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מבוא המבוא כולל תיאור
של הנוף ,של ההיסטוריה
ושל האופי של כל אזור ,ומו־
סבר בו כיצד התפתח האזור
במרוצת השנים ואילו מוקדי
עניין יש בו כיום.

חלק המזרחי של בוואריה עילית ,בין הנהרות אִילם וזאלצאך (,)Salzach

אהוב מאוד על התיירים ,ואלה נוהרים לכאן בזכות הנוף הטבעי
המרהיב .אווירה קסומה שורה במדרונות האלפים התלולים והמושלגים,

בעמקים הירוקים ובאגמים המרשימים קימז ֶה וקֶניגסז ֶה.

מתוארים בפרוטרוט האתרים החשובים,
תוך שימוש במפות ובאיורים .מידע על
מקומות לינה ועל מסעדות תמצאו בפרק
מידע שימושי  ,ואילו הפרק חשוב לדעת
כולל את המידע הנחוץ למטיילים -
מהמטבע המקומי ועד אמצעי התחבורה
באזור.

דריך זה יסייע לכם למצות את
המרב מביקורכם במינכן ובאל־
פים הבוואריים .הפרק הראשון,
היכרות עם מינכן ועם האלפים הבוואריים,
ממקם את העיר ואת האזור בהקשר
הגיאוגרפי ,ההיסטורי והתרבותי .בפר־
קים הבאים ,מינכן והאלפים הבוואריים

208

תוכלו לטייל במנהרות שהש־
תמרו באורח מרשים ולח־
צות ברפסודה אגם תת־
קרקעי שרוחבו כמאה מ'.
רבים משליטי בוואריה
וגרמניה נטו חיבה לאזור
זה .לבותיהם של  21ממלכי בוואריה
נטמנו בכד־כסף בקפלה ב אָל ֶט טינג,
ובפסגת קֶ לשטָיין בנה היטלר לעצמו
את 'קו הנשרים' .באָלטֶטינג מבקרים
גם עולי־רגל רבים ,הבאים לראות את
'המדונה השחורה' ,פסלון מריה הקדו־
שה שנודע בתכונותיו הפלאיות.
בחלקה המזרחי של בוואריה עילית
פזורים מבנים עתיקים מרשימים .הכנ־
סיות הקטנות מריה גֶרן ו ָס נקט
ּבָ ר ת ֹו ל ֹו ֶמ ה מ ק ס י מ ו ת ב מ י ו ח ד .
בּבּורג הָאּו ז ֶן נמצאת הטירה הארוכה
ביותר בעולם ועל אי בקימ ז ֶה הקים
לודוויג השני עוד אחד מארמונותיו
המרהיבים.
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בוואריה עילית (דרום)

Haag

ראו גם
• מלונות עמ' 267-8
• מסעדות עמ' 281-2
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סמלים נוספים במפה ראו קפל הכריכה האחורית

טר

נֹויהָאּוז ֶר שטראסֶה
ציר הקניות הארוך ביותר
במינכן רצוף מבנים
מהמאה ה־ ,19בתי קפה
וחנויות ,שמחזורי המכירות
שלהן נמנים עם הגבוהים
ביותר בגרמניה.

0

אָלי ֶינ
ויקטּו

הָייליג־ג ָייסט־קירכ ֶה

הכוכבים
 .פָראּואֶנקירכ ֶה
 .מיכאלסקירכ ֶה
 .נֹויֶיס ראטהָאּוס
מקרא
מסלול מוצע

אוניברסיטת לודוויג
מקסימיליאן 6

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  262-5ועמ' 276-9

הכוכבים מדגישים את מוקדי־
העניין שאסור להחמיץ.

3
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מידע מפורט כל האתרים
ושאר מוקדי־העניין החשובים
מתוארים בפרוטרוט ומופיעים
לפי הסדר ובהתאם למספור
במפת האזור .המידע השימושי
כולל הפניה למפת הרחובות,
לצד שעות פתיחה ומספרי
טלפון .למקרא הסמלים המופי־
עים במדריך ,ראו כריכה אחורית.

ביקור בלאנדסהּוט
כמו מינכן ,גם לאנדסהּוט שוכנת
בפיצול של הנהר איזאר .היא
משתרעת בין טירת טָראּוסניץ,
הממוקמת גבוה מעל העיר ,לבין
המנזר הסיסטרציאני ז ֶליגֶנתאל
( .)Seligenthalהעיר בנויה סביב
שני רחובות רחבים מקבילים ,אָל־
טשאט ( )Altstadtונֹוישטאט
( ,)Neustadtהעוברים בכיוון
צפון-דרום ומשמשים גם ככיכרות.
לאנדסהּוט היא אולי העיר
תבליטי אבן על המזבח הגותי במרטינסקירכ ֶה
ה'גרמנית' ביותר בבוואריה
תחתית .כיוון שרוב המבנים
הכמורה .בקצה הצפוני של אגף
העתיקים לא ניזוקו בהפצצות
 Rמרטינסקירכ ֶה
הכמורה ניצב מגדל גבוה .הכניסה,
במהלך מלחמת העולם השנייה,
 Altstadt 219טל' 0871-92-21-780
בחזית המערבית ,היא שער גבוה
נותר בעיר הרבה מאווירת הפאר
( 7:30-18:00 #אוקטובר-מאי עד
ומקושט ,ולפניו אכסדרה עם מגד־
של ימים עברו.
 ;17:00ב'-ו'  13:00-15:00סגור)
לים נמוכים בפינות.
שלושה אדריכלים לקחו חלק
בתכנונה של הכנסייה הגותית
 Rי ֶזּואיטֶנקירכ ֶה
( .)Martinskircheאבן המצבה
 Pשטאטֶרזידֶנץ
Spiegelgasse
 Altstadt 79טל' # 0871-92-41-10
של אחד מהם ,הנס פון
הכנסייה ע"ש איגנאציוס הקדוש
( ,)Jesuitenkircheברחוב המוביל ּבּורגהָאּוז ֶן ,נקבעה בשנת 1432
אפריל-ספטמבר ג'-א' ,9:00-18:00
אוקטובר-מאי ג'-א' & 10:00-16:00
בקיר הדרומי .מגדל הלבֵנים (131
מנֹוישטאט לכיוון דרום ,היתה
פעם חלק ממנזר ישועי .היא תוכ־ מ') הוא הגבוה ביותר מסוגו
הארמון העירוני ()Stadtresidenz
בעולם; הצריח המחודד נוסף
ננה בידי האדריכל הישועי יוהנס
בסגנון הרנסאנס האיטלקי מורכב
בשנת  .1500המגדל משקיף לנוף
הֹול ונבנתה בשנים .1613-41
משני מבנים צמודים .הראשון,
בפנים ניצב מזבח ראשי נאה בסג־ נהדר של העיר ,הטירה והגנים.
דֹויטשֶר ּבָאּו (,)Deutscher Bau
נון הבארוק משנת .1663
חלל הפנים גדוש קישוטים גותיים נבנה בשנים  ,1536-7וב־1780
שלא יסולאו בפז.
נוספה לו חזית ניאו־קלאסית
המשקיפה על אָלטשטאט .בשנת
 1935נפתח כאן מוזיאון לתולדות
 Rדומיניקָ נ ֶרקירכ ֶה
האזור .המבנה השני ,איטא־
Regierungsplatz
לי ֶינישֶר ּבָאּו (Italienischer
כנסיית־המנזר הדומיניקנית
 ,)Bauנבנה בשנים  1537-43סביב
( )Dominikanerkircheע"ש
בלזיוס הקדוש נבנתה בשנים
חצר פנימית המוקפת אכסדרות.
 1271-1384כבזיליקה גותית עם
בחזית המשקיפה לLändgasse-
שני מעברי־צד .חלל הפנים שופץ
קבוע גילוף גדול של סמל האבירים
בסגנון הרוקוקו ,בעיצובו של יוהן של לודוויג העשירי ,פטרון הבנייה.
ּבאּפטיסט צימרמן ,וקושט בעיטו־ בפנים תראו חדרי קבלה יפים
רי גבס מפוארים .החזית הניאו־
בשתי קומות ותוכלו להתרשם
קלאסית נוספה ב־.1805
מציורי קיר רנסאנסיים יפהפיים
של סצינות מיתולוגיות.
 Rשּפיטאל קירכ ֶה
Heilige–Geist–Gasse

הכניסה הצדדית של הכנסייה כנסיית רוח הקודש ,הנק־
הגותית יֹודֹוק-קירכ ֶה
ראת על שם בית החולים
ממול (,)Spitalkirche
תוכננה בידי הנס פון ּבּו־
 Rיֹודֹוק־קירכ ֶה
רגהָאּוז ֶן בסגנון הגותי
Jodokgasse
המאוחר ונבנתה בשנים
כנסיית יודוקוס הקדוש
 .1407-61הכנסייה ,שיש
( ,)Jodokkircheעל שם בנו של
בה אולם תווך ושני
דוכס ברטוני שהיה לעולה רגל
מעברי־צד ,ניצבת על
ולנזיר מתבודד במאה השביעית,
היא בזיליקה גותית עם שני מעב־ הכביש המוביל מאָלט־
רי־צד שנבנתה בשנים  .1338-1450שטאט לכיוון דרום.
באמצע המאה ה־ 19שוחזרה הכנ־ בפנים יש קמרון מניפה
מרשים ואכסדרה
סייה לצורתה הגותית המקורית
שּפיטאלקירכ ֶה ,בדרך המובילה מהעיר
המקיפה את אגף
ורוהטה בסגנון הבארוק.
העתיקה

Bäuerliche und Sakrale

רָ ייט אִים וינקְל

ההיסטוריה של טירת טָראּוסניץ ( )Burg Trausnitzהחלה
בשנת  .1204לאורך השנים היתה הטירה מושבו של ענף
ּבאי ֶירן־לאנדסהּוט בשושלת ויטֶלסּבאך; היא הורחבה במאות
ה־ 14וה־ 15והוסבה לארמון מגורים בשנים  .1568-79ב־1961
עלה באש האגף הצפון־מערבי ,אבל לאחר מכן שוחזר בעבו־
דת נמלים ונפתח מחדש למבקרים .הקפלה בסגנון הרומאנס־
קי המאוחר וטור המדרגות העתיק שרדו ללא פגע.

סָנקט־גיאורגס־ריטֶרזאל

על קירותיו של אולם האבירים (St-Georgs-
 )Rittersaalתלויים שטיחי קיר המגוללים את

קורותיו של הדוכס אוטו ויטֶלסּבאך .השטי־
חים נארגו בפאריז ב־ ,1618לפי רישומי–
הכנה מאת פטר קאנדיד.

מפת גרמניה 3000 * E5
Dorfstraße 38; n Marquartstein
$ 08640-80-027
www.reit-im-winkl.de

הרחוב הראשי של עיירת־הנופש הפופולרית ָרייט אִים וינקְל

ראמסָאּו

0

מפת גרמניה 1900 * F5
ּבֶרכטֶסגאדֶן Im Tal 2; 08657- n
www.ramsau.de $ 98-89-20

@ £

בעיירת־הנופש ראמסָאּו
( ,)Ramsauהחבויה בין מדרונות
מיוערים ,שוכנת אחת הכנסיות
המצולמות ביותר בעולם -
ּפפארקירכ ֶה סָנקט סבסטיאן
(,)Pfarrkirche St Sebastian
שנבנתה ב־ .1512הכנסייה בנויה
על פלג מים ומרשימה במיוחד על
רקע הרכס המרהיב ָרייטֶראָלּפֶה
( .)Reiteralpeבבית הקברות
הציורי שנחנך ב־ 1658יש מצבות
מהמאות ה־.17-20

רּוּפֹולדינג

q

מפת גרמניה £ @ 6400 * E5
$ Hauptstr. 60; 08663-88-060 n

www.ruhpolding.de

רּוּפֹולדינג ( )Ruhpoldingקוס־
מת לתיירים רבים .על העיירה
משקיפה גיאורגסקירכ ֶה
( ,)Georgskircheשנבנתה
בשנים  ,1738-54ויש בה ודוכן־
מטיף ומזבחות מעו־
טרים־בעושר
מאותה תקופה.
בתחתית המזבח
הימני קבוע
פסלון רומאנ־
סקי של מריה
הקדושה
(מסביבות
 )1200הפוק־
פסלון מריה חת עיני־שקד
גדולות ויושבת
הקדושה
ברּוּפֹולדינג על כס מלכות.

מעל הכנסייה משתרע בית הקב־
רות העתיק ,ובו קפלה בארוקית
ומצבות מהמאות ה־ 18וה־.19
בארמון הציד הרנסאנסי שוכן
מוזיאון המולדת
( ,)Heimatmuseumבו מוצג
אוסף של רהיטים ,תכשיטים וכלי
זכוכית מהמאות ה־ .17-19בנוסף
מוצג כאן אוסף של מאובנים
ומחצבים מעניינים שנתגלו
 Eמוזיאון המולדת

# 08663-41-230

 Schlossstr. 2טל'
 ¢ 10:00-12:00נובמבר־דצמבר

ג'-ו'

 Eהמוזיאון לאמנות כפרית
ודתית

 Roman Friesingerstr. 1טל' 08663-5078
 #ג'-שבת ,14:00-16:00 ,9:30-12:00
שבת  25 ¢ 9:30-12:00באוקטובר25-

בָרייט אִים וינקְל (Reit im
 ,)Winklבגובה של כמעט  700מ'
מעל פני הים ,אין אתרים היסטו־
ריים ,אבל עיירת־הנופש הקטנה
אהובה מאוד על תיירים .לקסמה
של העיירה אחראים בין השאר
המיקום הציורי בלב היער ,הרחו־
בות הצרים והבתים הססגוניים
כמו בסיפורי הילדים .בחורף
באים לכאן רבים בזכות מעטה
השלג; זהו אחד האזורים
המתאימים ביותר לסקי באלפים
הבוואריים.
העיירה מלאה תיירים גם בקיץ,
בעיקר טרקרים היוצאים ממנה
לטיולי־יום בסביבה הקרובה
ובּבֶרכטֶסגא ֶדנ ֶר לאנד כולה.
הכביש לרּוּפֹולדינג (כ־ 24ק"מ),
קטע מתוך האָלּפֶנשטראסֶה (ראו
עמ'  ,)220-1חוצה נוף הררי
מרהיב ומתפתל בין סדרת
אגמים שנראית ,במבט מלמעלה,
כמו שרשרת של חרוזים ירוקים.

בדצמבר

קֶ לשטָיינהָאּוס ' -קו הנשרים'
בית־האבן (  )Kehlsteinhausעל הפסגה בשם זה מכונה 'קן הנש־
רים' ( אָד ל ֶרהֹורסט  . )Adlerhorst -ב־ 1939העניק מרטין ּבֹורמן
את הבית להיטלר בשם המפל ־
גה הנאצית .המבנה ,הסמוך
לכפר אֹו ּבֶרזלצ ּבֶרג
(  ,)Obersalzbergהיה למעון
האהוב על הפיהרר .הדרך ל ֶק ל ־
ש טָיינ הָאּוס היא יצירת־מופת
הנדסית :היא מתחילה בכביש
נופי ומרהיב העובר בחמש
מנהרות וממשיכה בפיר מעלית
שנחצב בתוך הסלע ,ובו מעלית
מהירה במיוחד המשמשת את
אלפי התיירים.
'קן הנשרים' של היטלר
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  267ועמ' 280-1

מידע שימושי
טל' 0871-92-41-10
(ל# )Kalcherstraße-
$ 9:00-17:30
www.burgtrausnitz.de

@

& 7

 .נאֶרנטֶרּפֶה
לאורך 'מדרגות
השוטה'
( )Narrentreppeצייר
ּפאדֹובאנֹו ב־1578
מספר דמויות בגודל
טבעי מתוך הקומדיה
דל'ארטה ,לזכר המח־
זות שהעלו להקות
תיאטרון נודדות
מאיטליה לכבוד וילה־
לם החמישי.

