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בלב כיכר ֶמָדה יש דיסק 
מסתובב גדול, מעשה ידי הפסל 

ארנאלדו ּפֹומֹודֹורֹו )1980(.

. תיאטרון לָה סקאלָה
זה היה המבנה החשוב הראשון 

שנבנה מחדש במילאנו אחרי 
ההפצצות בשנת 1943 3

ּפָלאצֹו 
ָמרינֹו

פיאצה ֶמרקאנטי

זּוָקה אין גלריה הוא בית קפה 
־פופולרי, המעוטר בפסיפס ובעי

צוב משנת 1921.

פיאצה 
פֹונטאנָה 
 piazza(

Fontana( היתה 
זירת פעולת 

טרור ב־1969: 
פצצה בבנק 

לחקלאות הרגה 
16 בני־אדם. 

במרכז הכיכר יש 
מזרקה שתכנן 

ּפיֶירָמריני 
.)1783(

. דּואֹומֹו
הכנסייה השלישית בגודלה בעולם )אחרי 

בזיליקת פטרוס הקדוש והקתדרלה 
בסביליה( מתנשאת מעל הכיכר הגדולה 

הקרויה על שמה 1

סן קרלו נבנתה 
בשנים 1838-47.

ּפָלאצֹו ֶרָאלֶה

 מפת רחובות מאוירת: 
פיאצה ֶדל דּואֹומֹו

 piazza del( פיאצה ֶדל דּואֹומֹו
Duomo( תוכננה על־ידי 

־ג'ּוזֶּפֶה ֶמנגֹוני. בנייתה התעכ
־בה זמן רב, והיא נפתחה לצי

בור ב־1865. הכיכר היא 
נקודת מוצא מושלמת לביקור 

במרכז העתיק של מילאנו. 
־האזור גדוש מבקרים המתפ

עלים מ"המכונה הגדולה של 
־הדּואֹומֹו," כפי שכינה ָאלֶ

־סאנדרֹו מאנזֹוני את הקתד
המאורסים. בכיכר נקו־ ברלה 

־דות רבות בהן נהנים המילנזים מאפ
ריטיף של בוקר יום א'. הצעירים 

מעדיפים את קֹורסֹו ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה 
השני, שבו נמצאים רוב בתי־הקולנוע 

והחנויות וחנויות הכלבו.

סן פֶֶדלֶה
־כנסייה זו היא דוגמה טיפו
סית לאדריכלות הקונטרה־

רפורמציה, וחביבה על 
אצולת מילאנו הוותיקה 5

פסל בקאזָה 
ֶדלי אֹוֶמנֹוני

קאזָה ֶדלי אֹוֶמנֹוני

. גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה השני
־הגלריה היתה אחד ממבני הברזל והזכוכית הראשו

נים באיטליה 2

פיאצה ֶדל ליּבֶרטי 
קרויה כך בזכות 
חזית הָאר נּובֹו 

־)באיטלקית, ליּבֶ
רטי( בבית מס' 8. 
הפיאצה שוחזרה 

אחרי הפצצות 
.1943

 

   

מקרא
  מסלול מומלץ

מפת איתור
ראו מפת רחובות 3, 4, 7, 8, 10

צפון־מזרח 
מילאנו

צפון־מערב 
מילאנו

דרום־מערב 
מילאנו

דרום־מזרח 
מילאנו

המרכז
העתיק

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 160 ועמ' 172-73

י נ
ֹו ז

נ
א

מ
ה 

י ו

        

v
P I A Z Z A

S A N
F E D E L E

פיאצה 
ֶמָדה

v I A  S A N  P A O L O

ני
ש

 ה
לֶה

ּוֶא
ָמנ

אי
יֹו 

ֹור
ט

 וי
סֹו

ֹור
ק

פיאצה פֹונטאנָה

פיאצה 

אֹומֹו דּו

v I A
 A R C I v

E S C O v A D O

v
I AM

A
R

C
O

N
I

P
I A

Z
Z

A

D
I A

Z

v
I A

 
M

A
Z

Z
I N

I

v
I A

M
E

N
G

O
N

I

v
I A

 G
R

O
S

S
I

ל'ָאֶרנגאריֹו

4 5 ה י ת ו ב י ב ס ו ו  נ א ל י מ 4 ק4 י ת ע ה ז  כ ר מ ה

הכוכבים

דּואֹומֹו  .

גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה   .
השני

תיאטרון לָה סקאלָה  .

0 100
מ'

 

 

q

n

ª

Q

Q
n

ª
ª

ª

ª

ª

r
w

q

2

3
7
6

4 5

1

0
9

8

y
e

t

Duomo

S. Babila

גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה השני היא חדר האורחים האלגנטי של מילאנו מאז 1867

היה ה הדּואֹומֹו  שסביב  אזור 
המרכז הדתי של העיר במאה 

הרביעית. עד למאה ה־14 
שכנו כאן הבזיליקות של סנטה 
ֶטקלָה וסנטה מריה ָמג'ֹוֶרה ובתי־

הטבילה הקדומים סן ג'ובאני ָאלֶה 
וסנטו סֶטפאנֹו. כל המב ־פֹונטי 

נים האלו נהרסו כדי לפנות מקום 
־לקתדרלה החדשה. המרכז הפו
־ליטי והמנהלי של העיר שכן בּפָ

לאצֹו ֶדלָה ראג'ֹונֶה הסמוכה. אותה 
תקופה לא היה שטחה של מילאנו 

גדול בהרבה מזה של המרכז 
למעשה,  היום.  של  העתיק 
פיאצה ֶדלָה סקאלָה ניצבה בקצה 

העיר. פיאצה ֶדל דּואֹומֹו המתה בתי־
עסק קטנים עד למאה ה־18, וכאן נערכו 

־הטקסים הדתיים והאזרחיים המרכ
זיים. במאה ה־19 הפך האזור לגלעין 

־שממנו נמתחו שדרותיה המרכ
זיות של העיר. בשנות ה־60 של 
המאה ה־19 הרסו שליטי העיר את 
הבתים והחנויות החרבים שסביב 
הדּואֹומֹו, כדי לפנות מקום לבניית 

־הגלריה, שנחשבה אז למבנה עתי
דני ולסמל איחודה של איטליה. 

