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67 מידע על המדריך

מידע על המדריך

25 טיולי הנהיגה במדריך זה משקפים את 
הגיוון הרב שבו התברכה צפון איטליה 

ומרכזה: מרכסי�ההרים עטורי�השלג שעל 
גבול צרפת ואוסטריה ועד ערי�הגבעות של 
טוסקנה ואּומּבִרָיה; מקו�החוף הדרמטי של 

צ'ינקֶווה ֶטֶרה בליגּוריה ועד האגמים של ֶוֶנטֹו 
ושל לומברדיה. איטליה היא מדינה מודרנית, 

מתועשת, עם אצבע על הדופק המסחרי 
והתרבותי של אירופה, אך בה בעת היא שומרת 
על ערכים מסורתיים, וקצב החיים מחוץ לעריה 

הגדולות נותר אטי. 

במסגרתם של טיולי הנהיגה שלנו תבקרו בערי 
האמנות המפורסמות של האזור; ההתייחסות 
אליהן אינה כאל אתרים מבודדים בטיול, אלא 

כוללת רקע מקיף על ההיסטוריה, התרבות 
והנופים שעיצבו אותן. טיולים אחרים ייקחו 
אתכם הרחק ממסלול התיירים השחוק, אל 
עיירות קסומות, יישובי�ספר נידחים בהרים, 

מפרצונים נסתרים וזרועי�סלעים ואתרים 
ארכיאולוגיים שתיירים כמעט לא מגיעים 

אליהם. כך תוכלו לראות צדדים של האזור 
שלא רבים זוכים לחוות.

יוצאים לדרך

בתחילת המדריך מופיע כל המידע 
השימושי שתזדקקו לו כדי לתכנן 

טיול נהיגה בצפון איטליה ובמרכזה 
בצורה הטובה ביותר: הגעה ועזיבה, 

טיפים הנוגעים להבאת מכונית 
לאיטליה או לשכירתה בתוך המדינה, 

פירוט המסמכים הנדרשים ועצות 
בנוגע לנהיגה, החל בהרגלי הנהיגה 

באיטליה ובתמרורים וכלה בהיכן לקנות 
דלק ומה לעשות במקרה של תקלה 

במכונית. במדריך יש גם מידע בענייני 
בריאות, כסף ותקשורות וסקירה של 
מסעדות ושל מקומות לינה. בשיחון 

בסוף הספר הבאנו רשימה של מילים 
וביטויים שימושיים וחיוניים, בהם כאלה 

הקשורים לנהיגה.

טיולי הנהיגה משתרעים על כל המחוזות 
של צפון איטליה ושל מרכזה. כדי לעזור 

לתיירים לבחור טיול ולתכנן אותו, 
מתחילה כל סקירה ברשימה של גולות�
הכותרת ובמסלול מסומן בבירור. יש גם 
טיפים המוקדשים לעונות המתאימות 

ביותר לטיול, לתנאי הדרך, לימי 
השוק ולתאריכי החגים והפסטיבלים 

החשובים. כל פעילות וכל אתר מלווים 
בהסבר מפורט, ובהוראות הגעה ברורות. 

בצדי העמודים יש מידע על מקומות 
הלינה והמסעדות. במסגרות הצבעוניות 
יש הצעות לפעילויות נוספות ורקע על 
האזור, כמו פרטים על פסטיבל מקומי 

או על מאכל ייחודי לאזור; טיפים לטיול 
של טעימת יינות; או מסלול לטיול ברגל. 
בזכות גמישותם של טיולי הנהיגה תוכלו 
לצרף כמה מהם לטיול אחד ארוך יותר, 

או לעבור רק חלק ממסלול במסגרתו 
של טיול�יום במחוז מסוים.

לכל טיול�נהיגה מצורף גם מסלול 
הליכה, בעיר או באזור הכפר, המלווה 

במפה; המסלולים הללו אורכים שלוש 

טיולי הנהיגה
חלקו העיקרי של המדריך מוקדש 

לטיולי נהיגה מתונים, באורך של יום 
אחד עד שבעה ימים. מרביתם של 
הטיולים עוברים בכבישים סלולים, 

ומיעוטם - בדרכי עפר טובות, שמכונית 
רגילה יכולה לנסוע בהן ללא קושי.

למעלה נהיגה באזור העילי של נהר הֶטֶבֶרה, צפון אּומּבִרָיה

למעלה מימין ָמנארֹוָלה, עיירה בצ'ינקֶווה 
ֶטֶרה בליגוריה למעלה משמאל סירות דיג 

עוגנות בלאציֶזה, לשפתו המזרחית של אגם 
גארָדה באמצע מימין בתי�אבן אפורים 
בלבה של ָאּבאדָיה סן סלבטֹוֶרה, עיירה 

מימי�הביניים באמצע משמאל נוף הגבעות 
העגלגלות של טוסקנה, ליד מֹונטיזי למטה 
מימין פיאט 500, גֶרֶבה ִאין קיָאנטי למטה 

משמאל ציור בווילה ֶמלצי בסגנון הניאו�
קלאסי, ֶּבלאג'ֹו

שימוש במפה המתקפלת
בסוף המדריך מצורפת מפה 

מתקפלת של האזור כולו, ובה 
כל המידע החיוני כדי לנהוג 

באזור ולנווט בין מסלולי הטיול. 
כל הכבישים המהירים, הכבישים 

הראשיים ונמלי הים ונמלי התעופה, 
לטיסות ולמעבורות, הן בתוך 

איטליה והן מחוץ לה, מסומנים בה 
בצורה ברורה.

במפה יש גם אינדקס מקיף, 
שיאפשר לכם למצוא את האתרים 
בקלות ובמהירות, וטבלת מרחקים 
שימושית, שתאפשר לכם להעריך 

את המרחקים בין הערים הראשיות. 
כל המאפיינים הללו הופכים את 

המפה המתקפלת לתוספת מצוינת 
למפות של כל מסלול במדריך.

שעות לכל היותר בקצב נינוח, עם 
עצירות לאורך הדרך̈.



מוקדי�עניין עיקריים
טורינו המלכותית  •

ביקור בשדרות רחבות�הידיים, בבקתות�
הציד האלגנטיות ובארמונות�התענוגות 

של העיר האצילית

מחוז ּפֶיימֹונֶטה האנין  •
טעימה מפטריות הכמהין המפורסמות 

של האזור וממעדני המטבח המקומי 
העשיר, המושפע מהמטבח הצרפתי

מעברי�הרים אסטרטגיים  •
טיול בעקבותיהם של כמה מהמצביאים 

הגדולים ביותר בהיסטוריה - חניבעל, 
אוגוסטוס ונפוליאון - שחצו כולם את 

האלפים סמוך לָאאֹוסָטה

פארק גן�העדן  •
טיול בפארק הלאומי הראשון של 

איטליה, ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן 
ּפאראדיזֹו, וצפייה במיני יעלים, 

במרמיטות ובעיט הסלעים המרהיב

טיול נהיגה מס' 1

בצל האלפים
מטורינו 
לקסטלו 
ִדי ריבולי

מראה מרהיב של העמק מקֹול ֶדה 
(Col de l’Iseran) ל'ִאיֶזראן
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מסלול הליכה 
של שלוש שעות

מפיאצה ויטוריו ֶוֶנטֹו, לכו בִוָיה ּפֹו אל 
מרכז העיר. פנו ימינה אל ִוָיה מֹונֶטֶּבלֹו, 

 Mole) לכיוון 1 מֹוֶלה ָאנטֹוֶנליאָנה
Antonelliana), מבנה גדול שעל גגו 

מתנוסס צריח בגובה של 167 מ'. הבניין 
הוא סמלה של העיר, וגם משכנו של 

המוזיאון הלאומי לקולנוע 
 Museo Nazionale del)
Cinema; סגור ביום ב'). 

תעשיית הקולנוע של איטליה 
נוסדה בטורינו, שהיתה בירת 

הקולנוע של העולם בשנים 
1906-16. המוזיאון מוקדש 
לתולדות הקולנוע, ומוצגים 

בו אביזרים וקטעי וידיאו 
מתוך סרטים קלאסיים, 

ובהם מרדף המכונית בג'וב האיטלקי. 
עלו במעלית�הזכוכית אל מרפסת�

התצפית של הצריח, שמשקיפה לנופים 
מרהיבים של העיר ושל האלפים. צאו 

מהבניין, פנו ימינה ואז שמאלה אל 
קֹורסֹו סן מאוריציֹו רחב�הידיים, ושוב 

שמאלה אל ג'ארדינֹו ֵריָאֶלה. המשיכו אל 
הפינה הרחוקה של הפארק; כאן ניצב 

2 פאלאצו ֵריָאֶלה (סגור ביום ב') 

בסגנון הבארוק, לשעבר בית 
המגורים הרשמי של משפחת 
סאבויה. חלל�הפנים המפואר 

מעוצב בסגנון סיני ומעוטר 
בזהב, בקטיפה ובשטיחי�קיר.

