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מרשיםשתכנןבּרוּנֶל ֶסקי
PiazzadellaSantissimaAnnunziata
עבורמשפחתמדיצ י
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להרוגתינוקותכדילמנועאת
להרוגתינוקותכדילמנועאת
את
להרוג תינוקות כדי למנוע
התגשמותהנבואהעללידתושל
ישו הואנוסדב־כבית־
היתומיםהראשוןבאירופה
וחלקיםמהבנייןעדייןמשמשים
ללמטרהזובאותובנייןישגם
משרדיםשלארגוןיוניצף¨קרן
הסיועשלהאוםלילדים
הלוג השתכנןבּרוּנֶל ֶסקי ראועמ 
¨ מקושטתבמדליוניטרה־
קוטהמזוגגיםשהוסיףאנדריאה
ֶדל ָהרוֹבּי ָהב־לערך¨של
תינוקותמחותליםמשמאל
לאכסדרהתוכלולראותאת
הרוֹטָה  rotaדיסקתאבן
מסתובבתשעליההניחואימהות
אלמוניותתינוקותלא־רצויים
ולאחרמכןצלצלובפעמוןכדי
שיכניסואותםפנימה
בתוךהבנייןיששתיחצרות
פנימיותאלגנטיותשתכנן
בּרוּנֶל ֶסקיהגדולההיא חצר
הגברים  Chiostro degli
 Uominiשנבנתהבשנים¨
וקושטהבתרנגולים
ובמלאכיםקטניםבסגנון
הסְגָרפיטוֹ  sgraffitoוגם חצר
הנשים הקטנהיותר  
המובילהלגלריהובהכמהיצירות
אמנותשתרמולמקוםהיתומים
עצמםלאחרשבגרווזכולהצלחה
היצירההבולטתביותרהיא
הערצתחכמיהקדם  
שציירדומניקוגירלאנדאיוֹ
כשברקענראהטבחהחפיםמפשע
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חשוביםושארמוקדיעניין

בּיבּליוֹטֶקָ ה
צ אוֹ־
מֶדי ֶ
אנ ָה
ל ָאוֶּרנצי ַ

הכוכבים
 .סןלורנצו
 .פּאלאצוֹמדיצ יריקארדי


מ

o

or

a
ll

ll

de

a

vi

מידעמפורטכלהאתרים
ושארמוקדיהענייןהחשובים
בפירנצהמתואריםבפרוטרוטכולל
כתובותומספריטלפוןשעות
פתיחהומידעעלדמיהכניסה

הבניין  Palazzo Pubblico
ממשיךלשמשבתפקידוהמקורי
כבית־העירייהשלסיינהאךכיום
פתוחיםהאולמותמימי־הביניים
לקהלהרחבאולםהמועצהאו
אולםמפתהעולם  Sala del
 Mappamondoנקראעשמפה
שצייראָמבּרוֹג וֹלוֶֹרנצֶטיבתחילת
המאהה־קיראחדמכוסהכולו
בציורקירששופץלאחרונה
ָמאֶסטָהמאתסימוֹנ ֶהמרטיני
 ¨ובונראיתמריההקדושה
בהדרהמלכתהשמייםומסביבה
השליחיםקדושיםומלאכיםממול
נמצאציורקירנוסףהמיוחסגם
הואלסימוֹנ ֶהמרטינישלשכיר
החרבגווידוֹריצ וֹדָהפוֹליאַנוֹ
 
קירותהקפלההסמוכהמכוסים
בציוריקירשלחיימריההקדושה
 מאתתדיאודיבּארטוֹלוֹ
ומושביהמקהלה  מקושטים
במעשהתשבץשלעץובתמונות
מכתביהקודש
ב אולםהשלום   Sala della Pace
יששתייצירותמופתידועות

גווידוֹריצ וֹדָהפוֹליאַנוֹמאתסימוֹנ ֶהמרטיני  בפּאלאצוֹפּוּבּליקוֹ

1030ו־ ¢1130השבועיים
הראשוניםשלאוגוסט
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 Pפיאצהדֶלקאמפּוֹ
הכיכר  Piazza del Campo
שנראיתכמוצדפהאומניפה
נבנתהבמאהה־ומוקפת
פּאלאציאלגנטייםישבהמזרקה
מרשימהפוֹנטֶהגאי ָה Fonte
 Gaiaובהאגןשישמלבני
המקושטבפסליםהמזרקה
שתראוכאןהיוםהיאהעתק
מהמאהה־שלהמקורשגילף
יאקוֹפּוֹ ֶדל ָהקוֶור ָצ הבשנים
¨המזרקההמקורית
הועברהלשימורכדילהגןעליה
מפגעימזג־האוויר
בתבליטיםשמקשטיםאתפוֹנטֶה
גאי ָהמתואריםאדםוחוה
המדונהוהילדוגםהמידות
הטובותאתהמיםמזרימהאליה
אמתמיםשאורכהכ־קמ
אותהאמת־מיםשהביאהמים
טרייםאלהעירמהגבעותשמסביב
עודמהמאהה־

אתהארמוןהפרטי Palazzo
 Piccolominiהמרשיםביותר
בסיינהבנהרוֹסֶלינוֹעבורמשפחת
פּיקוֹלוֹמיניהעשירהבאמצעהמאה
ה־כיוםשוכןכאןהארכיון
העירוני¨ובוהיומניםהעירוניים
 Tavolette di Bicchernaמהמאה
ה־ואילךכמהמגדוליהאמנים
שלאותםימיםציירואתכריכות
המוזיאון Museo dell{Opera del
העץשלהמסמכיםבהםגםסאנוֹדי  Duomoנבנהלתוךמעברvהצד
פייטרואמבּרוֹג וֹלוֶֹרנצֶטידומניקו הלא־גמורשלהדוּאוֹמוֹ ראועמ 
בֶּקאפוּמיואחרים
¨ חלקומוקדשלפסלים
שנלקחומחזיתהדוּאוֹמוֹלאחרשזו
נשחקהמבחוץלגולתהכותרתשל
 Eהגלריההלאומית
ViaSanPietro29
המוזיאוןמוקדשחדרנפרד
טל 0577¨281161

ה ָמאֶסטָההענקיתוהדו־צדדית
 #ג ¨ו 8:15-19:15
מאתדוּצ וֹ ¨ אחת
א וב עד 1300
מיצירותהמופתשלאסכולת
1 ¢בינואר1במאי
סיינהביצירהנראים
25בדצמבר& 7
המדונהוהילדמצדאחד
וסצינותמחייישומן
המוזיאון Pinacoteca
הצדהאחרמהלוֹגָ ה
 Nazionaleהיפה
שבקומההעליונהנפרש
שוכןבפּאלאצו
נוףיפהשלהעירושל
בּוּאוֹנסיניוֹרי Palazzo
סימוֹנ ֶה סביבות  אזורהכפרשסביבה
 Buonsignori
מהמאהה־וישבו מאתפּיזאנוֹבמוזיאון
לאמנותדתית
אוסףחשובשליצירות
 Eסנטהמריה
מאתאמניהאסכולהשלסיינהשני ֶדל ָהסקאל ָה
נופיםמאתפייטרולוֶֹרנצֶטי המאה PiazzadelDuomoטל 0577¨224811
 #מדייום= 7 &10:30-18:30
ה־ הןדוגמהנפלאהלציורינוף
מוקדמיםואילוהערצתהרועים
בבית־החוליםלשעבר Santa
 Maria della Scalaישהיום
 מאתפייטרודָהדומניקו
מוזיאוןובואוסףשלציורים
מעידהעלהשפעתההחזקהשל
ופסליםאת אולםהצליין  Sala
האמנותהביזנטיתבסיינה¨גם
 del Pellegrinoמקשטיםציוריקיר
אחרישהנטורליזםשלתקופת
מאתדומניקודיבּארטוֹלוֹ
הרנסאנסשטףאתשארחלקי
אירופהוישגםתיאורמרשיםשל המתאריםאתחייהיומיוםבבית־
החוליםבאמצעהמאהה־כולל
ההורדהמהצלב  מאת
סצינהשלנזיריםהמטפליםבחולים
סוֹדוֹמָה

אחתהקתדרלותהגדולותוהמרשימותבאיטליההיאגםאחתהיחידותמדרום
להריהאלפיםשנבנובסגנוןגותימלא ¨ אזרחיםרביםתרמואת
תרומתםלבנייתהוסחבובעגלותמהמחצבותשבפאתיהעיראתהאבנים
הלבנותוהשחורותששימשולבנייתהב־החליטותושבי
סיינהלבנותאולםvתווךחדשמדרוםכדי
להפוךאתהקתדרלהלכנסייההגדולה
בעולםהנוצריכולוהתוכנית
נקטעהכעבורזמןקצר
שערהמוביל
כשמגיפתהדברחוללה
לביתהטבילה
בעירשמותוקטלה
כשלישמאוכלוסייתה
במבנההלא־גמוריש
היוםמוזיאון
לפיסולגותי

לוֶֹרנצֶטיבאלגוריהעלהממשל
הטוב ראועמ ¨ העיר

 Mangiaguadagni

משוםשהיהבטלןגדול
תפקידוהיהלהזהיראת
התושביםמפניסכנה
מתקרבת מדרגות
יביאואתכםאלמרומי
המגדלמשםנשקףנוף
פנורמישלטוסקנה

פוֹנטֶהגאי ָהשבפיאצהדֶלקאמפּוֹ

מלונותומסעדותבאזורזהראועמ ¨ועמ ¨

 ¦         ¥

 Rהדוּאוֹמוֹ

ראועמ ¨

 Eהמוזיאוןלאמנותדתית

PiazzadelDuomo8טל
 #0577¨283048מאמצעמרץעד
אוקטוברמדייום 9:30-19:00יוני¨
אוגוסטעד 2000נובמבר¨אמצע
מרץמדייום1 ¢10:00-17:00
בינואר25בדצמבר&

פורחתושוקקת־חייםביצירה
השנייהלעומתזאתרחובות
 Pטוֶֹרהדֶלמאנג ָ ה
PiazzadelCampoטל  055¨292614העירחרביםומצחיניםמאשפה
 10:00-16:00 #מאמצעמרץעד אולםהריזוֹרג ימֶנטוֹ Sala del
אוקטוברעד25 ¢ 1900
 Risorgimentoמכוסהבציורי
בדצמבר&
קירמסוףהמאהה־שלאירועי
מפתחשהוביללאיחודאיטליה
מגדלהפעמונים Torre del
תחתשלטונושלהמלךויטוריה
 Mangiaשמשמאללפּאלאצוֹ
עֶמנוּ ֶאל ֶההשני ראועמ ¨ 
פּוּבּליקוֹהואהשניבגובהו
באיטליהכולהמ אתהמגדל
בנוהאחיםמוּצ וֹופרנצ סקודי
 Pפּאלאצוֹפּיקוֹלוֹמיני
רינאלדוֹבשנים¨והוא ViaBanchidiSotto52טל ¨0577
 #247145כניסהבב ¨שבת930
נקראעשהפעמונאיהראשון
שזכהלכינוי זולל
הרווחים 

§uuv

הכוכביםמדגישיםאתמוקדי
הענייןשאסורלהחמיץ

3

מראהמןהאווירשלפיאצהדֶלקאמפּוֹושלהארמונותשסביבה

חצרפנימיתבקאז ָהדיסנטה
קתרינה

 Pסנטוּאריוֹאֶקאז ָהדי
סנטהקתרינה

CostadiSant{Antonio
טל  #0577¨247393מדייום
9:00-12:30ו־ 14:30-18:00בחורף

15:30-18:00

הקדושההמגינהעלהעירקתרינה
בֶּנינקאז ָה ¨ היתהבתו
שלסוחרכברבגילשמונההקדישה
אתעצמהלאלוהיםחוותהחזיונות
רביםולימיםאףקיבלהאת
הסטיגמטה פצעיישו צחותלשונה
שכנעהאתהאפיפיורגרגוריוסה־
לחזורלרומאב־אחרי
שנותגלותבאביניוןקתרינההלכה
לעולמהברומאוהוכרזהקדושה
ב־כיוםביתהולדתהשל
קתרינההקדושה Santuario e
 Casa di Santa Caterinaמוקף
קפלותוחצרותשלוותהביתמקושט
בציוריםשלאירועיםמחייהקדושה
בהןגםיצירותמאתאמניםבני
תקופתה¨פרנצ סקוואניופייטרו
סוֹרי

221

מידעשימושי
שימושי
מידע

.לוחותדוכןvהמטיף
אתאלהגילףב־־
אולםהתווךהלא־גמור
ניקולאפּיזאנוֹהלוחותמקשטים
הואהיהמגיעלאורךשל
אתדוכןהמטיףהמתומןובהם
מ ולרוחבשלמ לונבנה
תמונותמחייישו
כמתוכנן

טל
 PiazzadelDuomoטל
הדוּאוֹמוֹ
וֹ וֹ
PPollicino
lli i @0577¨283048
והספרייה #מרץ¨אוגוסטב ¨שבת
 10:30-19:30יוני¨אוגוסטעד 2000
א  13:30-17:30יוני¨אוגוסטעד
 1830ספטמבר־אוקטוברמדייום
 10:30-17:30א עד 1930נובמבר¨
פברוארב ¨שבת10:30-18:30א 
 513:30-17:30ב ¨שבת800
1100900א 12151100800
 1830ספטמבר¨מרץ 1730
^  & 7כדילראותאתרצפת
השיש

מידעשימושיהוא
תמציתשלכלהנתונים
הדרושיםלתכנוןהביקור

מעברהצדשלאולם
התווךהלא־גמורכוסה
בגגוהוסבלמוזיאון
לאמנותדתית
בסיסעמודבאולם
התווךהלא־גמור

.רצפתשישמעשהתשבץ
טבחהחפיםמפשעהוארקאחת

מסדרהשלתמונותעלרצפת
השישהעשויהמעשהתשבץ
הרצפהמכוסהבדרך־כללונחשפת
מדישנהבספטמבר־אוקטובר

החזיתנבנתהבשני
חלקיםהדלתות
בשנים¨
והשארב־¨

אולםהתווך

עמודיהשיש
השחורים־לבנים
תומכים
בקמרונות

פסליהחזית

קפלתיוחנן
המטביל

רביםמפסליהחזיתהוחלפו
בעותקיםאתהמקורייםתוכלו
לראותבמוזיאוןלאמנותדתית

סמלהשמש

המדליוניםמאתאנדריאה ֶדל ָהרוֹבּי ָה סביבות בחזיתו
צ נטי
שלספֶּדאל ֶהדֶליאינוֹ ֶ

סיינההיאעירשלסמטאותתלולותמימי־הביניים
המקיפותאתפיאצהדֶלקאמפּוֹהבנייניםסביבהכיכרהם
עדותלתורהזהבשלהעירבשנים¨
כשתושביההעשיריםהרימואתתרומתםלבנייה
העירוניתהשקיעההחלהב־כשמגיפתהדברפגעה
בעירקשותוחיסלהשלישמאוכלוסייתהכעבורשנה
מתורביםנוספיםבמצורשלחודשיםשהסתיים
בתבוסהצורבתלפירנצההמנצחיםדיכאואתהמשך
הפיתוחוהבנייהוסיינהקפאהבזמןעדהיוםהיאדחוסה
ועמוסהבבנייניםמימי־הבינייםורובםשוחזרולאמזמן

טל ¨055
 PiazzadelCampo1טל
המוזיאוןהעירוני #מדי
292614המוזיאוןהעירונ
יוםמרץ10:00-18:00אפריל¨
אוקטוברעד1900נובמבר¨
פברוארעד2 ¢1730ביולי16
באוגוסט25בדצמבר&

אלגוריהעלהממשלהרע

220

צ הנמצאותבסן
קפלהמֶדי ֶ
לורנצואךתיכנסואליה
מכניסהנפרדתב¨Piazza di
Madonna degli Aldobrandini
מיכלאנג לותכנןאתבית
הכמורההחדשושנייםמקברי
משפחתמדיצ יכמהרישומים
שציירבעיפרוןתלוייםבפנים

 ¦         ¥

ואלגוריהעלהממשלהטוב
 שתיהןמאתאָמבּרוֹג וֹ

הכוכביםמדגישיםאת
המאפייניםהמרשימיםביותר
ואתיצירותהאמנות
החשובותביותרבאותואתר

219

פּאלאצופּוּבּליקוֹ
 Pפּאלאצו פּוּבּל

A

DE

פּאלאצוֹריקארדיv

מאנ ֶלינבנהב־
והואעומדמעל
שרידיהביתשבונולד
ג וֹטוֹב־

2

מפתהאזורזונועדה
להתמצאותכלליתבאזורכולל
רשתהכבישיםכלהאתרים
ממוספריםומופיעיםבמפהוישגם
טיפיםשימושייםלהתניידות
במכוניתובתחבורההציבורית

0UNTADELLA4EIA

VI

VI

DEL

VIA

נאיםמהמאהה־

LL

VIA

CAN

SA

A

VI

ו ִי ָהדֶה ג ינוֹרי ’Via de
 Ginoriמוקףפּאלאצי

IG

רביםמגדוליהמוסיקאיםשיצאו
מאיטליההתחנכוכאן
Conservatorio Musicale
 Luigi Cherubiniבאקדמיה
למוסיקהעשהמלחין
הפלורנטיני ֶקרוּבּיני ¨
 לקונסרבטוריוןישאוסף
נרחבשלכלי־נגינהעתיקים
המוצגיםהיוםבפּאלאצוֹוֶקיוֹ
ראועמ ¨ אתהאוסף
רכשפרדיננדואחרוןהדוכסים
הגדוליםשלפירנצהוהואכולל
גםכינורותויולותוצ לומתוצרת
סטרדיוואריאָמאטיורוּגֶ ריויש
גםצ מבלושייצרברתולומאו
כּריסטוֹפוֹריממציאהפסנתר
המודרניבתחילתהמאהה־
הואאחראילרבותמהרכישות
החשובותביותרשל
הקונסרבטוריון
בבנייןנמצאתגםאחתמספריות
המוסיקההטובותבעולםובה
תוויםמקורייםשלמלחיניםרבים

המפעל Opificio delle Pietre
 Dureשוכןבמנזרסןניקולו
לשעברוהואמוכרכמכוןלאומי
המתמחהבהנחלתאמנות
פלורנטיניתטיפוסית¨השימוש
בשישובאבניםטובותלמחצהכדי
ליצורעבודותמעשהתשבץ
המסורתהזופורחתבפירנצה
מסוףהמאהה־והמפעלנוסד
בחסותהדוכסיםהגדוליםלבית
מדיצ ישקישטואתהמאוזוליאום
שלהםבפּיֶיטֶרהדוֶּרה pietre
¨ dureמילולית אבניםקשות 
בבנייןישגםמוזיאוןובוחפצים
מהמאהה־¨שולחנותעבודה
כליעבודהאגרטליםודיוקנאות
המפּיֶיטֶרהדוֶּרהבתצוגהישגם
כמהשולחנותנאיםהמקושטים
באותוסגנון¨אחדמהםמשובץ
בחלילובזריפרחיםפריעבודתו
שלצוֹקי  שולחןאחד
משובץפרחיםוציפוריםבעיצובו
שלניקולובֶּטי  מאגר
פיסותהשישוהאבניםהטובותv
למחצהנוצרעודבתקופתשלטונם
שלהמדיצ י
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וטובים¨ביןהשארגם
מוֹנ ֶטוֶורדיורוֹסיני

צוֹקי
דוֶּרה  מאת
ֶיטֶרהדוֶּרה
פּייטֶרה
פּי
מאתצוֹקי

2PiazzadelleBelleArtiמפה2
 E16 D4טל 055¨292180
הספרייה ¢לקהלהרחב
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מפה6 D42
 78Viמפה
ViaddegliliAlf
Alfanii
 F1טל  #055¨249883ב ¨שבת
 8:15-14:00ה עד 1900
 ¢בחגים& =

פרטמתוךהמדונהעםקדושים
מהמאהה־בגלריהדֶל אקדמיה

ונציהנוּאוֹבָהשבליבוֹרנוֹעל
תעלותיהונתיביהמיםשלה
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החלקהמרכזישלקאסוֹנ ֶהאָדימארימאתלוֹסקֶ ג ָ ה המאהה־

S68

בתי־קפהזוליםודוכניםשל
אוכלמוכןלאחסריםבאזור
השוקתוכלולקנותולקחתאוכל
איטלקימסורתיכמואברים
פנימייםמבושליםאוחזירון
בגרילעוףאובשרארנבת
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DEL MERCATO
CENTRALE
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VIA
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צ נטראל ֶה
מֶרקאטוֹ ֶ

אנ ָה
בּיבּליוֹטֶקָ הריקארדי ַ
 Biblioteca Riccardianaנוסדהבמאה
ה־ונפתחהלקהלהרחבב־
בספרייהיששורהשלחדריקריאה
מקושטיםבציוריקירובהם
גםאוסףשלכתבי־יד
יקריערך¨כולל
הקומדיההאלוהית
מאתדנטה

VIA

-VDDB
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פסגה

השוקהמרכזינבנהב־והוא
עמוסדוכנידגיםבשרוגבינותבקומת
הקרקעוגםירקותופירותבקומה
העליונה¨תחתגגשל
זכוכיתוברזלמחושל1

D

זהובית
אבותיושל
המעצב
המנוח

אמיליופּוּצ י4

מערב
מרכזהעיר
מזרחמרכז
נוֹ
ָא ר
העיר
ה

מפתאיתור
ראומפתרחובות

I

DE

צפוןמרכזהעיר

DE

הארמוןנבנהבשנים
¨ושימש
מעונהשלמשפחת
מדיצ יוהמטהשל
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ב־היהלל
ב־היהלמרצהבאקדמיה
ב־והחזי
ב־והחזיקבמשרתועדיום
מותוב־
מותוב־יצירותיוכוללות
פסליראש־חזז
ג
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מוכרותכמוהה
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פסלדוד  בפסלהקלאסי
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הענק גובהומ נראההגיבור בניתקופתושלמיכלאנג לו¨
60ViaRicasoliמפה  E16 D42התנכישהרגאתגוליתאת
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טל  055¨2388609למידע
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 055¨294883להזמנות 
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סיניוִֹרי ָהבחזיתושלפּאלאצוֹ
החשובותביותרנמנים
ארוכותיותר 1 ¢בינואר1
במאי25בדצמבר&  ^ = 7וֶקיוֹבזכותדודקנהמיכלאנג לו
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המיוחסתלבוטיצ לי
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 שקישטברוב
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כלהעשירהשקושטה
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האסיריםשפוסלו
חייהיומיוםבפירנצה¨
בשנים¨
כוללתיעודשלהלבוש
ונועדולקשטאת
והאדריכלותבאחת
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יוליוסהשני
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הדמויות
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מכבליהאבןהןמהיצירות
הדרמטיותביותרשלמיכלאנג לו בּוֹנאגווידָההואאחדהציורים
הפסליםהוצגובפנימשפחת
החשוביםבאוספיהאמנות
מדיצ יב־בידידודנושל
הביזנטיתוהדתיתמהמאות
מיכלאנג לוב־הםהועברו ה־¨¨שרובהמסוגנןמאוד
לגרוֹטָהגראנדֶהשבגניבּוֹבּוֹלי
ומקושטברקעיזהב
שםתוכלולראותהעתקיםגם
ב אולםטוסקנה  Salone della
היום ראועמ ¨ 
 Toscanaתוכלולהתרשם
מיצירותאמנותמשניותמאת
המדונהשלהים סביבות  באקדמיהמוצגגםאוסףחשוב
מאתסנדרובוטיצ לי
חבריהאקדמיהבמאהה־לצד
שלציוריםמהמאותה־¨
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כאמורבאזורזהשלפירנצהניכרהיטבחותמו
כאמור באזור זה של פירנצה ניכר היטב חותמו
שלקוזימו אִילוֶקיוֹ מייסדהשלשושלת
מדיצ יומישבנהאתסןלורנצוואתפּאלאצוֹ
מדיצ יריקארדישוקגדולגודשאת
הרחובותסביבסןלורנצווגגוניהשוק
הססגונייםכמעטמסתיריםאתהאתרים
פסל שמסביבהשוקהואעדותלכךשפירנצההיתה
ראש־חזה ועודנהעירשלסוחריםרובהמוצרים¨עור
פּאלאצוֹ
מדיצ י ומשיצמרוקשמיר¨איכותייםומשתלמים
ריקארדי מאודבמיוחדאםאתםמוכניםלהתמקחכמו
כלפלורנטינימצוי
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סכסוכיםנצחיים

ההיסטוריה של מרכז טוסקנה רוויה
בסכסוכים בין שתי ערי המדינה
החשובות פירנצה וסיינה שעתה היפה
ביותר של סיינה היתה הניצחון בקרב
מוֹנטאפֶּרטי ב־ אך כשזו נכנעה
לבסוף למגיפת הדבר והובסה קשות
בידי פירנצה במצור של ¨
החלהשקיעתההבלתי־נמנעת
גורלדומהנפלבחלקןשלעריםנוספות
במרכזטוסקנהוהאזורכולוהפךלמקום
נשכח ונחשל שכאילו קפא בזמן רק
לאחר מאות שנים של הזנחה שופצו
היטברביםמהבנייניםהיפיםמסוףימי־
הביניים¨והביקורבחלקזהשלטוסקנה
הואחוויהאדריכליתבלתי־נשכחת
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בגבעות מכוסות הכרמים
שמצפון לסיינה פזורים
בתיחווהוילותומבצרים
רביםמהםהוסבולמלונות
פאראולבתיםלהשכרה¨
וכולליםמותרותכמומגרשי
ט נ י ס   ב ר י כ ו ת  ש ח י י ה
ואורוות כיום זה אחד האזורים
הפופולריים ביותר לנופש משפחתי
בטוסקנההכפרית
מדרום לסיינה באזור ל ֶה קֶר ֶט ה
משגיחים רועי צאן על עדרי כבשים
שמחלבן מייצרים את גבינת הפֶּקוֹרינוֹ
  pecorinoהפופולריתכלכךבטוסקנה
עצי ברוש שניטעו בעיקר כדי לשמש
שוברי רוח לצידי הדרכים וסביב חוות
מבודדות היו למאפיין כמעט פיסולי
בנוףהשומםוהקדמוניהזה
בין שני האזורים מחבר הכביש המהיר
 S2המתמשך לאורך נתיב עתיק־יומין
ששימש את הצליינים של ימי־הביניים
¨ולאחרמכןגםאתתייריהגראןטוּר