־החורבן שזרעו הפצצות במל
־חמת־העולם השנייה יצר אזו

רים ריקים נרחבים, בהם הוקמו 
מאוחר יותר מבנים מודרניים. 
המרכז העתיק של מילאנו גדוש 
מבקרים, הנמשכים לכאן בזכות 
הכנסיות, המוזיאונים והגלריות, אך לא 

פחות מזה בגלל החנויות המצוינות.

מקרא

 מפת רחובות מאוירת
עמ' 44-45

מטרו

לשכת מידע לתיירים

תחנת מוניות

המרכז העתיק

כל האתרים
רחובות, כיכרות ומבנים 

היסטוריים
גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה השני 2
פיאצה ֶדל ליּבֶרטי וקֹורסֹו ויטֹוריֹו 

איָמנּוֶאלֶה השני 8
q פיאצה ֶמרקאנטי
r ּפָלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו

ּפָלאצֹו ָמרינֹו 4
ּפָלאצֹו ֶרָאלֶה 0

קאזָה ֶדלי אֹוֶמנֹוני 6

קאזָה ָמנזֹוני ופיאצה ּבֶלג'ֹויֹוזֹו 7

כנסיות
דּואֹומֹו עמ' 46-49 1

סן גֹוטארדֹו אין קֹורֶטה 9
t סן ג'ֹורג'ֹו ָאל ּפָלאצֹו

e סן ֶסּפּולקרֹו
סן פֶֶדלֶה 5

 סנטה מריה ּפֶרסֹו סן 
y סאטירֹו

גלריות
 ּפינאקֹוֶטָקה ָאמּברֹוזיאנָה 

w 56-9 'עמ

תיאטראות
 תיאטרון לָה סקאלָה 

עמ' 52-53 3

הגעה
לקווי המטרו 1 )אדום( ו־3 )צהוב( יש תחנות בפיאצה ֶדל דּואֹומֹו. 
קווי החשמלית 1, 2 ו־20 עוצרים בחזית לָה סקאלָה, והחשמליות 
 .)via Orefici( בקווים 3, 12, 14, 16 ו־27 עוצרות בוויה אֹוֶרפיצ'י

 San( האוטובוס בקו 60, שתחנתו הסופית היא פיאצה סן ּבאּבילָה
Babila(, מגיע לסטאציֹונֶה ֶצ'נטראלֶה )תחנת־הרכבת המרכזית(.

פסלו של לאונרדו 
ָדה וינצ'י בפיאצה 

ֶדלָה סקאלָה
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בצירוף מפות, איורים ותמונות. חלק 
־מיוחד במדריך מוקדש לאגמי צפון איט

ליה, השוכנים מרחק נסיעה לא ארוכה 
ממילאנו. הפרק מידע שימושי גדוש 
מידע על מלונות, מסעדות, ברים, בתי־

קפה, חנויות, מתקני ספורט ואולמות 
בידור, ואילו בפרק חשוב לדעת יש 

־עצות מעשיות בנושאים שונים — מבט
חון אישי ועד שימוש במערכת התחבורה 
מפת רחוו  הציבורית. בסוף המדריך יש
ומפה של מערכת התחבורה הצי־  בות

בורית במילאנו.

דריך זה מסדרת Eyewitness מ
כולל מידע מפורט על אתרים, 
ת  ו צ ל מ ה ו י  ש ו מ י ש ע  ד י מ
ממומחים, שיסייעו לכם להפיק את 
ובאגמי  במילאנו  מביקורכם  המירב 
צפון איטליה. הפרק הראשון, היכרות 
עם מילאנו, ממקם את העיר בהקשר 
הגיאוגרפי וההיסטורי. בפרק מילאנו 
יש סקירה תמצי־  על קצה המזל ג
תית של הרקע האדריכלי והתרבותי 
של העיר. מילאנו וסביבותיה מתעמק 
באיזורי התיירות העיקריים של העיר, 

כיצד להשתמש במדריך זה

התמצאות בפרקים העוסקים באתרים

האתרים במילאנו חולקו לחמישה אזורי 
אתרים נפרדים, כשלכל אזור לשונית צבע 

־משלו. כל אחד מחמישה הפרקים המוקד
שים לאזורים השונים פותח ברשימה 

ממוספרת של האתרים הנסקרים בו. אגמי 

צפון איטליה עומדים במוקדו של פרק 
נפרד, שאף הוא מיוחד בלשונית צבע. 

בראש הפרק העוסק באגמים יש מפה של 
האזור, בה מוצגים וממוספרים האתרים 

העיקריים.

היכרות עם האזור1 
האתרים באזור מוצ גים כשלצידם 

ומספרם, ממוינים לפי קט גוריות, כשהמ
ספרים מוצ גים  גם במפת האזור. המפה 
כוללת  גם תחנות של תחבורה ציבורית, 

תחנות מוניות ומ גרשי חניה.

הלשונית שבשולי 
הדף מקלה על 

איתור אזור מסוים.

מפת רחובות מאויירת2 
מפה זו היא מבט ממעוף 

הציפור אל החלקים המעניינים 
ביותר בכל אזור. המספור של 

האתרים מותאם למספור במפת 
האזור שבעמוד הקודם ולתיאור 

המלא יותר בעמודי הפרק.

החלק המובלט ברקע ורוד 
מוצג ביתר פירוט במפת 

הרחובות המאוירת.

מסלול הליכה מומלץ הצעה לסיור ברגל 
הכולל את הרחובות המעניינים ביותר באזור.

מפת 
איתור

מפת איתור 
מבליטה את מיקומו 

של האזור ביחס 
לאזורים אחרים בעיר.
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Teatro alla Scala 3
Built by Giuseppe Piermarini 
in 1776-8, this opera house 
owes its name to the fact that 
it stands on the site of Santa 
Maria della Scala, a church 
built in 1381 for Regina della 
Scala, Bernabò Visconti’s 
wife. The theatre opened in 
1778; it was bombed in 1943 
and rebuilt three years later. 
After an extensive restoration 

programme that saw the addition of a new 
stage tower designed by Mario Botta, La 
Scala reopened in 2004. The opening night 
of the opera season is 7 December, the feast 
day of Sant’Ambrogio, Milan’s patron saint.
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The chandelier, made of Bohemian 
crystal (1923), holds 383 lightbulbs.

