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מידע על המדריך
 25טיולי הנהיגה במדריך זה משקפים את
הגיוון הרב שבו התברכה צפון איטליה
ומרכזה :מרכסי�ההרים עטורי�השלג שעל
גבול צרפת ואוסטריה ועד ערי�הגבעות של
ואוּמבּריָ ה; מקו�החוף הדרמטי של
ִ
טוסקנה
צ'ינקוֶ וה ֶט ֶרה בליגוּריה ועד האגמים של וֶ נֶ טוֹ
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.

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
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 מימין ָמנארוֹלָ ה ,עיירה בצ'ינקוֶ וה
ֶט ֶרה בליגוריה למעלה משמאל סירות דיג
עוגנות בלאציזֶ ה ,לשפתו המזרחית של אגם
גארדה באמצע מימין בתי�אבן אפורים
ָ
סלבטוֹרה ,עיירה
ֶ
בלבה של ָאבּאד ָיה סן
מימי�הביניים באמצע משמאל נוף הגבעות
העגלגלות של טוסקנה ,ליד מוֹנטיזי למטה
קיאנטי למטה
מימין פיאט ֶ ,500גר ֶבה ִאין ָ
משמאל ציור בווילה ֶמלצי בסגנון הניאו�
קלאסיֶ ,בּלאג'וֹ

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.

טיולי הנהיגה משתרעים על כל המחוזות שעות לכל היותר בקצב נינוח ,עם
של צפון איטליה ושל מרכזה .כדי לעזור עצירות לאורך הדרך¨.
לתיירים לבחור טיול ולתכנן אותו,
מתחילה כל סקירה ברשימה של גולות�
הכותרת ובמסלול מסומן בבירור .יש גם
טיפים המוקדשים לעונות המתאימות
שימוש במפה המתקפלת
ביותר לטיול ,לתנאי הדרך ,לימי
בסוף המדריך מצורפת מפה
השוק ולתאריכי החגים והפסטיבלים
מתקפלת של האזור כולו ,ובה
החשובים .כל פעילות וכל אתר מלווים
כל המידע החיוני כדי לנהוג
בהסבר מפורט ,ובהוראות הגעה ברורות.
באזור ולנווט בין מסלולי הטיול.
בצדי העמודים יש מידע על מקומות
כל הכבישים המהירים ,הכבישים
הלינה והמסעדות .במסגרות הצבעוניות
הראשיים ונמלי הים ונמלי התעופה,
יש הצעות לפעילויות נוספות ורקע על
לטיסות ולמעבורות ,הן בתוך
האזור ,כמו פרטים על פסטיבל מקומי
איטליה והן מחוץ לה ,מסומנים בה
או על מאכל ייחודי לאזור; טיפים לטיול
בצורה ברורה.
של טעימת יינות; או מסלול לטיול ברגל.
במפה יש גם אינדקס מקיף,
בזכות גמישותם של טיולי הנהיגה תוכלו
שיאפשר לכם למצוא את האתרים
בקלות ובמהירות ,וטבלת מרחקים
לצרף כמה מהם לטיול אחד ארוך יותר,
שימושית ,שתאפשר לכם להעריך
או לעבור רק חלק ממסלול במסגרתו
את המרחקים בין הערים הראשיות.
של טיול�יום במחוז מסוים.
כל המאפיינים הללו הופכים את
לכל טיול�נהיגה מצורף גם מסלול
המפה המתקפלת לתוספת מצוינת
הליכה ,בעיר או באזור הכפר ,המלווה
למפות של כל מסלול במדריך.
במפה; המסלולים הללו אורכים שלוש

אוּמבּר ָיה
ִ
הט ֶב ֶרה ,צפון
למעלה נהיגה באזור העילי של נהר ֶ
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בצל האלפים
מטורינו
לקסטלו
ִדי ריבולי
מוקדי�עניין עיקריים
• טורינו המלכותית
ביקור בשדרות רחבות�הידיים ,בבקתות�
הציד האלגנטיות ובארמונות�התענוגות
של העיר האצילית

ימוֹנטה האנין
ֶ
• מחוז פּיֶ
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
אוֹסטה
ָ
לא
האלפים סמוך ָ

• פארק גן�העדן
טיול בפארק הלאומי הראשון של
נאציוֹנאלה ֶדל גראן
ֶ
איטליה ,פּארקוֹ
פּאראדיזוֹ ,וצפייה במיני יעלים,
במרמיטות ובעיט הסלעים המרהיב
מראה מרהיב של העמק מקוֹל ֶדה
ל'איזֶ ראן )(Col de l’Iseran
ִ

טיול נהיגה מס'  :1בצל האלפים 33

ביקור בטורינו
חניה

A
GLI

CHI
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VIA MON
T E B E L LO

VIA

ALBERTINA

VIA GIOL ITTI
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C O RSO C AI ROL
I

VIA DELL A ROC
CA

VIA SAN MA
SSI MO

למטה )נגד כיוון השעון מהפינה הימנית
העליונה( פיאצה סן קרלו המפוארת;
השער הרומי; חדר שינה בפּאלאצוֹ
דאמה
דאמה; חזיתו של פּאלאצוֹ ָמ ָ
ָמ ָ
בפיאצה קסטלו; כיפתה של ק ֶייזָ ה ִדי
סן לורנצו

PIAZZA CARLO
EMANUELE II

Āďčąû

PIAZZA
CAVOUR

VIA CAVO UR

n

VIA ALFIERI

V I A A CC A D E
MIA

מלון מרוחק מהמרכז ,במתחם לינגוֹטוֹ
) - Lingottoהמפעל הישן של פיאט,
ששופץ ע"י האדריכל הנודע ֶרנצוֹ פּיאנו(,
ובו חדרים מאווררים בסגנון מינימליסטי,
קירות זכוכית וחדרי רחצה גדולים.
;011-664-2000 ;10126 ,Via Nizza 230
www.starwoodhotels.com/lemeridien
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VIA ROM A

 Le Meridien Art + Techיקר

h
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PIAZZA
AIUOLA
C. BALBO

PIAZZABO
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 ;Supergaפתוח מדי יום( של משפחת
סאבויה קבורים יותר מ� 50איש .היא
ניצבת במיקום מרשים ,בראש גבעה,
וניתן לראותה ממרחק של ק"מ רבים
מכל כיוון .ב� 1717שכר הדוכס ויטוריו
אמדיאו את שירותיו של האדריכל
יוּבארה לבניית הבזיליקה ,כאות
ָ
פיליפו
תודה לאחר ניצחון על צרפת ב�.1706
הנסיעה בקרון החשמלית מתחנת סאסי
אל הבזיליקה אהובה מאוד על ילדים.
מחוץ לכנסייה הוקם לוח גדול לזכרם
גראנדה
ֶ
של שחקני קבוצת הכדורגל
טורינו ,שנספו כאן ב� 1949כשמטוסם
התרסק אל צלע הגבעה .מוזיאון
גראנדה טורינו מוקדש לקבוצה ולאסון.
ֶ
 ªסעו מערבה ,עלו לכביש ,SS11
והמשיכו אל כביש  .SP45סעו ב,SS593-
ואחרי  Alice Castelloפנו אל SR143
לכיוון בּיֶ ילָ ה.

VIA XX SETTE MBRE

 Des Artistesבינוני

מלון מרכזי בסגנון 'בוהו שיק' ,סמוך
לפיאצה ויטוריו וֶ נֶ טוֹ 22 .החדרים נעימים
ומאובזרים ,והשירות טוב ומקצועי.
;10123 ,Via Principe Amedeo 21
www.desartisteshotel.it ;011-812-4416

מסלול הליכה
ובהם מרדף המכונית בג'וב האיטלקי.
של שלוש שעות
עלו במעלית�הזכוכית אל מרפסת�
מפיאצה ויטוריו וֶ נֶ טוֹ ,לכו בוִ יָ ה פּוֹ אל
התצפית של הצריח ,שמשקיפה לנופים
מוֹנט ֶבּלוֹ,
ֶ
מרכז העיר .פנו ימינה אל וִ יָ ה
מרהיבים של העיר ושל האלפים .צאו
לכיוון  1מוֹלֶ ה ָאנטוֹנֶ ליאנָ ה )Mole
מהבניין ,פנו ימינה ואז שמאלה אל
 ,(Antonellianaמבנה גדול שעל גגו
קוֹרסוֹ סן מאוריציוֹ רחב�הידיים ,ושוב
מתנוסס צריח בגובה של  167מ' .הבניין שמאלה אל ג'ארדינוֹ ֵר ָיאלֶ ה .המשיכו אל
הוא סמלה של העיר ,וגם משכנו של
הפינה הרחוקה של הפארק; כאן ניצב
המוזיאון הלאומי לקולנוע
 2פאלאצו ֵר ָיאלֶ ה )סגור ביום ב'(
בסגנון הבארוק ,לשעבר בית
)Museo Nazionale del
המגורים הרשמי של משפחת
 ;Cinemaסגור ביום ב'(.
סאבויה .חלל�הפנים המפואר
תעשיית הקולנוע של איטליה
מעוצב בסגנון סיני ומעוטר
נוסדה בטורינו ,שהיתה בירת
בזהב ,בקטיפה ובשטיחי�קיר.
הקולנוע של העולם בשנים
בסמוך נמצאת פיאצה קסטלו,
 .1906-16המוזיאון מוקדש
דאמה ,משכנו
מריה הקדושה ובה פּאלאצוֹ ָמ ָ
לתולדות הקולנוע ,ומוצגים
של  3המוזיאון העירוני
בו אביזרים וקטעי וידיאו
וישו התינוק,
דאמה לאמנות עתיקה )Museo
פּאלאצוֹ ָמ ָ
מתוך סרטים קלאסיים,

PO

PO

V IA

PIAZZA
PIAZZA
CARIGNANO CARLO
ALBERTO
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 Hotel Victoriaבינוני