ראועמ   במאותה־¨
כנסיותרומאנסקיותפזורותפה
ושם ועל העמקים ומעבריvההרים
מגינים מבצרים ועיירות מבוצרות
שכמעטלאהשתנועםהשנים
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מדריךנועדלעזורלכםלמצות
א ת  ב י ק ו ר כ ם  ב פ י ר נ צ ה
ובטוסקנהלספקלכםהמלצות
של מומחים ולפרוש בפניכם מידע
שימושיפרקהיכרות עם פירנצה וטוסקנה
ממפהאתהאזורכולוומכניסאותו
להקשרוההיסטוריוהתרבותיפירנצה
בחלוקה לאזורים ו טוסקנה בחלוקה
פירנצהבחלוקה
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לאזורים

עגולותששחקוהגשמיםבמשךאלפישנים
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כיצד להשתמש במדריך זה

1

המשובחים באיטליה מדרום משתרע אזור ל ֶה קֶרטֶה המתאפיין בגבעות חימר

היכרותההיסטוריההנוף
ואופיושלכלמחוזמתוארים
בפרוטרוטוממחישיםכיצדהתפתח
האזורבמאותהשניםהאחרונות
ומההואמציעכיוםלתיירים

טוסקנהבחלוקה
לאזורים

ברנרדינוהקדושמסיינה
¨ קיווהלשיםקץ
ליריבותולשפיכותהדמיםוביקש
מתושביסיינההמתקוטטיםלוותר
עלהנאמנותשלהםלקוֹנטראדָה
ולסמלהולהתאחדתחתהסמל
הזהשלתחייתישו
מלונותומסעדותבאזורזהראועמ ¨ועמ ¨

הכניסה
לדוּאוֹמוֹ

 .ספרייתפּיקוֹלוֹמיני
בציוריהקירשלפּינטוִּריקיוֹ
 מתואריםחייושל
האפיפיורפּיוּסהשנילבית
פּיקוֹלוֹמיני ראועמ  כאן
הואמנצחעלחתונתםשל
פרידריךהשלישיושל
אליאונורהמפורטוגל

הכוכבים
 .רצפתהשישהמשובצת
 .ספרייתפּיקוֹלוֹמיני
 .הלוחותשלדוכן
המטיףמאתפּיזאנוֹ

4

מוקדיהענייןהעיקרייםכל
אחדמהםזוכהלכפולתעמודים
אויותר מבניםהיסטוריים
מתואריםתוךשימושבחתךרוחב
שלחללהפניםלמוזיאונים
ולגלריותמצורףתרשיםהמחולק
לצבעיםשיעזורלכםלאתראת
המוצגיםהמענייניםביותר

10
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ארבעה ימים נפלאים
בפירנצה ובטוסקנה

לאחדואחתימצאואתמבוקשם
בפירנצהובטוסקנהמאמנות
הרנסאנסהמרהיבהביותרבעולם
ועדחנויותמעצביםמטיולבאזוריהכפר
¨ביןכפריםהררייםועתיקיםשםתוכלו
לטעוםיינותמצויניםולאכולבמסעדות
נהדרות¨ועדנופששליובאחתמעיירות
הספא הרבות כל אחד מארבעת

המסלוליםשלהלןבנויסביבנושאמסוים
אךתוכלולהתאיםאתכולםלצרכיכם
פרטלטיולהאמנותבפירנצההמיועד
להליכהאתהטיולהמשפחתיקליותר
לבצעבאוטובוסאובמוניתולשאר
הטיוליםכדאילצאתבמכוניתהמחירים
המובאיםלהלןכולליםנסיעותאוכל
ודמיכניסהלאתרים
טיולמשפחתי
בפירנצה
 cדמויותשעווהמבעיתות
 cטיולבגניבּוֹבּוֹלי
 cביקורבפּאלאצוֹו ֶקיוֹ
 cנסיעהבעירבכרכרהרתומה
לסוסים

משפחהבתארבענפשות
לפחות  230אירו
נעלייםמסוגננותבמוזיאוןהנעלייםשלפֶראגאמוֹפירנצה
בוקר
ונעימהב¨ Da Marioראו עמ' לכואלמֶרקאטוֹ ֶצ נטראל ֶה
ראו עמ' (88שםתוכלו
אמנותהרנסאנסוקניות .(270
להתפעלמדוכניםססגונייםשל
פירותוירקותהמשיכו
 cהדוּאוֹמוֹהמרשיםוהכיפה
אחרהצהריים
לאוֹלטראָרנוֹואלמוזיאון
שלבּרוּנֶל ֶסקי
טיילובפיאצה ֶדל ָהסיניוִֹרי ָה
מצפההכוכבים  ראו עמ'
 cדודשלמיכלאנג לו
)ראו עמ' (76�77מחוץ
¨ (119זהמוזיאוןמשונה
 cאמנותהרנסאנסבאוּפיצי
לפּאלאצוֹו ֶקיוֹ)ראו עמ'
 cנעלייםאופנתיותובוטיקים  (78�79תוכלולהתרשםמהעתק לזואולוגיהובותצוגהמפחידה
מהמאהה־שלאבריגוף
מסוגננים
שלדודפסלוהמהוללשל
מיכלאנג לוהמקורנמצאבגלריה משעווה לאמומלץלילדים
דֶל אקדמיה ראו עמ'  (94�95קטנים 
שנימבוגרים לפחות  130אירו
גניבּוֹבּוֹלי ראו עמ' (124�125
ממולתגיעולאוּפיצי ראו עמ'
(80�83ובואוסףשאיןכדוגמתו מתאימיםבמיוחדלטיולנינוחאו
בוקר
לריצהלמרבההצערהפיקניק
פתחואתהיוםבכנסייתסן
שלאמנותהרנסאנסכדי
בגניםאסורצהרייםתוכלו
לורנצו ראו עמ' (90�91
להתרשםבמלואםמאוצרות
המפוארתשתכנןבּרוּנֶל ֶסקיעם המוזיאוןתזדקקולפחותלחצי
החזיתהלא־גמורהבקרבתמקום יוםכךשכדאילחזורלכאןגם
נמצאיםקברימשפחתמדיצ י בהמשךפנואלפּוֹנטֶהו ֶקיוֹ
ראו עמ' (91שתכנן
)ראו עמ' (106�107וטיילו
מיכלאנג לוכמאוזוליאום
ביןחנויותהצורפיםובתי־
משפחתי¨אתרקודראבל
המלאכההעתיקיםשעל
מרשיםחמשדקותהליכהמשם הגשר
תגיעולדוּאוֹמוֹ ראו עמ'
אתשאריתהיוםהקדישו
 (64�65עוצרהנשימהעם
לקניותבוִי ָהדֶה טוֹרנאבּוּאוֹני
הכיפההענקיתשתכנןבּרוּנֶל ֶסקי ראו עמ' (105הרצוף
ממולניצביםביתהטבילה
בוטיקיםאופנתייםלמי
המקושטבדלתותמפוארות ראו שמתענייניםבמיוחדבנעליים
עמ' (66וגםהקָמפּאניל ֶה¨עם כאןנמצאגםמוזיאוןהנעליים
נוףמרהיבשלהכיפהושלהעיר
שלפֶראגאמוֹקנחובכוסצוננת מראהמבעיתשלאבריםמשעווה
במוזיאון מצפההכוכבים
כולהשבולאכולארוחהזולה
שלפּרוֹסֶקוֹ ב¨Procacci I

)ראו עמ' .(283

נוףאלהכפרההרריוינצ י

ארבעה ימים נפלאים בפירנצה ובטוסקנה
לאכולבאחתמאינספור

המסעדותבאזורפיאצהדי
סנטוספּיריטוֹ ראו עמ' (118
קנחובג ֶ'לאטוֹ מ¨Café Ricchi
)ראו עמ' (272שבאותההכיכר

אחרהצהריים
ביוםחמיםקחואתהילדים
לשחייהבבריכההפתוחה
 Bellarivaראו עמ' (293היא
פתוחהמיוניעדאמצעספטמבר
במזגאווירקרירבקרובפּאלאצוֹ
ו ֶקיוֹ ראו עמ' (78הסיורים
כולליםמעבריםסודייםובמוזיאון
הפּאלאצוֹישפעילויותנוספות
המותאמותלבניכלהגיליםסיימו
אתהיוםברכיבהנינוחהבמרכז
העירהעתיקה צֶ'נטרוֹ סטוֹריקוֹ �
 (centro storicoבכרכרהרתומה
לסוסים¨הרכּביםמחכים
בפיאצהסיניוִֹרי ָה¨ולאחרמכן
שבולאכולפיצה
היסטוריהאמנות
ותרבותשלימי־הביניים
 cעיירהדרמטיתעלראשגבעה
 cהדוּאוֹמוֹהמפוספסשלסיינה
 cאמנותבגלריההלאומית
שלסיינה
 cאפריטיףבפיאצהדֶלקאמפּוֹ

שנימבוגריםלפחות  190אירו

בוקר
בשעתבוקרמוקדמתהגיעו
במכוניתלסןג ימיניאַנוֹ ראו
עמ' (212�215העיירהההררית
המפורסמתביותרבטוסקנהעם
אתריהחובהנמניםהמגדלים
מהמאהה־ציוריהקיר
בכנסייתקוֹל ֶג אטָהוהאמנות
במוזיאוןהעירוניאוליתרצוגם
לקנותבקבוקשלייןוֶרנא ָצ ה
מקומיולשתותקפהבפיאצה
ֶדל ָהצ יסטֶרנ ָהלפנישתמשיכו
לסיינה ראו עמ' .(216�219
פנוהיישרלפיאצהדֶלקאמפּוֹ
התיאטרליתואםישלכםכושר
טפסואלמרומיטוֶֹרהדֶלמאנגָ ה
לחילופיןבקרובדירותהשרד
מימי־הבינייםשבפּאלאצוֹ
פּוּבּליקוֹאלתחמיצואתציורי
הקירהמפורסמיםמאתלוֶֹרנצֶטי

(227מהעיירותהגבוהותביותר
בטוסקנההמקוםידועבעיקר
ביינותה¨Vino Nobile
שמייצריםבובקרובדוּאוֹמוֹ
ובמקדשסןבּיאָג וֹמאת
סאנגאלוֹממשמחוץלעיירה
כחמישהקממדרום־מזרחלכאן
תגיעולמוֹנטיקי ֶילוֹ)ראו עמ'
(209כפרזעירמימי־הביניים
שיושבבנוףאידילי¨מקוםנפלא
לעצורבולכוסקפההכנסייה
מהמאהה־ראויהגםהיא
לביקורקצרהמשיכואל
פּיאֶנצָה ראו עמ' (226עיירת
מבטאלפיאצהדֶלקאמפּוֹ
הרנסאנסהאידיאליתשהגה
שבסיינהלעתשקיעה
האפיפיורפִּיוּסהשנישםתוכלו
לטיילברחובותמקסימים
אחרהצהריים
ומרוצפי־אבןולהתפעלמהנוף
בקרובדוּאוֹמוֹ עמ' (220�221
הגותיוהמפוספסומשםהמשיכו הפנורמישנשקףמביצוריהעיירה
קנוגבינתפֶּקוֹרינוֹ מקומיתופנו
לגלריההלאומית)ראו עמ'
 (219כדילהתרשםמהאסכולהשל לארוחתצהרייםב¨La
סיינהבמאותה־¨לחילופין  Pergolaראו עמ' .(279
טיילוברחובותהעירוחפשואת
הסמליםשלהרבעים
אחרהצהריים
קוֹנטראדֶה �  (contradeשל
מפּיאֶנצָהמתפתללוהכביש
סיינה¨ביןהשארגםאריחי
באזורהכפרהיפהפהסטומהדרך
קרמיקהאומזרקותבצורתבעלי־
אלמנזרסנט אנהאִין
חייםסיימואתהיוםבלגימת
קאמפֶּרנ ָההמבודד)ראו עמ'
אפריטיףבאחדהבריםשבפיאצה (226שםצולמוחלקיםמהסרט
דֶלקאמפּוֹ
הפצוע האנגליבחדרהאוכל
תוכלולהתרשםמציוריקירמאת
סוֹדוֹמָהכשתגיעואלסן
טיולביןעיירות
הרריותבטוסקנה
צ ה ראו עמ'
קוויריקוֹד אוֹר ָ
(225בקרובקוֹל ֶג אטָה
 cמוֹנטֶפּוּלצ אנוֹויינותמסוג המקסימהמהמאהה־ובה
Vino Nobile
שלושהשעריםרומאנסקיים
 cארוחתצהרייםנינוחהבפּיאֶנצָה שגולפומאבןמקומיתוישגםגן
 cציוריהקירבסנט אנה
איטלקייפהמהמאהה־אוֹרטי
 cטבילהבבריכותהחמותשל ל ֵיאוֹניניסיימואתהיוםבטבילה
בּאניוֹויניוֹני
נעימהבבריכהשלמיםחמים 
מעלות במלוןPosta Marcucci
שנימבוגריםלפחות  250אירו
בעיירתהספאמימי־הביניים
בּאניוֹויניוֹני)ראו עמ' (226יש
בוקר
סעולמוֹנטֶפּוּלצ אנוֹ ראו עמ' בעיירהגםכמהמסעדותטובות

אלגוריה על ממשל רע

ואלגוריה על ממשל טובשבו
לנוחולאכולארוחתצהריים
ב¨ Osteria Le Loggeראו
עמ' .(280

11

עציברושגבוהיםהםחלקמהנוףהנצחישלדרוםטוסקנה

322
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אינדקס כללי
מספרי העמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אָבּאדיָה די סן סָלבאטוֶֹרה

37 Abbadia di San Salvatore
אָבּאציָה די סן ראבּאנוֹ Abbazia
237 di San Rabano
ָ
אבֶּטוֹנ ֶה 293 Abetone
ה אביב )בּוֹטיצֶ'לי( Primavera
83 ,82 ,49 ,34
אביב בטוסקנה 34
)ה(אבנט הקדוש 188 Virgin’s Girdle

אגדתהצלבהאמיתי )פיירו ֶדל ָה
פרנצ'סקה( 49
אגרה ,כבישי 313
אדוארד השלישי ,מלך אנגליה
Edward III, King of England

47
אדריכלות 24-25

הכיכרות של טוסקנה 22�23
אוּגוֹ ,הרוזן של טוסקנה Ugo,
Count of Tuscany
קברו 70
אוּגוֹלינוֹ ,הרוזן 157 Ugolino, Count

אוגוסטינוסהקדוש )בּארטוֹלוֹ די
פֶרדי( 212
אוגוסטיני ,המסדר Augustinian
99 order
אוויס 313 ,307

אוטובוסים

בינעירוניים 310
עירוניים 314-315
פשיעה 300

אוטובוס ,נסיעה ב� 310
אוטוסטרדות 313 ,312
אוּטֶנס ,ג'וּסטוֹ 71 Utens, Giusto
וילהדיפּוֹג וֹאָקאיאנוֹ165
לוּנֶטָהשלגניבּוֹבּוֹלי125

אוכל ומשקאות

אוכל לדרך 283 ,282
אוכל צמחוני 264

ארוחות קלות וחטיפים 282
ארוחת בוקר 245 ,244
גלידריות 283 ,282
חנויות 289 ,288 ,286�287
טיולי אוכל 293 ,292

מה לאכול בפירנצה ובטוסקנה
266�267
מה לקנות בטוסקנה 31
מה לשתות בפירנצה
ובטוסקנה 268�289
פטריות 202
שווקים 88
ראוגםמסעדות

אוכל לדרך 283 ,282
אוֹלבּני ,הרוזנת מ– Albany,
136 Countess of
אוֹלטראָרנוֹ )פירנצה( Oltrarno
115-127
מפת האזור 115
מפת רחובות מאוירת 116�7
אוֹליבֶטי ,מסדר Olivetan order
211

אוּמבֶּרטוֹ ,הרוזן של טוסקנה

70 Umberto, Count of Tuscany

אוּמבִּריָה ,האסכולה של

99 Umbrian School
אוֹמֶם ,לוֹפּוֹ 74 Homem, Lopo
מפה 75
אוֹנוֹפִריוֹ די פייטרו Onofrio di
214 Pietro

אוֹנוֹריוּס השלישי ,האפיפיור
109 Honorius III, Pope
אוֹניסאנטי )פירנצה( Ognissanti
137 ,113
)ה(אוּפיצי )פירנצה( ,75 Uffizi
134 ,80-83
אמנות גותית 82
אמנות לא�מקומית 83
בוטיצ'לי 82�83
המסדרון שמעל האָרנוֹ 83
הרנסאנס המאוחר והמנייריזם
83
הרנסאנס המוקדם 82
יצירות מאוחרות 83
ל ָה טריבונה 83 La Tribuna
ליאונרדו דה וינצ'י 83
מידע לתיירים 81
נזקי הפצצה 57
קוֹרידוֹיוֹ ואזאריאַנוֹ Corridoio
134 ,107 ,106 ,75 Vasariano
תרשים הבניין 80�81
אופנה 57
חנויות 287 ,284�285
מה לקנות בטוסקנה 31

אופניים
השכרה 315 ,314 ,313
חופשות רכיבה 293 ,292
אופרה 291 ,290 Opera
אוּצֶ'לוֹ ,פאולו Uccello, Paolo
82 ,27
השעון בדוּאוֹמוֹ 61
נוחוהמבול110
קרבסןרומאנו82 ,48

אוקיאנוסמזרקת)ג'אמבּוֹלוֹניה(
125 Fontana di Oceano

אוֹרבֶּטֶלוֹ ,239 ,232 Orbetello
240
אוּרבּינוֹ ,הדוכסית מ– Urbino,
82 ,81 Duchess of

אוּרבּינוֹ ,הדוכס מ– Urbino, Duke
82 ,81 of

אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ פּאניה די
קוֹרפינוֹ )סן ֶפּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה(
Orto Botanico Pánia di Corfino
174
אוֹריגוֹ ,איריס 188 Origo, Iris
אוֹרידוֹ די בּוֹטרי Orrido di Botri
174 ,170�170
אוֹרלאנדי ,דֶאוֹדאטוֹ Orlandi,
161 Deodato

)ה(אורנז'רי ,גני בּוֹבּוֹלי )פירנצה(
125 Orangery

אוֹרסָנמי ֶקל ֶה )פירנצה(
67 ,24 Orsanmichele
מפת רחובות מאוירת 62
אוֹרקאניָה ,אנדריאה Orcagna,
Andrea
קל ֶה 67
המזבח באוֹרסָנמי ֶ
הצליבה118

ציורי הקיר בקפלה סטרוֹצי,

סנטה מריה נוֹבֶל ָה )פירנצה( 111
אטרוסקים 42-43 ,19 Etruscans

המוזיאון האטרוסקי

)פּיטיליאָנוֹ( 239 Museo Etrusco

המוזיאון האטרוסקי ע"ש

גוּאַרנאצ'י )ווֹלטֶָרה( Museo
166 Etrusco Guarnacci

המוזיאון האטרוסקי ע"ש

גספּארי )פּיוֹמבּינוֹ( Museo
235 Etrusco Gasparri

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
)מָרצ'אנ ָה( Museo Civico
235 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה
)פירנצה( Museo Archeologico
99
ווֹלטֶָרה 166 Volterra
טיול באֶטרוּריָה 240-241
מאֶרמָה 231 Maremma

נ ֶקרוֹפּוֹלי אֶטרוּסקָה )סוֹבאנ ָה(

238 Necropoli Etrusca

נ ֶקרופּוֹלי די פּוֹג'וֹ פּינצ'י
)אָשאנוֹ( Necropoli di Poggio

211 Pinci
פיֶיזוֹל ֶה 132�133 Fiesole
קוֹרטוֹנ ָה 204 Cortona
קיוּזי 228 Chiusi
איב סן לורן )פירנצה( Yves
287 Saint�Laurent
איזוֹל ָה קאפּראיָה Isola Capraia
מפה 154
איטליה ,מפה 12�13

אִיל בָּקאנאל ֶה )מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ( Il
35 Baccanale

אִיל מוּג ֶ'לוֹ 194 ,191 Il Mugello
אִיל פּוֹרצֶ'לינוֹ )טאקָה( Il
134 ,112 Porcellino
אִיל קאז ֶנטינוֹ ,191 Il Casentino
196 ,193
אימייל 304�305
אינטרנט 304�305
)ה(אינקוויזיציה 99

אינקוֹנטרי אִין טֶָרה די סיינה

291 Incontri in Terra di Siena
אירו 303
אירופה ,מפה 12
אישהבטורבן )מאז'אצ'וֹ( 127
אֶלבָּה Elba
גלותו של נפוליאון 235 ,234
טיול של יום באֶלבָּה 234-235
אָלבֶֶּרז ֶה 35 Alberese
אָלבֶּרטי ,ליאון בּטיסטה Alberti,
Leon Battista
סן פּנקראציוֹ )פירנצה( San
104 Pancrazio

סנטה מריה נוֹבֶל ָה )פירנצה(
135 ,110
פאלאצו רוּצֶ'ל ָאי )פירנצה(
226 ,104 Palazzo Rucellai
אָלבֶּרטי ,משפחת Alberti
74 family

אלגוריהעלהממשלהטוב

)לוֶֹרנצֶטי( 218 ,164 ,46�47

אָלדוֹבּראנדֶסקָה ,משפחת

238 Aldobrandesca family
אליאונורה מטולדו Eleonora of
Toledo
דיוקנה 83

סנטה מריה נוֹבֶל ָה )פירנצה(

110 Santa Maria Novella
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
79 Vecchio

פּאלאצוֹ פּיטי )פירנצה(

115 Palazzo Pitti
אליאס ,הכומר Elias, Brother
204

אֶליזבֶּטָה ,מלכת ספרד
51 Elisabetta, Queen of Spain
אליטליה 307
אָלינארי ,האחים Alinari brothers
104
אָלפאנוֹ ,פרנקו Alfano, Franco
179

אָלפּי אָפּוּ ַאנ ֶה )האלפים
האפואניים( ,169 Alpi Apuane
174

אָלפיֶירי ,ויטוריו Alfieri, Vittorio
136
אָמאטי 95 Amati

בּיבּליוֹ ֶטקָה מֶדיצֶ'אוֹ�
ל ָאוֶּרנצי ַאנ ָה )פירנצה(
�Biblioteca Mediceo

90 Laurenziana

מזרקת נפטון )פירנצה(

76 Fontana di Nettuno

אנרי השלישי ,מלך צרפת Henri
50 III, King of France
אנרי השני ,מלך צרפת Henri II,
50 King of France

אֶסטאטֶה מוּזיקאל ֶה קיג'אנ ָה

291 Estate Musicale Chigiana

סן ג'ובאנינוֹ דֶלי סקוֹלוֹפּי
אֶסטאטֶה פיֶיזוֹלאנ ָה )פיֶיזוֹל ֶה(
)פירנצה( San Giovannino degli
291 ,35 Estate Fiesolana
87 Scolopi
אָספֶּרטיני ,אָמיקוֹ Aspertini,
פּאלאצוֹ דוּקאל ֶה )לוּקָה(
182 Amico
176 Palazzo Ducale
)ה(אפואניים ,האלפים Apuan
פּאלאצוֹ פּוּצ'י )פירנצה(
174 ,169 Alps
88 Palazzo Pucci
אפלטון 48 ,26 Plato
פּאלאצוֹ פּיטי )פירנצה(
אפריטיפים 269
120 Palazzo Pitti
אקדמיה דֶל צ'ימֶנטוֹ )פירנצה(
פּוֹנטֶה סנטה טריניטָה
)פירנצה( Ponte Santa Trinità
108

אָמאנאטי ,ברתולומאו
27 Ammannati, Bartolomeo
אמבולנס 301 ,300
אָמיצ'י ֶדל ָה מוסיקה )פירנצה(
36 Amici della Musica
אמנות 26-27
חופשות 293 ,292
חנויות 288 ,286

ציורי קיר מתקופת הרנסאנס
28-29

ראוגםמוזיאונים וגלריות
אֶמפּוֹלי 164 Empoli
ָאמֶריגוֹ וֶספּוּצ'י ,נמל התעופה

306 Amerigo Vespucci Airport
אמריקן אקספרס American
302 ,301 Express
אָנגיאַרי 197 Anghiari
אנג ֶ'ליקוֹ ,פָרה 27 Angelico, Fra
הבשורה204 ,97
ההורדהמהצלב96
הלעגלישו96
המדונהוהילד85
המדונהעםמלאכים133
הצליבה133 ,97
הקבורה97

ציורי הקיר בסן מרקו
)פירנצה( 135 ,96�97 ,92
אָנטינוֹרי ,משפחת Antinori

112 family
אָניגוֹני ,פייטרו Annigoni, Pietro

יוסףהקדושוישובבית־
המלאכה91

ציורי הקיר בסן מי ֶקל ֶה )פּוֹנטֶה
בּוּג'אנ ֶז ֶה( 185
אָנסֶדוֹניָה 240-241 Ansedonia
אנרי הרביעי ,מלך צרפת Henri
51 IV, King of France