לכל האתרים החשובים מצורפת
מסגרת של מידע שימושי ,ובה כל
המידע שתזדקקו לו כדי לתכנן את
ביקורכם.

4

האתרים החשובים ביותר
לאתרים אלה מוקדשת
כפולת עמודים או יותר ,ובהם
חתכי רוחב של בניינים עתיקים
ומפות המסומנות בצבעים של
גלריות ומוזיאונים ,שיסייעו לכם
לאתר את המוצגים המעניינים
ביותר.

הכוכב
 .נאֶרנטֶרּפֶה

w
@ £
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ּבּורג טרָ אּוסניץ

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  262-5ועמ' 276-9

המזרקה ב Geschwister-Scholl-Platz-שבאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן

180
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שושלת ויטֶלסּבאך ,יש מוזיאון
ובו אוסף מעניין של רהיטים,
ציורים וגילופי־עץ גותיים .הכנ־
סייה הסמוכה שופצה בסגנון
גותי ,אבל השער הרומאנסקי
נשמר .החזית ,הכוללת חלון רוז־
טה ושני מגדלים ,נוספה בשנים
 .1864-8החצר הפנימית הרומא־
נסקית ,שאינה טיפוסית לדרום
גרמניה ,נבנתה במאה ה־.12

ּבֶרכטֶסגאדֶן ()Berchtesgaden
שוכנת בנוף אלפיני מרהיב ,לגדת
הנהר ָאכ ֶה ( )Acheולמרגלות
פסגת ואצמן (,)Watzmann
השנייה בגובהה בגרמניה (2713
מ') .העיר היא בסיס מצוין
לטיולים באזור ,המכונה ּבֶרכטֶס־
גא ֶדנ ֶר לאנד ( E Berchtesgadenerקֶ ניגליכ ֶס שלֹוס
 Schlossplatz 2טל' 08652-94-79-80
 )Landומצטיין באקלים נהדר,
כנסיית מריה ג ֶרן על רקע
 16 #במאי 15-באוקטובר א'-ו'
אבל מקסימה גם בזכות עצמה.
האלפים המושלגים
 ,14:00-16:00 ,10:00-12:00שאר השנה
תראו כאן בתים רבים המקוש־
ב'-ו' 14:00 ,11:00 8 11:00-14:00
פטְלמאל ֶראי (ראו
טים בלי ְ
מריה ג ֶרן 7
עמ'  ;)213אחד מהם הוא
הפונדק גאסטהֹוף צּום
@ £
מפת גרמניה
 ,Königsseer Str. F5הירשֶן (Gasthof zum
ּבֶרכטֶסגאדֶן 2 n
 )Hirschenמסביבות שנת
ּבֶרכטֶסגאדֶן; 08652-96-70
 ,1600המכוסה ציורים של
קופים המחקים מידות
הכנסייה לעולי־רגל מריה גֶרן
( ,)Maria Gernשנבנתה בשנים מגונות אנושיות .מעניין גם
לראות את הכנסייה הפרנ־
 ,1708-10חבויה בתפאורה
שלווה וציורית ,בלב יערות ושדות ציסקנית הגותית ואת
ירוקים .חצאי־העמודים הוורודים מכרה המלח ומוזיאון
בחזית עומדים בניגוד מרתק
המלח (Salzbergwerk
רציף סירות בקֶניגסז ֶה
לקירות הלבנים ,והגגות תלולי־
)und Salzmuseum
קֶניגסז ֶה 9
השיפוע תואמים לכיפת־הבצל
הסמוכים לעיר .לא הרחק מכאן
הבארוקית של המגדל.
ניצב קֶ לשטיינהָאּוס
מפת גרמניה n F5
חלל הפנים של הכנסייה מקושט
(' ,)Kehlsteinhausקן הנשרים' ּ ,Franziskanerplastz 7בֶרכטֶסגאדֶן;
שמידט.
בעיטורי גבס מאת יוזף
אחד
.
)201
עמ'
(ראו
היטלר
של
$
www.national
08652-64-343
על קירותיו של אגף הכמורה
המסלולים המומלצים באזור הוא park-berchtesgaden.de
תלויים ציורים שהובאו כמתת–
רֹוספֶלד פנורמה־שטראסֶה
נדר ,מהמאה ה־ 12ועד המאה
( ,)Roßfeld Panoramastraßeקֶ ניגסז ֶה ( ,)Königsseeשמימיו
צלולים כבדולח ורכסים תלולים
הקודמת ,ועל המזבח יש גילוף־עץ המטפס בעיקולים חדים לגובה
יפהפה של מריה הקדושה ,מאת
מתנשאים מעליו כמו לגדות
של  1600מ'.
וֹולפגָנג הּוּבֶר ,שאליו פונים
פיורד ,הוא האגם היפה ביותר
בקֶ ניגסליכ ֶס שלֹוס
המאמינים בתפילה.
( ,)Königliches Schlossמנזר בבוואריה .האזור הוכרז גם פארק
לאומי.
אֶלּבֶרגקָ ּפֶל ֶה ( )Ölbergkapelleאוגוסטיני שהפך לטירה של
סירות עם מנוע חשמלי מסיעות
את התיירים באגם שאורכו שמו־
נה ק"מ ואל הכנסייה לעולי־רגל
סָנקט ּבָרתֹולֹומֶה (St
 ,)Bartholomäשנבנתה בסבי־
בות  1700על חצי־אי מתחת
לאוכף המזרחי של הר ואצמן.
בסמוך יש פונדק פופולרי .במהלך
השיט תראו תצורות־סלע מרשי־
מות ,פינות־חמד מקסימות,
מפלים ומצוקים שמחזירים הדים
לצופר הסירה .הסירות ממשיכות
עד הקצה הצפוני של קֶ ניגסז ֶה,
משם תוכלו להמשיך ברגל לאגם
הבא ,אֹוּבֶרז ֶה (.)Obersee
העיירה ּבֶרכטֶסגאדֶן ,בלב עמק אלפיני

בהרים מסביב .במוזיאון לאמנות
כפרית ודתית (Museum für
 )Kunstמוצגים בין השאר אוסף
של כלי־קודש נאים וכן תכשיטים
וכתרים של שליטים מקומיים.

 Eמכרה המלח ומוזיאון
המלח

R.

אָאּוגּוסטינ ֶרּברֹוי
אחד הפאבים העתי־
קים ביותר במינכן
מקושט בקפידה מבפ־
נים ונפתח לגינת
בירה ציורית 3

@
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 Bergwerkstr. 83טל' 08652-60-020
 #מאי-אוקטובר  ,9:00-17:00נובמבר-
אפריל 11:30-15:00

ST

SE

EI

100

 # 100 @ Universitätב'-ו'
המגדלים המחודדים התאומים
7 7:30-21:00
 ,9:00-21:00שבת וא' 10:00-17:00
בחזיתה של כנסיית לואי הקדוש
 7בתיאום טלפוני מראש
( )Ludwigskircheיוצרים
אוניברסיטת מינכן (Ludwig-
ניגוד מרשים לספרייה הלאומית )Maximilians-Universität
הספרייה העירונית
הסמוכה .הכנסייה נבנתה
נקראת על שם מייסדה ועל שם
(Bayerische
בשנים  ,1829-43בתכנונו
השליטים שסייעו להתפתחותה.
)Staatsbibliothek
של פרידריך פון גֶרטנ ֶר
הדוכס לודוויג 'העשיר' הקים
השנייה בגודלה בגרמניה
ובסגנון הרנסאנס האיט־ ב־ 1472מכללה ישועית
(אחרי זו של ברלין)
לקי .בגומחות שבחזית
באינגֹולשטאט ,וב־ 1771זכתה
התפתחה מתוך אוס־
ניצבים פסליהם של ישו
למעמד של אוניברסיטה .מקסי־
פים שצברו הדוכסים
ושל ארבעת מבשרי הנצ־ מיליאן יוזף הראשון העביר את
וילהלם החמישי ואָלּב־
רות .האגפים מחברים
האוניברסיטה ללאנדסהּוט
ֶרכט החמישי במאה
את הכנסייה לבית הכומר ב־ 1800והמלך לודוויג הראשון
ה־ .16האוסף התרחב
ולביתו של פון גֶרטנ ֶר.
הביא אותה למינכן ב־ .1826מאז
מאוד החל מ־ ,1663אז
חלל הפנים מעוטר
 1840שוכנת האוניברסיטה בלו־
קבע הנסיך־האלקטור
בציורים בסגנון הרנסא־ דוויגשטראסֶה.
פרידריך מריה
פסלו של
שעותק אחד מכל היפוקרטס בכניסה נס האיטלקי ,מאת פטר
כיום לומדים באוניברסיטה
לספרייה
פון קורנליוס ותלמידיו.
כ־ 60,000סטודנטים ,והסביבה
ספר הרואה אור
ציור יום הדין האחרון
מלאה תמיד בחבורות של צעי־
בבוואריה או נכתב
על ידי בווארים יועבר לספרייה .הוא השני בגוד־
רים צוהלים .חדרי הסמינרים
לו בעולם ,אחרי
ואולם האסיפות של האוניבר־
לאוסף המלכותי נוספו כרכים
יצירת המופת
סיטה ערוכים סביב שתי חצרות
רבים  -בייחוד של מהדורות
ראשונות  -עם פיזורו של המס־ של מיכלאנג'לו
פנימיות מלבניות צמודות .חצר
בקפלה הסי־
אחת קרויה על שם האחים הנס
דר הישועי ב־ 1773ובעקבות
סטינית.
וסופי שֹול ,והאחרת על שם
הלאמתם של שאר המסדרים
פרופסור מקס הּוּבֶר; השלושה
הדתיים ב־ .1803כיום יש בקט־
הקימו יחד את תנועת 'הוורד
לוג הספרייה כשישה מיליון
הלבן' שהתנגדה לנאציזם בגרמ־
פרטים ,בהם  71,500כתבי־יד,
ניה .ב־ 1943חילקה הקבוצה
 29,000מפות וקרוב ל־20,000
עלונים אנטי־
כתבי־עת.
נאציים
הספרייה ,המיזם החשוב הרא־
באוניברסיטה,
שון של האדריכל פרידריך פון
וכתוצאה נאסרו
גֶרטנ ֶר ,נבנתה בשנים 1832-43
חברי הקבוצה
בסגנון המזכיר ארמונות איטל־
ורובם הוצאו
קיים מימי הרנסאנס .משני צדיו
להורג .לזכר
של טור המדרגות המפואר בחלל
האירוע פוזרו
הפנים ניצבים פסלי מלומדים
דפי נייר
פרי יצירתו של לודוויג שְוָונתא־
'מאובנים' על
ל ֶר ופסליהם של מייסדי הספ־
המדרכה מול
רייה ,אָלּבֶרכט החמישי ולודוויג
החזית הניאו־רומאנסקית של לודוויגסקירכ ֶה המבנה הראשי.
הראשון.

25,000
מפת גרמניה F5
Maximilianstraße 9; 08652- n £
$ 94-45-300
www.berchtesgadener-land.com

יצירות האמנות והמאפיינים
המרשימים ביותר מסומנים
בכוכבים.

ּבירג ֶרזאל
בחזיתה הנזירית של הכנ־
סייה קבוע מעל השער
פסל 'המדונה והילד' מאת
פרנץ אָּבל ָייטנ ֶר 2
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שמתחת לכנסייה נבנתה בשנת
.1710

מידע מפורט על כל אתר
תיאור מפורט של כל הערים
והאתרים החשובים ,לפי סדר
המספרים במפת האזור .בתיאור
של כל עיר ועיירה כלול מידע
מפורט על בניינים חשובים ועל
אתרים אחרים.

כל אזור מסומן בצבע
אחר ,להתמצאות קלה
ומהירה.

גבול בינלאומי
פסגה

חלל הפנים המקושט של
כנסיית ו ֶלפֶנמינסטֶר
בשטיינגאדֶן

אזאמקירכ ֶה

A
NM

מפת האזור מפת כבישים
של האזור כולו ,ובה אתרים
ממוספרים וטיפים מועילים לנסי־
עה באזור במכונית ,באוטובוס
וברכבת.

מסלולים מומלצים
אָלּפֶנשטראסֶה f
סביב שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 5
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מיכאל הקדוש מקורה
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וקשת ניצחון מפרידה בינו
לבין אגף הכמורה 4
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ראו מפת הרחובות  5 ,3ו–6
קרלסטֹור
שער זה הוא אחד השרידים
הבודדים שנותרו כשחומת
העיר נהרסה בשנת .1791
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נֹוי
ָהאּו

 .פטרסקירכ ֶה
על המזבח הראשי
ניצב פסלו של פטרוס
הקדוש ,מאת אֶראס־
מּוס גראסֶר ,וסביבו
ארבעת אבות הכנ־
סייה שפיסל אֶגיד
קווירין אָזאם 9
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הדמויות בשעון־הפעמונים שבחזיתו של
בית העירייה החדש מדמות קרב רמחים
ומבצעות את מחול החבתנים 7
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בראשית המאה ה־ ,19כשהרשויות
הרסו את שוואּבינגֶר טֹור ,הוחלט
לעשות סדר במקבץ המבנים האק־
ראי מצפון לֶרזידֶנץ
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פסל מריה
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תחנת אֶס־ּבאן
תחנת חשמלית

AR

100 @ Universität

Hausham

( ד ר ו ם )

המוזיאון הגרמני
לציד ולדיג
למוזיאון זה נכנסים
דרך אגף הכמורה
של כנסייה אוגוסטי־
נית עתיקה 5

 .פָראּואֶנקירכ ֶה
פסליהם של מריה
הקדושה ושל ישו
המתייסר ניצב
בבזיליקה מהמאה
ה־ .13את השערים
הבארוקיים גילף איג־
נאץ גינתר 6

הספרייה הממלכתית
של בוואריה 4

13

Waakirchen

מקרא
מפת רחובות מאוירת

ֶvינּפלאץ
מפת רחובות מאוירת :אזור מארִ י

לודוויגסקירכֶה

Eurasburg

Weilheim

3
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תחנתז ו ר
ב ח ל ו ק הל א

5

Königsdorf

4

Wielenbach

ר

רוֹז ֶנהָיים

הדרך הטובה ביותר
לרובע המוזיאונים
היא לנסוע בקו מס' 2
של האּו־ּבאן עד
תחנת Königsplatz
ואז להמשיך
בחשמלית מס' 27
לתחנת Pinakothek
או .Karolinenplatz