המלון בסגנון כפרי�אנגלי סמוך לוִ יָ ה רומא
ולפיאצה סן קרלו .בגינה מגישים ארוחות
תחת כיפת השמיים.
;011-561-1909 ;10123 ,Via Nino Costa 4
www.hotelvictoria-torino.com

העיר ) (Torinoהצופה לנוף מרהיב של האלפים ,התברכה בכיכרות,
במבצרים ,בשדרות ובארמונות מרשימים ,והיתה בירתה הראשונה של
ממלכת איטליה ) .(1861כיום היא בירת העיצוב והאמנות בני�זמננו של
איטליה וגם גן�עדן לאוכל אנין ,ומקום הולדתו של הקולנוע האיטלקי.
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מגורים בטורינו

 2טורינו

ימוֹנטה; 10100
ֶ
טורינו ,פּיֶ

1

למעלה אכסדרה בוִ ָיה רומא ,טורינו

 ;Civica d’Arte Anticaסגור ביום
ב'( .עם המוצגים כאן נמנים שרידים
רומיים במרתף ,אטריום ,גרם�מדרגות
יוּבארה
ָ
לולייני בתכנונו של פיליפו
והציור דיוקנו של איש מאת אנטונלו
ָדה ֶמסינָ ה ) .(1476בפיאצה שוכנים
גם שניים מבתי הקפה מלאי�האווירה
ביותר בטורינו  Mulassano -וBaratti-
 .& Milianoבפינה המערבית של
הכיכר ניצבת  4קיֶ יזָ ה ִד י סן לורנצו
) ;Chiesa di San Lorenzoפתוח 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
ודרילאטרוֹ )(Quadrilatero
ֶ
אל  5קוָ
 אזור של רחובות שתי�וערב שנבנהעל שרידיה של העיר הרומית הקדומה.
הרחובות מרוצפי�האבן רצופים ברים,
בתי�קפה ,שווקים וכנסיות .חזרו
לפיאצה קסטלו ,לכו בוִ יָ ה רומא ,וסמוך
לפיאצה סן קרלו ,פנו ימינה אל וִ יָ ה
נצה )האקדמיה
שיא ֶ
אקדמיה ֶדלֶ ה ֶ
למדעים( שבו שוכן  6המוזיאון המצרי
) ;Museo Egizioפתוח בימים ג'-א'(.
מוצגים כאן ,בין השאר ,פפירוסים,
פסל שחור של רעמסס השני מהמאה
ה� 13לפנה"ס ,סרקופגים וממצאים
ומריט )מסביבות
מקבריהם של ָקה ֶ
 1430לפנה"ס( ,כמו גם כדים מלאים
באוכל ובמשחות לשימוש בחיים
שאחרי המוות.
 ªצאו מפיאצה ויטוריו וֶ נֶ טוֹ ,חצו
נוּאלֶ ה ועקבו אחר
את גשר ויטוריו ֶע ָמ ֶ
השלטים החומים לכיוון .Superga
פנו שמאלה ל ,Corso Casale-ימינה
ל,Strada Comunale di Superga-
שמאלה ל,Piazzale Alberto Geisser-
לסוּפּרגָ ה.
ֶ
והמשיכו ישר

CO
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VIA ROM A

קרון מס'  15יוצא מדי שעה מתחנת סאסי
מוֹדנָ ה ).(Piazza Modena
) (Sassiשבפיאצה ֶ
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PIAZZA
AUGUSTA

V I A S . TO M M
ASO

קרון החשמלית אל בזיליקה
סוּפּרגָ ה
ִדי ֶ

בקתת�הציד המפוארת )Palazzina
 (di Caccia di Stupinigiבסגנון
הרוקוקו מוקפת שדות רחבי�ידיים
שבהם משוטטים איילים ,והיתה שייכת
למשפחת סאבויה העשירה ,שליטת
איטליה לשעבר .במוזיאון להיסטוריה,
לאמנות ולעיצוב פנים )Museo di
;Storia, Arte e Ammobiliamento

מ'

V I A R O S S I NI

לשכת מידע לתיירים

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

 ,Piazza Principe Amedeo 7טורינו; 10042

250

CO R S O R E G I N A M A R G
H E R I TA

VIA S. FRAN CESC
O D'AS SISI
VIA MILAN O

קשה למצוא חניה בעיר .מומלץ לחנות
בחניון תת�קרקעי ,למשל ,בפיאצה ויטוריו
וֶ נֶ טוֹ ,או בפיאצה קסטלו.

קאצ'ה
ָ
 1פּאלאצינָ ה ִדי
ִדי סטוּפּיניג'י

סגור ביום ב'( שבפּאלאצינָ ה מוצגים
ציורי�קיר ,נברשות וריהוט מעשה�
תשבץ .באולם המראות )סאלֶ ָטה ֶדלי
ְס ֶפּקי  (Saletta degli Specchi -מוצג
אמבט�שיש שהיה שייך לאחותו של
נפוליאון ,פאולינה בּוֹרגֶ זֶ ה.
 ªסעו לכיוון צפון�מזרח בכביש SS23/
 .Viale Torinoהמשיכו בCorso-
 Unione Sovieticaלכיוון השילוט
 .centroחנו מתחת לפיאצה ויטוריו
).(Piazza Vittorio

0

PIAZZA
DELLA
REPUBBLICA
VIA BELLEZIA

 32טיולי נהיגה בצפון איטליה ובמרכזה

PIAZZA
SOLFERINO

VIA BRO FFER
IO

PIAZZA CARLOF
ELICE

מסעדות בטורינו
 L’Osteria del Corsoזול

מסעדת דגים טובה ופשוטה בניהול
משפחתי .בצהריים עורכים כאן מזנון
משתלם מאוד.
;10144 ,Corso Regina Margherita 252/b
www.osteriadelcorso. ;011-480-665
 ;comסגור ביום א'

 C’era Una Voltaבינוני

במסעדה הנעימה מגישים מנות ייחודיות
)מנוּ ֶדגוּסטאציוֹנֶ ה -
לאזור ותפריט טעימות ֶ
 (menu degustazioneמצוין.
011- ;10125 ,Corso Vittorio Emanuele ll 41
www.ristorante ceraunavolta. ;655-498
 ;itסגור ביום א'

 Ristorante del Cambioיקר

במסעדה המפורסמת ביותר בטורינו
מגישים בּוֹליטוֹ מיסטוֹ )- bollito misto
תבשיל קדירה של מספר סוגי בשרים(
אותנטי; חובה להזמין מקומות מראש.
;011-546-690 ;10123 ,Piazza Carignano 2
 ;www.cambio.thi.comסגור ביום ב'

סוּפּרגָ ה
ֶ
 3בזיליקה ִדי

ימוֹנטה; 10020
ֶ
טורינו ,פּיֶ

באחוזת�הקבר המפוארת )Basilica di

סוּפּרגָ ה ,מציינת את שחרורה של טורינו מידי הצרפתים
למעלה בזיליקה ִדי ֶ
מסעדות ,ברים ובתי�קפה :זול ,עד  ;€25בינוני  ;€25-45יקר ,מעל €45

אינדקס 261
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אינדקס
מספרי העמודים באות מודגשת מתייחסים
למופע העיקרי

א

ֶאאוּגֶ ניות ,הגבעות ,118 Colli Euganei
119
אוֹסטה 35 ,34 Aosta
ָא ָ
סטרה Abbadia di Fiastra
פיא ָ
ָאבּאדיָה ִדי ָ
252
סלבטוֹרה Abbadia San
ֶ
ָאבּאדיָה סן
194 Salvatore
ואלוֹמ ְבּרוֹזָ ה Abbazia di
ְ
ָאבּאציָה ִדי
164-5 Vallombrosa
נוֹבאצ‘לָ ה )נוֹישטיפט( Abbazia
ֶ
ָאבּאציָה ִדי
93 ,92 (Neustift) di Novacella
ָאבּאציָה ִדי סן פייטרו ִאין ואלֶ ה Abbazia di
215 San Pietro in Valle
ָאבּאציָה ִדי סן ְפרוּטוּאוֹזוֹ Abbazia di San
152 Fruttuoso
סיאנוֹ )נארני( Abbazia di
ָאבּאציָה ִדי סן ָק ָ
222 San Cassiano
ָאבּאציָה ִדי פּוֹמפּוֹזָ ה Abbazia di
136-7 Pomposa
ָאבּאציָה ִדי ְפּראליָה Abbazia di Praglia
119
ָאגריטוּריזמי 23 ,22 Agriturismi
אוּדינֶ ה 109 ,108 Udine
אוֹזימוֹ 251 ,250 Osimo
אוכל
טוסקנה 176 ,175
טירולי 93
ֶימוֹנטה 42 ,34
פּי ֶ
אוּמבּריָה ,206-25 ,197-201 Umbria
ִ
228-31
אוֹפידה 255 Offida
ָ
אוּרבּיזאליָה 253 ,252 Urbisaglia
אוֹרביֶיטוֹ 201 ,200 Orvieto
אוּרבּינוֹ 243 ,242 Urbino
סאלביָה )אוּרבּיזאליָה( Urbs Salvia
ִ
אוּרבּס
ְ
252
אוֹרטה סן ג‘וליו 52-3 Orta San Giulio
ָ
ָאזוֹלוֹ 129 ,128 Asolo
אטרוסקים ,203 ,201 ,200 Etruschi
210 ,204
איזֶ אוֹ 71 ,70 Iseo
)מאג‘וֹרה( Isola Bella
ֶ
איזוֹלָ ה ֶבּלָ ה
)53 (Maggiore
)אוֹרטה( Isola di San
ָ
איזוֹלָ ה ִדי סן ג‘וליו
52 (Orta) Giulio
)מאג‘וֹרה( Isola dei
ֶ
סקאטוֹרה
ֶ
איזוֹלָ ה ֵדיי ֶפּ
53 Pescatore
)מאג‘וֹרה( 53 Isola Madre
ֶ
מאדרה
ֶ
איזוֹלָ ה
איחוד איטליה ,התנועה 83 Risorgimento
ִאיל בּוֹסקוֹ ֶדלָ ה ֶמזוֹלָ ה Il Bosco della
137 ,136 Mesola
ויטוֹריאלֶ ה ֶדלי איטליאני )גארדוֹנֶ ה( Il
ָ
ִאיל
82 (Gardone) Vittoriale degli Italiani