74 Accademia del Cimento

)ה(אקדמיה לאמנויות היפות
)פירנצה( Accademia di Belle
135 ,92 Arti
)ה(אקדמיה לאמנות הציור
)פירנצה( Accademia delle Arte
98 del Disegno

אקדמיה מוּזיקאל ֶה קיג'אנ ָה
)סיינה( Accademia Musicale
223 Chigiana
אקלים 35�37

ארבעהעונות ,פסלי )פירנצה(
108 ,102
ארגון אכסניות הנוער של
איטליה Associazione Italiana

246 Alberghi per la Gioventù
ארוחת בוקר 245 ,244
אָרטֶה די קָלימאל ָה Arte di
130�131 Calimala
אָרטימינוֹ 165 Artimino
אֶָרטינוֹ ,ספּינ ֶלוֹ Aretino, Spinello
198
אָריוֹסטוֹ ,לוּדוֹביקוֹ Ariosto,
173 Ludovico

אָרינגאטוֶֹרה )פסל ארד

אטרוסקי( 99 Arringatore
ארמאני )פירנצה( 287 Armani
אָרנוֹלדי ,אלברטו Arnoldi,
62 Alberto
אָרנוֹלפוֹ די קאמבִּיוֹ Arnolfo di
26 Cambio
דוכן המטיף בדוּאוֹמוֹ )סיינה( 342
הדוּאוֹמוֹ )פירנצה( 67 ,65 Duomo

החצר הפנימית ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה( 72

המדונהשלעיניהזכוכית67
קוֹל ֶה די ואל ד'אֶלז ָה Colle di
210 Val d’Elsa

324

)ה(אָרנוֹ ,נהר ,191 Arno, river

196
שטפונות 57 ,56
שפך הנהר 161 ,153
אֶָרצוֹ 198-201 ,191 ,21 Arezzo

האמפיתיאטרון הרומי
והמוזיאון לארכיאולוגיה

Anfiteatro Romano e Museo
199 Archeologico
הדוּאוֹמוֹ 198 Duomo

המוזיאון הלאומי לאמנות
של ימי�הביניים ולאמנות
מודרנית Museo Statale d’Arte

199 Medioevale e Moderna
מוזיאון הדוּאוֹמוֹ Museo del
198 Duomo
מידע לתיירים 199
מפה 199
סן פרנצ'סקו San Francesco
200-201

סנטה מריה ֶדל ֶה גראציֶיה

199 Santa Maria delle Grazie

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה ֶא פּארקוֹ

הרקולסוקאקוּס77

226
בּאצ'וֹ ד'אָניוֹלוֹ Baccio d’Agnolo
210 ,131
בּאצ'וֹקי ,אֶליז ָה Baciocchi,
55 Elisa
שליטת לוּקָה 179 ,176
בּארבּינוֹ ,פייטרו 124 Barbino, Pietro
בּארג ָה 174 Barga
בּארג ֶ'לוֹ )פירנצה( Bargello
134 ,68-69
מפת רחובות מאוירת 63
בּארדיני ,סטפאנו Bardini,
119 Stefano
בּארוֹנצֶ'לי ,ברנרדו Baroncelli,
69 Bernardo
בארוק ,אדריכלות 25
בּארטוֹלוֹ די פֶרדי Bartolo di
210 Fredi
אגוסטינוסהקדוש212
הבריאה212
ציורי הקיר בסן ג'ימיניאַנוֹ 215
בּארטוֹליני ,לורנצו Bartolini,
95 Lorenzo

אִיל פּראטוֹ Fortezza Medicea e
198 ,41 Parco il Prato
פיאצה גראנדֶה Piazza Grande
198
פּיֶיבֶה די סנטה מריה Pieve di
198 Santa Maria
פסטיבלים 39 ,36
קאז ָה דֶל ואזארי Casa del
199 Vasari
אָשאנוֹ 211 Asciano
אשהעםזרפרחים )וֶרוֹקיוֹ( 69

בכנסיות 297
במסעדות 265
חנויות 287 ,284�285

א קוֹלטיבּוּאוֹנוֹ Badia a
בּאדיָה ָ
293 Coltibuono
טיולי יום בקיאנטי 229

130 Forte di Belvedere

ב

בּאדיָה פיוֶֹרנטינ ָה )פירנצה(

134 ,70 Badia Fiorentina
מפת רחובות מאוירת 63
בּאדיָה פיֶיזוֹלאנ ָה )פיֶיזוֹל ֶה( Badia
133 Fiesolana

בּאל ֶסטרוֹ דֶל ג'יריפאלקוֹ )מאסָה
מריטימָה( Balestro del
39 ,34 Girifalco
בּאנדיני ,אָנג ֶ'לוֹ Bandini, Angelo
133

בּאנדיני ,ג'ובאני

מוֹנוּמֶנטוֹדֵייקוּאטרוֹמוֹרי

Monumento dei Quattro
162 Mori
בּאנדינ ֶלי ,בּאצ'וֹ Bandinelli,
65 Baccio
אורפיאוס89

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

פסלו של ג'ובאני ֶדל ֶה בּאנדֶה
נ ֶֶרה 88 ,87
בּאני די לוּקָה Bagni di Lucca
185 ,174-175
טיול של יום באזור לוּקָה 183
בּאניוֹ ויניוֹני ,11 Bagno Vignoni

בגדים

ראוגםאופנה
בּוּאוֹנטאל ֶנטי ,ברנרדו
Buontalenti, Bernardo
פוֹרטֶה די בֶּלוֶודֶֶרה )פירנצה(
וילה די אָרטימינוֹ )אָרטימינוֹ(

165 Villa di Artimino

ל ָה טריבונה ,האוּפיצי )פירנצה(

האביב83 ,82 ,39 ,34
האופיצי 82�83
הולדתונוס82�83 ,81 ,49
המדונהשלהים94
הערצתחכמיהקדם83 ,51

טיול ברגל אל סן מיניאַטוֹ אַל
מוֹנטֶה 130
מפת רחובות מאוירת 117

פּאלאסאתנהוהקנטאור27
קברו 137 ,113
בוטיצ'לי ,סנדרו Botticelli,
136 ,122 ,27 ,19 Sandro
בולגארי )פירנצה( 288 Bulgari
בּוֹלדיני ,ג'ובאני Boldini,
123 Giovanni
בּוֹנאגווידָה Bonaguida
עץהצלב94 ,92
בּוּסקֶטוֹ Buscheto
קברו 159
בּוּצֶ'לי ,פייטרו Bucelli, Pietro
227
בּוֹקאצ'וֹ ,ג'ובאני Boccaccio,
46 Giovanni

בּאדיָה פיוֶֹרנטינ ָה )פירנצה(

70 Badia Fiorentina
דקאמרון111 ,47
בּוּראנוֹ ,לאגוֹ די Burano, Lago
241 di
אל ָה Burani, Mariella
בּוּראני ,מרי ֶ
105
בּוּרבּוֹן ,לואי דֶה Bourbon, Louis
55 de
בּוֹרגוֹ סן לורנצו Borgo San
194 Lorenzo

בּוֹרגוֹ סן פֶרדיאַנוֹ )פירנצה(

137 Borgo San Frediano
בטיחות 300
בֶּטי ,ניקולו 95 Betti, Niccolò
בּיאנקי ,סיעת Bianchi faction
186
בּיבּיֶינ ָה 196 ,191 Bibbiena

83 La Tribuna
סן לורנצו )פירנצה( San
90 Lorenzo

בּיבּליוֹ ֶטקָה מֶדיצֶ'אוֹ�ל ָאוֶּרנצי ַאנ ָה
)פירנצה( �Biblioteca Mediceo

פּאלאצוֹ נוֹנפיניטוֹ )פירנצה(
134 ,70 Palazzo Nonfinito
פיאצה גראנדֶה )ליבוֹרנוֹ(

בּיבּליוֹ ֶטקָה ריקארדי ַאנ ָה
)פירנצה( Biblioteca

162 Piazza Grande

פיאצה דֶה'פֶרסקוֹבּאלדי,
מזרקות )פירנצה( ’Piazza de
117 Frescobaldi

בּובּוֹלי ,גני )פירנצה( Giardino
,120 ,115 ,10 di Boboli
291 ,124-125
אוגוסטינוסהקדוש113

325

90 Laurenziana

Riccardiana
מפת רחובות מאוירת 87
בּיגאֶרלי ,גווידוֹ Bigarelli, Guido
174
בידור 290-291
לשכות מידע לתיירים 296

בידור תחת כיפת השמיים
291

ביטוח

נסיעות 301
רכב 313
רפואי 301
ביירון ,הלורד 95 Byron, Lord
בּיצ'י די לורנצו Bicci di Lorenzo
196

ציורי הקיר בסנטה פֶליצ'יטָה
119

ציורי הקיר בקפלה די
אליאונורה ,פּאלאצוֹ וֶקיוֹ
)פירנצה( 79
בּרוּני ,ליאונרדו Bruni, Leonardo
קברו 73
מריההקדושהעםהקדושים
ברונלסקי ,פיליפו Brunelleschi,
גיאורגיוסוליאונרדו130
204 ,186 ,26 ,25 Filippo
ניקולאסהקדושמטוֹל ֶנטינוֹ164
הדוּאוֹמוֹ )פירנצה( ,65 ,62 ,48
בירה 269
135 ,67
בישול ,חופשות 293 ,292
החצר הפנימית ,סנטה קרוֹצֶ'ה
בית הטבילה )פירנצה( Battistero
)פירנצה( 72
64-66
התחרות על דלתות בית
מפת רחובות מאוירת 62
הטבילה 69 ,66
בית�כנסת
לוֹג ָ'ה דֶלי אינוֹצֶ'נטי )פירנצה(
טֶמפִּיוֹ איזָראֶליטיקוֹ )פירנצה(
136 Loggia degli Innocenti
99 Tempio Israelitico
סן לורנצו )פירנצה( San
בכחוס)מיכלאנג'לו( 68
90 ,87 ,10 Lorenzo
בלוז 291
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
בֶּנֶדֶטוֹ דָה מַאיאנוֹ Benedetto da
118 ,116 Spirito
Maiano
ספֶּדאל ֶה דֶלי אינוֹצֶ'נטי
)סן
בסנט'אגוסטינו
המזבח
)פירנצה( Spedale degli
ג'ימיניאַנוֹ( 215
135 ,95 ,93 ,48 Innocenti
סנטה מריה ֶדל ֶה גראציֶיה
פּאלאצוֹ די פּארטֶה גוּאֶלפָה
)אֶָרצוֹ( Santa Maria delle
)פירנצה( Palazzo di Parte
199 Grazie

פאלאצו סטרוֹצי )פירנצה(

105 Palazzo Strozzi

פסל ראש�חזה של אוֹנוֹפִריוֹ די
פייטרו 214
בֶּנ ֶדיקטוּס הקדוש Benedict,
211 St

בנדיקטיני ,המסדר Benedictine
191 order
בנקים 302
בֶּקאפוּמי ,דומניקו Beccafumi,
219 Domenico
בֶּקֶט ,הקדוש תומס Becket, St
178 Thomas
בקתות הרים 247 ,246

בראונינג ,אליזבת בּאֶרט
Browning, Elizabeth Barrett
118 ,116
בראונינג ,רוברט Browning,
118 ,116 Robert
בּראנקאצ'י ,פֶליצֶ'ה Brancacci,
126 Felice

109 Guelfa

פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici
89 Riccardi

פאלאצו פּיטי )פירנצה(
120 Palazzo Pitti

פיאצה ֶדל ָה סנטיסימָה

אטָה )פירנצה( Piazza
אָנוּנצי ַ
della Santissima Annunziata
98

בתי חולים 300-301
בתי טבילה 22
בתי כלבו 287 ,284
בתי מרקחת 300-301
בתי קפה בפירנצה 283 ,282
בתי�שימוש 297
בתי�שימוש ציבוריים 297

ג

גאבּינ ֶטוֹ ויֶיסוּ )פירנצה(

105 Gabinetto Vieusseux
גאדי ,אָניוֹלוֹ 188 Gaddi, Agnolo
גאדי ,תדיאו Gaddi, Taddeo
פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
103 Vecchio
ציורי הקיר בסנטה קרוֹצֶ'ה ,72
73
ג'אז 291
גאיוֹל ֶה אִין קיאנטי Gaiole in
Chianti
טיול של יום בקיאנטי 229
גאלגאנוֹ הקדוש Galgano, San
224
ג'אמבּוֹלוֹניָה 27 Giambologna
ונוסעולהמןהרחצה124
חטיפתהנשיםהסאבּיניות77
מזרקתאוקיאנוס125
מרקורי68
אפֶּנינוּס 194
פסלו של ָ

פסלו של הדוכס הגדול

פרדיננדו הראשון 98 ,93

פסלו של הדוכס הגדול קוזימו
הראשון 76
קברו 98
ג'אמבֶּלי ,פייטרו Giambelli,
98 Pietro

קפלה דֶה פּאצי ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה(  73 Capella de’ Pazziג'ארדינו די בּוֹבּוֹלי )פירנצה( ראו
גני בּוֹבּוֹלי
רוֹטוֹנדָה די סנטה מריה דֶלי
ג'ארדינו דֵיי טארוֹקי ) ֶפּשָה
אָנג ֶ'לי )פירנצה( Rotonda di
פיוֶֹרטינ ָה( Giardino dei Tarocchi
135 Santa Maria degli Angeli
241
ה בריאה )בּארטוֹלוֹ די פֶרדי(
ג'ארדינו דֵיי סֶמפּליצ'י )פירנצה(
212
89 Giardino dei Semplici
בריטיש איירווייז 307
מפת רחובות מאוירת 93
ברים 283 ,282 ,264
בֶּרלינגיֶירי ,אסכולת  Berlinghieri,גוּאיניג'י ,משפחת Guinigi family
182 School of

בֶּרלינגיֶירי ,בּוֹנאבֶנטוָּרה
בֶּרארדי ,פיירו Berardi, Piero
184 Berlinghieri, Bonaventura
113
בּרוֹנזינוֹ ,אָניוֹלוֹ  Bronzino, Agnoloברנרדינו מסיינה ,הקדוש
221 Bernardino of Siena, St
179 ,94 ,83 ,27
ברתולומיאו ,פָרה Bartolomeo,
דיוקנהשלבִּי ָה83
167 ,94 Fra
מותהקדושיםשללוֶֹרנטיוּס
בשמים
הקדוש90 ,27
מה לקנות בטוסקנה 30
ציור הקיר בבּאדיָה פיוֶֹרנטינ ָה
תקנות המכס 296
70

178
גוּאיניג'י ,פאולו Guinigi, Paolo
180 ,178
גוּאֶלפים Guelphs
הסכסוך עם הגיבֶּלינים 109 ,46

פּאלאצוֹ די פּארטֶה גוּאֶלפָה
)פירנצה( Palazzo di Parte
109 ,103 Guelfa
ג'ובאני די סטפאנו Giovanni di
223 Stefano
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גווידו ד'אֶָרצוֹ 45 Guido d’Arezzo
גווידו דָה קוֹמוֹ Guido da Como
187

גווידוֹריצ וֹדָהפוֹליאַנוֹ )מרטיני(

Guidoriccio da Fogliano
219 ,218
גווידי ,משפחת 195 Guidi family
ג'וטו די בּוֹנדוֹנ ֶה Giotto di
82 ,26 Bondone
הקמפּאניל ֶה )פירנצה( ,64 ,62
135 ,65
מקום הולדתו 86
מריהשלכלהקדושים82 ,80

סטפאנוסהקדוש ,פוליפטיכון
74

ציורי הקיר בסנטה קרוֹצֶ'ה ,72

73
ציורי הקיר בקפלה בּארדי 73
ג'וֹטינוֹ 82 Giottino
גוֹלדוֹני ,קרלו Goldoni, Carlo
פסלו 136
ג'וליאנו דָה מַאיאנוֹ Giuliano da
210 ,136 Maiano
גוּליֶילמוֹ דָה פיזה Guglielmo da
186�187 Pisa
גולף 293
גוֹמבּוֹ 161 Gombo
ג'וּני ,ברנרדו Giugni, Bernardo
קברו 70
ג'ונס ,איניגוֹ 162 Jones, Inigo

ג'וֹסטָרה דֶל סָראצ'ינוֹ )אֶָרצוֹ(

39 ,36 Giostra del Saracino
גוֹצוֹלי ,בֶּנוֹצוֹ Gozzoli, Benozzo
135 ,27 ,10
חייאוגוסטינוסהקדוש215
תהלוכת חכמי הקדם ,56�57
89
גוצ'י Gucci
אופנה 57
חנויות 287
מה לקנות בטוסקנה 31
ג'וֹקוֹ דֶל פּוֹנטֶה )פיזה( Gioco del
38 ,35 Ponte
גורגונה 163 Gorgona
ג'וֹרדאנוֹ ,לוּקָה 89 Giordano, Luca
גותית ,אדריכלות 24
גותית ,אמנות 82
גיאורגיוסהקדוש דוֹנאטֶלוֹ( 48
גיבֶּלינים 109 ,46 Ghibellines
גיבֶּרטי ,ויטוריו Ghiberti, Vittorio
72
גיבֶּרטי ,לורנצו Ghiberti, Lorenzo
26
דלתות בית הטבילה 66 ,65

הוויטראז' בדוּאוֹמוֹ )פירנצה(

65
קברו 72

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

גירלאנדאיוֹ ,דומניקו Ghirlandaio,
118 ,27 ,10 Domenico
הבשורה215
הירונימוסהקדוש113
המדונהעםקדושים180
הסעודההאחרונה137 ,113
הערצתהרועים109
הערצתחכמיהקדם95
חיייוחנןהמטביל111
חיימריההקדושה111
חייפרנציסקוסהקדוש102
חייהשלפינההקדושה215
ישובהדרו166
מדונה ֶדל ָהמיז ֶריקוֹר ִדי ָה113
ציורי הקיר באוֹניסאנטי 137

ציורי הקיר בסאל ָה דֵיי ג'ילי
)פירנצה( 78
ציורי הקיר בסנטה טריניטָה
)פירנצה( 108�109
גירלאנדאיוֹ ,רידוֹלפוֹ דֶל
94 Ghirlandaio, Ridolfo del
גלידריות 283 ,282 ,71
גליליאו גליליי ,41 Galileo Galilei
130 ,54-55
דיוקנו 74
המוזיאון לתולדות המדע
)פירנצה( Museo di Storia della
74 Scienza
קברו 72

גליליאו גליליי ,נמל התעופה
)פיזה( Galileo Galilei airport
307 ,306 ,153 ,21
גלריה דֶל'אקדמיה )פירנצה(
Galleria dell’Accademia
135 ,94-95
מפת רחובות מאוירת 92
גלריה דֶלי אוּפיצי )פירנצה(
283 Galleria degli Uffizi

גלריה טוֹרנאבּוּאוֹני )פירנצה(
288 Galleria Tornabuoni

)ה(גלריה לאמנות מודרנית,
פּאלאצוֹ פּיטי )פירנצה(
,121 Galleria d’Arte Moderna
123

327

גני�חיות

גן החיות האירופי )פּוֹפּי( Zoo
195 Fauna Europa
פּיסטוֹיָה 187 Pistoia

גנים ראופארקים וגנים
)ה(גראן טוּר ,55 Grand Tour
207 ,83
גֶרבֶה אִין קיאנטי Greve in
36 Chianti

גרגוריוס ה� ,11האפיפיור
219 Gregory XI, Pope
גרגוריוס הראשון ,האפיפיור
164 Gregory I, Pope
גרוֹטָה ג'וּסטי )מוֹנזוּמאנוֹ טֶרמֶה(

185 Grotta Giusti
גרוֹסֶטוֹ 238 Grosseto
טיול באֶטרוּריה 240
גריבאלדי ,ג'וזפה Garibaldi,
Giuseppe
פסלו 132
ג ָרפאני ַאנ ָה ,169 ,32 Garfagnana
174 ,173

'גשר השטן' )בּוֹרגוֹ ָא מוֹצאנוֹ(
174�175 Ponte del Diavolo
טיול של יום באזור לוּקָה 183
גשרים
פּוֹנטֶה ָאמֶריגוֹ וֶספּוּצ'י
)פירנצה( Ponte Amerigo
137 Vespucci

פּוֹנטֶה ֶדל ָה מדלנה )בּאני די
לוּקָה( Ponte della Maddalena
183 ,174
פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
134 ,106-107 ,103 Vecchio
פּוֹנטֶה סנטה טריניטָה
)פירנצה( Ponte Santa Trinità
108

ד

דאדי ,ברנרדו Daddi, Bernardo
המדונה74
המדונהוהילד67
סיפורושלהאבנטהקדוש188
דאדלי ,סר רוברט Dudley, Sir
162 ,74 Robert

גלריה פָּלאטינ ָה ,פּאלאצוֹ פּיטי
)פירנצה( Galleria Palatina
122�123 ,120
גלריות ראומוזיאונים וגלריות
גלריית התלבושות ,פּאלאצוֹ פּיטי
166 Gabriele
)פירנצה(  Galleria del Costumeדבר ,מגיפה 218 ,207 ,47
123 ,121
דוּאוֹמוֹ די סן רוֹמוֹלוֹ )פיֶיזוֹל ֶה(
ג ֶ'נטיל ֶה דָה פָבּריאַנוֹ Gentile da
132 Duomo di San Romolo
157 Fabriano
)ה(דוּאוֹמוֹ )סיינה( ,11 Duomo
גניבה 300
220-221 ,216

דאטיני ,פרנצ'סקו די מרקו
188 Datini, Francesco di Marco
ָדאֶלי 57 Daelli
אל ֶה D’Annunzio,
ד'אָנוּנציוֹ ,גבּרי ֶ

)ה(דוּאוֹמוֹ )פירנצה( ,23 Duomo
134�135 ,64-65
תמונת המזבח בסן פֶרדיאַנוֹ
המוזיאון לאמנות דתית Museo
)לוּקָה( 182
67 dell’Opera del Duomo
ֶדל ָה רוֹבּיָה אנדריאה Della
השעון 61
Robbia, Andrea
מפת רחובות מאוירת 62�63
דואר 305
המדונהוהילד195
המדליונים בסנטה מריה ֶדל ֶה
דוד )דוֹנאטֶלוֹ( 89 ,69
קארצֶ'רי )פּראטוֹ( 189
דוד)וֶרוֹקיוֹ( 49
התבליטים בספֶּדאל ֶה דֶלי
דוד)מיכלאנג'לו( 135 ,77 ,52
אינוֹצֶ'נטי )פירנצה( ,95 ,93 ,48
פּיאצאל ֶה מיכלאנג'לו Piazzale
135
131 ,94 Michelangelo
עלייתהלשמייםשלמריה
פיאצה ֶדל ָה סיניוִֹריָה Piazza
הקדושה198
94 ,61 della Signoria
תמונת המזבח בסנטה מריה
דוֹדֶקאפּוֹליס 42 Dodecapolis
ֶדל ֶה גראציֶיה )אֶָרצוֹ( 199
ה דוכסוהדוכסיתמאוּרבּינוֹ
ֶדל ָה רוֹבּיה ,ג'ובאני Della Robbia,
)פיירו ֶדל ָה פרנצ'סקה( 82 ,81
187 Giovanni
)ה(דוכסות הגדולה Grand Duchy
ֶדל ָה רוֹבּיָה ,לוּקָה Della Robbia,
54-55
47 ,27 Luca
דולצ'ה וגבאנה )פירנצה( & Dolce
המדליונים בסן מיניאַטוֹ אַל
287 Gabbana
מוֹנטֶה 131
דומיניקני ,מסדר Dominican
המדליונים בקפלה דֶה פּאצי
110 ,96 ,92 order
73
דוֹמֶניקוֹ די בּארטוֹלוֹ Domenico di
219 Bartolo
חופת המזבח בבּארג ָה 174
לוחות הטרה�קוטה בדוּאוֹמוֹ
דוֹנאטי ,ג ֶ'מָה Donati, Gemma
)פירנצה( 67
63
מושב המקהלה 67
דוֹנאטֶלוֹ 205 ,126 ,26 Donatello
ֶדל ָה רוֹבּיה ,משפחת Della
גיאורגיוסהקדוש48
48 Robbia family
דוד89 ,69
האפריז בדוּאוֹמוֹ של פּראטוֹ
חופת המזבח בסנטי אָפּוֹסטוֹלי
קברה של אילאריָה דֶל קאֶרטוֹ
180

188
הצליבה73

התחרות על דלתות בית
הטבילה 66

יוחנןהקדוש67

ל ָהמדלנה,27 La Maddalena
67

מארצוֹקוֹ76 Marzocco
מושב המקהלה 67
סן לורנצו )פירנצה( San
91 ,90 Lorenzo
רוֹסוֶֹרההקדוש157
דוּצ'וֹ די בּוּאוֹנינסֶניָה Duccio di
Buoninsegna
המדונהוהילד211
חייישו219
ָמאֶסטָה219 ,26 Maestà
דיוקנהשלבִּי ָה בּרוֹנזינוֹ( 83
דיזֶ'סטיף 269
דיֶרר ,אלבֶּרכט Dürer, Albrecht
83
ֶדל ָה קוֶורצָ'ה ,יאקוֹפּוֹ Della
26 Quercia, Jacopo
המדונה197
מזרקה בסיינה 218

109

סנטה מריה ֶדל ֶה גראציֶיה
)אָנגיאַרי( Santa Maria delle

197 Grazie

פסלי ל ָה וֶרנ ָה 196
דלק 313
דֶמידוֹף ,הנסיך Demidoff, Prince
235
דמי כניסה 296
דנטה אליגיירי Dante Alighieri
טבילה 64
הדוּאוֹמוֹ )פירנצה( 134 Duomo
הקומדיההאלוהית,87 ,70 ,47
111
התופת211 ,46
מוֹנטֶריג'וֹני Monteriggioni
210�211