M

לודוויגשטראסֶה

3

מפות ,Odeonsplatz % E5 2 ,D5 2

רחוב לודוויג ()Ludwigstraße
החזית בסגנון הפלדיאני של ארמון אָרקֹו־צינֶּבֶרג בויטֶלסּבאכ ֶרּפלאץ נמנה עם המקסימים ביותר
באירופה .המבנים לאורכו הוקמו
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ 1
תוכניתו של ליאו פון קל ֶנצֶה לאזור בשנים  ,1815-52על פי תוכנית
אֹודֵיאֹונסּפלאץ ( ,)Odeonsplatzכללית שהגה ליאו פון קל ֶנצֶה;
%
מפה
פון קל ֶנצֶה גם תכנן בעצמו את
 Odeonsplatz )D1 6( C1 3100מבלי שהיה מודע שאת התוכנית
@
קבוצת המבנים הראשונה.
הגה למעשה אביו ,לודוויג הרא־
שון .יורש העצר ביקש ליצור כיכר הרחוב מתחיל באֹודֵיאֹונסּפלאץ,
כיכר ויטֶלסּבאך (Wittels-
מרהיבה שתציין את ראשית הציר שם ניצב ארמון בסגנון הרנסא־
 )bacherplatzשוכנת בּברינ ֶר
נס האיטלקי שמשתלב
לפרברים הצפוניים ותשמש כניסה
שטראסֶה ,המתחיל באֹודֵיאֹונס–
באורח מושלם עם שאר
ּפלאץ ונחשב אחד הרחובות האל־ רבת־רושם למינכן.
המבנים באזור .בשנת
גנטיים ביותר בעיר .הכיכר ,אחת
הכיכר קרויה על שם
 1827הופקד המיזם
היפות ביותר במינכן ,תוכננה בידי האֹודֵיאֹון ( ,)Odeonאולם
בידיו של פרידריך פון
ליאו פון קל ֶנצֶה בשנות ה־ 20של
קונצרטים שבנה ליאו
גֶרטנ ֶר ,וזה תכנן את
המאה ה־ .19היא משובצת אבני־ פון קל ֶנצֶה בשנים
הבניינים שמדרום
מרצפת בדוגמאות מגוונות,
 1826-8במקביל
לTheresien-
ולאורך שלושה מצדדיה ניצבים
ללֹויכטֶנּבֶרגּפאל ֶה
 straßeושילב בהם
ארמונות ניאו־קלאסיים.
(Leuchtenberg
מאפיינים רומאנס־
פון קל ֶנצֶה עצמו התגורר בלודוויג־ )1816-21 ;palais
קיים וביזנטיים.
ובדומה לו .שני
פרדיננד־ּפאל ֶה (Ludwig-
המבנים העיקריים
המבנים ניצבים בחל־
 ,)Ferdinand Palaisמעברה
בחלק זה של הרחוב
קה האחורי של
הדרומי של הכיכר .הארמון
הם הספרייה
הכיכר ,והמעבר
השתייך החל מ־ 1878לדוכס לוד־
הממלכתית ,לודוויג־
וויג פרדיננד ,ונקרא על שמו ,ואילו ביניהם מאריך אותה
סקירכ ֶה ומבני
כמעט עד ויטֶלסּבא־
כיום הוא שייך לחברת סימנס.
האוניברסיטה.
כ ֶרּפלאץ.
בצדה המערבי של הכיכר מתנשא
אנדרטת לודוויג
באמצע המאה ה־19
ארמון אָרקֹו־צינֶּבֶרג (Arco-
בלב הכיכר ניצב פסל
הראשון
נוספו הפֶלטהֶרנהאל ֶה
 ,)Zinnebergאף הוא פרי תכנונו לודוויג הראשון על
סוסו ,פרי יצירתו של באֹודֵיאֹונסּפלאץ והזיגֶסטֹור בקצה
של פון קל ֶנצֶה ,שכיום שוכנות בו
הדרומי והצפוני של
חנויות־יוקרה .ממזרח ניצבים בניין מקס וידמן מ־.1862
הרחוב (בהתאמה) .לכל אורך
האֹודֵיאֹון (להלן) וּפאל ֶה מֶז'אן
סביב הפסל ניצבות דמויות
'נתיב הניצחון' שיצר לעצמו חרג
( ,)Palais Méjeanשנהרס במל־ המייצגות את הדת ,האמנות,
לודוויג הראשון מכללי התכנון
חמת העולם השנייה ונבנה מחדש .השירה והתעשייה .הפסל
והבנייה של העיר כדי להגשים
משקיף לצד האחר של הכיכר,
במרכז הכיכר ניצבת אנדרטה
שם ניצבים אולם השוק ( 1825-את חזונו האסתטי והפוליטי.
לנסיך־האלקטור מקסימיליאן
הראשון .האנדרטה הניאו־קלא־
סית ,יצירתו של הפסל הדני המו־
ערך ּבֶרטֶל תֹורוואלדסֶן ,הושלמה
ב־.1839
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 )6והשער המוביל לחצר
המלכות .בצד הפונה לעיר
העתיקה גובלת הכיכר
בפֶלטהֶרנהאל ֶה.
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200

ֶנּבאךי ֶינּפלאץ המרכז האדריכלי והמסחרי של
היתהלמאִר
מינכן
הקמתה של
המזרקה בגינהמאז
של בית
היפהפייה
הקדמית
העיר .מאִרי ֶינזֹויל ֶה ( - Mariensäuleעמוד־מריה) שבלב הכיכר נחשב
המרכז הגיאוגרפי של מינכן וביחס אליו נמדדים כל המרחקים בעיר .הכיכר
והרחובות סביבה סגורים לכלי־רכב מאז אולימפיאדת  1972ומלאים תמיד
בתיירים .בשעה ממוצעת באמצע השבוע עוברים כאן  18,000תיירים
ומקומיים ,ובשבת .22,000 -
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המסלול המוצע עובר ברחובות
היפים והמעניינים ביותר באזור.

3
SE

שטארנבֶּרג

Geretsried

Kreuth

OG

2

מפת הרחובות המאוירת
תעניק לכם מבט ממעוף
הציפור על לבו של אזור
התיירות .מספור האתרים מקביל
לזה שבמפת האזור ,ובעמודים
הבאים מתוארים האתרים
בפרוטרוט.
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כל האתרים מחולקים לקטגו־
ריות :כנסיות ,מוזיאונים וגל־
ריות ,בניינים היסטוריים,
ארמונות ,רחובות ,גשרים וכיכ־
רות.
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מפת האזור להתמצאות קלה,
כל האתרים ממוספרים ומופי־
עים במפה ,וכן במפת הרחובות של
מינכן ,עמ' .148-53
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דיסֶן 2
הֹוהֶנּפָייסֶנּבֶרג 6
המוזיאון הפתוח גל ֶנטל ָייטֶן p
ואלכ ֶנז ֶה u
ויסקירכ ֶה 9
וֶסֹוּברּון 4
ֶ
טג ֶרנז ֶה d
לינדֶרהֹוף e
לנדסּבֶרג אָם ל ֶך עמ' 1 210-11
מּורנ ָאּו 0
מיטֶנוואלד y
קֹוכ ֶל אָם ז ֶה o
שֹונג ָאּו 7
שטיינגאדֶן 8
שלירז ֶה g

ל ֶך

ב
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אר
איז

רובע המוזיאונים

Zorneding

כל האתרים
q

Kaufering

HE

בפרק זה מחולקת מינכן
לחמישה אזורים; לכל אזור
מוקדש תת־פרק משלו,
שבו מפורטים האתרים
העיקריים .אתרים שמחוץ
למרכז מתוארים בתת־פרק
מינכן רבתי .כל האתרים
ממוספרים ומופיעים
במפת האזור.

ל א ז ו ר י ם

מקסימיליאן יוזף הראשון ולודוויג
שנת  1807הוכרזה תחרות
הראשון שאפו להפוך את מינכן
לשיפור המראה החי־
למרכז אמנותי חשוב ,ולכן
צוני של השטחים
הקימו את הגלריה הישנה ,את
לאורך 'הנתיב המלכותי' ,בין
הגלריה החדשה ומבנים
הֶרזי ֶד נץ לשלֹוס נימ פֶנּבּורג.
מפוארים נוספים סביב קֶ ניג־
לתוכנית הזוכה ,שהוגשה
סּפלאץ ,שם גם בנה לעצמו
במשותף בידי האדריכלים
סמל אבירים בחזיתו של
הצייר בן הזמן פרנץ פון
פרידריך לודוויג פון סקֶ ל
וקרל פון פישר ,נוספו מאוחר המוזיאון לפליאונתולוגיה ל ֶנּבאך וילה מפוארת (כיום
יותר שינויים והתאמות בפיקוחו של ליאו פון מוזיאון לאמנות) .את הנוכחות המתמדת של
ק ל ֶנ צֶה .האזור מכונה מקספֹורשטאט האמנות ברובע מדגישות הגלריות הפרטיות,
( )Maxvorstadtוהציר הראשי שלו הוא חנויות הספרים והחנויות לעתיקות החבויות
בכל פינה.
ּברינ ֶר שטראסֶה (.)Brienner straße

Germering

Krailling

מינכן

פסל בגן הארמון של לודוויג השני בלינדֶרהֹוף

Weil

Türkenfeld

א
יזא

מינכן בחלוקה
לאזורים

ב ח ל ו ק ה

כל העמודים המתייחסים למינכן
מסומנים בתגית אדומה.

מינכן

לודוויגFor
st
השני בהֶֶרנאינז ֶל שבקימז ֶה
פסלים ליד הֶֶרנקימז ֶה ,ארמונו של

אבֶּרסבֶּרג
ֶ h

( ד ר ו ם )

17

Geltendorf

במדריך זה מחולקים האלפים
הבוואריים לשישה אזורים,
שלכל אחד מהם מוקדש פרק
נפרד .העיירות והאתרים
החשובים והמעניינים ביותר
ממוספרים במפת האזור.

2

החלק הדרומי של בוואריה עילית נגיש
בקלות יחסית .הכבישים המהירים A8,
 A95ו A96-מובילים ממינכן ללב
האזור .כל הערים והעיירות הגדולות
מקושרות לרשת הרכבות ,ואלה
שקרובות למינכן נגישות גם באֶס־ּבאן
(רכבת הפרברים) .לעיירות הקטנות,
בייחוד אלה שלמרגלות
האלפים ,נוסעים
אוטובוסים
במגוון קווים
נוחים.
אָאוּגסבּוּרג

ברוכים הבאים לפארק השעשועים הטבעי של מינכן .הנסיעה לגארמיש־ּפארטֶנקירכ ֶן,
האתר הגדול ביותר באזור לספורט חורף ולטיולים ברגל ,אורכת פחות משעה ,ורכבת
פרברים מהירה מקשרת את בירת בוואריה לשטארנּבֶרגֶר ז ֶה ול ָאמֶרז ֶה .אגמים אלה ,כמו
גם וֶסלינגֶר ז ֶה ( ,)Wesslinger Seeוֶרתז ֶה ( )Wörthseeוּפילז ֶנז ֶה ( ,)Pilsenseeמכונים
'האמבטיות של מינכן' והאזור שבו הם שוכנים נקרא פינפְזֶאֶנלאנד (- Fünfseenland
ארץ חמשת האגמים) .בוֹולפראטסהָאּוז ֶן ( )Wolfratshausenמוציאים מסעות רפטינג
במורד האיזאר.
Forstinning

ע י ל י ת

האלפים הבוואריים
בחלוקה לאזורים

209

תחבורה

12
ָAnzingלטֶטינג
( )Kappelplatzשבעיירה א
קּפֶלּפלאץ
נוף חורפי ב ָ

111

ל ה ש ת מ ש

ז ה

195

ה ב ו ו א ר י י ם

הגיאוגרף ומגלה־הארצות
הנודע אלכסנדר הּומּבֹולדט
הכתיר את ּבֶרכ ֶט סגא ֶד ן
כאחד המקומות היפים ביותר
בעולם ,לצד נאפולי ,זלצבורג
וקונסטנטינופול .האזור מוערך
לא פחות גם היום .הפארק הלאומי ּבֶר־
כטֶסגאדֶן ,שנוסד בחלקו הדרום־מזרחי
של האזור ב־ ,1978משתרע על פני
כ־ 210קמ"ר הכוללים את קֶ ניגסז ֶה ואת
ואצמן ,ההר השני בגובהו בגרמניה
( 2713מ').
עם זאת ,הנופים המרהיבים אינם מוקדי
העניין היחידים .הרומאים גילו כאן
מעיינות־מרפא ,ואתר המרחצאות ּבאד
ָרייכ ֶנהאל קוסם גם היום לנופשים מכל
רחבי גרמניה .מי התהום באזור מכילים
מלח בריכוז גבוה (עד  ,)25%שמופק
במכרות ובמפעלים בסביבה.
ב ּבֶרכ ֶט סגא ֶד ן נמצא אחד המכרות
העתיקים ביותר ,שהוקם ב־ ,1517ושם

ב מ ד ר י ך

7

חצר מוקפת
אכסדרות

הטירה
טור מדרגות תלול
מטפס אל הטירה
והגן ,המשקיפים
לנוף נפלא של
העיר כולה ושל
עמק הנהר איזאר.
אָלטֶה דירניץ
האולם רחב־הידיים ( )Alte Dürnitzבקומת
הקרקע מחולק לשניים .בקשתות תומכים
עמודים בצורת דקלים.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  266ועמ' 280

10

היכרות עם מינכן ועם האלפים הבוואריים

ב

לגלות את מינכן
ואת האלפים הבוואריים

עושרם של המלכים ושל האצילים
נוסף ליופיים הטבעי של העמ־
ששלטו כאן ועל אורח־חייהם הפז־
קים ,של כרי־הדשא האל־
רני ,ואילו הכנסיות והמנזרים
פיניים ,של הפסגות ,של
הבארוקיים היפהפיים מבטאים
האגמים ,של שמורות הטבע ושל
את חשיבותה של הכנסייה
היערות העבותים ,מתאפיין אזור
הקתולית במדינה .בעמודים
מינכן והאלפים הבוואריים גם
הבאים מופיעים האתרים החשו־
במורשת אדריכלית עשירה .הטי־
רות המרהיבות והארמונות ציורי קיר על בית ב י ם ו ה פ ו פ ו ל ר י י ם ב י ו ת ר
העירייה
העתיק ,בבוואריה.
המפוארים באזור מעידים על
לינדָאּו
גינות הבירה ומרתפי המִבשלות,

בהם למשל הֹופּברֹויהָאּוס (ראו
עמ'  ,)84אופיינים לעיר לא

פחות ,וכדאי גם לבקר במו־
זיאונים לאמנות בפרינצֶרגֶנטֶנש־
טראסֶה וברובע המוזיאונים ,וכן
בגלריות הפרטיות ברובע האוני־
ברסיטה.
בוואריה עילית (צפון)

תושבי מינכן ממצים את בתי
הקפה ואת הברים הרבים של
העיר

מינכן
• מוזיאונים לאמנות ברמה
עולמית
• תרבות בתי־הקפה
• מִבשלות בירה וגינות בירה

בירת בוואריה היא עיר אופנתית,
קוסמופוליטית וחדשנית ,ולכל
אחד מרבעיה יש אופי משלו.
תוכלו לטייל בעיר העתיקה,
לצאת לקניות ברחובות שסביב

מאִרי ֶינּפלאץ (ראו עמ' )56-57
או לטייל לאורך הנהר איזאר
(ראו עמ'  )87ובאֶנגלישֶ ר
גארטֶן (ראו עמ'  .)106תרבות

בתי־הקפה היא חלק בלתי־נפרד
מחייהם של תושבי מינכן ,ואת
הקפה והעוגה (קפה אּונט קּוכ ֶן -
 )Kaffee und Kuchenתוכלו
להזמין בבתי קפה מפורסמים כמו
( Dallmayrראו עמ'  )277או
בקטנים יותר ,הפזורים סביב
ג ֶרטנ ֶרּפלאץ (ראו עמ' .)64

• ארמון של ָייסהָיים
• מנזרים ציוריים וכנסיות
בארוקיות
• יערות ונהרות מרהיבים

(ראו עמ'  .)165כנסיות מרהיבות
נוספות הן קָ ּפּוצינ ֶרקירכ ֶה
באָייכשטֶט (ראו עמ'  )163והכ־
נסייה בקלֹוסטֶר אינדֶקסדֹורף
(ראו עמ' .)171
בוואריה תחתית
• שיט בדנובה הכחולה
• הטירה בסגנון הרנסאנס ּבּורג
טָראּוניץ
• המוזיאון לגבישים

הערוץ היפהפה של הדנובה
מתפתל דרך העיר ּפאסָאּו ובחלק
חלקה הצפוני של בוואריה מתא־ ניכר מבוואריה התחתית .צאו
פיין בנוף ייחודי של יערות ונה־
לשיט מּפאסָאּו (ראו עמ' 188-
רות .האזור היפהפה של עמק
 - )91כדי לראות את העיר
הנהר אָלטמיל ,שם מגדלים
העתיקה מהנהר  -או בערוץ שבין
כישות ,מתאים מאוד לטיולים
ו ֶלטֶנּבֶרג לקֶ להָיים (ראו עמ'
ברגל ובאופניים .אתר החובה הוא  .)182במוזיאון הגבישים ברי־
דֶנּבּורג (ראו עמ'  )183מוצגות
ארמון של ָייסהָיים (ראו עמ'
אבן הברקת הגדולה ביותר שנת־
 ,)172-3דוגמה מופתית לסגנון
גלתה באלפים ותצורת הקווארץ
הבארוק ,שגניו פרושים בדוג־
מאות גיאומטריות וכוללים גיזום הגדולה בעולם (מארה"ב) .כדי
להכיר את חיי החצר בתקופת
אמנותי ותעלות .אוצרות בארו־
קיים נוספים תראו באָזאמקיר־ הרנסאנס בקרו בּבּורג טָראּוניץ
(ראו עמ'  )181והתרשמו מהמג־
כ ֶה מריה דָה ויקטוריה (ראו
וון של ציורי הקיר ,של שטיחי
עמ'  )166באינגֹולשטאט ובכנ־
הקיר ושל והעמודים היפים ,שלא
סיית מרי ֶה הימֶלפארט
בשאי ֶירן ,שם יש בזיליקה נהדרת לדבר על הנוף הנהדר.

