ִאי�סן�ָאמּברֹוסיֹו�3

ּפאלאסיֹו�ֶדה�לֹוס�ָקּפיָטנֶס�
ֶחנֶָרלֶס�עמ' 71�70�8

ָקסִטיֹו�ֶדה�לָה�ֵריָאל�פּוֶארָסה�5

כיכרות�ורחובות�עתיקים
w�פלאסה�ֶדה�סן�פרנסיסקו

r�פלאסה�ויֶיָחה
קאיֶיה�אֹוּביסּפֹו�9

קאיֶיה�אֹופיסיֹוס�7
q�קאסה�ֶדה�אפריקה

קאסה�ֶדה�לָה�אֹוּבָרה�ּפִיָה�0

כנסיות�ומנזרים
איגלֶסיָה�ֶדה�נּוֶאסטָרה�

u�סניורה�ֶדה�לָה�ֶמרֶסד
y�איגלֶסיָה�ֶדל�ֶאסּפיריטּו�סנטו

t�קֹונבֶנטֹו�ֶדה�סנטה�קלרה
קתדרל�ֶדה�סן�ּכריסטֹוּבָל�1

כל�האתרים

�תחבורה�
נסיעה�במונית��או�בקֹוקֹוטקסי�

�cocotaxi��ראו עמ' 315��היא�הדרך�
הקלה�והנוחה�ביותר�להגיע�להּבאנה�
ויֶיָחה��כיף�ומומלץ�לטייל�כאן�ברגל��

ותוכלו�לשכור�גם�ריקשת�אופניים�או�
כרכרה�רתומה�לסוסים���אלה�

ממתינות�לנוסעים�מאחורי�ָקסִטיֹו�ֶדה�
לָה�ֵריָאל�פּוֶארָסה��בקאיֶיה�ֶמרקאֶדֶרס�

�Calle Empedrado�פינת

עיר�העתיקה��La Habana Vieja���ה
לאתרי� ב־����� שנוספה�
של� העולמית� המורשת�
אונסק�ו��היא�גם�הרובע�הקולוניאלי�
הגדול�ביותר�באמריקה�הלטינית��
לאחר�����שנות�הזנחה��זכתה�לָה�
פנים� למתיחת� ויֶיָחה� הּבאנה�
בניצוחו�של�ֶאּוֶסּביֹו�לֵיָאל�סּפֶנגלֶר��
הממונה�על�המורשת�התרבותית�

של�העיר��והרובע�הושב�לימי�
בנויה� העיר�העתיקה� זוהרו��
בסגנון�היספאני־אנדלוסי��ואת�

האדריכלות�היפה�משלימות�השמש�
והצמחייה�הטרופית��נדמה�שהזמן�
עמד�כאן�מלכת��ובכל�זאת�אין�
כאן�תחושה�של�טיול�במוזיאון�
שקפא�בזמן��תוכנית�השיפוצים�
ציבור� למבני� מוגבלת� אינה�
ולאנדרטאות��אלא�כוללת�בין�
השאר�גם�חנויות�עתיקות�ובתי־
רק� לא� היא� המטרה� מגורים��
יופייה�של�העיר� להדגיש�את�
העתיקה��אלא�גם�את�אופייה�

התוסס�ומלא־החיים�

פסלו�של�קולומבוס�
בּפאלאסיֹו�ֶדה�לֹוס�
ָקּפיָטנֶס�ֶחנֶָרלֶס

�מקרא�
מפת רחובות מאוירת עמ' 63�62

מפת רחובות מאוירת עמ' 67�66

לשכת מידע לתיירים

מסוף מעבורות

ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  נ א ו ו 6ה 1

� ���
מ�

מפת רחובות מאוירת: אזור פלאסה ֶדה ָארמאס
הכיכר�הגדולה�והאלגנטית��Plaza de Armas��מוקפת�בניינים�בסגנון�הבארוק��שתורמים�

לאווירה�הקולוניאלית�הקסומה�השוררת�בה��הצמחייה�הטרופית�ושוק�הספרים�המשומשים�
שמתקיים�בכיכר�(עמ' 69) מקנים�לה�גם�הם�נופך�ססגוני��הכיכר�נבנתה�במאה�ה־����

כתחליף�לפלאסה�מאיֹור���שעמדה�עד�אז�במרכזם�של�חיי�הדת��השלטון�המקומי�
והצבא���ועד�אמצע�המאה�ה־���שימשה�מגרש�מצעדים��בשנים�����������

עברה�מתיחת�פנים�והפכה�למגרש�המשחקים�של�עשירי�הוואנה��שאהבו�
לטייל�בה�בכרכרותיהם��מאז�שופצה�שוב��וכיום�היא�פופולרית�מאוד�

. ָקסִטיֹו�ֶדה�לָה�ֵריָאל�פּוֶארָסהבקרב�תיירים�ומקומיים��שבאים�לכאן�כדי�לנוח�ולשוחח�
המבצר הזה מהמאה ה�16, עם החפיר 

הרחב והביצורים הזוויתיים שמסביב, 
הוא המבנה הצבאי העתיק ביותר 

בהוואנה. בכניסה ניצבת לָה חיראלִדיָה, 
שהפכה לסמלה של העיר 5

. ּפאלאסיֹו�ֶדה�לֹוס�
ָקּפיָטנֶס�ֶחנֶָרלֶס

הארמון היפה בסגנון 
הבארוק, כיום המוזיאון 

העירוני, נבנה עבור 
השליטים הקולוניאליים 
של קובה. בחצר ניצב 
פסלו של קולומבוס, 

מתחת לדקלים 
נישאים 8

. קאיֶיה�אֹוּביסּפֹו
הרחוב הוא מעין 

מוזיאון פתוח 
לאדריכלות 

קולוניאלית; הוא 
רצוף בניינים 

מרשימים מהמאות 
ה�19�16 ובהם 

חנויות מכולת ושאר 
חנויות ותיקות 9

. ֶאל�ֶטמּפלֶֶטה
על הבניין הניאו�קלאסי מצל עץ 

כוריזיה ענק ומרשים, ועצם מראהו 
יחזיר אתכם אחורה בזמן אל 

ראשיתה של העיר 6

קאיֶיה�ֶאנָה��Calle�Enna���הרחוב�הצר�
והקצר�ביותר�בהוואנה��נקרא�ע�ש�גנרל�

מהתקופה�הקולוניאלית�

 Hotel) מלון�סנטה�איסאּבֶל
Santa Isabel), לשעבר ביתו 

של רוזן � קֹונֶדה ֶדה ָסנטֹובֶניָה 
� נבנה במאות ה�19�18 

ועבר מאז שיפוצים מקיפים 
. קאיֶיה�אֹופיסיֹוס�ראו�עמ������.

הרחוב הקולוניאלי 
והמשוחזר היטב 

רצוף חנויות 
ומוזיאונים, בהם בית 

מרקחת עתיק 
והמוזיאון למכוניות 

עתיקות 7

בית־המרקחת�
טאֶקֶצ�ל

משרד�החינוך�
לשעבר

מלון�ָאמּבֹוס�
מּונדֹוס

קאסה�ֶדה�
לֹוס�ָאראּבֶס�
�Casa�de�

�Los
Arabes��היה�
במאה�ה־���
בית־הספר�

הראשון�
שנוסד�בעיר�

 Palacio del Segundo) ּפאלאסיֹו�ֶדל�ֶסגּונדֹו�קאּבֹו
Cabo; 1776), מעונו לשעבר של המושל הספרדי, 

משמש היום את המכון לספרות קובנית.

קאסה�ֶדה�לָה�אֹוּבָרה�ּפִיָה
בית�האחוזה הגדול מהמאה ה�17 
מפורסם בדלת הבארוק המפוארת 

שלו, שגולפה בספרד 0

פלאסה�
דֶה�לָה�
קתדרל�
�ראו�עמ��

������

�מקרא�
     מסלול מוצע  

�הכוכבים�

ָקסִטיֹו ֶדה לָה ֵריָאל   .   
פּוֶארָסה

ֶאל ֶטמּפלֶֶטה  .

ּפאלאסיֹו ֶדה לֹוס   .
ָקּפיָטנֶס ֶחנֶָרלֶס

קאיֶיה אֹוּביסּפֹו     .

אסה�
פל

דֶה�

מאס
ָאר

CA L L E  O B I S P O

CA L L E  O B RA P í A

CA L L E  J Ú S T I Z

CAL L E  O F I C I O S

C A L L E  B A RA T I L L O

CA L L E  M
E R CAD E R E S

CA L L E  T A C ÓN

C A L L E  O´ R E I L L Y

CA
L L

E 

A V E N I D A

D E L 
P U

E R
T

O

O´
R E

I L
L Y

ה ָח י ֶי ו ה  נ א ּב ה ה  ָל ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  נ א ו ו ה 6 66 7

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו�עמ��������ועמ�������

סנטרו הּבאנה 
וּפראדֹו

לָה הּבאנה 
ויֶיָחה

��מפת�איתור�
ראו מפת רחובות עמ' 123�120,

מפה 4 

� ��
מ�

המוזיאון הלאומי 
w לאמנויות היפות

ראו עמ'�92-95.

איגֶלסָיה ֶדל סאגראדֹו 
r קוראסון

 463 (Reina) Avenida Simón Bolívar
מפה B3 3 טל� 7-8624-979 # 
מדי יום 7:30-12:00 ו�15:00-18:00 

5 ב'-שבת 8:00 ו�16:30, א' 
8:00, 9:30 ו�16:30 & 8 6

 Iglesia del��כנסיית�הלב�הקדוש
Sagrado Corazón��מתפארת�

במגדל�פעמונים�מרשים�שגובהו�
���מ��ובולטת�למרחוק�מאזורים�

רבים�בעיר��הכנסייה�נבנתה�
בתחילת�המאה�ה־���בידי�הכומר�
הישועי�לואיס�גֹורגֹוָסה��הוקדשה�

ב־�����ונחשבת�דוגמה�נדירה�
לסגנון�הניאו־גותי�בקובה�

על�החזית�חולשת�דמותו�של�ישו��
הוא�נח�על�שלושה�עמודים��ולהם�

כותרות�המקושטות�במשל�הבן�
האובד��בפנים�תראו�חלון�ויטראז��

יפה��המתאר�סצינות�מחייו�של�
ישו��וגם�שלל�חיפויי�גבס��סטּוקֹו��

וקשתות�עוקציות��מחודדות���
המזבח�הראשי�מקושט�בלב�

קדוש�בסגנון�ביזנטי��ומסביבו�
פסלים�של�קדושים�ושל�נביאים�

y קאֶייחֹון ֶדה ָאֶמל
A2 3 מפה

 Callejón de��הסמטה�הזו
Hamel���ברובע�הפועלים�קאיֹו�

אּוֶאסֹו��Cayo Hueso��היא�
מעין�מוזיאון�פתוח�המוקדש�

לתרבות�האפרו־קובנית��מקור�
השם�בתושב�מקומי�שהיה�לאגדה��

פרננדו�ָאֶמל�הצרפתי־גרמני��
שהיה�סוחר�נשק�עשיר�ולקח�את�

הרובע�כולו�תחת�חסותו��את�
ציור־הקיר�המפורסם�והססגוני�

e ּבאריֹו צ'ינֹו
C3 3 מפה

 Barrio��הרובע�הסיני�של�הוואנה
Chino��התפתח�במאה�ה־���
ומשתרע�היום�על�שטח�קטן��

שתוחמים�הרחובות�סן�ניקולאס�
�San Nicolás���דראגֹונֶס�

��Zanja��סאנָחה���Dragones�
וראיֹו��Rayo���בימי�זוהרו��

בתחילת�המאה�הקודמת��היו�
ברובע�קזינו�וגם�בית�תרבות�
למחזות�ולמופעי�אופרה��את�

הרחובות�הססגוניים�גדשו�
דוכנים�למטעמים�אסיאתיים��
ותושבי�העיר�נהרו�לכאן�כדי�

לקנות�את�הפירות�ואת�הדגים�
הטריים�ביותר�בהוואנה�

כיום�מרוכזות�כל�החנויות�
הסיניות�באזור�שנקרא�קּוִצ�יֹו�

 Cuchillo de��ֶדה�סאנָחה
Zanja��בקאיֶיה�סאנָחה�פינת�
ראיֹו���ובו�שילוב�אקזוטי�בין�

�הקהילה�הסינית�בהוואנה�
הסינים�הראשונים�הגיעו�לקובה�באמצע�המאה�ה־���כדי�לעבוד�
בתעשיית�הסוכר��ורבים�מהם�היו�לעבדים��הראשונים�שזכו�בחי־

רותם�החלו�לעבד�חלקות�קטנות�באזור�הוואנה��באחת�מאותן�
חלקות��סמוך�ל�Calle Salud של�ימינו��נטעו�הסינים�את�מטע�
המנגו�הראשון�בקובה��והפרי�זכה�להצלחה�מיידית�ומסחררת��

מסעדות�סיניות�צצו�באזור�כפטריות�אחרי�הגשם��בעיקר�לאחר�
הגל�השני�של�מהגרים�סיניים�שהגיעו�מקליפורניה��������������
חמושים�בכסף�שחסכו�באמריקה��חברי�הקהילה�שימרו�בכל�כוחם�
את�המסורת�התרבותית�שהביאו�עמם��אבל�מצד�שני�גם�הקפידו�

להיטמע�בחברה�הקובנית�ולהיות�שותפים�מלאים�לגורלו�של�האי��
L מנציח� עמוד�הגרניט�השחור�שעומד�ב�Calle Linea פינת�קאיֶיה�

את�בני�הקהילה�שנלחמו�למען�עצמאותה�של�קובה�

חלל�הפנים�הפשוט�של�
איגלֶסיָה�ֶדל�ָקריָדד

שער�הכניסה�לּבאריֹו�צ�ינֹו��המפורסם�בציורי־הקיר�
האקזוטיים�והססגוניים�שלו

אבנידה קרלוס 
t ֶטרֶסרֹו

 (Avenida Salvador Allende)
B3 3 מפה

 Avenida Carlos��השדרה
 Avenida�נקראת�רשמית��III
Salvador Allende��נסללה�
ב־������בזמן�מתיחת�הפנים�

הכניסה�לאיגלֶסיָה�ֶדל�סאגראדֹו�
קוראסון��ובמרכזה�פסלו�של�

ישו

פסלה�של�אֹוצ�ּון��
ֵאלת�האהבה

קאיֶיחֹון�ֶדה�ָאֶמל�עם�ציורי�הקיר�הססגוניים�שלה
האסיאתי�לטרופי��האדריכלות��

לעומת�זאת��איה�אסיאתית��
פרט�לפגודה�שמתנוססת�מעל�

השער�בכניסה�לרובע��אכסדרת�
עמודים�מרשימה�יותר��בסגנונות�

השושלות�מינג�וצ�ינג��נבנתה�
ב־�����בקאיֶיה�דראגֹונֶס�פינת�

ָאמיסטאד��Amistad���את�
האכסדרה��שאורכה�כמעט����
מ���תרמה�לקובה�ממשלת�סין�

בּבאריֹו�צ�ינֹו�נמצאת�גם�איגלֶסיָה�
 Iglesia de la��ֶדה�לָה�ָקריָדד
Caridad���המוקדשת�לקדושה�

שעברה�העיר�בפיקוחו�של�מיגל�
ֶדה�טאקֹון��כדי�לאפשר�מעבר�
לגייסות�ולכלי־רכב�צבאיים�

 Castillo��מָקסִטיֹו�ֶדל�ּפרינסיּפֶה
del Príncipe����מבצר�שנבנה�
על�גבעת�ָארֹוסֶטגי�בסוף�המאה�

ה־�����אל�מגרש�המצעדים�
בּפארֶקה�ֶדה�לָה�פָרֶטרנידד�
של�ימינו��הנתיב�שבמרכז�

היה�שמור�לכרכרות��
ומשני�עבריה�קושטה�

השדרה�בספסלים��בעצים�
ובמזרקות��בעבר�נקראה�

השדרה�ע�ש�טאקֹון��
לאחר�מכן�ּפאֵסאֹו�

מיליטאר��ולבסוף�הוענק�
לה�שמה�הנוכחי�לכבודו�
של�מלך�ספרד��שעודד�

את�המסחר�ואת�
התרבות�המקומיים�

במאה�ה־���
אחד�הבניינים�

המעניינים�ביותר�ברחוב�שייך�
ללשכה�הגדולה�של�הבונים�

 Grand National��החופשיים
Masonic Temple���הוא�

נבנה�באמצע�המאה�הקודמת��
והגג�מקושט�במפת�העולם��

שמקשט�את�הסמטה�צייר�הצייר�
המקומי�סלבדור�גֹונסאלֶס��שיזם�
את�הפרויקט�ב־������הוא�ביקש�

לחלוק�כבוד�לשורשיו�התרבותיים�
המגוונים�וכלל�בציור�את�

כל�התנועות�האפריקניות�
והפולחנים�הדתיים�

שעדיין�פעילים�בקובה�
��ומכאן�גם�הסמלים��
הכיתובים�והציורים�
של�ֵאלים�אפריקניים�
ושל�שֵדי�ָאּבאקּוָאה�

(ראו עמ' 23)�
בסמטה�הקטנה�יש�

הכל�מכל�וכל��מחנויות�
קטנות�המתמחות�

במלאכות־יד�ובאמנות�
דתית�ועד�נְגאנגָה 
(Nganga)��הקלחת�
הגדולה�שעומדת�

במרכזו�של�ּפאלֹו�מֹונֶטה��
הפולחן�שהביאו�עמם�
מקונגו�עבדים�בני�ּבאנטּו��ביום�

א��מתקיימים�בסמטה�מופעי�

u חומות העיר
D5 4 מפה Avenida del Puerto

את�העיר�הקולוניאלית�סן�
ּכריסטֹוּבָל�ֶדה�לָה�הּבאנה�הקיפה�
חומה�מבוצרת�בגובה�של�תשעה�
מ���עם�תשעה�מעוזי�הגנה�וחפיר��

עבודות�הבנייה�החלו�ב־�����
והושלמו�רק�בסוף�המאה�שלאחר�

מכן���������השערים�נסגרו�
מדי�ערב��ואת�הגישה�אל�הנמל�

חסמה�שרשרת�ענק��כדורי�תותח�
נורו�מדי�ערב�מספינה�שעגנה�

בנמל��כדי�להודיע�לתושבי�העיר�
שהשערים�נסגרים��אך�בתחילת�
המאה�ה־���כבר�התרחבה�העיר�
בקצב�מסחרר��ובסופו�של�דבר�
נהרסה�החומה�ב־������כיום�

נותרו�מהחומה�רק�כמה�קטעים��
היפים�שבהם�מול�מוזיאון�

המהפכה�וליד�תחנת�הרכבת�

קטע�מחומות�העיר�העתיקה�שנותרו�על�תלן��סמוך�לֶאסטאסיֹון�
סנטרל
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מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו�עמ��������ועמ�������

המגינה�על�קובה�(ראו עמ' 221)��
בכנסייה�מוצג�פסל�פופולרי�

של�מריה�הקדושה��המתאפיין�
בתווי־פנים�אסיאתיים��שהובא�
לכאן�באמצע�המאה�הקודמת�

רומבה��הפופולריים�בקרב�
תיירים�ומקומיים�גם�יחד�

תוך שימוש במפות, בתצלומים ובאיורים. 
בפרק מידע שימושי מובאות שלל הצעות 

־למסעדות, למקומות לינה, לקניות ולא
פשרויות בידור וספורט; ובפרק חשוב 
לדעת תקבלו טיפים שימושיים במגוון 
נושאים - מאמצעי התחבורה ועד שימוש 

בטלפונים ובמטבע המקומי.

מדריך נועד לעזור לכם למצות ה
־את ביקורכם בקובה בנוחות ובי

עילות. הפרק היכרות עם קובה 
ממפה את המדינה כולה וממקם אותה 
בהקשר ההיסטורי, התרבותי והגיאוגרפי. 
בפרק הוואנה ובארבעת הפרקים בחלוקה 
לאזורים מתוארים כל האתרים החשובים, 

ך זה ך להשתמש במדרי אי

מפת האזור כל האתרים 1 
ממוספרים ומופיעים 
במפת האזור. האתרים 
שבמרכז העיר העתיקה 

מופיעים גם באינדקס 
הרחובות של הוואנה )ראו עמ' 

.)118-123

מפת האיתור ממחישה היכן 
נמצא האזור ביחס לשאר אזורי 

התיירות שבמרכז העיר.

כל העמודים 
המתייחסים להוואנה 

מסומנים בתג אדום.

הוואנה בחלוקה 
לאזורים

מרכז העיר מחולק לשלושה 
אזורים, ולכל אחד מוקדש 
תת־פרק משלו, ואילו תת־

הפרק אזור קובה סוקר את 
האתרים הקרובים ביותר 

לעיר. כל האתרים 
ממוספרים, כדי להקל עליכם 

את ההתמצאות במפת 
האזור. קל מאוד להתמצא 

באזור בעזרת המספרים, 
אשר מתייחסים לסדר 

הופעת האתרים בהמשך 
הפרק.

כל האתרים מחולקים 
לקטגוריות: כנסיות, מוזיאונים 

וגלריות, רחובות וכיכרות, 
בניינים עתיקים, פארקים וגנים.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תקנה לכם מבט ממעוף 

הציפור על לבו של אזור 
התיירות.

המסלול המוצע 
מסומן באדום.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי־העניין החשובים 

מתוארים בפרוטרוט, לצד מידע 
שימושי כמו כתובות, מספרי 
טלפון, שעות פתיחה ופרטים 
נוספים, כמו סיורים מודרכים.

הכוכבים מדגישים את מוקדי־
העניין שאסור להחמיץ.
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המדרגות�בקאיֶיה�ּפאדֶרה�ּפיקֹו�שבמרכז�סנטיאנו�ֶדה�קובה

במאות�ה־������הובאו�לקובה�
שחורים� עבדים� אלפי�

מאפריקה��מאבותיו�
הרב־ השילוב� של�

תרבותי�שתראו�כאן�היום�
��חלקו�אפריקני�וחלקו�ספרדי��ובמקרים�
כור� בתוך� וסיני�� צרפתי� גם� מסוימים�
ההיתוך�התרבותי�הזה��המשלב�בין�אפריקה�
לבין�אירופה��התערבבו�יחדיו�גם�הדת�
הקתולית�ומסורות�פגאניות��עד�שכמעט�

לא�ניתן�להבדיל�ביניהן�
האזור�עשיר�בניגודים��אנשי�האֹוריֶינֶטה�
ידועים�כמרדנים�ואמיצים��ומצד�שני�גם�
נינוחים�ונעימים��האזור�הוא�גן־עדן�של�
מוסיקאים� של� הולדתם� וערש� שלווה�
נפלאים��אכן��התושבים�במזרח�קובה�
נלחמו�תמיד�בלהט�רב��דוגמה�לכך�היא�
ָאטּוֵאיי�� מאבקו�של�הצ�יף�האינדיאני�

שהועלה�על�המוקד�
לאחר� ה־��� במאה�
התקוממות� שארגן�
נגד�הספרדים��כעבור�שנים��במאה�ה־����
הובילו�לאומנים�מקומיים�את�מלחמות�
העצמאות��אזרחי�ּבאיאמֹו�אף�העדיפו�
לשרוף�את�עירם�ולא�למסור�אותה�לידי�
גם� התאחדו� הקודמת� במאה� האויב��
הֶרּבֶלֶדס (rebeldes ��רובם�נולדו�במזרח�
קובה��בהם�פידל�קסטרו�עצמו���יצאו�
למאבק�ברודנות�של�ּבאטיסָטה�ותקפו�את�

הבסיס�הצבאי�מֹונקאָדה�בסנטיאגו�
אבל�תושבי�מזרח�האי�ידועים�גם�כאנשים�
תאבי־חיים��שאוהבים�לבלות��לשמוע�
מוסיקה�ולרקוד��ומדי�שנה�ביולי�נוהרים�
המונים�אל�פיֶיסָטה�ֶדל�קאריּבֶה�שנערך�
בסנטיאגו�ֶדה�קובה���אחד�הקרנבלים�
הססגוניים�והמהוללים�באמריקה�הלטינית�

קקטוסים�הגדלים�על�קו�החוף�בקֹוסָטה�סּור�שממזרח�לגּוַאנָטנאמֹו��האזור�הצחיח�היחיד�מסוגו�באי

ה  ב ו ק ח  ר ז מ
נאמֹו   ָט נ ַא ּו ג  • בה  קו ה  ֶד ו  אג • סנטי ן  י לג אֹו  • ה  ָמ  גראנ

קובנים קוראים למזרח האי אֹוריֶינֶטה (Oriente) ובכך משווים לו נופך ה

באזור  אחרים  ואיים  האיטי  לכיוון  המשתרע  האזור,  וקסום.  אקזוטי 

הקאריבי, מתאפיין בנופים מרהיבים � הרים נישאים, קו חוף יפהפה 

וגם אזור מדברי וצחיח, מחזה נדיר בקובה. הערים שבמזרח המדינה עשירות 

המפורסמים  הקרנבלים  אחד  את  מארחת  קובה  ֶדה  וסנטיאגו  בהיסטוריה, 

ביותר באמריקה הלטינית.
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Grupo de Maniabón 

Sierra del Purial 

Llanura del  Cauto Guacanayabo 

Punta 
Maisi 

Playa
Maguaná

de Cristal

Sierra

Pico del Gato

Zoológico
de Piedra

San 
German 

Jiguaní 

Contramaestre 
 

Palma Soriano 
 La Maya 

Caimanera 
 

Sigua 
 

San Antonio 
del Sur 

 

Imías 
 

Moa 
 

Sagua de
Tánamo

Sevilla 

Campechuela 

Cienaguilla 

La Mula 
Playa Blanca Chivirico

Bueycito 

Bartolomé 

Guisa

Los Horneros 

Babiney 

Cauto 
Embarcadero 
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מבט אל מזרח קובה
נקודת�הפתיחה�הקלאסית�לטיול�במחוזות�שבמזרח�

האי�היא�סנטיאגו�ֶדה�קובה��עיר�העשירה�
בהיסטוריה��באדריכלות�קולוניאלית�נפלאה�

ובאתרים�הקשורים�למהפכה�של�������ממערב�לה�
מתנשאים�ההרים�המרשימים�של�סיֶיָרה�ָמֶאסטָרה��
הקשורים�גם�הם�למלחמת�הגרילה�של�שנות�ה־����

אל�הרכס�תגיעו�בקלות�רבה�יותר�דווקא�מצפון��
מאזור�ּבאיאמֹו��וממזרח�לכאן�מזמן�גם�ּפארֶקה�

ּבאקֹונָאֹו�שלל�מוקדי־עניין��במיוחד�למשפחות�עם�ילדים��ההרפתקנים�שביניכם�יכולים�
להרחיק�מזרחה��אל�מחוז�גּוַאנָטנאמֹו��המפורסם�בעיקר�

כבסיס�של�הצי�האמריקני��וכן�אל�ּבאראקֹוָאה��העיר�
העתיקה�בקובה��במחוז�אֹולגין��מצפון�לכאן��תיהנו�

מחופים�יפים�ותוכלו�לבקר�גם�באתר�
הארכיאולוגי�המרתק�ביותר�באי��

�תחבורה�
אל�מוקדי־העניין�שבפאתי�סנטיאגו�ניתן�

להגיע�גם�באוטובוס�או�במונית��אבל�הדרך�
הטובה�ביותר�לטייל�במזרח�קובה�היא�

במכונית�צמודה��כמה�מהכבישים�שחוצים�
את�האזור�הם�הציוריים�ביותר�באי��במיוחד�
הנסיעה�לּבאראקֹוָאה�דרך�לָה�פארֹולָה��ראו 

עמ' 239)��אפשרות�נוספת�היא�לטוס�אל�
הערים�הגדולות�שבמזרח�המדינה��ויש�גם�

מבחר�של�טיולים�מאורגנים��שיוצאים�
מסנטיאגו�או�מעיירות�הנופש�של�מחוז�

אֹולגין��במיוחד�מגּוַארָדלָוואָקה���להרשמה�
לטיול�מאורגן��פנו�למשרדי�הנסיעות�

בניין�ניאו־קלאסי�משופץ�היטב�במרכז�
ּבאראקֹוָאה

להקת�נגנים�במופע�מאולתר�בּפארֶקה�ֶססּפֶֶדס��סנטיאגו�
ֶדה�קובה

האיים�הקטנים�בפארק�הלאומי�
ּבִאיָה�ֶדה�נָראנחֹו

�Colonia�הָאסּולֶחֹוס�בבניין
Española�שבמאנסאנִיֹו

אֹולגין�עמ' 213�212�1
a�ֶאל�יּונֶקה
ּבאיאמֹו�9

ּבִאיָה�ֶדה�ּבָריָאיי�3
ּבאנֶס�6

p�242�243 'ּבאראקֹוָאה�עמ
f�ּבֹוָקה�ֶדה�יּומּוִרי

e�בסיליקה�ֶדל�קֹוּבֶרה
u�גּוַאנָטנאמֹו

גּוַארָדלָוואָקה�4

גראן�ּפארֶקה�נסיונל�
w�סיֶיָרה�ָמֶאסטָרה

חיּבאָרה�2
o�לָה�פארֹולָה

מאיארי�7
מאנסאנִיֹו�0

סנטיאגו�ֶדה�קובה�
r�222�231 'עמ
ּפארֶקה�ּבאקֹונָאֹו�

y�234�237 'עמ

ּפארֶקה�נסיונל�אלחנדרו�
d�ֶדה�אּומּבֹולט

צ�ֹורֹו�ֶדה�ָמאיָטה�5
קאיֹו�ָסֶאִטיָה�8
i�קֹוסָטה�סּור

t�232�233 'ָקסִטיֹו�ֶדל�מֹורֹו�עמ
s�ריו�טֹוָאה

טיול
לכיוון�סנטיאגו�דרך�קאּבֹו�קרּוס�

q�218�219 'עמ

כל�האתרים

�מקרא�
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש צדדי

כביש נופי

מסילת רכבת ראשית

גבול בינלאומי

גבול מחוז

פסגה

סמלים�נוספים�במפה�ראו�קפל�הכריכה�האחורית
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ראו�גם
מלונות�עמ������� ��

מסעדות�עמ����� �� � ��
ק�מ

a ֶאל יּונֶקה
 F4 גּוַאנָטנאמֹו מפת�כבישים

 ,Calle Maceo 120 ,Ecotur n
ּבאראקֹוָאה טל� 21-643-627

 El��תצורת�האבן�הנישאת
Yunque������מ����המכוסה�
צמחייה�עבותה��היתה�במשך�
מאות�שנים�אתר�מקודש�לבני�

ָטאינֹו��לימים�הפכה�הפסגה�
נקודת־ציון�טבעית�ליורדי־הים�

האירופיים��כשקרבו�לנמל�
ּבאראקֹוָאה��הספרדים�העניקו�
לה�את�שמה�הנוכחי���הסדן���
בשל�צורתה�הייחודית��בשל�

אותה�צורה�נולדה�גם�התפישה�
המוטעית��כי�זהו�הסלע�

שקולומבוס�תיאר�ב־�����כ�הר�
מרובע�שנראה�כמו�אי���לאמתו�

של�דבר��הוא�התייחס�לסלע�אחר�
ודומה�בצורתו��בּבָריָאיי�שליד�

חיּבאָרה�(ראו עמ' 214)�
מדרונות�ההר�

הוכרזו�שמורת�
טבע�ביוספרית�
מטעם�אונסק�ו�
ומשמשים�בית�

גידול�למינים�נדירים�
של�צמחים��בהם�

שני�צמחים�טורפים��אחד�
ממיני�האורנים�הקדומים�

��(Podocarpus��ביותר�בעולם
וגם�דקל�ייחודי�לאזור�

�(Coccothrinax yunquensis�
ֶאל�יּונֶקה�הוא�גם�בית�גידול�

לכמה�מינים�של�ציפורים�
שנמצאות�בסכנת�הכחדה��כגון�

 Campeophilus��הנקר�המלכותי

principalis) והדיה�הקובנית�
��(Chondrohierax wilsonii�

וגם�הדו־חי�הקטן�ביותר�בעולם�
��(Sminthillus limbatus�

שאורכו�פחות�מסנטימטר�
אחד��ומין�קדום�ונדיר�של�יונק�

 Solenodon��שנקרא�סולנדון
cubanus) ודומה�לעכברוש�

s ריו טֹוָאה
F4 מפת�כבישים

העמק�שאליו�מתנקז�הנהר�הגדול�
ביותר�בקובה�הוכרז�שמורת�טבע��

ּפארֶקה�נטוראל�ריו�טֹוָאה�
���Parque Natural Río Toa�
בפארק�עדיין�חסרים�כבישים�
ומתקני�תיירות�אחרים��אבל�

יש�תוכנית�שאפתנית�לבנות�גם�
בו�בקתות�הרים�ואתרי�קמפינג��

שישתלבו�בסביבה�ולא�יחבלו�בה��
החקלאים�המקומיים�משתמשים�
גם�היום�בסירות�מסורתיות�כדי�
לשוט�במעלה�הזרם���הקאיּוָקה�

�cayuca) היא�סירת�קאנו�
שטוחה�ששימשה�בעבר�את�

האינדיאנים��מהנהר�
תוכלו�להתפעל�

גם�מּפיקֹו�גאלאן�
��Pico Galán�

����מ���הנשגבת��
ויש�גם�מפל�אדיר�
הצונח�לתוך�מימי�
הנהר�מהצוקים�התלולים��אם�

תרצו�לטייל�באזור��בררו�פרטים�
נוספים�ב�Ecotur�בּבאראקֹוָאה�

האזור
מצפון־מערב�לּבאראקֹוָאה��

ו־���ק�מ�אחרי�השפך�של�ריו�
טֹוָאה��משתרעים�החולות�

הלבנים�והמסנוורים�של�פלאיה�

���Playa Maguana��מאגּוָאנָה
החוף�היפה�ביותר�במחוז��מקור�
השם�אינדיאני�ומתייחס�לאתר�

ארכיאולוגי�שנמצא�בקרבת�
מקום��רק�����מ��מקו�החוף�
משתרעת�שונית�אלמוגים�

שאורכה�שני�ק�מ��אבל�שימו�לב��
הים�באזור�עלול�להיות�סוער�
מלון�כפרי�ויפה�חבוי�בין�עצי�

הקוקוס��ואפשר�לשכור�בו�
וילות�פרטיות��אבל�פרט�לכך�

האזור�בתולי�ומקסים�

ּפארֶקה נסיונל 
אלחנדרו ֶדה 

d אּומּבֹולט
F4 מפת�כבישים

 Parque��יער�הגשם�ההררי
 Nacional Alejandro de

Humboldt������ק�מ�מצפון�
לּבאראקֹוָאה��הוא�בית�הגידול�

העשיר�ביותר�בקובה�ואתר�מורשת�
עולמית�מטעם�אונסק�ו��הוא�

�חלזונות�ּפֹולימיָטה�
החילזון��Polymita) הוא�מין�ססגוני�במיוחד��הנפוץ�באזור�

ּבאראקֹוָאה��ניתן�לזהות�שישה�מינים��על�פי�צבעם��השבלול�הצהוב�
��(P. sulphurosa��הירוק��(P. muscarum��הלבן ,(P. picta�

 (P. venusta��השחור־לבן��(P. versicolor��הצבעוני�והמפוספס
והאדום־חום��P. brocheri). כל�המינים�הללו�חיים�על�צמחים�ועל�
עצים��ניזונים�מפטריות�ומחזזית�ותורמים�לבריאותם�של�הצמחים��

ובמיוחד�של�שיחי�הקפה��את�חלזונות�הּפֹולימיָטה קל�מאוד�
לזהות��הם�צבועים�ומפוספסים�ונראים�כאילו�ציירו�עליהם��וגם�

בולטים�למרחוק�על�רקע�הצמחייה�הירוקה�
האגדה�מספרת��שאינדיאני�צעיר�העניק�לחילזון�את�צבעו�

הססגוני��כיוון�שלא�היו�לו�תכשיטים�או�פנינים�לתת�לאהובתו��
צבע�את�השבלול�בצהוב�של�השמש��בירוק�של�העצים��באדום�של�

הפרחים�ובלבן�של�קצף�הגלים��אבל�כשניסה�לקטוף�את�כחול�
השמיים��כבר�נטה�היום�לערוב��והוא�

נאלץ�להסתפק�בשחור�של�
הלילה��כיום��החילזון�

השחור�והמוערך�
מאוד�נמצא�בסכנת�
הכחדה��איסוף�של�

חלזונות�ּפֹולימיָטה 
או�מכירתם�אסור�על�

פי�חוק�

פסגת�ֶאל�יּונֶקה��החולשת�על�מפרץ�ּבאראקֹוָאה
ריו�מיֶיל��שזורם�בתוך�יער�טרופי�בתולי�בין�ּבאראקֹוָאה�לבין�ּבֹוָקה�ֶדה�יּומּוִרי

פלאיה�מאגּוָאנָה��אחד�החופים�הבתוליים�שליד�ּבאראקֹוָאה

שיט�במעלה�ריו�טֹוָאה�
בסירת�משוטים

שבלולים�ססגוניים

נקרא�ע�ש�חוקר�הטבע�הגרמני�
בן�המאה�ה־���אלכסנדר�פון�
הּומּבֹולדט��ויש�בו�מגוון�רחב�

של�ציפורים��חלזונות��עקרבים��
צפרדעים��וגם�הסולנדון�הנדיר��
שנראה�כמו�עכברוש�גדול�עם�

חוטם�ארוך��בקצה�הפארק�משתרע�
���Bahía Taco��מפרץ�טאקֹו

המשמש�בית�ללהקה�קטנה�של�
 Ecotur�תחשי־נהרות��במשרד�של

בּבאראקֹוָאה�(ראו עמ' 295) 
ניתן�להצטרף�לטיולים�מודרכים�

ברגל�ולטיולי�שיט�במפרץ�

f ּבֹוָקה ֶדה יּומּורי
F4 מפת�כבישים

כ־���ק�מ�ממזרח�לּבאראקֹוָאה�
נמצא�כפר�קטן�של�ּבֹויֹוס�

�bohíos��בקתות�עץ�מסורתיות�
עם�גגות�מסכך���ששאב�את�

שמו�מנהר�יּומּורי��הנשפך�כאן�
 Boca de��לים��תושבי�הכפר
Yumurí��מתפרנסים�מדיג�

ומשלימים�את�הכנסתם�מהובלת�
תיירים�בטיולי�שיט�בנהר�
שיט�קצר�אל�גדתו�הנגדית�

של�היּומּורי�יביא�אתכם�לחוף�
רחצה�קסום��טיול�מעניין�

לא�פחות�הוא�השיט�במעלה�
הזרם��שם�זורם�הנהר�בתוך�

קניון�מרשים��שקירותיו�
מתנשאים�לגובה�של�����מ��

נהר�יּומּורי�זורם�באזור�מעניין�
מאוד�מבחינה�אקולוגית��יש�

כאן�שפע�של�ציפורים�טרופיות��
בהן�הסּונסּוניטֹו, הטֹוקֹורֹורֹו 

והקארָטקּוּבָה�(ראו עמ' 21�20).
מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו�עמ��������ועמ�����
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 t  ָקסִטיֹו ֶדל מֹורֹו

. נוף�של�המפרץ
הביצורים ועמדות התצפית שמקיפים את 
המבצר שימשו בעבר את הזקיפים. כיום 

מטיילים כאן תיירים ונהנים מתפאורת 
הרקע ומהנוף המרהיב של המפרץ.

מעברים�תת־קרקעיים�
מחברים�בין�חלקי�המבצר��וזה�

מוביל�אל�אזור�הארטילריה�

מדרגות�האבן�שבצד�הפונה�אל�
הים�הן�חלק�מרשת�של�טורי�

מדרגות�המובילים�אל�הקומות�
העליונות�

תותח�מתוך�סוללה�שלמה�
שהגנה�בעבר�על�המפרץ

בביצורים�מוצגת�תצוגה�
של�הדפסים�המוקדשים�
לתולדות�המבצרים�של�

סנטיאגו�

אזור�
הארטילריה

פלטפורמה�ֶדה�לָה�
ּפּונָטה��רחבת�תצפית�על�

�morrillo���הצוק��מֹוִריֹו

שלושה�מבנים�נפרדים��
המחולקים�לחמש�קומות��

מהווים�יחדיו�השלד�
העיקרי�של�המבצר��המבנה�

יוצא־הדופן�הוא�תוצאה�
של�פני�השטח�הלא־ישרים�

בראש�הצוק�

המעוז�המשולש
המבנה הוקם ב�1610�1590 
כאמצעי ההגנה העיקרי על 
הכניסה למבצר. בעבר ניצב 

בנפרד, וכיום הוא כלול 
במתחם.

גשר�מתרומם
הגשר נמתח מעל חפיר יבש, 

שמקיף את הביצורים בצד הפונה אל 
פנים הארץ. הגשר שמור היטב, וגם 

היום אפשר לראות את הכננת 
המקורית שבעזרתה נהגו להרים את 

הגשר ולהורידו.

. הכיכר�המרכזית
הכיכר היתה מרכז העצבים 
של המבצר, וכאן התרחשה 

רוב הפעילות היומיומית. 
מהכיכר יש גם גישה אל 

הקפלה, אל מגורי החיילים, 
אל חיל המצב ואל החדרים 

התת�קרקעיים.

חפיר�יבש

�מפרץ�סנטיאגו�
 Carretera כשמונה�ק�מ�מדרום־מערב�למרכז�העיר��ובקצה�של�

���Marina Punta Gorda��נמצאת�מרינה�ּפּונָטה�גֹורָדה��Turística
וממנה�מפליגות�מעבורות�אל�אי�קטן�באמצע�המפרץ��זהו�קאיֹו�

���Cayo Granma��גראנָמה
המתפאר�בצמחייה�שופעת�ובכפר�
דייגים�ציורי�ובו�בקתות�ססגוניות�

ובתים�קטנים��רבים�מהבתים�
שבשולי�האי�בנויים�על�כלונסאות�
או�על�משטחים�צפים�מעל�המים��
באי�השליו�יש�רק�מסעדה�אחת��
והוא�מרוחק�ממסלול�התיירים�

השחוק���מושלם�למנוחה�אחרי�
נוף�אל�קאיֹו�גראנָמה�ביקור�בסנטיאגו�ֶדה�קובה�

Carretera�Turística�מ

�הכוכבים�

   .  נוף של המפרץ

. הכיכר המרכזית    

�מידע�שימושי�

סנטיאגו ֶדה קובה, הק"מ ה�7.5 
ב-Carretera del Morro מפת�
כבישים F4 טל� 22-691-569 

# מדי יום 8:00-19:00 & 8 6

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו�עמ��������ועמ�����
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 Castillo��בכניסה�למפרץ�סנטיאגו��עשרה�ק�מ�מדרום־מערב�למרכז�העיר��ניצב�מבצר�מרשים
del Morro��שנוסף�ב־�����לרשימת�אתרי�המורשת�העולמית�של�אונסק�ו��המבצר�משלב�בין�

מאפיינים�מימי־הביניים�לבין�תחושת�מרחב�בת־זמננו��ותוך�כדי�כך�דבק�גם�בעקרונות�
הקלאסיים�של�תקופת�הרנסאנס���שימוש�בצורות�גיאומטריות�וסימטריה�מושלמת��את�

המבצר�תכנן�ב־�����המהנדס�ג�ובאני�ּבָאּוטיסָטה�אנטונלי�למושל�פדרו�ֶדה�לָה�
רֹוָקה��שרצה�להגן�על�העיר�משודדי־ים��המבצר��שנבנה�

בשנים������������היה�גדול�דיו�כדי�להכיל�����
חיילים��ב־�����הוסב�לבית־כלא��וחזר�

לייעודו�המקורי�בימי�מלחמות�
העצמאות���������כשהצי�האמריקני�

תקף�את�העיר��כיום�שוכן�כאן�
מוזיאון�לתולדות�הצי�ושודדי־הים�

היכרות עם האזור 1 
מידע על הנופים, על 
ההיסטוריה ועל אופיו של 
כל אזור, לצד פרטים על 
התפתחות האזור במשך 

השנים ועל מאפייניו 
הייחודיים.

קובה בחלוקה לאזורים
פרט להוואנה, מחולק האי לארבעה 

אזורים, ולכל אחד מוקדש פרק משלו: 
מערב קובה, מרכז קובה - מערב, 
מרכז קובה - מזרח ומזרח קובה.

מפת האזור רשת 2 
הכבישים וסקירה 
מאוירת של האזור. כל 
מוקדי־העניין העיקריים 

ממוספרים על־פי הסדר שבו 
הם מופיעים בפרק, ומובאים 

גם טיפים מועילים 
להתניידות באזור במכונית 

ובתחבורה הציבורית.

לכל אזור תיירות יש 
תג צבע משלו, 

להתמצאות קלה.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי־העניין 

החשובים מתוארים בפירוט, 
על־פי הסדר שבו הם מופיעים 
במפת האזור. בתוך כל עיר או 
עיירה מובא מידע מפורט על 
הבניינים החשובים ועל מוקדי־

עניין אחרים.

מידע שימושי היא מסגרת 
המופיעה לצד האתרים 

העיקריים ובה כל המידע 
הדרוש לתכנון הביקור.

מסגרות מספקות מידע נוסף על 
האזור: על דמויות מפתח, אגדות, 
אירועים היסטוריים, החי והצומח 

ושאר פיקנטריה.

מוקדי־העניין העיקריים כל 4 
אחד מהם זוכה לכפולת 

עמודים, או יותר. מבנים 
היסטוריים מתוארים תוך שימוש 

בחתך רוחב של חלל הפנים. 
למוזיאונים ולגלריות מצורף 

שרטוט המחולק לצבעים, שיעזור 
לכם למצוא את המוצגים 

המעניינים ביותר )כולל תמונות 
המלוות בכיתובים(.
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מרתקתק מדינת־אי היא ובה
והתו־ הססגונית בירתה

עשירה הוואנה ססת
מחש־ ובאווירה במוקדי־עניין
מתנשאת קובה במערב מלת
דרמטית הרים שרשרת

עבותים ביערות המתאפיינת
לגידול המשמשים פוריים ובעמקים

קולוניאליות ערים פזורות האי במרכז טבק
הקא־ הים לחוף האזור במערב מקסימות

בתי־ המהוות ביצות משתרעות ריבי
לחוף במזרח ואילו חשובים גידול
מתמ־ האטלנטי האוקיאנוס
וחופי איים רצועת שכים
מתאפיין קובה מזרח רחצה
ערים ובכמה נישאים בהרים
המורשת את שמשמרות עתיקות
העמודים בכפולת האפריקנית
מוקדי־ של קצרה סקירה מובאת הבאה

אזור בכל העיקריים העניין
שיעוררו מקסימות ועיירות

הפשוטים לחיים נוסטלגיה בכם
להוואנה ממערב רחוק לא
רֹוסאריֹו ֶדל סיֶיָרה מתנשא

שמספק רכס (עמ' 137�136)
ללאס מושלמת רקע תפאורת

הנופש אתר ֶטראסאס
מערבה בקובה מס האקולוגי
אֹורגָנֹוס לֹוס ֶדה בסיֶיָרה משם

תצורות מֹוגֹוֶטס פזורות
באזור אבן־גיר של מרשימות
(עמ' �142 ויניָאלֶס ֶדה ואיֶיה
אזור של לבו הוא העמק (145
הם היפים ונופיו הטבק גידול

הכפרית קובה של תמציתה
(עמ' 146) גֹורָדה לה מריה
הוא האי של המערבי בקצה

בקובה הטובים הצלילה מאתרי
האיים פזורים החוף לקו סמוך

ֶדה יּפיֶילָגֹו ָארצ של הקטנים
חופים ובהם קאנאֶראֹוס לֹוס

היפים הצלילה אתרי משגעים
לקצה סמוך לכם מחכים ביותר
ֶדה איסלָה של הדרום־מערבי
(עמ' 151�148) חּובֶנטּוד לָה

(עמ' 153�152)  לארגֹו וקאיֹו
החופים בזכות שואבת אבן הוא

הטורקיז ומי והיפים החוליים
לעובדה נוסף הצלולים
בקובה היחיד האזור שזה

בעירום בו להשתזף שמותר

לגלות את קובה

הוואנה

מרתקים מוזיאונים
ויֶיָחה הּבאנה לָה
תוססים חיי־לילה
מרשימים מבצרים
הססגונית הבירה עיר

ניחנה לשעבר והקוסמופוליטית
בפניו לעמוד שקשה בקסם

עתיקים בבניינים עשירה היא
חיי־ לצד מוקדי־עניין ובעשרות
נפלאים וקרנבלים תוססים לילה

בלָה מרוכזים מהאתרים רבים
העיר (עמ' 77�60) ויֶיָחה הּבאנה
הבנויה וקטנת־הממדים העתיקה

מרוצפות־אבן כיכרות סביב
ספרדית באדריכלות ומתאפיינת

קתדרל לָה ֶדה פלאסה את
מהמאה פאר בנייני תוחמים

האלגנטית הקתדרלה לצד ה־
נקראת היא שעל־שמה

שוררת ארמאס ֶדה ובפלאסה
מובהקת קולוניאלית אווירה

(עמ' 95�78) הּבאנה בסנטרו
לּפארֶקה שמסביב האזור

מוזיאון נמצאים סנטראל
(עמ' 89�88)  המרתק המהפכה

לאמנויות הלאומי והמוזיאון
(עמ' 95�92) היפות

ולהרחיק במונית לנסוע כדאי
(עמ' 105�96)  וֶדאדֹו עד

(עמ' 109�108) ומיראמאר
בסגנונות בניינים עתירי רבעים

ומודרניסטה אר־נובו בוזאר
(עמ' 98) הוא נסיונאל מלון

ֶדה פלאסה גם וכך חובה אתר
(עמ' 102) ֶרבֹולּוסיֹון לָה

במיוחד מומלצים העיר בפאתי
ּפלאיָאס הנקראים החופים

(עמ' 113) ופינָקה ֶאסֶטה ֶדל
ביתו (עמ' 115)  ויִחיָה לה
בקובה המינגוויי ארנסט של
הצבאי העתיקות אתר וכן

שבָקסִטיֹו קאּבאנָה מֹורֹו
(עמ' 110) מֹורֹו ֶדל

גיר מאבן מֹוגֹוֶטס וברקע הפורה ויניָאלֶס ֶדה ואיֶיה

מכונית
קלאסית

הוואנה ברחובות תוסס קרנבל

קובה מערב

מרהיב נוף
ויניָאלֶס ֶדה ואיֶיה

הירוקים הטבק שדות
רחצה וחופי איים

כיף ההררי המערב באזור
יקדמו פניכם את בנחת לטייל

טבק שדות מרהיבים נופים

קובה ֶדה סנטיאגו Calle Clarín פינת ֶאֶרִדיָה בקאיֶיה ציור־קיר
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מערב קובה מרכז

סאּפאָטה נסיונאל ּפארֶקה
המהפכה מימי מוזיאונים
המפורסם הנופש אתר

ואראֶדרֹו
בֶרֶמדיֹוס זיקוקים קרבות
ביותר המגוון הוא הזה האזור
הנופש אתר בזכות גם בקובה
הגדול הלאומי והפארק מס

בזכות וגם במדינה ביותר
חשובים מוזיאונים כמה

המהפכה גיבורי את המנציחים
(עמ' 163�162) ואראֶדרֹו
יפהפה חוף בקו שהתברכה

לאוהבי הן שואבת אבן היא
לתיירים והן ספורט־המים

הסמוכות בעיירות המטיילים
(עמ' 159�158)  ָמָטנסאס כמו

מזרח קובה מרכז

משגעים חופים
טרינידד של העתיק הרובע
קֹוקֹו בקאיֹו פלמינגו עופות

הפורח ֶאסָקמּבראי ֶדל סיֶיָרה
מצפון תוחמים האזור את

הסמוכים קטנים איים ומדרום
משתרעים וכאן החוף לקו
היפים הרחצה מחופי כמה

אלמוגים שוניות בקובה ביותר
ומספקות האיים את מקיפות
לצלילה נפלאות הזדמנויות

(עמ' �198 קֹוקֹו קאיֹו ולדיג
ביותר המפותח האי 199) הוא

מלונות של רחב מגוון ובו
כלול הכל בסגנון יוקרה

(עמ' 190�182)  טרינידד
היטב והשמורה הקולוניאלית
התוססות הערים אחת היא

והקאסקֹו ויֶיחֹו בקובה ביותר
העתיק הרובע  casco viejo
מרוצפי־ ברחובות עשיר שלה

תיהנו שמסביב באזור אבן
מנסיעה פעילויות משלל

מסלולי ועד קיטור ברכבת
ֶדל בסיֶיָרה וצפרות הליכה

עמ' 173 ֶאסָקמּבראי
קאֶרֶטָרה הראשי הכביש
כמה בין מקשר סנטראל

באזור הגדולות מהעיירות
(עמ' �194 סּפיריטּוס ָסנקטי

(עמ'  ָאבילָה ֶדה סיֶיגֹו (195
(עמ' 207) טּונאס ולאס (196

אבל פחות קצת מעניינות אמנם

קובה מזרח

קובה ֶדה בסנטיאגו הקרנבל
קֹוּבֶרה ֶדל בזיליקה
של הלבנים החולות

גּוַארָדלָוואָקה
אמריקה גילוי מלפני אתרים

כפי Oriente האֹוריֶינֶטה
מקום הוא בקובה לו שקוראים
לעצמאות התנועה של הולדתן

בו ופזורים המהפכה של וכן
ומוזיאונים אנדרטאות של שפע
בסנטיאגו נמצאים מאלה רבים

(עמ' 231�222) קובה ֶדה
ביותר האפריקנית העיר

מתאפיינת סנטיאגו במדינה
ובאווירה מרשימה באדריכלות

במיוחד ומומלצת תוססת
המלהיב הקרנבל בזמן לביקור

ביולי בה שמתקיים
לאתר לרגל עולים רבים תיירים
בקובה ביותר החשוב הצליינות
(עמ' 221) קֹוּבֶרה ֶדל ּבָסיליָקה

או השחורה מריה של פסלה ובו
(עמ'  ּבאקֹונָאֹו בּפארֶקה מטיילים
ביוספרית טבע שמורת (234�7
תיהנו בפארק ו אונסק מטעם