סנטה מרגריטה דֶה צֶ'רקי

)פירנצה( ’Santa Margherita de
70 ,63 Cerchi
פסל ראש�חזה 70
קאז ָה די דנטה )פירנצה( Casa
70 ,63 ,62 di Dante
קסטלו די רוֹ ֶ
מנ ָה Castello di
195 Romena

דֶקיוּס ,הקיסר Decius, Emperor
130
דרום טוסקנה 231�241
טיול בדרום טוסקנה 232�233
דרכונים 296
דת 20

ה

הבשורה)ליאונרדו דָה וינצ'י( 83
הבשורה)פּוֹנטוֹרמוֹ( 119

הבשורה )פייטרו דָה קוֹרטוֹנ ָה(
204
הגירה ומכס 299 ,296

הגירושמגן־העדן)מאזאצ'וֹ( 126
הוֹגארת ,ויליאם Hogarth,
106 William
הולדתונוס)בוטיצ'לי( ,81 ,49
82�83

הולדתמריההקדושה)אנדריאה
דֶל סארטוֹ( 98
הומואים ,מטיילים 298
הומניסטים 49 ,48 Humanists
הוֹקווּד ,סר ג'ון Hawkwood, Sir
224 ,47 John
ה הורדהמהצלב פָרה אָנג ֶ'ליקוֹ(
96

ה הורדהמהצלב)רוֹסוֹ פיוֶֹרנטינוֹ(

166
הורן ,הרברט פֶּרסי Horne,
Herbert Percy
מוזיאון הורן )פירנצה( Museo
74 Horne
היסטוריה 41-57
הליכה 314

אל סן מיניאַטוֹ אַל מוֹנטֶה
130�131
אל פיאצה סנטו ספּיריטוֹ
136�137
בפיֶיזוֹל ֶה 132�133
חופשות 293 ,292
פירנצה של תקופת הרנסאנס
134�135
הלנה ,הקיסרית Helena,
200 Empress
הלעגלישו )פָרה אָנג ֶ'ליקוֹ( 96
המדונהוהילד )מרטיני( 157

המדונהוהילד )פָרה אָנג ֶ'ליקוֹ(
85

המחאות נוסעים 302
אובדן 301

המפגשבטֵיאַנוֹ )פיֶיזוֹל ֶה(

132 Incontro di Teano
הֶנז ֶה ,האנס ורנר Henze, Hans
227 ,35 Werner

328

הנחות

באוטובוס 315
ברכבת 309 ,308
לסטודנטים 298

הנרייטה מריה ,מלכת אנגליה
Henrietta Maria, Queen of

51 England
'הסוחר מפּראטוֹ' 21

הערצתחכמיהקדם )בוטיצ'לי(
83 ,51
הרמס )פירנצה( 287 Hermes
הרץ 313
הרקולסוקאקוּס )בּאנדינ ֶלי( 77
השכרה
אופניים וקטנועים 315 ,313
מכונית 313 ,312 ,307
התנהגות ,כללי 297

ו

ואזארי ,ג'ורג'ו 27 Vasari, Giorgio
האוּפיצי )פירנצה( ,80 Uffizi
81
המצורעלפירנצה52�53
הפאסאז' באֶָרצוֹ 198
כימרה99

מזרקת פּוּטוֹ )פירנצה(

78 Fontana del Putto

סנטה פֶליצ'יטָה )פירנצה(

119 Santa Felicità

סנטו סטפאנו דֵיי קאבאליֶירי
)פיזה( Santo Stefano dei
157 Cavalieri

עלייתהלשמייםשלמריה
הקדושה203

פּאלאצוֹ דֵיי קאבאליֶירי )פיזה(
156 Palazzo dei Cavalieri

פּאלאצוֹ די פּארטֶה גוּאֶלפָה
)פירנצה( Palazzo di Parte
109 Guelfa
פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
106 Vecchio
ציורי הקיר באֶָרצוֹ 198

גלריית האמנות והמוזיאון

העירוני Pinacoteca e Museo
166 Civico
הדוּאוֹמוֹ 166�167 Duomo

המוזיאון האטרוסקי ע"ש
גוּאַרנאצ'י Museo Etrusco

166 Guarnacci
מפה 67
ווּלצ'י 240 Vulci
ויאֶָרג'וֹ 175 ,169 Viareggio
פסטיבלים 38 ,37 ,34
ויג'ילי )משטרה עירונית( Vigili
313 ,300
וִיָה דֶה' ג'ינוֹרי )פירנצה( ’Via de
Ginori
מפת רחובות מאוירת 87

וִיָה דֶה' טוֹרנאבּוּאוֹני )פירנצה(
105 Via de’ Tornabuoni
וִיָה דֵיי פוֹסי )פירנצה( Via dei

112-113 Fossi
וִיָה דֵיי קָלצאיוּאוֹלי )פירנצה( Via
dei Calzaiuoli
מפת רחובות מאוירת 62

ציורי הקיר בסאלוֹנ ֶה דֶל
צ'ינקוֶוצֶ'נטוֹ 76
ציורי הקיר בפּאלאצוֹ וֶקיוֹ
וִיָה ֶדל ָה ויניָה נוּאוֹבָה )פירנצה(
)פירנצה( 78
105 Via della Vigna Nuova
ציורי הקיר של יוםהדין65
קאז ָה די ואזארי )אֶָרצוֹ(  Casa diוִיָה מאג'וֹ )פירנצה( Via Maggio
199 Vasari
קברו של מיכלאנג'לו 72
שער מוֹנטֶה סן סאבינוֹ 203

ואזארי ,המסדרון של ,האוּפיצי

)פירנצה( Corridoio Vasariano
134 ,107 ,106 ,75
ואלוֹמבּרוֹז ָה ,191 Vallombrosa
194

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

ואלוֹמבּרוֹזי ,מסדר Vallombrosan
194 ,108 order
ואלי די סוֹטוֹ ,169 Vagli di Sotto
173
ואלי די סוֹפָּרה Vagli di Sopra
173
ואלי ,לאגוֹ די Vagli, Lago di
173 ,169
ואן דייק ,סר אנתוני Van Dyck,
122 ,83 Sir Anthony
ואנוויטֶלי ,לואיג'י Vanvitelli,
215 Luigi
ואני ,אנדריאה Vanni, Andrea
223
ואני ,ליפּוֹ 203 Vanni, Lippo
ואני ,פרנצ'סקו Vanni, Francesco
219
וויל ָה ,הרוזנת Willa, Countess
70
ווֹלטֶָרה ,153 ,43 ,42 Volterra
166-167

118
וִיוֹטוֹלוֹנ ֶה Viottolone

גני בּוֹבּוֹלי )פירנצה( Giardino
125 di Boboli

ויזדוֹמיני ,ג'ובאני גוּאלבֶּרטוֹ
הקדוש Visdomini, St Giovanni
194 Gualberto
ויזות 296
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ויטוריו עמנוּ ֶאל ֶה השני ,המלך

וֶרוֹנ ֶז ֶה ,פאולו  122 Veronese, Paoloחייפרנציסקוּסהקדוש

219 Vittorio Emanuele II, King
פסלו 32
ויֶיסוּ ,ג'אן פייטרו Vieusseux,
105 Gian Pietro

וֶרוֹקיוֹ ,אנדריאה דֶל Verrocchio,
63 ,27 Andrea del
אישהעםצרורפרחים69
דוד49
מזרקת פּוּטוֹ Fontana del
78 Putto
פּוּטוֹעםדולפין79
פסלראש־חזהשלישו164
ורסאצ'ה )פירנצה( 287 Versace

וילות
המוזיאון הלאומי בווילה
גוּאיניג'י )לוּקָה( Museo

ז

וילהדיפּוֹג וֹאָקאיאנוֹ )אוּטֶנס(
165
וילה סן מי ֶ
קל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה( Villa
San Michele

מיטב המלונות של פירנצה
249

Nazionale Villa Guinigi
178�179
וילה בּוֹטיני )לוּקָה( Villa Bottini
182
וילה גארצוֹני )קוֹלוֹדי( Villa
184 ,183 Garzoni

וילה די אָרטימינוֹ )אָרטימינוֹ(

165 Villa di Artimino

וילה די קאפאג'וֹלוֹ )בּוֹרגוֹ סן
לורנצו( 194 Villa di Cafaggiolo
וילה טוֹריג'אני )לוּקָה( Villa

183 Torrigiani
וילה מאנזי )לוּקָה( Villa Mansi
183
וילה מדיצ'י )פיֶיזוֹל ֶה( Villa
133 Medici

וילה סן מרטינו )פּוֹרטוֹפֶראיוֹ(
235 Villa San Martino
פּוֹג'וֹ ָ
א קאיאנוֹ Poggio a
165 Caiano

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה )אֶָרצוֹ(
41 Fortezza Medicea

קסטלו די פּאלאג'וֹ )ס ִטיָה(

191 Castello di Palagio
קסטלו די פּוֹפּי )פּוֹפּי( Castello
191 di Poppi

קסטלו די פּוֹרצ'אנוֹ )ס ִטיָה(
191 Castello di Porciano

קסטלו די רוֹ ֶמנ ָה )פּוֹפּי(

191 Castello di Romena
ויליג'ארדי ,ארטוּרוֹ Viligiardi,
228 Arturo
וינצ'י 164-165 ,153 Vinci
קל ֶה Vincenzo di
וינצֶ'נצוֹ די מי ֶ
178 Michele
ולנטינו )פירנצה( 287 Valentino
ונוסאיטליקה )קאנוֹבָה( 122
ונוסמאוּרבּינוֹ )טיציאן( 83 ,80
אמֶריגוֹ Vespucci,
וֶספּוּצ'יָ ,
113 ,75 Amerigo
וֶספּוּצ'י ,משפחת Vespucci
113 family

זוֹפאני ,יוהאן Zoffani, Johann
טריבונה55

ח

חבילות נופש 307
חג המולד 37
חגים לאומיים 37
חגים לאומיים 37

חופשות מיוחדות 292-293
חורף בטוסקנה 37

חטיפתהנשיםהסאבּיניות

)ג'אמבּוֹלוֹניה( 77
חיות בר 33
אוֹרבֶּטֶלוֹ 239 Orbetello
אָנסֶדוֹניָה 241 Ansedonia
טֶנוּטָה די סן רוֹסוֶֹרה Tenuta di
161 San Rossore
מאֶרמָה 236�237 Maremma

פּארקוֹ דֶל'אוֶֹרקיֶיל ָה )סן
פּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה( ’Parco dell
ֶ
174 Orecchiella

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה דֶל'אוּצֶ'לינ ָה
Parco Naturale dell’Uccellina
236

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה ֶדל ֶה אָלפּי
אנ ֶה Parco Naturale delle
אָפּוּ ַ

173 Alpi Apuane

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה ֶדל ָה ויריליָה
Parco Naturale della Viriglia
229

חייושלאוגוסטינוסהקדוש
)גוֹצוֹלי( 215

חייושלהאפיפיורפּיוּסהשני
)פּינטוִּריקיוֹ( 220

חייושליוחנןהמטביל

)גירלאנדאיוֹ( 111
חייושלפטרוסהקדוש)מאזאצ'וֹ(
126�127 ,48
חייושלפטרוסהקדוש )מאזוֹלינוֹ(
126�127
חייישו )פּיזאנוֹ( 220
חייפרנציסקוּסהקדוש)גוֹצוֹלי(
361

)גירלאנדאיוֹ( 102
חיסונים 300
חירום 300
חניה 312-313

טיבּוּרצי ,דומניקו Tiburzi,
56 Domenico

טיולים במכונית

טיול באֶטרוּריָה 240-241

טיול של יום באזור לוּקָה
183

חרסינה ,מוזיאון )פירנצה(

טיול של יום באֶלבָּה

125 Museo delle Porcellane

ה חתונה )מֶמוֹ די פיליפּוּצ'י(
215 ,214

ט

טאלאמוֹנ ֶה Talamone
טיול באֶטרוּריָה 240
טאקָה ,פייטרו Tacca, Pietro
אִיל פּוֹרצֶ'לינוֹ 112 Il Porcellino

מוֹנוּמֶנטוֹדֵייקוּאטרוֹמוֹרי
Monumento dei Quattro
162 Mori

מזרקות בסגנון מנייריסטי 98
פסלו של פרדיננדו הראשון 93
טארקוויניה 240 Tarquinia
טבלת המרה 299

טווח המחירים הזול ,מגורים
247 ,246
טוֹטיל ָה הגותי 44 Totila the Goth
טוסקנה Toscana
אדריכלות 24-25
אמנות 26-29
דרום טוסקנה 231-241
היסטוריה 41-57
הכיכרות שלה 22-23
חנויות 289
טיולי יום 11
מבט אל טוסקנה 150�151
מה לקנות בטוסקנה 30-31
מזרח טוסקנה 191-205
מערב טוסקנה 153-167
מרכז טוסקנה 207-229
נופים 32-33
פסטיבלים 34-39
שווקים 289
טוֶֹרה דֶה' לאנפֶרדיני )פירנצה(
137 Torre de’ Lanfredini
טוֶֹרה די בֶּלוֹסגוּאַרדוֹ Torre di
Bellosguardo

מיטב המלונות של פירנצה
248

טוֶֹרה דֵיי מאנ ֶלי ,פּוֹנטֶה וֶקיוֹ

)פירנצה( Torre dei Mannelli
107
טוֶֹרה די קסטלמרינו Torre di
236 Castelmarino
טוֶֹרה דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני Torre del
175 ,170 ,169 Lago Puccini
פסטיבלים 35

234-235

טיול של יום בקיאנטי 229
טיולים מודרכים 314
טינטוֶֹרטוֹ 179 ,122 Tintoretto
טיסה 306-307
טיפים 297
במסעדות 264
טיציאן Titian
ל ָהבֶּל ָה122
מריםהמגדלית122
ונוסמאוּרבּינוֹ83 ,80
טיֶרניָה 161 Tirrenia
טלוויזיה 305
טלפון 304
טלפונים ניידים 305 ,304

טֶמפִּיוֹ איזָראֶליטיקוֹ )פירנצה(

99 Tempio Israelitico
טמפרטורה 37
טֶנוּטָה די סן רוֹסוֶֹרה Tenuta di
161 San Rossore
טֶרבֶה ,מרקו ,Treves
99 Marco
טריבּוֹלוֹ ,ניקוֹלוֹ Tribolo, Niccolò
89
טריבונה )זוֹפאני( 55
טָרלאטי ,גווידו Tarlati, Guido
קברו 98
טֶרמֶה די סאטוּרנִיָה Terme di
293 Saturnia

י

יהודים
טֶמפִּיוֹ איזָראֶליטיקוֹ )פירנצה(

99 Tempio Israelitico
יוהנה מאוסטריה Joanna of
51 Austria
יוחנן ה� ,18האפיפיור John XVIII,
161 Pope
יוליוס השני ,האפיפיור Julius
II, Pope
הרפובליקה של פירנצה 52
קברו 94 ,79
יוניצ"ף 95 UNICEF

יוסףהקדושוישובבית־המלאכה
יין

)אניגוֹני( 91

במסעדות 265
חנויות 288 ,286�287
טעימות 293 ,292
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ייןהמשך

מה לשתות בפירנצה
ובטוסקנה 268�269
מרתפי יינות 283 ,282
תקנות המכס 296
ילדים
בידור 291
במלונות 245
במסעדות 265
פארק פינוקיו )קוֹלוֹדי(
184 ,183 Pinocchio Park
ימי�הביניים ,אמנות 26
ימי�הביניים ,טוסקנה של 44-47
)ה(יריד הבינלאומי לאמנות
)מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ( Cantiere
35 Internazionale d’Arte
יתושים 300

סנטה מריה מדלנה דֵיי פּאצי

Santa Maria Maddalena dei
99 Pazzi
סנטה מריה נוֹבֶל ָה Santa
,135 ,110-111 Maria Novella
136
סנטה פֶליצ'יטָה Santa Felicità
119

סנטו סטפאנו אַל פּוֹנטֶה
,74�75 Santo Stefano al Ponte
134
סנטו ספּריטוֹ Santo Spirito
118 ,116
סנטי אָפּוֹסטוֹלי Santi Apostoli
109 ,102

כ

כבישים ,בטיחות 312
כייסים 300

)ה(כיכרות של טוסקנה 22-23

כימרה )פסל ארד אטרוסקי(
99 Chimera

כיסא גלגלים ראומטיילים נכים
כללי נהיגה 312
כנסיות 20
ביקור 297

ראוגםתחתשמותהערים

כנסיות בפירנצה

בּאדיָה פיוֶֹרנטינ ָה Badia
134 Fiorentina
אוֹניסאנטי ,113 Ognissanti
137
קל ֶה Orsanmichele
אוֹרסנמי ֶ
67 ,62
הדוּאוֹמוֹ ,62�63 Duomo
134�135
סן ג'ובאנינו דֶלי סקוֹלוֹפּי San
87 Giovannino degli Scolopi
סן גָאֶטאנוֹ 136 San Gaetano
סן לורנצו ,87 ,10 San Lorenzo
135 ,90-91
סן מיניאַטוֹ אַל מוֹנטֶה San
,129 Miniato al Monte
130�131
סן פיליפּוֹ נ ֶרי San Filippo Neri
134
סן פּנקארציוֹ San Pancrazio
136 ,104
סן פֶרדיאַנוֹ אין צֶ'סטֶלוֹ San
119 Frediano in Cestello
סנטה טריניטָה Santa Trinità
108-109 ,102

סנטה מרגריטה דֶה צֶ'רקי

Santa Margherita de’ Cerchi
70 ,63

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

סנטה מריה דֶל כּ ָרמינ ֶה Santa
,126�127 Maria del Carmine
137

סנטיסימָה אָנוּנצי ַאטָה

98 ,93 Santissima Annunziata
כסף 302-303

ראוגםכרטיסי אשראי;
המחאות נוסעים
כרטיסי אשראי 302
אובדן 301
בחנויות 284
במלונות 245
במסעדות 265
כרטיסים
אוטובוס 310
סירות 311
למופעים 290
רכבת 308�309
כּריסטופאנ ֶלוֹ 204 Cristofanello
כּריסטוֹפוֹרי ,ברתולומאו
95 Cristofori, Bartolomeo
כרכרות ,מוזיאון ,פּאלאצוֹ פּיטי
)פירנצה( Museo delle Carrozze
121
כרמליטי ,מסדר Carmelite
99 order
כתובות 305

ל

ל'איזוֹלוֹטוֹ ,גני בּוֹבּוֹלי )פירנצה(
125 L’Isolotto
לאנצ'י ,בָּלדָסאֶרה Lanci,
223 Baldassare

ל ָה גרוֹטָה גראנדֶה ,גני בּוֹבּוֹלי
)פירנצה( La Grotta Grande
124
ל ָה ואל ֶה 246 La Valle
ל ָה וֶרזיליָה ,169 La Versilia
172-173
ל ָה וֶרנ ָה 196 ,191 La Verna

331

ל ָה טריבונה ,האוּפיצי )פירנצה(

83 La Tribuna
ל ָה לוּניג'אנ ָה ,169 La Lunigiana
172
ל ָהמדלנה )דוֹנאטֶלוֹ( 27
ל ֶה קאבֶה די מאיאנוֹ Le Cave di
293 Maiano
ל ֶה קֶרטֶה ,207 ,32 Le Crete
211 ,209
לואי ה� ,13מלך צרפת Louis
51 XIII, King of France
לואי ויטון )פירנצה( Louis Vuitton
287
לוֹג ָ'ה דֵיי לאנצי )פירנצה( Loggia
134 ,77 dei Lanzi

לוֹג ָ'ה די סן פאולו )פירנצה(
136 Loggia di San Paolo

לוֹג ָ'ה דֶל בּיגאלוֹ )פירנצה(

134�135 Loggia del Bigallo
מפת רחובות מאוירת 62
לוֹג'וֹת 23 ,22 Loggias

לוּזיטניה ,החשמן יאקוֹפּוֹ די
Lusitania, Cardinal Iacopo
131 di

לוּמינאָרה די סנטה קרוֹצֶ'ה

)לוּקָה( Luminara di Santa
36 Croce
לוּצ'יניאַנוֹ 203 ,47 Lucignano
לוּקָה 176-183 ,169 ,21 Lucca
ג'ארדינוֹ בּוֹטאניקוֹ Giardino
178 Botanico

האמפיתיאטרון הרומי

178 Anfiteatro Romano
הביצורים 179

המוזיאון הלאומי בפּאלאצוֹ
מאנזי Museo Nazionale di

179 Palazzo Mansi
וִיָה פילוּנגוֹ 182 Via Fillungo
וילה בּוֹטיני 182 Villa Bottini
טיול של יום באזור לוּקָה 183
מוזיאון הקתדרלה Museo della
178�179 Cattedrale

מפת רחובות מאוירת
176�177
קל ֶה אין פוֹרוֹ San
סן מי ֶ

182 Michele in Foro
סן מרטינו San Martino
180-181
סן פֶרדיאַנוֹ 182 San Frediano
פּאלאצוֹ דֵיי גוּאיניג'י Palazzo
178 dei Guinigi
פּאלאצוֹ פּפאנ ֶר Palazzo
179 Pfanner
פיאצה דֶל ג'יליוֹ Piazza del
179 Giglio

פיאצה נפוליאונה Piazza
179 Napoleone
פסטיבלים 36 ,34
קאז ָה דֶה פּוּצ'יני Casa di
179 Puccini
לוֵֹריין ,דוכסי Lorraine, Dukes
55 ,54 of
פּאלאצוֹ פּיטי )פירנצה( ,120
123 ,122
לוֶֹרנטינוֹ ד'אֶָרצוֹ Lorentino
199 d’Arezzo
לוֶֹרנצֶטי ,אָמבּרוֹג'וֹ Lorenzetti,
26 ,11 Ambrogio

אלגוריהעלהממשלהטוב
218 ,164 ,46�47

אלגוריהעלהממשלהרע,46

218

המלאךמיכאל211

הצגתישובביתהמקדש82

חייושלגלגאנוּסהקדוש
224

שנינופים219

לוֶֹרנצֶטי ,פייטרו Lorenzetti,
204 Pietro
לוֶֹרנצי ,סטוֹלדוֹ Lorenzi, Stoldo
מזרקת נפטון Fontana di
124 ,117 Nettuno
ל ֵיאוֹ העשירי ,האפיפיור Leo X,
50 Pope
הכתרתו 52
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
79 Vecchio
א קאיאנוֹ Poggio a
פּוֹג'וֹ ָ
165 Caiano
ליאונרדו דָה וינצ'י Leonardo da
197 ,83 ,69 ,26 Vinci
אשהעםזרפרחים69
הבשורה83
הערצתחכמיהקדם83
מוזיאון ליאונרדו )וינצ'י( Museo
165 ,164 ,153 Leonardiano
מקום הולדתו 164
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
78 Vecchio

ליאופולד הראשון ,הדוכס הגדול
של טוסקנה Leopold I, Grand
184�185 ,55 Duke of Tuscany
ליאופולד השני ,קיסר אוסטריה
Leopold II, Emperor of Austria
54

ליבוֹרנוֹ ,153 ,54 ,21 Livorno
162-163 ,155
לינה בבתים פרטיים 246
לינוּס הקדוש 167 Linus, St
ליסט ,פרנץ 95 Liszt, Franz

ליפּי ,פיליפּינוֹ Lippi, Filippino
137 ,94 ,27
המדונהוהילד118

הקדושיםהלנההירוֹנימוּס
סבסטיאןורוֹש182
לוצ יההקדושה188
מריההקדושהמתגלהבפני
ברנרדהקדוש70
פטרוסמובאבפניהנציב127

ליפּי ,פָרה פיליפו Lippi, Fra
27 Filippo
המדונהוהילד27

המדונהוהילדעםמלאכים82
הצליבה164
חיייוחנןהמטביל188
מדונהדֶל ֶצ פּוֹ188
לסביות ,מטיילות 298
לשכות מידע לתיירים 299

מ

מאג'וֹ מוּזיקאל ֶה )פירנצה(

34 Maggio Musicale
מאזאצ'וֹ 94 ,89 ,27 Masaccio
אשהבטורבן127
הגירושמגן־העדן126
השילושהקדוש110 ,26
חייושלפטרוסהקדוש,48
137 ,126�127
מסמחציתהשקל126
פאולוסהקדוש157

פטרוסהקדושמרפאחולים

126
מאזוֹ די ברתולומאו Maso di
188 Bartolomeo
מאזוֹלינוֹ Masolino
הפּי ֶיטָה164

חייושלפטרוסהקדוש
137 ,126�127

פיתוייםשלאדםוחווה127
מאלאספּינ ָה ,דוכסי Malaspina,
172 ,169 Dukes of
מאנ ֶטי Manetti
90
מאנ ֶלי ,משפחת Mannelli family
107

מארצ'אנ ָה אָלטָה Marciana
235 Alta
טיול של יום באֶלבָּה 234
מארצ'אנ ָה מרינה Marciana
235 Marina
טיול של יום באֶלבָּה 234
מארצוֹקוֹ )דוֹנאטֶלוֹ( Marzocco
76
)ה(מגדל הנטוי )פיזה( Torre
160 ,159 ,158 ,153 Pendente
מגדלי פעמונים Campaniles
23 ,22

מדונה ֶדל ָהמיז ֶריקוֹר ִדי ָה

)גירלאנדאיוֹ( 113
מדונהדֶלפּארטוֹ )פיירו ֶדל ָה
פרנצ'סקה( 28�29
מדונהדֶל ֶצ פּוֹ )ליפּי( 188
ה מדונהוהילד)ליפּי( 27