לגלות

את

בוואריה עילית
(מזרח)
• האגם היפהפה קֶ ניגסז ֶה
• הארמון המפואר הֶֶרנקימז ֶה
• כפרים ססגוניים

קֶ ניגסז ֶה (ראו עמ'  )200הוא
אגם יפה כגלויה ,שצבעו ירוק
עמוק ,ולצדו כנסייה לעולי רגל
עם כיפת־בצל אדמדמה .סירות
שטות אל 'קיר ההדים' ,שם הן
נעצרות ומשמיעות צפירה המה־
דהדת בין ההרים .הֶֶרנקימז ֶה
(ראו עמ'  ,)202הטירה המרהיבה
ביותר של לודוויג השני ,היתה
ניסיון לשחזר את הפאר של
ארמון ורסאי .יצירת־מופת זו
ראויה לביקור בזכות חלל הפנים
המפואר והמוזיאון המוקדש
לחייו של לודוויג .בכפרים הקט־
נים בבוואריה תחתית תראו דוג־
מאות מרשימות
לליפטְלמאל ֶראי (ראו עמ'
 ,)212אמנות הצביעה של חזיתות
בתים בסצינות־כפר נאיביות .רוב
הציורים בסגנון זה נוצרו במאה
ה־.17

נֹוישו ָונשטָיין ,הטירה הקסומה שבנה המלך לודוויג השני באָלגֹוי

תיו .מדרום לשם נפרשים חמישה
אגמים יפהפיים ָ -אמֶרז ֶה ,שטא־
רנּבֶרגֶר ז ֶה ,וֶסלינגֶר ז ֶה ,וֶר ֶתז ֶה
וּפילז ֶנז ֶה  -שהמקומיים רוחצים
בהם ושטים במימיהם בקיץ.
הדרך האלפינית (ראו עמ'
 ,)220-21מלינדָאּו עד

ּבֶרכטֶסגאדֶן ,מקשרת בין ערים
עתיקות שהשתמרו היטב .היא
מתפתלת לאורך  450ק"מ באל־
פים הגרמניים ועוברת 105
גשרים ,עשר אמות–מים ו־15
מנהרות.
אָלגֹוי
• נֹוישו ָונשטיין ,טירה מהאגדות
• נופי 'הדרך הרומנטית'
• קפיצות סקי מסמרות
שיער

קֶניגסז ֶה והכנסייה לעולי־רגל
סָנקט ּברתֹולֹומֶה

בוואריה עילית
(דרום)
• האגמים בדרך האלפינית
• ערים עתיקות
• מוזיאון פרנץ מארק

שיט בדנובה ליד קֶלהָיים ,בוואריה תחתית

מינכן

והאלפים

הבוואריים

11

פרנץ מארק היה אחד האמנים
החשובים ששאבו השראה מנו־
פיה של בוואריה .כדאי מאוד
לבקר במוזיאון פרנץ מארק
בקֹוכ ֶל אָם ז ֶה (ראו עמ' ,)219
שם מוצגות יותר מ־ 150מיצירו־

בנוף הררי מרהיב ניצבת
נֹוישו ָונשטיין (ראו עמ' ,)230
טירה שאין להחמיצה ונראית
כאילו יצאה מהאגדות .הטירה,
בראש מצוק משונן ובלב יער
אורנים ,נבנתה עבור המלך לוד־
וויג השני בהשראת האופרות של
וגנר .הדרך הרומנטית (ראו
עמ'  )292היא מסלול פופולרי
בקרב רוכבי אופניים ,מטיילים
ברגל ואוטובוסי תיירים .מסלול
התיירים הראשון בגרמניה ,שנפ־
תח בשנות ה־ ,50נמשך מווירצ־
ּבּורג עד פיסֶן ועובר בעיירות
מימי הביניים ,בכנסיות מפורס־
מות לאורך הדנובה ולאורך הדרך
הרומית וִי ָה קלאודיה .בטורניר
המפורסם באֹוּבֶרסטדֹורף (ראו
עמ'  )232תוכלו לצפות בקפיצות
סקי מלהיבות.

צפון שוואּבי ָה
• אָאּוגסּבּורג העתיקה
• טירות ,יערות ,נהרות ועמקים
• שרידים רומיים

חלקה הצפון־מערבי של בוואריה
גדוש ערים עתיקות ,אוצרות
אדריכליים וטירות מרהיבות.
מהיערות רחבי־הידיים באזור
וֶסטליכ ֶה וֶלדֶר ועד מישורי ההצ־
פה של הדנובה ,מתאפיין האזור
בנוף מגוון המתאים היטב
לטיולים ברגל .העיר העתיקה

אָאּוגסּבּורג (ראו עמ' )248-53

זכתה לכינוי 'ונציה של הצפון'
בזכות הגשרים והתעלות בה; שם
כדאי לבקר בפּוג ֶראי (ראו עמ'
 ,)252טירה שנבנתה להזמנתם
של סוחרים עשירים שבנו גם את
הטירות בדרום־מערב בוואריה,
או במוזיאון הרומי (ראו עמ'
 ,)251שם תראו מטבעות
וממצאים נוספים מהדרך הרומית
ו ִי ָה קלאודיה (ראו עמ' .)246

העיירה היפהפייה אּולם ,לגדתו
של נהר אילֶר בצפון שוואּבי ָה
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אא י י ננ דד קק סס

אא י י ננ דד קק סס

אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אָאּו (מינכן) 136 Au
אָאּואֶר דּולט (מינכן) Auer Dult
32 ,31 ,30
אָאּוגּוסטּוסּברּונ ֶן (אָאּוגסּבּורג)
Augustusbrunnen
מפת רחובות מאוירת 248
אָאּוגּוסטינ ֶרּברֹוי (מינכן)
58 Augustinerbräu
מפת רחובות מאוירת 56
אָאּוגסּבּורג ,156 ,11 Augsburg
248-53 ,240 ,239
אדריכלות 22
אמנות 27 ,26
היסטוריה 35
מלונות 269
מסעדות 283
מפת רחובות מאוירת 248-9
פּוג ֶראי 252-3 ,11 Fuggerei
פסטיבלים 30
אָאּוגסּבּורג ,תיאטרון הבובות של
251 Augsburger Puppenkiste
אָאּוגסּבּורג ֶר ְּפלֶֶרר (אָאּוגסּבּורג)
30 Augsburger Plärrer
אאודי 166 ,49 ,19
אביב 30
אבידות ומציאות 301
ֶאּבֶרהָרט ,דוכס בוואריה
37 Eberhard, Duke of Bavaria
ֶאּבֶרסּבֶרג 221 Ebersberg
(ה)אגודה הגרמנית לגולף
Deutscher Golf Verband
293 .e.V
(ה)אגודה הגרמנית לטיולים ברגל
Deutscher Wanderverband
293
(ה)אגודה הגרמנית לטניס
.Deutscher Tennis Bund e.V
293
(ה)אגודה הגרמנית למרח־
צאות־מרפא Deutscher
293 Heilbäderverband
(ה)אגודה הגרמנית לס־
פורט עממי Deutscher
293 .Volkssportverband e.V
(ה)אגודה הגרמנית לסקי
.Deutscher Skiverband e.V
293
(ה)אגודה הגרמנית לרכיבה על
סוסים Deutsche Reiterliche
293 .Vereinigung e.V
(ה)אגודה הגרמנית לשיט
Deutscher Segler-Verband
293
(ה)אגודה הגרמנית של מורי דרך
ומדריכי סקי (Verband )VDBS
Deutscher Berg-und
(293 Skiführer )VDBS

(ה)אגודה החברתית פ.ד.ק
297 Sozialverband Vdk
(ה)אגודה להליכה נורדית Nordic
293 Walking Verband
אגודת אכסניות הנוער בבוואריה
Landesverband Bayern des
261 DJH
אגודת העזרה לנכים ()BAGH
Bundesarbeitsgemeinschaft
(Hilfe für Behinderte )BAGH
261
אגודת קנ ָייּפ ,מינכן Kneipp-
293 Verien München
אָגילֹופינג ,שושלת Agilofing
37 dynasty
אגמים
אָייּבז ֶה 217 Eibsee
ָאמֶרז ֶה ,209 ,207 Ammersee
212
ּבֹודֶנז ֶה (אגם קֹונסטאנץ)
(Bodensee )Lake Constance
234 ,233
האלפים הבוואריים 20-1
הינטֶרז ֶה 221 Hintersee
ואלכֶנז ֶה 218 Walchensee
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
קֶניגסז ֶה 200 ,11 Königssee
שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה Starnberger
213 See
שיט 309
שלירז ֶה 221 Schliersee
אגנס ּבֶרנ ָאּואֶר ,פסטיבל (שט־
ָראּוּבינג) Agnes Bernauer
31 Festspiele
ֶאגְקְל ,וילהלם 83 Egkl, Wilhelm
אדריכלות
האלפים הבוואריים 22-3
הטירות של לודוויג השני 46-7
ֶאהֶמאליג ֶה שטאטשָרייּבֶָריי
Ehem. Stadtschreiberei
62-3
אּו־ּבאן 311
אֹוּבֶר ָאמֶרג ָאּו Oberammergau
216 ,156
מחזה הפסיון 28
מלונות 268
מסעדות 282
פסטיבלים 31
אֹוּבֶרּבאי ֶירן ראו בוואריה עילית
אֹוּבֶריֹוך 232 Oberjoch
אֹוּבֶֶרס טֹור וחומת העיר (נֹויּבּורג
אָן דֶר דֹונ ָאּו) Oberes Tor and
168 Town Walls
אֹוּבֶרסטדֹורף ,33 ,11 Oberstdorf
232 ,225
מלונות 269
מסעדות 283
אֹוּבֶרשלָייסהָיים
170 Oberschleißheim
אוגוסטוס ,הקיסר Augustus,
248 ,35 Emperor

אֹודֵיאֹונסּפלאץ (מינכן)
102 Odeonsplatz
מפת רחובות מאוירת 100
אוויס 315
אוטו ,הקיסר Otto, Emperor
37
אוטו הראשון ,דוכס בוואריה Otto
42 ,38 I, Duke of Bavaria
ּפרֹוּפילֶאֶן (מינכן) Propyläen
115 ,23
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76 Residenz
אוטו השני ,דוכס בוואריה Otto II,
42 Duke of Bavaria
אֹוטֹוּבֹויֶרן ,24-5 Ottobeuren
228 ,156
אוטובוסים ,308-9 ,307
310-11
אוטובוסים בינעירוניים 308-9
אוכל ומשקאות
בירה 274-5
בתי־קפה ,ברים וביסטרו ,284
285
הטעמים של מינכן ושל
בוואריה 272-3
ויקטּואָלי ֶינמרקט (מינכן)
64 Viktualienmarkt
חנויות 287 ,141
מזון מהיר ואוכל לקחת ,284
285
פאבים וגינות בירה ,284
285
ראו גם מסעדות
אולימפי ,היכל (מינכן)
143 Olympiahalle
אולימפי ,מגדל Olympiaturm
135 ,129
אולימפי ,פארק (מינכן)
134-5 ,129 Olympiapark
אולימפית ,זירת החלקה על
הקרח (מינכן) Olympia-
135 Eissportzentrum
אּולְם 11 Ulm
אּולריך השני ,ההגמון של ּפאסָאּו
Ulrich II, Bishop of Passau
190
אוניברסיטאות
אוניברסיטת לודוויג מקסי־
מיליאן (מינכן) Ludwig-
,100 Maximilians-Universität
103
אוניברסיטת ּפאסָאּו
191 Universität
אוניברסיטה ,רובע (מינכן)
University District
99-109
אֶנגלישֶ ר גארטֶן Englischer
106 Garten
מלונות 263-4
מסעדות 278
מפת האזור 99
שוואּבינג 105 Schwabing

אונסק"ו 214-15 ,139
אֹוסטֶרהֹופֶן 193 Osterhofen
אוסף העתיקות הממלכתי
(מינכן) Staatliche
114 Antikensammlungen
מפת רחובות מאוירת 112
אופנה ,חנויות 141 ,140
אופניים 313 ,312 ,293 ,290
אופנים 313 ,312
אֹופֶרּבֶק ,פרידריך Overbeck,
Friedrich
איטליה וגרמניה 124 ,122
אופרה 143 ,142
אוקטוברפסט ,17 Oktoberfest
143 ,139 ,32 ,29
(ה)אוראנז'רי (קֶמּפטֶן)
236 Orangery
אורוות המלך ,מוזיאון (נימפֶנּבּו־
רג) 130 Marstallmuseum
אֹורטֶנּבּורג 192 Ortenburg
אּורסּולינ ֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Ursulinenkirche
אּורפֶלט 219 Urfeld
אּורשאלינג Urschalling
מסלול קימז ֶה 203
אָזאם ,אֶגיד קווירין Asam, Egid
68 ,27 ,23 Quirin
אּורסּולינ ֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Ursulinenkirche
אָזאם־שלֶסְל (מינכן) Asam-
138 Schlössl
אָזאמבזיליקה (אֹוסטֶרהֹופֶן)
193 Asambasilika
אזאמקירכֶה (מינכן)
66-7 Asamkirche
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
ּבירג ֶרזאל סָנקט מריה דֶה
ויקטוריה (אינגֹולשטאט)
Bürgersaal St Maria de
166 Victoria
בית אָזאם (מינכן) Asamhaus
68
גיאורגס־אּונט־מרטינס־קירכֶה
(ו ֶלטֶנּבּורג) Georgs- und
182 Martinskirche
דאמֶנשטיפט סָנקט אנה
(מינכן) Damenstift St Anna
69
דיוקנו 68
הָייליג־ג ָייסט־קירכֶה (מינכן)
63 Heiliggeistkirche
הקתדרלה של פָרייזינג Freising
165 cathedral
יאקֹוּבס־אּונט־טיּבּורטיּוס־קיר־
כֶה (שטָראּוּבינג) Jakobs- und
185 Tiburtiuskirche
מרי ֶה הימֶלפארט (אָלדֶרסּבאך)
192 Mariä Himmelfahrt
מרי ֶה הימֶלפארט (רֹור) Mariä
182 Himmelfahrt
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 ,57 Peterskirche
פירסטֶנפֶלטּברּוק