מוקדי־עניין של רחב ממגוון
מוזיאון ועד דולפינים ממופעי

נמצאים באזור עתיקות למכוניות
מלפני ביותר המרשים האתר גם
הנופש עיירת ליד אמריקה גילוי

(עמ' 215) וקו גּוַארָדלָוואָקה
חצי־סהר כמו שנראה שלה החוף

(עמ' 3�242) ּבאראקֹוָאה וגם
על במדינה ביותר העתיקה העיר

ומרהיבה פורחת תפאורה רקע
(עמ'  ָמֶאסטָרה סיֶיָרה בהרי

בסיס בעבר 220) שכן
יש וכיום קסטרו של הגרילה

יפהפה לאומי פארק כאן
(עמ' 161) וקארֶדנאס

לבקר מומלץ הטבע לאוהבי
(עמ' �164 סאּפאָטה בחצי־האי

פארק בחלקו שהוכרז (167
תמסחים כאן תראו לאומי

גם ותוכלו ססגוניות וציפורים
לפלאיה הרדודים במים לדוג

ב־ התחוללה שם חירֹון
החזירים למפרץ הפלישה

אסורה אמנם לתיירים הכניסה
מרתק מוזיאון יש באזור אך

הסי שמימן לפלישה המוקדש
(עמ' �174 קלרה בסנטה איי איי

בּפארֶקה ורודים פלמינגו
סאּפאָטה נסיונאל

והמרהיב הלבן החולי החוף
מאתרי בגּוַארָדלָוואָקה
בקובה הגדולים הנופש

טרינידד של והקסום העתיק הרובע

מרתק מוזיאון עוד 176) יש
מקום ובקרבת למהפכה המוקדש
הקולוניאלית העיירה גם נמצאת

התוססת (עמ' 177) ֶרֶמדיֹוס
בזכות המולד בחג במיוחד

(ּפאראנָדה  הזיקוקים קרבות
שמתקיימים parranda �

הצרפתית המורשת בה
בסיֶינפּוֶאגֹוס במיוחד חזקה

הידועה (עמ' 171�168)
שלה הייחודית באדריכלות

(עמ' 203�200) בָקמאגּוֵאיי
קולוניאליות כיכרות כמה שוחזרו

עברו לימים אתכם שיחזירו

ה ב ו ק ת  א ת  ו ל ג 1ל 1



מודגש בכתב עמודים מספרי
העיקרי למופע מתייחסים

א
התעופה חברת ָאֶארֹוָקריּביָאן
311 310 Aerocaribbean
 43 23 Abakuá ָאּבאקּוָאה

112 91
Abarca סילבֶסטֶרה ָאּבארָקה

111 Silvestre
בקובה 34 אביב

ואבנידאס קאייס ראו אבנידאס
מרתה ֶאסֶטבֶס דֶה ָאּבֶראּו

 Abreu de Estévez Martha
174

Abreu ליאופולדו ָאּבֶראּו
162 Leopoldo

Agüero מנואל ָאגּוֶארֹו
201 Manuel

היֹורּוּבָה לתרבות אגודה ה
 Asociación הוואנה בקובה
 Cultural Yoruba de Cuba

127 126
 Aguilera משפחת ָאגילֶָרה

104
 Aguirre Mirta מירָטה ָאגיֶרה

29
ִאגרוף 292

איגנסיו ָאגָרמֹונֶטה
 200 Agramonte Ignacio

203 201
Adams ֶטרי טומאס אדאמס

168 Tomás Terry
ָמָטנסאס ויִחיָה ֶאדיסיֹונֶס

159 Ediciones Vigía
הוואנה ּבָקארדי ֶאדיפיסיֹו

25 Edicio Bacardí
ּבָקארדי (הוואנה ֶאדיפיסיֹו

25 Edicio Bacardí
אדריכלות 24-5

 24 Mudéjar המּודֶחאר סגנון  
226

טרינידד 188  
100 Aubusson אּוּבּוסֹון

 23 22 Obbatalá אֹוּבָטאלָה
77

כיכר ּבֶרנאָסה ִאי אֹוּביסּפֹו
 Obispo y Bernaza הוואנה

72 Square
תיאטרו ּבלאנק דֶה אּוּבֶרט

Hubert de Blanck הוואנה
127 124 Teatro

190 Oggún אֹוגּון
O Donnel ליאופולדו אֹודֹונֶל

110 Leopoldo
ֵריינָה לָה דֶה חארדינֶס ָאוואלון

295 293 Avalon
Avila דֶה ָחקֹוֶמה ָאווילָה

196 Jácome de
אמנות 26 אוונגרדית

Ojeda דֶה אלונסו אֹוֶחדָה
207 Alonso de

אוטובוס 311
הוואנה 314 אוטובוס

כבישים ראו נסיונל ָאּוטֹוּפיסָטה
מהירים

 Uturrió José חוסה אּוטּוריֹו
162

 Hoyo de מונטריי דֶה אֹויֹו
138 Monterrey

אוכל
קובה 272-3 של הטעמים  
מסעדות משקאות גם ראו  

אוכלוסייה 12
אתני 15 עירוב  

 Eulalia ּבֹורּבֹון נסיכת ֶאּולאליָה
71

212-13 Holguín אֹולגין
מגורים 267  

מסעדות 283  
מפה 213  

תעופה 308 נמל  
פסטיבלים 36  

 Holguín מחוז אֹולגין
209 province

117 22 Olo אֹולֹופי
184 Oliva Juan חואן אֹוליבָה

Oliva פבלו פדרו אֹוליבָה
27 Pedro Pablo

אולימפיאדה 19
 Salón הוואנה המראות אולם

70 de los Espejos
הוואנה 100 אוניברסיטת

Universidad de La Habana
 133 61 UNESCO ו אונסק
 200 193 182 146 136

244 237 232
דיֹוס דֶה חואן סן דֶה אֹוסּפיטל

 Hospital de San ָקמאגּוֵאיי
203 Juan de Dios

אופניים 294
221 23 22 Ochún ּון אֹוצ

Ocampo סבסטיאן אֹוקאמּפֹו
155 Sebastián

האטלנטי 12 אוקיאנוס ה
Urrutia מנואל אּורּוטיָה

49 Manuel
 Ortiz Benito ּבֶניטֹו אֹורטיס

184
Ortíz פרננדו אֹורטיס

151 85 73 43 Fernando
אוריינות 18 52

מזרח קובה ראו אֹוריֶינֶטה
Oriente

סֹורֹוָאה דֶה אֹורקידֶָאריֹו
136 Orquideario de Soroa

חיוג 304 אזורי
 217 209 39 Hatuey ָאטּוֵאיי

242 219
 Hatibonico נהר ָאטיּבֹוניקֹו

203 river
דֶה סנטיאגו קּולטּוָרל ָאֶטנֶאֹו

 Ateneo Cultural קובה
291 290

 Atkins Edwin אדווין אטקינס
172

27 ָמרטינֶס מס אי ה
כנסיות ראו איגלֶסיָה

נמל ָאגָרמֹונֶטה איגנאסיֹו
ָקמאגּוֵאיי התעופה

 Ignacio Agramonte
308 Airport

 Idolo de ּבאנֶס אֹורֹו ֶדה אידֹולֹו
215 Oro

הוואנה ּבאיאמֹו ֶדה אידֹולֹו
101 Idolo de Bayamo

 Idolo הוואנה ַטּבָקֹו ֶדל אידֹולֹו
101 del Tabaco

קובה דֶה סנטיאגו ָאיּונָטמיֶינטֹו
225 Ayuntamiento

סופרים של הלאומי איחוד ה
 28 UNEAC קובניים ואמנים

 290 228 222 127 126
291

113 Itabo river נהר איטאּבֹו
 West המערבית הודו איי

40 Indies
193 Ay river נהר ַאיי

 Islands in המינגווי בזרם איים
137 the Stream

12 Antilles האנטיליים איים ה
Allende סלבדור ָאיֶינדֶה

91 Salvador
 Llinás Guido גווידו אינאס

95 27

אינדקס
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הוואנה מלון אינגלאֶטָרה
 82 81 Inglaterra Hotel

254
סוכר מפעלי אינֶחניֹוס

42-3 Ingenios
192-3 אינֶחניֹוס לֹוס דֶה ואיֶה  

אינטרנט 305
אתרים 300 אינטרנט

 Iñigo Angel ָאנֶחל איניִיגֹו
238

קאּבֶרָרה גִיֶירמֹו אינפאנֶטה
 Infante Guillermo

29 Cabrera
 Isabel María מריה איסאּבֶל

237
המלכה השנייה איָסּבֶלָה

 158 Isabella II Queen
207

251 248 Islazul איסלאסּול
 Isla חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה

 133 10 de la Juventud
148-51

מגורים 257  
מסעדות 279  

האזור 148-9 מפת  
תעופה 308 נמל  

 Isla מֹורֹון טּוריגּוָאנֹו איסלָה
197 Turiguanó

 Iznaga משפחת איסנאגָה
194 193 family

Hicacos האי חצי איקאקֹוס
163 162 Península de

אירועים 34-7
אירופה

טיסות 308  
אירופה  מזרח עם קובה יחסי  

53 52
 Eiriz Antonia אנטוניה ֵאיריס

95 27
 El Guayabero גּוַאיָיּבֶרֹו ֶאל

222
218 El Guafe גּוָאֶפה ֶאל

טרינידד מסעדה חיגּוֶאה ֶאל
189 El Jigüe restaurant
 El Templete ֶטמּפלֶֶטה ֶאל

68-9 67
244 El Yunque יּונֶקה ֶאל

סנטיאגו תיאטרון מאמּבי ֶאל
 El Mambí theatre קובה דֶה

291 288
ֶאסָקמּבראי דֶל סיֶיָרה ֹו ניצ ֶאל

173 171 El Nicho
 El הוואנה תיאטרו סֹוטאנֹו ֶאל

127 124 Sótano Teatro

 El הוואנה פלורידיטה ֶאל
 126 114 113 72 Floridita

277 275 127
 El ָקמאגּוֵאיי בר קאמביו ֶאל

200 Cambio bar
לָה דֶה איסלָה קֹולֹוני ֶאל

 293 El Colony חּובֶנטּוד
295

 El טרינידד רובע ָקלבאריֹו ֶאל
190 Calvario quarter

Alvarez סנטיאגו ָאלבאֶרס
29 Santiago

לורד 41 ָאלּבֶרָמרלי
Albermarle Lord
23 Elegguá ֶאלֶגּוָאה

Alegría אנטוניו ָאלֶגִריָה
213 Antonio

דומינגו אגָה ָאֶרצ ִאי ָאלדאָמה
Aldama y Arrechaga דֶה

84 25 Domingo de
האי חצי ָטִאינָה ָאלדֵיָאה

 Aldea Taína סאּפאָטה
166 165

דֶה ֹורֹו צ ָטִאינָה ָאלדֵיָאה
215 Aldea Taína ָמאיָטה

 Alonso Alicia ָאליסיה אלונסו
125 99 83 36

 Alto del נָראנחֹו דֶל ָאלטֹו
220 Naranjo

Alea גּוטיֶיֶרס טומאס ָאלֵיָאה
98 29 Tomás Gutiérrez

Almeida חואן ָאלֵמיידָה
51 Juan

 Almendares נהר ָאלֶמנדאֶרס
109 108 96 62

Alfonso ּבֶניֶטס חואן אלפונסו
201 Juan Benítez

אמבולנס 301 303
הוואנה מלון מּונדֹוס ָאמּבֹוס

 72 Ambos Mundos hotel
253 248 114

אמברגו 52 53
תיאטרו רֹולדאן ָאָמדֶאֹו

Amadeo Roldán הוואנה
127 124 Teatro

Hamel פרננדו ָאֶמל
91 Fernando

אמנות
גרפית 27 אמנות  

וגלריות מוזיאונים ראו גלריות  
ציור 26-7  

קרמיקה 27  
 Treaty of Paris פאריס אמנת

41

 Treaty of ָרייסוויק אמנת
41 40 Ryswyk

התקשורת 304-5 אמצעי
הוואנה תיאטרו אמריקה

127 125 América Teatro
ֶאמּבאלֶסה ָאנָּבאנִיָה

 Hanabanilla Embalse
173

מגורים 259  
23 Angola אנגולה

Andújar דֶה מרטין ָאנדּוחאר
64 Martín de

הוואנה הכבאים אנדרטה
 Monumento a los

105 Bomberos
חוסה של לזכרו אנדרטה ה

 Memorial to הוואנה מרטי
103 56 José Martí
קֹורּבֶל ללנין אנדרטה

116 Monument to Lenin
גֹוֶמס למקסימו אנדרטה

 Monument to הוואנה
85 Máximo Gómez
סקו פרנצ ָאנטֹומארקי

 Antommarchi Francesco
101

התעופה נמל מאֵסאֹו אנטוניו
 Antonio קובה דֶה סנטיאגו

308 Maceo Airport
 Antonio Pepe ֶּפֶּפה אנטוניו

112
ּבָאּוטיסָטה ובאני ג אנטונלי

 Antonelli Giovanni
 113 110 108 85 Bautista

232
ָאיּונָטמייֶנטֹו ָאנטיגּואֹו

 Antiguo סיֶינפּוֶאגֹוס
168 Ayuntamiento

20 Cattle egret הבקר אנפית
ּבִאיָה אנדרטה ֶאנקּוֶאנטרֹו

 Encuentro ּבָריָאיי דֶה
214 monument

ּבאנדאס דֶה ֶאנקּוֶאנטרֹו
ּבאיאמֹו קֹונסיֶירטֹו דֶה

 Encuentro de Bandas de
35 Concierto

 Ancón האי חצי ָאנקֹון
192 Peninsula

מגורים 264-5  
Enríquez קרלוס ֶאנריֶקס

95 Carlos
לטינו־אמריקנו ֶאסטאדיֹו

 Estadio הוואנה
292 Latinoamericano
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פאן־אמריקנו ֶאסטאדיֹו
 Estadio הוואנה

292 Panamericano
Estévez ָאּביליֹו ֶאסֶטבֶס

29 Abilio
98 Astaire Fred פרד אסטר
Acea ָחסינטֹו ניקולס ָאֵסיָאה

168 Nicolás Jacinto
דֶה טֹוֶּפס קֹודינָה ָאסיֶינדָה

 Hacienda Codina קֹויאנֶטס
191

83 Essler Fanny פאני ֶאסלֶר
דֶה דִיָאס חוסה חואן ֶאסּפאדָה

 Espada Juan José Díaz
71 de

ּבאלּבֹוָאה ּפאֶסנסיָה ֶדה ֶאסּפֶחֹו
 28 Espejo de Paciencia

217 203
49 Espín Vilma וילמה ֶאסּפין

גארִסיָה חוליו ֶאסּפינֹוָסה
29 Espinosa Julio García

לָה דֶה ניקולאס ֶאסקאלֶָרה
 Escalera Nicolás de la

115
אוליבר ֶאסֶקֶמלינג

151 Esquemeling Oliver
Appioni ָאנדֵריָאה ָאִּפיֹוני

101 Andrea
Africa אפריקה

הוואנה אפריקה דֶה קאָסה  
73 Casa de Africa
עבדות 15 39 209  

אנטוניו חוסה באִריָה ֶאֶצ
 Echevarría José Antonio

161
 Hacha de אֹולגין ֶדה ה ָאָצ

212 Holguín
אקוואריומים

בּבאקֹונָאֹו האקוואריום  
235 Acuario Baconao

נָראנחֹו בקאיֹו האקוואריום  
 Acuario Cayo גּוָארדָלָוָוָקה

291 290 Naranjo
 Acuario הלאומי האקוואריום  

127 126 109 Nacional
תיירות 248 250 אקולוגית

295 Ecotur אקֹותּור
אקלים 34-7 298

ֶמסֹו־אמריקנה ֶאקסּפֹוסיסיֹון
 Exposición ּבאקֹונָאֹו
237 Mesoamericana

116 ExpoCuba ֶאקסּפֹו־קובה
 Herr Antonio אנטוניו ֶאר

184

פליקס מרטין חוסה ָאראֶטה
 Arrate José Martín דֶה

74 Félix de
Heredia אמיליו ֶאֶרדִיָה

92 Emilio
דֶה מריה חוסה ֶאֶרדִיָה

 28 Heredia José María de
227 224 41

דֶה סנטיאגו תיאטרו ֶאֶרדִיָה
 Heredia Teatro קובה

291 288
אר־דקו 24 25 82 98 99 

108 Art Deco
ב ארה

אמברגו 17 52 53  
 238 גּוַאנָטנאמֹו הצי בסיס  

239
אמריקני 298  דרכון בעלי  

308-9
דולרים 306  

לקובה 308-9 הגעה  
החזירים 88 167 מפרץ  

בקובה 52 הטילים משבר  
קובה 42 44 עם סחר  

קובה 45 על פיקוח  
בקובה 47 כלכלית שליטה  

 Aróstegui הוואנה ָארֹוסֶטגי
91

Arrufat אנטון ָארּופאט
29 Antón

כנסיות ראו ֶארמיָטה
בלנקה גיבֶרנָאּו ֶארנאנדֶס

Hernández Guivernau
176 Blanca

אמיליו חואן חירֹו ֶארנאנדֶס
 Hernández Giro Juan

228 Emilio
76 Art Nouveau 25 אר־נובו
 Bajo לָבָנדֶראס לאס דֶה ּבאחֹו

113 de las Lavanderas

ב
סאלדיבָר ִאי ּבאטיסָטה

Batista y Zaldívar פּולֶחנסיֹו
Fulgencio

 148 חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה  
151

הדיקטטורה 47 102  
הקובנית 39 48  המהפכה  

49
הים חיל לתולדות המוזיאון  

סיֶינפּוֶאגֹוס 169
הוואנה המהפכה מוזיאון  

89 88

קובה 46 לנשיא מתמנה  
קלרה 175 סנטה  

הנשיאותי  הארמון את תוקף  
111 104

216-17 Bayamo ּבאיאמֹו
היסטוריה 39 44  

מגורים 267  
פסטיבלים 35  

 Bahía de ּבָריָאיי דֶה ּבִאיָה
214 Bariay

 Bahía de נָראנחֹו דֶה ּבִאיָה
215 210 Naranjo

חוסה דֹון אקֹון צ ִאי ּבאיֹונָה
 Bayona y Chacón Don

115 José
דֶה סילבֶסטֶרה ּבאלּבֹוָאה

 28 Balboa Silvestre de
217 203

215 Banes ּבאנֶס
Bassano יאקֹוּפֹו ּבאסאנֹו

94 Jacopo
ּבאקֹונָאֹו ּפארֶקה ראו ּבאקֹונָאֹו

 131 11 Baracoa ּבאראקֹוָאה
242-3 212

היסטוריה 39  
מגורים 266-7  
מסעדות 283  

מפה 243  
 Baracoa מפרץ ּבאראקֹוָאה

240-1 Bay
 99 Baró Pedro פדרו ּבארֹו

104
24 Baroque אדריכלות בארוק

 Bariay bay מפרץ ּבאריָאיי
214

 Barrio הוואנה ינֹו צ ּבאריֹו
90 Chino

 Barnet Miguel מיגל ּבארנֶט
29

117 Babalú Ayé ָאיֶיה ּבָּבאלּו
בגדים 299

95 Bedia José חוסה ּבֶדיָה
Boada פרננדו ּבֹוָאדָה

88 72 Fernando
Boemi סלבטֹוֶרה ּבֹוֶאמי

200 Salvatore
קלאב סושיאל ויסָטה ּבּוֶאנָה

 Buena Vista Social הוואנה
31 Club

קלאב סושיאל ויסָטה ּבּוֶאנָה
 Buena Vista Social סרט

31 Club
Bobadilla דֶה אינֶס ּבֹוּבאדִיָה

68 Inés de
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 Bobes Marilyn מרילין ּבֹוּבֶס
29

וויליאם אדולף ּבּוגֶרֹו
 Bouguereau Adolphe

94 William
איגנָסיֹו וִיָה ראו ניֶיבֶה דֶה ּבֹולָה

Bolívar סימון ּבֹוליבאר
84 Simón

פסל 99  
231 176 Bolivia בוליביה

בולים 305
Bustos דֶל מנואל ּבּוסטֹוס

92 81 Manuel del
ארתורו אנטוניו ּבּוסָטָמנֶטה

Bustamante ס סאנֶצ
 Antonio Arturo Sánchez

136
סנטיאגו ֶארֹוֶאס לֹוס דֶה ּבֹוסֶקה

 Bosque de los קובה דֶה
231 Héroes

איּבֹולֶאֹון לואיס ּבֹוסֶקה
 Bosque Luis Yboleón

97
 Boca de גּוַאָמה דֶה ּבֹוָקה

166 Guamá
 Boca de ִריֹוס דֹוס דֶה ּבֹוָקה

45 Dos Rios
 Boca de יּומּוִרי דֶה ּבֹוָקה

245 Yumurí
 Boca de נּוֶאביטס דֶה ּבֹוָקה

189 Nuevitas
238 Boquerón ּבֹוֶקרֹון

 Borrell y דֹון ּפאדרֹון ִאי ּבֹוֶרל
189 Padrón Don

 Borrell Mariano מריאנו ּבֹוֶרל
185

 Borrell family משפחת ּבֹוֶרל
185

בחירות 17
ֶאסֶטּבאן ּבֶטאנקּור

88 Betancourt Esteban
ויקטוריאנו לואיס ּבֶטאנקּור

 Betancourt Luis
219 Victoriano

סינֶרֹוס סלבדור ּבֶטאנקּור
 Betancourt Salvador

141 Cisneros
בדרכים 301 313 בטיחות

Bianchini ּוזֶֶּפה ג ּביָאנקיני
64 Giuseppe

בידור
בלט 125 127 288  

הוואנה 124-7  
ילדים 126 127 290 291  

קובה 288 שאר כרטיסים  
ואופרה  קלאסית מוסיקה  

288 127 124-5
קברט 125 127  מועדונים  

291 289
מידע 124 288  

תרבות 122 127 290  מרכזי  
291

מסורתית  ומוסיקה פולקלור  
288-9

טרֹובָה 124  לה דה קאסאס  
291 290

קולנוע 126 127  
אז 125 127 וג רוק ראפ  

קובה 288-91 שאר  
תיאטרון 124-5 127 288   

291
אישי 301 ביטחון

 Baila en Cuba קובה ֶאן ּבָיילָה
37

קאריביים לריקודים ביינאלה ה
 Bienal de Danza בני־זמננו

 Contemporánea del
34 Caribe

 Bienal הוואנה של ביינאלה ה
34 de la Habana

בייסבול 292
Baker וזפין ג בייקר

109 Josephine
הספרים יריד בינלאומי

 International הוואנה
37 28 Book Fair

אז הג פסטיבל בינלאומי
 International Jazz הוואנה

37 Festival
216 Birán ּביראן

בירה 274
גארִסיָה אלחנדרו בית

 House of ֶרֶמדיֹוס ָקטּורלָה
 Alejandro García Caturla

177
הנבחרים 82 בית

ולספרות לאמנות בית־הספר
 Liceo Artístico y הוואנה

112 Literario
ל טאֶקֶצ בית־מרקחת
 Farmacia הוואנה

72 Taquechel
 82 Belau Paul פול ּבֶלָאּו

89 88
קובה של הלאומי בלט ה

 Ballet Nacional הוואנה
 125 83 36 de Cuba

127

קּוטּומּבָה הפולקלור בלט
 Ballet קובה דֶה סנטיאגו

 288 Folklórico Cutumba
291

ָקמאגּוֵאיי הפולקלור בלט
 Ballet Folklórico de
291 288 Camagüey

להקת ָקמאגּוֵאיי של בלט ה
200  Ballet de Camagüey

201
בלט

הוואנה 125 127  
קובה 288 291 שאר  

סנטיאגו וֶלאסֶקס דֶה בלקון
 Balcón de קובה דֶה

225 222-3 Velázquez
הבינלאומי הפסטיבל מֹוֶרה ּבֶנִי

 Benny Moré סיֶינפּוֶאגֹוס
 35 International Festival

171
172 Banyan עץ ּבָניאן

Benlliure מריאנו ּבֶניִיאּוֶרה
105 Mariano

בנקים 306
כנסיות ראו בסיליקה

Bacardí אמיליו ּבָקארדי
228 Emilio

קבר 230  
דֶה סנטיאגו מפעל ּבָקארדי

 Bacardí factory קובה
223

Bacardí ָפקּונדֹו ּבָקארדי
75 Facundo

גשר ּבָקּונָיאגּוָאה
160 Bacunayagua

ֶאסֶטה דֶל ּפלאיאס ּבָקּוראנָאֹו
113 Bacuranao

207 Barbados ּבָרּבאדֹוס
51 49 Barbudos ּבָרּבּודֹוס ה

203 Barberán טייס ּבָרּבֶראן
לשעבר מ ברה

הקרה 167 המלחמה  
קובה 52 עם יחסיה  

נפילתה 53  
45 Brooke John ון ג ּברּוק

בריאות 302-3
בריאות 19 שירותי  
חירום 303 מספרי  

ביטוח 302 303  
בריטניה

בקובה  כלכליים אינטרסים  
47

בקובה 40-1 חוקים  
לקובה 308 מסעות  
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ברים
 El Patio הוואנה פאטיו ֶאל  

277 62
 El הוואנה פלורידיטה ֶאל  

 275 127 126 72 Floridita
277

דֶה סנטיאגו איָסּבֶליָקה לָה  
223 La Isabelica קובה

הוואנה  ֶמדיֹו דֶל ּבֹודֶגיָטה לָה  
276 275 114 65 62

 La קֹוחימאר ֶטראָסה לָה  
278 113 Terraza

 La Mina הוואנה מינָה לָה  
277 72

 Pedrito ּבאיאמֹו ֶּפדֶריטֹו  
216

טרינידד 182  ָרה נָצ ָקנָצ  
275

ברכות 299
Bremer פרדריקה ּבֶרֶמר

160 Fredrika
Bernhardt שרה ברנאר

168 158 83 82 Sarah
ומרפאות 303 חולים בתי

קברות בתי
ֶאסּפאדָה הקברות בית  

 Espada cemetery הוואנה
70

הוואנה קֹולֹון דֶה נֶקרֹוּפֹוליס  
 56 Necropolis de Colón

104-5 85
איפיֶחניָה סנטה דֶה ֶסֶמנֶטריֹו  

קובה דֶה סנטיאגו
 Cementerio de Santa

230 Igenia
ָקמאגּוֵאיי ֶחנֶָרל ֶסֶמנֶטריֹו  

202 Cementerio General
ֵריינָה לָה ֶחנֶָרל ֶסֶמנֶטריֹו  

 Cementerio סייֶנפּוֶאגֹוס
171 General de la Reina
טומאס מֹונּוֶמנָטל ֶסֶמנֶטריֹו  

סייֶנפּוֶאגֹוס ָאֶסָאה דֶה
 Cementerio Monumental

170 Tomás de Acea
302 ציבוריים שימוש בתי

פרטיים בתים
ארוחות 271  
חדרים 251  

בתי־מרקחת 302 303

ג
 Gaviota Tours טּורס גאביֹוָטה

295 251 248
Gaggini ּוזֶֶּפה ג יני גאג
84 74 57 Giuseppe

מועדונים 125 127 אז ג
 Gamba Aldo ָאלדֹו גאמּבָה

109 85
Gassiot קרלוס גאסיֹוט

33 Carlos
 Garay Sindo סינדֹו גאראי

85 30
García מנואל ויקטור גארִסיָה

95 26 Víctor Manuel
García קאליסטֹו גארִסיָה

213 158 Calixto
212 אֹולֹוגין הולדתו בית  
167 Guatemala גואטמלה

ּפינאר דֶל גּוַאיָיּביָטה
141 Guayabita del Pinar

 165 156 Guamá גּוַאָמה
223 166

185 Guamuhaya גּוַאמּוָאיָה
ֶאסֶטה דֶל ְּפלאיאס גּוַאנאּבֹו

113 Guanabo
האי חצי גּוַאנָָאָקּביּבֶס
 Guanahacabibes
146 133 Peninsula

מגורים 257  
שמורת גּוַאנָָאָקּביּבֶס

 Guanahacabibes Reserve
146

112 Guanabacoa גּוַאנָּבָקֹוָאה
פסטיבלים 37  

בני האינדיאנים גּוַאנָָחָטּבֵיי
39 Guanajatabey Indians
238 Guantánamo גּוַאנָטנאמֹו
האמריקני 45 52  הצי בסיס  