ִאיל מוּלינוֹ ֶדל פּוֹ )רוֹ( Il Mulino del Po
)135 (Ro
איסוֹניֶה 34 Issogne
לבּה 43 ,42 Alba
ָא ָ
לבה 45 Elva
ֶא ָ
ָאלטוֹ ָאדיגֶ ‘ה ,עמקים Alto Adige Valli
86-95
לפּה ִדי ְסיוּזי )זָ ייזֶ ר ָאלם( Alpe di Siusi
ָא ֶ
)103 ,102 (Seiser Alm
)ה(אלפּים היוליאניים ,106 Alpi Giulie
ָ
108 ,107
ֶאמיליָה�רוֹמאניָה ,130-9 Emilia-Romagna
238-42 ,142-7
אמפיתיאטרון רומי )ורונה( Arena romana
121 ,118 ,116
אמפיתיאטרון רומי )סוּזָ ה( Amphitheatro
romano 37
ָאנגיארי 169 Anghiari
אנדרסן ,הנס כריסטיאן Andersen, Hans
155 Christian
אנטונלו ָדה ֶמסינָ ה Antonello da Messina
33
סטה 118 Este
ֶא ֶ
ָאסיזי 211 ,210 Assisi
פּיצ‘נוֹ 254-5 Ascoli Piceno
ָאסקוֹלי ֶ
)ה(א ֶפּנינים ,הרים 226-35 Appennini
ָ
הליגוּריים 159 ,153-5 ,150 Liguri
ֶאצי ,איש הקרח 100 ,95 ,91 Ötzi
ָא ֶצ‘ליוֹ 46 Acceglio
פּיצ‘נָ ה 255 Acquaviva Picena
וביבה ֶ
ָאקוָ ָ
ָאקווילֵ ָיאה 113 ,112 Aquiléia
ֶאקסילֶ ס 36-7 Exilles
ראבּה 102 Arabba
ָא ָ
ֶארבּוּסקוֹ 71 ,70 Erbusco
‘נטה 139 ,138 Argenta
ָארגֶ ָ
ַָארוֹנֶ ה 215 ,214 Arrone
פוֹנטה ָא ֶבלאנָ ה Eremo di Fonte
ֶא ֶרמוֹ ִדי ֶ
232 Avellana
ֶא ֶרמוֹ ִדי קאמאדוֹלי Eremo di Camádoli
167
קארצ‘רי ָ)אסיזי( Eremo delle
ֶ
ֶא ֶרמוֹ ֶדלֶ ה
212 Carceri
ָארנוֹ ,נהר 174 ,172 ,166 Arno, fiume
רצ ִ‘ביָה 234 Arcevia
ָא ֶ
ָא ֶרצוֹ 205 ,204 Arezzo
ָארצ‘ידוֹסוֹ 192-3 Arcidosso
ָארקוֹ 75 Arco
רקה ,118 Arquà Petrarca
טר ָ
ָארקוָ וה ֶפּ ָ
119
רקוּמגָ ‘ה 55 Arcumeggia
ָא ֶ
מוֹנטזיֶיפּי
ֶ
אתר�ההתבודדות לנזירים
187 Hermitage of Montesiepi

ב

בּאנְ יִי סן פיליפּוֹ ,194 Bagni San Filippo
195
גראפּה Bassano del Grappa
ָ
בּאסאנוֹ ֶדל
128-9

בּאקלי ,ריקארדוֹ Bacchelli, Riccardo
ֶ
135
בּארדוֹלינוֹ 83 Bardolino
בּארוֹלוֹ 43 ,42 Barolo
ֶבּבאניָה 213 ,212 Bevagna
בד�אנד�ברקפסט 23 ,22
בּוּאוֹנקוֹנבנטוֹ 186 Buonconvento
ֶ
)בּוֹצן( 100-1 (Bozen) Bolzano
בּוֹלצאנוֹ ֶ
בּוֹנאסוֹלָ ה 156 Bonassola
בּוֹרוֹ 175 ,174 Borro
)מאג‘וֹרה( Isole
ֶ
בּוֹרוֹמ ִאים ,איים
ֶ
53 ,50 (Maggiore) Borromee
בּוּרי ,אלברטו 230 Burri, Alberto
בּוֹרצוֹנאסקה 155 ,154 Borzonasca
ָ
סוּפּרגָ ה )טורינו( Basilica di
בזיליקה ִדי ֶ
33 Superga
)ראבנָ ה( Basilica di
ֶ
בזיליקה ִדי סן ויטאלֶ ה
139 ,130-1 San Vitale
בּיֶילָ ה 35 ,34 Biella
בּיירון ,הלורד 147 Byron, Lord
רארה(
בית הכנסת והמוזיאון היהודי ֶ)פ ָ
134 Museo Ebraico e Sinagoghe
ֶבּלאג‘וֹ 61 ,60 Bellagio
ֶבּלוּנוֹ 129 ,128 Belluno
רבּ ֶרסקוֹ 43 ,42 Barbaresco
ָבּ ָ
ֶבּרגאמוֹ 68-9 Bergamo
ְבּ ָרה 43 Bra
רוּנאטה 63 Brunate
ֶ
ְבּ
ְבּרוּניקוֹ )בּרוּנֶ ק( )95 Brunico (Bruneck
נטה ,תעלת 120 Canale di Brenta
ְבּ ֶר ָ
)בּריקסן( )Bressanone (Brixen
ֶ
ְבּ ֶרסאנוֹנֶ ה
92-3
רצ‘טוֹ 145 ,144 Berceto
ֶבּ ֶ
ְבּ ֶר ָשה 71 ,70 Brescia
בתי מרקחת 12

ג

גאלוֹ נֶ רוֹ 177 Gallo Nero
גארניאנוֹ 76-7 Gargnano
ָ
גוּבּיוֹ 230-1 Gubbio
ג‘וֹטוֹ 119 Giotto
פּוֹאטי 147 ,142 Golfo dei Poeti
גוֹלפוֹ ֵדיי ֶ
גוֹריציָה 111 Gorizia
גיאופארק בּלֶ ֶטרבּאך Geoparc
101 ,100 Bletterbach
)ה(גלריה העירונית לאמנות ָ)אסקוֹלי
פּיצ‘נוֹ( 254 Pinacoteca Civica
ֶ
)ה(גלריה העירונית לאמנות )יֶזי(
235 Pinacoteca Comunale
)ה(גלריה לאמנות והמוזיאון העירוניים
)ווֹלט ָרה( Pinacoteca and Museo
ֶ
183 Civico
גן חיות )פּוֹפּי( 168 Zoo
גֶ ‘נגָ ה 233 Genga
ג‘נובה 144-5 Genova
ראנצ‘ה ִדי קוּנָ ה ,186 Grancia di Cuna
ָ
גְ
187

קיאנטי ,174 Greve in Chianti
ֶגר ֶבה ִאין ָ
175
דארה 245 ,244 Gradara
גְ ָר ָ
גרוֹטה ִדי פראזאסי Grotte di Frasassi
ֶ
233
גרוֹטוֹמארה 255 ,254 Grottammare
ֶ
גרינצאנֶ ה קאבוּר Grinzane Cavour
42-3

ד

גבּריאלֶ ה d’Annunzio, Gabriele
ֶ
ד‘אנוּנציוֹ,
ָ
82
דוּאוֹמוֹ )אוּדינֶ ה( 109 Duomo
דוּאוֹמוֹ )בּוֹלצאנוֹ( 100 Duomo
דוּאוֹמוֹ ֶ)בּלוּנוֹ( 128 Duomo
רצ‘טוֹ( Duomo di
מוֹדראנוֹ ֶ)בּ ֶ
דוּאוֹמוֹ ִדי סן ֶ
145 San Moderanno
דוּאוֹמוֹ ִדי סן רוֹמוּלוֹ ִדי פיֶיזוֹלֶ ה Duomo di
164 San Romulo di Fiesole
פּיצ‘נוֹ(
מידיוֹ ָ)אסקוֹלי ֶ
דוּאוֹמוֹ ִדי סנט ֶא ִ
254 Duomo di Sant Emidio
נוּנציא ָטה )טוֹדי(
ָ
דוּאוֹמוֹ ִדי סנטה מריה ָא
Duomo di Santa Maria Annunziata
225
סוּנטה )צ‘יבידאלֶ ה
דוּאוֹמוֹ ִדי סנטה מריה ָא ָ
ֶדל ְפ ִריוּלי( Duomo di Santa Maria
110 Assunta
)ווֹלט ָרה( 183 Duomo
ֶ
דוּאוֹמוֹ
)מוֹנטניָאנָ ה( 118 Duomo
ָ
דוּאוֹמוֹ
)מוֹנטפּוּלצ‘אנוֹ( 202 Duomo
ֶ
דוּאוֹמוֹ
נטוֹבה( 85 Duomo
)מ ָ
דוּאוֹמוֹ ָ
דוּאוֹמוֹ )סאלוֹ( 82 Duomo
)טרבי( Duomo San
מיליאנוֹ ֶ
ָ
דוּאוֹמוֹ סן ֶא
213 Emiliano
מיניאטוֹ( 182 Duomo
ָ
דוּאוֹמוֹ )סן
דוּאוֹמוֹ סנט‘אנדריאה ָאפּוֹסטוֹלוֹ )וֶ נצוֹנֶ ה(
109 Duomo Sant’Andrea Apostolo
דוּאוֹמוֹ ְ)ספּוֹלֶ טוֹ( 214 Duomo
)פּאדוֹבה( 119 Duomo
ָ
דוּאוֹמוֹ
)פּארמה( 146 Duomo
ָ
דוּאוֹמוֹ
דוּאוֹמוֹ )קומו( 60 Duomo
ל‘אמיליָה( 146 Duomo
דוּאוֹמוֹ ֶ)רג‘וֹ נֶ ֶ
דוּאינוֹ 113 ,112 Duino
ִ
)ה(דולומיטים 122-9 ,86-103 Dolomiti
דוֹמוֹדוֹסוֹלָ ה 53 Domodossola
לוּקה ואנדריאה della Robia,
ֶדלָ ה רוֹבּיָהָ ,
195 ,168 Luca and Andrea
דלק 18
נטה ָאליגיֶירי ,166 ,139 Dante Aligheri
ָד ֶ
245 ,244
)ראבנָ ה( 139 tomba di Dante
ֶ
קברו
דרוֹנֶ רוֹ 47 ,46 Dronero
דרך היין ָ)אלטוֹ ָאדיגֶ ‘ה( Strada del Vino
101