171 Fürstenfeldbruck
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה
(מינכן) Klosterkirche St Anna
90
אָזאם ,בית (מינכן) Asamhaus
68
אָזאם ,הנס גיאורג Asam, Hans
219 ,165 ,68 Georg
אָזאם ,קֹוסמאס דאמיאָן Asam,
,27 ,23 Cosmas Damian
68
אּורסּולינ ֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Ursulinenkirche
אָזאם־שלֶסְל (מינכן) Asam-
138 Schlössl
אָזאמבזיליקה (אֹוסטֶרהֹופֶן)
193 Asambasilika
אזאמקירכֶה (מינכן)
66-7 Asamkirche
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
בזיליקה סָנקט יאקֹוּב אּונט
סָנקט טיּבּורטיּוס (שטָראּוּבינג)
Basilika St Jakob und St
185 Tiburtius
ּבירג ֶרזאל סָנקט מריה דֶה
ויקטוריה (אינגֹולשטאט)
Bürgersaal St Maria de
166 Victoria
גיאורגס־אּונט־מרטינס־קירכֶה
(ו ֶלטֶנּבּורג) Georgs- und
182 Martinskirche
דאמֶנשטיפט סָנקט אנה (מינ־
כן) 69 Damenstift St Anna
דיוקנו 27
דָרייפָלטיגקָייטסקירכֶה (מינכן)
82 Dreifaltigkeitskirche
הָייליג־ג ָייסט־קירכֶה (מינכן)
63 Heiliggeistkirche
הקתדרלה של פָרייזינג Freising
165 cathedral
הֶרגֹוטסרּו (פרידּבֶרג)
247 Herrgottsruh
מטֶן)
מיכאלסקירכֶה ( ֶ
182 Michaelskirche
מרי ֶה הימֶלפארט (אָלדֶרסּבאך)
192 Mariä Himmelfahrt
פירסטֶנפֶלטּברּוק
171 Fürstenfeldbruck
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה
(מינכן) Klosterkirche St Anna
90
אָזאמקירכֶה (מינכן) Asamkirche
66-7 ,52 ,14
אָזאמקירכֶה מריה דה ויקטוריה
(אינגֹולשטאט) Asamkirche
166 ,10 Maria de Victoria
אזאם־שלֶסְל (מינכן) Asam-
138 Schlössl
אֶטאל 216 ,24 Ettal
אֶטינג ֶן 244 Oettingen
אֶטינג ֶן־ואלֶרשטיין ,משפחת
Oettingen-Wallerstein
245 family
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אֶטינג ֶן־שּפילּבֶרג ,הדוכסים של
Oettingen-Spielberg, Dukes
244 of
ֶאטְל ,יוהן בנדיקט Ettl, Johann
247 Benedikt
ֶאטֶנהופר ,יוהן גיאורג
82 Ettenhofer, Johann Georg
איּבְלהֶר ,יוהן גיאורג Üblher,
216 Johann Georg
איגוד הספורט הגרמני
293 Deutscher Sportbund
איגנאץ גינתֶר ,בית (מינכן)
64-5 Ignaz-Günther-Haus
איזאר 180 ,136 ,88 ,87 Isar
רפטינג 309
איזארטֹור (מינכן) 63 Isartor
איטליה ,המכון לתרבות
Italienisches Kulturinstitut
299
איטליה וגרמניה (אֹופֶרּבֶק) ,122
124
אָייּבז ֶה 217 Eibsee
אָייזנ ֶר ,קורט 82 Eisner, Kurt
אָייכשטֶט ,159 ,10 Eichstätt
162-4
מלונות 265
מסעדות 279
מפה 163
אָיילֶס־הֹוף (מינכן) Eilles-Hof
78
מפת רחובות מאוירת 72
אָיינמילֶרשטראסֶה ,בית
בסגנון יּוג ֶנדשטיל (מינ־
כן) Jugendstilhaus in der
105 ,104 Ainmillerstraße
אֵייר ָאָנטיק (מינכן) Air Antik
141
אייר קנדה 307 Air Canada
איכרים משחקים קלפים (ּברּובֶר)
120 ,119
אילְם ,נהר 165 Ilm, River
אילֶר ,נהר 239 ,232 Iller River
אימייל 305
אימֶנשטאט ,225 Immenstadt
232
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 220
אימפרסיוניזם 125
אִין ,נהר ,195 ,188 Inn, River
205 ,204
אינגֹולשטאט ,35 Ingolstadt
166-7 ,159
מלונות 266
מסעדות 279
מפה 167
אינדֶרסדֹורף 159 Indersdorf
אירופה ,מפת 13
אכסניות נוער 261 ,260
אל גרקו El Greco
הפשטתו של ישו 121
אָלּבֶרכט החמישי ,דוכס בוואריה
Albrecht V, Duke of Bavaria
43
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
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המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
108 Nationalmuseum
המוזיאון הממלכתי לאמנות
מצרית (מינכן) Staatliches
Museum Ägyptischer Kunst
77
הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 Staatsbibliothek
מינצהֹוף (מינכן) 83 Münzhof
ֶרזידֶנץ (מינכן) ,76 Residenz
77
אָלּבֶרכט הרביעי 'החכם ,דוכס
בוואריה Albrecht IV the Wise,
42 Duke of Bavaria
אָלּבֶרכט השלישי 'הצדיק' ,דוכס
בוואריה Albrecht III the Pious,
,139 ,42 ,31 Duke of Bavaria
184
אָלּבֶרתאל ,הנס Alberthal, Hans
162
אָלּבֶרתאל ,יוהן Alberthal,
254 Johann
אָלגֹוי 225-37 ,11 Allgäu
מלונות 268-9
מסעדות 282-3
מפה 224-5
אָלדֶרסּבאך 192 Aldersbach
אָלטדֹורפֶר ,אָלּבֶרכט Altdorfer,
Albrecht
קרב איסּוס 120 ,118
שושנה והזקנים 52
אָלטֶה אנטומי (אינגֹולשטאט)
166 Alte Anatomie
אָלטֶה ֶרזידֶנץ (ּפאסָאּו) Alte
189 Residenz
אָלטֶה שראנ ֶה (נ ֶרדלינג ֶן) Alte
243 Schranne
אָלטהָיים ,תרבות Altheim
35 culture
אָלטֶטינג 198 ,195 Altötting
מלונות 267
מסעדות 280
אָלטמיל ,נהר Altmühl, River
176 ,175 ,159 ,157
אָלטמיל ,עמק הנהר Altmühl
183 Estuary Valley
אָלטֶנשטאט 214 ,22 Altenstadt
אָלטֶס ראטהָאּוס (אינגֹולשטאט)
167 Altes Rathaus
אָלטֶס ראטהָאּוס (לינדָאּו) Altes
234 Rathaus
אָלטֶס ראטהָאּוס (מינכן) Altes
63 Rathaus
מפת רחובות מאוירת 57
אָלטֶס ראטהָאּוס (ּפאסָאּו) Altes
190-1 Rathaus
אָלטֶר הֹוף (מינכן) 83 Alter Hof
אָליאָנץ אֶָרנ ָה (מינכן) Allianz
143 Arena
אליזבתה ,קיסרית אוסטריה
Elisabeth, Empress of Austria
213 ,64

אא י י ננ דד קק סס
(ה)אלמאנים 37 ,36 Alamanni
אֶלסהָיימֶר ,אדם Elsheimer,
120 Adam
(ה)אלפים ,גלריית (קֶמּפטֶן)
Alpenländische Galerie
236-7
(ה)אלפים ראו בוואריים ,אלפים
אלפיני ,מוזיאון (מינכן) Alpines
91 Museum
מפת רחובות מאוירת 89
אלפיני ,מוזיאון (קֶמּפטֶן)
236-7 Alpinmuseum
אָלּפָמאֶרה (ּבאד טֶלץ) Alpamare
220
אָלּפֶנשטראסֶה ,מסלול
220-1 ,11 Alpenstraße tour
ָאלֶרהָייליג ֶנקירכֶה אָם קרֹויץ
(מינכן) Allerheiligenkirche
69 am Kreuz
ָאלֶרהָייליג ֶנקירכֶה אָם קרֹויץ
(מינכן) Allerheiligenkirche
69 am Kreuz
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
הָייליג־ג ָייסט־קירכֶה (מינכן)
63 Heiliggeistkirche
יאקֹוּבסקירכֶה (דאכָאּו)
171 Jakobskirche
ֶרזידֶנץ (מינכן) ,74 Residenz
77 ,76
אָמאטי ,ניקולו Amati, Nicolo
218
אָמאלי ֶינּבּורג (נימפֶנּבּורג)
130 Amalienburg
אָמאלי ֶינשטראסֶה (נֹויּבּורג אָן דֶר
דֹונ ָאּו) 168 Amalienstraße
אמבולנסים 315 ,301
אָמּבֶרג ֶר ,כריסטוף Amberger,
27 ,26 Christoph
דיוקן פֶליסיטאס ו ֶלז ֶר 27
אמנות
האלפים הבוואריים 26-7
לי ְפטְלמאלֶראי ,11 Lüftlmalerei
212 ,27
אמנות מצרית ,המוזיאון
הממלכתי (מינכן) Staatliches
Museum Ägyptischer Kunst
77 ,74
אמנות עממית ,קניות 288
ֶאמֶראמּוס הקדוש ,ההגמון של
ראטיסּבֹון Emmeram, St,
37 ,36 Bishop of Ratisbon
ָאמֶראנג 204 Amerang
ָאמֶרג ָאּואֶר 207 Ammergauer
ָאמֶרז ֶה ,209 ,207 Ammersee
212
אמריקה־הָאּוס (מינכן)
299 Amerikahaus
אמריקן אקספרס 301
ָאמֶרלאנד Ammerland
מסלול שטראנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
אֶנג ְלּבּורג 186 Englburg
אֶנגלישֶ ר גארטֶן (מינכן)
106 ,10 Englischer Garten

אא י י ננ דד קק סס
אָנג ֶר 199 Anger
אָנדֶקס 212 Andechs
מסעדות 281
אָנדֶקס ,משפחת Andechs
212 family
אָנדֶקסֶר אָם דֹום (מינכן)
285 Andechser am Dom
אנדרטאות
אנדרטת רּומפֹורט (מינכן)
106 Rumford Memorial
זיג ֶסטֹור (מינכן) ,53 Siegestor
104
לודוויג הראשון (מינכן) Ludwig
102 ,100 I
מקס־יוזף־ּפלאץ (מינכן)
72 Max-Joseph-Platz
מקסימיליאן הראשון (מינכן)
102 ,100 Maximilian I
מקסימיליאן השני (מינכן)
91 ,88 Maximilian II
ּפרֹוּפילֶאֶן 115 Propyläen
סאֶנג ֶל (מינכן)
פרידֶנ ְ
92 ,53 Friedensengel
קָרולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
113 Karolinenplatz
אנה־קירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
251 Annakirche
מפת רחובות מאוירת 248
אנה־קירכֶה (מינכן) Annakirche
90
מפת רחובות מאוירת 89
אָנטֹונ ְי ֶירהָאּוס (מֶמינג ֶן)
226 Antonierhaus
אנטונילֶס ,קלאודיו חוסה
121 Antonílez, Claudio José
אנטונלו דָה מֶסינ ָה Antonello da
Messina
הבשורה 121
אֶנסֹור ,ג'יימס 125 Ensor, James
אֶס־ּבאן 311 ,306
אֶסינג Essing
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
Altmühl Estuary Valley tour
183
ָאסֶנהָאּוז ֶן Assenhausen
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
אָסּפֶר ,אנדריאס Asper, Andreas
237
אָּפיאני ,פייטרו פרנצ'סקו
Appiani, Pietro Francesco
171
אֶפנ ֶר ,יוזף Effner, Joseph
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
נימפֶנּבּורג Nymphenburg
132 ,130
ּפָרייזינג־ּפאלֶה (מינכן)
78 ,73 Preysing-Palais
אָפָרה הקדושה 36 Afra, St
אֶק ,יוהנס 166 Eck, Johannes
(ה)אקדמיה לאמנויות היפות
(מינכן) Akademie der
104 Bildenden Künste
אקלים 30-3

אר נובו ,אדריכלות 15
הבית באָיינמילֶרשטראסֶה
(מינכן) Jugendstilhaus in der
105 ,104 Ainmillerstraße
הגלריה החדשה (מינכן) Neue
125 Pinakothek
התיאטרון הקאמרי של מי־
נכן בשָ אּושּפילהָאּוס (מינכן)
Münchner Kammerspiele im
84 Schauspielhaus
שוואּבינג (מינכן) Schwabing
105
ארבעה שליחים (דיֶרר) 120
אֶרדינג 170 Erding
ארוחת בוקר בסטודיו (מאנ ֶה) 123
אָריּבֹו הראשון 204 Aribo I
ארכיאולוגיה ,המוזיאון הממלכתי
(מינכן) Archäologische
107 Staatsammlung
ארמונות
אֹורטֶנּבּורג 192 Ortenburg
אָלטֶר הֹוף (מינכן) Alter Hof
83
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
,160 ,159 ,31 ,23 ,10 Palace
172-3
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 ,72 Erzbischöfliches Palais
דירקהָיים ּפאלֶה (מינכן)
126 Dürckheim Palais
הֶֶרנקימז ֶה Herrenchiemsee
202 ,195 ,157 ,47 ,11
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ (מינכן)
102 ,100 Wittelsbacherplatz
לינדֶרהֹוף 216-17 Linderhof
ּפאלֶה גיז ֶה (מינכן) Palais Gise
81
ּפאלֶה ז ָיינסהָיים (מינכן) Palais
81 Seinsheim
ּפאלֶה טֶרינג־יֶטֶנּבאך (מינכן)
83 Palais Törring-Jettenbach
ּפאלֶה נֹויהָאּוס־ּפְָרייזינג (מינכן)
81 Palais Neuhaus-Preysing
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80-1 Porcia
ּפאצֶ'לי ּפאלֶה (מינכן) Pacelli
104 Palais
פּוג ֶרהֹויז ֶר (אָאּוגסּבּורג)
251 Fuggerhäuser
ּפְָרייזינג ּפאלֶה (מינכן)
78 ,73 Preysing-Palais
ּפרינץ קרל ּפאלֶה (מינכן)
23 Prinz Karl Palais
ֶרזידֶנץ (מינכן) ,53 Residenz
74-7 ,72-3
שלֹוס נימפֶנּבּורג Schloss
132-3 ,130 Nymphenburg
שֶ צלֶרּפאלֶה (אָאּוגסּבּורג)
250 Schaezlerpalais
ראו גם טירות
אָרנּולף מקָרינתי ָה Arnulf of
77 ,37 Carinthia
אֶרנ ֶסט ,דוכס בוואריה Ernest,
185 ,42 Duke of Bavaria