239 238
היסטוריה 48  

פסטיבלים 37  
מחוז גּוַאנָטנאמֹו

 Guantánamo province
234 209

שיר גּוַאנָטנאֶמָרה
238 Guantanamera

הרי גּוַאניגּוָאניקֹו
 Guaniguanico mountains

136
לֹוס דֶה ואיֶיה אחוזת ינָנגֹו גּוַאצ

 Guachinango אינֶחניֹוס
193 Mansion
מפרץ גּוָאָקנָיאּבֹו

218 Guacanayabo Bay of
Guardi סקו פרנצ גּוָארדי

94 Francesco
 Guardalavaca גּוַארדָלָוואָקה

215 11
מגורים 268  

מסעדות 283  

 Govantes אדריכל גֹובאנֶטס
163

ה ֶצ ארנסטו גווארה
 Guevara Ernesto Che

176
ֶארֹוֶאס לֹוס דֶה ּבֹוסֶקה  

קובה 231 דֶה סנטיאגו
הבערות 52 ביעור  

המפקד של האנדרטה  
סנטה גווארה ה צ ארנסטו

176 קלרה
הקובנית 39 47  המהפכה  

50 49 48
הוואנה 88 המהפכה מוזיאון  

220 ָמֶאסטָרה סיֶיָרה  
קלרה 155 156 174  סנטה  

175
פסל 102  

ּפֹורטאלֶס לֹוס דֶה קּוֵאבָה  
138

ה 111 ֶצ דֶל קֹוָמנדָנסיָה  
 Güira Sitio לָה סיטיֹו גוויָרה

199 la
 Gutiérrez David דויד גּוטיֶיֶרס

184
 Goyri ָאֶמליָה אֹוס לָה דֶה גֹוירי

105 de la Hoz Amelia
גולף 294

ֶחרטרּודיס ָאבֶיָאנֶדָה דֶה גֹוֶמס
Gómez de Avellaneda

202 161 36 28 Gertrudis
Gómez מיגל חוסה גֹוֶמס

86 46 José Miguel
Gómez אֹוקָטביֹו מנואל גֹוֶמס

29 Manuel Octavio
Gómez מקסימו גֹוֶמס

228 177 176 81 Máximo
הוואנה 85 אנדרטה  

העצמאות 44 77  מלחמת  
239

מֹולינֹוס לֹוס דֶה קינָטה  
101 הוואנה

לֵיאֹוביחילדֹו גֹונסאלֶס
142 González Leovigildo

מיגל מריאנו גֹונסאלֶס
 González Mariano Miguel

89
González מרקיז גֹונסאלֶס

74 Marquis
González סלבדור גֹונסאלֶס

91 Salvador
לופס ֶפליֶּפה גֹונסאלֶס

 González Felipe López
228
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González רּוּבֶן גֹונסאלֶס
31 Rubén

Gorgoza לואיס גֹורגֹוָסה
91 Luis

 Guillén Nicolás ניקולאס גִיֶין
65 51 28 20

ָקמאגּוֵאיי 201 הולדתו בית  
אֹולגין דֶה תיאטרו גִיניֹול

 Guiñol Teatro de Holguín
291 290

הוואנה תיאטרו גִיניֹול
127 126 Guiñol Teatro

Gellhorn מרתה גֶלהֹורן
114 Martha

גלישה 293
גלישת־רוח 293

234 Jamaica מייקה ג
הוואנה הלאומי החיות גן

 Parque Zoológico
116 Nacional

גניבה 301
 Grau San מרטין סן גָראּו

108 Martín
סיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה גראן
 Gran Parque ָמֶאסטָרה

 Nacional Sierra Maestra
220

 Gran Piedra ּפיֶידָרה גראן
236 234

טֹומאס סנטו דֶה קאבֶרנָה גראן
 Gran ויניָילֶס דֶה ואיֶה

 Caverna de Santo Tomás
142

 Gran Caribe קאריּבֶה גראן
251 248

הּבאנה לָה דֶה תיאטרו גראן
 Gran Teatro de הוואנה
 82-3 80 78 La Habana

124 89
Granado אלברטו גראנאדֹו

176 Alberto
 Granjita סיּבֹונֵיי גראנחיָטה

236 234 Siboney
אינטרנסיונל גראנָמה

 Granma שבועי עיתון
305 304 Internacional

 Granma אנדרטה גראנָמה
88 Memorial

 48 Granma יאכטה גראנָמה
218 51 50 49

 Granma מחוז גראנָמה
 219 216 209 province

220
מגורים 267  

 Granma יומי עיתון גראנָמה
305 304

44 Guerra chica יָקה צ גֶָרה
 Gros Antoine אנטואן גְרֹו

101
ֶאסָקמּבראי תיאטרו גרּוּפֹו

 Grupo Teatro Escambray
291 288

Garibaldi ּוזֶֶּפה ג גָריּבאלדי
72 Giuseppe

 Greene Graham גרהם גרין
224 87

 Green גִייֶרמֹו קאיֹו מֹוֵריי גרין
295 293 Moray

69 Guernica גֶרניָקה
אמנות 27 גרפית

כמות 36 גשם

ד
166 Dayamí דאיאִמי

275 72 Daiquirí דאיקירי
158 Danzón דאנסֹון

דואר 305
מהיר 305 דואר

 Dujo de פה סנטה ֶדה דּוחֹו
101 Santa Fe

דולפינים 108 109 235 290 
291

אמריקני 306 דולר
Domínguez נלסון דֹומינגֶס

95 27 Nelson
דומינו 16

קארדֶנאס בניין דומיניקה
161 Dominica building

 Don ָמרטינֶס קישוט דון
98 Quixote

Donatién פרנסיסקו דֹונאטיֶין
141 Francisco

אלפרד נֶמּור דֶה דּוּפֹונט
 Dupont de דֶה איֶרנֶה

 Nemours Alfred Irénée
163

Desangles לואי דֶזאנגלֶה
227 217 Luis

לאנד ִאי ֶאסּפאדָה דִיָאס
 Díaz Espada חוסה חואן

69 y Land Juan José
70 Díaz Juan חואן דִיָאס

Díaz ּפינֹו דֶל פליקס דִיָאס
141 Félix del Pino

דיג 294 295
מֹורֹון 197  

סאָסה 195 ּפֶרָסה  

סנטיאגו לאסארֹו סן דֶה דִיָה
 Día de San וגאס לאס דֶה

37 Lázaro
29 Diego Eliseo ֶאליֶסאֹו דייגו

98 Disney Walt וולט דיסני
Dell Aglio דניֶאלֶה ָאליֹו דֶל

158 Daniele
 Delarra José חוסה דֶלאָרה

176 175
Delgado איזאק דֶלגאדֹו

30 Issac
דלק 312

95 Figure קארדֶנאס דמות
Duncan איזדורה דנקן

81 Isadora
דקלים 21 117 178 193 

244
 Drake Francis פרנסיס דרייק

151 40
דרכונים 298
דת 22-3 43

ה
245 234 42 Haiti האיטי
גרהם בהוואנה שלנו האיש

 Our Man in Havana גרין
224 87

 Habaguanex ָהּבאגּוָאנֶקס
251 248

הוואנה מלון ליּבֶרה הּבאנה
 25 Habana Libre Hotel

255 98 27
הגירה 52 53

303 מהשמש הגנה
54-127 10 Havana הוואנה

אדריכלות 24-5 58  
אוכלוסייה 12  

הוואנה 106-17 אזור  
בידור 124-7  

הוואנה 110 ביצורי  
היסטוריה 39 40 41 45 46  

הקובנית 48 49  המהפכה  
50

ופלאסה 96-105 וֶדאדֹו  
60-77 ויֶיָחה הּבאנה לָה  

מגורים 252-6  
מסעדות 276-9  

הוואנה 56-7 על מבט מפה  
רחובות 118-23 מפת  
הוואנה 314-15 מרכז  
תעופה 308 309 נמל  

78-95 וּפראדֹו הּבאנה סנטרו  
פסטיבלים 29 34-7  

קרנבל 35  
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 La ּפֹורטֹוקאֶררֹו באדום הוואנה
93 Habana en rojo

 Havana קרן קלאב הוואנה
74 Club Foundation
רבתי 106-17 הוואנה

מגורים 255-6  
מסעדות 278-9  

מפה 107  
הולנד 40

פון אלכסנדר הּומּבֹולדט
 Humboldt Alexander von

185 245 182 148
הוריקן 36

 The Old המינגווי והים הזקן
113 Man and the Sea

ּבֹויֶירֹוס העירוני הספורט היכל
 Coliseo de la הוואנה

292 Ciudad Deportiva
היסטוריה 39-53

 26 La Silla לאם הכיסא
95 93

Helms חוק ֶהלמס־ּבֶרטֹון
53 Burton Law

נוסעים 306 המחאות
Hemingway ארנסט המינגווי

137 114 Ernest
הוואנה 72  פלורידיטה ֶאל  

275
221 קֹוּבֶרה דֶל בסיליקה  

ֶמדיֹו 62 65 דֶל ּבֹודֶגיָטה לָה  
הוואנה  מּונדֹוס ֶאמּבֹוס מלון  

72
ויחיָה 115 לה פינָקה  

112-13 קֹוחימאר  
הבינלאומי הטורניר המינגווי

ש ע חנית דגי של לדיג
 Hemingway International

 Billshing Tournament
294

 The וֶרֵמה הראשונה המיסה
69 First Mass

 The לאם השלישי העולם
26 Third World

 La fruta הוואנה הקובני הפרי
98 cubana

 Hershey train רכבת ֶהרשי
160

רכב 313 השכרת

ו
 Valle דֶל ָאסיסְקלֹו בלנקו ואיֶיה
170 25 Blanco Acisclo del

 Valle de ויניָאלֶס דֶה ואיֶיה
 134 132 130 10 Viñales

295 142-5

האזור 142-3 מפת  
 Valle de יאגּוָאנאּבֹו דֶה ואיֶיה

171 Yaguanabo
ָמָטנסאס יּומּוִרי דֶה ואיֶיה
160 Valle de Yumurí

 Valle אינֶחניֹוס לֹוס דֶה ואיֶיה
 189 de los Ingenios

192-3
 Valle del מקסימו ריו דֶל ואיֶיה

206 Río Máximo
דֶה איגנאסיו דֹון ואלדיביָה

 Valdivia Don Ignacio de
195

Valdés ֶחרֹונימֹו ואלדֶס
77 Jerónimo

Valdés ססיליה ואלדֶס
87 28 Cecilia

 Valdés Chucho ֹו ּוצ ואלדֶס, צ
30

ֶאסֶטּבאן ואלדֶראָמה
89 Valderrama Esteban
תיאטרל קאּבילדֹו טרֹוי ואן

 Van Troi Cabildo סנטיאגו
291 288 Teatral Santiago

Van Mieris פראנס מיֶיריס ואן
94 Frans

 130 11 Varadero ואראדֶרֹו
162-3 161 155 154

מגורים 261-3  
מסעדות 281-2  

מפה 162-3  
תעופה 308 נמל  

 Varela Félix פליקס ואֶרלָה
101 87 65 41 28

29 Vega Pastor ּפאסטֹור וֶגָה
הוואנה ופלאסה וֶדאדֹו

 10 Vedado and Plaza
96-105

בוֶדאדֹו 98-9 טיול  
מגורים 254-5  

מסעדות 277-8  
האזור 97 מפת  

196 Vuelta וּוֶאלָטה
 Vuelta Abajo ָאּבאחֹו וּוֶאלָטה

138
231 Voodoo וודו

158 White José חוסה ווייט
Weyler ואלֶריָאנֹו וֵויילֶר

44 Valeriano
114 Welsh Mary מרי וֶולש

31 Wenders Win ווין וונדרס
 Washington סי די וושינגטון

82 DC

Villaverde סירילֹו וִיָאבֶרדֶה
87 41 28 Cirilo

דֶה ּביטריָאן חואן ויָאמֹונֶטה
 Viamonte Juan Bitrián

70 de
 Vidal Leoncio לֵיאֹונִסיֹו וידאל

174
 Villa Ignacio איגנאסיו וִיָה

112 109 85 30
 Villa Santo דומינגו סנטו וִיָה

220 Domingo
157 Villa Clara קלרה וִיָה

 Villa Clara מחוז קלרה וִיָה
174 province

ויזה 298
לאור; ֶאדיסיֹונֶס (הוצאה ויִחיָה

 Vigía Ediciones ָמָטנסאס
159

29 Vitier Cintio סינטיֹו ויטיֶיר
חוסה ָסָאבֶדָרה ִאי וילאלָטה

 Vilalta y Saavedra José
105 104 81

קאיֹו התעופה נמל ָאקּוניָה וילֹו
 Vilo Acuña Airport לארגֹו

308
טקס חּוליֹו דֶה ֵסייס וֵינטי
 35 de Julio ההנצחה
26 commemoration

 143 141 Viñales ויניָאלֶס
295

מגורים 258  
מסעדות 279-80  

דֶה ואיֶיה ראו דֶה ואיֶיה ויניָאלֶס
ויניָאלֶס

סנטיאגו רובע ָאלֶגֶרה ויסטה
231 Vista Alegre קובה דֶה
 Virgen ָאלָטגראסיָה דֶה וירֶחן

206 de Altagracia
דייגו קּוֵאיָאר דֶה וֶלאסֶקס
Velázquez de Cuellar

Diego
ּבאיאמֹו 216  

סנטיאגו וֶלאסֶקס דֶה ּבאלקֹון  
 Balcón de קובה דֶה

222-3 Velázquez
ּבאראקֹוָאה 242  

קובה 39  של הקולוניאליזם  
179

ֵריי 197 דֶל חארדינאס  
טרינידד 182  

194 סּפיריטּוס ָסנקטי  
וֶלאסֶקס דייגו דֶה קאסה  

קובה 225 226 דֶה סנטיאגו
39 Venezuela ונצואלה
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 Verdi Giuseppe ּוזֶֶּפה ג וֶרדי
83

Vermay ּבאטיסט אן ז וֶרֵמה
 69 64 26 Jean Baptiste

71
53 Vatican ותיקן

ז
23 Zaire זאיר

 Giron Gilbert ילּבֶר ז ירֹון ז
217 167

זנות 300

ח
בני האינדיאנים חאגּוָאה

168 155 Jagua Indians
 Jagüey גראנדֶה חאגּוֵאיי

166 Grande
312 Jatibonico חאטיּבֹוניקֹו

וגנים פארקים ראו חארדין
ֵריינָה לָה דֶה חארדינֶס

 147 Jardines de la Reina
207

צלילה 293  
 Jardines del ֵריי דֶל חארדינֶס

197 131 Rey
נופש 309 חבילות

תעופה 308 309 חברות
המולד 177 חג

חגים 37
נמל גומס גואלברטו חואן

 Juan ואראדֶרֹו התעופה
 Gualberto Gómez Airport

308
 12 Tropic of הסרטן חוג

Cancer
 Health farms בריאות חוות

250
הוואנה 91 העיר חומות

תיאטרון ֶאֶרדִיָה מרטי חוסה
 José קובה דֶה סנטיאגו
 María Heredia theatre

291 288
התעופה נמל מרטי חוסה

 José Martí Airport הוואנה
309 308

סנטיאגו תיאטרון מרטי חוסה
 José Martí קובה דֶה

291 288 theatre
חופים

הצפוני 136-7 החוף  
113 ֶאסֶטה דֶל ּפלאיאס  

ּפלאיָה קאיֹו גם ראו  
ייחודיות 250 251 חופשות

חוץ 293-5 פעילויות  
הקובני 300 חוק ה

207 196 Júcaro חּוקארֹו
חוקה 17 ה

 Jorrín Enrique אנריקה חֹורין
141

בקובה 3 חורף
214 213 Gibara חיּבאָרה

פֹון קובה האי על פוליטי חיבור
 Political Essay הומּבֹולדט
185 on the Island of Cuba

חיות־בר 20-1
הוואנה  הלאומי החיות גן  

116
ּפֹולימיָטה 245 חלזונות  
164 סאּפאָטה האי חצי  

אלמוגים 147 שוניות  
146 גּוַאנָָאקאּביּבֶס שמורת  

ֹו ניצ ֶאל הטבע שמורת  
ֶאסָקמּבראי 173 דֶל סיֶיָרה

צפרות גם ראו  
התעופה נמל גֹונסאלֶס חיימה

 Jaime סייֶנפּוֶאגֹוס
308 González Airport

 Jiménez ָקסֵטיָאנֹוס ִאי חיֶמנֶס
 y Castellanos governor

45
חינוך 18-19 52

 113 Jineterismo חינֶֶטריסמֹו
300

חיסונים 302
מספרים 301 303 חירום

228 Liberty לֶסקאי חירות
חלזונות 21 245

ֶּפלֶָאס עמודים עם פנים חלל
26 Interior with Columns

ושווקים 284-7 חנויות
תשלום 284 אמצעי  

חנויות 284  
מתמחות 284-5 חנויות  

286-7 בקובה לקנות מה  
יד 285 286-7 עבודות  

הוואנה ָארמאס דֶה פלאסה  
69

שווקים 285  
פתיחה 284 שעות  

ָאנקֹון ראו ָאנקֹון האי חצי
ראו סאּפאָטה האי חצי

סאּפאָטה
חקלאות 52

טבק סוכר קפה גם ראו  
ניקיטה וב חרושצ

52 51 Khrushchev Nikita
חרקים 303

ט
Tabío קרלוס חואן טאּבִיֹו

29 Juan Carlos
 39 Taíno Indians שבט ָטִאינֹו

 215 214 212 166 151
244 216

 Tantete José חוסה טאנֶטֶטה
171

Tacón דֶה מיגל טאקֹון
91 Miguel de
טבק 138 139
סיגרים 32-3  

ָטּבָקֹוס דֶה פאּבריָקה  
דֶל ּפינאר דֹונאטיֶין פרנסיסקו

ריו 141
ָטּבָקֹוס דֶה פאּבריָקה ֵריָאל  

הוואנה 84 ָּפרָטגאס
 Tuinucú river נהר טּוִאינּוקּו

194
 Todo ואראדֶרֹו אּונֹו ֶאן טֹודֹו

291 290 en Uno
תיאטרו ֶטרי טומאס

Tomás Terry סיֶינפּוֶאגֹוס
291 288 169 168 Teatro
 Topes de קֹויָאנֶטס דֶה טֹוֶּפס

295 191 Collantes
מפה 191  

20 Tocororo ציפור טֹוקֹורֹורֹו
Torre לָה דֶה מרקיז טֹוֶרה

86 Marquis de la
הבינלאומי הדיג טורניר

ֵריי דֶל חארדינֶס
 International Fishing

 Tournament Jardines del
36 Rey

 Tejeda Juan דה חואן ֶטחאדָה
85 de

חֹוָאקין חוסה ֶרבִיָה ֶטחאדָה
228 Revilla José Joaquín

 Texeda Juan דֶה חואן ֶטֶחדָה
110 de

דֶה סנטיאגו רובע טיבולי
 223 Tivolí quarter קובה

225
ברכב 312-13 טיול

טיולים 294-5
ברגל 294-5 טיולים

220 ָמֶאסטָרה סיֶיָרה  
ברגל טיולים

בהוואנה 314  
הוואנה 98-9 בוֶדאדֹו טיול  
הוואנה  במיראמאר טיול  

108-9
חברות 309 טיולים
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מאורגנים 309 טיולים
משבר 51 52 111 טילים

 Tinajones כדים טינאחֹונֶס
201

20 Tiñosa ציפור טיניֹוָסה
טיסה 308-11

פנים 310 311 טיסות  
בינלאומיות 308-9 טיסות  

פנים 310 טיסות
שכר 308 טיסות

88 Tiffany טיפאני
טיפ

במלונות 249  
במסעדות 271  

חודשי 304  קובה על טיפים
305

ומבצרים טירות
הוואנה 110-11 חומות  

ָאבילָה דֶה סייֶגֹו ה טרֹוָצ לָה  
196 La Trocha

קאּבאניָה לָה דֶה קרלוס סן  
 San Carlos de la הוואנה

110-11 Cabaña
לאס לֹוָמה לָה דֶה פּוֶארֶטה  

 Fuerte de la Loma טּונאס
207

ּפּונָטה לָה דֶה פּוֶארֶטה  
 Fuerte de la ּבאראקֹוָאה

243 Punta
דֹורֹוֵתיָאה סנטה דֶה פּוֶארֶטה  

ֹוֶרָרה צ לָה ֶאן לּונָה לָה דֶה
 Fuerte de Santa הוואנה

 Dorotea de la Luna en La
108 Chorrera

ין מאטאצ פּוֶארֶטה  
 Fuerte ּבאראקֹוָאה

243 Matachín
הוואנה צריח ֹוֶרָרה צ  

  Torreón de la Chorrera
108

חאגּוָאה דֶה ָקסִטיֹו  
 Castillo de סייֶנפּוֶאגֹוס

171 170 Jagua
נּוּבֶס לאס דֶה ָקסִטיֹו  

 Castillo de las סֹורֹוָאה
136 Nubes

פּוֶארָסה ֵריָאל לָה דֶה ָקסִטיֹו  
 Castillo de la Real הוואנה

70 68 67 27 Fuerza
ֶסּבֹורּוקֹו דֶה ָקסִטיֹו  

 Castillo de ּבאראקֹוָאה
242 Seboruco

לָה דֶה סלבדור סן דֶה ָקסִטיֹו  
 Castillo de הוואנה ּפּונָטה
 San Salvador de la Punta

85
הוואנה מֹורֹו דֶל ָקסִטיֹו  

 56 10 Castillo del Morro
110 109 106 85 72

דֶה סנטיאגו מֹורֹו דֶל ָקסִטיֹו  
 Castillo del Morro קובה

232-3
הוואנה ּפרינסיֶּפה דֶל ָקסִטיֹו  

91 Castillo del Príncipe
טלוויזיה 305
טלפון 304-5

ניידים 304 טלפונים
טמפרטורות 37

טניס 294
אנטוניו סאלדיבָר ִאי טֶרּבֶחֹוס

 Trebejos דֶה פרננדס
 y Zaldívar Antonio

70 Fernández de
 Truffin Regino ֶרחינֹו טרּופין

109
 Tropicana הוואנה טרופיקנה

127 125 124 109 47
ָמָטנסאס טרופיקנה

291 289 Tropicana
סנטיאגו טרופיקנה

 289 229 35 Tropicana
291

הוואנה תיאטרו טריאנון
127 124 Trianón Teatro

 Trío מאטאמֹורֹוס טִריֹו
171 85 30 Matamoros

Triolet ארנסטו טִריֹולֶט
159 Ernesto

 130 11 Trinidad טרינידד
194 182-90 179 178

אדריכלות 24  
בתים 188  

היסטוריה 39  
מגורים 266  

העתיק 190 למרכז מחוץ  
מסעדות 282  

מאוירת רחובות מפת  
מאיֹור 182-3 פלאסה

312 299 טרמפים

י
 Yaguanabo נהר יאגּוָאנאּבֹו

171 river
סּפיריטּוס ָסנקטי גשר יאיאּבֹו

194 Yayabo bridge
194 Yayabo river נהר יאיאּבֹו

166 Yaima יִאיָמה
 Yáñez Mirta מירָטה יאניֶיס

29
159 Yacayo יאקאיֹו
219 44 Yara יאָרה

האפיפיור השני פאולוס יוחנן
 102 64 53 John Paul II

221
קּוָקלָמּבֶה ֶאל של חגו יום

האיּבֶרֹו־ הדֶסיָמה פסטיבל
טּונאס לאס אמריקני

Jornada Cucalambeana
 Encuentro Festival

 Iberoamricano de la
29 289 207 35 Décima

 158 Yumurí river נהר יֹומּורי
245 160

 Yumurí Valley עמק יֹומּורי
160

231 22 Yoruba יֹורּוּבָה
אמריקה עם קובה יחסי

הלטינית 53
קלרה סנטה במגפיים ילד

174 Niño de la Bota
ילדים

בידור 126 127 290 291  
קובניים 18-19  

השחור 112 ים ה
112 59 23 Yemayá יֶמאיָה

 Days of הקובנית התרבות ימי
36 Cuban Culture

אנדרטה הנרדמת יפהפייה ה
 Sleeping Beauty
171 monument

של הצארית הגדולה יקטרינה
רוסיה 32

הבינלאומי הספרים יריד
 Feria הוואנה

37 Internacional del Libro
עץ פסל האמיתי הצלב של ישו

 Señor de la Vera טרינידד
184 Cruz

91 65 64 51 Jesuits ישועים

כ
מהירים 312 כבישים

מספרים 312
מפות 312 כבישים

 Southern הדרומי הצלב כוכבי
148 Cross star

כלות 16 73
כלכלה 17-18 52-3
התנהגות 299 כללי
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כנסיות
דֶה קֹונבֶנטֹו ִאי איגלֶסיָה  
טרינידד פרנסיסקו סן

 Iglesia y convento de San
189 182 130 Francisco
אינָמקּולָדָה לָה דֶה איגלֶסיָה  

קארדֶנָס קֹונֶסּפסיֹון
 Iglesia de la Inmaculada

161 Concepción
ֶמרֶסד לָה דֶה איגלֶסיָה  

 Iglesia de la ָקמאגּוֵאיי
201 Merced

ּפּוריסיָמה לָה דֶה איגלֶסיָה  
מאנסאנִיֹו קֹונֶסּפסיֹון

 Iglesia de la Purísima
218 Concepción

ָקרידָד לָה דֶה איגלֶסיָה  
 Iglesia de la הוואנה

90 Caridad
סניורה נּוֶאסטָרה דֶה איגלֶסיָה  

הוואנה ֶמרֶסד לָה דֶה
 Iglesia de Nuestra Señora

77 de la Merced
דִיֹוס דֶה חואן סן דֶה איגלֶסיָה  
 Iglesia de San ָקמאגּוֵאיי
203 128-9 Juan de Dios