ה

הופר ,אנדריאס 91 Hofer, Andreas
)ה(הר הקדוש סן ויוואלדוֹ Sacro monte di
182 San Vivaldo

ו

)גרדנֶ רטאל( Val Gardena
גארדנָ ה ֶ
ֶ
ואל
)103 (Grödnertal
)אוּלטנטאל( Val d’Ultimo
ֶ
ואל ד‘אוּלטימוֹ
)90 (Ultental
קיאנטי Val d’Arno e
ואל ד‘ארנוֹ וגבעות ָ
172-7 Colline del Chianti
פאסה 102 Val di Fassa
ואל ִדי ָ
ואל ִדי פוּנֶ ס )וילנֶ ס( Val di Funes
)94 (Villnöss
ֶימה 101 Val di Fiemme
ואל ִדי פי ֶ
סיאנוֹ ,102 Val San Cassiano
ואל סן ָק ָ
103
נאלשטאל( Val Senales
)ש ְ
ואל ֶסנאלֶ ס ְ
)91 ,90 (Schnalstal
פּאסיריָה )פּאסאיֶירטאל( Val Passiria
ִ
ואל
)92 ,91 (Passeiertal
קאמוֹניקה 70 Val Camonica
ָ
ואל
ואל קאנוֹבּינָ ה 54 ,51 ,50 Val Cannobina
ואלאסינָ ה 63 Valassina
ואלבּרוּנָ ה 108 Valbruna
ְ
ואלֶ ג‘וֹ סוּל מינצ‘וֹ Valeggio sul Mincio
84
אוֹסטה 34-6 ,30 Valle d’Aosta
ד‘א ָ
ואלֶ ה ָ
ואלֶ ה ִדי סוּזָ ה 36-7 Valle di Susa
ראיטה 47 ,45 ,41 ,40 Valle Varaita
ואלֶ ה וָ ָ
מאירה 47 ,45 ,41 ,40 Valle Maira
ָ
ואלֶ ה
ואלוֹמ ְבּרוֹזָ ה ,יער Vallombrosa
ְ
164-5
ואלי ִדי קוֹמאקיוֹ 138 Valli di Comacchio
נציבּיוֹ 119 Valsanzibio
ואלס ִ
ָ
וארזֶ ה 55 ,54 Varese
ֶ
וארנָ ה 62-3 Varenna
ֶ
ווֹלט ָרה 183 ,182 Volterra
ֶ
ווֹלפּאיָה 177 ,176 Volpaia
וִ יָה ָאקוֶ ודוֹטוֹ ֶ)פּרוּגָ ‘ה( Via Acquedotto
210
וִ יָה ֶס ֶטה פּוֹנטי 175 ,174 Via Sette Ponti
פרנצ‘יגֶ ‘נָ ה ,185 ,184 Via Francigena
וִ יָה ָ
213 ,186
ויטוריו אמדיאו ,דוכס סאבויה Vittorio
44 ,33 Amedeo, Duca di Savoia
נוּאלֶ ה השני ,המלך Vittorio
ויטוריו ֶע ָמ ֶ
35 Emanuele II
בּאלבּיאנֶ לוֹ )לֶ נוֹ( Villa Balbianello
ָ
וילה
)61 (Lenno
וילה רוּסיץ ְ)פ ִריוּלי( (Friuli) Villa Russiz
113 ,111
)פּיאסקוֹ(
ויקטור סאלבי ,מוזיאון הנֶ ֶבל ע“ש ָ
Victor Salvi (Piasco), Museo dell’Arpa
45
וֶ נֶ טוֹ 114-29 ,102 ,80-5 Veneto
וֶ נצוֹנֶ ה 109 Venzone
ונציה 120-1 Venezia
וֶ קיָה ֶרג‘ינָ ה :כביש ) SP71קומו( Vecchia
60 SP71 :Regina
וֶ רבּאניָה 54-5 Verbania
ורונה 119 ,118 Verona

וֶ רוֹקיוֹ ,אנדריאה ֶדל Verocchio, Andrea
241 ,240 del
רנאצה 157 Vernazza
ָ
וֶ

ח

חניבעל 36 ,30

ט

טארביזיוֹ 109 ,108 Tarvisio
ֶט ֶב ֶרה ,נהר 225 Tevere, fiume
טוֹדי 224-5 Todi
טוסקנה 201-5 ,160-99 Toscana
ֶיסטה( Tor Cucherna
)טרי ֶ
קוּקרנָ ה ִ
טוֹר ֶ
113
גארדה( Torre
ָ
)ריבה ֶדל
טוֹרה ָאפּוֹנאלֶ ה ָ
ֶ
75 ,74 Apponale
טוֹרי 186-7 Torri
טוֹרי ֶדל ֶבּנאקוֹ 82-3 Torri del Benaco
טוֹריוֹנֶ ה )קאליִי( 232 Torrione
ִ
טוֹריליָה 153 ,152 Torriglia
טורינו 32-3 Torino
טיסטה Tiepolo,
‘מבּ ָ
טיֶיפּוֹלוֹ ,גָ ָ
120 ,109 ,68 Giambattista
טיניָאלֶ ה 76 Tignale
טיציאן 129 ,127 ,124 Titian
ֶטמפּיֶיטוֹ ֶדל ְקליטוּנוֹ Tempietto del
213 Clitunno
)מראנוֹ(
אוּטמנסדוֹרף ,מבצר ֶ
ָ
טר
ָ
)90 Trauttmannsdorff castle (Merano
טרבי 213 ,212 Trevi
ֶ
טרביזוֹ 129 Treviso
ֶ
ֶטרגֶ לֶ ן 94 Törggelen
טרה סאסי ,מבצר ,102 Tre Sassi Fort
ֶ
103
ֶיסטה 112-13 Trieste
טרי ֶ
ִ
רמה ִדי ואלדיֶירי Terme di Valdieri
ֶט ֶ
47
רמה סן פיליפּוֹ Terme San Filippo
ֶט ֶ
195
ה�סן�דידיֶיה Terme Pré-Saint-
רמה ְפּ ֶר ָ
ֶט ֶ
36 Didier
טרמוֹזינֶ ה 75 ,74 Tremosine
ֶ
ֶטרמינילוֹ 221 ,220 Terminillo
טרנטינוֹ 75 Trentino
ֶ
טרפּוֹנטי ,גשר )קוֹמאקיוֹ( Treponti Bridge
ֶ
137
ואנדה 203 Trequanda
טרקוָ ָ
ֶ

י

יוּבארה ,פיליפּוֹ 37 ,33 Juvarra, Filippo
ָ
יוליה ,ביתה )ורונה( 118 Casa di Julietta
יֶזי 235 ,234 Jesi
יין ,מוזיאון )בּארוֹלוֹ( 47 ,43 WiMu
מוֹנטנָ ה( Museo
)קוּפּר ָ
ָ
יין ,מוזיאון התוויות
Internazionale delle Etichette del
)235 Vino (Cupramontana

כ

כריסטוֹ ֶדלי ָאבּיסי 152 Cristo degli Abissi
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ל

לאבנוֹ 51 Laveno
ֶ
לאבּרוֹ 221 Labro
ד‘אוֹרטה 52-3 ,50 Lago d’Orta
ָ
לאגוֹ
לאגוֹ ד‘איזֶ אוֹ 70-1 ,66 Lago d’Iseo
לאגוֹ ִדי בּרוּניֶטוֹ 154 Lago di Brugneto
גארדה 72-83 Lago di Garda
ָ
לאגוֹ ִדי
לאגוֹ ִדי קומו 56-63 Lago di Como
קוֹרבּארה 225 Lago di Corbara
ָ
לאגוֹ ִדי
לאגוֹ ֶדלָ ה רוֹבינָ ה 47 Lago della Rovina
מאג‘וֹרה 48-55 Lago Maggiore
ֶ
לאגוֹ
מאג‘וֹרה אקספרס Lago Maggiore
ֶ
לאגוֹ
55 ,53 Express
לאגי ִדי פוּזינֶ ה 108 Laghi di Fusine
לאנגיראנוֹ 145 Langhirano
דווידה 193 Lazzaretti, Davide
לאצארטיֶ ,
ֶ
לאציזֶ ה 83 Lazise
לֶ באנטוֹ 157 ,156 Levanto
לָ גָ צוּאוֹי )לאגאצ‘וֹ( )Lagazuoi (Lagació
102
לדינו ,שפה 103 Ladino
לָ ה וֶ רנָ ה 169 ,168 La Verna
מארקה ,232-5 ,228-9 Le Marche
ֶ
לֶ ה
246-55 ,242-5 ,236-9
מוֹרה 43 ,42 La Morra
לָ ה ָ
ניפאטוּרה ֵדיי מארינאטי )קוֹמאקיוֹ(
ָ
לָ ה ָמ
,133 La Manifattura dei Marinati
139 ,137
ספּציָה 147 ,146 La Spezia
לָ ה ֶ
ֶיבה ִדי לאמוּלָ ה La Pieve di Lamula
לָ ה פּי ֶ
192
לָ ה ְתוויל 36 La Thuile
לואיס ,ק .ס223 Lewis, CS .
לוּצ‘יניָאנוֹ 203 ,202 Lucignano
לוֹקארנוֹ 53 Locarno
צ‘וּפנָ ה 174 Loro Ciuffenna
לוֹרוֹ ֶ
לוֹרטוֹ 251 ,250 Loreto
ֶ
לורנס ,ד .ה77 Lawrence, DH .
ליאוֹנֶ ָסה 221 ,220 Leonessa
ליאונרדו דה וינצ‘י Leonardo da Vinci
174 ,172
ליפּי ,פיליפּינוֹ 168 Lippi, Filippino
ליפּיְ ,פ ָרה פיליפּוֹ 214 Lippi, Fra Filippo