The boxes were like 
small living rooms where 

romantic trysts and parlour 
 games were arranged.

. Foyer
This large, mirror-
lined salon was 
renovated in 1936. 
There is a bust of the 
legendary conductor 
Arturo Toscanini.

The façade 
was designed by 
Piermarini so that 
passers-by in Via 
Manzoni could 
catch a glimpse 
of it.

. Museo Teatrale
The theatre museum was 
founded in 1913 and boasts 
a fine collection of sculpture, 
original scores, paintings and 

ceramics related to the history 
of La Scala as well as of theatre 
in general.

The orchestra 
pit was introduced in 
1907. Before then the 

orchestra played behind 
a balustrade on the same 

level as the stalls.

Stage
This is one of the largest stages 
in Italy, measuring 1,200 sq m 
(13,000 sq ft).

. Auditorium
Made of wood covered with red velvet 
and decorated with gilded stuccowork, 
the interior boasts marvellous acoustics 
and has a seating capacity of 2,015.

A tank filled with water, 
placed over the wooden 

vault, was ready for use in 
case of fire.

The BAlleT School
La Scala’s Ballet School was founded in 1813. 
originally there were 48 students who studied 
dance, mime or specialist disciplines. At the end 
of an eight-year course, the best students were 
awarded merits of distinction and became part 
of the theatre’s corps de ballet with an annual 

stipend of 3,000 lire. This rigorously 
disciplined school has produced such artists 
as carla Fracci and Luciana Savignano.

Teatro alla Scala in 1852, by Angelo Inganni

Poster for  
Turandot

entrance

Dressing 
rooms

Students at the 
Ballet School

VISIToRS’ checKlIST

Piazza della Scala. Map 3 C5 
(10 D2). q 1, 3 Duomo. Tel 02- 
85 45 62 16. Museo Teatrale 
alla Scala: Largo Ghiringhelli 1 
(Piazza Scala). Tel 02-88 79 24 
73. # 9am–noon, 1:30–5pm 
daily. & (a ticket to the museum 
includes a look at the theatre 
from a balcony, provided there 
are no rehearsals or shows). 7 
= www.teatroallascala.org 

STAR FeATUReS

. Auditorium

. Foyer

. Museo Teatrale

For hotels and restaurants in this area see p160 and pp172–3

תיאטרון ָלה סקאָלה 3
בית־האופרה )Teatro alla Scala( נבנה על־ידי ג'ּוזֶּפֶה 

ּפיֶירָמריני ב־1776-78. שמו בא לו 
מתוקף העובדה שהוא נבנה במקום בו 

ניצבה פעם כנסיית סנטה מריה ֶדלָה 
סקאלָה. כנסייה זו הוקמה ב־1381 עבור 
ֶרג'ינָה ֶדלָה סקאלָה, אשתו של ּבֶרנאּבֹו 
ויסקונטי. בית־האופרה נחנך ב־1778, 

ספג הפצצות קשות ב־1943 ונבנה 
־מחדש שלוש שנים מאוחר יותר. שיפו

צים מקיפים הביאו להוספת מגדל בימה 
חדש )תכנון: מריו ּבֹוָטה( ובית־

2004. ליל הפתי־ ־האופרה נפתח מחדש ב
חה של עונת האופרה הוא ה־7 

בדצמבר, יום חגו של 
אמברוזיוס, 
פטרונה של 

הנברשת עשויה בדולח בוהמי מילאנו.
)1923( ויש בה 383 נורות.

התאים דמו לחדרי אורחים 
קטנים, בהם נערכו מפגשים 

רומנטיים ומשחקי לאונג'
. פואייה

סלון עטור מראות זה שופץ ב־1936. 
ניצב בו פסל חזה של המנצח האגדי 

ארטורו טֹוסָקניני.

החזית תוכננה על־
ידי ּפיֶירָמריני כך 

שעוברי־האורח בוויה 
מאנזֹוני יוכלו לראות 

מעט ממנה.

. מוזיאון התיאטרון של לָה סקאלָה
 )Museo Teatrale alla Scala( במוזיאון

שהוקם ב־1913 יש אוסף נאה של 
פסלים, פרטיטורות מקוריות, ציורים וכלי 
קרמיקה הקשורים לתולדות לָה סקאלָה 

ולתיאטרון בכלל.

בור התזמורת הוא מ־1907. 
לפני כן ניצבה התזמורת 

מאחורי ּבָלּוסטָרָדה )שורת 
עמודי מעקה( במישור אחד 

עם התאים.

במה
שטח הבמה, שהיא אחת הגדולות 

באיטליה, הוא 1,200 מ"ר.

. אודיטוריום
עשוי עץ מכוסה בקטיפה אדומה, ומעוטר 
סטּוקֹו מוזהבים. האקוסטיקה באולם, שבו 

2015 מושבים, משובחת במיוחד.

מיכל מים הוצב מעל לקמרונות 
העץ למקרה של שריפה

בית־הספר למחול
בית־הספר )dipartimento Danza( הוקם ב־1813, 

ובראשיתו למדו בו 48 תלמידי מחול, פנטומימה 
והתמחויות דומות. כתום שמונה שנות לימוד זוכים 

התלמידים באות הצטיינות, מצטרפים לצוות הרקדנים 
של התיאטרון וזוכים למלגה שנתית. בית־ספר 

קפדני זה הניב כישרונות  כקרלה פראצ'י ולּוָצ'נָה 
ָסביניאנֹו.