בסמוך נמצאת פיאצה קסטלו, 
ובה ּפאלאצֹו ָמדאָמה, משכנו 

של 3 המוזיאון העירוני 
 Museo) לאמנות עתיקה

מגורים בטורינו
Hotel Victoria בינוני

המלון בסגנון כפרי�אנגלי סמוך לִוָיה רומא 
ולפיאצה סן קרלו. בגינה מגישים ארוחות 

תחת כיפת השמיים.
 ;011-561-1909 ;10123 ,Via Nino Costa 4

www.hotelvictoria-torino.com
Des Artistes בינוני

מלון מרכזי בסגנון 'בוהו שיק', סמוך 
לפיאצה ויטוריו ֶוֶנטֹו. 22 החדרים נעימים 

ומאובזרים, והשירות טוב ומקצועי.
 ;10123 ,Via Principe Amedeo 21

www.desartisteshotel.it ;011-812-4416
Le Meridien Art + Tech יקר
מלון מרוחק מהמרכז, במתחם לינגֹוטֹו 

(Lingotto - המפעל הישן של פיאט, 
ששופץ ע"י האדריכל הנודע ֶרנצֹו ּפיאנו), 
ובו חדרים מאווררים בסגנון מינימליסטי, 

קירות זכוכית וחדרי רחצה גדולים.
 ;011-664-2000 ;10126 ,Via Nizza 230

www.starwoodhotels.com/lemeridien

ביקור בטורינו

חניה
קשה למצוא חניה בעיר. מומלץ לחנות 

בחניון תת�קרקעי, למשל, בפיאצה ויטוריו 
ֶוֶנטֹו, או בפיאצה קסטלו.

לשכת מידע לתיירים
 ;10100 ,Piazza Castello/Via Garibaldi
www.turismotorino.org ;011-535-181

קרון החשמלית אל בזיליקה 
ִדי סּוֶּפרָגה

קרון מס' 15 יוצא מדי שעה מתחנת סאסי 
.(Piazza Modena) שבפיאצה מֹוֶדָנה (Sassi)

מריה הקדושה 
וישו התינוק, 

ּפאלאצֹו ָמדאָמה

2 טורינו
טורינו, ּפֶיימֹונֶטה; 10100

העיר (Torino) הצופה לנוף מרהיב של האלפים, התברכה בכיכרות, 
במבצרים, בשדרות ובארמונות מרשימים, והיתה בירתה הראשונה של 
ממלכת איטליה (1861). כיום היא בירת העיצוב והאמנות בני�זמננו של 

איטליה וגם גן�עדן לאוכל אנין, ומקום הולדתו של הקולנוע האיטלקי.

למטה (נגד כיוון השעון מהפינה הימנית 
העליונה) פיאצה סן קרלו המפוארת; 

השער הרומי; חדר שינה בּפאלאצֹו 
ָמדאָמה; חזיתו של ּפאלאצֹו ָמדאָמה 
בפיאצה קסטלו; כיפתה של קֶייָזה ִדי 

סן לורנצו

1 ּפאלאציָנה ִדי קאָצ'ה 
ִדי סטּוּפיניג'י

Piazza Principe Amedeo 7, טורינו; 10042

 Palazzina) בקתת�הציד המפוארת
di Caccia di Stupinigi) בסגנון 

הרוקוקו מוקפת שדות רחבי�ידיים 
שבהם משוטטים איילים, והיתה שייכת 

למשפחת סאבויה העשירה, שליטת 
איטליה לשעבר. במוזיאון להיסטוריה, 

 Museo di) לאמנות ולעיצוב פנים
 ;Storia, Arte e Ammobiliamento

סגור ביום ב') שבּפאלאציָנה מוצגים 
ציורי�קיר, נברשות וריהוט מעשה�

תשבץ. באולם המראות (סאֶלָטה ֶדלי 
ְסֶּפקי - Saletta degli Specchi) מוצג 

אמבט�שיש שהיה שייך לאחותו של 
נפוליאון, פאולינה ּבֹורֶגֶזה.

SS23/ סעו לכיוון צפון�מזרח בכביש ª
 Corso-המשיכו ב .Viale Torino

Unione Sovietica לכיוון השילוט 
centro. חנו מתחת לפיאצה ויטוריו 

.(Piazza Vittorio)
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למעלה בזיליקה ִדי סּוֶּפרָגה, מציינת את שחרורה של טורינו מידי הצרפתים

Superga; פתוח מדי יום) של משפחת 
סאבויה קבורים יותר מ�50 איש. היא 
ניצבת במיקום מרשים, בראש גבעה, 
וניתן לראותה ממרחק של ק"מ רבים 
מכל כיוון. ב�1717 שכר הדוכס ויטוריו 

אמדיאו את שירותיו של האדריכל 
פיליפו יּובאָרה לבניית הבזיליקה, כאות 
תודה לאחר ניצחון על צרפת ב�1706. 

הנסיעה בקרון החשמלית מתחנת סאסי 
אל הבזיליקה אהובה מאוד על ילדים. 
מחוץ לכנסייה הוקם לוח גדול לזכרם 
של שחקני קבוצת הכדורגל גראנֶדה 

טורינו, שנספו כאן ב�1949 כשמטוסם 
התרסק אל צלע הגבעה. מוזיאון 

גראנֶדה טורינו מוקדש לקבוצה ולאסון.
 ,SS11 סעו מערבה, עלו לכביש ª

 ,SS593-סעו ב .SP45 והמשיכו אל כביש
 SR143 פנו אל Alice Castello ואחרי

לכיוון ּבֶייָלה.

טיול נהיגה מס' 1: בצל האלפים

מסעדות, ברים ובתי�קפה: זול, עד €25; בינוני €25-45; יקר, מעל €45

Civica d’Arte Antica; סגור ביום 
ב'). עם המוצגים כאן נמנים שרידים 

רומיים במרתף, אטריום, גרם�מדרגות 
לולייני בתכנונו של פיליפו יּובאָרה 

והציור דיוקנו של איש מאת אנטונלו 
ָדה ֶמסיָנה (1476). בפיאצה שוכנים 

גם שניים מבתי הקפה מלאי�האווירה 
 Baratti-ו Mulassano - ביותר בטורינו

Miliano &. בפינה המערבית של 
הכיכר ניצבת 4 קֶייָזה ִדי סן לורנצו 

(Chiesa di San Lorenzo; פתוח מדי 
יום). חלל�הפנים של הכנסייה בסגנון 

הבארוק מעוטר בשיש, בתבליטי גבס 
ובזהב, ואצור בה העתק של 'התכריך 
מטורינו', שבו נעטפה, ע"פ האמונה, 

גופתו של ישו. מהפיאצה, לכו מערבה 
 (Quadrilatero) אל 5 קָוודרילאֶטרֹו
- אזור של רחובות שתי�וערב שנבנה 

על שרידיה של העיר הרומית הקדומה. 
הרחובות מרוצפי�האבן רצופים ברים, 

בתי�קפה, שווקים וכנסיות. חזרו 
לפיאצה קסטלו, לכו בִוָיה רומא, וסמוך 

לפיאצה סן קרלו, פנו ימינה אל ִוָיה 
אקדמיה ֶדֶלה שיֶאנֶצה (האקדמיה 

למדעים) שבו שוכן 6 המוזיאון המצרי 
(Museo Egizio; פתוח בימים ג'-א'). 

מוצגים כאן, בין השאר, פפירוסים, 
פסל שחור של רעמסס השני מהמאה 

ה�13 לפנה"ס, סרקופגים וממצאים 
מקבריהם של ָקה וֶמריט (מסביבות 

1430 לפנה"ס), כמו גם כדים מלאים 
באוכל ובמשחות לשימוש בחיים 

שאחרי המוות.
ª צאו מפיאצה ויטוריו ֶוֶנטֹו, חצו 

את גשר ויטוריו ֶעָמנּוֶאֶלה ועקבו אחר 
 .Superga השלטים החומים לכיוון

פנו שמאלה ל-Corso Casale, ימינה 
 ,Strada Comunale di Superga-ל

 ,Piazzale Alberto Geisser-שמאלה ל
והמשיכו ישר לסּוֶּפרָגה.

מסעדות בטורינו
L’Osteria del Corso זול

מסעדת דגים טובה ופשוטה בניהול 
משפחתי. בצהריים עורכים כאן מזנון 

משתלם מאוד. 
 ;10144 ,Corso Regina Margherita 252/b

www.osteriadelcorso. ;011-480-665
com; סגור ביום א'

C’era Una Volta בינוני
במסעדה הנעימה מגישים מנות ייחודיות 

לאזור ותפריט טעימות (ֶמנּו ֶדגּוסטאציֹוֶנה - 
menu degustazione) מצוין.

011- ;10125 ,Corso Vittorio Emanuele ll 41
www.ristorante ceraunavolta. ;655-498

it; סגור ביום א'
Ristorante del Cambio יקר

במסעדה המפורסמת ביותר בטורינו 
 - bollito misto) מגישים ּבֹוליטֹו מיסטֹו
תבשיל קדירה של מספר סוגי בשרים) 
אותנטי; חובה להזמין מקומות מראש.