מ

מאלבּוֹרגֶ טוֹ 108-9 Malborghetto
מאנטניָה ,אנדריאה Mantegna, Andrea
ֶ
85 ,84
מאסה ָמרטאנָ ה 224 Massa Martana
ָ
מגורים 22-3
מוזיאון אוגוסטינוס הקדוש )ג‘נובה( Museo
144 di Sant’Agostino
ספּציָה( Museo
מוזיאון ָא ֶמ ֶדאוֹ לִ יָה )לָ ה ֶ
147 Amedeo Lia
אוֹסטה( Museo del
מוזיאון בית�האוצר ָ)א ָ
35 Tesoro
מוזיאון גאפוֹליוֹ )ראפּאלוֹ( Museo
153 Gaffoglio

)פּארמה( Museo
ָ
מוזיאון גלאוּקוֹ לוֹמבּארדי
146 Glauco Lombardi
)ווֹלט ָרה(
ֶ
גוּארנאצ‘י
)ה(מוזיאון האטרוסקי ָ
183 Museo Etrusco Guarnacci
מאבּרוּצי
)ה(מוזיאון האלפיני ע“ש הדוכס ָ
)קוּרמאיֶיר( Museo Alpino Duca degli
36 Abruzzi
מוזיאון האקדמיה האטרוסקי של העיר
קוֹרטוֹנָ ה Museo dell’Accademia
204 della Città di Cortona Etrusca e
)בּוּאוֹנקוֹנבנטוֹ(
ֶ
מוזיאון האריסוּת של סיינה
186 Museo della Mezzadria Senese
ריפּה ע“ש ֶמסנֶ ר בבּרוּניקוֹ
מוזיאון ההרים ָ
95 Brunico MMM Ripa a
ספּציָה( Museo del
מוזיאון החותמות )לָ ה ֶ
147 Sigillo
ספּציָה( Museo
)ה(מוזיאון הימי )לָ ה ֶ
147 Tecnico Navale
)ה(מוזיאון הימי )קאמוֹלי( Museo
152 Marinaro
סטה(
)ה(מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה ֶ)א ֶ
118 Museo Nazionale Atestino
)ה(מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
ָ)אקווילֵ ָיאה( Museo Archeologico
112 Nazionale
)ה(מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)פּארמה( Museo Archeologico
ָ
146 Nazionale
)ה(מוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)צ‘יבידאלֶ ה ֶדל ְפ ִריוּלי( Museo
110 Archeologico Nazionale
)ה(מוזיאון הלאומי לקולנוע )טורינו( Museo
32 Nazionale del Cinema
דארה(
)ה(מוזיאון הלאומי של המצודה )גְ ָר ָ
244 Museo Nazionale della Rocca
ראבנָ ה Museo
)ה(מוזיאון הלאומי של ֶ
139 Nazionale di Ravenna
מוזיאון המומיות ֶ)פ ֶרנטילוֹ( Museo delle
215 Mummie
)ה(מוזיאון המצרי )טורינו( Museo Egizio
33
בּריאנוֹ( Museo della
מוזיאון הנייר ָ)פ ָ
233 Carta
גרוֹטוֹמארה
ֶ
)ה(מוזיאון הסיסטיני של
255 Museo Sisto di Grottammare
גראפּה(
ָ
)ה(מוזיאון העירוני )בּאסאנוֹ ֶדל
129 Museo Civico
)ה(מוזיאון העירוני ֶ)בּלוּנוֹ( Museo Civico
128
)גוּבּיוֹ( Museo Civico
)ה(מוזיאון העירוני ִ
230
)ה(מוזיאון העירוני וגלריה להעתקי גבס
)סאביליָאנוֹ( Gipsoteca Museo Civico e
)44 (Savigliano
)ה(מוזיאון העירוני לאמנות עתיקה )טורינו(
33 Museo Civico d’Arte Antica
)ה(מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה )וֶ רוּקיוֹ(
240 Museo Civico Archeologico

)ה(מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
)סארט ָאנוֹ( Museo Civico
ֶ
201 Archeologico
)ה(מוזיאון העירוני )לוּצ‘יניָאנוֹ( Museo
203 Civico
)ה(מוזיאון העירוני )סאלוּצוֹ( Museo
45 Civico
)ה(מוזיאון העירוני ע“ש לוּאיג‘י מאלֶ ה
)דרוֹנֶ רוֹ( 46 Museo Civico Luigi Mallé
)ה(מוזיאון העירוני )קוּנֶ אוֹ( Museo Civico
47
)ה(מוזיאון העירוני של ֶבּבאניָה Museo
212 Comunale di Bevagna
‘נטה( Museo delle
מוזיאון העמקים ָ)ארגֶ ָ
138 Valli
מוזיאון הפארק )פּוֹרטוֹפינוֹ( Museo del
153 Parco
מוזיאון הצעצועים ְ)בּ ָרה( Museo del
43 Giocattolo
מוזיאון הרוקחות ְ)בּ ֶרסאנוֹנֶ ה( Museo di
93 Farmacia
מוזיאון התחרה )ראפּאלוֹ( Museo del
153 Merletto
מוזיאון ונציה במאה ה�) 18ונציה( Museo
121 del Settecento Veneziano
)ה(מוזיאון לאמנות בת�זמננו )קסטלו ִדי
ריבוֹלי( Museo d’Arte Contemporanea
37
)ה(מוזיאון לאמנות דתית )אוּדינֶ ה( Museo
109 Diocesano
פּיצ‘נוֹ(
)ה(מוזיאון לאמנות דתית ָ)אסקוֹלי ֶ
254 Museo Diocesano
)בּוּאוֹנקוֹנבנטוֹ(
ֶ
)ה(מוזיאון לאמנות דתית
186 Museo d’Arte Sacra
)ה(מוזיאון לאמנות דתית )גוּבּיוֹ( Museo
230-1 Diocesano
)ה(מוזיאון לאמנות דתית )יֶזי( Museo
235 Diocesano
)ה(מוזיאון לאמנות דתית )קוֹרטוֹנָ ה(
204 Museo Diocesano
)ה(מוזיאון לאמנות הקרמיקה ָ)אסקוֹלי
פּיצ‘נוֹ( Museo delle Arte Ceramica
ֶ
254
)ה(מוזיאון לארכיאולוגיה )בּוֹלצאנוֹ( Museo
100 Archeologico
קיאנטי
)ה(מוזיאון לארכיאולוגיה של ָ
קיאנטי( Museo
)קסטלינָ ה ִאין ָ
Castellina) Archeologico del Chianti
175 (in Chianti
)ה(מוזיאון לאתנוגרפיה )מאלבּוֹרגֶ טוֹ(
109 Museo Etnografico
)סאמפּ ֶיירה( Museo
ֵ
ה(מוזיאון לאתנוגרפיה
45 Etnografico
)טרבי( Museo
)ה(מוזיאון לגידול זיתים ֶ
213 Civilità dell’Ulivo
)ה(מוזיאון להיסטוריה ,לאמנות ולעיצוב
פנים )טורינו( Museo di Storia, Arte e
32 Ammobiliamento

)ה(מוזיאון לטבע )ורונה( Museo Storia
118 Naturale
)ה(מוזיאון ליין )בּארדוֹלינוֹ( Museo del
83 Vino
וביבה
)ה(מוזיאון לכלי נשק עתיקים ָ)אקוָ ָ
פּיצ‘נָ ה( 255 Museo dei Armi Antiche
ֶ
)ה(מוזיאון לפרושוטו )לאנגיראנוֹ( Museo
145 del Prosciutto
מוזיאון סנטה ג‘וליה ְ)בּ ֶר ָשה( Museo di
71 Santa Giulia
פּאסיריָה( Museum
ִ
מוזיאון פּאסאיֶיר )ואל
91 Passeier
)ה(מוזיאון של מחוז אוּדינֶ ה )אוּדינֶ ה(
109 Museo della Provincia di Udine
מוזיאוני המחוז )גוֹריציָה( Musei
111 Provinciali
ל‘אמיליָה(
)ה(מוזיאונים העירוניים ֶ)רג‘וֹ נֶ ֶ
146 Musei Civici
מאג‘וֹרה )סיינה( Monte
ֶ
אוֹליבטוֹ
ֶ
מוֹנטה
ֶ
185 Oliveto Maggiore
מוֹנטה איזוֹלָ ה )איזֶ אוֹ( 70-1 Monte Isola
ֶ
מיא ָטה 188-95 Monte Amiata
מוֹנטה ָא ָ
ֶ
מוֹנטה ביאנקו 36 Monte Bianco
ֶ
גראפּה ,124 Monte Grappa
ָ
מוֹנטה
ֶ
129 ,128
מוֹנטה לוּסארי 108 ,106 Monte Lussari
ֶ
מוֹנטה מאטארוֹנֶ ה 53 Monte Mattarone
ֶ
מוֹנטוֶ ורדי 85 Monteverdi
ֶ
מוֹנטי סיבּיליני 252-3 Monti Sibillini
מוֹנטיזי 203 ,202 Montisi
מוֹנטלָ ֶטרוֹנֶ ה 192 Montelaterone
ֶ
מוֹנטליאוֹנֶ ה ד‘אוֹרביֶיטוֹ Monteleone
ֶ
201 ,200 d’Orvieto
מוֹנטמוֹנאקוֹ 253 ,252 Montemonaco
ֶ
מוֹנטניָאנָ ה 119 ,118 Montagnana
ָ
מוֹנטפאנוֹ 251 Montefano
ֶ
מוֹנטפּוּלצ‘אנוֹ 203 ,202 Montepulciano
ֶ
מוֹנטפוֹרטינוֹ 253 Montefortino
ֶ
מוֹנט ֶפלטרוֹ ,הרי Montefeltro Mountains
ֶ
236-45
סיאנוֹ 251 Montecassiano
מוֹנט ָק ָ
ֶ
מארה Monterosso al Mare
מוֹנטרוֹסוֹ ָאל ֶ
ֶ
156-7
מוֹנטריג‘וֹני 185 ,184 Monteriggioni
ֶ
מוסוליני ,בניטו 83 ,82 Mussolini, Benito
מיכלאנג‘לו בּוּאוֹנָ רוֹטי Michelangelo
185 ,169 ,162 Buonarroti
ֶמנאג‘וֹ 61 Menaggio
ָמנארוֹלָ ה 159 ,158 Manarola
נטוֹבה 84-5 Mantova
ָמ ָ
ֶמסנֶ רָ ,ריינהוֹלט 95 Messner, Reinhold
מסעדות 24-5
)ה(מערה של פרנציסקוס הקדוש ָ)אסיזי(
212 Grotto di San Francisco
)גארדה( Porto a
ָ
ֶיבהSP38 :
)מ(פּוֹרטוֹ לפּי ֶ
75 SP38 :Pieve
)ה(מצודה השנייה )סן מרינו( seconda
240 torre, San Marino