לָה סקאלָה ב-1852 בציור של אנג'לו אינגאני
כרזה לאופרה 

טּוראנדֹוט

כניסה

חדרי 
הלבשה

תלמידים 
בבית־הספר 

למחול

מידע שימושי

 C5 3 מפה .Piazza della Scala
 ,1 v .Duomo 3 ,1 q .)D2 10(

2, 20. טל' 02-85-45-62-16. 
 Largo :מוזיאון התיאטרון

 .)piazza Scala( Ghiringhelli 1
טל' 02-88-79-24-73. # 

9:00-12:00, 13:30-17:00 מדי 
יום. & )כולל הצצה לתיאטרון 

עצמו ממרפסת, כאשר אין 
חזרות או הצגות(. 7 

www.teatroallascala.org  =

הכוכבים

. אודיטוריום

. פואיה

. מוזיאון התיאטרון

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 160 ועמ' 172-73
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מרכז מילאנו
־מילאנו היא עיר גדולה בכל המובנים, אך היא קומפקטית למדי באופן יחסי. העיר מחולקת במד
ריך זה לחמישה אזורים: המרכז העתיק, בו ניתן לטייל ברגל, חובק את הדּואֹומֹו ואת תיאטרון 
־לָה סקאלָה; ברובע הצפון־מערבי שוכנים ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו וסנטה מריה ֶדלֶה גראציֶיה, שבֶרפֶק

הסעודה האחרונה הנודעת של לאונרדו ָדה וינצ'י; סנט'ָאמּברֹוג'ו וסן לורנ־  טֹוריּום שלה שוכנת
־צו נמצאות בחלק הדרום־מערבי; ואילו בדרום־מזרח העיר שוכן קא גראנָדה, שהוא היום האוני

ברסיטה. ברובע הצפון־מזרחי הנרחב נמצאים רובע ּבֶרָרה, עם גלריות 
האמנות המפורסמות שלו, קֹורסֹו 

וונציה, וחנויות המעצבים של 
רובע האופנה.

ָקסֶטלֹו ספֹורֶצסקֹו
משפחת ויסקונטי בנתה מצודה 
1368. מאוחר יותר המשי־ ־זו ב
כה משפחת ספֹורצָה במלאכת 
הבנייה, ויצרה את אחד ממבני 
המגורים האלגנטיים ביותר של 

הרנסאנס )עמ' 64-67(.

סן לורנצו ָאלֶה קֹולֹונֶה
־כנסייה זו היא אחת הבזי

ליקות הנוצריות הקדומות, 
שנבנו במאה הרביעית 

עבור אמברוזיוס )ָאמּברֹוג'ֹו 
הקדוש(. זוהי גם הכנסייה 

היחידה שנשמרו בה 
חלקים מהמבנה הקדום 

)עמ' 80-81(.

ויה מֹונֶטנָּפֹולֶאֹונֶה
זהו הרחוב הנודע ביותר ב'מרובע' 

)Quadrilatero( בו שוכנים המעצבים 
המובילים )עמ' 106-07(.

ָאּבאציָה די ָקָרבאלֶה
 מנזר זה, שהוקם ב־1135 על־ידי נזירים בנדיקטינים־

ציסטרסיאנים, שוכן 7 ק"מ מדרום־מזרח למילאנו )עמ' 102-03(.

דּואֹומֹו
הקתדרלה הגותית־לומברדית של מילאנו היא הכנסייה 
השלישית בגודלה בעולם. בנייתה נמשכה ארבע מאות 

שנים ובראשה ניצב המדונינה, פסל מריה שהפך לסמלה 
של העיר )עמ' 46-49(.

מקרא
אתר חשוב  

תחנת מטרו  

תחנת רכבת  

תחנת ָּפָסנֶטה ֶפרֹוביארֹו  

תחנת מוניות  

חניון  

לשכת מידע לתיירים  

כנסייה  

בית־חולים  

תחנת משטרה  

1 5 ו נ א ל י מ ם  ע ת  ו ר כ י ה 1 ה4 פ מ ה ל  ע ו  נ א ל י מ

0 500
מ'

הכניסה לכנסיית סן גֹוטארדֹו 
אין קֹורֶטה

 סן גֹוטארדֹו אין 
קֹורֶטה 9

 10( D1 8 מפה .Via Pecorari 2
 3 ,1 q .02-86-46-45-00 'טל .)D4
 ,60 ,54 @ .27 ,23 ,12 v .Duomo

 14:00-18:00 ,8:00-12:00 # .65
ב'-ו' )עד 17:30 ו'(, 14:00-16:00 

שבת, 8:00-12:00 א'.
ָאצֹונֶה ויסקונטי, שליט מילאנו, 
 San( הורה לבנות את הכנסייה
Gottardo in Corte( ב־1336, 

כדי שתשמש קפלה דוכסית בבית־
המשפט )ּברֹולֶטֹו וֶקיֹו( של החצר. 

חללה הפנימי של הכנסייה נבנה 
מחדש, בסגנון ניאו־קלאסי, על־ידי 

ּפיֶירָמריני. על הקיר משמאל יש 
ציור צליבה של אסכולת ג'ֹוטֹו. 

־מצבת הקבורה של ָאצֹונֶה ויסקונ
טי, מעשה ידי ג'ובאני די ּבאלדּוצ'ֹו, 

שוכנת באפסיס: משני עבריו של 
פסל הדוכס הרוכן יש שתי דמויות 

־של נשים. מגדל הפעמונים המתו
מן, הבנוי לבנים ומתהדר בקשתות 

אבן קטנות, הוא פרי תכנונו של 
פראנצ'סקו ּפֶקֹורארי )סביבות 

.)1335

ָּפלאצֹו ֶרָאֶלה 0

 10( C1 7 מפה .Piazza del Duomo
 3 ,1 q .02-860-16-52 'טל .)D3

 ,60 ,54 @ .27 ,23 ,15 v .Duomo
65. # 14:30-19:30 ב', 9:00-19:00 
ג', ד, ו'-א', 9:30-22:30 ה'. מוזיאון 

הארמון Palazzo Reale. טל' 
 9:30-17:30 # .02-659-98-30

ג'-א'. 
מושב מנהל הקֹומּונֶה המילנזית 
 )palazzo Reale( 11במאה ה־

נבנה מחדש מיסודו )1330-36( 
על־ידי ָאצֹונֶה ויסקונטי. בשיאו 
היה המבנה המטה הראשי של 

אדוני מילאנו. החלטתו של 
־גאלֶָאצֹו מריה ספֹורָצה להע

ביר את הארמון היתה 
ראשית שקיעת מעמדו. 