 ;011-546-690 ;10123 ,Piazza Carignano 2
www.cambio.thi.com; סגור ביום ב'

3 בזיליקה ִדי סּוֶּפרָגה
טורינו, ּפֶיימֹונֶטה; 10020

 Basilica di) באחוזת�הקבר המפוארת

למעלה אכסדרה בִוָיה רומא, טורינו

0 250
מ'



260

מספרי העמודים באות מודגשת מתייחסים 
למופע העיקרי 

א
 ,118 Colli Euganei ֶאאּוֶגניות, הגבעות

119
35 ,34 Aosta ָאאֹוסָטה

 Abbadia di Fiastra ָאּבאדָיה ִדי פיָאסטָרה
252

 Abbadia San ָאּבאדָיה סן סלבטֹוֶרה
194 Salvatore

 Abbazia di ָאּבאצָיה ִדי ואלֹוְמְּברֹוָזה
164-5 Vallombrosa

 Abbazia (נֹוישטיפט) ָאּבאצָיה ִדי נֹובאֶצ‘ָלה
93 ,92 (Neustift) di Novacella

 Abbazia di ָאּבאצָיה ִדי סן פייטרו ִאין ואֶלה
215 San Pietro in Valle

 Abbazia di San ָאּבאצָיה ִדי סן ְפרּוטּואֹוזֹו
152 Fruttuoso

 Abbazia di (נארני) ָאּבאצָיה ִדי סן ָקסיָאנֹו
222 San Cassiano

 Abbazia di ָאּבאצָיה ִדי ּפֹומּפֹוָזה
136-7 Pomposa

 Abbazia di Praglia ָאּבאצָיה ִדי ְּפראלָיה
119

23 ,22 Agriturismi ָאגריטּוריזמי
109 ,108 Udine אּודיֶנה
251 ,250 Osimo אֹוזימֹו

אוכל
טוסקנה 175, 176  

טירולי 93  
ּפֶיימֹונֶטה 34, 42  

 ,206-25 ,197-201 Umbria אּומּבִרָיה
228-31

255 Offida אֹופיָדה
253 ,252 Urbisaglia אּורּביזאלָיה

201 ,200 Orvieto אֹורבֶייטֹו
243 ,242 Urbino אּורּבינֹו

 Urbs Salvia (אּורּביזאלָיה) אּורְּבס סאלִבָיה
252

52-3 Orta San Giulio אֹורָטה סן ג‘וליו
129 ,128 Asolo ָאזֹולֹו

 ,203 ,201 ,200 Etruschi אטרוסקים
210 ,204

71 ,70 Iseo איֶזאֹו
 Isola Bella (מאג‘ֹוֶרה) איזֹוָלה ֶּבָלה

53 (Maggiore)
 Isola di San (אֹורָטה) איזֹוָלה ִדי סן ג‘וליו

52 (Orta) Giulio
 Isola dei (מאג‘ֹוֶרה) איזֹוָלה ֵדיי ֶּפסקאטֹוֶרה

53 Pescatore
53 Isola Madre (מאג‘ֹוֶרה) איזֹוָלה מאדֶרה
83 Risorgimento איחוד איטליה, התנועה

 Il Bosco della ִאיל ּבֹוסקֹו ֶדָלה ֶמזֹוָלה
137 ,136 Mesola

 Il (גארדֹוֶנה) ִאיל ויטֹוריָאֶלה ֶדלי איטליאני
82 (Gardone) Vittoriale degli Italiani

 Il Mulino del Po (רֹו) ִאיל מּולינֹו ֶדל ּפֹו
135 (Ro)

34 Issogne איסֹונֶיה
43 ,42 Alba ָאלָּבה

45 Elva ֶאלָבה
 Alto Adige Valli ָאלטֹו ָאדיֶג‘ה, עמקים

86-95
 Alpe di Siusi (ָזייֶזר ָאלם) ָאלֶּפה ִדי ְסיּוזי

103 ,102 (Seiser Alm)
 ,106 Alpi Giulie (ה)ָאלּפים היוליאניים

108 ,107
 ,130-9 Emilia-Romagna ֶאמילָיה�רֹומאנָיה

238-42 ,142-7
 Arena romana (ורונה) אמפיתיאטרון רומי

121 ,118 ,116
  Amphitheatro (סּוָזה) אמפיתיאטרון רומי

romano 37
169 Anghiari ָאנגיארי

 Andersen, Hans אנדרסן, הנס כריסטיאן
155 Christian

 Antonello da Messina אנטונלו ָדה ֶמסיָנה
33

118 Este ֶאסֶטה
211 ,210 Assisi ָאסיזי

254-5 Ascoli Piceno ָאסקֹולי ּפיֶצ‘נֹו
226-35 Appennini (ה)ָאֶּפנינים, הרים

159 ,153-5 ,150 Liguri הליגּוריים  
100 ,95 ,91 Ötzi ֶאצי, איש הקרח

46 Acceglio ָאֶצ‘ליֹו
255 Acquaviva Picena ָאקָווביָבה ּפיֶצ‘ָנה

113 ,112 Aquiléia ָאקוויֵליָאה
36-7 Exilles ֶאקסיֶלס
102 Arabba ָאראָּבה

71 ,70 Erbusco ֶארּבּוסקֹו
139 ,138 Argenta ָארֶג‘נָטה

215 ,214 Arrone רֹוֶנה ָאַ
 Eremo di Fonte ֶאֶרמֹו ִדי פֹונֶטה ָאֶבלאָנה

232 Avellana
 Eremo di Camádoli ֶאֶרמֹו ִדי קאמאדֹולי

167
 Eremo delle (ָאסיזי) ֶאֶרמֹו ֶדֶלה קארֶצ‘רי

212 Carceri
174 ,172 ,166 Arno, fiume ָארנֹו, נהר

234 Arcevia ָארֶצ‘ִבָיה
205 ,204 Arezzo ָאֶרצֹו

192-3 Arcidosso ָארצ‘ידֹוסֹו
75 Arco ָארקֹו

 ,118 Arquà Petrarca ָארקָווה ֶּפטָררָקה
119

55 Arcumeggia ָארקּוֶמָג‘ה
אתר�ההתבודדות לנזירים מֹונֶטזֶייּפי 

187 Hermitage of Montesiepi
ב

 ,194 Bagni San Filippo ּבאְנִיי סן פיליּפֹו
195

 Bassano del Grappa ּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה
128-9

 Bacchelli, Riccardo ּבאֶקלי, ריקארדֹו
135

83 Bardolino ּבארדֹולינֹו
43 ,42 Barolo ּבארֹולֹו

213 ,212 Bevagna ֶּבבאנָיה
בד�אנד�ברקפסט 22, 23

186 Buonconvento ּבּואֹונקֹונֶבנטֹו
100-1 (Bozen) Bolzano (ּבֹוֶצן) ּבֹולצאנֹו

156 Bonassola ּבֹונאסֹוָלה
175 ,174 Borro ּבֹורֹו

 Isole (מאג‘ֹוֶרה) ּבֹורֹוֶמִאים, איים
53 ,50 (Maggiore) Borromee
230 Burri, Alberto ּבּורי, אלברטו

155 ,154 Borzonasca ּבֹורצֹונאסָקה
 Basilica di (טורינו) בזיליקה ִדי סּוֶּפרָגה

33 Superga
 Basilica di (ראֶבָנה) בזיליקה ִדי סן ויטאֶלה

139 ,130-1 San Vitale
35 ,34 Biella ּבֶייָלה

147 Byron, Lord ּביירון, הלורד
בית הכנסת והמוזיאון היהודי (ֶפראָרה) 
134 Museo Ebraico e Sinagoghe

61 ,60 Bellagio ֶּבלאג‘ֹו
129 ,128 Belluno ֶּבלּונֹו

43 ,42 Barbaresco ָּברָּבֶרסקֹו
68-9 Bergamo ֶּברגאמֹו

43 Bra ְּבָרה
63 Brunate ְּברּונאֶטה

95 Brunico (Bruneck) (ּברּוֶנק) ְּברּוניקֹו
120  Canale di Brenta  ְּבֶרנָטה, תעלת

 Bressanone (Brixen) (ּבריקֶסן) ְּבֶרסאנֹוֶנה
92-3

145 ,144 Berceto ֶּברֶצ‘טֹו
71 ,70 Brescia ְּבֶרָשה

בתי מרקחת 12

ג
177 Gallo Nero גאלֹו ֶנרֹו
76-7 Gargnano גארניָאנֹו

230-1 Gubbio גּוּביֹו
119 Giotto ג‘ֹוטֹו

147 ,142 Golfo dei Poeti גֹולפֹו ֵדיי ּפֹוֶאטי
111 Gorizia גֹוריצָיה

 Geoparc גיאופארק ּבֶלֶטרּבאך
101 ,100 Bletterbach

(ה)גלריה העירונית לאמנות (ָאסקֹולי 
254 Pinacoteca Civica (ּפיֶצ‘נֹו
(ה)גלריה העירונית לאמנות (ֶיזי) 

235 Pinacoteca Comunale
(ה)גלריה לאמנות והמוזיאון העירוניים  
 Pinacoteca and Museo (וֹולֶטָרה)

183 Civico
168 Zoo (ּפֹוּפי) גן חיות

233 Genga ֶג‘נָגה
144-5 Genova ג‘נובה

 ,186 Grancia di Cuna ְגראנָצ‘ה ִדי קּוָנה
187
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261טיולי נהיגה בצפון איטליה ובמרכזה