ה מדונהוהילדעםמלאכים
)ליפּי( 82

מדונהשלהחוחית )רפאל( 83
מדונהשלהים )בוטיצ'לי( 94
מדונהשלהכיסא )רפאל( ,122
123
מדיצ'י ,אֶליזבּטה דֶה' Medici,
Elisabetta de’ 51

מדיצ'י ,אלסנדרו דֶה' ,הדוכס של
פירנצה Medici, Alessandro
53 ,50 de’, Duke of Florence
מדיצ'י ,אנה מריה לודוביקה דֶה'
Medici, Anna Maria Lodovica
de' 51, 55
האוּפיצי )פירנצה( 82
מדיצ'י ,ג'אן גאסטוֹנ ֶה דֶה'
Medici, Gian Gastone de’ 51
מדיצי ,ג'ובאני בּיצ'י Medici,
50 Giovanni di Bicci
מדיצ'י ,ג'ובאני דֶה' Medici,
Giovanni de’ 51

מדיצ'י ,ג'ובאני ֶדל ֶה בּאנדֶה נ ֶֶרה
Medici, Giovanni delle Bande
51 Nere
פסלו 88 ,87

מדיצ'י ,ג'וליאנו דֶה' )(1453�1578
Medici, Giuliano de’ 50, 51
מדיצ'י ,ג'וליאנו דֶה' ,דוכס נ ֶמוּר
)Medici, Giuliano (1479�1516
מאסאצ'וּקוֹלי ,לאגוֹ די
50 de’, Duke of Nemours
170 Massaciuccoli, Lago di
מדיצ'י ,ג'וליו דֶה' Medici, Giulio
מאסָה מריטימָה Massa
 ‘deראוהאפיפיור קלמנטיוּס
234 ,232 ,231 Marittima
השביעי
פסטיבלים 39 ,34
מדיצ'י ,החשמן ג'ובאני דֶה'
ָמאֶסטָה)דוּצ'וֹ( 26
‘Medici, Cardinal Giovanni de
מארי לואיז דֶה בּוֹרבּוֹן Marie
ראוליאו העשירי ,האפיפיור
Louise de Bourbon
מדיצ'י ,הנסיכה מריה מדלנה
פסלה 179 ,176
דֶה' Medici, Princess Maria
99 ‘Maddalena de
מאֶרמָה 236-237 ,231 Maremma

332

מדיצ'י ,לוּקֶרציָה דֶה' Medici,
Lucrezia de’ 104
מדיצ'י ,לורנצו דֶה' )(1394�1440
Medici, Lorenzo de’ 51
מדיצ'י ,לורנצו דֶה' )(1463�1503
Medici, Lorenzo de’ 51

מדיצ'י ,לורנצו דֶה' ,הדוכס

מאוּרבּינוֹ Medici, Lorenzo de',
50 Duke of Urbino
מדיצ'י ,לורנצו 'המפואר' Medici,
,50 Lorenzo the Magnificent
109 ,51
אוסף פּי ֶיטֶרהדוֶּרה123
בּאניוֹ ויניוֹני Bagno Vignoni
226 ,185
הקשר של משפחת פּאצי ,49
69
מותו 49
א קאיאנוֹ Poggio a
פּוֹג'וֹ ָ
165 Caiano
מדיצ'י ,מריה דֶה' Medici, Maria
de’ 51
מדיצ'י ,משפחת Medici family
50-51 ,48 ,41 ,21
אוֹלטראָרנוֹ )פירנצה( Oltrarno
115
בּאניוֹ ויניוֹני Bagno Vignoni
226
גן החיות 92
גני בּובּוֹלי )פירנצה( Boboli
124 Gardens
האוּפיצי )פירנצה( ,80 Uffizi
82

המפעל לפּיֶיטֶרה דוֶּרה

)פירנצה( Opificio delle Pietre
95 Dure
לוּקָה 178 Lucca
ליבוֹרנוֹ 74 Livorno
סן לורנצו )פירנצה( San
,90-91 ,87 Lorenzo
135

סנטיסימָה אנוּנצי ַאטָה
)פירנצה( Santissima

93 Annunziata

פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici
89 ,87 Riccardi
פאלאצו פּיטי )פירנצה(
120-123 Palazzo Pitti

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה )אֶָרצוֹ(
41 Fortezza Medicea

קוֹרידוֹיוֹ ואזאִריאַנוֹ )פירנצה(

106 Corridoio Vasariano
מדיצ'י ,פיירו דֶה' Medici, Piero
de’ 59, 52, 75

מדיצ'י ,פיירו דֶה' )'חולה הצינית'(
50 ‘Medici, Piero de

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

מדיצ'י ,פיירפרנצ'סקו דֶה'
)Medici, (1431�1477
Pierfrancesco de’ 51
מדיצ'י ,פיירפרנצ'סקו דֶה'
)Medici, (1487�1525
Pierfrancesco de’ 51
מדיצ'י ,קברי המשפחה )סן
לורנצו ,פירנצה( Medici Tombs
91 ,90 ,85 ,53 ,10
מדיצ'י ,קוזימו דֶה' )אִיל וֶקיוֹ(
Medici, Cosimo de' 48, 50, 85
וילה די קאפאג'וֹלוֹ )בּוֹרגוֹ סן
לורנצו( 194 Villa di Cafaggiolo
וילה מדיצ'י )פיֶיזוֹל ֶה( Villa
133 Medici
מותו 49

סן לורנצו )פירנצה( San
86 Lorenzo
סן מרקו )פירנצה( San Marco
96�97 ,49

פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי

)פירנצה( Palazzo Medici
89 Riccardi
פטרון אמנויות 51
קברו 91

קסטלו דֶל טֶרבּיוֹ )בּוֹרגוֹ סן

לורנצו( Castello del Trebbio
194
מדריכי פנאי ובידור 296 ,290
מהטה ,זובין 34 Mehta, Zubin

מוזיאונים וגלריות ,כללי
דמי כניסה 297
הזמנת כרטיסים מראש 297
שעות פתיחה 297
מוזיאונים וגלריות
בּארג ֶ'לוֹ )פירנצה( ,63 Bargello
134 ,68-69
בית�הולדתו של מיכלאנג'לו
)קאפֶּרז ֶה מיכלאנג'לו( Comune
196 Casa Natale Michelangelo

גלריה דֶל'אקדמיה )פירנצה(
,92 Galleria dell’Accademia
135 ,94-95
האוּפיצי )פירנצה( Uffizi
80-83

הגלריה הלאומית )סיינה(
219 ,11 Pinacoteca Nazionale
הגלריה לאמנות והמוזיאון
העירוני )ווֹלטֶָרה( Pinacoteca e

166 Museo Civico

המוזיאון האטרוסקי
)פּיטיליאָנוֹ( Museo Etrusco
239

המוזיאון האטרוסקי )קוֹרטוֹנ ָה(
Museo dell’Accademia Etrusca
204

333

גוּארנאצ'י )ווֹלטֶָרה( Museo
166 Etrusco Gasparri

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
ולאמנות של המאֶרמָה
)גרוֹסֶטוֹ( Museo Civico
Archeologico e d’Arte della

גספּארי )פּיוֹמבּינוֹ( Museo
235 Etrusco Gasparri

המוזיאון העירוני לשיש

המוזיאון האטרוסקי ע"ש
המוזיאון האטרוסקי ע"ש

המוזיאון האתנוגרפי )סן
פּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה( Museo
ֶ

174 Etnografico

המוזיאון הלאומי בווילה
גוּאיניג'י )לוּקָה( Museo
Nazionale Villa Guinigi
178�179

המוזיאון הלאומי בפּאלאצוֹ

238 Maremma

)קארארה( Museo Civico del
172 Marmo

המוזיאון הקולגיאלי של

סנט'אנדריאה )אֶמפּוֹלי( Museo
della Collegiata di Sant’Andrea
164

המוזיאון הקטן של פּאלאצוֹ
סטרוֹצי )פירנצה( Piccolo

105 Museo di Palazzo Strozzi

המוזיאון לארכיאולוגיה )קוֹל ֶה
די ואל ד'אֶלז ָה( Museo

מוזיאון וילה פּוּצ'יני )טוֶֹרה

המוזיאון לארכיאולוגיה
והגלריה לאמנות )מאסה
מריטימה( Museo Archeologico

מוזיאון לוּניג'י ַאנ ָה לפסלים
ולאסטלות )פּוֹנטֶרמוֹלי( Museo
delle Statue�Stele Lunigianesi

המוזיאון לפסלוני גבס )קוֶֹרליָה
אָנטֶלימינ ֶלי( Museo della

מוזיאון ליאונרדו )וינצ'י( Museo
165 ,164 Leonardiano

210 Archeologico

234 and Pinacoteca

173 Figurina di Gesso

מוזיאון 'מצפה הכוכבים'
)פירנצה( ”Museo “La Specola
10, 119
מוזיאון בּאנדיני )פיֶיזוֹל ֶה(
133 Museo Bandini

מאנזי )לוּקָה( Museo Nazionale
179 di Palazzo Mansi

המוזיאון לאורניתולוגיה )סן
ג'ימיניאַנוֹ( Museo Ornitologico

המוזיאון הלאומי לאמנות של
ימי�הביניים ולאמנות מודרנית
)אֶָרצוֹ( Museo Statale d’Arte

המוזיאון לאמנות דתית

מוזיאון בּארדיני )פירנצה(
131 ,119 Museo Bardini
מוזיאון גליליאו )פירנצה(

)ווֹלטֶָרה( Museo d’Arte Sacra
167

מוזיאון הדוּאוֹמוֹ )אֶָרצוֹ(

199 Medioevale e Moderna

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
)קִיוּזי( Museo Archeologico
228 Nazionale

המוזיאון הלאומי לתולדות
הצילום )פירנצה( Museo

Nazionale Alinari della
104 Fotografia

המוזיאון הלאומי סן מתאו

)פיזה( Museo Nazionale di San
157 Matteo

המוזיאון העירוני )לוּצ'יניאַנוֹ(
203 Museo Comunale

215

המוזיאון לאמנות דתית
)לוּקָה( Museo dell’Opera della
178 ,177 Cattedrale
המוזיאון לאמנות דתית )סיינה(
Museo dell’Opera del Duomo
219 ,216
המוזיאון לאמנות דתית )סן
ג'ימיניאַנוֹ( Museo d’Arte Sacra
214 ,212
המוזיאון לאמנות דתית )סן
מיניאַטוֹ( Museo Diocesano
164 d’Arte Sacra
המוזיאון לאמנות דתית )פיזה(
Museo dell’Opera del Duomo

המוזיאון העירוני )ליבוֹרנוֹ(

156

המוזיאון העירוני )סן ג'ימיניאַנוֹ(
214 ,212 Museo Civico
המוזיאון העירוני )סנסֶפּוֹלקרוֹ(
196�197 Museo Civico
המוזיאון העירוני )פּיסטוֹיָה(

188 Duomo

163 Museo Civico

186 Museo Civico

המוזיאון העירוני )פּראטוֹ(

188 Museo Civico

המוזיאון העירוני ) ֶפּשָה(

184 Museo Civico

המוזיאון העירוני )קוֹל ֶה די ואל
ד'אֶלז ָה( 210 Museo Civico
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
)מארצ'אנ ָה( Museo Civico
235 Archeologico

המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה
ולאמנות דתית )אָשאנוֹ(

Museo Civico Archeologico e
211 d’Arte Sacra

המוזיאון לאמנות דתית
)פירנצה( Museo dell’Opera del
67 ,63 Duomo
המוזיאון לאמנות דתית
)פּראטוֹ( Museo dell’Opera del
המוזיאון לאמנות דתית )קוֹל ֶה
די ואל ד'אֶלז ָה( Museo d’Arte
210 Sacra

המוזיאון לאמנות דתית

)קוֹרטוֹנ ָה( Museo Diocesano
204

המוזיאון לארכיאולגיה של
פּשָה( Museo
ואלדיניֶיבוֹל ֶה ) ֶ

Archeologico della Valdinievole
184

המוזיאון לארכיאולוגיה )אֶָרצוֹ(

199 Museo Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה

)פירנצה( Museo Archeologico
99 ,93

74 Museo Galileo

198
מוזיאון הורן )פירנצה( Museo
74 Horne

מוזיאון החיים והיין של ואל די
סיֶיבֶה )רוּפינ ָה( Museo della

דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני( Museo Villa
175 Puccini

172

מוזיאון מדונה דֶל פּארטוֹ
)מוֹנטֶרקי( Museo Madonna
197 del Parto

מוזיאון מרינו מריני )סן
פּנקארציוֹ ,פירנצה( Museo
136 ,104 Marino Marini
מוזיאון סן צֶנוֹ )פּיסטוֹיָה(
186 Museo di San Zeno

מוזיאון עמוס קאסיוֹלי )אָשאנוֹ(

211 Museo Amos Cassioli

מוזיאון פּאלאצוֹ אוֹרזיני
)פּיטיליאַנוֹ( Museo Palazzo
239 Orsini

מוזיאון פיֶיזוֹל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה(
132 Museo Faesulanum

Vita e del Vino della Val di Sieve

מוזיאון קוֹז ָה )אָנסֶדוֹניָה(
241 ,240 Museo di Cosa
מחסן הנשק גוּסמאן
)אוֹרבֶּטֶלוֹ( Polveriera Guzman

פיזה( Museo di Storia Naturale
162

מרכז לואיג'י פֶּצ'י לאמנות
בת�זמננו )פּראטוֹ( Centro per
l’Arte Contemporaneo Luigi

מוזיאון החרסינה )פירנצה(

125 Museo delle Porcellane

מוזיאון הטבע )צֶ'רטוֹז ָה די

239

מוזיאון הטקסטיל )פּראטוֹ(

189 Pecci

מוזיאון הכרייה )מאסה
מריטימה( Museo della Miniera

186 Centro Marino Marini

סנטה מריה ֶדל ָה סקאל ָה

מוזיאון הכרכרות ,פּאלאצוֹ
פּיטי )פירנצה( Museo delle

פּאלאצוֹ דאטיני )פּראטוֹ(

189 Museo del Tessuto
234

121 Carrozze

מוזיאון המבצר )מוֹנטֶה סן
סאבינוֹ( Museo del Cassero
203

מוזיאון המיז ֶריקוֹר ִדיָה )אָנגיאַרי(
197 Museo della Misericordia

מוזיאון המינרלים )ִריוֹ מרינה(
238 Museo dei Minerali

מרכז מרינו מריני )פּיסטוֹיָה(
)סיינה( Santa Maria della Scala
219

188 Palazzo Datini

פּאלאצוֹ ָדבָנצאטי )פירנצה(
109 Palazzo Davanzati

פּאלאצוֹ וֶסקוֹביל ֶה )מוֹנטאל–
צ'ינוֹ( 225 Palazzo Vescovile
פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici
89 Riccardi

מוזיאון המתווים )פיזה( Museo
156 delle Sinopie

פּאלאצוֹ נוֹנפיניטוֹ )פירנצה(

מוזיאון הנעליים פֶראגאמוֹ
)פירנצה( Ferragamo Shoe
105 ,10 Museum
מוזיאון העמק העליון של
טבֶֶרה )אָנגיאַרי( Museo
נהר ה ֶ
197 dell’Alta Valle del Tevere
מוזיאון הקתדרלה )קִיוּזי(

פּאלאצוֹ פּיטי )פירנצה(
120-123 ,117 Palazzo Pitti
פּאלאצוֹ קוֹמוּנאל ָה
)מוֹנטאלצ'ינוֹ( Palazzo

228 Museo della Cattedrale

70 Palazzo Nonfinito

225 Comunale

צֶ'נאקוֹלוֹ די סנטו ספּיריטוֹ

)פירנצה( Cenacolo di Santo
118 ,116 Spirito

334

מוזיאוניםוגלריותהמשך

קאז ָה די דנטה )פירנצה( Casa
70 ,63 ,62 di Dante
קאז ָה די ליאונרדו )וינצ'י( Casa
165 ,164 di Leonardo
קאז ָה די פּוּצ'יני )לוּקָה( Casa di
179 Puccini

מוֹנוּמֶנטוֹדֵייקוּאטרוֹמוֹרי

)בּאנדיני וטאקָה( Monumento
162 dei Quattro Mori
מוֹנזוּמאנוֹ טֶרמֶה Monsummano
185 Terme
מוֹנטאלצ'ינוֹ 224-225 Montalcino
פסטיבלים 39 ,36
מוֹנטֶה אוֹליבֶטוֹ מאג'וֶֹרה Monte
211 Oliveto Maggiore
מוֹנטֶה אָרג ֶ'נטאריוֹ Monte
240 ,231 Argentario

מוֹנטֶה ,החשמן אנטוניו די

Monte, Cardinal Antonio
203 di
מוֹנטֶה סן סאבינוֹ Monte San
203 ,193 Savino
טוֶורדי ,קלאודיו Monteverdi,
מוֹנ ֶ
95 Claudio
מוֹנטיקיֶילוֹ 11 Monticchiello
טפֶגאטֶזי 171 Montefegatesi
מוֹנ ֶ
מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ Montepulciano
227 ,11
הדוּאוֹמוֹ 227 Duomo
מדונה די סן בּיאָג'וֹ Madonna
227 di San Biagio
סנט'אָגוֹסטינוֹ 227 Sant’Agostino
סנטה מריה דֵיי סֶרבי Santa
227 Maria dei Servi
פּאלאצוֹ בּוּצֶ'לי Palazzo Bucelli
227
פּאלאצוֹ טארוּג'י Palazzo Tarugi
227
פּאלאצוֹ קוֹמוּנאל ֶה Palazzo
227 Comunale
פסטיבלים 35
מוֹנטֶקאטיני טֶרמֶה Montecatini
293 ,184-185 Terme
מוֹנטֶריג'וֹני ,13 Monteriggioni
210-211 ,207
מוֹנטֶרקי 197 ,191 Monterchi
מונית 315
סכנות ומטרדים 300
מוסוליני ,בניטו Mussolini,
56 Benito

מוסיקה
אופרה ומוסיקה קלאסית ,290
291
ג'אז ,בלוז ורוק 291
פסטיבלים 34�35
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א י נ ד ק ס

מוצרי נייר

מה לקנות בטוסקנה 30

מותהקדושיםשללוֶֹרנטיוּס
הקדוש בּרוֹנזינוֹ( 90 ,27

מזג אוויר 35�37
מזרח טוסקנה 191-205
טיול במזרח טוסקנה 192�193

מזרקות

אִיל פּוֹרצֶ'לינוֹ )פירנצה( Il
134 ,112 Porcellino

מזרקת אוקיאנוס )פירנצה(
125 Fontana di Oceano

מזרקת בכחוס )פירנצה(

קל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה( Villa
וילה סן מי ֶ
249 San Michele
זריחהושקיעה91 ,85
לילהויום91 ,85
מדונהשלהמדרגות71
מקום הולדתו 196
ניצחון79
 סן לורנצו )פירנצה( San
91 Lorenzo
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
78 Vecchio

פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici

מזרקת הארטישוק )פירנצה(

89 Riccardi
פּוֹנטֶה סנטה טריניטָה Ponte
108 Santa Trinità

מזרקת הכימרה )אֶָרצוֹ(

פיאצאל ֶה מיכלאנג'לו )פירנצה(

124 Fontana del Bacchino

120 Fontana del Carciofo
198 Chimera Fountain

131 Piazzale Michelangelo
פּי ֶיטָה67 Pietà

מזרקת נפטון )פירנצה(
124 ,76 Fontana di Nettuno
מזרקת המלאך )פירנצה(

קאז ָה בּוּאוֹנארוֹטי )פירנצה(

פיאצה דֶה פֶרסקוֹבּאלדי
)פירנצה( ’Piazza de

קברי משפחת מדיצ'י
)פירנצה( 91 ,90 ,85 ,53 ,10
קפלה מֶדיצֶ'ה )פירנצה(

78 Fontana del Putto

117 Frescobaldi
מזרקת בכחוס )צ'וֹלי( Fontana
124 del Bacchino

מזרקת הארטישוק ,פּאלאצוֹ

פּיטי )פירנצה( Fontana del
120 Carciofo
מחול 290�291

)ה מחנההאיטלקיאחריהקרב
במאֶרנגוֹ פאטוֹרי( 123
מטבע 302-303
מטבעות 303

מֶטוּלוּס ,אָאוּלוּס Metullus,
99 Aulus
מיז ֶריקוֹר ִדיָה 62 Misericordia
מיכלאנג'לו 126 ,27 Michelangelo
ארבעתהאסיריםQuattro
124 ,94 Prigionieri

בּיבּליוֹ ֶטקָה מֶדיצֶ'אוֹ�
ל ָאוֶּרנצי ַאנ ָה )פירנצה(
�Biblioteca Mediceo

90 Laurenziana
בכחוס68

גלריה דֶל'אקדמיה )פירנצה(
94 Galleria dell’Accademia
דוד135 ,94 ,77 ,61 ,52
דלתות בית הטבילה 66
האקדמיה לאמנויות היפות
)פירנצה( Accademia di Belle

92 Arti
המצור על פירנצה 53
המשפחההקדושה83 ,81 ,27
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71 Casa Buonarroti
קברו 72

86 Cappelle Medicee
קרבהקנטאורים71
שיש קארארה 172
מילטון ,ג'ון ,191 Milton, John
194
מינוֹ דָה פיֶיזוֹל ֶה Mino da Fiesole
166�167 ,70
מיניאס הקדוש ,43 Minias, St
130�131
מיקֶלוֹצוֹ 27 Michelozzo

אוֹספֶּדאל ֶה דֶל צֶ'פּוֹ )פּיסטוֹיָה(
187 Ospedale del Ceppo

וילה די קאפאג'וֹלוֹ )בּוֹרגוֹ סן
לורנצו( 194 Villa di Cafaggiolo
וילה מדיצ'י )פיֶיזוֹל ֶה( Villa
133 Medici
סן מרקו )פירנצה( San Marco
97 ,96

סנט'אגוסטינו )מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ(
227 Sant’Agostino
סָנטיסימָה אַנוּנצי ַאטָה
)פירנצה( Santissima
98 ,93 Annunziata
פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici
89 Riccardi

פּאלאצוֹ קוֹמוּנאל ֶה
)מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ( Palazzo
227 Comunale

קסטלו דֶל טֶרבּיוֹ )בּוֹרגוֹ סן
לורנצו( 194 Castello del Trebbio

מיקֶלוּצ'י ,ג'ובאני Michelucci,
113 ,57 Giovanni
מי שתייה 300
מכבי�אש 301
)ה(מכון הבריטי )פירנצה( British
299 Institute

)ה(מכון לאמנות ולרפּאוּת

)פירנצה( Istituto per l’Arte e il
298 Restauro

מכונית

השכרת רכב 313 ,307
חניה 312-313

נהיגה בפירנצה ובטוסקנה

312-313

ראוגםטיול במכונית
תיקון וחילוץ 313
מכס ,תקנות 296
מלאכות�יד ,שוק בינלאומי
)פירנצה( Mostra Mercato
Internazionale dell’Artigianato

34
מלון אקסלסיור Hotel Excelsior

מיטב המלונות של פירנצה

248
מלון בֶּאַצ'י טוֹרנאבּוּאוֹני Hotel
Beacci Tornabuoni

מיטב המלונות של פירנצה

248
מלונות 244-263

אגודות מלונות 247 ,246
איפה לחפש 244
אקסטרות 244
בבניינים עתיקים 246 ,245
דירוג ורמת שירותים 244�245
הזמנות ותשלום 245
טווח המחירים הזול 247 ,246
למה לצפות 245
מחירים 244
מטיילים נכים 245

מיטב המלונות של פירנצה
248�249
מלונות דירות 246�247
מלונות משפחתיים 246
מלחמת העולם הראשונה 56
מלחמת העולם השנייה ,19
56 ,41
ֶ
מל ֶטוֹ Meleto
טיול של יום בקיאנטי 229
מֶמוֹ די פיליפּוּצ'י Memmo di
Filipucci
החתונה215 ,214
מֶמי ,ליפּוֹ Memmi, Lippo
חייישו215
ָמאֶסטָה213 Maestà

מריההקדושהעלכסהמלוכה
214

מֶנגוֹני ,ג'וזפה Mengoni,
88 Giuseppe
מנייריזם 27 Mannerism
האוּפיצי 83

)ה(מסדרון שמעל האָרנוֹ ,אוּפיצי
)פירנצה( 83 Arno Corridor
מסילות ראורכבת
מסעדות 264-283
אוכל צמחוני 264
גישה לכיסאות גלגלים 265
הזמנת שולחן 264�265
טיפים 264
יינות 265
ילדים 265
כללי לבוש 265
מה לאכול בפירנצה ובטוסקנה
266�267
מה לשתות בפירנצה
ובטוסקנה 268�269
מחירים 265
סוגים 264
עישון 265
תפריטים 265
ראוגםאוכל ומשקאות
מס ערך מוסף 296 ,284
מס ערך מוסף ,החזר 296 ,284
מספרי רחובות 305
מעבורות וסירות נהר 311
מערב טוסקנה 153-167
טיול במערב טוסקנה 154�155
מפות
איזוֹל ָה קאפּראיָה 154
איטליה 12�13
אירופה 12
אֶָרצוֹ 199
דרום טוסקנה 232�233
ווֹלטֶָרה 167
טוסקנה 150�151
טיול באֶטרוּריָה 240�241
טיול בפיֶיזוֹל ֶה 132�133
טיול של יום באזור לוּקָה 183
טיול של יום באֶלבָּה 234�235
טיול של יום בקיאנטי 229
לוּקָה 176�177
מזרח טוסקנה 192�193
מיטב המלונות של פירנצה
248�249
מערב טוסקנה 154�155
מרכז טוסקנה 208�209
סיינה 223 ,216�217
סן ג'ימיניאַנוֹ 212�213
סן מיניאַטוֹ אַל מוֹנטֶה ,מסלול
הליכה 130�131
עתיקות 75
פיאצה סנטו ספּיריטוֹ ,מסלול
הליכה 136�137