ארץ העוגות (ּברֹויג ֶל) 120 ,119
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 Erzbischöfliches Palais
מפת רחובות מאוירת 72
אָשָ אּו 202 Aschau
מלונות 267
מסעדות 281

ב

ּבאּבֶנהָאּוז ֶן 228 Babenhausen
ּבאד אֹוּבֶרדֹורף Bad Oberdorf
232
ּבאד אָייּבלינג 205 Bad Aibling
ּבאד הינדֶלאנג Bad Hindelang
232 ,18
ּבאד ו ֶריסהֹופֶן Bad Wörishofen
229
ּבאד טֶלץ 220 ,207 ,27 Bad Tölz
פסטיבלים 32
מלונות 267
מסעדות 281
ּבאד ָרייכֶנהאל Bad Reichenhall
199 ,195
מלונות 267
מסעדות 281
ּבאדֶר ,איזאק האב Bader, Isaak
192 the Elder
ּבאדֶר ,יוזף גיאורג Bader, Joseph
58 Georg
ּבאדֶר ,קונסטנטין Bader,
246 Konstantin
ּבאי ֶירטֹור וחומת העיר (לנדסּבֶרג
אָם לֶך) Bayertor and Town
210 Walls
ּבאי ֶירישֶ ה שטָטסקאנצלאי
85 Bayerische Staatskanzlei
ּבאי ֶירישֶ ס שוואּבֶן ראו צפון
שוואביה
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד Bayerischer
293 ,193 ,175 Wald
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד ,הפארק הלאומי
Nationalpark Bayerischer
293 ,187 Wald
ּבאי ֶירן מינכן ,חנות הקבוצה (מי־
נכן) 143 FC Bayern Shop
ּבאלדּונג גרין ,הנס Baldung
120 Grien, Hans
ּבאניאטֹו ,יוהן קספר Bagnato,
234 Johann Caspar
בארוקית ,אדריכלות 23
בארוקית ,אמנות 27
ּבאֶרלי ,אגוסטינו Barelli,
79 Agostino
בד־אנד־ברקפסט 261 ,260
ּבֶדּוצי ,אנטוניו Beduzzi, Antonio
188
ּבֹוג ֶנּבֶרג 182 Bogenberg
ּבֹודֶנז ֶה 234 ,233 ,224 Bodensee
בוואריה ,אגודת הקאנו של Baye-
293 rischer Kanu-Verband
בוואריה ,אולפני (מינכן)
143 Bavarian Film Studios
בוואריה החופשית ,מדינה Free
45 State of Bavaria
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בוואריה ,המוזיאון הלאומי
(מינכן) Bayerisches
108-9 ,53 Nationalmuseum
בוואריה ,המוזיאון הצבאי (אינ־
גֹולשטאט) Bavarian Army
167 Museum
בוואריה ,הספרייה הממלכתית
(מינכן) Bayerische
103 Staatsbibliothek
מפת רחובות מאוירת 101
בוואריה ,יערות ראו ּבאי ֶירישֶ ר
ואלד
בוואריה ,מפלגת העם של
45 Bavarian People’s Party
בוואריה עילית (דרום) Upper
207-21 ,11 )Bavaria )South
מלונות 267-8
מסעדות 281-2
מפה 208-9
בוואריה עילית (מזרח) Upper
195-205 ,11 )Bavaria )East
מלונות 267
מסעדות 280-1
מפה 196-7
בוואריה עילית (צפון) Upper
159-73 ,10 )Bavaria )North
מלונות 265-6
מסעדות 279-80
מפה 160-1
בוואריה תחתית Lower Bavaria
175-93 ,10
מלונות 266
מסעדות 280
מפות 176-7
בוואריה־פילמשטאט (מינכן)
138 Bavaria-Filmstadt
בוואריים ,אלפים Bavarian Alps
אדריכלות 22-3
אָלגֹוי 225-37
אמנות 26-7
בוואריה עילית (דרום) 207-21
בוואריה עילית (מזרח)
195-205
בוואריה עילית (צפון) 159-73
בוואריה תחתית 175-93
בטיחות בהרים 300-1
החי והצומח 21
היסטוריה 35-49
מנזרים 24-5
מסורות ומנהגים 28-9
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 220-1
מפה 156-7
נופים 20-1 ,18
פסטיבלים 30-3
צפון שוואּבי ָה 239-55
תחבורה 314-15 ,308-9
בווארים ,שבט 36 Baiovarii
בוטאני ,גן (מינכן) Botanischer
134 Garten
ראו גם הגן הבוטאני הישן
בוטיצ'לי ,סנדרו Botticelli,
Sandro
ְּפי ֶיטָה 118
ּבֹויס ,יוזף 115 Beuys, Joseph
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ּבֹונאר ,פייר 125 Bonnard, Pierre
בוניפאציוס הקדוש Boniface, St
219 ,37 ,36
ּבּוסטֶלי ,פרנץ אנטון Bustelli,
130 Franz Anton
ּבֹוק 275 Bock
ּבֹוקּבֶרג ֶר ,הנס Bockberger,
169 Hans
ּבּורג טָראּוסניץ Burg Trausnitz
181 ,10
ּבּורגהָאּוז ֶן 198 ,196 Burghausen
מלונות 267
מסעדות 281
ּבּורגהָאּוז ֶן ,הנס פון Burghausen,
204 ,198 ,180 Hans von
ּבּורגהאלדֶה (קֶמּפטֶן) Burghalde
237
ּבּורגקמָייר ,הנס Burgkmair,
27 ,26 Hans
ּבֹורמן ,מרטין Bormann, Martin
201
(ה)בורסה (מינכן) Stock
126 Exchange
ּבֹוש ,הירונימוס Bosch,
120 Hieronymus
ּבּושֶ ה ,פרנסואה Boucher,
François
דיוקן המרקיז דֶה ּפֹומּפאדּור ,119
121
בזילקה סָנקט ּבֹוניפאץ (מינכן)
114 Basilika St Bonifaz
מפת רחובות מאוירת 112
בטיחות 300-1
בטיחות בהרים 300-1
(ה)ביאנלה (מינכן) 30 Biennale
ּביּבֶר ,אֹוסוואלט Bieber, Oswald
127
ביגוד
התלבושת העממית של
בוואריה 29 ,19
קניות במינכן 141 ,140
בידור במינכן 142-3
ביטוח 314 ,301 ,300
ּבָיילְנגריס 164 ,159 Beilngries
ּבי ֶינ ֶה ,מרטין־ג ִיֹום Biennais,
75 Martin Guillaume
ּבָיירישצֶל Bayrischzell
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 221
מסעדות 281
ּביל 232 Bühl
ּבילֶה ,אוטו 136 Bille, Otto
ביסטרו ,מסעדות (מינכן) 284
ּביסטרּוּפּ ,בֶרג ֶנהֹוי ושות' Bystrup,
139 Bregenhoj & Partners
ביסמרק ,אוטו פון Bismarck,
213 ,44 Otto von
ּבירג ֶרזאל (מינכן) Bürgersaal
58 ,27
מפת רחובות מאוירת 56
בירה 274-5 ,19
אָאּוגּוסטינ ֶרּברֹוי (מינכן)
58 Augustinerbräu
אוקטוברפסט ,17 Oktoberfest
143 ,139 ,32 ,29
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גינות בירה 284
הֹופּברֹויהָאּוס (מינכן)
84 Hofbräuhaus
קלֶר (מינכן)
לֶו ֶונּברֹוי ֶ
127 Löwenbräukeller
פסטיבלים 30
בירה ואוקטוברספט ,מו־
זיאון (מינכן) Bier und
64 Oktoberfestmuseum
ּבירקלָיין ,פרידריך Bürklein,
Friedrich
מקסימיליאניאום (מינכן)
91 Maximilianeum
מקסימליאנשטראסֶה (מינכן)
88 ,84 Maximilianstraße
ֶרגירּונג פון אֹוּבֶרּבאי ֶירן (מינכן)
Regierung von Oberbayern
90
בית האמנות (מינכן) Haus der
107 Kunst
בית האמנים (מינכן)
82 Künstlerhaus
בית הכנסת (אָאּוגסּבּורג)
251 Synagogue
בית הספרות (מינכן)
81 Literaturhaus
בית העירייה ראו ראטהָאּוס
ּבלּוטֶנּבּורג (מינכן) Blutenburg
139 ,22
ּבֶלֹוני 81 Bellony
ב.מ.וו 175 ,129 ,49 ,19
מוזיאון (מינכן) BMW-
134-5 Museum
ב.מ.וו ו ֶלט (מינכן) BMW Welt
134-5
בנדיקט ,פרייהֶר פון הרמן
Benedikt, Freiherr von
226 Herman
בנדיקטּבֹויֶרן Benediktbeuern
219 ,36
פסטיבלים 32
(ה)בנדיקטינים 228 ,165 ,24
ּבֶניש ,גינטר Behnisch, Günter
134
בנקים 302
ּבֶץ ,ואלטֶר ו ֶּבאָה Betz, Walter
135 and Bea
ּבֶקלין ,ארנולד Böcklin, Arnold
107
בתעתועי הגלים 125 ,123
בקמן ,מקס Beckmann, Max
116
ֶּבקֶר ,קרל פטר Becker, Karl
166 Peter
ּבראדְל ,יאקֹוּב 189 Bradl, Jakob
ּבָראּונפֶלס ,שטפן Braunfels,
117 Stephan
ּבראנקָה ,אלכסנדר פון Branca,
164 ,122 Alexander von
ּבראק ,ז'ורז' Braque, Georges
116
ּבֶרּבלינג 205 Berbling
ּבֶרג Berg
מלונות 267
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מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
ּבֶרג אָם לָיים (מינכן) Berg am
136 ,23 Laim
ּבֶרגמילֶר ,יוהן גיאורג Bergmüller,
212 Johann Georg
ּברּובֶר ,אדריאן Brouwer,
Adriaen
איכרים משחקים קלפים 120 ,119
ּברֹויג ֶל ,פיטר Brueghel, Pieter
ארץ העוגות 120 ,119
ברונזה ,תקופת 35
בריאות 301
בריטיש איירווייז 307
ּבָרייטאך ,ערוץ הנהר Breitach
232 river gorge
בריכת השחייה (מינכן)
135 Schwimmhalle
ברים במינכן 285 ,284
ברכט ,ברטולט Brecht, Bertolt
248
ּבֶרכטֶסגאדֶן Berchtesgaden
200
מלונות 267
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 221
ּבֶרכטֶסגאדֶן ,הפארק הלאומי
Berchtesgaden National
195 Park
ּבֶרנ ָאּו 197 Bernau
ּבֶרנ ָאּואֶר ,אגנס Bernauer,
185 ,184 ,42 ,31 Agnes
ּבֶרנהָיימֶרהָאּוס (מינכן)
126 Bernheimerhaus
ּבֶרניני ,ג'אנלורנצו Bernini,
80 Gianlorenzo
ּבֶרנריט Bernried
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
ּבְשֹוֶרר ,גיאורג Bschorer, Georg
254
בתי חולים 301
בתי כלבו
מינכן 141 ,140
בתי מרקחת 301
בתי־קפה במינכן 285 ,284
בתי־שימוש ציבוריים 299
בתעתועי הגלים (ּבֶקלין) 125 ,123

ג

ג'אז ,פסטיבלים 30
גאסט ֶהפֶה 261 Gasthöfe
גארדי ,פרנצ'סקו Guardi,
121 Francesco
גאריּבאלט הראשון ,דוכס בוואריה
Garibald I, Duke of Bavaria
37 ,36
גארמיש־ּפארטֶנקירכֶן
,18 Garmisch-Partenkirchen
217 ,207
מלונות 268
מסעדות 282
גאשטָייג ,מרכז התרבות (מינכן)
,93 Gasteig Culture Center
143
גבישים ,מוזיאון (רידֶנּבּורג)
183 ,10 Crystals Museum

גבריאל ,פרנץ Gabriel, Franz
162
גבריאלי ,גבריאל דה Gabrieli,
168 ,163 ,162 Gabriel de
ג ֶדֹון ,לורנץ 167 Gedon, Lorenz
גוגן ,פול 125 Gauguin, Paul
ג'ֹוטֹו 121 Giotto
גֹויּבֹודֶן ,מוזיאון (שטָראּוּבינג)
184-5 Gäubodenmuseum
גֹויּבֹודן ,פסטיבל (שטָראּוּבינג)
31 Gäubodenfest
גֹויה ,פרנסיסקו דֶה Goya,
Francisco de
דיוקן המרקיזה דֶה קאּבאלֶרֹו 123
גֹוי ֶין ,יאן פאן Goyen, Jan van
121
גולף 293 ,291
גּומּפְ ,אנטון פון Gumpp, Anton
58 von
גּונ ֶצהָיינ ֶר ,האחים
69 Gunetzrhainer brothers
גּונ ֶצהָיינ ֶר ,יוהן ּבאּפטיסט
Gunetzrhainer, Johann
170 ,82 ,80 Baptist
גֹוסארט ,יאן 120 Gossaert, Jan
גותית ,אדריכלות 22
גותית ,אמנות 26
גיאורג 'העשיר' ,דוכס בוואריה
Georg the Rich, Duke of
178 ,31 ,28 Bavaria
גיאורג ,יוהן Georg, Johann
165
גיאורגסקירכֶה (נ ֶרדלינג ֶן)
242 Georgskirche
גיזֶלָה הקדושה 190 Gisela, St
גינץ ,נהר ,228 Günz, River
254 ,239
גינצּבּורג 254 Günzburg
גינתר ,איגנאץ Günther, Ignaz
27
אָזאמקירכֶה (מינכן)
66 Asamkirche
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
ּבירג ֶרזאל (מינכן) Bürgersaal
58
בית איגנאץ גינתר (מינכן)
64-5 Ignaz-Günther-Haus
מיכאלסקירכֶה (ּבֶרג אָם לָיים)
136 Michaelskirche
סָנקטס מארינּוס אּונט אָניאָנּוס
(רֹוט אָם אִין) Sts Marinus und
205 Anianus
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
57,61 Frauenkirche
תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן)
72 Theatinerkirche
גינתר ,מתיאוס Günther,
,217 ,205 ,171 Matthäus
247 ,218
גירלאנדאיֹו ,דומיניקו
121 Ghirlandaio, Dominico
גישה לאינטרנט 305
גליליאו 94 Galileo

גליּפטֹותֶק (מינכן) Glyptothek
115 ,52 ,23
מפת רחובות מאוירת 112
גלֶנטלָייטֶן ,המוזיאון הפתוח
Freilichtmuseum Glentleiten
219
(ה)גלריה החדשה (מינכן) Neue
122-5 Pinakothek
מפת רחובות מאוירת 113
(ה)גלריה הישנה (מינכן) Alte
118-21 ,52 Pinakothek
מפת רחובות מאוירת 113
(ה)גלריה לאמנות מודרנית (מי־
נכן) Pinakothek der Moderne
116-17
גלריות לאמנות ראו מוזיאונים
וגלריות
ג ֶמינג ֶן ,קונראד פון ,ההגמון
של אָייכשטֶט Gemmingen,
Konrad von, Bishop of
164 Eichstätt
(ה)גן הבוטאני הישן (מינכן)
Alter Botanischer Garten
127
גן החיות הֶלאּברּון (מינכן)
137 Tierpark Hellabrunn
גניבות 300
גנים ראו פארקים וגנים
ג ֶץ ,מתיאס 192 Götz, Matthias
גראסּבֶרג ֶרהָאּוס (לאנדסהּוט)
Grasbergerhaus
מפת רחובות מאוירת 179
גראסֶר ,אֶראסמּוס Grasser,
26 Erasmus
אָלטֶס ראטהָאּוס (מינכן) Altes
63 Rathaus
ּבאד ָרייכֶנהאל Bad
199 Reichenhall
המוזיאון העירוני (מינכן)
65 Stadtmuseum
מרי ֶה הימֶלפארט (ראמֶרסדֹו־
רף) 136 Maria Himmelfahrt
סָנקט סיקסטּוס (שלירז ֶה) St
221 Sixtus
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 ,57 Peterskirche
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
61 Frauenkirche
קתדרלת פָרייזינג Freising
165 cathedral
גראף ,אוסקר מריה Graf, Oskar
81 Maria
פנ ָאּו 280 Grafenau
גרא ֶ
ג ֶרהָרט ,הּוּבֶרט Gerhard, Hubert
26
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
מאִרי ֶינּפלאץ (מינכן)
62 Marienplatz
מיכאלסקירכֶה (מינכן)
59 Michaelskirche
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76 Residenz
גֶרז ,ז'אן־ּבאטיסט Greuze,
121 Jean-Baptiste