ב־1598 שכן בו 
התיאטרון הקבוע הראשון 

של מילאנו. המבנה היה 
עשוי עץ, נבנה מחדש 
ב־1737, ומוצרט הילד 

ניגן בו. המבנה חרב 
בשריפה ב־1776.

המראה הניאו־
קלאסי של המבנה 

הניצב כאן היום 
הוא פרי תכנונו של 

ג'ּוזֶּפֶה ּפיֶירָמריני 
)1778(, שבנה אותו 

כמשכן לארכידוכס פרדיננד 
מאוסטריה־ֶאסֶטה. בתוך המבנה 

שכנו פעם רהיטים של עושה 
הארונות הנודע מאג'ֹוליני, 

וציורי קיר של מרטין קנֹולֶר 
וג'וליאנו טראּבאלֶזי, שהפכו 

אותו דגם חיקוי לבתי האצולה 
המילנזית. 

ב־1920 העניק המלך ויטֹוריֹו 
איָמנּוֶאלֶה השלישי לעיר מילאנו 

זכות זמנית למבנה, וב־1965 
רכשה אותו העיר למשרדיה, 
וכבית לתערוכות מתחלפות 

חשובות. במבנה שוכן היום 
 museo( מוזיאון הארמון

della Reggia(, בו מוצגים חלליו 
המפוארים של המבנה, והשלבים 

ההיסטוריים בהתעצבותו. 
 ,)Arengario( בניית הָאֶרנגָריֹו

שתוכנן על־ידי האדריכל פיירו 
ּפֹורטאלּוּפי ואחרים, החלה בסוף 
שנות ה־30 של המאה הקודמת, 

כחלק מתוכנית למודרניזציה של 
העיר. השם ָאֶרנגָריֹו מתייחס 

למקום בו נערכו מועצות העיר 
בימי־הביניים. ב־2007 החלה 

עבודת שיפוץ מקיפה, כדי 
־ליצור מוזיאון חדש לאמ

 museo( 20נות המאה ה־
 .)del Novecento
הפרויקט, בהנחיית 

האדריכל איטאלֹו רֹוָטה, 
יכלול מעטפת פלדה 

מבחוץ וגשר זכוכית 
המוביל אל ּפָלאצֹו 
־ֶרָאלֶה. מתחם המו

זיאון החשוב החדש 
יעקוב אחר האמנות 
האיטלקית במאה 

הקודמת, עם 
אגפים המוקדשים 
־לתנועות כמו הפו

טוריזם, האמנות 
המטפיזית, האמנות 

־המופשטת וָארֶטה ּפֹובֶָרה. המו
זיאון יכלול גם יצירות מהמאה 
20 של אמנים מילנזיים. המו־ ־ה

זיאון עתיד לפתוח את שעריו 
ב־2010.

q פיאצה ֶמרקאנטי

Cairoli- 1 q .)C3 9( C1 7 מפה
.Cordusio

piazza Mercanti( הוק־ )הכיכר 
מה בימי־הביניים והיתה מושב 
פעילות עירונית וציבורית, וגם 
בית כלא. ּפָלאצֹו ֶדלָה ראג'ֹונֶה 

)palazzo della Ragione( נבנה 
ב־1233 על־ידי ראש השרים 

)והשליט בפועל( אֹולדָרדֹו ָדה 
טֶרֶסנֹו, המופיע בתבליט מעשה 
ידי ָאנֶטלאמי על הצד הפונה אל 
הכיכר. בניין בית־המשפט הזה, 

קרוי גם ּברֹולֶטֹו נּואֹובֹו )בית־
המשפט החדש(, להבדילו מבית־

המשפט הישן )ּברֹולֶטֹו וֶקיֹו( 
שליד ּפָלאצֹו ֶרָאלֶה. שוקי העיר 

נערכו תחת הּפֹורטיקֹו, ואילו 
 Salone( הסאלֹונֶה ֶדאי ג'ּונדיצ'י

dei Giudici( שבקומה הראשונה 
שימש כבית־משפט. ב־1773 
נוספה קומה למבנה, בה שכן 

ארכיב הנוטריון. מצידה האחד 

צורות ייחודיות של המשכיות 
בחלל )1913( של 
אומברטו ּבֹוצ'ֹוני

ּפָלאצֹו ֶרָאלֶה בו מתקיימות כיום תערוכות מתחלפות

הבאר בפיאצה ֶמרקאנטי וּפָלאצֹו ֶדלֶה 
סקּואֹולֶה ּפָלָטינֶה )משמאל(

של הכיכר נמצאת לֹוגָ'ה ֶדלי 
 )Loggia degli Osii( אֹוזיי

שבנה מתאו ויסקונטי ב־1316. 
־החזית מעוטרת בשלטי מחוזו

תיה השונים של מילאנו ובפסלים 
של מריה וקדושים )1330(. לידו 

־ניצב ּפָלאצֹו ֶדלֶה סקּואֹולֶה ּפָלָ
 palazzo delle Scuole( טינֶה

Palatine( מ־1645, שעל חזיתו 
פסלים של אוגוסטינוס ושל 

המשורר הרומי ָאּוסֹוניּוס. ּפָלאצֹו 
 palazzo dei( ֶדאי ּפָניגָרֹולה

Panigarola( שמימין נבנה 
15 ושימש כאר־ ־מחדש במאה ה

כיב למסמכים ציבוריים. 
בלב הכיכר יש באר מהמאה ה־16. 

 )via Mercanti( בוויה ֶמרקאנטי
שוכן ּפָלאצֹו ֶדאי ג'ּוֶרקֹונסּולטי 

 )palazzo dei Giureconsulti(
 torre( בו בולט טֹוֶרה ֶדל קֹומּונֶה

del Comune( שבנה נאּפֹו טֹו־
ֵריָאני ב־1272. למרגלות המגדל 

יש פסל של אמברוזיוס.