דֶה פרנסיסקו סן דֶה איגלֶסיָה  
 Iglesia de הוואנה פאולה

 San Francisco de Paula
127 125

אנה סנטה דֶה איגלֶסיָה  
 Iglesia de Santa טרינידד

190 Ana
ריטה סנטה דֶה איגלֶסיָה  

 Iglesia de Santa הוואנה
109 Rita

קּוסטֹודיֹו ָאנֶחל דֶל איגלֶסיָה  
 Iglesia del Ángel הוואנה

87 Custodio
ֶאסּפיריטּו דֶל איגלֶסיָה  

 Iglesia del הוואנה סנטו
77 Espíritu Santo

ָקמאגּוֵאיי כרמן דֶל איגלֶסיָה  
202 Iglesia del Carmen

סאגראדֹו דֶל איגלֶסיָה  
 Iglesia del הוואנה קוראסון

91 Sagrado Corazón
סניורה נּוֶאסטָרה דֶה ֶארמיָטה  

לָה דֶה ָקנדֶלאריָה לָה דֶה
 Ermita de טרינידד ּפֹוָּפה

 Nuestra Señora de la
190 Candelaria de la Popa

ּפֹוטֹוסי דֶה ֶארמיָטה  
 Ermita de גּוַאנָּבָקֹוָאה

112 Potosí
סנטיאגו קֹוּבֶרה דֶל בסיליקה  

 Basílica del קובה דֶה
221 212 11 Cobre
סן דֶה ֶמנֹור בסיליקה  

הוואנה ָאסיס דֶה פרנסיסקו
 Basílica Menor de San

 125 74 Francisco de Asís
127

וירֶחן לָה דֶה סניורה נּוֶאסטָרה  
 Nuestra ֶרגלָה ֶרגלָה דֶה
 Señora de la Virgen de

112 Regla
לָה דֶה סניורה נּוֶאסטָרה  

 Nuestra ָקמאגּוֵאיי סֹולֶדָד
202 Señora de la Soledad

לֹוס דֶה סניורה נּוֶאסטָרה  
ֶחרֹונָה נּוֶאבָה דולורס

 Nuestra Señora de los
148 Dolores

דֶה סניורה נּוֶאסטָרה  
 Nuestra Señora מֹונֶסראט

160 de Monserrat
כרמן דֶל סניורה נּוֶאסטָרה  

 Nuestra קלרה סנטה
175 Señora del Carmen

ֶחסּוס דֶה קוראסון סאגראדֹו  
 Sagrado Corazón ויניָילֶס

141 de Jesús
ֶרֶמדיֹוס ּבָאּוטיסָטה חואן סן  

157 San Juan Bautista
וֶרסאיֶיס דֶה פדרו סן  

 San Pedro de ָמָטנסאס
158 Versalles

 San חיּבאָרה פּולֶחנסיֹו סן  
214 Fulgencio

ואראדֶרֹו ֶאלביָרה סנטה  
162 Santa Elvira

רֹוסאריֹו דֶל מריה סנטה  
 Santa María del Rosario

115
ויָאֶחה ּבּוֶאן דֶל כריסטו סנטו  

 Santo Cristo del ָקמאגּוֵאיי
202 Buen Viaje

ֶאל לאסארֹו סן דֶה סנטּוָאריֹו  
 Santuario de San רינקֹון

117 Lázaro
סנטיסיָמה לָה דֶה ּפארֹוקיָאל  

טרינידד טרינידד
 Parroquial de la Santísima

184 183 Trinidad

קטלינה סנטה דֶה ּפארֹוקיָאל  
גּוַאנָטנאמֹו יס ריצ דֶה

 Parroquial de Santa
238 Catalina de Riccis
הוואנה מאיֹור ּפארֹוקיָאל  

70 Parroquial Mayor
דֶל מאיֹור ּפארֹוקיָאל  

סנקטי סנטו ֶאסּפיריטּו
 Parroquial סּפיריטּוס

 Mayor del Espíritu Santo
195

ומנזרים קתדרלות גם ראו  
כסף 18 306-7
כספומטים 306
נופש 249 כפר

לארגֹו 152 קאיֹו  
אשראי 306 כרטיסי

כרטיסים
למופעים 288  

בהוואנה 124 127 למופעים  
ספורט 292 למשחקי  

מאדֶָרה הּבאנה לָה ֶדה כריסטו
Cristo de La Habana 111
ָאנדּוחאר הקדוש כריסטופורוס

64 St Christopher
 Carcharinus שורי כריש

206 leucas
כתבי־עת 305

305 כתובות

ל
המנון 85 216 217 לאומי

פארקים לאומיים
דֶה נטוראל ּפארֶקה גראן  
 Gran Parque מֹונֶטמאר
 Natural de Montemar

166 164
סיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה גראן  

220 ָמֶאסטָרה
דֶֶסמּבארקֹו נסיונל ּפארֶקה  

 Parque Nacional גראנָמה דֶל
 Desembarco del Granma

218
אסיפה 16-17 לאומית

למדע הספרייה לאומית
הוואנה 82 ולטכנולוגיה
Lajas פסטיבלים לאחאס

35 festivals
 26 Lam Wifredo ויפֶרדֹו לאם

228 95 93 27
הוואנה לאם ויפֶרדֹו סנטרו  
62 Centro Wifredo Lam

Lambert אּורסּולֶה לאמּבֶרט
136 Ursule
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 Las הישן המחוז ויָאס לאס
174 Villas

 11 Las Tunas טּונאס לאס
207 179

פסטיבלים 35  
 Las Terrazas ֶטראסאס לאס

137
מגורים 257  

 Las Casas נהר קאסאס לאס
148 river

220 Las Cuevas קּוֵאבאס לאס
 Lasa Catalina קטלינה לאָסה

104 99
 Laguna ּבאקֹונָאֹו לגונה

235 Baconao
סאלינאס לאס דֶה לגונה

164 Laguna de las Salinas
 Laguna מֹורֹון ה לֶֶצ דֶה לגונה

de Leche 197
 Laguna de מאנגֹון דֶה לגונה

163 Mangón
גּוַאָמה ֶטסֹורֹו דֶל לגונה

166 Laguna del Tesoro
 Laguna מֹורֹון ֶרדֹונדָה לגונה

197 Redonda
Lagunillas מ הרוזן לָגּונִיָאס

92 Count de
 La כתב־עת אֹורֹו ֶדה ֶאדאד לָה

28 Edad de Oro
אסּפאניה דֶה אּוֶאלָה לָה

 La Huella de הוואנה
35 España

בית־קפה איָסּבֶליָקה לָה
 La קובה דֶה סנטיאגו

223 Isabelica
גּוַאנָָאקאּביּבֶס ּבאחאדָה לָה

146 La Bajada
הלאומי ההמנון ּבאיאֶמָסה לָה

217 216 La Bayamesa
הוואנה ֶמדיֹו דֶל ּבֹודֶגיָטה לָה

 La Bodeguita del Medio
276 275 114 65 65 62
 La ָאנקֹון האי חצי ּבֹוָקה לָה

192 Boca
 La Demajagua דֶָמחאגּוָאה לָה

219 218
 La Habana ויֶיָחה הּבאנה לָה

60-77 10 Vieja
מגורים 252-3  

מסעדות 276-7  
האזור 61 מפת  

אזור מאוירת רחובות מפת  
ָארמאס 66-7 דֶה פלאסה

מאוירת רחובות מפת  
62-3 קתדרל לָה דֶה פלאסה
 La Habana ויֶיָחה הּבאנה לָה

66-77 Vieja
 La Virgen ֶרגלָה דֶה וירֶחן לָה

112 de Regla
 La Virgen קֹוּבֶרה דֶל וירֶחן לָה

221 36 del Cobre
 67 La Giraldilla חיראלדִיָה לָה

70 68
 La קֹוחימאר ֶטראָסה לָה

279 113 Terraza
 La הוואנה מאדריגֶָרה לָה

127 125 Madriguera
 La פסל מילָגרֹוָסה לָה

105 Milagrosa
 La הוואנה מסעדה מינָה לָה

277 72 Mina restaurant
מועדון קּוֶארבֹו ֶאל אי סֹוָרה לָה

 La Zorra y el הוואנה אז הג
127 125 Cuervo Jazz Club

239 La Farola פארֹולָה לָה
 La Piedad לֹונגָה ּפיֶידאד לָה

104
 La Plata מחנה ּפלאָטה לָה

49 barracks
 La אֹולגין ֶּפריֶקָרה לָה

212 Periquera
הוואנה ָהּבאנֹו דֶל קאסה לָה
84 La Casa del Habano
חנויות הּבאנֹו דֶל קאסה לָה

284-5 La Casa del Habano
 La ּבאראקֹוָאה מלון רּוָסה לָה

243 Rusa Hotel
 La Rampa הוואנה ָרמָּפה לָה

285 98
הלאומית הפולקלור להקת

 Conjunto Folklórico
127 125 Nacional

מהאֹוריֶינֶטה הפולקלור להקת
 Conjunto Folklórico de

291 288 Oriente
101 Lobo Julio חוליו לֹוּבֹו

אירועים 34-7 לוח
זיהוי 313 לוחיות

Loynaz מריה דּולֶסה לֹוינאס
174 29 Dulce María

Loira דֶה קאליסטֹו לֹויָרה
104 Calixto de

 Lomas de יאֶטראס דֶה לֹומאס
238 Yateras

אֹולגין קרּוס לָה דֶה לֹוָמה
212-13 Loma de la Cruz

קֹוקֹו קאיֹו ּפּוֶארטֹו דֶל לֹוָמה
198 Loma del Puerto
ואוגוסט אן לואי־ז לּומיֶיר

 Lumière Louis Jean and
80 Auguste

 93 Longa Rita ריטה לֹונגָה
166 156 109 104

הוואנה קֹוֶמרסיָה דֶל לֹונָחה
74 Lonja del Comercia

 Los איים ּבאיֶינאטֹוס לֹוס
207 Ballenatos islands

31 Los Van Van ואן ואן לֹוס
 Los ארכיפלג קאנאֶראֹוס לֹוס
 Canarreos Archipiélago

 148 147 134 133 de los
294

 Los ארכיפלג קולורדוס לֹוס
 Colorados archipelago

137 136
 López Narciso נָרסיסֹו לופס

161
29 López César ֶסזאר לופס
Lorca גארִסיָה פדריקו לֹורָקה

 85 80 Federico García
222

 Leiva ֶארמיניֹו ָאגילֶָרה ִאי לֵייבָה
174 y Aguilera Herminio

Lima לֶסאָמה חוסה ליָמה
29 28 José Lezama

Lincoln אברהם לינקולן
84 Abraham

Lenin איליץ ולדימיר לנין
116 V I

Lezcay אלברטו לֶסקאי
231 228 Alberto

Lecuona ארנסטו לֶקּואֹונָה
112 83 30 28 Ernesto

הבונים של הגדולה לשכה ה
 Grand הוואנה החופשיים

 National Masonic Temple
91

לתיירים 300 מידע לשכות

מ
Madera חילָמה מאדֶָרה

111 Jilma
Meucci אנטוניו י ֶמאּוצ

83 Antonio
דֶה סנטיאגו סֹון מאטאמֹורֹוס

36 Matamoros Son קובה
Matos אוברט מאטֹוס

50 Hubert
216 51 Mayarí מאיארי
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 Maya מכונית קובה מאיה
237 Cuba

 Malecón ּבאראקֹוָאה מאלֶקֹון
243

 Malecón הוואנה מאלֶקֹון
100 98 96 58-9

 El ֶמנדיבֶה מאלֶקֹון ה
95 Malecón

אחוזת איסנאגָה מאנאָקה
193 Manaca Iznaga

דֶה מוסיאו ּפֹוֶדרֹוָסה מאנֹו
 Mano Poderosa גּוַאנָּבָקֹוָאה

112
ָאלֶָסנדרֹו מאניאסקֹו

94 Magnasco Alessandro
 211 Manzanillo מאנסאנִיֹו

218-19
היסטוריה 43  

תעופה 308 נמל  
ואראדֶרֹו קסאנדּו מאנסיֹון
163 Mansión Xanadú

Maceo אנטוניו מאֵסאֹו
228 140 82 44 Antonio

דֶה סנטיאגו הולדתו בית  
קובה 230
פסלו 231  
קברו 230  

138 Maspotón מאסּפֹוטֹון
Machado ֶחרארדֹו אדֹו מאצ

231 46 39 Gerardo
149 מֹודֶלֹו ּפֶרסידיֹו  

הוואנה 82 ָקּפיטֹוליֹו  
Marruz גארִסיָה פינָה מארּוס

29 Fina García
Maruri רֹודֹולפֹו מארּורי

88 Rodolfo
 Marie אנטואנט מארי

100 Antoinette
 Marea del ּפֹורִטיֹו דֶל מאֵריָאה

219 Portillo
137 53 Mariel מאריֶאל

Mármol ס סאנצ לינֹו מארמֹול
168 Lino Sánchez

 March Aleida ֶאלידָה מארץ
176

גארִסיָה גבריאל מארֶקס
 Márquez Gabriel García

65 29
166 Maguanay ָמגּוָאנאי

מגורים 248-69
מלון 252-69 בחירת  

דירוג 249  
הוואנה 252-6  

הזמנות 249  

טיפים 249  
נופש 249 כפרי  

קובה 266-9 מזרח  
מחירים 249  

נכים 250 מטיילים  
קובה 256-8 מערב  

מזרח 263-6 קובה מרכז  
מערב 258-63 קובה מרכז  

רשתות 248 251  
פרטיים בתים גם ראו  

עיירות קמפינג ראו מגורים
בתים מלון בתי נופש

פרטיים
218 Media Luna לּונָה ֶמדיָה

ויטראז ֶמדיֹוּפּונטֹו
 76 65 25 Mediopunto

101
ּפיקֹו בּפאדֶרה מדרגות ה

 Steps of קובה דֶה סנטיאגו
223 208 Padre Pico

 Cuban הקובנית מהפכה ה
47-51 Revolution

גיבוריה 50-1  
תולדותיה 48-9  

המזוינים הכוחות מהפכני
 Fuerzas הוואנה אנדרטה

 Armadas Revolucionarias
105 Monument

הוואנה לּוס דֶה מּוֶאיֶיה
112 Muelle de Luz

 134 132 20 Mogotes מֹוגֹוֶטס
142-3

באדריכלות סגנון מּודֶחאר
 24 Mudejar architecture

226
מוזיאונים

ֶמסֹו־אמריקנה ֶאקסּפֹוסיסיֹון  
ּבאקֹונָאֹו 237

גארִסיָה אלחנדרו בית  
177 ֶרֶמדיֹוס קאטּורלָה

ּפארֶקה סיּבֹונֵיי גראנחיָטה  
ּבאקֹונָאֹו 236

האינדו־קובני המוזיאון  
 Museo Indocubano בּבאנֶס

215 Bani
לאמנויות הלאומי המוזיאון  

 Museo הוואנה היפות
 Nacional de Bellas Artes

203 92-5 81 10
למוסיקה הלאומי המוזיאון  

 Museo Nacional הוואנה
85 de la Música

לקרמיקה הלאומי המוזיאון  
 Museo הוואנה קובנית

 Nacional de la Cerámica
68 Cubana

לתולדות הלאומי המוזיאון  
 Museo סיֶינפּוֶאגֹוס הצי

 Histórico Naval Nacional
169

איגנאסיֹו המחוזי המוזיאון  
ָקמאגּוֵאיי ָאגָרמֹונֶטה

 Museo Provincial Ignacio
203 Agramonte

מֹורֹו ּבקארדי המחוזי המוזיאון  
 Museo קובה דֶה סנטיאגו

 Provincial Bacardí Moreau
228 224

להיסטוריה המחוזי המוזיאון  
 Museo ריו דֶל ּפינאר

141 Provincial de Historia
הוואנה העירוני המוזיאון  

 68 Museo de la Ciudad
70

ואראדֶרֹו העירוני המוזיאון  
162 Museo Municipal
אוסקר העירוני המוזיאון  

קארדֶנאס רֹוחאס דֶה מריה
 Museo Municipal Oscar

161 María de Rojas
גּוַאנָּבאקֹוָאה העירוני המוזיאון  

 Museo Municipal de
112 Guanabacoa

מֹורֹון העירוני המוזיאון  
 Museo Municipal de

196-7 Morón
נּוֶאבָה העירוני המוזיאון  

 Museo Municipal ֶחרֹונָה
148 de Nueva Gerona

ֶסליָה העירוני המוזיאון  
ּפילֹון ָמנדּולאי ס סאנֶצ

 Museo Municipal Celia
219 Sánchez Manduley

אֹולגין  ליד הפתוח המוזיאון  
213

לאדריכלות המוזיאון  
 Museo טרינידד קולוניאלית

 de Arquitectura Colonial
184 183

לאמנויות המוזיאון  
גּוַאנָטנאמֹו דקורטיביות

 Museo de Artes
238 Decorativas
לאמנויות המוזיאון  

 Museo הוואנה דקורטיביות
100 de Artes Decorativas
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המשך מוזיאונים
לאמנויות המוזיאון  

חיּבאָרה דקורטיביות
 Museo de Artes
214 Decorativas
לאמנויות המוזיאון  
סנטה דקורטיביות

 Museo de Artes קלרה
174 Decorativas

קולוניאלית לאמנות המוזיאון  
 Museo de Arte הוואנה

65 63 Colonial
קולוניאלית לאמנות המוזיאון  

 Museo סּפיריטּוס ָסנקטי
194 de Arte Colonial
מערות לחקר המוזיאון  

 Museo טרינידד
190 Espeleológico

חיּבאָרה לטבע המוזיאון  
 Museo de Ciencias

214 Naturales
נּוֶאבָה לטבע המוזיאון  

 Museo de Ciencias ֶחרֹונָה
148 Naturales

ֶפליֶּפה ש ע לטבע המוזיאון  
 Felipe Poey הוואנה ּפֹוֵאיי

 Museum of Natural
101 History

בכנופיות למאבק המוזיאון  
 Museo de la טרינידד

 Lucha contra Bandidos
189

עתיקות למכוניות המוזיאון  
 Depósito del הוואנה

69 67 Automóvil
ביולי לתולדות 26 המוזיאון  

מֹונקאדָה הצבאי הבסיס
 Museo קובה דֶה סנטיאגו

26 de Julio  Histórico
230-1 Cuartel Moncada
המחוז לתולדות המוזיאון  

 Museo טּונאס לאס
207 Histórico Provincial
המחוז לתולדות המוזיאון  
 Museo ָאבילָה דֶה סיֶיגֹו

196 Histórico Provincial
העיר לתולדות המוזיאון  

 Museo Histórico טרינידד
189 183 Municipal

קובה לתולדות המוזיאון  
 Museo קובה דֶה סנטיאדו

 de Ambiente Histórico
226 225 Cubano

ּפארֶקה הפסלים טיילת  
 Prado de las ּבאקֹונָאֹו

234 Esculturas
המוזיאון ֶּפריֶקָרה לָה  

אֹולגין להיסטוריה המחוזי
 La Periquera Museo

 Provincial de la Historia
212

הּבאנה לָה דֶה מאֶקָטה  
 Maqueta de la הוואנה

109 Habana
סנטה־מריה ָאּבֶל מוזיאון  
דֶה סנטיאגו קּוָאדראדֹו

 Museo Abel קובה
231 Santamaría Cuadrado

בית־המרקחת מוזיאון  
 Museo ָמָטנסאס של

 Farmacéutico de
 159 Matanzas

גּוָאמּוָאיָה מוזיאון  
טרינידד לארכיאולוגיה

 Museo de Arqueología
185 182 Guamuhaya
מאבן גן־החיות מוזיאון  
 Museo גּוַאנָטנאמֹו

238 Zoológico de Piedra
קובה של הדואר מוזיאון  

 Museo Postal הוואנה
102 Cubano

קרלוס ש ע הטבע מוזיאון  
אּוֶארָטה ִאי טֹוֶרה לָה דֶה

 Museo de Historia אֹולגין
 Natural Carlos de la Torre

212 y Huerta
גּוַאָמה הילידים מוזיאון  

166 Muestras Aborígenes
דֶה סנטיאגו הכנסייה מוזיאון  
 Museo Eclesiástico קובה

227
החשאי המאבק מוזיאון  

 Museo קובה דֶה סנטיאגו
 de la Lucha Clandestina

228
הוואנה המהפכה מוזיאון  

 Museo de la Revolución
88-9 57 10

הוואנה המונוגרפיה מוזיאון  
111 Museo Monográco
גּוַאנָטנאמֹו המחוז מוזיאון  

238 Museo Provincial
ָמָטנסאס המחוז מוזיאון  
158 Museo Provincial

סיֶינפּוֶאגֹוס המחוז מוזיאון  
168 Museo Provincial

הוואנה המחול מוזיאון  
99 Museo de la Danza

הוואנה המטבעות מוזיאון  
69 Museo Numismático

האי חצי המטה מוזיאון  
 Museo de la סאּפאָטה

165 Comandancia
של הָּפראנדאס מוזיאון  
 Museo de las ֶרֶמדיֹוס

 Parrandas Remedianas
177

הוואנה הצבא מוזיאון  
 Museo de Armas y
111 Forticaciones

דֶה סנטיאגו הקרנבל מוזיאון  
 Museo del Carnaval קובה

291 289
הוואנה הרום מוזיאון  
74 Museo del Ron

דֶה סנטיאגו הרום מוזיאון  
223 Museo del Ron קובה
הוואנה  התחריטים מוזיאון  

63
הרומנטית התקופה מוזיאון  

 Museo טרינידד
185 182 Romántico

הוואנה מרטי חוסה מוזיאון  
77 Museo José Martí

 Museo Girón חירֹון מוזיאון  
167

מֹונטאנֶה מוזיאון  
 Museo לאנתרופולוגיה

 Antropológico Montané
101

הוואנה נפוליאון מוזיאון  
101 Museo Napoleónico

דה נאטאל קאסה מוסיאו  
באִריָה ֶאֶצ אנטוניו חוסה

 Museo Casa קארדֶנאס
 Natal de José Antonio

161 Echevarría
ואולמות המוזיאונים מקבץ  

ּבאקֹונָאֹו  ּפּונָטה לָה התצוגה
237

הוואנה לאם וילפֶרדֹו סנטרו  
62

מארֶקֶסס לֹוס דֶה ּפאלאסיֹו  
 Palacio הוואנה ָארקֹוס דֶה

 de los Marqueses de
63 Arcos

וֶלאסֶקס דייגו דֶה קאסה  
קובה 225 226 דֶה סנטיאגו

איגנאסיֹו נאטאל קאסה  
ָקמאגּוֵאיי 201 ָאגָרמֹונֶטה

ס ק ד נ י 3א 3 1

אנטוניו דֶה נאטאל קאסה  
קובה דֶה סנטיאגו מאֵסאֹו
 Casa Natal de Antonio

230 Maceo
חוסה דֶה נאטאל קאסה  

דֶה סנטיאגו ֶאֶרדִיָה מריה
227 224 קובה

קאליסטֹו דֶה נאטאל קאסה  
 Casa Natal אֹולגין גארִסיָה

212 de Calixto García
קרלוס דֶה נאטאל קאסה  

ּבאיאמֹו ֶססֶּפדֶס דֶה מנואל
217

ֶחסּוס נאטאל קאסה  
ֶחרֹונָה 148 נּוֶאבָה מֹונטאנֶה
גִיֶין ניקולאס נאטאל קאסה  

ָקמאגּוֵאיי 201
פינָקה קאסה־מוסיאו  

לָה דֶה איסלָה ָאּבָרה ֶאל
150 חּובֶנטּוד

ה ֶצ דֶל המטה קֹוָמנדָנסיָה  
הוואנה 111

איָסּבֶליָקה לָה ָקֶפטאל  
ּבאקֹונָאֹו 234  ּפארֶקה

236-7
Moya דֶה ס סאנֶצ מֹויָה

221 Sánchez de
Montaner ריטה מֹונטאנֶר

112 109 30 Rita
314-15 הוואנה מונית

סנטיאגו צבאי בסיס מֹונקאדָה
 Cuartel Moncada קובה דֶה

 230-1 209 149 48 47
236

מוסיקה 16 30-1
קובנים 31 כלי־נגינה  

בידור גם ראו  
מועדונים

בהוואנה 125 127  
קובה 289 291 בשאר  

המדינה 17 מועצת
הוואנה 102 המדינה מועצת
 17 הוואנה השרים מועצת

102
פרהיסטוריה לָה ֶדה מּוראל

 Mural de la גֹונסאלֶס
142 Prehistoria

גארִסיָה גִיֶירמֹו מֹוראלֶס
 Morales Guillermo García

51
 Morgan Henry הנרי מורגן

179 151 40

ּבָרטֹולֹוֶמה מקסימיליאנו מֹוֶרה
 Moré Maximiliano ּבני
171 35 30 Bartolomé

196-7 Morón מֹורֹון
מגורים 264  

פסטיבלים 35 181  
Moretti ּוזֶֶּפה ג מֹוֶרטי

83 Giuseppe
ֶאסֶטּבאן ּבָרטֹולֹוֶמה מּוִריֹו

 Murillo Bartolomé
94 92 Esteban

Morey רֹודריגֶס אנטוניו מֹוֵריי
89 Antonio Rodríguez
טרופיקנה המוזות מזרקת

 Fountain of the הוואנה
109 Muses
מחלות 302-3
מטבעות 307

סיֶיָרה ּפלאָטה בלָה מטה ה
 Comandancia ָמֶאסטָרה

220 de La Plata
הוואנה ה ֶצ של מטה ה

111 Comandancia del Che
 155 11 Matanzas ָמָטנסאס

160 158-9
מפה 159  

פסטיבלים 37  
מטעים

סוכר 42-3  
קפה 237  

113 Mi Cayito ָקִאיטֹו ִמי
מיאמי 53

מידע 308-15
אוטובוס 311  

וחבילות מאורגנים טיולים  
נופש 309

טיסה 308-11  
מכונית 312-13  

רכבת 311  
שיט 309 310-11  

בהוואנה 314-15 תחבורה  
בקובה 310-11 תחבורה  

שימושי 298-307 מידע
 Mella Julio אנטוניו חוליו ֵמיָה

101 46 Antonio
Mella הוואנה תיאטרו ֵמיָה

127 124 Teatro
 Miel y ֶחרארדֹו ָסיינס ִאי מיֶיל

141 Sainz Gerardo
 Maine הקרב ספינת מיין
100 58 44 battleship
חאסינטֹו חוסה מילאנֶס

141 Milanés José Jacinto

 Milanés Pablo פבלו מילאנֶס
31

ריו דֶל ּפינאר תיאטרו מילאנֶס
141 Milanés Teatro
דֶל לֹוָמה לָה דֶה מיראדֹור
לֹוס דֶה ואיֶיה ּפּוֶארטֹו

 Mirador de la אינֶחניֹוס
193 Loma del Puerto

אֹולגין מאיָאּבֶה דֶה מיראדֹור
213 Mirador de Mayabe

 Miramar הוואנה מיראמאר
108-9 107 10

מגורים 255  
מסעדות 278-9  

מפה 108-9  
אש 301 מכבי

הוואנה הספרים מכון
66 Institute of Books
לאמנות הקובני מכון ה

הוואנה ICAIC ולקולנוע
 Instituto Cubano del

 Arte y la Industria
99 29 Cinematográcos

קובה לתולדות מכון ה
 Instituto de הוואנה
85 Historia de Cuba

מכונית 312-13
בטיחות 313  

דלק 312  
רכב 313 השכרת  

ברכב 312-13 טיול  
זיהוי 313 לוחיות  

ָאנטיגּואֹו אּוטֹו דל מוזיאון  
הוואנה 67 69

עתיקות 237 מכוניות  
כבישים 312 מספרי  
כבישים 312 מפות  

ואולמות המוזיאונים מקבץ  
פארקה ּפּונָטה לָה התצוגה

237 ּבאקֹונָאֹו
מכס 298

העצמאות 44-5 77 מלחמת
 Ten השנים עשר מלחמת

212 207 44 Years War
251 248 Meliã ֶמליָה

 Melero Miguel מיגל ֶמלֶרֹו
105

פֹונג המראה ממדי
27 Dimensiones del espejo

Memling האנס ֶממלינג
92 Hans

 Manantiales נהר ָמנאטיָאלֶס
136 river

עצים 21 מנגרובה
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דֶה אּורטאדֹו ֶמנדֹוָסה
174 Mendoza Hurtado de