 ,174 Greve in Chianti גֶרֶבה ִאין קיָאנטי
175

245 ,244 Gradara ְגָרדאָרה
 Grotte di Frasassi גרֹוֶטה ִדי פראזאסי

233
255 ,254 Grottammare גרֹוטֹומאֶרה
 Grinzane Cavour גרינצאֶנה קאבּור

42-3

ד
 d’Annunzio, Gabriele ד‘ָאנּונציֹו, גּבריֶאֶלה

82
109 Duomo (אּודיֶנה) דּואֹומֹו

100 Duomo (ּבֹולצאנֹו) דּואֹומֹו
128 Duomo (ֶּבלּונֹו) דּואֹומֹו

 Duomo di (ֶּברֶצ‘טֹו) דּואֹומֹו ִדי סן מֹוֶדראנֹו
145 San Moderanno

 Duomo di דּואֹומֹו ִדי סן רֹומּולֹו ִדי פֶייזֹוֶלה
164 San Romulo di Fiesole

דּואֹומֹו ִדי סנט ֶאמיִדיֹו (ָאסקֹולי ּפיֶצ‘נֹו) 
254 Duomo di Sant Emidio

דּואֹומֹו ִדי סנטה מריה ָאנּונציָאָטה (טֹודי) 
 Duomo di Santa Maria Annunziata

225
דּואֹומֹו ִדי סנטה מריה ָאסּונָטה (צ‘יבידאֶלה 

 Duomo di Santa Maria (ֶדל ְפִריּולי
110 Assunta

183 Duomo (וֹולֶטָרה) דּואֹומֹו
118 Duomo (מֹונָטנָיאָנה) דּואֹומֹו

202 Duomo (מֹונֶטּפּולצ‘אנֹו) דּואֹומֹו
85 Duomo (ָמנטֹוָבה) דּואֹומֹו

82 Duomo (סאלֹו) דּואֹומֹו
 Duomo San (טֶרבי) דּואֹומֹו סן ֶאמיליָאנֹו

213 Emiliano
182 Duomo (סן מיניָאטֹו) דּואֹומֹו

דּואֹומֹו סנט‘אנדריאה ָאּפֹוסטֹולֹו (ֶונצֹוֶנה) 
109 Duomo Sant’Andrea Apostolo

214 Duomo (ְסּפֹוֶלטֹו) דּואֹומֹו
119 Duomo (ּפאדֹוָבה) דּואֹומֹו
146 Duomo (ּפארָמה) דּואֹומֹו

60 Duomo (קומו) דּואֹומֹו
146 Duomo (ֶרג‘ֹו ֶנל‘ֶאמילָיה) דּואֹומֹו

113 ,112 Duino דּוִאינֹו
122-9 ,86-103 Dolomiti (ה)דולומיטים

53 Domodossola דֹומֹודֹוסֹוָלה
 della Robia, ֶדָלה רֹוּבָיה, לּוָקה ואנדריאה

195 ,168 Luca and Andrea
דלק 18

 ,166 ,139 Dante Aligheri ָדנֶטה ָאליגֶיירי
245 ,244

139 tomba di Dante (ראֶבָנה) קברו  
47 ,46 Dronero דרֹוֶנרֹו

 Strada del Vino (ָאלטֹו ָאדיֶג‘ה) דרך היין
101

ה
91 Hofer, Andreas הופר, אנדריאס

 Sacro monte di (ה)הר הקדוש סן ויוואלדֹו
182 San Vivaldo

ו
 Val Gardena (גֶרדֶנרטאל) ואל גארֶדָנה

103 (Grödnertal)
 Val d’Ultimo (אּולֶטנטאל) ואל ד‘אּולטימֹו

90 (Ultental)
 Val d’Arno e ואל ד‘ארנֹו וגבעות קיָאנטי

172-7 Colline del Chianti
102 Val di Fassa ואל ִדי פאָסה

 Val di Funes (וילֶנס) ואל ִדי פּוֶנס
94 (Villnöss)

101 Val di Fiemme ואל ִדי פֶייֶמה
 ,102 Val San Cassiano ואל סן ָקסיָאנֹו

103
 Val Senales (ְשנאלְשטאל) ואל ֶסנאֶלס

91 ,90 (Schnalstal)
 Val Passiria (ּפאסאֶיירטאל) ואל ּפאסיִרָיה

92 ,91 (Passeiertal)
70 Val Camonica ואל קאמֹוניָקה

54 ,51 ,50 Val Cannobina ואל קאנֹוּביָנה
63 Valassina ואלאסיָנה

108 Valbruna ואלְּברּוָנה
 Valeggio sul Mincio ואֶלג‘ֹו סּול מינצ‘ֹו

84
34-6 ,30 Valle d’Aosta ואֶלה ד‘ָאאֹוסָטה

36-7 Valle di Susa ואֶלה ִדי סּוָזה
47 ,45 ,41 ,40 Valle Varaita ואֶלה ָוראיָטה

47 ,45 ,41 ,40 Valle Maira ואֶלה מאיָרה
Vallombrosa ואלֹוְמְּברֹוָזה, יער

164-5
138 Valli di Comacchio ואלי ִדי קֹומאקיֹו

119 Valsanzibio ואלָסנציִּביֹו
55 ,54 Varese ואֶרֶזה
62-3 Varenna ואֶרָנה

183 ,182 Volterra וֹולֶטָרה
177 ,176 Volpaia וֹולּפאָיה

 Via Acquedotto (ֶּפרּוָג‘ה) ִוָיה ָאקֶוודֹוטֹו
210

175 ,174 Via Sette Ponti ִוָיה ֶסֶטה ּפֹונטי
 ,185 ,184 Via Francigena ִוָיה פָרנצ‘יֶג‘ָנה

213 ,186
 Vittorio ויטוריו אמדיאו, דוכס סאבויה

44 ,33 Amedeo, Duca di Savoia
 Vittorio ויטוריו ֶעָמנּוֶאֶלה השני, המלך

35 Emanuele II
 Villa Balbianello (ֶלנֹו) וילה ּבאלּביָאֶנלֹו

61 (Lenno)
 (Friuli) Villa Russiz (ְפִריּולי) וילה רּוסיץ

113 ,111
ויקטור סאלבי, מוזיאון הֶנֶבל ע“ש (ּפיָאסקֹו) 
 Victor Salvi (Piasco), Museo dell’Arpa

45
114-29 ,102 ,80-5 Veneto ֶוֶנטֹו

109 Venzone ֶונצֹוֶנה
120-1 Venezia ונציה

 Vecchia (קומו) SP71 ֶוקָיה ֶרג‘יָנה: כביש
60 SP71 :Regina

54-5 Verbania ֶורּבאנָיה
119 ,118 Verona ורונה

 Verocchio, Andrea ֶורֹוקיֹו, אנדריאה ֶדל
241 ,240 del

157 Vernazza ֶורנאָצה

ח
חניבעל 30, 36

ט
109 ,108 Tarvisio טארביזיֹו

225 Tevere, fiume ֶטֶבֶרה, נהר
224-5 Todi טֹודי

201-5 ,160-99 Toscana טוסקנה
 Tor Cucherna (טִרֶייסֶטה) טֹור קּוֶקרָנה

113
 Torre (ריָבה ֶדל גארָדה) טֹוֶרה ָאּפֹונאֶלה

75 ,74 Apponale
186-7 Torri טֹורי

82-3 Torri del Benaco טֹורי ֶדל ֶּבנאקֹו
232 Torrione (קאלִיי) טֹוִריֹוֶנה

153 ,152 Torriglia טֹורילָיה
32-3 Torino טורינו

 Tiepolo, טֶייּפֹולֹו, ָג‘מָּבטיסָטה
120 ,109 ,68 Giambattista

76 Tignale טינָיאֶלה
129 ,127 ,124 Titian טיציאן

 Tempietto del ֶטמּפֶייטֹו ֶדל ְקליטּונֹו
213 Clitunno

טָראּוטָמנסדֹורף, מבצר (ֶמראנֹו) 
90 Trauttmannsdorff castle (Merano)

213 ,212 Trevi טֶרבי
129 Treviso טֶרביזֹו

94 Törggelen ֶטרֶגֶלן
 ,102 Tre Sassi Fort טֶרה סאסי, מבצר

103
112-13 Trieste טִרֶייסֶטה

 Terme di Valdieri ֶטרֶמה ִדי ואלדֶיירי
47

 Terme San Filippo ֶטרֶמה סן פיליּפֹו
195

Terme Pré-Saint- ֶטרֶמה ְּפֶרה�ָסן�דידֶייה
36 Didier

75 ,74 Tremosine טֶרמֹוזיֶנה
221 ,220 Terminillo ֶטרמינילֹו

75 Trentino טֶרנטינֹו
 Treponti Bridge (קֹומאקיֹו) טֶרּפֹונטי, גשר

137
203 Trequanda טֶרקָוואנָדה

י
37 ,33 Juvarra, Filippo יּובאָרה, פיליּפֹו

118 Casa di Julietta (ורונה) יוליה, ביתה
235 ,234 Jesi ֶיזי

47 ,43 WiMu (ּבארֹולֹו) יין, מוזיאון
 Museo (קּוּפָרמֹונָטָנה) יין, מוזיאון התוויות

 Internazionale delle Etichette del
235 Vino (Cupramontana)

כ
152 Cristo degli Abissi כריסטֹו ֶדלי ָאּביסי
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ל
51 Laveno לאֶבנֹו
221 Labro לאּברֹו

52-3 ,50 Lago d’Orta לאגֹו ד‘אֹורָטה
70-1 ,66 Lago d’Iseo לאגֹו ד‘איֶזאֹו

154 Lago di Brugneto לאגֹו ִדי ּברּונֶיטֹו
72-83 Lago di Garda לאגֹו ִדי גארָדה

56-63 Lago di Como לאגֹו ִדי קומו
225 Lago di Corbara לאגֹו ִדי קֹורּבאָרה
47 Lago della Rovina לאגֹו ֶדָלה רֹוביָנה