פיזה 157
פּיסטוֹיָה 187
פירנצה 16�17
פירנצה רבתי 14�15

פירנצה של תקופת הרנסאנס,
מסלול הליכה 134�135
פירנצה :אוֹלטראָרנוֹ ,115
116�117
פירנצה :אזור הדוּאוֹמוֹ 62�63
פירנצה :מרכז העיר � מזרח 61
פירנצה :מרכז העיר � מערב
101

פירנצה :מפת רחובות 138�147
פירנצה :סן לורנצו 86�87
פירנצה :סן מרקו 92�93

פירנצה :פיאצה ֶדל ָה
רפובליקה 102�103
פירנצה :מרכז העיר � צפון 85
פּראטוֹ 189
צפון טוסקנה 170�171
קוֹרטוֹנ ָה 205
רכבות 309
מקדש סן בּיאָג'וֹ )מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ(

11 Tempio di San Biagio
אוֶולי ,ניקולו Machiavelli,
מָקי ַ
53 Niccolò
הנסיך53
קברו 72
מָקיאָיוֹלי ,אסכולת Macchiaioli
199 ,163 ,123
מרגריטוֹנ ֶה די אֶָרצוֹ Margaritone
198 di Arezzo
מרחצאות 185
בּאניוֹ ויניוֹני Bagno Vignoni
226
חופשות 293

מוֹנזוּמאנוֹ טֶרמֶה

185 Monsummano Terme

מוֹנטֶקאטיני טֶרמֶה

184-185 Montecatini Terme
סאטוּרנִיָה 238 Saturnia
מרטינוס הקדוש Martin, St
181 ,180
מרטיני ,סימונ ֶה Martini, Simone
26
גווידוֹריצ וֹדָהפוֹליאַנוֹ,218
219
המדונהוהילד157
המדונהוהילד74
ָמאֶסטָה218

מרטיני ,פרנצ'סקו די ג'ורג'ו
Martini, Francesco di Giorgio
205

מָרטֶלי ,דייגו 123 Martelli, Diego

מריההקדושהמתגלהבפניברנרד
הקדוש )ליפּי( 70
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מריההקדושהעםמלאכים95
מריה מאוסטריה Maria of
108 Austria

מריהשלכלהקדושים)ג'וֹטוֹ(
82 ,80
מריםהמגדלית )טיציאן( 122
מרינה די פיזה Marina di Pisa
161
מרינה די קאמפּוֹ Marina di
Campo
טיול של יום באֶלבָּה 234
מריני ,מרינו Marini, Marino
קאבאלי ֶיֶרה104

מוזיאון מרינו מריני )סן

פּנקראציוֹ ,פירנצה( Museo
136 ,104 Marino Marini

מרכז מרינו מריני )פּיסטוֹיָה(

186 Centro Marino Marini
פּוֹמוֹנ ָה186
מרכז טוסקנה 207-229
טיול במרכז טוסקנה 208�209
מֶרסיֶיה ,ג ִיוֹם דֶה Marcillat,
205 ,198 Guillaume de
אנ ָה Marsiliana
מָרסילי ַ
טיול באֶטרוּריָה 241

מֶרקאטוֹ די סן לורנצו )פירנצה(
288 Mercato di San Lorenzo

מֶרקאטוֹ די סנט'אָמבּרוֹג'וֹ
)פירנצה( Mercato di
288 Sant’Ambrogio
מֶרקאטוֹ נוּאוֹבוֹ )פירנצה(
288 ,134 ,112 Mercato Nuovo
מפת רחובות מאוירת 103
מֶרקאטוֹ צֶ'נטראל ֶה )פירנצה(
288 ,88 ,10 Mercato Centrale
מפת רחובות מאוירת 86
מרקורי )ג'אמבּוֹלוֹניָה( 68
משטרה 300
הרשמה 296
משטרת התנועה 313 ,300
ה משפחההקדושה )מיכלאנג'לו(
83 ,81 ,27
משקאות
מה לשתות בפירנצה
ובטוסקנה 268�289
ראוגםיין
משקעים 36
משרדי חלפנות 302
מתאם למכשירי חשמל 299
מתיאו די ג'ובאני Matteo di
197 Giovanni

מתילדה ,הרוזנת של טוסקנה
Matilda, Countess of Tuscany
174 ,163 ,45
מתנות ,חנויות
פירנצה 288 ,286
טוסקנה 289

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

נ

סאגָרה מוּזיקאל ֶה לוּקֶז ֶה )לוּקָה(

נאני די בּנקו 67 Nanni di Banco
נארדוֹ די צ'וֹנ ֶה Nardo di Cione
הצליבה118

ציורי הקיר בקפלה סטרוֹצי,
סנטה מריה נוֹבֶל ָה )פירנצה( 111
נהיגה 293
נופי טוסקנה 32-33
ניג ֶ'טי ,מתאו 90 Nigetti, Matteo
נייר שיש 30
נייר
חנויות 288 ,286
שיש 30
ניצחוןהמוות )ציורי קיר( 158
ניצחון )מיכאלנג'לו( 79
נכים ,מטיילים 297
בידור 290
במלונות 245
במסעדות 265
נמלי תעופה
ָאמֶריגוֹ וֶספּוּצ'י )פירנצה(

34 Sagra Musicale Lucchese
סאטוּרנִיָה 238 Saturnia
טיול באֶטרוּריָה 241

סאל ָה דֵיי ג'ילי ,ציורי קיר
)גירלאנדאיוֹ( 78
סאלוֹנ ֶה דֵיי צ'ינקוֶוצֶ'נטוֹ ,פיאצה
ֶדל ָה סֶניוִֹריָה )פירנצה( Salone
76 dei Cinquecento

סאנגאלוֹ ,אנטוניו דָה )'האב'(

198 Younger

סנט'אנה אִין קאמפֶּרנ ָה
11 Sant’Anna in Camprena

סאנגאלוֹ ,אנטוניו דָה )'הבן'(
Sangallo, Antonio da the

סאנגאלוֹ ,ג'וליאנו דָה Sangallo,
Giuliano da
הדוּאוֹמוֹ )קוֹרטוֹנ ָה( Duomo
204

מקדש סן בּיאָג'וֹ

)מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ( Tempio di San
11 Biagio

חנויות 287 ,285

סנטה מריה מדלנה דֵיי פּאצי

מוזיאון הנעליים פֶראגאמוֹ
)פירנצה( Ferragamo Shoe
105 ,10 Museum
נפוליאון 41 Napoleon I, Emperor
הגלות באֶלבָּה 235 ,234
ונוסאיטליקה122

חדר האמבטיה בפּאלאצוֹ פּיטי
122 ,55
פיאצה נפוליאונ ֶה )לוּקָה(

176 Piazza Napoleone
נפטון ,מזרקת )לוֶֹרנצי( Fontana
124 ,117 di Nettuno
נפטון ,מזרקת )פירנצה( Fontana
76 di Nettuno

ה נפילה קפלה דֶל טָאוּ,
פּיסטוֹיָה( 186
נ ֶקרוֹפּוֹלי אֶטרוּסקָה )סוֹבאנ ָה(
238 Necropoli Etrusca

נ ֶקרוֹפּוֹלי די פּוֹג'וֹ פּינצ'י )אָשאנוֹ(
Necropoli di Poggio Pinci
211
נ ֶרי די בּיצ'י 70 Neri di Bicci
נ ֶרי ,סיעת 186 Neri faction

ס

סאגָרה דֶל טוֹרדוֹ )מוֹנטאלצ'ינוֹ(
39 ,36 Sagra del Tordo
סאגָרה דֶל טוֹרדוֹ )מוֹנטאלצ'ינוֹ(
39 ,36 Sagra del Tordo

הרפובליקה של פירנצה 52
סן מרקו )פירנצה( San Marco
96 ,92
שריפתו על המוקד 76 ,53
סבֶריני ,ג'ינוֹ 205 Severini, Gino
ֶ
סוֹבאנ ָה 238 ,43 Sovana
טיול באֶטרוּריָה 241
סוֹדוֹמָה 179 ,27 Sodoma
ההורדהמהצלב219

חייושלבנדיקטוסהקדוש

306 Amerigo Vespucci
גליליאו גליליי )פיזה( Galileo
307 ,306 ,153 ,21 Galilei
מה לקנות בטוסקנה 31

סָבוֹנארוֹל ָה ,ג'ירוֹלאמוֹ

Savonarola, Girolamo

Sangallo, Antonio da the Elder
227 ,203

סנטה מריה ֶדל ֶה קארצֶ'רי
)פּראטוֹ( Santa Maria delle

נעליים
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189 Carceri

Santa Maria Maddalena dei
99 Pazzi
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
118 Spirito

פּאלאצוֹ גוֹנדי )פירנצה(
134 Palazzo Gondi

פּאלאצוֹ סטרוֹצי )פירנצה(

105 Palazzo Strozzi
א קאיאנוֹ Poggio a
פּוֹג'וֹ ָ
165 Caiano

פּוֹרטָה נוֹבָה )קוֹל ֶה די ואל
ד'אֶלז ָה( 210 Porta Nova
קברו של פרנצ'סקו סאסֶטי

109
סאנוֹ די פייטרו Sano di Pietro
225 ,219
סאסֶטי ,פרנצ'סקו Sassetti,
108�109 Francesco
סאסֶטי ,תיאודורו Sassetti,
109 Teodoro
סארטוֹ ,אנדריאה דֶל Sarto,
179 ,122 ,27 Andrea del
הולדתמריההקדושה98
המדונהעםהשק98
מסעחכמיקדם98

ציורי הקיר בסנטיסימָה
אטָה )פירנצה( 93
אָנוּנצי ַ
ציורי הקיר בפּוֹג'וֹ ָא קאיאנוֹ
165

211

פיתויושלבנדיקטוסהקדוש
211

ציורי קיר של קתרינה
הקדושה מסיינה 223
סוֹדֶריני ,נשיא הרפובליקה
52 Soderini, Chancellor
סוּזיני ,פרנצ'סקו Susini,

Francesco
מזרקת הארטישוק Fontana
120 del Carciofo

סוּסטֶרמאנס ,יוּסטוּס
123 Sustermans, Justus
סוסים
הפּאליוֹ )סיינה( ,39 ,19 Palio
222
רכיבה 292�293
סוֹרי ,פייטרו 219 Sorri, Pietro
)ה(סוֹרפּאסוֹ 57 Sorpasso

סטאציוֹנ ֶה די סנטה מריה נוֹבֶל ָה
)פירנצה( ראוסנטהמריה

נובלהתחנתהרכבת

סטודנטים ,מידע 298
טיָה 195 Stia
ס ִ
סטיליקוֹ ,פלאביוּס Stilicho,
43 Flavius

סֶטימאנ ָה מוּזיקאל ֶה ֶסנ ֶז ֶה

)סיינה( Settimana Musicale
35 Senese
סטנדל 105 Stendhal

סטרדיווארי ,אנטוניו

)סטָרדיוואריוּס( Stradivari,
95 Antonio
סטרוֹצי ,משפחת Strozzi family
105
סטרוֹצי ,פיליפו Strozzi, Filippo
105

סטרוֹצי ,קפלה ,סנטה מריה
נוֹבֶל ָה )פירנצה( Cappella
111 Strozzi

סיינה ,208 ,207 ,21 ,11 Siena
216-223

אדריכלות 24
אוטובוסים 310
בית החולים 301

הגלריה הלאומית Pinacoteca
219 ,11 Nazionale
הדוּאוֹמוֹ ,216 Duomo
220-221
המוזיאון לאמנות דתית Museo
219 dell’Opera del Duomo
טוֶֹרה דֶל מאנג ָ'ה Torre del
218 Mangia
מפה 223

מפת רחובות מאוירת
216�217
סן דומניקו San Domenico
223

סנטה מריה ֶדל ָה סקאל ָה

219 Santa Maria della Scala

סנטוּאַריוֹ ֶא קאז ָה די סנטה
קתרינה Santuario e Casa di

219 Santa Caterina
פּאלאצוֹ פּוּבּליקוֹ Palazzo
218�219 Pubblico
פּאלאצוֹ פּיקוֹלוֹמיני Palazzo
219 Piccolomini
פּאליוֹ 222 ,39 ,19 Palio
טצָה מֶדיצֶ'אָה Fortezza
פוֹר ֶ
223 Medicea
פיאצה דֶל קאמפּוֹ Piazza del
218 Campo
פסטיבלים 39 ,35
רכבות 308
סיינה ,האסכולה של Siena
,219 ,211 ,210 ,203 School
238 ,227
סימוֹנ ֶה )פּיזאנוֹ( 219
סיניוֶֹרלי ,לוּקָה Signorelli, Luca
199
הבשורה166
ההורדהמהצלב204
המדונהוהילד203
 המדונהוהילדעםקדושים166
הצליבה197
 חייושלבנדיקטוסהקדוש211
קברו 204

סיפורושלהאבנטהקדוש )דאדי(

188
סירת נהר ,טיולים מאורגנים 311
סכנות ומטרדים 300�301
סלואן ,פרנסיס Sloane, Francis
72
סמוֹל ֶט ,טוביאס Smollett, Tobias
קברו 163

סן גָאֶטאנוֹ )פירנצה( San
136 Gaetano
סן גאלגאנו 224 San Galgano

סן ג'ובאני בּאטיסטָה )פירנצה(
57 San Giovanni Battista

סן ג'ובאני דֶלי סקוֹלוֹפּי )פירנצה(

San Giovannino degli Scolopi
מפת רחובות מאוירת 87
סן ג'ורג'ו San Giorgio
טיול של יום באזור לוּקָה 183
סן ג'ימיניאַנוֹ ,11 San Gimignano
212-215 ,207 ,41
המוזיאון העירוני Museo Civico
214
המוזיאון לאורניתולוגיה Museo
215 Ornitologico
המוזיאון לאמנות דתית Museo
214 d’Arte Sacra
מפת רחובות מאוירת 212�213
סנט'אָגוֹסטינוֹ Sant’Agostino
215

פּאלאצוֹ וֶקיוֹ דֶל פּוֹדֶסטָה

Palazzo Vecchio del Podestà
214
קוֹל ֶג'אטָה 214�215 Collegiata
רוֹקָה 215 Rocca
סן דומניקו 133 San Domenico
סן לורנצו )פירנצה( San Lorenzo
135 ,90-91 ,10
המדרגות של מיכלאנג'לו 90
מפת רחובות מאוירת 86�87
קברי משפחת מדיצ'י 91
קפלה דֵיי פּרינצ'יפּי Cappella
90�91 dei Principi
קפלות משפחת מדיצ'י 90�91
סן לורנצו ,שוק )פירנצה( 19
סן מיניאַטוֹ San Miniato
163-164
פסטיבלים 34

סן מיניאַטוֹ אַל מוֹנטֶה )פירנצה(

129 ,53 San Miniato al Monte
הליכה אל 130�131
קל ֶה אִין פוֹרוֹ )לוּקָה( San
סן מי ֶ
182 Michele in Foro
סן מרטינו )לוּקָה( San Martino
180-181
סן מרקו )פירנצה( San Marco
135 ,96-97
החצרות הפנימיות 96 ,49
הספרייה 97
מפת רחובות מאוירת 92�93
ציורי הקיר 96�97

סן סלבטורה אַל מוֹנטֶה

)פירנצה( San Salvatore al
131 Monte
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סן פאולו ָא ריפָּה ד'אָרנוֹ )פיזה(
24 San Paolo a Ripa d’Arno
סן פאל ,ניקי דֶה Saint�Phalle,
Niki de

ג'ארדינוֹ דֵיי טארוֹקי ) ֶפּשָה
פיוֶֹרנטינ ָה( Giardino dei

241 Tarocchi
א גראדוֹ San Piero a
סן פיירו ָ
161 Grado
סן פיליפּוֹ נ ֶרי )פירנצה( San
134 Filippo Neri
פּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה San
סן ֶ
174 Pellegrino in Alpe
סן פּנקארציוֹ )פירנצה( San
136 ,104 Pancrazio

סן פֶרדיאַנוֹ אִין קסטלו )פירנצה(
,119 San Frediano in Cestello

137
סן פֶרדיאַנוֹ )לוּקָה( San Frediano
182
סן פרנצ'סקו )אֶָרצוֹ( San
200-201 Francesco
סן פרנצ'סקו )פיֶיזוֹל ֶה( San
133 Francesco
סן קוויריקוֹ ד'אוֹרצָ'ה San Quirico
225 ,207 ,11 d’Orcia

סנט'אל ֶסנדרוֹ )פיֶיזוֹל ֶה(

133 Sant’Alessandro

סנט'אנה אִין קאמפֶּרנ ָה

11 Sant’Anna in Camprena
סנט'אָנטימוֹ ,44�45 Sant’Antimo
228
סנטה טריניטָה )פירנצה( Santa
108-109 ,10 Trinità
מפת רחובות מאוירת 102

סנטה מרגריטה דֶה' צֶ'רקי

)פירנצה( ’Santa Margherita de
70 Cerchi
מפת רחובות מאוירת 63

סנטה מריה ֶדל ָה ספּינ ָה )פיזה(
24 Santa Maria della Spina

סנטה מריה דֶל כּ ָרמינ ֶה

)פירנצה( Santa Maria del
137 Carmine

סנטה מריה דֶל פיוֶֹרה )פירנצה(

 Santa Maria del Fioreראו

הדוּאוֹמוֹ
סנטה מריה מדלנה דֵיי פּאצי
)פירנצה( Santa Maria
99 Maddalena dei Pazzi

סנטה מריה נוֹבֶל ָה )פירנצה(

,110-111 Santa Maria Novella
136 ,135

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

סנטה מריה נוֹבֶל ָה ,תחנת

הרכבת )פירנצה( Santa Maria
113 Novella Station
אדריכלות 57
אוטובוסים 310

הליכה אל פיאצה סנטה
ספּיריטו 136
רכבות 308
סנטה פֶליצ'יטָה )פירנצה( Santa
130 ,119 Felicità
סנטה קרוֹצֶ'ה )פירנצה( Santa
72-73 Croce

סנטו סטפאנו אַל פּוֹנטֶה
)פירנצה( Santo Stefano al
134 ,74-75 Ponte
סנטו סטפאנו דֵיי קאבאליֶירי
)פירנצה( Santo Stefano dei
25 Cavalieri

סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
118 Spirito
מפת רחובות מאוירת 116
סנטי אָפּוֹסטוֹלי )פירנצה( Santi
109 ,45 Apostoli
מפת רחובות מאוירת 102

סנטיסימָה אָנוּנצי ַאטָה )פירנצה(
98 Santissima Annunziata
מפת רחובות מאוירת 93
סָנסוֹבינוֹ ,אנדריאה Sansovino,
203 Andrea
סָנסֶפּוֹלקרוֹ Sansepolcro
196-197
פסטיבלים 36

ה סעודההאחרונה )קסטאניָה(
92 ,89
ספֶּדאל ֶה דֶלי אינוֹצֶ'נטי )פירנצה(
,95 Spedale degli Innocenti
135

אדריכלות הרנסאנס ,25
48�49
מפת רחובות מאוירת 93
ספורט הררי 293
ספורט מים 293
ספּינאצי ,אינוֹצֶ'נצוֹ Spinazzi,
Innocenzo

אנדרטה למקיאוֶולי 72

ספריות
בּיבּליוֹ ֶטקָה מֶדיצֶ'אוֹ�
ל ָאוֶּרנצי ַאנ ָה )פירנצה(
�Biblioteca Mediceo
90 Laurenziana

בּיבּליוֹ ֶטקָה ריקארדי ַאנ ָה
)פירנצה( Biblioteca
87 Riccardiana

גאבּינ ֶטוֹ ויֶיסוּ )פירנצה(

105 Gabinetto Vieusseux
סן מרקו )פירנצה( San Marco
97
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ספרים ,חנויות 288 ,286
סקאלצָה ,איפּוֹליטוֹ Scalza,
227 Ippolito
קג ָ'ה Scheggia
ס ֶ
קאסוֹנ ֶהאָדימאריCassone
94 Adimari

סקוֹפּיוֹ דֶל קארוֹ )פירנצה(
34 Scoppio del Carro
סקי 293
סתיו בטוסקנה 36�37

ע

עור
חנויות 287 ,285
מה לקנות בטוסקנה 31
עישון במסעדות 265
עיתונים 305

פּאלאצו די פּארטֶה גוּאֶלפָה
)פירנצה( Palazzo di Parte

109 Guelfa
מפת רחובות מאוירת 103

פּאלאצו דֶל'אָנ ֶטל ָה )פירנצה(
71 Palazzo dell'Antella

פּאלאצוֹ וֶסקוֹביל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה(

133 Palazzo Vescovile
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
78-79 ,11 Vecchio
פּאלאצוֹ ל ֶנצי )פירנצה( Palazzo
136�137 Lenzi

פּאלאצוֹ מאז ֶטי )פירנצה(
136 Palazzo Masetti

עלייתהלשמייםשלמריה
הקדושה ,טריפטיכון )תאדֶאוֹ די

פּאלאצוֹ מדיצ'י ריקארדי
)פירנצה( Palazzo Medici
135 ,121 ,89 Riccardi
מפת רחובות מאוירת 87
פּאלאצוֹ נוֹנפיניטוֹ )פירנצה(
,70 Palazzo Nonfinito

עתיקות ,שוק בינלאומי )פירנצה(

מפת רחובות מאוירת

בּארטוֹלוֹ( 227

עץהצלב )בּוֹנאגווידָה( 94 ,92
עתיקות ,חנויות 288 ,286

Mostra Mercato Internazionale
36 dell’Artigianato

פ

פּאוֹל ֶטי ,גספּאֶרה מריה Paoletti,
123 Gaspare Maria
פאטוֹרי ,ג'ובאני Fattori,
163 Giovanni
המאֶרמָהשלטוסקנה121

המחנההאיטלקיאחריהקרב
במאֶרנגוֹ123
פּאלאסאתנהוהקנטאור

)בוטיצ'לי( 27
פּאלאצוֹ אָנטינוֹרי )פירנצה(
136 ,112 Palazzo Antinori
פּאלאצוֹ בָּרטוֹליני�סָלימבֶּני
)פירנצה( �Palazzo Bartolini
108 Salimbeni

פּאלאצוֹ גוּאַדאני )פירנצה(

118 Palazzo Guadagni
מפת רחובות מאוירת 116
פּאלאצוֹ גוֹנדי )פירנצה( Palazzo
134 Gondi

פּאלאצו ָדבָנצאטי )פירנצה(

109 Palazzo Davanzati
מפת רחובות מאוירת 103

פּאלאצוֹ דֶה' מוֹצי )פירנצה(
131 Palazzo de’ Mozzi
פּאלאצוֹ די ביאנקה ָקפֶּלוֹ
)פירנצה( Palazzo di Bianca
Cappello

מפת רחובות 116

פּאלאצוֹ דֵיי קאבאליֶירי )פירנצה(
55 Palazzo dei Cavalieri

134
63

פּאלאצוֹ ניקוֹליני )פירנצה(
135 Palazzo Niccolini

פּאלאצוֹ סטרוֹצי )פירנצה(
105 ,25 Palazzo Strozzi
מפת רחובות מאוירת 102
פּאלאצוֹ סָלביאַטי )פירנצה(
Palazzo Salviati
מפת רחובות מאוירת 63

פּאלאצוֹ ספּיני�פֶרוֹני )פירנצה(
108 Palazzo Spini�Ferroni
מפת רחובות מאוירת 102
פּאלאצוֹ פּאנדוֹלפיני )פירנצה(
Palazzo Pandolfini

מפת רחובות מאוירת 92

פּאלאצוֹ פּאצי�קוּאראטֶזי

)פירנצה( �Palazzo Pazzi
134 Quaratesi
פּאלאצוֹ פּוּצ'י )פירנצה( Palazzo
88 Pucci
מפת רחובות מאוירת 87
פאלאצו פּיטי )פירנצה( Palazzo
120-123 ,115 ,71 Pitti
גלריה פָּלאטינ ָה Galleria
122�123 Palatina
גלריית התלבושות Galleria del
123 ,121 Costume
דירות השרד 123 ,121

הגלריה לאמנות מודרנית
123 Galleria d’Arte Moderna
חדר האמבטיה של נפוליאון
122 ,55

מוזיאון הכסף Museo degli
123 ,120 Argenti
מידע לתיירים 121
מפת רחובות מאוירת 117
קוֹרידוֹיוֹ ואזאריאַנוֹ Corridoio
107 ,106 ,75 Vasariano
תרשים הבניין 120�121

פּאלאצוֹ פֶרסקוֹבּאלדי )פירנצה(
137 Palazzo Frescobaldi

פּאלאצוֹ קוֹמוּנאל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה(
132 Palazzo Comunale

פּאלאצוֹ קוֹרזיני )פירנצה(
136 ,108 Palazzo Corsini
פּאלאצוֹ רוֹטיג'אני )פירנצה(
119 Palazzo Rottigiani

פּאלאצוֹ רוּצֶ'ל ָאי )פירנצה(

226 ,104 Palazzo Rucellai

פּאלאצוֹ ריקאזוֹלי )פירנצה(

246 ,118 Palazzo Ricasoli

פּאלאצוֹ ריקארדי�מאנ ֶלי

)פירנצה( �Palazzo Riccardi
Manelli
מפת רחובות מאוירת 86
פּאלאצי )בתי�פאר( 22 Palazzi