דֶה קטלינה הנזירה ֶמנדֹוָסה
 Mendoza Sister Catalina

76 de
Mendive מנואל ֶמנדיבֶה

95 27 Manuel
 Mena José גֹוֶמס חוסה ֶמנָה

100 Gómez
מקומיים 299 מנהגים

גארִסיָה ארמנדו ֶמנֹוקאל
 Menocal Armando García

101 95 89
גארִסיָה מריו ֶמנֹוקאל

88 Menocal Mario García
קֹונבֶנטֹו גם ראו מנזרים

הוואנה הקדוש יוחנן מנזר  
 Monastery of St John

100 Lateran
דִיֹוס דֶה חואן סן דֶה קֹונבֶנטֹו  
 Convento de ָקמאגּוֵאיי
128-9 San Juan de Dios
פרנסיסקו סן דֶה קֹונבֶנטֹו  

 Convento de San טרינידד
189 182 Francisco

קלרה סנטה דֶה קֹונבֶנטֹו  
 Convento de הוואנה

76 Santa Clara
מֹונֶטּכריסטי ֶדה מניפסטו

 Manifesto de Montecristi
77

Menéndez חוסה ֶמנֶנדֶס
25 José

הוואנה גֹוֶמס דֶה ָמנסאנָה
 81 Manzana de Gómez

100
מאיארי דֶה ּפינאֶרס דָה ֶמֶסָטה

 Meseta de Pinares de
216 Mayarí

מסעדות 270-1 276-83
פרטיים 271 בתים  

הוואנה 276-9  
קובה 272-3 של הטעמים  

 La ואראדֶרֹו אמריקאס לָה  
163 Américas
מהיר 271 מזון  

קובה 283 מזרח  
במלונות 252-69 מסעדות  

קובה 279-80 מערב  
מזרח 282 קובה מרכז  

מערב 280-2 קובה מרכז  
לאכול 271 מתי  

ָּפלָדאֶרס 270  
תשלום 271  

מהיר 271 למזון מסעדות
מעבורת 310-11

קּוֵאבאס קּוֵאבָה ראו מערות
מערות

דֶה סיֶיָרה ּבֹונֶט דֶה אֹויֹו  
 Hoyo de Bonet קּוּביטאס

206
סנטו דֶה קאבֶרנָה גראן  
ויניָילֶס דֶה ואיֶה טומאס

 Gran Caverna de Santo
142 Tomás

דֶה טֹוֶּפס ּבָָטָטה לָה  
191 La Batata קֹויאנֶטס
סיֶיָרה תרזה מריה מערת  

 Grotto María קּוּביטאס דֶה
206 Teresa

דֶה סיֶיָרה ארדֹו ּפיצ מערת  
 Grotto Pichardo קּוּביטאס

206
 Cuevas ּבֶיָאמאר דֶה קּוֵאבאס  

160-1 de Bellamar
ֶאסֶטה דֶל ּפּונָטה דֶה קּוֵאבאס  

חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה
 Cuevas de Punta del Este

151
ָאמּברֹוסיֹו דֶה קּוֵאבָה  

 Cueva de ואראדֶרֹו
163 Ambrosio

ּפֹורטאלֶס לֹוס דֶה קּוֵאבָה  
 Cueva de los ריו דֶל ּפינאר

138 Portales
האי חצי ֶּפֶסס לֹוס דֶה קּוֵאבָה  

 Cueva de los סאּפאָטה
167 165 Peces

אינפיֶירנֹו מרטין דֶה קּוֵאבָה  
 Cueva de סיֶינפּוֶאגֹוס

171 Martín Inerno
רולאנדו דֶה קּוֵאבָה  

 Cueva de ָקמאגּוֵאיי
206 Rolando

דֶה ואיֶה אינדִיֹו דֶל קּוֵאבָה  
 Cueva del Indio ויניָאלֶס

143
מפות

אֹולגין 213  
148-9 חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה  
קרּוס  קאּבֹו דרך סנטיאגו אל  

218-19
ּבאראקֹוָאה 243  

רבתי 107 הוואנה הוואנה  
ופלאסה 97 וֶדאדֹו הוואנה  
בוֶדאדֹו 98-9 טיול הוואנה  

במיראמאר  טיול הוואנה  
108-9

ויֶיָחה 61 הּבאנה לָה הוואנה  
רחובות  מפת הוואנה  

118-23
הּבאנה סנטרו הוואנה  

79 וּפראדֹו
ֶאסֶטה דֶל ְּפלאיאס הוואנה  

113
הקובנית 48-9 המהפכה  
142-3 ויניָאלֶס דֶה ואיֶיה  

ואראדֶרֹו 162-3  
הצפוני  בחוף חופי־רחצה  

136-7
סאּפאָטה 164-5 האי חצי  

191 קֹויאנֶטס דֶה טֹוֶּפס  
הוואנה 56-7 על מבט  

קובה 210-11 מזרח  
159 ָמָטנסאס  

קובה 134-5 מערב  
כבישים 312 מפת  

מזרח 180-1 קובה מרכז  
מערב 156-7 קובה מרכז  

הוואנה  קֹולֹון דֶה נקרופוליס  
104-5

סיֶינפּוֶאגֹוס 169  
קלרה 175 סנטה  

קובה 222-3 דֶה סנטיאגו  
סּפיריטּוס 195 ָסנקטי  

234-5 ּבאקֹונָאֹו ּפארֶקה  
140 ריו דֶל ּפינאר  

152-3 סּור דֶל לארגֹו קאיֹו  
קֹוקֹו 198-9 קאיֹו  

קובה 12-13 130-1  
ָקמאגּוֵאיי 200-1  

המהפכנית הקובנית מפלגה ה
 Partido Revolucionario

44 Cubano
של הקומוניסטית מפלגה ה

 Cuban Communist קובה
102 52 46 17 Party
השמרנית 47 מפלגה ה

מפלים
 Salto del קאּבּורני דֶל סאלטֹו  

191 180 Caburní
 Saltón סֹורֹוָאה סאלטֹון  

136
 Bahía de החזירים מפרץ

 99 88 57 52 Cochinos
167 165

חירֹון ּפלאיָה גם ראו  
173 Macagua ָמקאגּוָאה
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ואולמות המוזיאונים מקבץ
ּבאקֹונָאֹו ּפּונָטה לָה התצוגה

 Conjunto de Museos y
 Exposiciones de la Punta

237
התעופה נמל גֹוֶמס מקסימו

 Máximo ָאבילָה דֶה סיֶיגֹו
308 Gómez Airport
15 12 מפרץ מקסיקו

מקסיקו
קסטרו 47 48 גלות  

כיבושה 192  
גראנָמה 88 משלחת  

כריכה ראו טבלה מרחקים
אחורית

 18 Martí José חוסה מרטי
238 228 28

קּוסטֹודיֹו ָאנֶחל דֶל איגלֶסיָה  
87

 150 חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה  
151

ולספרות לאמנות הספר בית  
הוואנה 112

דיוקן 77  
חוסה של לזכרו האנדרטה  
103 56 הוואנה מרטי
ש ע הלאומית הספרייה  

מרטי 102 חוסה
הוואנה  מרטי חוסה מוזיאון  

77
הוואנה 82 אינגלֶָטָרה מלון  
העצמאות 44 45  מלחמת  

239
ָקּפיָטנֶס לֹוס דֶה ּפאלאסיֹו  

הוואנה 72 ֶחנֶָרלֶס
פָרֶטרנידד לָה דֶה ּפארֶקה  

84 הוואנה
פסלים 80 81 102 103   

168 159
קבר 230  

הוואנה 85 קארֶסל ֵריָאל  
ּבּוֶאנָבֶנטּוָרה ָמרטינֶס

 Martínez Buenaventura
228

קלאודיו ּפיניֹוס דֶה ָמרטינֶס
Martínez de Pinillos

74 Claudio
Martínez ֶסרחיֹו ָמרטינֶס

98 Sergio
 Martínez Raúl ראול ָמרטינֶס

95 38 27

ּפאלאסיֹו ָאל ָאסאלטֹו ֶדל מרטיֶרס
הוואנה ּפֶרסיֶדנסיָאל

 Mártires del Asalto al
104 Palacio Presidencial

109 Mariano הוואנה מריאנו
 María Aguilar ָאגילאר מריה

192
התינוק וישו הקדושה מריה

 Virgin and Child ֶממלינג
92

 María La גֹורדָה לָה מריה
147 146 10 Gorda

 Marinas Marlin מרלין ָמרינאס
294

 Marina המינגווי מרינה
 137 114 Hemingway

295 294
מגורים 255  

 Marina גֹורדָה ּפּונָטה מרינה
233 Punta Gorda

 Marina לארגֹו קאיו מרינה
152 Cayo Largo

מרינות 294 295
לשימור הלאומי מרכז ה
ולמוזיאולוגיה לשחזור

 Centro Nacional הוואנה
de Conservación

 Restauración y
76 Museología

הודו של הבריטי הסעד מרכז
גּוַאנָטנאמֹו המערבית
 British West Indian

291 289 Welfare Center
מערכות לחקר מרכז ה

קֹוקֹו קאיֹו חופיות אקולוגיות
 Centro de Investigaciones

 de Ecosistemas Costeras
199

 Marlin נאּוטיָקה מרלין
295 293 Náutica
Merlin רוזנת מרלין

76 Countess de
קאמינֹוס קּוָאטרֹו דֶה מרקאדו

 Mercado de הוואנה
285 Cuatro Caminos

ָאגרֹוּפֶקּוָאריֹוס מרקאדוס
 Mercados agropecuarios

285
משטרה 301

המהפכה על ההגנה משמרות
17 CDR

מּוריֹו הקדושה משפחה ה
92 Sagrada Familia

אלכוהוליים 274 משקאות

חמים 274 משקאות
קלים 274 משקאות

משקאות
בקובה 274-5 לשתות מה  

רום 75 274  
העירוני ההיסטוריון משרד

 Ocina del הוואנה
 Historiador de la Ciudad

72
הוואנה הפנים משרד

 Ministerio del Interior
103 102

התקשורת משרד
 Ministry of הוואנה

102 Communications
חלפנות 306 משרדי
לחשמל 300 מתאם

נ
91 Nganga נְגאנגָה

 Nueva Gerona ֶחרֹונָה נּוֶאבָה
151 148-9

 Nuevitas מפרץ נּוֶאביטאס
207 206 200 Bay

נוף 20-1
Norman הרמן נורמן

77 Herman
אדריכלות 25  ניאו־קלאסית

98 82
ניגריה 22 23

 216 Nipe Bay מפרץ ניֶּפה
221

רוסיה  של הצאר השני ניקולאי
83

ניקרגואה 167
48 Niquero ניֶקרֹו
מטיילים 300 נכים

מגורים 250  
תעופה 308-9 נמלי

תיאטרו קובה דֶה נסיונל
 Nacional de הוואנה

124 102 Cuba Teatro
הוואנה מלון נסיונל

 98 10 Nacional Hotel
255 248

נסיעה
בהוואנה 315  

בקובה 312-13  
 Napoleon בונפרטה נפוליאון

101 Bonaparte
הוואנה קֹולֹון דֶה נקרופוליס

 56 Necrópolis de Colón
104-5 85
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 Neruda Pablo פבלו נֶרּודָה
65

ס
לָה ֶא ָאמּברֹוסיֹו ָסאּוטֹו

 Sauto Ambrosio קונספסיון
158 e la Concepción
ָמָטנסאס תיאטרו ָסאּוטֹו

288 158 25 Sauto Teatro
Sausse קורנליוס ָסאּוֶסה

136 Cornelius
Zayas כרמן סאיאס־ּבאסאן

77 Bazán Carmen
Salaya קמילו סאלאיָה

174 168 Camilo
בית־מלאכה סאלבאטי

168 Salvatti
דֹולֹוֶרס קֹונסיֶירטֹוס דֶה סאלָה

 Sala de קובה דֶה סנטיאגו
 288 Conciertos Dolores

291
ראמֹון ּפֹוליבאלֶנֶטה סאלָה

 Sala הוואנה פֹונְסט
 Polivalente Ramón Fonst

292
הוואנה וקולֶטה צ קיד סאלָה

292 Sala Kid Chocolate
 Zanja הוואנה ֵריָאל סאנָחה

62 Real
 Zanjón Treaty הסכם סאנחֹון

44 of
משפחת איסנאגָה ס סאנֶצ
 Sánchez Iznaga family

184
Sánchez טומאס ס סאנֶצ

95 27 Tomás
ֶסליָה מאנדּולֵיי ס סאנֶצ

 Sánchez Manduley Celia
218 197 116 51 49

Sánchez ֶסראִפין ס סאנֶצ
195 Serafín

 Zapata Julio חוליו סאּפאָטה
105

Zapata האי חצי סאּפאָטה
 155 21 11 Península de

295 164-7
חיי־הבר 164  

מגורים 259-60  
מסעדות 280  

האזור 164-5 מפת  
 Zafra קמפיין סאפָרה

52-3 campaign
 Sacha López לופס סאשה

29

Sevilla הוואנה מלון ֶסבִיָיה
254 87 86 Hotel

82 68 Seville סביליה ֶסבִיָיה
Sagarra ָאלסידֶס ָסגאָרה

292 Alcides
Sagüa ָסגּוָאה־ּבאראקֹוָאה

21 Baracoa
Segovia אנדֶרס סגוביה

158 83 Andrés
בקובה 16 החיים סגנון
הבינלאומית סדנה ה

ָמָטנסאס בובות לתיאטרון
 Taller Internacional de

34 Teatro de Títeres
הניסיונית סדנה ה

 Taller הוואנה לגרפיקה
 Experimental de Gráca

63
ראו ארכיפלג סוואנה־ָקמאגּוֵאיי

ֵריי דֶל חארדינֶס
Soto דֶה ֶארננדֹו סֹוטֹו

68 Hernando de
חאבייר סֹוטֹומאיֹור

292 19 Sotomayor Javier
סוכר 8 40 41 193

סאפָרה 52-3 התעמולה מסע  
42-3 ומטעים עבדים  

Solás אּומּבֶרטֹו סֹולאס
29 Humberto

290 125 30 Son סֹון
Zúñiga דֶה אורטיס סּוניָאגָה

184 Ortiz de
אלפרדו סֹוָסּבראבֹו

98 27 Sosabravo Alfredo
כרכרות 315 סוסים

על 294 רכיבה סוסים
פרנסיסקו סּורּבאראן

9 Zurbarán Francisco
 Sores Jacques דֶה אק ז סֹוֶרה

151 68 40 de
136 Soroa סֹורֹוָאה

אנטוניו מּוניָאגֹורי סֹורֹוָאה
Soroa Muñagorri ולורנסו

136 Antonio and Lorenzo
Sorolla חֹוָאקין סֹורֹויָה

94 Joaquín
27 Social כתב־עת סושיאל

לואיס רוברט סטיבנסון
 Stevenson Robert Louis

148
ֵתיאֹופילֹו סטיבנסון

292 Stevenson Teólo
176 167 52 CIA איי איי סי

 Siboney Indians שבט סיּבֹונֵיי
160 155 151 150 39

סיגרים 32-3
מפעלים 84 90 141  

קניות 284-5 286  
 Sitio la Güira גוויָרה לָה סיטיֹו

199
 Ciego de ָאבילָה דֶה סיֶיגֹו

196 179 11 Ávila
תעופה 308 נמל  

 Ciego ספא מֹונֶטרֹו סיֶיגֹו
171 Montero spa

 Ciénaga סאּפאָטה דֶה סיֶינגָה
185 de Zapata

 11 Cienfuegos סיֶינפּוֶאגֹוס
168-71 155

מגורים 259  
מסעדות 280  

מפה 169  
תעופה 308 נמל  

פסטיבלים 35  
חוסה סיֶינפּוֶאגֹוס

168 Cienfuegos José
 Cienfuegos מחוז סיֶינפּוֶאגֹוס

174 province
קמילו סיֶינפּוֶאגֹוס

 48 Cienfuegos Camilo
197 50 49

הוואנה 88 המהפכה מוזיאון  
 Sierra חאטיּבֹוניקֹו דֶה סיֶיָרה

197 de Jatibonico
 Sierra אֹורגָנֹוס לֹוס דֶה סיֶיָרה
142-3 20 de los Organos
 Sierra ֶקמאדֹוס לֹוס דֶה סיֶיָרה

138 de los Quemados
 Sierra de קּוּביטאס דֶה סיֶיָרה

206 201 Cubitas
 Sierra ֶאסָקמּבראי דֶל סיֶיָרה

173 20 11 del Escambray
הקובנית 48 52  המהפכה  

189
191 קֹויאנֶטס דֶה טֹוֶּפס  

 Sierra del ּפּוריָאל דֶל סיֶיָרה
239 Purial

 Sierra del רֹוסאריֹו דֶל סיֶיָרה
 136-7 133 10 Rosario

138
מסעדות 279  

 Sierra ָמֶאסטָרה סיֶיָרה
 234 210 20 11 Maestra

239
קרּוס  קאּבֹו דרך סנטיאגו אל  

218-19
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מפה 222-3  
מאוירת רחובות מפת  

ֶססֶּפדֶס 224-5 ּפארֶקה
התעופה 308 נמל  

ֶססֶּפדֶס  ּפארֶקה סקירת  
226-7

פסטיבלים 35-7  
קרנבל 35 209 229  
מחוז קובה דֶה סנטיאגו
 Santiago de Cuba
234 220 province

מפרץ קובה דֶה סנטיאגו
 Santiago de Cuba Bay

233 232
ּבּוֶסאֹו דֶה אינטרנסיונל סנטרו

חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה
 Centro Internacional de

150 Buceo
אֹורטיס פרננדו אפריקנו סנטרו
 Centro קובה דֶה סנטיאגו
 Africano Fernando Ortiz

291 289 231
לָה מריה ּבּוֶסאֹו דֶה סנטרו

 Centro de Buceo גֹורדָה
295 293 María La Gorda

אינטרנסיונל ּפֶרנָסה דֶה סנטרו
 Centro de Prensa הוואנה

98 Internacional
 Centro וּפראדֹו הּבאנה סנטרו
78-95 10 Habana y Prado

מגורים 253-4  
מסעדות 277  

האזור 79 מפת  
אזור מאוירת רחובות מפת  

סנטרל 80-1 ּפארֶקה
הוואנה לאם ויפֶרדֹו סנטרו

62 Centro Wifredo Lam
 59 22-3 Santería ָסנֶטִריָה

221 112 77 75
חצי־ אוסטרליה סנטרל

 Central סאּפאָטה האי
165 Australia

 Sancti סּפיריטּוס ָסנקטי
194-5 179 11 Spíritus

היסטוריה 39  
מגורים 266  

מסעדות 282  
מפה 195  

 Sancti מחוז סּפיריטּוס ָסנקטי
174 Spíritus province
דֶה מיגל קרלוס ֶססֶּפדֶס

 Céspedes Carlos Miguel
108 de

158 136-7
דֶה קתדרל ּכריסטֹוּבָל סן

San Cristóbal הוואנה
64 63 57 24 Catedral de
ֶאל דֶה סנטּוָאריֹו לאסארֹו סן
 Santuario de San רינקֹון

117 Lazaro
138 San Luis לואיס סן

 San דֶה חוסה מרטין סן
84 Martín José de

Zenea קלֶֶמנֶטה חואן ֶסנֶָאה
217 111 Juan Clemente

לאס דֶה איסאּבֶל סנטה
 Santa Isabel de las לאחאס

171 Lajas
הוואנה מלון איסאּבֶל סנטה

 67 Santa Isabel Hotel
253 248

 Santa מאר דֶל מריה סנטה
113 María del Mar

 Santa רֹוסאריֹו דֶל מריה סנטה
115 María del Rosario

 11 Santa Clara קלרה סנטה
174-6 155

הקובנית 48 המהפכה  
מגורים 260-1  

מסעדות 280-1  
מפה 175  

פסטיבלים 34  
Santamaría ָאּבֶל סנטה־מריה

236 231 230 Abel
היידי סנטה־מריה

 49 Santamaría Haidée
100

 Santo Domingo דומינגו סנטו
44

ֶאל לאסארֹו סן דֶה סנטּוָאריֹו
 Santuario de San רינקֹון

117 Lazaro
 Santiago ָאּפֹוסטֹולֹו סנטיאגו

229 Apostolo
וגאס לאס דֶה סנטיאגו

27 Santiago de las Vegas
פסטיבלים 37  

 Santiago קובה דֶה סנטיאגו
222-31 207 11 de Cuba

ֶאֶרדיָה 228 קאיֶיה אזור  
קרּוס  קאּבֹו דרך סנטיאגו אל  

218-19
בידור 289-91  

היסטוריה 39 49  
מגורים 268-9  

העתיק 230-1 למרכז מחוץ  
מסעדות 283  

סיֶיָרה נסיונל ּפארֶקה גראן  
220 ָמֶאסטָרה

הקובנית 48 49  המהפכה  
231 51

269 מגורים  
התעופה נמל ָמֶאסטָרה סיֶיָרה
 Sierra Maestra מאנסאנִיֹו

308 Airport
 Sierrita ויֶסנֶטה סן דֶה סיֶיריָטה

142 de San Vicente
42 Cimarrones סימארֹונֶס
עמליה ָאגָרמֹונֶטה סימֹוני

Simoni Agramonte
201 200 Amalia

קובנו הופ היפ דֶה סימּפֹוסיָה
 Symposia de Hip Hop

35 Cubano
52 קובה יחסי סין

ינֹו צ ּבאריֹו ראו הרובע סיני ה
הקהילה 90 סינית ה

ָקמאגּוֵאיי ֶאסקינאס סינקֹו
202 Cinco Esquinas
ראמֹון יאנֹו סיפּוֶאנֶטס

 Cifuentes Llano Ramón
84

88 Sicre José חוסה סיקֶרה
מנוע 294 295 סירת

Saldaña מנואל ָסלדאניָה
200 Manuel

ֶּפרדידֹוס ּפאסֹוס לֹוס דֶה סלון
 Salón de los הוואנה

83 Pasos Perdidos
טרופיקל לָה דֶה רֹוסאדֹו סלון

 Salón Rosado de הוואנה
127 125 la Tropical

250 125 30 Salsa סלסה
ציורי 39 150 151 סלע
אי קרלוס סן דֶה סמינריו
הוואנה ָאמּברֹוסיֹו סן

 Seminario de San Carlos y
69 65 62 San Ambrosio

קברות בתי ראו ֶסֶמנֶטריֹו
האקדמיה אלחנדרו סן

הוואנה היפות לאמנויות
 San Alejandro Fine Arts

64 26 Academy
 San ּבאניֹוס לֹוס דֶה אנטוניו סן

29 Antonio de los Baños
פסטיבלים 34  

 San ּבאניֹוס לֹוס דֶה דייגו סן
138 Diego de los Baños

 San Juan y ָמרטינֶס ִאי חואן סן
138 Martínez

 San Juan river נהר חואן סן
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 del הוואנה קאּבֹו ֶסגּונדֹו דֶל  
66 24 Segundo Cabo

 del הוואנה גאיֶיגֹו סנטרו דֶל  
83 82 Centro Gallego
הוואנה לֹומּבִיֹו קֹונדֶה דֶל  

63 del Conde Lombillo
24 Jaruco הוואנה חארּוקֹו  

169 Ferrer סיֶינפּוֶאגֹוס ֶפֶרר  
 Cantero טרינידד קאנֶטרֹו  

189
 Cueto הוואנה מלון קּוֶאטֹו  

76
 Collado ָקמאגּוֵאיי קֹויאדֹו  

200
 Falla ֶאּוטימיֹו ּבֹונֶט פאלָה

177 Bonet Eutimio
 23 Palo Monte מֹונֶטה ּפאלֹו

190 112 91
270 Palmares ּפאלמאֶרס

Palma חֹוָאקין חוסה ּפאלָמה
217 José Joaquín

ֶאסטראדָה טומאס ּפאלָמה
45 Palma Tomás Estrada
ֵריאלֶס קֹונגֹוס לֹוס דֶה ּפאלֶנֶקה
 Palenque de los טרינידד

291 288 Congos Reales
סימארֹונֶס לֹוס דֶה ּפאלֶנֶקה

 Palenque de los
143 Cimarrones

הוואנה אמפורה ּפאנַאֶתנית
 Panathenaean Amphora

92
29 Paz Senel ֶסנֶל ּפאס
הוואנה ּפראדֹו דֶל ּפאֵסאֹו

 81 25 Paseo del Prado
86-7

סיֶינפּוֶאגֹוס ּפראדֹו דֶל ּפאֵסאֹו
169 157 Paseo del Prado

הוואנה מיליטאר ּפאֵסאֹו
91 84 Paseo Militar

 Paso ּפאֶרדֹונֶס לֹוס דֶה ּפאסֹו
206 de los Paredones

תיאטרו ּפאּפאלֹוֶטה
 Papalote Teatro ָמָטנסאס

291 288
69 Packard מכונית פאקארד
 Parador La ִסיָה לָה ּפאראדֹור

199 Silla
ֶסּבֹורּוקֹו דֶה פאראיֹונֶס

 Farallones de Seboruco
216

קתדרלות ראו ּפארֹוקיָאל
כנסיות

אמנה 41 45 פאריז

Fabelo רוברטו פאּבֶלֹו
95 27 Roberto

אֹולגין אֹורגָנֹוס דֶה פאּבריָקה
213 Fábrica de Órganos

ָטּבָקֹוס דֶה פאּבריָקה
ּפינאר דֹונאטיֶין פרנסיסקו

 Fábrica de Tabacos ריו דֶל
141 Francisco Donatién

Padura ליאונרדו ּפאדּוָרה
29 Leonardo

Padrón אנטוניו דון ּפאדרֹון
185 Don Antonio

 Paula הוואנה רובע פאולה
77 quarter

הוואנה תיאטרו פאוסטו
 124 87 Fausto Teatro

127
ּכריסטֹוּבָל חואן פאחארדֹו

קּוקאלאמּבֶה ֶאל נאּפֹולֶס
 Fajardo Juan Cristóbal

207 Nápoles
 Failde Miguel מיגל ָפאילדֶה

158
 50 País Frank פרנק ָּפִאיס

228
קברו 230  

ּפאלאסיֹו
 182 Brunet טרינידד ּברּונֶט  

185
 Guasch ריו דֶל ּפינאר גּוָאש  

140-1 25
 de הוואנה ָאלדאָמה דֶה  

90 84-5 25 Aldama
 de גֹורדָה ּפּונָטה ואיֶיה דֶה  

170 Valle
25 de Valle ואיֶיה דֶה  

 de הוואנה ֶרבֹולּוסיֹון לָה דֶה  
102 la Revolución

ָאגּוָאס דֶה מארֶקֶסס לֹוס דֶה  
 de los הוואנה קלאראס

 Marqueses de Aguas
62 Claras

ָארקֹוס דֶה מארֶקֶסס לֹוס דֶה  
 de los Marqueses הוואנה

63 de Arcos
הוואנה ָמטרימֹוניֹוס לֹוס דֶה  

86 de los Matrimonios
ֶחנֶָרלֶס ָקּפיָטנֶס לֹוס דֶה  

 de los Capitanes הוואנה
 70-1 66 57 24 Generales

72
 de גּוַאנָטנאמֹו סאלסינֶס דֶה  

238 Salcines

דֶה מנואל קרלוס ֶססֶּפדֶס
 Céspedes Carlos Manuel

219 218 44 43 de
 Casa ּבאיאמֹו הולדתו בית  

217 Natal
דֶה סנטיאגו ֶססֶּפדֶס ּפארֶקה  

קובה 224
פסלו 216  
קברו 230  

ספא 250
ספורט 19

חוץ 293-5 פעילויות  
תחרויות 292  

אולמות 292 ספורט
לֵיָאל אּוֶסּביֹו סֶּפנגלֶר

 Spengler Eusebio Leal
72 61

ספרד
41 בהוואנה פלורידה החלפת  

של והקולוניאליזם הכיבוש  
קובה 39 110

העצמאות 44-5 77 מלחמת  
ספרות 28-9

חוסה ש ע הלאומית ספרייה ה
 Biblioteca הוואנה מרטי
102 Nacional José Martí

ספרים
קניות 287  

 Cerro de קאנֶטָרה לָה דֶה ֶסרֹו
221 la Cantera

 Cerro de מאיאּבֶה דֶה ֶסרֹו
213 212 Mayabe

Zerquera אנטוניו ֶסרֶקָרה
184 Antonio

בקובה 36-7 סתיו

ע
עבדות 15 41 44 193 197 

209
הסוכר 42-3 במטעי  

הקפה 237 במטעי  
עבודות־יד 285 286-7

ָארמאס 69 דֶה פלאסה שוק  
החדש 39 40 110 עולם ה

עיתונים 305
עצים 21 117 172-3

קובה 45-6 עצמאות
 Thalassia ים עשב

150 testudinum

פ
הוואנה קובה ּפאּבֶיֹון

98 Pabellón Cuba
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קאמֶּפסטֶרה קאסינֹו ּפארֶקה  
 Parque Casino ָקמאגּוֵאיי