48-55 Lago Maggiore לאגֹו מאג‘ֹוֶרה
 Lago Maggiore לאגֹו מאג‘ֹוֶרה אקספרס

55 ,53 Express
108 Laghi di Fusine לאגי ִדי פּוזיֶנה

145 Langhirano לאנגיראנֹו
193 Lazzaretti, Davide לאצאֶרטי, דוויֶדה

83 Lazise לאציֶזה
157 ,156 Levanto ֶלבאנטֹו

 Lagazuoi (Lagació) (לאגאצ‘ֹו) ָלָגצּואֹוי
102

103 Ladino לדינו, שפה
169 ,168 La Verna ָלה ֶורָנה

 ,232-5 ,228-9 Le Marche ֶלה מארֶקה
246-55 ,242-5 ,236-9

43 ,42 La Morra ָלה מֹוָרה
ָלה ָמניפאטּוָרה ֵדיי מארינאטי (קֹומאקיֹו) 

 ,133 La Manifattura dei Marinati
139 ,137

147 ,146 La Spezia ָלה סֶּפצָיה
 La Pieve di Lamula ָלה ּפֶייֶבה ִדי לאמּוָלה

192
36 La Thuile ָלה ְתוויל

223 Lewis, CS .לואיס, ק. ס
203 ,202 Lucignano לּוצ‘ינָיאנֹו

53 Locarno לֹוקארנֹו
174 Loro Ciuffenna לֹורֹו צ‘ּוֶפָנה

251 ,250 Loreto לֹוֶרטֹו
77 Lawrence, DH .לורנס, ד. ה

221 ,220 Leonessa ליאֹוֶנָסה
 Leonardo da Vinci ליאונרדו דה וינצ‘י

174 ,172
168 Lippi, Filippino ליּפי, פיליּפינֹו

214 Lippi, Fra Filippo ליּפי, ְפָרה פיליּפֹו

מ
108-9 Malborghetto מאלּבֹורֶגטֹו

 Mantegna, Andrea מאנֶטנָיה, אנדריאה
85 ,84

224 Massa Martana מאָסה ָמרטאָנה
מגורים 22-3

 Museo (ג‘נובה) מוזיאון אוגוסטינוס הקדוש
144 di Sant’Agostino

 Museo (ָלה סֶּפצָיה) מוזיאון ָאֶמֶדאֹו ִלָיה
147 Amedeo Lia

 Museo del (ָאאֹוסָטה) מוזיאון בית�האוצר
35 Tesoro

 Museo (ראּפאלֹו) מוזיאון גאפֹוליֹו
153 Gaffoglio

 Museo (ּפארָמה) מוזיאון גלאּוקֹו לֹומּבארדי
146 Glauco Lombardi

(ה)מוזיאון האטרוסקי גּוָארנאצ‘י (וֹולֶטָרה) 
183 Museo Etrusco Guarnacci

(ה)מוזיאון האלפיני ע“ש הדוכס מָאּברּוצי 
 Museo Alpino Duca degli (קּורמאֶייר)

36 Abruzzi
מוזיאון האקדמיה האטרוסקי של העיר 

 Museo dell’Accademia קֹורטֹוָנה
204 della Città di Cortona Etrusca e

מוזיאון האריסּות של סיינה (ּבּואֹונקֹונֶבנטֹו) 
186 Museo della Mezzadria Senese

מוזיאון ההרים ריָּפה ע“ש ֶמסֶנר בּברּוניקֹו 
95 Brunico MMM Ripa a

 Museo del (ָלה סֶּפצָיה) מוזיאון החותמות
147 Sigillo

 Museo (ָלה סֶּפצָיה) (ה)מוזיאון הימי
147 Tecnico Navale

 Museo (קאמֹולי) (ה)מוזיאון הימי
152 Marinaro

(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה  (ֶאסֶטה) 
118 Museo Nazionale Atestino

(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה 
 Museo Archeologico (ָאקוויֵליָאה)

112 Nazionale
(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה 

 Museo Archeologico (ּפארָמה)
146 Nazionale

(ה)מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה 
 Museo (צ‘יבידאֶלה ֶדל ְפִריּולי)
110 Archeologico Nazionale

 Museo (טורינו) (ה)מוזיאון הלאומי לקולנוע
32 Nazionale del Cinema

(ה)מוזיאון הלאומי של המצודה (ְגָרדאָרה) 
244 Museo Nazionale della Rocca
 Museo (ה)מוזיאון הלאומי של ראֶבָנה

 139 Nazionale di Ravenna
 Museo delle (ֶפֶרנטילֹו) מוזיאון המומיות

215 Mummie
 Museo Egizio (טורינו) (ה)מוזיאון המצרי

33
 Museo della (ָפּבריָאנֹו) מוזיאון הנייר

233 Carta
(ה)מוזיאון הסיסטיני של גרֹוטֹומאֶרה 

255 Museo Sisto di Grottammare
(ה)מוזיאון העירוני (ּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה) 

129 Museo Civico
 Museo Civico (ֶּבלּונֹו) (ה)מוזיאון העירוני

128
 Museo Civico (גּוִּביֹו) (ה)מוזיאון העירוני

230
(ה)מוזיאון העירוני וגלריה להעתקי גבס 

 Gipsoteca Museo Civico e (סאבילָיאנֹו)
44 (Savigliano)

(ה)מוזיאון העירוני לאמנות עתיקה (טורינו) 
33 Museo Civico d’Arte Antica

(ה)מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה (ֶורּוקיֹו) 
240 Museo Civico Archeologico

(ה)מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה 
 Museo Civico (סארֶטָאנֹו)

201 Archeologico
 Museo (לּוצ‘ינָיאנֹו) (ה)מוזיאון העירוני

203 Civico
 Museo (סאלּוצֹו) (ה)מוזיאון העירוני

45 Civico
(ה)מוזיאון העירוני ע“ש לּואיג‘י מאֶלה 

46 Museo Civico Luigi Mallé (דרֹוֶנרֹו)
 Museo Civico (קּוֶנאֹו) (ה)מוזיאון העירוני

47
 Museo (ה)מוזיאון העירוני של ֶּבבאנָיה

212 Comunale di Bevagna
 Museo delle (ָארֶג‘נָטה) מוזיאון העמקים

138 Valli
 Museo del (ּפֹורטֹופינֹו) מוזיאון הפארק

153 Parco
 Museo del (ְּבָרה) מוזיאון הצעצועים

43 Giocattolo
 Museo di (ְּבֶרסאנֹוֶנה) מוזיאון הרוקחות

93 Farmacia
 Museo del (ראּפאלֹו) מוזיאון התחרה

153 Merletto
 Museo (ונציה) מוזיאון ונציה במאה ה�18

121 del Settecento Veneziano
(ה)מוזיאון לאמנות בת�זמננו (קסטלו ִדי 

 Museo d’Arte Contemporanea (ריבֹולי
37

 Museo (אּודיֶנה) (ה)מוזיאון לאמנות דתית
109 Diocesano

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (ָאסקֹולי ּפיֶצ‘נֹו) 
254 Museo Diocesano

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (ּבּואֹונקֹונֶבנטֹו) 
186 Museo d’Arte Sacra

 Museo (גּוּביֹו) (ה)מוזיאון לאמנות דתית
230-1 Diocesano

 Museo (ֶיזי) (ה)מוזיאון לאמנות דתית
235 Diocesano

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (קֹורטֹוָנה) 
204 Museo Diocesano

(ה)מוזיאון לאמנות הקרמיקה (ָאסקֹולי 
 Museo delle Arte Ceramica (ּפיֶצ‘נֹו

254
 Museo (ּבֹולצאנֹו) (ה)מוזיאון לארכיאולוגיה

100 Archeologico
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה של קיָאנטי 

 Museo (קסטליָנה ִאין קיָאנטי)
 Castellina) Archeologico del Chianti

175 (in Chianti
(ה)מוזיאון לאתנוגרפיה (מאלּבֹורֶגטֹו) 

109 Museo Etnografico
 Museo (סאמֵּפייֶרה) ה)מוזיאון לאתנוגרפיה

45 Etnografico
 Museo (טֶרבי) (ה)מוזיאון לגידול זיתים

213 Civilità dell’Ulivo
(ה)מוזיאון להיסטוריה, לאמנות ולעיצוב 

 Museo di Storia, Arte e (טורינו) פנים
32 Ammobiliamento

263טיולי נהיגה בצפון איטליה ובמרכזה

 Museo Storia (ורונה) (ה)מוזיאון לטבע
118 Naturale

 Museo del (ּבארדֹולינֹו) (ה)מוזיאון ליין
83 Vino

(ה)מוזיאון לכלי נשק עתיקים (ָאקָווביָבה 
255 Museo dei Armi Antiche (ּפיֶצ‘ָנה
 Museo (לאנגיראנֹו) (ה)מוזיאון לפרושוטו