‘ראטה 251 ,250 Macerata
ָמ ֶצ ָ
)מראן( 91 ,90 (Meran) Merano
ֶמראנוֹ ֶ

נ

נארני 223 ,222 Narni
נארניה 223 Narnia
נֶ ֶבגאל 127 Nevegal
נֶ סוֹ 63 Nesso
נפוליאון 36 Napoleon
)ה(נשר של טוֹדי 225 Todi, aquila di

ס

סאביליָאנוֹ 44 Savigliano
)ה(סאבּינים 220 ,218 Sabini
סאלוֹ 83 ,82 Salò
סאלוּצוֹ 44-5 Saluzzo
סאמפּ ֶיירה 45 Sampeyre
ֵ
סאס פּוֹרדוֹי 102 Sass Pordoi
סאסוֹטטוֹ 253 Sassotetto
ֶ
סאסוֹפראטוֹ 233 ,232 Sassoferrato
ֶ
סאסוֹקוֹרבארוֹ 243 Sassocorvaro
מוֹנטה ִדי אוֹסוּצ‘וֹ )קומו( Sacro
ֶ
סאקרוֹ
60-1 Monte di Ossuccio
)אוֹרטה( Sacro
ָ
מוֹנטה ִדי פרנצ‘סקו
ֶ
סאקרוֹ
53 Monte di Francesco
טריניטה ִדי
ָ
ה.א ֶסה
מוֹנטה ֶדלָ ה ֶא ֶס ֶ
ֶ
סאקרוֹ
גיפה Sacro Monte della SS Trinità di
ָ
54 Ghiffa
)וארזֶ ה( 55 Sacro Monte
מוֹנטה ֶ
ֶ
סאקרוֹ
סאקרי מוֹנטי 53 Sacri Monti
סארט ָאנוֹ 201 Sarteano
ֶ
סארנאנוֹ 253 Sarnano
ְ
ָסבוֹנָ רוֹלָ ה ,ג‘ירוֹלאמוֹ Savonarola,
135 Girolamo
סוּזָ ה 37 Susa
ְס ִטיָה 166-7 Stia
טראדה ֶדל וינוֹ ,ראו דרך היין
ָ
ְס
ְסטרוֹפּוֹ 47 ,46 Stroppo
ְס ְט ֶרזָ ה 53 ,52 Stresa
סיינה 184-5 Siena
לוּקה 204 Signorelli, Luca
סיניוֹרליָ ,
ֶ
סירוֹלוֹ 251 ,250 Sirolo
סירמיוֹנֶ ה 83 ,82 Sirmione
ִ
סלואו�פוד ,תנועה 42 ,40 Slow Food
סן גאלגאנו ,מנזר San Galgano Abbey
187
סן גֶ ‘זוּ )ג‘נובה( 147 ,144 San Gesù
סן ג‘ימיניָאנוֹ ,184 San Gimignano
185
סן ג‘ינֶ זיוֹ 253 ,252 San Ginesio
סן גֶ ‘מיני 223 ,222 San Gémini
סן ויג‘יליוֹ )ויגיליוֹך( (Vigiljoch) San Vigilio
91 ,90
קאדוֹרה San Vito di Cadore
ֶ
סן ויטוֹ ִדי
127
סן לורנצו )טורינו( 33 ,32 San Lorenzo
סן ליאו 243 ,242 San Leo
מיניאטוֹ 183 ,182 San Miniato
ָ
סן

סן מרטינו ֶדלָ ה בּאטאליָה San Martino
83 ,82 della Battaglia
סן מרינו ,רפובליקה San Marino,
240-1 Republica of
סן פרוּטוּאוֹזוֹ 152 San Fruttuoso
סן קאשיאנוֹ ֵדיי בּאניִי San Casciano dei
195 ,194 Bagni
סן ָקרלוֹנֶ ה ָ)ארוֹנָ ה( (Arona) San Carlone
52
נטארכּאנגֶ ‘לוֹ ִדי רומאניה Santarcangelo
ָס ָ
241 ,240 di Romagna
סנטה פיורה 193 ,192 Santa Fiora
סנטו סטפאנו ֶ)פ ֶרנטילוֹ( Santo Stefano
215
סנטו ספיריטו )גוֹריציָה( Santo Spirito
111
מוֹנטקסטלו
ֶ
נטוּאריוֹ ִדי מדונה ִדי
ָס ָ
)טיניָאלֶ ה( Santuario di Madonna di
76 Montecastello
נטוּאריוֹ ִדי מוֹנטאלֶ גרוֹ )ראפּאלוֹ(
ָס ָ
153 Santuario di Montallegro
יוֹמאג‘וֹרה(
ֶ
מוֹנטנֶ רוֹ ִ)ר
ֶ
נטוּאריוֹ ִדי
ָס ָ
159 Santuario di Montenero
נטוּאריוֹ ֶדלָ ה וֶ רנָ ה Santuario della
ָס ָ
169 ,168 Verna
נטוּאריוֹ ֶדלָ ה מדונה ֶדל גיזאלוֹ ֶ)בּלאג‘וֹ(
ָס ָ
Santuario della Madonna del
63 Ghisallo
נטוּאריוֹ ֶדלָ ה מדונה ֶדלֶ ה גראציֶיה )סמוך
ָס ָ
לארצ‘ידוֹסוֹ( Santuario della Madonna
ָ
192 delle Grazie
ֶיטה )קאנוֹבּיוֹ(
סנטיסימה פּי ָ
ָ
נטוּאריוֹ ֶדלָ ה
ָס ָ
54 Santuario della Santissima Pietà
)ואלבּרוּנָ ה(
ְ
מוֹנטה לוּסארי
ֶ
נטוּאריוֹ
ָס ָ
)Santuario Monte Lussari (Valbruna
108
לפיוֹרנטינוֹ(
)קסט ֶ
ֶ
בּיאג‘וֹ
סנטי איפּוֹליטוֹ ֶא ָ
182 Biagio Santi Ippolito e
ניגוֹרדה( Santi
ָ
)פוֹנט
ָ
סנטי אנטוניו ֶא יאקוֹפּוֹ
)Antonio e Jacopo (Fontanigorda
155
ואנדה(
)טרקוָ ָ
סנטי פייטרו ֶא אנדריאה ֶ
)Santi Pietro e Andrea (Trequanda
203
)סאמפּ ֶיירה( Santi
ֵ
סנטי פייטרו ֶא פאולו
45 Paolo Pietro e
דאמיאנוֹ )קארסוּלָ ֶאה(
ָ
קוֹסמה ֶא
ָ
סנטי
223 Damiano Santi Cosma e
ֶסנטיֶירוֹ ָאצוּרוֹ )צ‘ינקוֶ וה ֶט ֶרה( Sentiero
156 Azzuro
באנטה ,154 Sestri Levante
ֶ
ֶססטרי לֶ
155
ְספּוֹלֶ טוֹ 215 ,214 Spoleto
גאספּארה Spontini, Gaspare
ֶ
ספּוֹנטיני,
235
ְס ֶפּלוֹ 213 ,212 Spello
סקג‘ינוֹ 214 Scheggino
ֶ
ֶס ָרה ֶד‘קוֹנטי 234 Conti ‘Serra de

265 אינדקס
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Cattedrale (קתדרלֶ ה ִדי סן רוּפינוּ ָ)אסיזי
211 di San Rufino
(קתדרלֶ ה ִדי סנטה מריה וֶ רג‘ינֶ ה )סאלוּצוֹ
44 Cattedrale di Santa Maria Vergine
קתדרלֶ ה ִדי סנטי גֶ ‘רבאזיוֹ ֶא פּרוֹטאזיוֹ
Cattedrale di Santi (ֶיבה
ֶ )צ‘יטה ֶדלָ ה פּי
ָ
201 Protasio Gervasio e
(סוּנטה )אוֹרביֶיטוֹ
ָ ל‘א
ָ קתדרלֶ ה ֶד
200 Cattedrale dell’Assunta
Cattedrale (ֶיסטה
ֶ )טרי
ִ קתדרלֶ ה סן ג‘וּסטוֹ
113 San Giusto
Cattedrale San (קתדרלֶ ה סן ג‘וּסטוֹ )סוּזָ ה
37 Giusto
(אסוּנטה )פאנוֹ
ָ
קתדרלֶ ה סנטה מריה
245 Cattedrale Santa Maria Assunta