203 Campestre
חֹוסֹונֶה ֶרטירֹו ּפארֶקה  

 Parque Retiro ואראדֶרֹו
162 130 Josone

לאומיים פארקים גם ראו  
 Pavlova Anna אנה פבלובה

158 82 81
 Pedroso Iván איוואן ֶּפדרֹוסֹו

292 19
101 Poey Felipe ֶפליֶּפה ּפֹוֵאי
הוואנה אינדִיָה לָה דֶה פּוֶאנֶטה

84 Fuente de la India
לֵיאֹונֶס לֹוס דֶה פּוֶאנֶטה

 Fuente de los הוואנה
74 Leones

Fuentes גֶרגֹוריֹו פּוֶאנֶטס
115 114 Gregorio

מרטין ָאריֶאָטה ִאי ּפּוֶארָטה
 Puerta y לָה דֶה קאלבֹו

 Arrieta Martín Calvo de
73 la

ומבצרים טירות ראו פּוֶארֶטה
Fuerte

 Puerto Padre ּפאדֶרה ּפּוֶארטֹו
207

פוליטיקה 16-17
 Polymita חלזונות ּפֹולימיָטה

245 21 snails
27 Fong Flora פלורה פֹונג
קּולטּוראלֶס ּביֶינֶס דֶה פֹונדֹו
 Fondo de ּבאראקֹוָאה
242 Bienes Culturales

פליפה פֹונדֶסביֶאלָה
70 Fondesviela Felipe

 Punta איקאקֹוס ּפּונָטה
163 Hicacos

 Punta Gorda גֹורדָה ּפּונָטה
170 155

 Punta de ּפאלָמה דֶה ּפּונָטה
138 Palma

דֶה איסלָה ֶאסֶטה דֶל ּפּונָטה
 Punta del Este חּובֶנטּוד לָה

151 39
 Punta ָּפרדֶנאלֶס ּפּונָטה

150 Pardenales
 Ponce Fidelio פידליו ּפֹונֶסה

203
 Fonseca Ever ֶאבֶר פֹונֶסָקה

95 27
 Pocock George ורג ג ּפֹוקֹוק

41

קלרה סנטה טּודּורי ּפארֶקה  
175 Parque Tudury

דייגו סן גוויָרה לָה ּפארֶקה  
 Parque La ּבאניֹוס לֹוס דֶה

138 Güira
קאּבאיֶירֹו לּוס ּפארֶקה  
 Parque Luz הוואנה

127 126 Caballero
וידאל לֵיאֹונִסיֹו ּפארֶקה  
 Parque קלרה סנטה

174 Leoncio Vidal
ָמָטנסאס ליּבֶרטאד ּפארֶקה  

159 Parque Libertad
הוואנה לנין ּפארֶקה  
116 Parque Lenin

אוסוריו מאֵסאֹו ּפארֶקה  
 Parque Maceo ּבאיאמֹו

217 Osorio
ֶמטרֹוּפֹוליָטנֹו ּפארֶקה  

 Parque הּבאנה לָה דֶה
 Metropolitano de La

127 126 Habana
ויניָאלֶס מרטי ּפארֶקה  

141 Parque Martí
סיֶינפּוֶאגֹוס מרטי ּפארֶקה  

168 Parque Martí
טֹוָאה ריו נטוראל ּפארֶקה  

 Parque Natural Río Toa
244

דֶה אלחנדרו נסיונל ּפארֶקה  
 Parque Nacional אּומּבֹולט

 Alejandro de Humboldt
295 245

אֹולגין חוסה סן ּפארֶקה  
212 Parque San José
הוואנה סנטרל ּפארֶקה  

101 80-1 Parque Central
ּבאיאמֹו ֶססֶּפדֶס ּפארֶקה  

217 216 Parque Céspedes
טרינידד ֶססֶּפדֶס ּפארֶקה  
190 Parque Céspedes

דֶה סנטיאגו ֶססֶּפדֶס ּפארֶקה  
 Parque Céspedes קובה

224-7 222 210
ס סאנֶצ ֶסראִפין ּפארֶקה  

 Parque סּפיריטּוס ָסנקטי
195 Serafín Sánchez

אֹולגין ֶּפראלָטה ּפארֶקה  
212 Parque Peralta

גארִסיָה קאליסטֹו ּפארֶקה  
 Parque Calixto אֹולגין

212 García

הוואנה מלון סנטרל ּפארֶקה
 81 Parque Central Hotel

254
וגנים פארקים

136 סֹורֹוָאה דֶה אֹורקידֶָאריֹו  
סנטה־ ָאּבֶל העתיקות אתר  

קובה דֶה סנטיאגו מריה
 Parque Histórico Abel

231 Santamaría
מֹורֹו הצבאי העתיקות אתר  

 Parque הוואנה קאּבאניָה
 Histórico Militar Morro

110 Cabaña
הוואנה הלאומי החיות גן  

 Parque Zoológico
116 Nacional

נטוראל ּפארֶקה גראן  
166 164 מֹונֶטמאר
הלאומי הבוטאני הגן  

 Jardín Botánico הוואנה
116-17 Nacional

פרהיסטוריה לָה דֶה ואיֶיה  
 Valle de ּבאקֹונָאֹו ּפארֶקה

234 la Prehistoria
גראן לָה דֶה בוטאניקו חארדין  
 Jardín Botánico de ּפיֶידָרה

236 la Gran Piedra
סֹולֶדאד בוטאניקו חארדין  

 Jardín סיֶינפּוֶאגֹוס
172-3 Botánico Soledad

מגורים 267-8  
מפה 234-5  

מאוירת 224-5 רחובות מפת  
סקירה 226-7  
סקירה 236-7  

ָאגָרמֹונֶטה איגנאסיו ּפארֶקה  
 Parque Ignacio ָקמאגּוֵאיי

202 200 Agramonte
אינדֶֶּפנדֶנסיָה ּפארֶקה  

 Parque ּבאראקֹוָאה
242 Independencia

הוואנה קיחֹוֶטה ֶאל ּפארֶקה  
98 Parque El Quijote

הוואנה ָאלֶמנדאֶרס ּפארֶקה  
109 Parque Almendares
 Parque ּבאקֹונָאֹו ּפארֶקה  

234-7 11 Baconao
מיל ֹו אֹוצ דֶה ּפארֶקה  

 Parque ואראדֶרֹו טאִקיָאס
162 8000 Taquillas de
פָרֶטרנידד לָה דֶה ּפארֶקה  

 Parque de la הוואנה
91 84 80 Fraternidad
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 Playa Paraíso ּפאָרִאיסֹו פלאיה
152

 Playa מלונות ֶּפסֶקרֹו פלאיה
268 Pesquero hotels
 Playa ּפרֹוִאיּבידָה פלאיה

198 180 Prohibida
 Playa קֹובארּוּביָאס פלאיה

207 Covarrubias
 Playa לּונָה ֹו ראנצ פלאיה

171 Rancho Luna
150 Playa Roja רֹוָחה פלאיה

דיֶיסיֵסייס דֶה ּפלאיִיָטה
109 16 Playita de הוואנה

 Peláez Amelia ָאֶמליָה ֶּפלֶָאס
98 95 27 26

הוואנה  ארמאס דֶה פלאסה
 72 Plaza de 69 66-7

Armas
סנטיאגו ארמאס דֶה פלאסה

 Plaza de Armas קובה דֶה
224-5

קתדרל לָה דֶה פלאסה
 Plaza de la הוואנה
62-3 57 Catedral

ֶרבֹולּוסיֹון לָה דֶה פלאסה
 Plaza de la אֹולגין

213 Revolución
ֶרבֹולּוסיֹון לָה דֶה פלאסה
 Plaza de la הוואנה

 64 56 17 10 Revolución
103 102 99

ֶרבֹולּוסיֹון לָה דֶה פלאסה
 Plaza de קובה דֶה סנטיאגו

231 la Revolución
סנטיאגו מארֶטה דֶה פלאסה
 Plaza de Marte קובה דֶה

231
פרנסיסקו סן דֶה פלאסה

 Plaza de San הוואנה
74 69 Francisco

ּבאיאמֹו איְמנֹו דֶל פלאסה
216 Plaza del Himno

ָקמאגּוֵאיי כרמן דֶל פלאסה
202 Plaza del Carmen

 Plaza הוואנה ויֶיָחה פלאסה
76 60 Vieja

 Plaza טרינידד מאיֹור פלאסה
 Mayor

182-3 מאוירת רחובות מפת  
מאיֹור 189 פלאסה סביב  

סקירה 184-5  
 Plaza הוואנה מלון פלאסה

254 248 81 Hotel

 Pico San Juan חואן סן ּפיקֹו
173

 Platt תיקון ּפלאט
239 46 45 Amendment

 Playas del ֶאסֶטה דֶל ּפלאיָאס
113 107 10 Este

מגורים 256  
 Playa Ancón ָאנקֹון פלאיה

192
 Playa ֶאסֶמָרלדָה פלאיה

268 Esmeralda
 Playa Bonita בוניטה פלאיה

207
 Playa Bianca ביאנקה פלאיה

153
 Playa ּביּביחאגּוָאה פלאיה

149 Bibijagua
 Playa Brava בראבה פלאיה

207
מלונות גּוַארדָלָוואָקה פלאיה

Playa Guardalavaca
268 hotels

 Playa Don לינֹו דֹון פלאיה
214 Lino

 52 Playa Girón חירֹון פלאיה
167 165

החזירים מפרץ גם ראו  
 Playa טֹורטּוגָה פלאיה

153 152 133 Tortuga
 Playa קולוָרדאס לאס פלאיה
218 49 48 Las Coloradas

 Playa Larga לארגָה פלאיה
167 165

 Playa Los ּפינֹוס לֹוס פלאיה
207 Pinos

 Playa פלאֶמנקֹוס לֹוס פלאיה
199 Los Flamencos

לארגֹו קאיֹו קוקוס לֹוס פלאיה
153 152 Playa Los Cocos
ָקמאגּוֵאיי קוקוס לֹוס פלאיה
 204-5 Playa Los Cocos

206
 Playa לינדָמאר פלאיה

152 Lindamar
 Playa מאגּוָאנָה פלאיה

245 Maguana
 Playa Siboney סיּבֹונֵיי פלאיה

234
 Playa Sirena סירנה פלאיה

152
 Playa לּוִסיָה סנטה פלאיה

 206 147 136 Santa Lucía
293

מגורים 265  

הוואנה ֶאדיפיסיֹו פֹוקָסה
98 Focsa Edicio

מכונית 69 237 פורד
ֶרנֶה ּפֹורטֹוקאֶררֹו

 27 26 Portocarrero René
228 116 102 98 93
ֶססאר לּוס לָה דֶה ּפֹורִטיֹו

30 Portillo de la Luz César
Fornaris חוסה פֹורנאריס

217 José
 Forestier Jean אן ז פֹוֶרסטיֶיה

86 79 59
ואסקֹו פיגֶרֹוָאה דֶה ּפֹורקאיֹו

Porcallo de Figueroa
190 177 Vasco

ּבאטיסָטה ובאני ג ּפיָאֶצָטה
 Piazzetta Giovanni

94 Battista
Figueredo פדרו פיגֶֶרדֹו

217 Pedro
Figueredo ֹו ֶּפרּוצ פיגֶֶרדֹו

216 Perucho
דֶה ֶפרמין חואן פיגֶרֹוָאה

 Figueroa Juan Fermín
159 de

י לואיג ּפיֶיטָרָסנָטה
71 Pietrasanta Luigi

115 114 Pilar יאכטה ּפילאר
219 Pilón ּפילֹון

 Pinar del Río ריו דֶל ּפינאר
140-1 134
מגורים 258  

מסעדות 279  
מפה 140  

 Pinar del מחוז ריו דֶל ּפינאר
133 Río province

Piñera וירחיליֹו ּפיניֶיָרה
29 Virgilio

 Finlay Carlos קרלוס פינלי
87

Pinzón מרטין ֶחרֹונימֹו ּפינסֹון
68 Gerónimo Martín

 Finca הוואנה ויִחיָה לה פינָקה
115 114 107 10 La Vigía

 Pichardo מערות ארדֹו ּפיצ
206 grottoes

Pichardo רֹודריגֶס ארדֹו ּפיצ
92 Rodríguez

 Picasso Pablo פבלו פיקאסו
26

244 Pico Galán גאלאן ּפיקֹו
 Pico Turquino טּורקינֹו ּפיקֹו

220 20
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דיסקו דֶל אינטרנסיונל ֶפִריָה
 Feria הוואנה קובה־דיסקו

 Internacional del Disco
34 Cubadisco

 Período ֶאסֶּפסיָאל ֶּפריֹודֹו
53 Especial

29 Prieto Abel ָאּבֶל ּפִריֶיטֹו
Prieto אלפונסו ּפִריֶיטֹו

27 Alfonso
הוואנה מאיֹו דֶה ּפריֶמרֹו
34 Primero de Mayo

דֶה סיֶיגֹו תיאטרו ּפרינסיָּפל
 Principal Teatro ָאבילָה

196
ָסנקטי תיאטרו ּפרינסיָּפל

 Principal Teatro סּפיריטּוס
194

ָקמאגּוֵאיי תיאטרו ּפרינסיָּפל
 201 88 Principal Teatro

291 288
ָסנקטי קובה דֶה ֶּפרלָה

 Perla de Cuba סּפיריטּוס
195

הוואנה 82-3 פרלמנט ה
Fernández חֹוֶסִאיטֹו פרננדס

238 Joseíto
ארמנדו פבלו פרננדס
 Fernández Pablo

29 Armando
Fernández ָרפאל פרננדס

25 Rafael
התעופה נמל ָּפאיס פרנק

 Frank País Airport אֹולֹוגין
308

 Pérez Leonor לֵיאֹונֹור ֶּפֶרס
77

 Pérez Pedro א פדרו ֶּפֶרס
238 A

 Pérez דאמאסֹו ּפראדֹו ֶּפֶרס
171 30 Prado Dámaso

 Pérez מינָה ֹומֹונט צ ֶּפֶרס
109 Chaumont Mina
 Pérez רֹוֶחליֹו קּוּבִיָה ֶּפֶרס

140 Cubilla Rogelio
195 Presa Zaza סאָסה ּפֶרָסה
 Presidio כלא מֹודֶלֹו ּפֶרסידיֹו
151 149 Modelo prison
20 המפרץ נימפית מזן פרפר

171 Perché ה ֶּפרֶצ
 Ferrer Ibrahim איברהים ֶפֶרר

31
 Ferrer Esteban ֶאסֶטּבאן ֶפֶרר

217

לשורשים וֶומילֶֶרה פסטיבל
גּוַאנָּבאקֹוָאה האפריקניים

 Festival de Raíces
34 Africanas Wemilere

קובה־דאנסֹון פסטיבל
 Festival ָמטאנסאס

37 Cubadanzón
לתיאטרון ָקמאגּוֵאיי פסטיבל

 Festival de Teatro de
34 Camagüey
פסטיבלים 34-7

למחול  הבינלאומי הפסטיבל  
 Fiesta קלרה (סנטה

 Internacional de la Danza
34

גּוַאנטאנֶָמָרה לָה ָא פיֶיסָטה  
 Fiesta a la גּוַאנטאנאמֹו

37 Guantanamera
דֶל וירֶחן לה דֶה פיֶיסָטה  

קובה דֶה סנטיאגו קֹוּבֶרה
 Fiesta de la Virgen del

36 Cobre
מֹורֹון גאלֹו דֶל פיֶיסָטה  

 181 35 Fiesta del Gallo
196

סנטיאגו פּוֶאגֹו דֶל פיֶיסָטה  
 Fiesta del Fuego קובה דֶה

35
סנטיאגו קאריּבֶה דֶל פיֶיסָטה  
 Fiesta del Caribe קובה דֶה

231 227 222
האיברית־ התרבות פסטיבל  

 Fiesta de אֹולֹוגין אמריקנית
 la Cultura Iberoamericana

36
ליד מלון ָּפָסָקּבאיֹוס

 Pasacaballos סיֶינפּוֶאגֹוס
171 hotel

מיגל ּבאגֶר ִאי ָּפסקּוָאל
 Pascual y Baguer Miguel

115
חוץ 293-5 פעילויות

פקס 305
 Prat פרנסיסקו ּפּוץ ּפראט

226 Puig Francisco
37 Parrandas ּפָראנדאס

ָאבילָה 196 דֶה סיֶיגֹו  
ֶרֶמדיֹוס 177  

Perovani ּוזֶֶּפה ג ֶּפרֹובאני
64 Giuseppe

 Flores ֶּפלֶָאס צהובים פרחים
95 amarillas

ָחייֶמה ראבֶלֹו ָּפרָטגאס
84 Partagás Ravelo Jaime

ָסנקטי מלון פלאסה
 195 Plaza Hotel סּפיריטּוס

265
דיֹוס דֶה חואן סן פלאסה

 Plaza San Juan ָקמאגּוֵאיי
 181 131 128-9 de Dios

202
טרינידד אנה סנטה פלאסה

190 Plaza Santa Ana
חיגּוֶאה דֶל ּפלאסּוֶאלָה

 Plazuela del טרינידד
189 Jigüe

 Paladares מסעדות ּפָלָדאֶרס
270

41 Florida פלורידה
197 Florencia פלורנסיה

53 קובניים פליטים
פלמינגו 21

 Peña הוואנה ּפֹו ּבֶרה ּפֶניָה
87 Pobre

ּפֹורטֹוקאֶררֹו הגבעה פנים
26 Interno del Cerro

307 18 ֶּפסֹוס
דֶה ּכריסטֹוּבָל סן דֶה ֶפסֶטחֹוס

 Festejos הוואנה הּבאנה לָה
 de San Cristóbal de La

37 Habana
דֶה אינטרנסיונל פסטיבל

ס סאנֶצ ֶּפֶּפה טרֹובָה לָה
 Festival קובה דֶה סנטיאגו
 Internacional de la Trova

34 Pepe Sánchez
אֹורֹו דֶה ּבֹולֶרֹוס פסטיבל

הוואנה מֹורֹון סנטיאגו
35 Festival Boleros de Oro

הבינלאומי פסטיבל ה
 Festival הוואנה של לבלט

 Internacional de Ballet de
36 La Habana

הבינלאומי פסטיבל ה
בת־זמננו למוסיקה

 Festival הוואנה של
 Internacional de Música

 Contemporánea de la
36 Habana

הבינלאומי פסטיבל ה
לטיני־אמריקני לקולנוע

 Festival הוואנה בן־זמננו
 Internacional del Nuevo

 29 Cine Latinoamericano
288 37
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ָקמאגּוֵאיי גּוַאחאּבָה קאיֹו
206 Cayo Guajaba

 Cayo Guillermo גִיֶירמֹו קאיֹו
198 197

מגורים 264  
דֶה סנטיאגו גראנָמה קאיֹו

233 Cayo Granma קובה
 Cayo אֹולגין ּבָריָאיי דֶה קאיֹו

214 de Bariay
ריו דֶל ּפינאר חּוִטיאס קאיֹו

136 Cayo Jutías
 Cayo סּור דֶל לארגֹו קאיֹו

 133 130 10 Largo del Sur
293 152-3

מגורים 256-7  
תעופה 308 נמל  

מפה 152-3  
ריו דֶל ּפינאר לֶביָסה קאיֹו

137 Cayo Levisa
מגורים 257  

איסלָה אינדִיֹוס לֹוס קאיֹו
 Cayo los חּובֶנטּוד לָה דֶה

150 Indios
 Cayo סייֶנפּוֶאגֹוס לֹוקֹו קאיֹו

169 Loco
 Cayo ואראדֶרֹו ליּבֶרטאד קאיֹו

156 Libertad
 Cayo אֹולגין נָראנחֹו קאיֹו

215 Naranjo
ָקמאגּוֵאיי סאּבינאל קאיֹו

206-7 Cayo Sabinal
 Cayo אֹולגין ָסֶאִטיָה קאיֹו

216 Saetía
מגורים 267  

 Cayo מגורים מריה סנטה קאיֹו
258-9 Santa María

לֹוס ארכיפלג ּפאחארֹו קאיֹו
 Cayo Pájaro קאנאֶראֹוס

153
חארדינֶס גראנדֶה ּפאֶרדֹון קאיֹו

 Cayo Paredón ֵריי דֶל
197 Grande

לָה דֶה איסלָה ּפיֶידָרה קאיֹו
150 Cayo Piedra חּובֶנטּוד

ריו דֶל ּפינאר ָּפָרִאיסֹו קאיֹו
137 Cayo Paraíso

לֹוס ארכיפלג קאנטילֶס קאיֹו
 Cayo Cantiles קאנאֶראֹוס

153
 11 Cayo Coco קֹוקֹו קאיֹו

198-9 197 180 179 131
מגורים 263-4  

מפה 198-9  

ָמסֹוּפֹוטֹון 138  
קּוּביטאס 206 דֶה סיֶיָרה  

 Sierra del רֹוסאריֹו דֶל סיֶיָרה  
137 Rosario

167 לארגָה ּפלאיָה  
סאָסה 195 ּפֶרָסה  

199 קֹוקֹו קאיֹו  
גּוַאנָָאָקּביּבֶס 146 ֶרֶסרבָה  

צרפת 40
Churchill ווינסטון יל רצ צ

98 Winston

ק
Caballero ברונו קאּבאיֶירֹו

171 Bruno
 Cabo San אנטוניו סן קאּבֹו

146 Antonio
לָה דֶה איסלָה פראנֶסס קאּבֹו

150 Cabo Francés חּובֶנטּוד
 Cabo קֹוריֶינֶטס קאּבֹו

146 Corrientes
218 Cabo Cruz קרּוס קאּבֹו

 Caburní falls מפל קאּבּורני
191 180

70 43 Cabildos קאּבִילדֹוס
קֹונגֹוס לֹוס דֶה קאּבילדֹו  

אנטוניו סן דֶה ֵריָאלֶס
 Cabildo de los טרינידד

 Congos Reales de San
190 Antonio

איסּוָאָמה ָקָרּבאלי קאּבילדֹו  
 Cabildo קובה דֶה סנטיאגו
 289 229 Carabalí Izuama

291
ֶסרבאנדֹו מֹוֶרנֹו קאּבֶרָרה

Cabrera Moreno
95 27 Servando

 Cao חֹורֶחה קאמּפֹוס ָקאֹו
176 Campos Jorge

239 Cajobabo קאחֹוּבאּבֹו
166 Cajimo קאחימֹו

Caibarién מגורים ָקאיּבאריֶין
258 hotels

 Cayo הוואנה אּוֶאסֹו קאיֹו
91 Hueso

לֹוס ארכיפלג איגואנה קאיֹו
 Cayo Iguana קאנאֶראֹוס

153
ָקמאגּוֵאיי ָאנקליָטה קאיֹו

207 Cayo Anclita
ָאנקֹון ּפלאיָה ּבלאנקֹו קאיֹו

192 Cayo Blanco
 Cayo ָקמאגּוֵאיי ּבלאנקֹו קאיֹו

207 Blanco

 Ferrer José סיֶרס חוסה ֶפֶרר
169 Sirés

Ferrara אֹוֶרסֶטה ֶפֶרָרה
101 Oreste

115 Perera José חוסה ֶּפֶרָרה
פשע 301

צ
23 22 Changó אנגֹו צ
Zanelli לו אנג צאנֶלי

57 Angello
 Chacón Luis לואיס אקֹון צ

65
 Siempre ָמרטינֶס לנצח ה צ

38 Che
Che גווארה ראו ה ֶצ

גארִסיָה טרופית צוענייה
95 26 Gitana tropical

Form לֹונגָה ואור מרחב צורה
93 Space and Light
אֹולגין ָמאיָטה דֶה ֹורֹו צ

215 Chorro de Maíta
סגנון ּוריגֶֶרסק צ

65 Churrigueresque style
Chibás אדוארדו יּבאס צ

47 Eduardo
טלפונים 304-5 ציבוריים

שירותים 302 ציבוריים
תחבורה ציבורית

קובה 310-11 בתוך  
הוואנה 314-15  

ציד 294 295
מאסּפֹוטֹון 138  

מֹורֹון 197  
ציור 26-7

מוזיאונים גם ראו  
ציפורים 20-1

צלילה 147 293 295
חופשות 250  

ראנלָה הרוטונדה קולג לסי צ
קאנאלֶטֹו והתמזה האוס

Chelsea College Rotunda
 Ranelagh House and the

94 Thames Canaletto
צמחייה 20-1

דקלים 21 117 173 178   
244 193

164 סאּפאָטה האי חצי  
אלמוגים 147 שוניות  
וגנים פארקים גם ראו  

צפרות 294-5
יּונֶקה 244 ֶאל  

יּומּורי 245 דֶה ּבֹוָקה  
סאּפאָטה 164 האי חצי  
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ֶפליֶּפה טומאס ֹו קאמאצ
 Camacho Tomás Felipe