ּפינאקֹוֶטָקה 
w ָאמּברֹוזיאנָה

עמ' 56-59.

e סן ֶסּפּולקרֹו

 B1 7 מפה .Piazza San Sepolcro
 ,3 ,2 v .Duomo 3 ,1 q .)C4 9(

 12:00-14:00 # .27 ,19 ,16 ,14
ב'-ו'. 5 17:00 לפני חגים 

לאומיים; 12:00 )חורף(, 17:00 
חגים לאומיים. ^

 San( הכנסייה
Sepolcro( הוקמה 
ב־1030 במקום בו 

ניצב הפורום הרומי 
העתיק, ונבנתה מחדש 
ב־1100, בתקופת מסע 

הצלב השני. החזית 
הניאו־רומאנסקית 

היא מאוחרת )1897( 
וחללה הפנימי של 

הכנסייה הוא בארוקי 
בעיקרו. תוכלו לראות 
שם שתי קבוצות פסלי 
טרקוטה של ָאגֹוסטינֹו 

ֶדה פֹונדּוטיס )המאה 
ה־16( המציגים את 

ישו רוחץ רגלי 
ואת הלקא־  תלמידיו

תו של ישו עם 
. מהכ־ סכייפא ופטרו

נסייה הרומאנסקית 
הקדומה שרדה רק 

הקריפטה, עם פסל 
קבוצתי של ההורדה מן הצלב 

מעשה ידי אסכולת ֶדה פֹונדּוטיס 
באפסיס.

t סן ג'ֹורג'ֹו ָאל ָּפלאצֹו

 B1 7 מפה .Piazza San Giorgio 2
 ,3 ,2 v .02-86-08-31 'טל .)B4 9(

 15:30-19:00 ,7:30-12:00 # .14
מדי יום. 5 18:00 לפני חגים 
לאומיים, 11:00, 18:00 חגים 

לאומיים; 8:00, 18:00 ב'-ו'.

 San Giorgio( הכנסייה העתיקה
al Palazzo, הוקמה ב־750( קרויה 
על־שם הּפאלאטיּום הרומי שניצב 
כאן. המבנה עבר שינויים מקיפים 
ב־1623 )על־ידי ריקיני( וב־-1800

21 )על־ידי קאניֹולָה(, ומהמבנה 
הרומאנסקי המקורי )1129( נותרו 
־רק שרידים מעטים. בקפלה השלי
שית במעבר הימני יש ציורים של 
1516(, עם אירו־ )ּבֶרנָרדינֹו לּואיני 

־עים מהפסיון של ישו. על הקמרו
נות יש פרסקו של הצליבה.

סנטה מריה ּפֶרסֹו סן 
y סאטירֹו

 9( B1 7 מפה .Via Speronari 3
 3 ,1 q .02-87-46-83 'טל .)B3

 # .16 ,15 ,14 ,3 ,2 v .Duomo
7:30-11:30, 15:30-17:30 מדי יום. 

5 18:00 לפני חגים לאומיים; 
11:00, 18:00 חגים לאומיים; 7:45, 

18:00 ב'-ו'.
 Santa( ראשיתה של הכנסייה
 )Maria presso San Satiro

־בבית־התפילה שהקים הארכיבי
שוף ָאנסּפֶרטֹו ָדה 

ּביאסֹונֹו ב־876. השריד 
היחיד מאותה כנסייה 

הוא קפלת הרחמים 
 Sacello della(

Pietà( אותה שינה 
ּבָרמאנֶטה במאה 

ה־15, ומגדל 
־הפעמונים הלו
מברדי־רומאנסקי. 

ב־1478 התבקש 
ּבָרמאנֶטה לבנות 
מחדש את הכנסייה, כדי להציל 

ציור קיר מהמאה ה־13 על חזיתו 
)לציור יוחסו תכונות פלאיות(. 

־ּבָרמאנֶטה קבע את הציור על המז
בח הראשי, וכדי לפתור את בעיית 
המקום )עומקו של האפסיס רק 97 
ס"מ( הציב את העמודים והתקרה 
בקיצור פרספקטיבי קיצוני, כמעין 

תעתוע־עין הגורם לאפסיס 
להיראות עמוק יותר. 

אגף הרוחב מוביל לקפלת סן 
סאטירֹו, שבה יש פסל ּפיֶאָטה 

מטרקוטה )סביבות 1482(. במעבר 
הימני יש מזרקת טבילה מתומנת 

שעיטר ֶדה פֹונדּוטיס.

r ָּפלאצֹו ּבֹורֹוֶמאֹו

 D4 4 מפה .Piazza Borromeo 7
 ,3 ,2 v .Cordusio 1 q .)D1 10(

 # .54 ,50 @ .27 ,19 ,16 ,14
חצר בלבד.

בית המגורים היוקרתי מהמאה 
 palazzo( 15ה־

Borromeo( נפגע 
אנושות בהפצצות של 

1943 והשריד היחיד 
שנותר ממנו הוא 
השער האֹוז'יבי, 

שעליו גילופי 
עלים ושלט 

־האצולה משפ
חת ּבֹורֹוֶמאֹו. 

החצר השנייה 
נבנתה מחדש 

באופן חלקי ויש בה ּפֹורטיקֹו 
משלושה עבריה ואילו בצד 

הרביעי, בין חלונות הלבנים, 
־נמצא העיטור המקורי עם המו

טו המשפחתי Humilitas. חצר 
זו מובילה לחדר המשחקים 

)sala dei Giochi( המעוטר 
ציורי־קיר של משחקים שהיו 

נהוגים בקרב אצולת התקופה, 
כולל משחק טארֹו מאת צייר 

הידוע בשם מאסטר המשחקים 
של ּבֹורֹוֶמאֹו. הרקע האדום הוא 
תוצר של תגובה כימית שגרמה 
להתחמצנות הצבע הכחול של 

השמיים.

שלט האצולה של משפחת 
ּבֹורֹוֶמאֹו, עם המוטו 
Humilitas המשפחתי

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 160 ועמ' 172-73
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התמצאות בפרקים העוסקים באתרים

מילאנו וסביבותיה
חמשת האזורים המוצגים במפה זו 

)עמ' 14-15( מקבילים לאזורי 
האתרים המרכזיים במילאנו. לכל 

אחד מהם מוקדש פרק שלם בחלק 
מילאנו וסביבותיה )עמ' 40-123(. 
אזורים אלו גם מודגשים במפה. 
לדוגמה, בחלק מילאנו על קצה 

המזל ג )עמ' 28-35(. הצבע המקיף 
את האזור מתאים לצבע הלשוניות.