ר

139 ,138 Ravenna ראבנָ ה
ֶ
,176 Radda in Chianti קיאנטי
ָ ראדה ִאין
ָ
177
195 ,194 Radicofani ראדיקוֹפאני
(נוּנציא ָטה
ָ
 מנזר ומוזיאון ליין ָ)א,ראטי
museo di vino Ratti, Abbazia e
43 (Annunziata)
153 ,152 Rapallo ראפּאלוֹ
146 Reggio nell’Emilia ל‘אמיליָה
ֶ ֶֶרג‘וֹ נ
102 Rosengarten  רכס,נגארטן
ֶ
ֶרוֹז
85 Romano, Giulio  ג‘וליו,רומאנו
75 Riva del Garda גארדה
ָ
ריבה ֶדל
ָ
120 Riva del Vin (ריבה ֶדל וין )ונציה
ָ
Riviera del Brenta נטה
ָ בּר
ֶ ריביירה ֶדל
121 ,120
158-9 Riomaggiore יוֹמאג‘וֹרה
ֶ
ִר
Riserva רבה נאטוּראלֶ ה צ‘יצ‘וּ ֶדל וילאר
ָ ֶריז
46 Naturale Ciciu del Villar
221 ,220 Rieti ִריֶיטי
240 Rimini רימיני
255 ,254 Ripatransone ריפּטראנסוֹנֶ ה
ָ
243 Raphael רפאל

ש

Sciacchetrà, ()מנארוֹלָ ה
ָ  מוזיאון,שאק ְט ָרה
ֶ
158 Museo di

ת

90 Thun, Matteo  מתיאו,תוּן
Theatro romano ()גוּבּיוֹ
ִ תיאטרון רומי
230
Canal Grande ()ה(תעלה הגדולה )ונציה
121 ,120 ,116

שמות מסחריים

126 Dones de Bai
43 Morra La di Comunale Cantina
200 ( )פיקוּלֶ הIn Vetro

Cortina d’Ampezzo מפּצוֹ
ֶ ד‘א
ָ קוֹרטינָ ה
127 ,126
36 Courmayeur קוּרמאיֶיר
111 ,110 Cormòns קוֹרמוֹנְ ס
157 ,156 Corniglia קוֹרניליָה
170-7 Chianti, colline  גבעות,קיאנטי
ָ
(שאטה
ָ )פּיא ָב
ֶ  פארק הפסלים,קיאנטי
ָ
Chianti, parco sculture del
177 ,176 (Pievasciata)
187 Chiusdino קיוּסדינוֹ
69 ,68 Clusone קלוּזוֹנֶ ה
Castiglion Fiorentino פיוֹרנטינוֹ
ֶ קסטיליון
205 ,204
Castiglione d’Orcia ד‘אוֹרצ‘ה
ָ
קסטיליוֹנֶ ה
193 ,192
245 ,244 Castel di Mezzo קסטל ִדי ֶמצוֹ
,192 Castel del Piano קסטל ֶדל פּיאנוֹ
193
Castel Tirolo ()שלוֹס טירוֹל
ְ קסטל טירוֹלוֹ
91 (Schloss Tirol)
103 Castel Prösels פּרזֶ לס
ֶ קסטל
Castel (לשטיין
ָ רוּנק
ֶ )שלוֹס
ְ קסטל רוֹנקוֹלוֹ
101 Roncolo (Schloss Runkelstein)
Castello di Brolio קסטלו ִדי ְבּרוֹליוֹ
176
104- Castello di Duino דוּאינוֹ
ִ קסטלו ִדי
112 ,5
Castello di Mesola קסטלו ִדי ֶמזוֹלָ ה
137 ,136
Castello di Romena רוֹמנָ ה
ֶ קסטלו ִדי
166
37 Castello di Rivoli קסטלו ִדי ריבולי
Castello Torrechiara קיא ָרה
ָ טוֹר
ֶ קסטלו
145
234 Castelli di Jesi קסטלי ִדי יֶזי
Castellina in Chinati קסטלינה ִאין קינאטי
175 ,174
203 Castelmuzio קסטלמוּציוֹ
ִ
,182 Castelfiorentino קסטלפיוֹרנטינוֹ
ֶ
183
92 Kreuzgang (ְקרוֹיצגאן ְ)בּ ֶרסאנוֹנֶ ה
243 Cattedrale (קתדרלֶ ה )אוּרבּינוֹ
129 Cattedrale (קתדרלֶ ה ָ)אזוֹלוֹ
(בּריאנוֹ
ָ קתדרלֶ ה ִדי סן וֶ נאנציוֹ ָ)פ
233 Cattedrale di San Venanzio
Cattedrale (לבּה
ָ קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו ָ)א
42 di San Lorenzo
Cattedrale (קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו )ג‘נובה
144 di San Lorenzo
Cattedrale (קתדרלֶ ה ִדי סן לורנצו ֶ)פּרוּגָ ‘ה
210 di San Lorenzo
(קתדרלֶ ה ִדי סן ליאוֹפּארדוֹ )אוֹזימוֹ
250 Cattedrale di San Leopardo
Cattedrale di (קתדרלֶ ה ִדי סן ֶסטימיוֹ )יֶזי
235 San Settimio

ק

Cavour, Counte  הרוזן קמיליו,קאבוּר
42-3 Camillo
55 Casalzuigno קאזאלצוויניוֹ
Casa (קאדוֹרה
ֶ
ֶיבה ִדי
ֶ טיציאנוֹ )פּי
ָ
קאזה ִדי
127 di Tiziano
(רקה
ָ טר
ָ רקה ָ)ארקוָ וה ִדי ֶפּ
ָ טר
ָ קאזה ִדי ֶפּ
Casa di Petrarca (Arquà di Petrarca)
119
Casa di (קאזה ִדי קולומבּו )ג‘נובה
144 Colombo
Casa dei ()אוֹרטה סן ג‘וליו
ָ
קאזה ֵדיי נאני
52 Nani
Casa del (נטוֹבה
ָ )מ
ָ מאנטניָה
ֶ
קאזה ֶדל
85 Mantegna
60 Casa del Fascio (קאזה ֶדל פאשוֹ )קומו
Casa (קאזה נאטאלֶ ה ִדי רפאלו )אוּרבּינוֹ
243 Natale di Rafaello
45 Casa Cavassa (באסה )סאלוּצוֹ
ָ קאזה ָק
Casa Romana (קאזה רומאנה ְ)ספּוֹלֶ טוֹ
214
134 Casa Romei (רארה
ָ רוֹמיי ֶ)פ
ֵ קאזה
167 Casentino, Foreste  יער,קאזֶ נטינוֹ
232 Cagli קאלי
Monasterio di  מנזר,קאמאדוֹלי
167 Camádoli
167 Camáldoli קאמאלדוֹלי
153 ,152 Camogli קאמוֹלי
Campello sul קאמפּלוֹ סוּל ְקליטוּנוֹ
ֶ
213 Clitunno
55 ,54 Cannobio קאנוֹבּיוֹ
Cascate delle מארמוֹרה
ֶ
קאסקאטה ֶדלֶ ה
ֶ
221 Marmore
Caprese קאפּרזֶ ה מיכלאנג‘לו
ֶ
169 ,168 Michelangelo
222-3 Carsulae קארסוּלֶ ה
242 Carpegna קארפּניָה
ֶ
33 Quadrilatero (ודרילאטרוֹ )טורינו
ֶ
ָקו
36 Col du Mont Cenis קוֹל דוּ מוֹן ֶסני
Colle di Val d’Elsa לסה
ָ ד‘א
ֶ קוֹלֶ ה ִדי ואל
184
Columbus,  כריסטופר,קולומבוס
144 Christopher
111 ,110 Colli Orientale ֶינטלֶ ה
ָ אוֹרי
ִ קוֹלי
Strada del :Collio טראדה ֶדל וינוֹ
ָ
 ְס:קוֹליוֹ
110-11 Vino
63 Colma קוֹלמה
ָ
224 Colpetrazzo קוֹלפּטראצוֹ
ֶ
138 ,137 ,136 Comacchio קוֹמאקיוֹ
61 ,60 Comoקומו
47 ,46 Cuneo קוּנֶ אוֹ
35 ,34 Cogne קוֹניֶה
234-5 Cupramontana מוֹנטנָ ה
ָ קוּפּר
ָ
103 ,102 Corvara קוֹרבארה
ָ
204-5 Cortona קוֹרטוֹנָ ה

פלורה ֶא לוּצ‘ילָ ה )סנטה
ָ נטה
ֶ ֶיבה ֶדלֶ ה ָס
ֶ פּי
Pieve delle Sante Flora e (פיורה
193 Lucilla
Tignale, Pieve a  כביש,טיניָאלֶ ה-ֶיבה
ֶ פּי
76 via
221 Piediluco פּיֶידילוּקוֹ
165 ,164 Fiesole פיֶיזוֹלֶ ה
230 Pietralunga ֶיטרלוּנגָ ה
ָ פּי
242-3 Pietrarubbia רוּבּיָה
ִ ֶיטר
ָ פּי
34 ,28 Piemonte ֶימוֹנטה
ֶ פּי
203 ,202 Pienza ֶינצה
ָ פּי
Piero della ‘סקה
ָ פרנצ
ֶ
פּיֶירוֹ ֶדלָ ה
243 ,205 Francesca
214 ,185 Pinturicchio פּינטוּריקיוֹ
201 ,200 Ficulle פיקוּלֶ ה
Piramidi di Zone )ה(פירמידות של צוֹנֶ ה
70
129 ,128 Feltre לטרה
ֶ ֶפ
242 Pennabilli ֶפּנאבּילי
154 Pentema נט ָמה
ֶ ֶפּ
34-5 Fénis ֶפניס
(פּפאוּנדלֶ רהאוּס ְ)בּ ֶרסאנוֹנֶ ה
93 Pfaundlerhaus
Pecorino di Pienza ֶינצה
ָ ֶפּקוֹרינוֹ ִדי פּי
203
134-5 Ferrara רארה
ָ ֶפ
Pergolesi, בּאטיסטה
ָ
 ג‘וֹבאני,ֶפּרגוֹלֶ זי
235 Giovanni Battista
Paradisino ()ואלוֹמ ְבּרוֹזָ ה
ְ
ָפּ ָרדיזינוֹ
165 (Vallombrosa)
36 Pré-Saint-Didier ה�סן�דידיֶיה
ָ ְפּ ֶר
210-11 Perugia ֶפּרוּגָ ‘ה
Perugina ( מוזיאון ֶ)פּרוּגָ ‘ה,ֶפּרוּג‘ינָ ה
211 Museo
210 ,201 Perugino ֶפּרוּג‘ינוֹ
Tower of (מיניאטוֹ
ָ
 מצודת )סן,פרידריך
182 Frederick
Friuli-Venezia Giulia ונציה�ג‘וליה-ְפ ִריוּלי
104-13
215 ,214 Ferentillo ֶפ ֶרנטילוֹ
Francisco di  הקדוש,מאסיזי
ָ פרנציסקוס
213 ,212 ,211 ,168 Assisi, San
71 ,67 ,66 Franciacorta ‘קוֹרטה
ָ
נצ
ָ פר
ָ