145 del Prosciutto
 Museo di (ְּבֶרָשה) מוזיאון סנטה ג‘וליה

71 Santa Giulia
 Museum (ואל ּפאסיִרָיה) מוזיאון ּפאסאֶייר

91 Passeier
(ה)מוזיאון של מחוז אּודיֶנה (אּודיֶנה) 

109 Museo della Provincia di Udine
 Musei (גֹוריצָיה) מוזיאוני המחוז

111 Provinciali
(ה)מוזיאונים העירוניים (ֶרג‘ֹו ֶנל‘ֶאמילָיה) 

146 Musei Civici
 Monte (סיינה) מֹונֶטה אֹוליֶבטֹו מאג‘ֹוֶרה

185 Oliveto Maggiore
70-1 Monte Isola (איֶזאֹו) מֹונֶטה איזֹוָלה
188-95 Monte Amiata מֹונֶטה ָאמיָאָטה

36 Monte Bianco מֹונֶטה ביאנקו
 ,124 Monte Grappa מֹונֶטה גראָּפה

129 ,128
108 ,106 Monte Lussari מֹונֶטה לּוסארי
53 Monte Mattarone מֹונֶטה מאטארֹוֶנה

85 Monteverdi מֹונֶטֶוורדי
252-3 Monti Sibillini מֹונטי סיּביליני

203 ,202 Montisi מֹונטיזי
192 Montelaterone מֹונֶטָלֶטרֹוֶנה

 Monteleone מֹונֶטליאֹוֶנה ד‘אֹורבֶייטֹו
201 ,200 d’Orvieto

253 ,252 Montemonaco מֹונֶטמֹונאקֹו
119 ,118 Montagnana מֹונָטנָיאָנה

251 Montefano מֹונֶטפאנֹו
203 ,202 Montepulciano מֹונֶטּפּולצ‘אנֹו

253 Montefortino מֹונֶטפֹורטינֹו
 Montefeltro Mountains מֹונֶטֶפלטרֹו, הרי

236-45
251 Montecassiano מֹונֶטָקסיָאנֹו

 Monterosso al Mare מֹונֶטרֹוסֹו ָאל מאֶרה
156-7

185 ,184 Monteriggioni מֹונֶטריג‘ֹוני
83 ,82 Mussolini, Benito מוסוליני, בניטו

 Michelangelo מיכלאנג‘לו ּבּואֹוָנרֹוטי
185 ,169 ,162 Buonarroti

61 Menaggio ֶמנאג‘ֹו
159 ,158 Manarola ָמנארֹוָלה

84-5 Mantova ָמנטֹוָבה
95 Messner, Reinhold ֶמסֶנר, ָריינהֹולט

מסעדות 24-5
(ה)מערה של פרנציסקוס הקדוש (ָאסיזי) 

212 Grotto di San Francisco
 Porto a (גארָדה) SP38 :(מ)ּפֹורטֹו לּפֶייֶבה

75 SP38 :Pieve
  seconda (סן מרינו) (ה)מצודה השנייה

240 torre, San Marino 

251 ,250 Macerata ָמֶצ‘ראָטה
91 ,90 (Meran) Merano (ֶמראן) ֶמראנֹו

נ
223 ,222 Narni נארני

223 Narnia נארניה
127 Nevegal ֶנֶבגאל

63 Nesso ֶנסֹו
36 Napoleon נפוליאון

225 Todi, aquila di (ה)נשר של טֹודי

ס
44 Savigliano סאבילָיאנֹו

220 ,218 Sabini (ה)סאּבינים
83 ,82 Salò סאלֹו

44-5 Saluzzo סאלּוצֹו
45 Sampeyre סאמֵּפייֶרה

102 Sass Pordoi סאס ּפֹורדֹוי
253 Sassotetto סאסֹוֶטטֹו

233 ,232 Sassoferrato סאסֹוֶפראטֹו
243 Sassocorvaro סאסֹוקֹורבארֹו

 Sacro (קומו) סאקרֹו מֹונֶטה ִדי אֹוסּוצ‘ֹו
60-1 Monte di Ossuccio

 Sacro (אֹורָטה) סאקרֹו מֹונֶטה ִדי פרנצ‘סקו
53 Monte di Francesco

סאקרֹו מֹונֶטה ֶדָלה ֶאֶסה.ֶאֶסה טריניָטה ִדי 
 Sacro Monte della SS Trinità di גיָפה

54 Ghiffa
55 Sacro Monte (ואֶרֶזה) סאקרֹו מֹונֶטה

53 Sacri Monti סאקרי מֹונטי
201 Sarteano סארֶטָאנֹו

253 Sarnano סאְרנאנֹו
 Savonarola, ָסבֹוָנרֹוָלה, ג‘ירֹולאמֹו

135 Girolamo
37 Susa סּוָזה

166-7 Stia ְסִטָיה
ְסטראָדה ֶדל וינֹו, ראו דרך היין

47 ,46 Stroppo ְסטרֹוּפֹו
53 ,52 Stresa ְסְטֶרָזה

184-5 Siena סיינה
204 Signorelli, Luca סיניֹוֶרלי, לּוָקה

251 ,250 Sirolo סירֹולֹו
83 ,82 Sirmione סירִמיֹוֶנה

42 ,40 Slow Food סלואו�פוד, תנועה
 San Galgano Abbey סן גאלגאנו, מנזר

187
147 ,144 San Gesù (ג‘נובה) סן ֶג‘זּו
 ,184 San Gimignano סן ג‘ימינָיאנֹו

185
253 ,252 San Ginesio סן ג‘יֶנזיֹו
223 ,222 San Gémini סן ֶג‘מיני

 (Vigiljoch) San Vigilio (ויגיליֹוך) סן ויג‘יליֹו
91 ,90

 San Vito di Cadore סן ויטֹו ִדי קאדֹוֶרה
127

33 ,32 San Lorenzo (טורינו) סן לורנצו
243 ,242 San Leo סן ליאו

183 ,182 San Miniato סן מיניָאטֹו

 San Martino סן מרטינו ֶדָלה ּבאטאלָיה
83 ,82 della Battaglia

 San Marino, סן מרינו, רפובליקה
240-1 Republica of

152 San Fruttuoso סן פרּוטּואֹוזֹו
 San Casciano dei סן קאשיאנֹו ֵדיי ּבאנִיי

195 ,194 Bagni
 (Arona) San Carlone (ָארֹוָנה) סן ָקרלֹוֶנה

52
 Santarcangelo ָסנטָארּכאנֶג‘לֹו ִדי רומאניה

241 ,240 di Romagna
193 ,192 Santa Fiora סנטה פיורה

 Santo Stefano (ֶפֶרנטילֹו) סנטו סטפאנו
215

 Santo Spirito (גֹוריצָיה) סנטו ספיריטו
111

ָסנטּוָאריֹו ִדי מדונה ִדי מֹונֶטקסטלו 
 Santuario di Madonna di (טינָיאֶלה)

76 Montecastello
ָסנטּוָאריֹו ִדי מֹונטאֶלגרֹו (ראּפאלֹו) 
153 Santuario di Montallegro
ָסנטּוָאריֹו ִדי מֹונֶטֶנרֹו (ִריֹומאג‘ֹוֶרה) 

159 Santuario di Montenero
 Santuario della ָסנטּוָאריֹו ֶדָלה ֶורָנה

169 ,168 Verna
ָסנטּוָאריֹו ֶדָלה מדונה ֶדל גיזאלֹו (ֶּבלאג‘ֹו) 

 Santuario della Madonna del
63 Ghisallo

ָסנטּוָאריֹו ֶדָלה מדונה ֶדֶלה גראצֶייה (סמוך 
 Santuario della Madonna (לָארצ‘ידֹוסֹו

192 delle Grazie
ָסנטּוָאריֹו ֶדָלה סנטיסיָמה ּפֶייָטה  (קאנֹוּביֹו) 

54 Santuario della Santissima Pietà
ָסנטּוָאריֹו מֹונֶטה לּוסארי (ואלְּברּוָנה) 

 Santuario Monte Lussari (Valbruna)
108

סנטי איּפֹוליטֹו ֶא ּביָאג‘ֹו (קסֶטלפיֹוֶרנטינֹו) 
182 Biagio Santi Ippolito e

 Santi (פֹונָטניגֹורָדה) סנטי אנטוניו ֶא יאקֹוּפֹו
 Antonio e Jacopo (Fontanigorda)

155
סנטי פייטרו ֶא אנדריאה (טֶרקָוואנָדה) 

 Santi Pietro e Andrea (Trequanda)
203

 Santi (סאמֵּפייֶרה) סנטי פייטרו ֶא פאולו
45 Paolo Pietro e

סנטי קֹוסָמה ֶא דאמיָאנֹו (קארסּוָלֶאה) 
223 Damiano Santi Cosma e

 Sentiero (צ‘ינקֶווה ֶטֶרה) ֶסנטֶיירֹו ָאצּורֹו
156 Azzuro

 ,154 Sestri Levante ֶססטרי ֶלבאנֶטה
155

215 ,214 Spoleto ְסּפֹוֶלטֹו
 Spontini, Gaspare סּפֹונטיני, גאסּפאֶרה

235
213 ,212 Spello ְסֶּפלֹו

214 Scheggino סֶקג‘ינֹו
234 Conti ‘Serra de ֶסָרה ֶד‘קֹונטי

אינדקס
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ע
 Tree of the Birds (ָאסיזי) עץ הציפורים

212

פ
119 ,118 Padova ּפאדֹוָבה

 Palladio, Andrea ּפאלאדיֹו, אנדריאה
120 ,116

ּפאלאציָנה ִדי קאָצ‘ה ִדי סטּוּפיניג‘י (טורינו) 
32 Palazzina di Caccia di Stupinigi