136
Camacho לורנסו ֹו קאמאצ

64 Lorenzo
פרננדו קאמּפֹוָאמֹור

74 Campoamor Fernando
23 Cameroon קאֶמרּון

 Canal ּבָָהמאס דֶה ויֶיחֹו קאנאל
 197 Viejo de Bahamas

206
Canaletto אנטוניו קאנאלֶטֹו

94 Antonio
לֹוס ארכיפלג קאנאֶראֹוס

 Canarreos Archipiélago
148-53 de los

הוואנה מועדון קאנטינֶרֹוס
275 Cantineros club

 Cantero משפחת קאנֶטרֹו
189 family

 Cañada אינפיֶירנֹו דֶל קאניָאדָה
137 del Inerno

Casal דֶל חוליאן קאסאל
28 Julián del

לאס דֶה ּבָרטֹולֹוֶמה קאסאס
 Casas Bartolomé de las

227 223 182 39
 Casas טרֹובָה לָה דֶה קאסאס

291 290 16 de la Trova
ּבאראקֹוָאה 242   

הוואנה 124  
טרינידד 183 189 290 291  
קובה 224 228  דֶה סנטיאגו  

291 290
סּפיריטּוס 194 290  סנקטי  

291
 Casas קּולטּוָרה לָה דֶה קאסאס

288 18 de la Cultura
ּבאראקֹוָאה 242  

הוואנה 125 127  
טרינידד 189  

 CADECA קאמּביֹו דֶה קאסאס
306 Casas de Cambio

Casas לאס דֶה לואיס קאסאס
41 Luís de las

 casas ּפָרטיקּולאֶרס קאסאס
251 particulares

ריו דֶל ּפינאר גאראי קאסה
141 Casa Garay

סנטיאגו מלון גראנדָה קאסה
Casa Granda קובה דֶה

269 248 224 Hotel

 Calle G הוואנה G קאיֶיה  
99 58

98 Calle J הוואנה J קאיֶיה  
 Calle N הוואנה N קאיֶיה  

98
הוואנה אֹוּביסּפֹו קאיֶיה  

72 66 24 Calle Obispo
הוואנה אֹופיסיֹוס קאיֶיה  

72 69 66 Calle Ocios
הוואנה אינקיסידֹור קאיֶיה  

76 Calle Inquisidor
הוואנה ָאמיסטאד קאיֶיה  

90 Calle Amistad
 Calle הוואנה ֶאנָה קאיֶיה  

67 Enna
דֶה סנטיאגו ֶאֶרדִיָה קאיֶיה  

 222 Calle Heredia קובה
228

הוואנה ּבֶלאסקֹוָאִאין קאיֶיה  
59 58 Calle Belascoaín
הוואנה דראגֹונֶס קאיֶיה  

90 Calle Dragones
הוואנה וירטּודֶס קאיֶיה  

86 Calle Virtudes
 Calle הוואנה לינֶָאה קאיֶיה  

99 Línea
 Calle הוואנה מּוראיָה קאיֶיה  

76 Muralla
הוואנה ֶמרקאדֶֶרס קאיֶיה  

73 Calle Mercaderes
 Calle הוואנה סאנָחה קאיֶיה  

90 Zanja
הוואנה לאסארֹו סן קאיֶיה  

101 Calle San Lázaro
הוואנה ניקולאס סן קאיֶיה  

90 Calle San Nicolás
הוואנה ָרפאל סן קאיֶיה  

Calle San Rafael 81
 Calle הוואנה ּפאֵסאֹו קאיֶיה  

99 Paseo
 Calle הוואנה ראיֹו קאיֶיה  

90 Rayo
הוואנה ָאֶמל דֶה קאיֶיחֹון  

91 Callejón de Hammel
רחובות 118 שמות  

 238 Caimanera ָקאימאנֶָרה
239

מגורים 267  
 Calvino Italo איטלו קאלווינו

117
האי חצי ּבּוֶאנָה קאלֶָטה

 Caleta Buena סאּפאָטה
165

ֵריי דֶל חארדינֶס רֹומאנֹו קאיֹו
206 197 Cayo Romano
לֹוס ארכיפלג רֹוסאריֹו קאיֹו

 Cayo Rosario קאנאֶראֹוס
153

לֹוס ארכיפלג ריקֹו קאיֹו
153 Cayo Rico קאנאֶראֹוס

ואבנידאס קאייס
הוואנה ּבֶלחיָקה דֶה אבנידה  

72 Avenida de Bélgica
ּפֶרסידֶנֶטס לֹוס דֶה אבנידה  

 Avenida הוואנה G קאיֶיה
99 de los Presidentes

הוואנה ּפּוֶארטֹו דֶל אבנידה  
65 Avenida del Puerto
הוואנה ֶטרֶסָרה אבנידה  

109 Avenida Tercera
הוואנה ּפריֶמָרה אבנידה  

109 Avenida Primera
הוואנה קינָטה אבנידה  
108 Avenida Quinta
ֶטרֶסרֹו קרלוס אבנידה  

 Avenida Carlos III הוואנה
91

 La הוואנה ָרמָּפה לָה  
285 98 Rampa

ּבאראקֹוָאה מאלֶקֹון  
243 Malecón

 Malecón הוואנה מאלֶקֹון  
100 98 96 58-9

הוואנה ּפראדֹו דֶל ּפאֵסאֹו  
 81 25 Paseo del Prado

86-7
 Calle 12 הוואנה קאיֶיה 12  

99
 Calle 13 הוואנה קאיֶיה 13  

118
 Calle 14 הוואנה קאיֶיה 14  

108
 Calle 16 הוואנה קאיֶיה 16  

109
 Calle 17 הוואנה קאיֶיה 17  

99 25
 Calle 19 הוואנה קאיֶיה 19  

99
 Calle 23 הוואנה קאיֶיה 23  

99 98
 Calle 26 הוואנה קאיֶיה 26  

108
 Calle 28 הוואנה קאיֶיה 28  

109
 Calle 60 הוואנה קאיֶיה 60  

109
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הוואנה 65 ֶמדיֹו דֶל ּבֹודֶגיָטה  
ּבאראקֹוָאה רּוָסה לָה מלון  

243 Hotel La Rusa
קבר 104  

 Fundación הוואנה קרן  
 126 62 Alejo Carpentier

127
Carrera חוסה מנואל קאֶרָרה

84 25 Manuel José
של לזכרו פסלים קבוצת

גווארה ה ֶצ ארנסטו המפקד
 Conjunto קלרה סנטה

 Escultórico Comandante
176 Ernesto Che Guevara

אדריכלית ָקּבָרֹוקאס
163 Cabarrocas
מועדונים ראו קברט

קדילק 69
מזרח 11 208-45 קובה

מגורים 266-9  
מסעדות 283  
מפה 210-11  

132-53 10 מערב קובה
מגורים 256-8  

מסעדות 279-80  
מפה 134-5  

מזרח 11  מרכז קובה
178-207

מגורים 263-6  
מסעדות 282  

מפה 180-1  
מערב 11  מרכז קובה

154-77
מגורים 258-63  
מסעדות 280-2  

מפה 156-7  
 Cubana ָאביָאסיֹון דֶה קּוּבָנָה

311 310 308 de Aviación
הוואנה רובע קּוּבָנָקאן

108 Cubanacán quarter
 Cubanacán אֹוֶטלֶס קּוּבָנָקאן

251 248 Hoteles
סאלּוד ִאי טּוריסימֹו קּוּבָנָקאן

 Cubanacán Turismo y
251 250 248 Salud

Cobre דֶל בסיליקה קֹוּבֶרה
221 Basílica del

לרגל 36 עלייה  
קובה לתרבות הצוהר קּוּבֶָרט

 Cubarte The Portal of
288 Cuban Culture

 107 Cojímar קֹוחימאר
112-13

ָסנטֹובֶניָה דֶה קֹונדֶה דֶל קאסה
 Casa del Conde הוואנה

67 de Santovenia
חארּוקֹו קֹונדֶה דֶל קאסה

 Casa del Conde הוואנה
76 Jaruco

איגנאסיֹו דֶה נאטאל קאסה
ָקמאגּוֵאיי ָאגָרמֹונֶטה

 Casa Natal de Ignacio
201 Agramonte

ֶאֶרדִיָה חוסה דֶה נאטאל קאסה
 Casa קובה דֶה סנטיאגו
 Natal de José Heredia

227 224
גִיֶין ניקולאס דֶה נאטאל קאסה
 Casa Natal de ָקמאגּוֵאיי

201 Nicolás Guillén
קרלוס דֶה נאטאל קאסה

ּבאיאמֹו ֶססֶּפדֶס דֶה מנואל
 Casa Natal de Carlos

217 Manuel de Céspedes
מֹונטאנֶה ֶחסּוס נאטאל קאסה
 Casa Natal ֶחרֹונָה נּוֶאבָה

148 Jesús Montané
ָאּבָרה ֶאל פינָקה קאסה־מוסיאו

חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה
 Casa Museo Finca El Abra

150
Cacigal המושל קאסיגאל

69 Governor
192 184 Casilda קאסילדָה

דֶה ּפאלאסיֹו אספניול קאסינֹו
הוואנה ָמטרימֹוניֹוס לֹוס

86 Casino Español
190 Cacubu קאקּוּבּו

161 11 Cárdenas קארדֶנאס
Cárdenas ָאגּוסטין קארדֶנאס

95 73 Agustín
יָטה ּפאנצ קארדֶנאס

112 Cárdenas Panchita
 Caruso Enrico אנריקו קארוזו

169 168 85 81
 Cartacuba ציפור קארָטקּוּבָה

20
 Carretera סנטרל קאֶרֶטָרה

312 Central
 Caribbean איים קאריביים

152 12
צלילה 147  

שודדי־ים 40  
Carpaccio ויטֹוֶרה ֹו קארּפאצ

94 Vittore
Carpentier ָאלֶחֹו קארֶּפנטיֶיר

64 28-9 Alejo

אֹורטיס ָאלדֶמאן דֶה קאסה
 Casa de Aldemán טרינידד

188 184 183 Ortiz
הוואנה אפריקה דֶה קאסה

73 Casa de Africa
הוואנה גּוַאיָסאמין דֶה קאסה
73 Casa de Guayasamín
ויניָילֶס טומאס דֹון דֶה קאסה
141 Casa de Don Tomás

וֶלאסֶקס דייגו דֶה קאסה
 Casa de קובה דֶה סנטיאגו
226 225 Diego Velázquez

אמריקאס לאס דֶה קאסה
 Casa de las הוואנה

100 Américas
ִּפיָה אֹוּבָרה לָה דֶה קאסה

 Casa de la Obra הוואנה
73 66 Pía

ָאמיסטאד לָה דֶה קאסה
 Casa de la הוואנה

127 126 99 Amistad
 Casa de מוסיקה לָה דֶה קאסה

la Música
הוואנה 125 127  

טרינידד 189  
הוואנה ּפֹוֶאִסיָה לָה דֶה קאסה

127 126 Casa de la Poesía
הוואנה קומדיה לָה דֶה קאסה
 124 Casa de la Comedia

127
לָה דֶה קֹונדֶָסה לָה דֶה קאסה

 Casa de la הוואנה ֶראּוניֹון
62 Condesa de la Reunión
הוואנה ָאראּבֶס לֹוס דֶה קאסה
69 67 Casa de los Arabes

ס סאנֶצ לֹוס דֶה קאסה
 Casa de טרינידד ִאיסנאגָה

183 los Sánchez Iznaga
קֹונסּפיָרדֹוֶרס לֹוס דֶה קאסה

 Casa de los טרינידד
183 Conspiradores

הוואנה ֶמחיקֹו דֶה קאסה
73 Casa de México

טינאָחה לה ָאגּוָאה דֶל קאסה
 Casa del Agua La הוואנה

72 Tinaja
הוואנה סיֶינטיפיקֹו דֶל קאסה

86 Casa del Cientíco
וקולטה צ דֶל קאסה

 Casa del ּבאראקֹוָאה
242 Chocolate

סנטיאגו קאריּבֶה דֶל קאסה
 Casa del Caribe קובה דֶה

291 289 231
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 131 11 Camagüey ָקמאגּוֵאיי
200-3 181 179

היסטוריה 39  
מגורים 263  

מסעדות 282  
מפה 200-1  

תעופה 308 נמל  
פסטיבלים 35 36  

קמפינג 250 251
 52 Kennedy J F פ ג קנדי

167
 Cañonazo הוואנה ָקניֹונאסֹו

111
טרינידד ָרה נָצ ָקנָצ

275 182 Canchánchara
הוואנה ָקָסּבלָנָקה

160 111 Casablanca
דֶל מרטין חוסה ָקסִטיֹו

 Castillo José Martín del
218

ומבצרים טירות ראו ָקסִטיֹו
Castillo

Castro Fidel פידל קסטרו
חּובֶנטּוד 148 לָה דֶה איסלָה  

ּביראן 216  
מֹונקאדָה 149  הצבאי הבסיס  

236 230
 History לי תמחל ההיסטוריה  
 149 47 Will Absolve Me

231
הקובנית 39  המהפכה  

47-51
מכוניות 237  

מהפכה על מכריז  
סוציאליסטית 99

החזירים 57 165 167 מפרץ  
88 Granma גראנָמה משלחת  

ָמֶאסטָרה 220 231 סיֶיָרה  
קובה 225 דֶה סנטיאגו  

ֶרבֹולּוסיֹון לָה דֶה פלאסה  
הוואנה 102
רקע 51 209  

שלטון 17 52-3  
51 Castro Raúl ראּול קסטרו
 35 מֹונקאדָה הצבאי הבסיס  

230
הקובנית 48 המהפכה  

ָמֶאסטָרה 231 סיֶיָרה  
קפה 237 274

הוואנה ברכט תיאטרו קפה
 124 Café Teatro Brecht

127
קפה־אינטרנט 305

ּפיראטאס לֹוס דֶה קֹוסָטה
חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה

150-1 Costa de los Piratas
 Costa גּוַאנָטנאמֹו סּור קֹוסָטה

239 209 Sur
גלידריות רשת קֹוֶּפליָה

271 99 98 Coppelia
הוואנה סאנָחה דֶה יֹו קּוִצ
90 Cuchillo de Zanja
לָה דֶה איסלָה קֹוקֹודרילֹו

151 Cocodrilo חּובֶנטּוד
315 Cocotaxis קֹוקֹוָטקסי

קוקטיילים 275
 Corrales Raúl ראול קֹוראלֶס

51
116 Korbel Lev לב קֹורּבֶל
 Korbel Mario מריו קֹורּבֶל

101
Korda אלברטו קֹורדָה

176 102 Alberto
Cortina מנואל דון קורטינה

138 Don Manuel
Cortés ֶארנאן קֹורֶטס

223 192 Hernán
האי חצי טומאס סנטו דֶה קֹוָרל
 Corral de Santo סאּפאָטה

164 Tomás
גארִסיָה ָאלֶחאנדרֹו ָקטּורלָה

 Caturla Alejandro García
177

 Kid Chocolate שוקולד קיד
19

 Keaton Buster באסטר קיטון
98

רכבת ראו רכבות קיטור
אנטוניו סימֹונֶטי קינטאנָה

Quintana Simonetti
116 Antonio

מֹולינֹוס לֹוס דֶה קינָטה
 Quinta de los הוואנה

101 Molinos
דֶה וירחיל פרנסיסקו קיניֹונֶס

 Quiñones Francisco Virgil
177 de

בקובה 35 קיץ
Quirot פידֶליָה אנה קירֹוט

292 19 Ana Fidelia
 Club de הּבאנה גולף דֶה קלּוּב

295 294 Golf Habana
 Club ואראדֶרֹו גולף דֶה קלּוּב

295 294 de Golf Varadero
סֹורֹויָה החווה בגני קלֹוטילדֶה

 Clotilde en los jardines de
94 la Granja

לֶס ָאגּוָאָצ קאסה דֶה קֹוטֹו
 Coto de Caza פאלָה דֶה

197 Aguachales de Fala
 Coto מֹורֹון דֶה קאסה דֶה קֹוטֹו

197 de Caza de Morón
Collazo גִייֶרמֹו קֹויאסֹו

95 Guillermo
203 Collar טייס קֹויאר

25 Colli Alfredo אלפרדו קֹויִי
 Cole Nat King קינג נאט קול

109 65
כריסטופר קולומבוס

Columbus Christopher
בקובה 39 אדמותיו  

ּבאראקֹוָאה 242  
בקובה 214  

207 ֵריינָה לָה דֶה חארדינֶס  
לספרד 32 טבק לוקח  

מאנסאנִיֹו 219  
סיֶינפּוֶאגֹוס 168  

עצמותיו 64  
פסליו 66 161 227 243  
לָה דֶה איסלָה מלון קֹולֹוני

 Colony Hotel חּובֶנטּוד
293 257 150-1

 Colorados ארכיפלג קֹולֹוָרדֹוס
136-7 archipelago

לורנסו סן דֶה קֹולֶחיֹו
 Colegio de סיֶינפּוֶאגֹוס

168 San Lorenzo
 126 99 80 הוואנה קולנוע

127
29 קובני קולנוע

לָה דֶה איסלָה קֹומּבינאדֹו
152 Combinado חּובֶנטּוד

דֶל תיאטרֹו קֹומּונידָד
 Comunidad ֶאסָקמּבראי

173 Teatro del Escambray
 Compay ֶסגּונדֹו קֹומּפאי
222 31 30 Segundo

229 Conga קֹונגָה
23 Congo קונגו

גווארה 176 ה צ של ביקורו  
Conyedo דֶה חואן קֹוניֶידֹו

174 Juan de
Consuegra אּוגֹו קֹונסּוֶאגָרה

95 Hugo
Constable ון ג קונסטבל

94 John
ויקטור קונסטנטין

237 Constantin Victor
קרפנטר הבארוק קונצרט

29 Concierto Barroco
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מגדלנה רֹובֶנסקאיָה
 Rowenskaya Magdalena

243
 Robert Hubert אּוּבֶר רֹוּבֶר

100
Roda דֶה ּכריסטֹוּבָל רֹודָה

85 Cristóbal de
Rodríguez ֶאסֶטּבאן רֹודריגֶס

25 Esteban
חואן קרּוס לָה דֶה רֹודריגֶס

Rodríguez de la Cruz מיגל
27 Juan Miguel

Rodríguez סילביו רֹודריגֶס
31 Silvio

ּפיָטה פליקס רֹודריגֶס
29 Rodríguez Félix Pita
69 Rolls Royce רולס־רויס

83 Roma רומא
רום 75 274

הוואנה 74 הרום מוזיאון  
דֶה סנטיאגו הרום מוזיאון  

קובה 223
125 31 30 Rumba רומבה
ָאֶמל דֶה קאיֶיחֹון דֶל רומבה

 Rumba del הוואנה
 125 Callejón de Hamel

127
ליאופולדו רֹוָמניאץ

95 Romañach Leopoldo
מאיֹו דֶה קרּוס לָה דֶה רֹוֶמריָאס

 Romerías de la אֹולגין
213 34 Cruz de Mayo
הספרדי המושל רֹונקאלי

146 Roncalli
 Roncalli מגדלור רֹונקאלי

146 lighthouse
Roig פרננדס מיגל רֹוץ

90 Miguel Fernández
Roca לָה דֶה פדרו רֹוָקה

232 Pedro de la
ואבנידאס קאיֶיס ראו רחובות
ָטּבָקֹוס דֶה פאּבריָקה ֵריָאל
 Real הוואנה ָּפרָטגאס

 Fábrica de Tabacos
84 80 Partagás Havana
85 Real Cárcel קארֶסל ֵריָאל
 Riviera קאריּבֶה דֶל ריביירה

220 del Caribe
קֹונסָטנֶטה ריּבָלאיגּוָאה

72 Ribalaigua Constante
 Rivera Diego דייגו ריברה

142
 Río de Mares מאֶרס דֶה ריו

214

סן דֶה מאיֹור ּפארֹוקיָאל  
 Parroquial ּבאיאמֹו סלבדור

 Mayor de San Salvador
217

ּפּוריסיָמה לָה דֶה קתדרל  
סיֶינפּוֶאגֹוס קֹונֶסּפסיֹון

 Catedral de la Purísima
168 Concepción

קאמּפֹוס לֹוס דֶה קתדרל  
דֶל מריה סנטה קובה דֶה

 Catedral de los רֹוסאריֹו
115 Campos de Cuba

סניורה נּוֶאסטָרה דֶה קתדרל  
ּבאראקֹוָאה ָאסּונסיֹון לָה דֶה

 Catedral de Nuestra
 Señora de la Asunción

242
סניורה נּוֶאסטָרה דֶה קתדרל  
דֶה סנטיאגו ָאסּונסיֹון לָה דֶה

 Catedral de Nuestra קובה
 Señora de la Asunción

227 225 133 131
סניורה נּוֶאסטָרה דֶה קתדרל  
ָקמאגּוֵאיי ָקנדֶלאריָה לָה דֶה

 Catedral de Nuestra
 Señora de la Candelaria

200
איסידֹורֹו סן דֶה קתדרל  

 Catedral de San אֹולגין
212 Isidoro

ּכריסטֹוּבָל סן דֶה קתדרל  
 Catedral de San הוואנה
64 63 57 24 Cristóbal

קרלוס סן דֶה קתדרל  
 Catedral de San ָמָטנסאס

159 Carlos
קתוליות 22

ר
Ramos דומינגו ראמֹוס

141 Domingo
203 Racho King קינג ֹו ראנצ

238 Revé Helio ֶאליֹו ֶרבֶה
הרוזנת ָקמארגֹו דֶה ֶרבִיָיה

Revilla de Camargo
100 Countess of

112 Regla ֶרגלָה
ָסנֶטִריָה ראו ה אֹוָצ דֶה ֶרגלָה

 Regla de Ocha
רדיו 305

 Radio Rebelde ֶרּבֶלדֶה רדיו
305 48

Rubinstein ארתור רובינשטיין
83 Arthur

ּפארֶקה איָסּבֶליָקה לָה ָקֶפטאל
 Cafetal La ּבאקֹונָאֹו
236-7 234 Isabelica

 Capitolio הוואנה ָקּפיטֹוליֹו
82-3 80 57 54 25

תמונות 285  
ראו איסּוָאָמה ָקָרּבאלי

 Carabalí Izuama קאּבִילדֹוס
Querol ָאגּוסטין ֶקרֹול

105 Agustín
לָה דֶה ניקולאס ּברּונֶט ִאי קרּוס
 Cruz y Brunet Nicolás de

185 115 la
ּבאראקֹוָאה ּפאָרה לָה ֶדה קרּוס

242 Cruz de la Parra
חצי קֹוקֹודרילֹוס דֶה קריָאדֶרֹו

 Criadero de סאּפאָטה האי
166 Cocodrilos

קריאולים 41
הוואנה בניין קריאטידות
58 Caryatid Building

סנטה לָה דֶה תיאטרו ָקרידָד
 Caridad Teatro de קלרה

291 288 174 la
 Bohemian בוהמיה קריסטל

185 crystal
הוואנה תיאטרו מארקס קרל

127 125 Karl Marx Teatro
ספרד מלך השלישי קרלוס

111 91 77 Carlos III
ספרד מלך החמישי קרלוס

197 Carlos V
קרמיקה 27

לקרמיקה הלאומי המוזיאון  
 Museo Nacional הוואנה

68 de la Cerámica
קארֶּפנטיֶיר ָאלֶחֹו קרן

 Fundación Alejo הוואנה
12 126 Carpentier

הוואנה אֹורטיס פרננדו קרן
 Fundación Fernando Ortíz

127 126
קרנבל

הוואנה 35  
דֶה סנטיאגו הקרנבל מוזיאון  

קובה 228
229 35 קובה דֶה סנטיאגו  

 Carpintero ציפור ָקרּפינֶטרֹו
20

קתדרלות
חואן סן דֶה איגלֶסיָה  

 Iglesia ֶרֶמדיֹוס ּבָאּוטיסָטה
177 de San Juan Bautista
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דֶל תיאטרל קֹומּונידָד  
291 280 173 ֶאסָקמּבראי

קובה 288 291 שאר  
קארידָד לָה דֶה תיאטרו  

קלרה 174 288 291 סנטה
ֶטרי טומאס תיאטרו  

 288 169 168 סיֶינפּוֶאגֹוס
291

דֶל פינאר מילאנֶס תיאטרו  
ריו 141

קובה דֶה נסיונל תיאטרו  
הוואנה 102 124

ָמָטנסאס  ָסאּוטֹו תיאטרו  
158 25

 87 הוואנה פאוסטו תיאטרו  
127 124

דֶה סיֶיגֹו ּפרינסיָּפל תיאטרו  
ָאבילָה 196

סנקטי ּפרינסיָּפל תיאטרו  
סּפיריטּוס 194

ָקמאגּוֵאיי  ּפרינסיָּפל תיאטרו  
291 288 201

תיירות 17-18
המהפכה 47 לפני  

לתיירים 300 מידע לשכות  
 Health tourism מרפא תיירות

303
ביולי ה־26 תנועת

 26 de Julio Movimento
51 50 49

תנין 166 207 235
מרכזים 290 291 תרבות

הוואנה 126 127  
 Cockerel מֹורֹון של תרנגול ה

196 of Morón

ש
שברולט 69

שגרירויות 300
שודדי־ים 40-1

ושווקים חנויות ראו שווקים
אלמוגים 20 שוניות

150 חּובֶנטּוד לָה דֶה איסלָה  
207 ֵריינָה לָה דֶה חארדינֶס  

147 146 גֹורדָה לָה מריה  
הקאריבי 147 בים צלילה  

שושנת־מים 173
שיחון 335-6

שיט 309 310-11 294 295
פירות 274 ומיצי שייקים

שעון 300
פתיחה 300 שעות

שפה 299
שיחון 335-6  

 Chartrand האחים ָשרטראן
95 brothers

ת
הקדוש חמישי יום תהלוכת

 Maundy טרינידד
184 Thursday Procession

סרט ושוקולד תותים
 Strawberry and Chocolate

98 29
שירות 312 תחנות

הוואנה מוזיאון תחריטים
63 Engraving Museum

תיאטרון
הּבאנה לָה דֶה תיאטרו גראן  

הוואנה 80 82-3 89 124 
125

הוואנה 124-5  

244 Río Toa טֹוָאה ריו
245 Río Miel מיֶיל ריו

173 Río Negro נֶגרֹו ריו
גארִסיָה אנטוניו רּודֶסינדֹו ריחֹו
 Rijo Rudesindo Antonio

194 García
170 Reina סיֶינפּוֶאגֹוס ֵריינָה

Ryswyk הסכם ָרייסוויק
41 40 Treaty

ריקוד 30-1
חופשות 250 ריקוד

ריקשה 315
315 ריקשות

רכבות
המשוריינת הרכבת אנדרטת  

קלרה 175 סנטה
ברכבת 311 נסיעה  

לנין 116 ּפארֶקה  
160 ֶהרשי רכבת  

הסוכר 42 193 תעשיית  
רכבת 311

אנדרטה המשוריינת רכבת ה
 Tren קלרה סנטה

175 Blindado Monument
 155 11 Remedios ֶרֶמדיֹוס

177
מגורים 260  

פסטיבלים 37  
 Remuzzi Gianni אני ג ֶרמּוצי

82
שירותיים 302 רפואיים

45-6 כינון רפובליקה ה
הוואנה ָקּפיטֹוליֹו רפובליקה ה

83 Republic
ראו פרנסיסקו ֶרּפילאדֹו

Repilado ֶסגּונדֹו קֹומּפאי
 Francisco
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