ג ֶרטנ ֶר ,פרידריך פון Gärtner,
126 Friedrich von
ג ֶרטנ ֶרּפלאץ (מינכן)
64 Gärtnerplatz
היכל העצמאות (קֶלהָיים)
183 Independence Hall
הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 Staatsbibliothek
זיג ֶסטֹור (מינכן) 104 Siegestor
לודוויגסקירכֶה (מינכן)
103 Ludwigskirche
לודוויגשטראסֶה (מינכן)
102 Ludwigstraße
פֶלטהֶרנהאלֶה (מינכן)
78 Feldherrnhalle
ג ֶרטנ ֶרּפלאץ ,התיאטרון
הממלכתי (מינ־
כן) Staatstheater am
143 ,64 Gärtnerplatz
ג ֶרטנ ֶרּפלאץ (מינכן)
64 ,10 Gärtnerplatz
גָרייף ,יוהן גיאורג Greiff, Johann
63 Georg
גרינוואלד (מינכן) 138 Grünwald
גרינ ֶוואלד ,מתיאס Grünewald,
120 Matthias
גרמניה ,מפת 12-13
ג ְשטאט Gstadt
מסלול קימז ֶה 203
גשרים
לודוויגסּבריקה (מינכן)
93 Ludwigsbrücke
מאִרי ֶינּבריקֶה Marienbrücke
231
מקסימיליאנסּבריקֶה (מינכן)
89 Maximiliansbrücke
גֶתֶה ,יוהן וֹולפג ָנג פון Goethe,
,127 Johann Wolfgang von
219

ד

דאג ֶר ,לואי 96 Daguerre, Louis
דָאּוכֶר ,אדולף Daucher, Adolf
253
דָאּוכֶר ,הנס 251 Daucher, Hans
דאכָאּו 171 ,159 Dachau
מלונות 265
מסעדות 279
דאל ,יוהן כריסטיאן Dahl, Johan
124 Christian
דאמֶנשטיפט סָנקט אנה (מינכן)
69 Damenstift St Anna
ד'אָנג ֶ'לי ,דומניקו D’Angeli,
188 Domenico
דֶג ָה ,אדגר 125 Degas, Edgar
דגים ,מזרקת (מינכן) Fish
62 ,55 Fountain
דֶגלֶר ,יוהן 82 Degler, Johann
דֶג ֶנדֹורף Deggendorf
מלונות 266
מסעדות 280
דֶה קיריקֹו ,ג'ֹורג'ֹו de Chirico,
116 ,104 Giorgio
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דואר 305
דואר ,תיבות 305 Mailboxes
דוד ,ז'ק־לואי David, Jacques-
124 Louis
דֹויטשֶ ה אָלּפֶנשטראסֶה
232 Deutsche Alpenstraße
דֹויטשֶ ה ּבאן Deutsche Bahn
309 AG
דֹויטשמן ,יוזף Deutschmann,
192 ,186 Joseph
דֹולמן ,גיאורג פון Dollmann,
216 Georg von
דֹום סָנקט מריה (אָאּוגסּבּורג)
250 ,26 Dom St Maria
דֹום סָנקט סלבאטֹור אּונט סָנקט
ויליּבאלד (אָייכשטֶט) Dom St
162 Salvator und St Willibald
דֹום סָנקט שטפן (ּפאסָאּו) Dom
188 ,23 St Stephan
דֹומי ֶיה ,אֹונֹוֶרה Daumier,
Honoré
דון קיחוטה 124
קנ ֶרקירכֶה (לאנדסהּוט)
דומיני ָ
180 Dominikanerkirche
דֹומֶניקינֹו 229 Domenichino
דֹומּפלאץ (ּפאסָאּו) Domplatz
188
דֹונ ָאּו־ו ֶרת 246 Donauwörth
מלונות 269
פסטיבלים 31
דֹונ ָאּוריט 239 Donauried
דֹוּפֶלּבֹוק 275 Doppelbock
דיּביטש ,קרל פון Dibitsch, Karl
217 von
דיּבסטּורם (לינדָאּו) Diebsturm
235
דיוקן מאדאם דֶה ּפֹומּפאדּור (ּבּושֶ ה)
121 ,119
דיוקן המרקיזה דֶה קאּבאלֶרֹו (גֹוי ָה)
123
דיוקן וילֶם פאן הֵייתּויסֶן (האלס)
121

דיוקן קרל אָלּבֶרכט כקיסר קרל השביעי

(דֶמאֶרה) 132
דיוקן קרל החמישי (טיציאן) 119
דיז ֶל ,רודולף 248 Diesel, Rudolf
דָייג ,סבסטיאן Daig, Sebastian
243
דיינר'ס קלאב 301
דיל ,היינריך 92 Düll, Heinrich
דילינג ֶן 254 Dillingen
מלונות 269
מסעדות 283
דינגֹולפינג 177 ,175 Dingolfing
דינצֶנהֹופֶר ,וֹולפג ָנג
Dientzenhofer, Wolfgang
184
דיסֶן 212 ,209 Dießen
מלונות 268
דירות־נופש 260
דיֶרנמאט ,פרידריך Dürrenmatt,
191 ,186 Friedrich
דירקהָיים ,ארמון (מינכן)
126 Dürckheim Palais

אא י י ננ דד קק סס
דירקהָיים־מֹונטמרטין,
הרוזן גיאורג פרידריך פון
Dürckheim-Montmartin,
Count Georg Friedrich von
126
דיֶרר ,אָלּבֶרכט Dürer, Albrecht
250
אנה־קירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
251 Annakirche
ארבעה שליחים 120
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
120 Pinakothek
מרקוסקירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
253 Markuskirche
דֶלגאסט ,הנס Döllgast, Hans
120
דֶלֹונ ֶה ,פול 218 Delaunay, Paul
דֶלָקרּואָהֶ ,אז ֶ'ן Delacroix,
124 Eugène
דלתא אייר ליינס 307
דֶמאֶרה ,ז'ורז' Desmarées,
27 George

דיוקן קרל אָלּבֶרכט כקיסר קרל
השביעי 132

דנובה ,אסכולת Danube School
120
דנובה ,נהר ,10 Danube, River
239 ,175
שיט 309 ,182
דֶני ,מוריס 125 Denis, Maurice
דרּוסּוס 35 Drusus
דָרייּבּורג ֶנלאנד Dreiburgenland
186
דָרייפָלטיגקָייטסקירכֶה (מינכן)
82 Dreifaltigkeitskirche
דרכונים 298
דת 18-19

ה

האדם הנופל (לֶמּברּוק) 116
הָאּוס צּום קאוואצֶן (לינדָאּו)
234 Haus zum Cavazzen
הָאּוּפטּבאנהֹוף (מינכן)
309 ,297 Hauptbahnhof
האלג ֶּבֹוידֶה (נ ֶרדלינג ֶן)
243 Hallgebäude
האלס ,פראנס Hals, Frans
דיוקן וילֶם פאן הֵייתּויסֶן Portrait
of Willem van Heythuysen
121
האלסּבאך ,י ֶרג פון Halsbach,
Jörg von
אָלטֶס ראטהָאּוס (מינכן) Altes
63 Rathaus
ָאלֶרהָייליג ֶנקירכֶה ָאָם קרֹויץ
(מינכן) Allerheiligenkirche
69 am Kreuz
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
60 Frauenkirche
האלֶרטָאּו ,157 ,20 Hallertau
159
האלשטאט ,תרבות 35
האסלֶר ,בנדיקט Haßler,
136 Benedikt
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האקֶרט ,יאקֹוּב פיליפ Hackert,
124 Jacob Philipp
הארּבּורג 245 ,240 Harburg
מלונות 269
הֶגלְו ֶורת 199 Höglwörth
ההורדה מן הצלב (רמברנדט) 119
הּוּבֶר ,וֹולפג ָנג Huber, Wolfgang
200
הּוּבֶר ,פרופסור ,קּורט Huber,
103 Professor Kurt
הֹוהֶנּפָייסֶנּבֶרג
214 Hohenpeißenberg
הֹוהֶנשו ָונג ָאּו ראו שלֹוס הֹוהֶנ־
שו ָונג ָאּו
הֹוהֶנשטָאּופֶן ,משפחת
245 Hohenstaufen family
הֹוהֶס הָאּוס (נ ֶרדלינג ֶן) Hohes
242 Haus
הֹו ֶכדֶר ,קרל 93 Hocheder, Carl
הֹול ,אליאס ,247 ,22 Holl, Elias
250
אנה־קירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
251 Annakirche
הָייליג־ג ָייסט־שּפיטאל (אָאּוג־
סּבּורג) Heilig-Geist-Spital
251
ויליּבאלדסּבּורג (אָייכשטֶט)
164 Willibaldsburg
ו ֶסטֶרטֹור (מֶמינג ֶן) Westertor
226
ּפֶרלאכְטּורם (אָאּוגסּבּורג)
249 Perlachturm
צֹויגהָאּוס (אָאּוגסּבּורג)
251 ,248 Zeughaus
ראטהָאּוס (אָאּוגסּבּורג)
249 Rathaus
רוטס טֹור וחומת העיר (אָאּוג־
סּבּורג) Rotes Tor and City
251 Walls
מצְג (אָאּוגסּבּורג)
שטאט ֶ
250 ,241 Stadtmetzg
הֹול ,יוהנס ,180 Holl, Johannes
252
הֹולּבָיין ,הנס האב Holbein, Hans
250 ,27 ,26 the Elder
הערצת מלכי־הקדם 118
יאקֹוּבס־אּונט־טיּבּורטיּוס־קיר־
כֶה (שטָראּוּבינג) Jakobs- und
192 ,185 Tiburtiuskirche
פטרסקירכֶה (לינדָאּו)
235 Peterskirche
הֹולנשטָיין ,הרוזן פון Holnstein,
80 Count von
הֹולצינג ֶר ,פרנץ יוזף Holzinger,
182 Franz Josef
הֹולצֶר ,ג'ני 81 Holzer, Jenny
הֹולצֶר ,יוהן 217 Holzer, Johann
הּומּבֹולדט ,אלכסנדר Humboldt,
195 Alexander
הֹופּברֹויהָאּוס (מינכן)
285 ,84 ,10 Hofbräuhaus
הֹופגארטֶן (מינכן) 85 Hofgarten
הופמן ,יוליוס Hoffmann, Julius
230

הֹו ְּפפֶן אָם ז ֶה Hopfen am See
268
הֹו ְּפפֶנשטראסֶה Hopfenstraße
159
הֹופקירכֶה (אינגֹולשטאט)
168 Hofkirche
החטא (שטּוק) 92
היטלר ,אדולף ,45 Hitler, Adolf
103 ,48
בית האמנות (מינכן) Haus der
107 Kunst
הפוטש במרתף הבירה ()1923
79
מיין קמפף 210
ניסיונות התנקשות בחייו 93
'קן הנשרים' 201 ,200 ,195
שוואּבינג (מינכן) Schwabing
105
הָייג ֶר ,אֶרנסט 104 Haiger, Ernst
הָיידהֹוף 176 Haidhof
הָיידֶר ,הנס 204 Heider, Hans
הָייליג־ג ָייסט־קירכֶה (מינכן)
63 Heiliggeistkirche
הָייליג־ג ָייסט־שּפיטאל (נ ֶרדלינג ֶן)
243 Spital
הָייליג ֶה קרֹויצקירכֶה (לנדסּבֶרג
אָם לֶך) Heilige Kreuzkirche
210-11
הָיילמאי ֶיר ,מקס Heilmeier,
92 Max
הָיינ ְדלפינג (ליד פָרייזינג)
279 Haindlfing near Freising
הָיינ ֶה ,היינריך Heine, Heinrich
218
היינץ ,יוזף ,22 Heintz, Josef
248
היינץ פון שטיין Heinz von Stein
202
היינריך 'הארי' (דֶר לֶו ֶוה)
38 Heinrich der Löwe
טירת מינדֶלּבּורג Mindelburg
229 Castle
לודוויגסּברּוקֶה (מינכן)
93 Ludwigsbrücke
מאִרי ֶינּפלאץ (מינכן)
62 Marienplatz
היינריך השמיני ,דוכס בוואריה
Henry XIII, Duke of Bavaria
42
היינריך השני ,הקיסר Henry II,
190 Emperor
הילדֶּבָרנט ,אדולף פון
,93 Hildebrand, Adolf von
126
הינטֶרז ֶה Hintersee
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 221
הינטֶרשטיין 232 Hinterstein
היסטוריה 35-49
היסטוריים ,מסלולים 292
היּפֹו־הֹוכהָאּוס (מינכן) Hypo-
135 Hochhaus
הֶכשטֶט 255 Höchstädt
טטֶר ,משפחת Höchstetter
הֶכש ֶ
253 family

הֶלאּברּון ,גן החיות (מינכן)
143 ,137 Tierpark Hellabrunn
הֶלּביג ,הנרי 104 Helbig, Henry
הליכה ראו טיולים ברגל ומסלולי
הליכה
הֶלמשרֹוט ,היינריך Helmschrot,
170 Heinrich
ֶהלֶנּבּורג 202 Höhlenburg
הֶלצְל ,פליקס 185 Hölzl, Felix
המוזיאון הגרמני לתול־
דות הרפואה (אינגֹו־
לשטאט) Deutsches
Medizinhistorisches Museum
166
המוזיאון הגרמני (מינכן)
94-7 ,12 Deutsches Museum
המחאות נוסעים 302 ,286
המרכז לתחבורה Deutsches
Museum Verkehrszentrum
138
הֶמש ,ז'אן אנרי Hemsch, Jean
109 Henri
המשורר הדל (שּפיצְו ֶוג) 124
המשרד לאבידות ומציאות בכל
רחבי גרמניה Deutsche Bahn
AG Fundbüro Bundesweit
301
המשרד לאבידות ומציאות
(מינכן) Deutsche Bahn AG
301 Fundbüro
הנס פון ָאָאכֶן Hans von Aachen
120
הנס־אָייז ֶנמן־הָאּוס Hans-
Eisenmann-Haus
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
הֶנִרי ֶיטָה ָאדֶלאידֶה ,הנסיכה
Henriette Adelaide, Princess
139
דאמֶנשטיפט סָנקט אנה (מינ־
כן) 69 Damenstift St Anna
קברה 79
תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן)
79 Theatinerkirche
(ה)הספרידות ,ציור מס' ( 2מאֶרה)
125
הספרייה הבינלאומית לילדים
ולנוער (מינכן) Internationale
139 Jugendbibliothek
העיר העתיקה של מינכן (דרום)
55-69
מלונות 262
מסעדות 276
מפת האזור 55
מפת רחובות מאוירת 56-7
העיר העתיקה של מינכן (צפון)
71-85
מלונות 262-3
מסעדות 276-7
מפת האזור 71
מפת רחובות מאוירת 72-3
הערצת מלכי הקדם (הֹולּבָיין) 118
הערצת מלכי הקדם (ון דֶר ו ָיידֶן) 120
הערצת מלכי הקדם (טְי ֶיּפֹולֹו) 113