245 ,244 Fano פאנֹו
 panforte, Sienese ּפאנפֹורֶטה, סֶייֶנֶזה

185
 Passo Gardena (ְגֶרדֶנר יֹוך) ּפאסֹו גארֶדָנה

103 (Grödner Joch)
 Passo di (ָיאּוֶפנּפאס) ּפאסֹו ִדי מֹונֶטה ג‘ֹובֹו

92 (Jaufenpass) Monte Giovo
 Passo dell’Erbe (וירציֹוך) ּפאסֹו ֶדל‘ֶארֶּבה

95 ,94 (Würzjoch)
102 Passo Pordoi ּפאסֹו ּפֹורדֹוי

147 ,146 Parma ּפארָמה
 Parco (וֹולֶטָרה) ּפארקֹו ָארֶּכאֹולֹוג‘יקֹו

183 Archeologico
 Parco (ָארקֹו) ּפארקֹו ָארצ‘ידּוקאֶלה

75 (Arco) Arciducale
ּפארקֹו ג‘ארדינֹו סיגּורָטה (ואֶלג‘ֹו סּול 

85 ,84 Parco Giardino Sigurtà (מינצ‘ֹו
154 Parco dell’Aveto ּפארקֹו ֶדל‘ָאֶבטֹו

154 Parco dell’Antola ּפארקֹו ֶדל‘אנטֹוָלה
 Parco delle ּפארקֹו ֶדֶלה ָאלּפי מריטיֶמה

47 Alpi Marittime
ּפארקֹו מּוֵזאֹו מיֶנראריֹו (ָאּבאדָיה סן 

194 Parco Museo Minerario (סלבטֹוֶרה
 Parco (מֹונֶטמֹונאקֹו) ּפארקֹו מֹונֶטגּוָארנֶיירי

253 Monteguarnieri
 Parco ּפארקֹו נאטּוראֶלה ֶדל מֹונט ָאביק

34 Naturale del Mont Avic
 Parco ּפארקֹו נאטּוראֶלה מֹונֶטה סן ָּברטֹולֹו

244 Naturale Monte San Bartolo
ּפארקֹו נאטּוראֶלה סאסֹו סימֹוֶנה ֶא 

 Parco Naturale Sasso סימונֶצ‘לֹו
242 Simoncello Simone e

ּפארקֹו נאטּוראֶלה פאֶנס�ֶסֶנס�ּבראֶייס 
 Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies

103
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ִדי אינצ‘יזֹוני רּוֶּפסְטרי 

 Parco Nazionale di Incisoni Rupestri
70

 Parco ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ִדי מֹונטי סיּביליני
255 Nazionale di Monti Sibillini

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדל גראן ּפאראדיזֹו 
35 Parco Nazionale del Gran Paradiso

ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדֶלה דֹולֹומיטי ֶּבלּוֶנזי 
 Parco Nazionale delle Dolomiti

128 Bellunesi
ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדֶלה צ‘ינקֶווה ֶטֶרה 

 Parco Nazionale delle Cinque Terre
156

 Parco ּפארקֹו נאציֹונאֶלה ֶדלֹו ְסֶטלביֹו
90 ,88 Nazionale dello Stelvio

 Parco ּפארקֹו נאציֹונאֶלה קאמּפֹו ֵדיי פיֹוֶרה
55 Nazionale Campo dei Fiore

 Parco Fluviale ּפארקֹו ְפלּוביָאֶלה ֶדל ֶטֶבֶרה
225 del Tevere

 Parco ּפארקֹו ֶרג‘ֹונאֶלה ֶדל דלתא ֶדל ּפֹו
136 Regionale del Delta del Po

233 Fabriano ָפּבריָאנֹו
 Peggy (ונציה) פגי גוגנהיים, אוסף

121 Guggenheim Collection
157 Fegina ֶפג‘יָנה

128 Pedavena ֶּפדאֶבָנה
 Po, Delta di ּפֹו, הדלתא של הנהר

130-9
 ,174 Ponte Buriano ּפֹונֶטה ּבּוריָאנֹו

175
 Ponte di Tiberio (רימיני) ּפֹונֶטה ִדי טיֶּבריֹו

240
 ,127 Ponte di Rualan ּפֹונֶטה ִדי רּוָאלאן

129
 Ponte di Rialto (ונציה) ּפֹונֶטה ִדי ריָאלטֹו

121 ,120
 Ponte del (דרֹוֶנרֹו) ּפֹונֶטה ֶדל דיָאבֹולֹו

46 Diavolo
 Punta della (ונציה) ּפּונָטה ֶדָלה דֹוגאָנה

121 Dogana
 Ponte delle (ְסּפֹוֶלטֹו) ּפֹונֶטה ֶדֶלה טֹורי

214 Torri
ּפֹונֶטה ֶדלי ָאלּפיני (ּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה) 

128 Ponte degli Alpini
ּפֹונֶטה ויסקֹונֶטאֹו (ואֶלג‘ֹו סּול מינצ‘ֹו) 

84 Ponte Visconteo
 Ponte (ָאסקֹולי ּפיֶצ‘נֹו) ּפֹונֶטה סֹוֶלסָטה

255 Solestà
158 Punto Bonfiglio ּפּונטֹו ּבֹונפיליֹו

155 ,154 Fontanigorda פֹונָטניגֹורָדה
169 ,168 Poppi ּפֹוּפי

 Porta all’Arco (וֹולֶטָרה) ּפֹורָטה ָאל‘ָארקֹו
183

137 Porto Garibaldi ּפֹורטֹו ָגריּבאלדי
147 ,146 Portovenere ּפֹורטֹוֶבֶנֶרה

152-3 Portofino ּפֹורטֹופינֹו
243 piadina ּפיָאדיָנה

174 Pian di Scò ּפיאן ִדי ְסקֹו
63 Pian del Tiviano ּפיאן ֶדל טיביָאנֹו

174 Piantravigne ּפיָאנטָרבינֶיה
193 Piancastagnaio ּפיָאנָקסָטניָאיֹו

 Piazetta (סאלּוצֹו) ּפיאֶצָטה ֵדיי מֹונדאלי
45 dei Mondagli

Pio II, Papa 202  ּפיּוס השני, האפיפיור
 Fiorenzuola di פיֹוֶרנצּואֹוָלה ִדי פֹוקאָרה

245 Focara
75-6 Pieve ּפֶייֶבה

 Pieve di San ּפֶייֶבה ִדי סן פייטרו ִדי רֹוֶמָנה
166 Pietro di Romena

ּפֶייֶבה ִדי סנטה מריה ָאסּונָטה (ְסִטָיה) 
167 Pieve di Santa Maria Assunta

127 Pieve di Cadore ּפֶייֶבה ִדי קאדֹוֶרה

ּפֶייֶבה ֶדֶלה ָסנֶטה פלוָרה ֶא לּוצ‘יָלה (סנטה 
 Pieve delle Sante Flora e (פיורה

193 Lucilla
 Tignale, Pieve a ּפֶייֶבה-טינָיאֶלה, כביש

76 via
221 Piediluco ּפֶיידילּוקֹו

165 ,164 Fiesole פֶייזֹוֶלה
230 Pietralunga ּפֶייטָרלּונָגה

242-3 Pietrarubbia ּפֶייטָררּוִּבָיה
34 ,28 Piemonte ּפֶיימֹונֶטה

203 ,202 Pienza ּפֶיינָצה
 Piero della ּפֶיירֹו ֶדָלה פרנֶצ‘סָקה

243 ,205 Francesca
214 ,185 Pinturicchio ּפינטּוריקיֹו

201 ,200 Ficulle פיקּוֶלה
 Piramidi di Zone (ה)פירמידות של צֹוֶנה

70
129 ,128 Feltre ֶפלטֶרה
242 Pennabilli ֶּפנאּבילי

154 Pentema ֶּפנֶטָמה
34-5 Fénis ֶפניס

ּפפאּונדֶלרהאּוס (ְּבֶרסאנֹוֶנה) 
93 Pfaundlerhaus

 Pecorino di Pienza ֶּפקֹורינֹו ִדי ּפֶיינָצה
203

134-5 Ferrara ֶפראָרה
 Pergolesi, ֶּפרגֹוֶלזי, ג‘ֹובאני ּבאטיסָטה

235 Giovanni Battista
 Paradisino (ואלֹוְמְּברֹוָזה) ָּפָרדיזינֹו

165 (Vallombrosa)
36 Pré-Saint-Didier ְּפֶרה�ָסן�דידֶייה

210-11 Perugia ֶּפרּוָג‘ה
 Perugina (ֶּפרּוָג‘ה) ֶּפרּוג‘יָנה, מוזיאון

211 Museo
210 ,201 Perugino ֶּפרּוג‘ינֹו

 Tower of (סן מיניָאטֹו) פרידריך, מצודת
182 Frederick

 Friuli-Venezia Giulia ְפִריּולי-ונציה�ג‘וליה
104-13

215 ,214 Ferentillo ֶפֶרנטילֹו
 Francisco di פרנציסקוס מָאסיזי, הקדוש

213 ,212 ,211 ,168 Assisi, San
71 ,67 ,66 Franciacorta פָרנָצ‘קֹורָטה

צ
70 Zone צֹוֶנה

201 ,200 Cetona ֶצ‘טֹוָנה
 Cividale del Friuli צ‘יבידאֶלה ֶדל ְפִריּולי

111 ,110
 ,230 Città di Castello צ‘יָטה ִדי קסטלו

231
 ,200 Città della Pieve צ‘יָטה ֶדָלה ּפֶייֶבה

201
128 Cima Grappa צ‘יָמה גראָּפה

126-7 Cinque Torri צ‘ינקֶווה טֹורי
 ,147 Cinque Terre צ‘ינקֶווה ֶטֶרה

156-9
ציסטריאנית, אדריכלות 253

265טיולי נהיגה בצפון איטליה ובמרכזה

ק
 Cavour, Counte קאבּור, הרוזן קמיליו

42-3 Camillo
55 Casalzuigno קאזאלצוויניֹו

 Casa (ּפֶייֶבה ִדי קאדֹוֶרה)  קאזה ִדי טיציָאנֹו
127 di Tiziano

קאזה ִדי ֶּפטָררָקה  (ָארקָווה ִדי ֶּפטָררָקה) 
 Casa di Petrarca (Arquà di Petrarca)