מידע מפורט על כל אתר3 
המדריך כולל מידע פרטני על 

כל המונומנטים והאחרים החשובים 
האחרים. האתרים נסקרים לפי סדרם 
המספרי. מקרא הסמלים מופיע בקפל 

הכריכה האחורית.

תיבות מיוחדות דנות בהיבטים ייחודיים 
של המקומות המתוארים במדריך.

המספרים מתייחסים 
למיקומו של האתר במפת 

האזור ולמיקומו בפרק.

מידע שימושי כאן מרוכז כל המידע 
השימושי הנחוץ לתכנון הביקור באזור, כולל 

הפניות למפת הרחובות )עמ' 224-37(.

האתרים העיקריים4 
ולאתרים החשובים ביותר מוק

דשים לפחות שני עמודים מלאים. 
מבנים חשובים וכנסיות בולטות 

מוצ גים בתרשים חתך החושף את 
חללם הפנימי. בתרשימי מוזיאונים 

ו גלריות מופיעה מפה עם סימוני 
צבע המקלים על איתור המוצ גים 

החשובים.

מידע שימושי כאן מרוכז כל המידע 
השימושי הנחוץ לתכנון הביקור באתר.

הכוכבים מציין תכונות או פרטים 
שאסור להחמיץ.
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יול של יומיים במילאנו יאפשר ט
לכם להתרשם מאוצרותיה של 

הזמ מלוחות  שניים  ־העיר. 
עניין  במוקדי  מתרכזים  שלהלן  נים 
כמו הסעודה האחרונה של לאונרדו, 
הדּואֹומֹו, אוסף האמנות בגלריה ּבֶרָרה 
ובוטיקי האופנה. לשינוי בקצב, סעו 

לאגמים. הטיולים לאגם קֹומֹו ולאגם 
ָמג'ֹוֶרה יראו לכם מדוע הפכו אזורים 
אלו לאתרי־נופש מבוקשים, שמשכו 
אליהם לאורך השנים אישים נודעים, 
מהמשורר הרומי קאטּולּוס ועד הסופר 
ארנסט המינגווי. אומדני המחירים 

כוללים נסיעות, אוכל ודמי כניסה.

מילאנו של ימי־הביניים 
והרנסאנס

הסעודה האחרונה של לאונרדו  •
כנסיות עתיקות  •
שרידים רומאיים  •

רובע הנָבילי האופנתי  •

שני מבוגרים 83 אירו לפחות

בוקר
התחילו את היום, ב־9:00, עם 

אוספי הפיסול )כולל הּפיֶאָטה 
של רֹונָדניני של מיכלאנג'לו( 
ואוספי הציורים מתקופת ימי־
הביניים והרנסאנס בָקסֶטלֹו 

ספֹורֶצסקֹו )עמ' 64-67(. קפצו 
לביקור במוזיאון לארכאולוגיה 
)עמ' 74( כדי ללמוד על תולדות 

מילאנו בימי־קדם ולהמתין לשעת 
־צהריים, אז נפתחות דלתות הֶרפֶ
קטֹוריּום בסנטה מריה ֶדלֶה 

גראציֶיה )עמ' 72-73( כדי 
הסעוו בלאפשר למבקרים לצפות 

דה האחרונה של לאונרדו )יש 
להזמין תור לפחות שבועיים 

מראש(. מכאן, שובו על עקבותיכם 
לאורך קֹורסֹו מאגֶ'נָטה עד לפינת 

  ארבעה ימים נפלאים
במילאנו ובאגמים

 אמנות וקניות 
במרכז מילאנו

גלריות של האמנים הגדולים  •
בוטיקי אופנה  •

על גג הדּואֹומֹו  •
אופרה בלָה סקאלָה  •

שני מבוגרים 99 אירו לפחות

בוקר
התחילו את היום, ב־10:00, עם 
אמניה הגדולים של איטליה — 
לאונרדו, רפאלו וקאראווג'ו — 

בּפינאקֹוֶטָקה ָאמּברֹוזיאנָה 
)עמ' 56-59(. אחר־כך המשיכו 

מזרחה אל ויה טורינו ואל פיאצה 
ֶדל דּואֹומֹו )עמ' 44-45(. טפסו 
אל גג הקתדרלה השנייה בגודלה 

באיטליה )עמ' 46-49( וטיילו בין 
הצריחים כדי לשאוף את נופיה של 
העיר. לצהריים, גשו לקפה זּוָקה 
187(, ואז צאו לשוטט ולק־  )עמ'

נות בקניון המרהיב מן המאה 
ה־19, גלריה ויטֹוריֹו איָמנּוֶאלֶה 

השני )עמ' 50(.

אחר הצהריים
את כיכר סקאלָה מאגף משני 

עבריה בית האופרה הנודע לָה 
סקאלָה )עמ' 52-53( ומוזיאון 

התיאטרון שלו, המוקדש 
־לדמויות אגדיות כמו ורדי וטֹוסָק
ניני. כדאי לנסות להשיג כרטיס 

למופע הערב — עונת האופרה 
נמשכת לכל אורך השנה. 

סמוך לכיכר נמצא קוואדרילאֶטרֹו 
ד'אֹורֹו: מרובע הזהב התחום על־

־ידי ויה מאנזֹוני, ויה מֹונֶטנָּפֹו
לֶאֹונֶה, ויה סנט'אנדראה ו־ויה 

ֶדלָה סּפיגָה. במרובע תמצאו 
בוטיקים של שמות נודעים כמו 

דולצ'ה וגבנה, גוצ'י ופֶָרגאמֹו. אם 
אתם מעדיפים אמנות על־פני 

קניות, תוכלו למצוא באזור שני 
מוזיאונים מצוינים: מוזיאון 

)עמ' 108( ומו־  ּפֹולדי ּפֶצֹולי
זיאון ּבאגאטי ואלֶסקי )עמ' 

109(, בהם מוצגות יצירות משו־
בחות מאוספיה הפרטיים של 

אצולת מילאנו במאה ה־19. 
סיימו את היום בּפינאקֹוֶטָקה די 

ּבֶרָרה )עמ' 114-17(, שברובע 
ּבֶרָרה הגדוש ברים תוססים.