פּאלאצי דֶל קוֹמוּנ ֶה )בתי�עירייה(
23 Palazzi del Comune

פּאליוֹ ֶדל ָה בּאל ֶסטָרה
)סנסֶפּוֹלקרוֹ( Palio della
36 Balestra

פּאליוֹ )סיינה( 222 ,39 ,19 Palio

פארקים וגנים
אוֹרטוֹ בּוֹטאניקוֹ פּאניָה די
קוֹרפינוֹ )סן ֶפּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה(
Orto Botanico Pánia di Corfino
174

אוֹרטי ל ֵיאוֹניני )סן קוויריקוֹ
ד'אוֹרצָ'ה( ,11 Horti Leonini
225

ג'ארדינוֹ בּוֹטאניקוֹ )לוּקָה(
178 Giardino Botanico

ג'ארדינוֹ דֵיי טארוֹקי ) ֶפּשָה
פיוֶֹרנטינ ָה( Giardino dei
241 Tarocchi

ג'ארדינוֹ דֵיי סֶמפּליצ'י
)פירנצה( Giardino dei Semplici
93 ,89
גני בּוֹבּוֹלי )פירנצה( Giardino
,120 ,117 ,115 ,10 di Boboli
130 ,124-125
הביצורים )לוּקָה( 179
פּארקוֹ אִיל פּראטוֹ )אֶָרצוֹ(
198 Parco il Prato

פּארקוֹ דֶל' אוֶֹרקיֶיל ָה )סן
פּל ֶגרינוֹ אִין אָלפֶּה( ’Parco dell
ֶ
174 Orecchiella

פארק נושאי
פארק פינוקיו )קוֹלוֹדי(
291 ,184 ,183 Pinocchio Park
פאשיזם 56
פדרו ,דון 51 Pedro, Don
א קאיאנוֹ Poggio a Caiano
פּוֹג'וֹ ָ

פּאצי ,הקשר של משפחת
69 ,49
פּאצי ,משפחת 134 ,49
פּאצי ,קפלה ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה( 73 Cappella Pazzi
פּאריג'י ,ג'וליו 99 Parigi, Giulio
פּארי די ספּינ ֶלוֹ Parri di Spinello

165
פּוֹג'י ,ג'וזפה Poggi, Giuseppe
131 ,71
פוֹג'יני ,ג'וליו 72 Foggini, Giulio
פּוּטוֹ ,מזרקה )פירנצה( Fontana
78 del Putto
פּוּטוֹעםדולפין )וֶרוֹקיוֹ( 79
)ה(פוּטוּריסטים 112 Futurists

Parco Giochi Cavallino Matto
291
פּארקוֹ דֶמידוֹף Parco Demidoff
194

קרוֹנאקָה
פּוֹלאיוּאוֹלוֹ ,פיירו דֶל Pollaiuolo,

199

פּארקוֹ ג'וֹקי קאבאלינוֹ מאטוֹ

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה דֶל'אוּצֶ'לינ ָה
Parco Naturale dell’Uccellina
236

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה ֶדל ֶה אָלפּי
אנ ֶה Parco Naturale delle
אָפּוּ ַ
173 Alpi Apuane

פּארקוֹ נאטוּראל ֶה ֶדל ָה ויריליָה
Parco Naturale della Viriglia
229
פּארקוֹ פֶּראיסטוֹריקוֹ Parco
291 Preistorico

פּוֹלאיוּאוֹלוֹ ,סימוֹנ ֶה דֶל ראו
215 Piero del

פּוֹליציאנוּס )אָניוֹלוֹ פּוֹליציאַנוֹ(
109 Politian

פּוֹמוֹנ ָה )מריני( 186 Pomona

פוֹנדאציוֹנ ֶה סלבאטוֶֹרה רוֹמאנוֹ

Fondazione Salvatore Romano
118

פּוֹנטֶה ָאמֶריגוֹ וֶספּוּצ'י )פירנצה(
137 Ponte Amerigo Vespucci

פּוֹנטֶה ֶדל ָה מדלנה )בּאני די
לוּקָה( Ponte della Maddalena
174
טיול של יום באזור לוּקָה 183

340

פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
134 ,106-107 Vecchio
מפת רחובות מאוירת 103

פּוֹנטֶה סנטה טריניטָה )פירנצה(

108 Ponte Santa Trinità
פּוֹנטוֹרמוֹ ,יאקוֹפּוֹ דָה Pontormo,
179 ,122 ,83 ,27 Jacopo da

פטרוסהקדושמרפאחולים
מאז'אצ'וֹ( 126

פטרוסמובאבפניהנציב )ליפּי(
127
פטריות 267 ,202
פֶּטָררקָה 47 ,46 Petrarca
פסלו 198
פּיאֶנצָה 226 ,206 ,11 Pienza
הדוּאוֹמוֹ 49 Duomo

ביקורהשלמריההקדושהאצל
אלישבע165
הבשורה119
ההורדהמהצלב119
ונוסוקופידון94
ציור הקיר קוֹנֶטֶה 165 Conetteפיאצאל ֶה מיכלאנג'לו )פירנצה(
ציורי הקיר בסנטיסימָה

אטָה )פירנצה( 98
אָנוּנצי ַ
פּוֹפּי 195 Poppi
פּוּצ'י ,אמיליו Pucci, Emilio
אופנה 88 ,57
חנויות 287

פּאלאצוֹ פּוּצ'י )פירנצה(
88 ,87 Palazzo Pucci
פּוּצ'י ,אנטוניו 109 Pucci, Antonio
פּוּצ'יני ,ג'אקוֹמוֹ Puccini,
Giacomo
דיוקנו 179

טוֶֹרה דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני Torre del
175 ,169 Lago Puccini
להבּוֹהֶם56
לוּקָה 179 Lucca

מוזיאון וילה פּוּצ'יני )טוֶֹרה

דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני( Museo Villa
175 Puccini
מקום הולדתו 179 ,176

פסטיבל פּוּצ'יניאַנוֹ )טוֶֹרה
דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני( Festival
291 ,35 Pucciniano

פּוֹרטאל ֶהדיסןראני ֶיריPortale
159 di San Ranieri
פּוֹרטָה ,אוֹראציוֹ 203 Porta, Orazio

פוֹרטֶה די בֶּלוֶודֶֶרה )פירנצה(

130 Forte di Belvedere
פּוֹרטָה סן ג'ורג'ו )פירנצה( Porta
130 San Giorgio

פּוֹרטָה סן מיניאַטוֹ )פירנצה(

130 Porta San Miniato
פּוֹרטָה סן ניקוֹלוֹ )פירנצה( Porta
131 San Niccolò

פּוֹרטָה סן פֶרדיאַנוֹ )פירנצה(

137 Porta San Frediano
פּוֹרטוֹ אָצוּרוֹ Porto Azzurro
טיול של יום באֶלבָּה 235
פּוֹרטוֹפֶראיוֹ 235 Portoferraio
טיול של יום באֶלבָּה 235
פּוֹרטינארי ,בֵּיאַטריצֶ'ה Portinari,
70 ,62 Beatrice

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה )אֶָרצוֹ(
41 Fortezza Medicea

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

פּוֹר ֶ
סנ ָה ,לארס 42 Porsena, Lars
פטור ממע"מ 298 ,284
פטרוס הקדוש 161 Peter, St

131 Piazzale Michelangelo

פיאצה דֶה' פֶרסקוֹבּאלדי
)פירנצה(
מפת רחובות מאוירת 117
פיאצה די סן ג'ובאני )פירנצה(
Piazza di San Giovanni
134�135

פיאצה די סן לורנצו )פירנצה(
88 Piazza di San Lorenzo

פיאצה די סן מרקו )פירנצה(
135

מפת רחובות מאוירת 92
פיאצה די סן פירנצה )פירנצה(
134 Piazza di San Firenze

פיאצה די סנטה טריניטָה

)פירנצה( Piazza di Santa
136 ,108 ,101 Trinità

פיאצה די סנטה קרוֹצְ'ה

)פירנצה( Piazza di Santa
71 Croce

פיאצה די סנטה מריה נוֹבֶל ָה

)פירנצה( Piazza di Santa Maria
136 ,135 Novella

פיאצה די סנטו ספּיריטוֹ

)פירנצה( Piazza di Santo
288 ,137 ,118 ,10 Spirito
הליכה אל 136�137

פיאצה ֶדל ָה סיניוִֹריָה )פירנצה(
,76-77 Piazza della Signoria
134

פיאצה ֶדל ָה סנטיסימָה
אטָה )פירנצה( Piazza
אנוּנצי ַ

della Santissima Annunziata
135 ,98

פיאצה ֶדל ָה רפובליקה )פירנצה(

112 Piazza della Repubblica
מפת רחובות מאוירת 102�103

פיאצה דֶל קסטלו )פירנצה(
137 Piazza del Cestello

פיאצה מינוֹ דָה פיֶיזוֹל ֶה )פיֶיזוֹל ֶה(
132 Piazza Mino da Fiesole

פיאצה קרלו גוֹלדוֹני )פירנצה(
136 Piazza Carlo Goldoni

341

פיאצות 22-23 Piazzas
פיאָקוֹל ֶה די נאטאל ֶה )אָבּא ִדיָה
די סן סָלבאטוֶֹרה( Fiaccole di

37 Natale
פיבּוֹנאצ'י ,ליאונרדו Fibonacci,
46 Leonardo
פּיוֹמבּינוֹ 234-235 Piombino
פִּיוּס הרביעי ,האפיפיור Pius V,
108 Pope
פִּיוּס השני ,האפיפיור Pius II,
217 Pope
סמל האבירים 226
פּיאֶנצָה 226 ,49 ,11 Pienza

פיוֶֹרנטינוֹ ,פייר פרנצ'סקו

210 Fiorentino, Pier Francesco
פּיזאנוֹ ,אנדריאה Pisano, Andrea
26

דלתות בית הטבילה )פירנצה(
65

לוחות הטרה�קוטה בדוּאוֹמוֹ
)פירנצה( 67
פּיזאנוֹ ,בּוֹנאנוֹ Pisano, Bonanno

פּוֹרטאל ֶהדיסןראני ֶיריPortale
159 di San Ranieri
פּיזאנוֹ ,ג'ובאני Pisano, Giovanni
47 ,26
אגן מי הקודש בפּיסטוֹיָה 186

דוכן המטיף בדוּאוֹמוֹ של פיזה

159
דוכן המטיף בפּיסטוֹיָה 187
הדוּאוֹמוֹ )סיינה( 216 Duomo
המדונהוהילד156
סימוֹנ ֶה219
פּיזאנוֹ ,גוּליֶילמוֹ Pisano,
167 Guglielmo
פּיזאנוֹ ,נינוֹ 157 Pisano, Nino
פּיזאנוֹ ,ניקולא Pisano, Nicola
156 ,26

דוכן המטיף בבית הטבילה של
פיזה 158

ההורדההמהצלב180
חייישו220
מסעחכמיקדם180
פּיזאנינוֹ ,מוֹנטֶה Pisanino, Monte
173
פיזה 156-161 ,153 ,21 Pisa
אדריכלות 24
אוטובוסים 310
המגדל הנטוי Torre Pendente
160 ,159 ,158 ,153

המוזיאון הלאומי סן מתיאו
)פיזה( Museo Nazionale di San

157 Matteo
המוזיאון לאמנות דתית Museo
156 dell’Opera del Duomo
מוזיאון המתווים Museo delle
156 Sinopie
מידע לתיירים 157

מפה 157
נמל התעופה 307 ,153 ,21
א ריפָּה ד'אָרנוֹ San
סן פאולו ָ
161 Paolo a Ripa d’Arno
סנטה מריה ֶדל ָה ספּינ ָה Santa
161 Maria della Spina
פיאצה דֵיי קאבאליֶירי Piazza
156�157 dei Cavalieri
פסטיבלים 38 ,35
קאמפּוֹ דֵיי מיראקוֹלי Campo
158-159 dei Miracoli
רכבות 308

פּיטי אימָג'ינ ֶה אוּאוֹמוֹ ,תצוגת
האופנה )פירנצה( Pitti

37 Immagine Uomo
פּיטי ,לוּקָה 120 Pitti, Luca
פּיטיליאָנוֹ 239 Pitigliano
טיול באֶטרוּריָה 241
פיֶיזוֹל ֶה Fiesole
פסטיבלים 35
טיול בפיֶיזוֹל ֶה 132�133
פּיֶיטָה )מאזוֹלינוֹ( 164 Pietà

פּיֶיטֶרה דוֶּרה ,המפעל ל–
)פירנצה( Opificio delle Pietre
95 Dure

מפת רחובות מאוירת 92
פּיֶיטֶרה דוֶּרה ,מפעל )פירנצה(
95 Pietre Dure, Opificio delle
פייטרו דָה דומניקו Pietro da
219 Domenico

פייטרו ליאופולדו ,הדוכס הגדול
של טוסקנה Pietro Leopoldo,

119 Grand Duke of Tuscany
פיירו ֶדל ָה פרנצ'סקה Piero della
191 ,27 Francesca
אגדתהצלבהאמיתי,198 ,49
200-201
הדוכסוהדוכסיתמאוּרבּינוֹ,81
82
התחייה196�197
מדונה דֶל פּארטוֹ 197 ,28�29
מדונה ֶדל ָהמיז ֶריקוֹר ִדי ָה197
מקום הולדתו 196�197
פּיֶירוֹני 162 Pieroni
פּינטוִּריקיוֹ Pinturicchio
חייהאפיפיורפּיוּסהשני220

מריההקדושהעםגיאורגיוס

ובנדיקטוסהקדושים214 ,213
פּיסארוֹ ,קאמי Pissarro, Camille
123
פּיסטוֹיָה 186-187 ,169 Pistoia
מפה 187
פסטיבלים 35
פּיסטוֹיָה בלוז )פּיסטוֹיָה( Pistoia
291 ,35 Blues
פּיקוֹלוֹמיני ,משפחת Piccolomini
219 family

פירנצה 59-147 ,21 ,13 Firenze
אוטובוסים 310
אוֹלטראָרנוֹ Oltrarno
115-127
אוֹלטראָרנוֹ 116�117 Oltrarno
אזור הדוּאוֹמוֹ 62�63
אינדקס רחובות 138-147
בּארג ֶ'לוֹ 68-69 Bargello
בית חולים 300-301
ברים ובתי קפה 283
גני בּוֹבּוֹלי Giardino di Boboli
124-125
דלתות בית הטבילה 66
האוּפיצי 80-83 Uffizi

הדוּאוֹמוֹ ,הקמפּאניל ֶה ובית
הטבילה 64-66
היסטוריה 41-57
המצור על )131 ,52�53 (1530
הרפובליקה 52-53
חנויות 284
טיולים נפלאים באזור 10-11
מרכז העיר � מזרח 61-83
מיטב המלונות ושל פירנצה
248�249
מרכז העיר � מערב 101-113
מפות 16�17 ,14�15
מפת רחובות מאוירת
נמל התעופה 306-307
סיורים ברגל 129�137
סן לורנצו 86�87 San Lorenzo
סן מרקו 135 ,97 ,92�93
סנטה קרוֹצֶ'ה 72-73 Santa Croce
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ Palazzo Vecchio

78-79
פּאלאצו פּיטי Palazzo Pitti
120-123
פּוֹנטֶה וֶקיוֹ Ponte Vecchio
106-107
פיאצה ֶדל ָה סיניוִֹריָה Piazza
76-77 della Signoria
פיאצה ֶדל ָה רפובליקה Piazza
102-103 della Repubblica
פיאצה ֶדל ָה רפובליקה Piazza
102�103 della Repubblica
פסטיבלים 38 ,34�37
מרכז העיר � צפון 85-99
קפלה בּראנקאצ'י Cappella
126-127 Brancacci
רכבות 308-309
שווקים 288 ,287
שיטפונות )57 ,56 (1966
תחנת הרכבת 57
פירנצה נוּאוֹבָה Firenze Nuova
56 ,21

פירנצה רבתי ,מפת 14�15
פיתגורס 205 Pythagoras

פיתויושלבנדיקטוסהקדוש
)סוֹדוֹמָה( 211

פיתוייםשלאדםוחווה
)מאזוֹלינוֹ( 127

פֶּליפֶּה הרביעי ,מלך ספרד

51 Philip IV, King of Spain
פָּמפּאלוֹני ,לואיג'י Pampaloni,
164 Luigi
פנטאסטיצ'י ,אָגוֹסטינוֹ Fantastici,
225 Agostino
פֶּנסיוֹנ ֶה בֶּנצ'יסטָה Pensione
Bencistà
מיטב המלונות של פירנצה 249

פָּסאג אטָה טיול לעת ערב(
22 ,21 Passeggiata
פֶסטָה דֵיי פּוֹפּוֹלי )פירנצה( Festa
37 dei Popoli

פֶסטָה דֶל גרילוֹ )פירנצה( Festa
34 del Grillo

פֶסטָה ֶדל ָה בּיס ֶטקָה )קוֹרטוֹנ ָה(
35 Festa della Bistecca

פֶסטָה ֶדל ָה מריה דֶל כּ ָרמינ ֶה
Festa della Santa Maria del
67 Carmine

פֶסטָה ֶדל ָה ריפיקוֹלוֹנ ָה )פירנצה(
36 Festa della Rificolona

פֶסטָה דֶלי אָקווילוֹני )סן מיניאַטוֹ(
34 Festa degli Aquiloni

פֶסטָה דֶלי אָקווילוֹני )סן מיניאָטוֹ(
34 Festa degli Aquiloni

פסטיבל המחול של פירנצה

291 Florence Dance Festival

פסטיבל השמש הטוסקנית
291 Festival del Sole
פסטיבלים 34-39

פֶסטיבל פּוּצ'יניאַנוֹ )טוֶֹרה

דֶל לאגוֹ פּוּצ'יני( Festival
35 Pucciniano

פסיפסים
המפעל לפּיֶיטֶרה דוֶּרה
)פירנצה( Opificio delle Pietre
95 ,92 Dure
פסלים בפירנצה
ארבעהעונות108 ,102
ג'ובאני ֶדל ֶה בּאנדֶה נ ֶֶרה ,87

88
המפגשבטֵיאַנוֹIncontro di
132 Teano
פרדיננדו הראשון 98 ,93
קוזימו הראשון 76
פעילויות חוץ 292-293

פֶראגאמוֹ ,סלבאטוֶֹרה
287 ,57 Ferragamo, Salvatore

342

מוזיאון הנעליים פֶראגאמוֹ

)פירנצה( Ferragamo Shoe
105 ,10 Museum

פּאלאצוֹ ספּיני�פֶרוֹני )פירנצה(
,102 Palazzo Spini�Ferroni

108
פראדה )פירנצה( 287 Prada
פּראטוֹ 188-189 ,169 ,21 Prato
מפה 189

פרדיננדו הראשון ,הדוכס הגדול
של טוסקנה Ferdinando I,
51 Grand Duke of Tuscany
והיהודים 99

וילה די אָרטימינוֹ )אָרטימינוֹ(

165 Villa di Artimino

מוֹנוּמֶנטוֹדֵייקוּאטרוֹמוֹרי

Monumento dei Quattro
162 Mori
פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
106 Vecchio
פסליו 98 ,93

פרדיננדו השני ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Ferdinando II, Grand
161 ,95 ,51 Duke of Tuscany
פֶּרוּג'ינוֹ 122 ,83 Perugino
הצליבהעםקדושים99

פֶּרוּצי ,קפלה ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה( 73 Cappella Peruzzi
פּרוֹקיוֹ 233 Procchio
פרחים 33
פֶֶּרטוֹל ָה ,נמל התעופה )פירנצה(

306 Peretola Airport
פֶרי ,אנטוניו מריה Ferri, Antonio
184 ,119 Maria

פרידריך ברברוסה ,הקיסר

Frederick Barbarossa, Emperor
45
פרידריך השני ,הקיסר Frederick
46 II, Emperor
סן מיניאַטוֹ רוֹקָה San Miniato
164 ,163 Rocca

קסטלו דֶל'אימפֶּראטוֶֹרה
)פּראטוֹ( Castello
189 dell’Imperatore
פּרימָה איטליה Prima Italia

246
פֶרי ,סימוֹנ ֶה 210 Ferri, Simone
פֶרי ,צ'ירוֹ 122 ,99 Ferri, Ciro
פָּרמיג'אנינוֹ 83 Parmigianino
פרננדו ,מלך ספרד 75

פרנסואה השני ,מלך צרפת

50 Francis II, King of France
פרנסואה ,כד 99 François Vase
פרנצ'אבּיג'וֹ 165 Franciabigio
פרנציסקוס הקדוש Francis,
47 St
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הסטיגמטה 46
ל ָה וֶרנ ָה 196 ,191 La Verna
ציורי הקיר בבֶּרלינגיֶירי 184
פרנציסקני ,מסדר Franciscan
108�109 ,47 order

פרנצ'סקו הראשון ,הדוכס הגדול
של טוסקנה Francesco I,
54 ,51 Grand Duke of Tuscany
האוּפיצי )פירנצה( 83 ,82
פּאלאצוֹ די בּיאנקה ָקפֶּלוֹ
)פירנצה( Palazzo di Bianca
116 Cappello
פּוֹג'וֹ ָ
א קאיאנוֹ Poggio a
165 Caiano
פרנקאביל ָה ,פייטרו Francavilla,
156 Pietro
פסלו של קוזימו הראשון 55
פֶּרסֶאוּס צֶ'ליני( 77
פרסקאות הרנסאנס 28-29

פֶרסקוֹבּאלדי ,משפחת

137 Frescobaldi family
פָּרקסי ֶ
טל ֶס 83 Praxiteles
פרש )מריני( 104 Cavaliere
פּשָה 184 ,169 Pescia
ֶ
פשיעה 300

צ

צ'וֹלי ,ואל ֶריוֹ Cioli, Valerio
מזרקת בכחוס Fontana del
124 Bacchino
צ'וּפאני ,ברנרדו Ciuffagni,
67 Bernardo
צוּקאֶרלי ,פרנצ'סקו Zuccarelli,
239 Francesco
צוֹקי 95 Zocchi
צ'יביטאלי ,מתאו Civitali, Matteo
182 ,180 ,176
צ'יגוֹלי 70 Cigoli
צ'ימאבּוּאֶה 26 Cimabue
הצליבה72
צ'ינ ָה דָה פּיסטוֹיָה Cina da
186 Pistoia
ציסטרציאני ,מסדר Cistercian
224 ,99 Order
ציפורים 33

המוזיאון לאורניתולוגיה )סן

ג'ימיניאַנוֹ( Museo Ornitologico
215
לאגוֹ די בּוּראנוֹ Lago di Burano
241

צלושלערב )פסל ארד
אטרוסקי( 166
ה צליבה )פָרה אָנג ֶ'ליקוֹ( 97
צֶ'ליני ,בֶּנוֶונוּטוֹ Cellini,
63 ,27 Benvenuto

 אוטוביוגרפיה54

343

פסל ראש�חזה 134 ,106
פרסאוס77
קברו 98
צמחוני ,אוכל 264

צֶ'נאקוֹלוֹ די סנט'אָפּוֹלוֹניָה
)פירנצה( Cenacolo di
89 Sant’Apollonia
מפת רחובות מאוירת 92
צֶ'נאקוֹלוֹ די סנטו ספּיריטו
)פירנצה( Cenacolo di Santo
118 Spirito

מפת רחובות מאוירת 116
צפון טוסקנה 169-189
טיול בצפון טוסקנה 170�171
צָקאִריָה דָה ווֹלטֶָרה Zaccaria da
167 Volterra
צֶ'רטוֹז ָה די פיזה Certosa di
162 Pisa
צֶ'רטוֹז ָה די פירנצה Certosa di
165 Firenze

צ'רלס הראשון ,מלך אנגליה

51 Charles I, King of England

ק

קאבוֹ Cavo

טיול של יום באֶלבָּה 235
קאז ָה בּוּאוֹנארוֹטי )פירנצה( Casa
71 Buonarroti

קאז ָה גווידי )פירנצה(

מפת רחובות מאוירת 116
קאז ָה די דנטה )פירנצה( Casa di
70 Dante
מפת רחובות מאוירת 63
קאזוֹל ֶה ד'אֶלז ָה 19 Casole d’Elsa
קאטאני ,הרוזן אורלנדו Cattani,
196 Count Orlando

קאלצ וֹאיןקוֹסטוּמֶה )פירנצה(
35 Calcio in Costume

קאמפּוֹ דֵיי מיראקוֹלי )פיזה(

158-159 Campo dei Miracoli
קאנוֹבָה ,אנטוניו Canova,
Antonio
ונוסאיטליקה122
קאנו ,סירות 293

קאסוֹנ ֶהאָדימארי )ס ֶקג ָ'ה(

94 Cassone Adimari
קאסיוֹלי ,עמוס Cassioli, Amos

מוזיאון עמוס קאסיוֹלי )אָשאנוֹ(

211 Museo Amos Cassioli
קאסקאטֶה דֶל גוֶֹרלוֹ Cascate del
238 Gorello
קאפּאלבִּיוֹ 241 Capalbio
קאפּוֹדאנוֹ 37 Capodanno
קאפּוֹליבֶרי Capoliveri
טיול של יום מאֶלבָּה 235
קאפּוֹני ,משפחת Capponi family
119

קאפּראיָה 163 Capraia
קאפֶּרז ֶה מיכלאנג'לו Caprese
196 Michelangelo
קאצ'אלי ,ג'וּזֶפֶּה Cacialli,
122 Giuseppe
קאצ'יני ,ג'ובאני Caccini,
118 Giovanni
קאראבֶּה )פירנצה( 283 Carabè
קאראָרה 172 ,169 Carrara
קאֶרטוֹ אילאריָה דֶל Carretto,
Ilaria del
קברה 180
ה קבורה )פָרה אָנג ֶ'ליקוֹ( 97
קברים אטרוסקיים 42-43
טיול באֶטרוּריָה 240-241