119
 Casa di (ג‘נובה) קאזה ִדי קולומּבו

144 Colombo
 Casa dei (אֹורָטה סן ג‘וליו) קאזה ֵדיי נאני

52 Nani
 Casa del (ָמנטֹוָבה) קאזה ֶדל מאנֶטנָיה

85 Mantegna
60 Casa del Fascio (קומו) קאזה ֶדל פאשֹו

 Casa (אּורּבינֹו) קאזה נאטאֶלה ִדי רפאלו
243 Natale di Rafaello

45 Casa Cavassa (סאלּוצֹו) קאזה ָקבאָסה
 Casa Romana (ְסּפֹוֶלטֹו) קאזה רומאנה

214
134 Casa Romei (ֶפראָרה) קאזה רֹוֵמיי

167 Casentino, Foreste קאֶזנטינֹו, יער
232 Cagli קאלי

 Monasterio di קאמאדֹולי, מנזר
167 Camádoli

167 Camáldoli קאמאלדֹולי
153 ,152 Camogli קאמֹולי

 Campello sul קאמֶּפלֹו סּול ְקליטּונֹו
213 Clitunno

55 ,54 Cannobio קאנֹוּביֹו
 Cascate delle קאסקאֶטה ֶדֶלה מארמֹוֶרה

221 Marmore
 Caprese קאּפֶרֶזה מיכלאנג‘לו

169 ,168 Michelangelo
222-3 Carsulae קארסּוֶלה

242 Carpegna קארֶּפנָיה
33 Quadrilatero (טורינו) קָוודרילאֶטרֹו

36 Col du Mont Cenis קֹול דּו מֹון ֶסני
 Colle di Val d’Elsa קֹוֶלה ִדי ואל ד‘ֶאלָסה

184
 Columbus, קולומבוס, כריסטופר

144 Christopher
111 ,110 Colli Orientale קֹולי אֹוִרֶיינָטֶלה
 Strada del :Collio קֹוליֹו: ְסטראָדה ֶדל וינֹו

110-11 Vino
63 Colma קֹולָמה

224 Colpetrazzo קֹולֶּפטראצֹו
138 ,137 ,136 Comacchio קֹומאקיֹו

61 ,60 Comoקומו
47 ,46 Cuneo קּוֶנאֹו
35 ,34 Cogne קֹונֶיה

234-5 Cupramontana קּוּפָרמֹונָטָנה
103 ,102 Corvara קֹורבאָרה

204-5 Cortona קֹורטֹוָנה

אינדקס

 Cortina d’Ampezzo קֹורטיָנה ד‘ָאמֶּפצֹו
127 ,126

36 Courmayeur קּורמאֶייר
111 ,110 Cormòns קֹורמֹוְנס
157 ,156 Corniglia קֹורנילָיה

170-7 Chianti, colline קיָאנטי, גבעות
קיָאנטי, פארק הפסלים (ּפיֶאָבשאָטה) 

 Chianti, parco sculture del
177 ,176 (Pievasciata)
187 Chiusdino קיּוסדינֹו
69 ,68 Clusone קלּוזֹוֶנה

 Castiglion Fiorentino קסטיליון פיֹוֶרנטינֹו
205 ,204

 Castiglione d’Orcia קסטיליֹוֶנה ד‘אֹורָצ‘ה
193 ,192

245 ,244 Castel di Mezzo קסטל ִדי ֶמצֹו
 ,192 Castel del Piano קסטל ֶדל ּפיאנֹו

193
 Castel Tirolo (ְשלֹוס טירֹול) קסטל טירֹולֹו

91 (Schloss Tirol)
103 Castel Prösels  קסטל ּפֶרֶזלס

 Castel (ְשלֹוס רּונֶקלשָטיין) קסטל רֹונקֹולֹו
101 Roncolo (Schloss Runkelstein)

 Castello di Brolio קסטלו ִדי ְּברֹוליֹו
176

104- Castello di Duino קסטלו ִדי דּוִאינֹו
112 ,5

 Castello di Mesola קסטלו ִדי ֶמזֹוָלה
137 ,136

 Castello di Romena קסטלו ִדי רֹוֶמָנה
166

37 Castello di Rivoli קסטלו ִדי ריבולי
 Castello Torrechiara קסטלו טֹוֶרקיָאָרה

145
234 Castelli di Jesi קסטלי ִדי ֶיזי

 Castellina in Chinati קסטלינה ִאין קינאטי
175 ,174

203 Castelmuzio קסטלמּוִציֹו
 ,182 Castelfiorentino קסטלפיֹוֶרנטינֹו

183
92 Kreuzgang (ְּבֶרסאנֹוֶנה) ְקרֹויצגאן

243 Cattedrale (אּורּבינֹו) קתדרֶלה
129 Cattedrale (ָאזֹולֹו) קתדרֶלה
קתדרֶלה ִדי סן ֶונאנציֹו (ָפּבריָאנֹו) 

233 Cattedrale di San Venanzio
 Cattedrale (ָאלָּבה) קתדרֶלה ִדי סן לורנצו

42 di San Lorenzo
 Cattedrale (ג‘נובה) קתדרֶלה ִדי סן לורנצו

144 di San Lorenzo
 Cattedrale (ֶּפרּוָג‘ה) קתדרֶלה ִדי סן לורנצו

210 di San Lorenzo
קתדרֶלה ִדי סן ליאֹוּפארדֹו (אֹוזימֹו) 

250 Cattedrale di San Leopardo
 Cattedrale di (ֶיזי) קתדרֶלה ִדי סן ֶסטימיֹו

235 San Settimio

 Cattedrale (ָאסיזי) קתדרֶלה ִדי סן רּופינּו
211 di San Rufino

קתדרֶלה ִדי סנטה מריה ֶורג‘יֶנה (סאלּוצֹו) 
44 Cattedrale di Santa Maria Vergine

קתדרֶלה ִדי סנטי ֶג‘רבאזיֹו ֶא ּפרֹוטאזיֹו 
 Cattedrale di Santi (צ‘יָטה ֶדָלה ּפֶייֶבה)

201 Protasio Gervasio e
קתדרֶלה ֶדל‘ָאסּונָטה (אֹורבֶייטֹו) 
200 Cattedrale dell’Assunta

 Cattedrale (טִרֶייסֶטה) קתדרֶלה סן ג‘ּוסטֹו
113 San Giusto

 Cattedrale San (סּוָזה) קתדרֶלה סן ג‘ּוסטֹו
37 Giusto

קתדרֶלה סנטה מריה אסּונָטה (פאנֹו) 
245 Cattedrale Santa Maria Assunta

ר
139 ,138 Ravenna ראֶבָנה

 ,176 Radda in Chianti ראָדה ִאין קיָאנטי
177

195 ,194 Radicofani ראדיקֹופאני
ראטי, מנזר ומוזיאון ליין (ָאנּונציָאָטה) 
 museo di vino Ratti, Abbazia e

43 (Annunziata)
153 ,152 Rapallo ראּפאלֹו

146 Reggio nell’Emilia ֶרג‘ֹו ֶנל‘ֶאמילָיה
102 Rosengarten רֹוֶזנגארֶטן, רכס
85 Romano, Giulio רומאנו, ג‘וליו

75 Riva del Garda ריָבה ֶדל גארָדה
120 Riva del Vin (ונציה) ריָבה ֶדל וין

 Riviera del Brenta ריביירה ֶדל ּבֶרנָטה
121 ,120

158-9 Riomaggiore ִריֹומאג‘ֹוֶרה
 Riserva ריֶזרָבה נאטּוראֶלה צ‘יצ‘ּו ֶדל וילאר

46 Naturale Ciciu del Villar
221 ,220 Rieti ִרֶייטי

240 Rimini רימיני
255 ,254 Ripatransone ריָּפטראנסֹוֶנה

243 Raphael רפאל

ש
 Sciacchetrà, (ָמנארֹוָלה) שאֶקְטָרה, מוזיאון

158 Museo di

ת
90 Thun, Matteo תּון, מתיאו

 Theatro romano (גּוִּביֹו) תיאטרון רומי
230

 Canal Grande (ונציה) (ה)תעלה הגדולה
121 ,120 ,116

שמות מסחריים
126 Dones de Bai

43 Morra La di Comunale Cantina
In Vetro (פיקּוֶלה) 200
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