מוזיאון 
התיאטרון של 

לָה סקאלָה

המזרקה בחזית ָקסֶטלֹו 
ספֹורֶצסקֹו

צריחיו הגותיים של הדּואֹומֹו, הקתדרלה השנייה בגודלה באיטליה

ו נ א ל י מ ם  ע ת  ו ר כ י ה 1 0

 

ויה ָקרדּוצ'י, כדי ליהנות מארוחת־
צהריים קלה בבר מאגֶ'נָטה 

)עמ' 186(, המתהדר בעיצוב ָאר 
נּובֹו.

אחר הצהריים
בקרו בבזיליקת סנט'ָאמּברֹוג'ֹו 

)עמ' 84-87( המרהיבה, מן 
המאה הרביעית, ומשם שימו 

מוזיאון המדע והטכנוו לפעמיכם 
לו גיה )עמ' 88(, שבו יש העתקים 

של כמה מהמכונות שהמציא 
לאונרדו. אחרי הביקור, פסעו 

 Parco( לאורך פארק הבזיליקה
delle Basiliche( אל כנסיית סן 

לורנצו )עמ' 80-81( מהמאה 
הרביעית, שבחזיתה שורה של 

עמודים מהתקופה הרומית; אל 
מוזיאון הבישופות )עמ' 90(, 

שבו יצירות אמנות מאוצרות 
כנסיות בכל רחבי לומברדיה; ואל 

כנסיית סנט'ֶאּוסטֹורג'ֹו )עמ' 
90(, הגדושה פרסקאות מהרנ־

סאנס המוקדם. סיימו את הטיול 
באחד מהברים או המסעדות 

ההומים שבאזור הנָבילי הסמוך.

 יום משפחתי 
באגם ָמג'ֹוֶרה

דילוג בין איים במעבורת  •
טיול בגנים מופלאים  •

ארוחת־צהריים על גדות האגם  •
נופים עוצרי־נשימה  •

משפחה 116 אירו לפחות

בוקר
הדרך הטובה ביותר ליהנות מאגם 

ָמג'ֹוֶרה היא בהפלגה בין שלושת 
)עמ' 137( הזעי־  איי ּבֹורֹוֶמה

רים. התחילו את המסע בין 
האיים בעיירה סטֶרזָה שעל גדות 
האגם )עמ' 137(. בלו את הבוקר 
באיזֹולָה ּבֶלָה ובאיזֹולָה ָמדֶרה, שם 

תוכלו לראות טווסים מהלכים 
־בגנים האקזוטיים, וארמון שחד

ריו גדושים מוצגים מוזרים, כולל 
־בימות של תיאטרון בובות, ובו

בות הדגמה לבושות מדים. משם 
פנו לארוחת־צהריים נינוחה על 
גדות האגם, בכפר שעל איזֹולָה 

ֶדאי ּפֶסָקטֹורי.

אחר הצהריים
רדו מהמעבורת העושה דרכה 

לסטֶרזָה בתחנת מֹוָטרֹונֶה 
)Mottarone(. תתוגמלו על־כך 

בנופים מרהיבים. ניתן לשוב 
מכאן בהליכה של שלוש שעות, 

אך ייתכן כי תעדיפו לקנות 
כרטיס הלוך־ושוב. בתי־הקפה של 

סטֶרזָה נמצאים במרחק עשרים 
דקות הליכה לאורך משעול לגדות 
האגם, שלצידיו וילות מתפוררות.

אם יש לכם מכונית, תוכלו לעצור 
מחוץ לעיירה ָארֹונָה )עמ' 136( 
ולטפס 35 מטרים אל ראש הפסל 

הגבוה של קרלו ּבֹורֹוֶמאֹו. ילדים 
)מגיל שמונה ומעלה בלבד( ייהנו 
מהטיפוס במעלה גרם המדרגות 
הלולייני אל ראש הפסל, וייהנו 
לא פחות להשקיף מתוך עיניו 

ונחיריו של הקדוש אל נופי האגם.

וילה מֹונָסֶטרֹו היא אחד הבתים האלגנטיים שעל חופי אגם קֹומֹו

מבט מסטֶרזָה אל נוף אגם ָמג'ֹוֶרה וההרים המושלגים

יום באגם קֹומֹו 
האלגנטי

הדּואֹומֹו המפואר  •
הגנים המסוגננים  •

טיול על חוף האגם  •
וילות מלכותיות  •

שני מבוגרים 48 אירו לפחות

בוקר
התחילו את היום בקֹומֹו )עמ' 

142( שלחופי זרועו הדרום־מער־
בית של האגם. פסעו לאורך 

הטיילת והציצו אל חנויות המשי, 
ואחר־כך בקרו בדּואֹומֹו המרשים, 

ובמוזיאון המוקדש לזכרו של 
המדען הנודע ָאלֶסאנדרֹו וֹוולָטה. 
מכאן, צאו לעיירת־הנופש הנאה 
ּבֶלאג'ֹו )עמ' 145(. בקצה הכף 
שעליו שוכנת העיירה משתרעות 

אדמות וילה ֶסרּבֶלֹוני, בה ניתן 
לבקר רק בסיור מודרך )הירשמו 

בלשכת המידע לתיירים(. 

אחר הצהריים
הפליגו במעבורת לואֶרנָה )עמ' 

144(. כאן, לחופו המזרחי של 
האגם, תוכלו גם לסעוד צהריים. 
־אחרי הארוחה, בקרו בגנים הסימ
־טריים של וילה צ'יּפֶרסי ו־וילה מֹו
־נָסֶטרֹו, או טפסו אל חורבות ָקסֶט

לֹו די וֶציֹו מימי־הביניים, משם 
תוכלו ליהנות מזיו מראהו של 

האגם. אחרי־כן, הפליגו במעבורת 
אל טֶרֶמזֹו )עמ' 143( שלחופיו 
המערביים של האגם. כאן שוכנת 
וילה קרלוטה מהמאה ה־18, שלה 
גנים מדורגים ובתוכה יצירות של 

קאנֹובָה וָאיֶיז. שובו לּבֶלאג'ֹו לטיול 
ערבית נינוח בסמטאות העיירה.
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