נ ֶקרוֹפּוֹלי אֶטרוּסקָה )סוֹבאנ ָה(

238 Necropoli Etrusca

נ ֶקרופּוֹלי די פּוֹג'וֹ פּינצ'י
)אָשאנוֹ( Necropoli di Poggio
211 Pinci

קברי 'מלון' 205
קואופרטיבים של מלונות ,246

247
קוֹבאטי ,ברנרדינו Covatti,
205 Bernardino
קוֹבֶרי 57 Coveri
קוויריקוּס הקדוש Quiricus, St
225
קוֶוסטוָּרה 301 ,299 Questura

קוזימו אִיל וֶקיוֹ ראומדיצ'י,
קוזימו )אִיל וֶקיוֹ(
קוזימו הראשון ,הדוכס הגדול
של טוסקנה Cosimo I, Grand
54 ,51 ,50 Duke of Tuscany
ג'ארדינוֹ דֵיי סֶמפּליצ'י
)פירנצה( Giardino dei Semplici
89

דיוקנו 123
האוּפיצי )פירנצה( 80 Uffizi
אנ ָה 203 Valdichiana
ואלדיקי ַ
כימרה99 Chimera
ליבוֹרנוֹ 162 Livorno
מוֹנטֶפּוּלצ'אנוֹ Montepulciano
227

פּאלאצוֹ דֵיי קאבאליֶירי )פיזה(

156 Palazzo dei Cavalieri
פּאלאצוֹ וֶקיוֹ )פירנצה( Palazzo
79 ,78 Vecchio

פוֹר ֶטצָה )מוֹנטאלצ'ינוֹ(
224 Fortezza

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה )אֶָרצוֹ(
198 Fortezza Medicea

פוֹר ֶטצָה מֶדיצֶ'אָה )סיינה(
223 Fortezza Medicea

פיאצה די סנטה טריניטָה
)פירנצה( Piazza di Santa
108 Trinità

פיאצה ֶדל ָה סיניוִֹריָה )פירנצה(

77 Piazza della Signoria
פסליו 157 ,156 ,76 ,55
רוֹקָה )סן ג'ימיניאַנוֹ( 215 Rocca

קוזימו השני ,הדוכס הגדול של
טוסקנה Cosimo III, Grand
99 ,54 ,51 Duke of Tuscany
קוֹל ֶה די ואל ד'אֶלז ָה Colle di Val
210 ,20 d’Elsa
קוֹלוֹדי 184 Collodi
קוֹלוֹדי ,קרלו 184 Collodi, Carlo
קולומבוס ,כריסטופר Columbus,
113 ,75 Christopher
קולנוע 291 ,290
קוֹנבֶנטוֹ די מוֹנ ֶטסֶנאריוֹ

194 Convento di Montesenario
קונסוליות 299

קונסטנטינוס הראשון ,הקיסר
,43 Constantine I, Emperor
200

)ה(קונסרבטוריון למוסיקה ע"ש
לואיג'י קֶרוּבּיני )פירנצה(

Conservatorio Musicale Luigi
95 Cherubini
מפת רחובות מאוירת 92
קוסמטיקה 30
חנויות 288 ,285
קוּק ,קפטן 70 Cook, Captain
קוֹרזי ,נ ֶָרה 108�109 Corsi, Nera
קוֹרטוֹנ ָה ,192 ,24 ,21 Cortona
204-205
פסטיבלים 35
מפה 205
קוֹרטוֹנ ָה ,פייטרו דָה Cortona,
Pietro da
הבשורה204

ציורי הקיר בפּאלאצוֹ פּיטי
)פירנצה( 122 ,120
קוֹרטיל ֶס )חצרות מקורות(
22 Cortiles

קוֹרידוֹיוֹ ואזאריאַנוֹ ,פּוֹנטֶה וֶקיוֹ
)פירנצה( Corridoio Vasariano
134 ,107 ,106 ,75
קוֹרסָה דֶל פּאליוֹ )סיינה( Corsa
35 del Palio
קורסים 299 ,298

קוֹרסיני ,משפחת Corsini family
136
קטנוע ,השכרה 313
קיאנטי ,חבל Chianti region
טיול של יום בקיאנטי 229
יין 269 ,207 ,21

קיאנטי קלאסיקו Chianti Classico
293 ,207
קידומות 305
קיוּזי 228 Chiusi
קיני ,גליליאו Chini, Galileo
194 ,175
קיץ בטוסקנה 35
קיקרו 48 ,26 Cicero

קלמנטיוס השביעי ,האפיפיור
53 ,52 ,50 Clement VII, Pope
קָמאלדוֹלי 195 ,191 Camaldoli
קָמאלדוֹלי ,מסדר Camaldolite
89 order

)ה(קָמפּאניל ֶה )פירנצה(

135 ,64-65 Campanile
מפת רחובות מאוירת 62
קמפינג ,אתרי 274 ,246
קָנטאגאלינ ָה 162 Cantagallina
קניות 284-289
אוכל ומשקאות ,288 ,286�287
289
אמנות ועתיקות 288 ,286
אמצעי תשלום 284
בגדים 287 ,284�285
בטוסקנה 289
בפירנצה 284
בתי כלבו 287 ,284
חופשה במלון דירות 298
מה לקנות בטוסקנה 30-31
מתי לקנות 284
מתנות 288 ,286
נעליים 287 ,285
ספרים ונייר 288 ,286
עור 287 ,285
פטור ממס ערך מוסף 298 ,284
קוסמטיקה 288 ,285
תכשיטים 288 ,285

ראוגםשווקים
קסטאניוֹ ,אנדריאה דֶל
Castagno, Andrea del
הסעודההאחרונה92 ,89
קסטלו די בּרוֹליוֹ Castello di

Brolio
טיול של יום בקיאנטי 229
מנ ָה Castello di
קסטלו די רוֹ ֶ
45 Romena
קסטֶלינ ָה אִין קיאנטי Castellina
in Chianti
טיול של יום בקיאנטי 229

קסטלנוּאוֹבוֹ די ג ָרפאני ַאנ ָה

Castelnuovo di Garfagnana
173
קפה 269

קפה�האוּס ,גני בּוֹבּוֹלי )פירנצה(
124 Kaffeehaus

344

קפלה בּארדי ,סנטה קרוֹצֶ'ה

)פירנצה( 73 Cappella Bardi

קפלה בּארוֹנצֶ'לי ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה( Cappella Baroncelli
73
קפלה בּראנקאצ'י Cappella
137 ,126-127 Brancacci

קפלה בּראנקאצ'י )פירנצה(
,126-127 Cappella Brancacci

קתדרלה ראודוּאוֹמוֹ

קתרינה דה מדיצ'י 'Caterina de
50 Medici

קתרינה הקדושה מסיינה

185 Catherine of Siena, St
בּאניוֹ ויניוֹני Bagno Vignoni
226
מקום הולדתה 216
סן דומניקו )סיינה( San
223 Domenico

137

קפלה דֶה פּאצי ,סנטה קרוֹצֶ'ה
)פירנצה( Cappella de’ Pazzi
73

קפלה דֵיי פּרינצ'יפּי ,סן לורנצו
)פירנצה( Cappella dei Principi
90�91
)ה(קפלה הספרדית ,סנטה מריה
נוֹבֶל ָה )פירנצה( Cappella degli
110 Spagnoli

קפלה מֶדיצֶ'ה ,סן לורנצו
)פירנצה( Cappelle Medicee
מפת רחובות מאוירת 86
קפֶּלוֹ ,ביאנקה Cappello, Bianca
ָ
165

פּאלאצוֹ די ביאנקה ָקפֶּלוֹ
)פירנצה( Palazzo di Bianca
116 Cappello

ה קרבבאָנגיאַרי )ליאונרדו דה
וינצ'י( 197
ה קרבבסןרוֹמאנוֹ )אוּצֶ'לוֹ(
82 ,48
קֶרוּבּיני ,לוּאיג'י Cherubini,
95 Luigi
קרוואג'ו 122 ,83 Caravaggio

קרוֹנאקָה )סימוֹנ ֶה דֶל

פּוֹלאיוּאוֹלוֹ( Simone) Cronaca
(del Pollaiuolo
סנטו ספּיריטוֹ )פירנצה( Santo
118 Spirito

פּאלאצוֹ גוּאדאני )פירנצה(
118 Palazzo Guadagni

פּאלאצוֹ סטרוֹצי )פירנצה(

105 Palazzo Strozzi

קרל הגדול ,הקיסר

44 Charlemagne, Emperor
סנט'אָנטימוֹ ,45 Sant’Antimo
228
סנטי אָפּוֹסטוֹלי )פירנצה( Santi
109 ,102 Apostoli
קרל החמישי ,הקיסר Charles V,
52 Emperor

קרמיקה

מה לקנות בטוסקנה 30

)ה(קרן העולמית לחיות הבר

World Wide Fund for Nature
241 ,239
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קָרנ ֶבאל ֶה )ויאֶרג'וֹ( Carnevale
38 ,37 ,34
קרתוזי ,המסדר Carthusian
162 order

קאז ָה די סנטה קתרינה

)סיינה( Casa di Santa Caterina
219

ר

ראדיָה אִין קיאנטי Raddia in
Chianti
טיול של יום בקיאנטי 229

ראסֶניָה דֶל קיאנטי קלאסיקוֹ

)גֶרבֶה אִין קיאנטי( Rassegna
36 del Chianti Classico
ראסקין ,ג'ון ,55 Ruskin, John
182 ,83
ראש השנה האזרחית 37

ֶרגאטָה די סן ראניֶירי )פיזה(

35 Regata di San Ranieri
רובנס ,פיטר פול Rubens, Peter
122 ,83 Paul
דיוקןעצמי106
תוצאותהמלחמה123

רוברטו קאבאלי )פירנצה(

287 Roberto Cavalli
רוּג'יֶירי ,פרדיננדו Ruggieri,
119 Ferdinando
רוּג ֶ'רי 95 Ruggeri

רודיאו ֶדל ָה רוזה )אָלבּאֶרז ֶה(

35 Rodeo della Rosa
רוֹז ָה ,סלבטורה Rosa, Salvatore
179
רוֹזֶל ֶה Roselle
טיול באֶטרוּריָה 241

רוֹטוֹנדָה די סנטה מריה דֶלי

אָנג ֶ'לי )פירנצה( Rotonda di
135 Santa Maria degli Angeli
רומאים 42-43
אֶָרצוֹ 199 Arezzo
בתי�מרחץ 185
לוּקָה 178 ,176 Lucca
מאֶרמָה 236 ,231 Maremma

פיאצה ֶדל ָה רפובליקה
)פירנצה( Piazza della
102 Repubblica

345

פיֶיזוֹל ֶה 132�133 Fiesole
קוֹז ָה 240 Cosa

תיאטרו רומאנו )ווֹלטֶָרה(
167 Teatro Romano

רומאנסקית ,אדריכלות 24
רוֹמוּאַלדוֹ הקדוש Romualdo,
195 San
רוֹסוֹ פיוֶֹרנטינוֹ 27 Rosso Fiorentino
ההורדהמהצלב197 ,166

ציורי הקיר בסנטיסימָה
אטָה )פירנצה( 98
אָנוּנצי ַ
רוֹסוֹ ,צאנוֹבּי דֶל Rosso, Zanobi
125 del

רוֹסי ,וינצ'נצו דֶה Rossi, Vincenzo
de’ 124
רוֹסיני ,ג'וֹאקינוֹ Rossini,
95 Gioacchino
רוֹסֶלינוֹ ,אנטוניו Rossellino,
131 Antonio
רוֹסֶלינוֹ ,ברנרדו Rossellino,
Bernardo

בּאדיָה פיוֶֹרנטינ ָה )פירנצה(
70 Badia Fiorentina
הבשורה198

פּאלאצוֹ פּיקוֹלוֹמיני )סיינה(

219 ,217 Palazzo Piccolomini
פּיאֶנצָה 226 Pienza

ציורי הקיר בסנטו סטפאנו
)אֶמפּוֹלי( 164
קברו של ליאונרדו בּרוּני 73
רוֹסֶלי ,קוזימו Rosselli, Cosimo
118

רופאים 300-301
רופאי שינים 301
רוּפינ ָה 194 Rufina
רוּצֶ'לאי ,ברנרדו Rucellai,
104 Bernardo
רוּצֶ'לאי ,ג'ובאני Rucellai,
48 Giovanni

פּאלאצוֹ רוּצֶ'לאי )פירנצה(

104 Palazzo Rucellai
קברו 104
רוּצֶ'לאי ,משפחת Rucellai family
110
רוק ,מוסיקת 291
ִריוֹ מרינה 238 Rio Marina
טיול של יום באֶלבָּה 235
ריזוֹרג'ימֶנטוֹ 54 Risorgimento

רינאלדוֹ ,מוּצ'וֹ ופרנצ'סקו די

Rinaldo, Muccio and Francesco
218 di
ריקארדי ,משפחת Riccardi
89 family

רכבת 308-310
מנמל התעופה של פיזה 307

מֶרקאטוֹ צֶ'נטראל ֶה )פירנצה(
,88 ,86 ,10 Mercato Centrale

נוֹבֶל ָה )פירנצה( Stazione di
113 Santa Maria Novella
רמברנדט 106 ,83 Rembrandt
ֶרני ,גווידוֹ 83 Reni, Guido

שוק הפרחים )פירנצה(

סטאציוֹנ ֶה די סנטה מריה

)ה(רנסאנס

אדריכלות 25
אמנות 83 ,82 ,26-27
היסטוריה 48-49

מסלול הליכה בפירנצה של

תקופת הרנסאנס 134-135
פרסקאות 28-29
רפאל 27 Raphael

גלריה פָּלאטינ ָה ,פּאלאצוֹ פּיטי
)פירנצה( Galleria Palatina
120
דיוקנהשלאשה122

המדונהשלהחוחית83
המדונהשלהכיסא123 ,122
רפואיים ,שירותים 300-301
רפואת חירום 301 ,300

ש

שארל השמיני ,מלך צרפת

Charles VIII, King of France
52

שארל התשיעי ,מלך צרפת

50 Charles IX, King of France
שגרירויות 299

שווקים

בטוסקנה 289
בפירנצה 288

מֶרקאטוֹ די סן לורנצו

)פירנצה( Mercato di San
288 ,19 Lorenzo

מֶרקאטוֹ די סנט'אָמבּרוֹג'וֹ
)פירנצה( Mercato di
288 Sant’Ambrogio
מֶרקאטוֹ נוּאוֹבוֹ )פירנצה(
,112 ,103 Mercato Nuovo
288 ,134

288

288 Mercato delle Piante

שוק הפשפשים )פירנצה(
288 Mercato delle Pulci

ראוגםקניות

שולףהקוץ81

שוק הפרחים )פירנצה( Mercato
288 delle Piante

שוק הפשפשים )פירנצה(

288 Mercato delle Pulci
שוק הקש )פירנצה( Straw
112 Market
שחייה 293
שטרות 303

ה שילושהקדוש )מאזאצ'וֹ(
110 ,26
שיש ,קארארה 172
שלי ,פֶּרסי בּיש Shelley, Percy
34 Bysshe
מותו 161 ,55
שליחים ,דואר 305
שמש 35
שעון 298

שעות פתיחה
בנקים 302
חנויות 284
מוזיאונים 297

ת

תדאו די בּארטוֹלוֹ Taddeo di
41 Bartolo

ג ימיניאנוהקדושוהניסיםשלו
214

המדונהוהילד214
חייהשלמריההקדושה218
יוםהדין215

עלייתהלשמייםשלמריה
הקדושה ,טריפטיכון 227
תהלוכתחכמיהקדם )גוֹצוֹלי(
89 ,56�57

תחבורה 306-315
אוטובוס 310

אוטובוסים בינעירוניים 310
דרום טוסקנה 232
טיסה 306-307
כרכרות רתומות לסוסים 297
מונית 315
מזרח טוסקנה 192
מכונית 312-313
מערב טוסקנה 155
מרכז טוסקנה 208
צפון טוסקנה 171
רכבת 308-309

ה תחייה)פיירו ֶדל ָה פרנצ'סקה(
196�197
תחנות דלק 313
תחרות בזים )מאסָה מריטימָה(
39 Falcon Contest

תיאטרו דֵיי דיפֶֶרנטי )בּארג ָה(
291 Teatro dei Differenti

תיאטרו דֶל מאג'וֹ )פירנצה(
291 Teatro del Maggio

תיאטרו דֶל פרגולה )פירנצה(

291 Teatro del Pergola
תיאטרו וֶרדי )פירנצה( Teatro
291 Verdi
תיאטרון 290�291
תיאטרו רומאנו )פיֶיזוֹל ֶה( Teatro
132 Romano
תיירות אחראית 306
תיקון וחילוץ ,שירותי 313

תכשיטים

פּוֹנטֶה וֶקיוֹ )פירנצה( Ponte
106�107 Vecchio
חנויות 288 ,285
תכשיר הגנה מהשמש 300
)ה(תעלה האטרוסקית Etruscan
240�241 Canal
תפריטים 265

347

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

346

שמותמסחריים
246 Tastes of Italy
291 ( )פירנצהTenax
The Learning Center of Tuscany
299 ,298
287 ( )פירנצהThe Mall
283 ( )פירנצהTiratoio
288 ( )פירנצהTorrini
246 Touring Club Italiano
301 Tourist Medical Centre
309 Tourist trains
310 TRA�IN
( )פירנצהTrattoria Santa Croce
283
309 ,308 ,299 ,297 Trenitalia
U
293 Ufficio Guide
Ufficio Informazioni Turistiche
299 ,296
288 ( )פירנצהUgolini
( )גראסינ ָהUgolino Golf Course
293
288 ( )פירנצהUgo Poggi
( )סיינהUniversità per Stranieri
299

( )גרוֹסֶטוֹPunta Ala Golf Club
293

Q
287 ( )פירנצהQuercioli
R
293 Ramblers Holidays
287 ( )פירנצהRaspini
283 ( )פירנצהRed Garter
246 Relais & Châteaux
293 Rendola Riding Stables
( )פירנצהResidence San Niccolò
246
283 ( )פירנצהRex Café
287 ( )פירנצהRinascente
283 ( )פירנצהRivoire
283 ( )פירנצהRobiglio
288 ( )פירנצהRomanelli
287 ( )פירנצהRomano
283 ( )פירנצהRose’s Bar
306 Ryanair

W
299 Walking Tours of Florence

S
291 ( )פירנצהSala Vanni
291 ( )פירנצהSaschall
288 ( )פירנצהSbigoli Terracotte
283 ( )פירנצהScudieri
287 ( )פירנצהScuola del Cuoio
293 Sherpa Expeditions
315 Siena Radiotaxi
288 ( )פירנצהSignum
310 SITA
293 Societa Canottieri Firenze
( )פירנצהSpezierie Erboristerie
75
293 Spiro Sub Diving Club

Z
288 ( )פירנצהZanobini

T
287 ( )פירנצהTaf

V
293 Vallebona
283 ( )פירנצהVestri
283 ( )פירנצהVini del Chianti
283 ( )פירנצהVini e Panini

288 ( )פירנצהMirabili
Mondobimbo Inflatables Parterre
291 ()פירנצה
288 ( )פירנצהMosaico di Pitti
( )פירנצהNelson Mandela Forum
291
N
288 ( )פירנצהNeri
293 Nonna Lina’s Kitchen
O
291 Odeon Original Sound
( )פירנצהOld England Stores
288
11 ( )סיינהOsteria Le Logge
P
309 Palio Viaggi
( )פירנצהPaperback Exchange
288
( )פירנצהParco delle Cascine
288 Parco delle Cascine
288 ( )פירנצהParenti
( )פירנצהPassamaneria Valmar
288
283 ( )פירנצהPasticceria Maioli
283 ( )פירנצהPaszkowski
287 ( )פירנצהPeluso
288 ( )פירנצהPegna
63 מפת רחובות מאוירת
283 ( )פירנצהPerchè No!
287 ( )פירנצהPeruzzi’s
288 ( )פירנצהPineider
293 ( )פירנצהPiscina Bellariva
288 ( )פירנצהPommellato
287 ( )פירנצהPrincipe
288 ,283 ,10 ( )פירנצהProcacci
288 ( )פירנצהProfumeria Inglese

( )פירנצהFrieze of Papier Mâché
117
287 ( )פירנצהFurla

G
283 ( )פירנצהGastronomia Vera
( )פירנצהGelateria de’ Ciompi
283
283 ( )פירנצהGelateria Veneta
283 ( )פירנצהGilli
287 ( )פירנצהGioel
283 ( )פירנצהGiovacchino
283 ( )פירנצהGiubbe Rosse
288 ( )פירנצהGiulio Giannini
( )פירנצהGuardia Medica
300,301
I

( )פירנצהIl Barretto Piano Bar

283
287 ( )פירנצהIl Bisonte
283 ( )פירנצהIl Caffè
283 ( )פירנצהIl Innocenti
288 ( )פירנצהIl Papiro
283 ( )פירנצהIl Rifrullo
288 ( )פירנצהIl Torchio
287 ( )פירנצהIntimissimi
L

( )פירנצהLa Bottega dei Cristalli
288
10 ( )פירנצהLa Casalinga
293 La Cucina del Garga
283 ( )פירנצהLa Ghiotta
283 ( )פירנצהLa Loggia
11 ( )פּיאֶנצָהLa Pergola
287 ( )פירנצהLa Perla
283 ( )פירנצהLa Vigna
311 Lazzi
288 (‘ )פירנצהLe Vanita
283 ( )פירנצהLe Volpi e l’Uva
283 ( )פירנצהLì Per Lì
Lisa Corti Home Textile
288 ( )פירנצהEmporium
Lorenzo de’ Medici Art Institute
293 of Florence
287 ( )פירנצהLuisa Via Roma

M
287 ( )פירנצהMadova
288 ( )פירנצהMandragora
283 ( )פירנצהMarino
287 ( )פירנצהMatucci
306 Meridiana
301 Meyer Children’s Hospital
293 Millesimi
246 ( )פירנצהMini Residence

309 ,307 ,299 CIT Viaggi
299 Citysightseeing Firenze
293 ,246 Club Alpino Italiano
287 ( )פירנצהCoccinelle
287 ( )פירנצהCoin
Consorzio del Vino Brunello di
293 Montalcino
299 Context Travel
310 COPIT of Pistoia
293 ( )פירנצהCostoli
315 ,310 CPT
246 Cuendet
D
10 ( )פירנצהDa Mario
283 ( )פירנצהDa Nerbone
315 ,313 DF Bike
287 ( )פירנצהDivarese
288 ( )פירנצהDolceforte
283 ( )פירנצהDolce Vita
283 ( )פירנצהDolci Dolcezze
283 ( )פירנצהDonnini
288 ( )פירנצהDucci
E
288 ( )פירנצהEdison
283 ( )פירנצהEnoteca Baldovino
( )פירנצהEnoteca De’ Giraldi
283
( )פירנצהEnoteca Fuoriporta
283
Erboristeria di Palazzo Vecchio
288 ()פירנצה
( )פירנצהErboristeria Inglese
288
287 ( )פירנצהEredi Chiarini
246 Europa Villa Camerata
F
283 ( )פירנצהFa Chi Sa
301 13 Farmacia Comunale
Farmacia di Santa Maria Novella
288 ()פירנצה
301 Farmacia Molteni
( )פירנצהFeltrinelli International
288
309 Ferrovie Turistiche
( )פירנצהFiaschetteria Balducci
283
297 Firenze Card
299 Firenzemusei
315 ,313 Florence by Bike
246 Florence Promhotels
315 Florence Radiotaxi
283 ( )פירנצהForno Pugi
287 ( )פירנצהFrancesco
308 Freccia rossa

A
246 AB&BA
299 ,297 Accessible Italy
246 Agriturismo
288 ( )פירנצהAlessi
283 ( )פירנצהAlimentari
288 ( )פירנצהAline
293 Apicius Culinary Institute
288 ( )פירנצהAprosio & Co.
299 ,298 Arcigay
299 ,298 Arcilesbica
288 ( )פירנצהArmando Poggi
( )פירנצהArredamenti Castorina
288
Associazione Volontari
301 Ospedalieri
313 ATAF
291 ( )פירנצהAuditorium Flog
313 Automobile Club d’Italia
313 Automotocicli Perozzi
B
283 ( )פירנצהBadiani
283 ( )פירנצהBanchi
Barberino Designer Outlet
287 ()פירנצה
( )פירנצהBar Vivoli Gelateria
283 ,71
11 ( )פירנצהBellariva
287 ( )פירנצהBeltrami
283 ( )פירנצהBoccadama
287 ( )פירנצהBojola
288 ( )פירנצהBottega dell’Olio
283 ( )פירנצהBottiglieria Torrini
C
283 ,11 ( )פירנצהCafé Ricchi
283 ( )פירנצהCaffè Amerini
283 ( )פירנצהCaffè Caruso
283 ( )פירנצהCaffè La Torre
283 ( )פירנצהCaffè Santa Trinita
283 ( )פירנצהCaffè Strozzi
283 ( )פירנצהCaffeteria Henry
283 ( )פירנצהCaffè Voltaire
Cantinetta del Verrazzano
283 ()פירנצה
310 CAP & COPIT of Florence
287 ( )פירנצהCasa dei Tessuti
283 ( )פירנצהCasa del Vino
288 ( )פירנצהCei
283 ( )פירנצהCennini
293 Centro d’Arte Verrocchio
Centro Internazionale Dante
299 ( )סיינהAlighieri
246 Chianti Slow Travel
283 ( )פירנצהChiaroscuro
293 Cicloposse

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על פירנצה
וטוסקנה?

למידע נוסף
לחצו כאן

© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.
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שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד .במילים אחרות ,אל תשתפו את הקובץ באינטרנט ,אל
תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים ,ואל תמכרו אותו.