צ

70 Zone צוֹנֶ ה
201 ,200 Cetona ֶצ‘טוֹנָ ה
Cividale del Friuli צ‘יבידאלֶ ה ֶדל ְפ ִריוּלי
111 ,110
,230 Città di Castello צ‘יטה ִדי קסטלו
ָ
231
,200 Città della Pieve ֶיבה
ֶ צ‘יטה ֶדלָ ה פּי
ָ
201
128 Cima Grappa גראפּה
ָ
צ‘ימה
ָ
126-7 Cinque Torri צ‘ינקוֶ וה טוֹרי
,147 Cinque Terre צ‘ינקוֶ וה ֶט ֶרה
156-9
253  אדריכלות,ציסטריאנית

Parco פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלוֹ ְס ֶטלביוֹ
90 ,88 Nazionale dello Stelvio
Parco פיוֹרה
ֶ פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה קאמפּוֹ ֵדיי
55 Nazionale Campo dei Fiore
Parco Fluviale לוּביאלֶ ה ֶדל ֶט ֶב ֶרה
ָ
פּארקוֹ ְפ
225 del Tevere
Parco פּארקוֹ ֶרג‘וֹנאלֶ ה ֶדל דלתא ֶדל פּוֹ
136 Regionale del Delta del Po
233 Fabriano בּריאנוֹ
ָ ָפ
Peggy ( אוסף )ונציה,פגי גוגנהיים
121 Guggenheim Collection
157 Fegina ֶפג‘ינָ ה
128 Pedavena דאבנָ ה
ֶ ֶפּ
Po, Delta di  הדלתא של הנהר,פּוֹ
130-9
,174 Ponte Buriano בּוּריאנוֹ
ָ
פּוֹנטה
ֶ
175
Ponte di Tiberio (טיבּריוֹ )רימיני
ֶ פּוֹנטה ִדי
ֶ
240
,127 Ponte di Rualan רוּאלאן
ָ פּוֹנטה ִדי
ֶ
129
ֶ
Ponte di Rialto (ריאלטוֹ )ונציה
ָ פּוֹנטה ִדי
121 ,120
Ponte del (דיאבוֹלוֹ )דרוֹנֶ רוֹ
ָ פּוֹנטה ֶדל
ֶ
46 Diavolo
Punta della (פּוּנטה ֶדלָ ה דוֹגאנָ ה )ונציה
ָ
121 Dogana
Ponte delle (פּוֹנטה ֶדלֶ ה טוֹרי ְ)ספּוֹלֶ טוֹ
ֶ
214 Torri
(גראפּה
ָ
פּוֹנטה ֶדלי ָאלפּיני )בּאסאנוֹ ֶדל
ֶ
128 Ponte degli Alpini
(ויסקוֹנטאוֹ )ואלֶ ג‘וֹ סוּל מינצ‘וֹ
ֶ
פּוֹנטה
ֶ
84 Ponte Visconteo
Ponte (פּיצ‘נוֹ
ֶ סטה ָ)אסקוֹלי
ָ ֶפּוֹנטה סוֹל
ֶ
255 Solestà
158 Punto Bonfiglio פּוּנטוֹ בּוֹנפיליוֹ
155 ,154 Fontanigorda ניגוֹרדה
ָ
פוֹנט
ָ
169 ,168 Poppi פּוֹפּי
Porta all’Arco ()ווֹלט ָרה
ֶ
ל‘ארקוֹ
ָ פּוֹרטה ָא
ָ
183
137 Porto Garibaldi פּוֹרטוֹ גָ ריבּאלדי
147 ,146 Portovenere פּוֹרטוֹבנֶ ֶרה
ֶ
152-3 Portofino פּוֹרטוֹפינוֹ
243 piadina פּיאדינָ ה
ָ
174 Pian di Scò פּיאן ִדי ְסקוֹ
63 Pian del Tiviano טיביאנוֹ
ָ
פּיאן ֶדל
174 Piantravigne נטרביניֶה
ָ פּיא
ָ
193 Piancastagnaio ניאיוֹ
ָ סט
ָ פּיא ָנק
ָ
Piazetta (פּיאצ ָטה ֵדיי מוֹנדאלי )סאלוּצוֹ
ֶ
45 dei Mondagli
Pio II, Papa 202  האפיפיור,פּיוּס השני
Fiorenzuola di פוֹקארה
ָ
פיוֹרנצוּאוֹלָ ה ִדי
ֶ
245 Focara
75-6 Pieve ֶיבה
ֶ פּי
Pieve di San רוֹמנָ ה
ֶ ֶיבה ִדי סן פייטרו ִדי
ֶ פּי
166 Pietro di Romena
(סוּנטה ְ)ס ִטיָה
ָ ֶיבה ִדי סנטה מריה ָא
ֶ פּי
167 Pieve di Santa Maria Assunta
127 Pieve di Cadore קאדוֹרה
ֶ
ֶיבה ִדי
ֶ פּי

ע

Tree of the Birds (עץ הציפורים ָ)אסיזי
212

פ

119 ,118 Padova פּאדוֹבה
ָ
Palladio, Andrea  אנדריאה,פּאלאדיוֹ
120 ,116
(קאצ‘ה ִדי סטוּפּיניג‘י )טורינו
ָ פּאלאצינָ ה ִדי
32 Palazzina di Caccia di Stupinigi
245 ,244 Fano פאנוֹ
panforte, Sienese  סיֶינֶ זֶ ה,פּאנפוֹרטה
ֶ
185
Passo Gardena (גארדנָ ה )גְ ֶרדנֶ ר יוֹך
ֶ
פּאסוֹ
103 (Grödner Joch)
Passo di (ָאוּפנפּאס
ֶ מוֹנטה ג‘וֹבוֹ )י
ֶ
פּאסוֹ ִדי
92 (Jaufenpass) Monte Giovo
Passo dell’Erbe (רבּה )וירציוֹך
ֶ ל‘א
ֶ פּאסוֹ ֶד
95 ,94 (Würzjoch)
102 Passo Pordoi פּאסוֹ פּוֹרדוֹי
147 ,146 Parma פּארמה
ָ
Parco ()ווֹלט ָרה
ֶ
פּארקוֹ ָארכֶּ אוֹלוֹג‘יקוֹ
183 Archeologico
Parco (פּארקוֹ ָארצ‘ידוּקאלֶ ה ָ)ארקוֹ
75 (Arco) Arciducale
סיגוּרטה )ואלֶ ג‘וֹ סוּל
ָ
פּארקוֹ ג‘ארדינוֹ
85 ,84 Parco Giardino Sigurtà (מינצ‘וֹ
154 Parco dell’Aveto ל‘א ֶבטוֹ
ָ פּארקוֹ ֶד
154 Parco dell’Antola פּארקוֹ ֶדל‘אנטוֹלָ ה
Parco delle מריטימה
ֶ
פּארקוֹ ֶדלֶ ה ָאלפּי
47 Alpi Marittime
פּארקוֹ מוּזֵ אוֹ מינֶ ראריוֹ ָ)אבּאדיָה סן
194 Parco Museo Minerario (סלבטוֹרה
ֶ
Parco ()מוֹנטמוֹנאקוֹ
ֶ
גוּארניֶירי
ָ מוֹנט
ֶ
פּארקוֹ
253 Monteguarnieri
Parco פּארקוֹ נאטוּראלֶ ה ֶדל מוֹנט ָאביק
34 Naturale del Mont Avic
Parco מוֹנטה סן ָבּרטוֹלוֹ
ֶ
פּארקוֹ נאטוּראלֶ ה
244 Naturale Monte San Bartolo
פּארקוֹ נאטוּראלֶ ה סאסוֹ סימוֹנֶ ה ֶא
Parco Naturale Sasso סימונצ‘לוֹ
ֶ
242 Simoncello Simone e
ס�סנֶ ס�בּראיֶיס
ֶ ֶפּארקוֹ נאטוּראלֶ ה פאנ
Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
103
סטרי
ְ רוּפּ
ֶ פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ִדי אינצ‘יזוֹני
Parco Nazionale di Incisoni Rupestri
70
Parco פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ִדי מוֹנטי סיבּיליני
255 Nazionale di Monti Sibillini
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדל גראן פּאראדיזוֹ
35 Parco Nazionale del Gran Paradiso
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלֶ ה דוֹלוֹמיטי ֶבּלוּנֶ זי
Parco Nazionale delle Dolomiti
128 Bellunesi
פּארקוֹ נאציוֹנאלֶ ה ֶדלֶ ה צ‘ינקוֶ וה ֶט ֶרה
Parco Nazionale delle Cinque Terre
156

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על איטליה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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