פלֶה ,מֶלכִיֹור Hefele, Melchior
ֶה ֶ
188
'הפרש הכחול' Der Blaue Reiter
218 ,215 ,115 ,105
הפשטתו של ישו (אל גרקו) 121
הֶרּבסט דּולט (מינכן) Herbst
32 Dult
הָרטמן ,תומאס פון Hartmann,
105 Thomas von
הֶריגֹוי ֶין ,יוזף עמנואל פון
Herigoyen, Joseph Emanuel
127 ,82 von
הֶרלין ,פרידריך Herlin, Friedrich
243
הרמן הקדוש 186 Herman, St
הרמן ,פרנץ גיאורג Hermann,
236 ,233 Franz Georg
הרמנסּבָאּו (מֶמינג ֶן)
226 Hermansbau
הֶֶרנקימז ֶה ,11 Herrenchiemsee
202 ,195 ,157 ,47
מסלול קימז ֶה Chiemsee tour
203
הרץ 315
הֶרצֹוגסקאסטֶן (אינגֹולשטאט)
167 Herzogskasten
הֶרצֹוגסשלֹוס (שטָראּוּבינג)
184 Herzogsschloss
הֶרקֹומֶר ,הּוּבֶרט פון Herkomer,
211 Hubert von
הֶרקֹומֶר ,יוהן גיאורג Herkomer,
247 Johann Georg
התאחדות האגודות הגרמניות
לטיפוס הרים ולטיולים ברגל
Verband Deutscher Gebirgs.und Wandervereine e.V
293
התאחדות האמנים החדשה
Neue Künstlervereinigung
105

ו

ואגינג אָם ז ֶה Waging am See
281
ואטֹו ,אנטואן Watteau, Antoine
121
ואלאך הָאּוס (מינכן) Wallach
287 Haus
ואלּבּורגסקירכֶה (אָייכשטֶט)
164 Walburgskirche
ואלג ָאּו 218 Wallgau
ואלדּבֶרג ֶר ,וֹולפג ָנג Waldberger,
242 Wolfgang
ואלדמילר ,פרדיננד Waldmüller,
124 Ferdinand
ואלך ,יוזף אנטון Walch, Joseph
230 Anton
ואלכֶנז ֶה 219 ,218 Walchensee
ואלּפּורג ָה הקדושה Walburg,
164 St
טסְקירכֶה מריה־הילף
ואלפְָר ְ
(ּפאסָאּו) Wallfahrtskirche
191 Mariahilf
ואלֶרשטיין 244 Wallerstein
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ואן גוך ,וינסנט Van Gogh,
125 Vincent
חמניות 125
ואן דָייק ,אנתוני Van Dyck,
250 ,120 Anthony
ואן דֶר ו ָיידֶן ,רֹוחיר Weyden,
Rogier van der
הערצת מלכי הקדם 120

לוקאס הקדוש מצייר את מריה
הקדושה 118

ואסֶרּבּורג ,224 Wasserburg
233
ואסֶרּבּורג אָם אִין Wasserburg
204 am Inn
מלונות 267
מסעדות 281
ואצמן 200 ,195 Watzmann
ואקֶרלֶה ,יוזף Wackerle, Josef
127
וגנר ,יוהן מרטין פֹון Wagner,
101 ,85 Johann Martin von
וגנר ,פרדיננד פֹון Wagner,
191 ,190 Ferdinand von
וגנר ,ריכארד Wagner, Richard
46 ,45
התיאטרון הלאומי (מינכן)
78 ,73 Nationaltheater
לינדֶרהֹוף 217 Linderhof
נֹוישו ָונשטיין Neuschwanstein
230
וֶדֶקינד ,פרנק Wedekind, Frank
105 ,84
(ה)ווינדליצ'ים 35 Vindelici tribe
וֹולט ,אָאּוגּוסט פון Volt, August
122 von
וֹולף ,אנדריאס Wolff, Andreas
82
וֹולף ,יוהן אנדריאס Wolff,
136 Johann Andreas
וֹולפג ָנג הקדוש Wolfgang, St
170
וורהול ,אנדי 115 Warhol, Andy
וֶטֶנהָאּוז ֶן ,240 Wettenhausen
254
וֶטֶרשטָיין 207 Wetterstein
וידמן ,יוזף Widmann, Joseph
234
וידמן ,מקס 102 Widmann, Max
ו ִי ָה קלאודיה ,11 Via Claudia
248 ,246
ויזה 301
ויזות ומסמכים 298
ויטֶלסּבאך ,הדוכס אוטו
181 Wittelsbach, Duke Otto
ויטֶלסּבאך ,שושלת Wittelsbach
44-5 ,42-3 ,41 ,38-9 family
אָלטֶר הֹוף (מינכן) Alter Hof
83
ּבּורג טָראּוניץ Burg Trausnitz
181
ּבלּוטֶנּבּורג (מינכן) Blutenburg
139
ּבֶרכטֶסגאדֶן Berchtesgaden
200

אא י י ננ דד קק סס
המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
108 Nationalmuseum
מיכאלסקירכֶה (מינכן)
59 Michaelskirche
נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו Neuburg
169 an der Donau
ֶרזידֶנץ (מינכן) 74 Residenz
שֹונג ָאּו 214 Schongau
ויטֶלסּבאכֶר ּברּונ ֶן (מינכן)
126 Wittelsbacher Brunnen
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ (מינכן)
102 Wittelsbacherplatz
מפת רחובות מאוירת 100
ו ִייאר ,אֶדּואָר Vuillard, Édouard
125
ו ָייז ֶנהָאּוס (ּפאסָאּו) Waisenhaus
190
ו ָייסֶנהֹורן 247 Weißenhorn
ו ָייצֶנּביר 275 Weizenbier
וילה שטּוק (מינכן) Villa Stuck
92 ,15
וילהלם החמישי 'הצדיק' ,דוכס
בוואריה Wilhelm V the Pious,
59 ,43 ,40 Duke of Bavaria
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
ּבּורג טָראּוניץ Burg Traunitz
181
הֹופּברֹויהָאּוס (מינכן)
84 Hofbräuhaus
הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 Staatsbibliothek
מיכאלסקירכֶה (מינכן)
58 Michaelskirche
וילהלם הרביעי 'האיתן' ,דוכס
בוואריה Wilhelm IV the
Steadfast, Duke of Bavaria
118 ,42
וילהלם השני ,הקיסר Wilhelm II,
107 Emperor
ויליּבאלד הקדוש Willibald, St
164 ,162
ויליּבאלדסּבּורג (אָייכשטֶט)
164 Willibaldsburg
וימּבאכְקלאם Wimbachklamm
20
ויסקארדיּ ,בָרתֹולֹומֵיאּוס
Viscardi, Bartholomäus
193
ויסקארדי ,ג'ובני אנטוניו Viscardi,
,82 ,58 Giovanni Antonio
171 ,165
ויסקירכֶה ,207 Wieskirche
214-15
ויסרֹויטֶר ,הנס Wissreuter, Hans
171
ויקטּואָלי ֶינמרקט (מינכן)
141 ,64 Viktualienmarkt
ו ֶלאסקֶז ,דייגו Velázquez, Diego
121
ו ֶלז ֶר ,פֶליסיטאס Welser,
27 Felicitas

332255

אא י י ננ דד קק סס
ו ֶלטֶנּבּורג ,36 ,10 Weltenburg
182 ,175 ,41
ולנטין ,מוזיאון (מינכן) Valentin-
63 Musäum
ולנטין ,קרל 64 ,63 Valentin, Karl
ו ֶלף ,שושלת 38 Welf dynasty
ו ֶמדינג 244-5 Wemding
ו ֶניג ,ריכארד Wenig, Richard

נסיעה לילית של לודוויג השני
במזחלת־שלג 46

ו ֶסֹוּברּון 212 ,27 Wessobrunn
ו ֶסטליכֶה ו ֶלדֶר Westliche Wälder
239
ו ֶסטּפארק ,מגרש המשחקים
המזרחי (מינכן) Westpark
143 Spielzone Ost
ו ֶסטֶרטֹור וחומת העיר (מֶמינג ֶן)
Westertor and Town Walls
226
ו ְֶרדֶה ,קרל פיליפ פֹון Wrede, Karl
79 ,73 Philipp von
ו ֶרדֶנפֶלז ֶרלאנד Werdenfelser
207 Land
ו ְריס ,אדריאן דֶה Vries, Adriaen
250 ,249 ,244 de
ו ֶרנ ֶקָ ,ריינהֹולט פון Werneck,
106 Reinhold von

ז

זאלדֶנּבּורג 186 Saldenburg
זאלצאך ,נהר Salzach, River
199 ,198 ,195
זאמאראי 192 Sammarei
זאמֶרּבֶרג 205 Samerberg
זאנטנ ֶר ,יאקֹוּב Sandtner, Jakob
184 ,108
זאקסֶן־הילטּבּורגהָאּוז ֶן ,תרזה
פֹון Theresa von Sachsen-
,114 ,29 Hildburghausen
139
ז ֶה־ּברּוק Seebruck
מסלול קימז ֶה 203
ז ֶוואלט ,ריכארד Seewald,
85 Richard
ז ֵיאֹון Seeon
מסעדות 281
זיּבֶנדֶכֶרהָאּוס (מֶמינג ֶן)
227 Siebendächerhaus
זיג ֶסטֹור (מינכן) ,53 Siegestor
104
מפת רחובות מאוירת 101
ז ָייּבֹולט ,מתיאס Seybold,
162 Matthias
ז ָיידְל ,גבריאל פון Seidl, Gabriel
205 von
אָלטֶס ראטהָאּוס (אינגֹולש־
טאט) 167 Altes Rathaus
אנה־קירכֶה (מינכן)
90 Annakirche
בית האמנים (מינכן)
82 Künstlerhaus
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus

המוזיאון הגרמני (מינכן)
94 Deutsches Museum
המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
108 Nationalmuseum
קרלסּפלאץ 126 Karlsplatz
ז ָייץ ,רודולף פון Seitz, Rudolf
89 von
זילֶנּבאך 246 Sielenbach
זימֶנס ,ו ֶרנ ֶר פון Siemens,
81 Werner von
זכוכית ,כלים
מוזיאון ּפאסָאּו לתולדות
הזכוכית (ּפאסָאּו) Passauer
191 Glasmuseum
קניות 288
זכוכית ,מוזיאון ּפאסָאּו לתו־
לדות (ּפאסָאּו) Passauer
191 Glasmuseum
ז ֶנטלינג ֶר טֹור (מינכן) Sendlinger
68-9 Tor
ז ֶסהָאּוּפט Seeshaupt
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
ז ֶרֹו ,יוהן 168 Serro, Johann
ז ֶ'ריקו ,תיאודור Géricault,
Théodore
נוף הירואי עם דייגים 124 ,122

ח

חג המולד 33
חג המולד ,שוקי 33 ,29
מינכן 141
חג השבועות הנוצרי (לֹות) 63
חגיגות ייסוד העיר (מינכן)
31 Stadtgeburtstag
חגים לאומיים 33
חדרים בבתים פרטיים ,לינה P
261 ,260
'חופשה בחווה' (אגודה) “Urlaub
261 ”auf dem Bauernhof
חוקי התנועה 315
חורף 33
חטיפתן של בנות לֶקיּפֹוס (רובנס)
120
חיות־בר 21
חילוץ ,שירות Roadside
315 assistance
חמניות (ון גוך) 125
חנויות מתמחות Specialist
287 shops
חניה 315 ,313
חרסינה ,קניות 288
חשמל 299
חשמלית 310-11

ט

טָאּוש ,כריסטוף Tausch,
189 Christoph
טאנצהָאּוס (נ ֶרדלינג ֶן) Tanzhaus
242
טאסילֹו השלישי 37 Tassilo III
טבע דומם עם אספרגוס (שּוך) 123
טבע דומם עם צמחי גרניום (מאטיס)
117

טג ֶלּבֶרגּבאן Tegelbergbahn
ֶ
מסלול נֹוישו ָונשטיין 231
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
מסעדות 282
טּוכֶר פון זימֶלדֹורף ,משפחת
Tucher von Simmeldorf
245 family
טֹולוּוד ,פסטיבל (מינכן)
143 ,33 ,31 Tollwood Festival
טּוצינג Tutzing
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
טיּבּורטיּוס הקדוש Tiburtius,
184 St
טיּבֶריּוס 35 Tiberius
טיולים בהתאמה אישית 292
טיולים ברגל ומסלולי הליכה
בטיחות 300-1
במינכן 312
טיולים ייעודיים 293 ,290
טיולים מאורגנים 297
טיטמֹונינג 199 Tittmoning
מסעדות 281
טְי ֶיּפֹולֹו ,ג'ובאני ּבאטיסטָה
Tiepolo, Giovanni Battista
250 ,212
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
121 ,119 Pinakothek
הערצת מלכי הקדם 113
טילי ,הרוזן יוהן Tilly, Count
79 Johann
פֶלטהֶרנהאלֶה (מינכן)
73 Feldherrnhalle
פסלו 78
קברו 198
טינטֹוֶרטֹו 121 Tintoretto
טיסה 306-7
טיפים (במסעדות) 271
טיפֶנּברּונ ֶר ,יוהן גיאורג
Tiefenbrunner, Johann
171 Georg
טיציאן 121 Titian
דיוקן קרל החמישי 119
טירות
ּבּורג טָראּוסניץ Burg Trausnitz
181
הארּבּורג 245 ,240 Harburg
הטירות של לודוויג השני
46-7
ֶהלֶנּבּורג 202 Höhlenburg
הֶרצֹוגסקאסטֶן (אינגֹולשטאט)
167 Herzogskasten
הֶרצֹוגשלֹוס (שטָראּוּבינג)
184 Herzogschloss
ויליּבאלדסּבּורג (אָייכשטֶט)
164 Willibaldsburg
נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו Neuburg
169 an der Donau
נֹוי ֶיס שלֹוס (אינגֹולשטאט)
167 Neues Schloss
נֹוישו ָונשטיין Neuschwanstein
231 ,230 ,225 ,156 ,46-7 ,11
שלֹוס הֹוהֶנשו ָונג ָאּו Schloss
231 ,230 Hohenschwangau
ראו גם ארמונות

טכנולוגיה
המוזיאון הגרמני (מינכן)
Deutsches Museum
94-7
טלוויזיה 298
טלכרטים 304
טלפון 304
טמפרטורות 33
טניס 293 ,291
טֶנקאלָה ,קארּפֹופֹורֹו Tencalla,
188 Carpoforo
טֶק ,הדוכס אּולריך פון Teck,
229 Duke Ulrich von
טָראּונשטיין 281 Traunstein
טראכטֶן–אּונט שיצֶן־פֶסטצּוג
(ּפאסָאּו) Trachten-und
30 Schützen-Fest-Zug
טֶרּבֹורך ,חֶרארט Terborch,
121 Gerard
טרֹוסט ,פאול לודוויג Troost, Paul
107 Ludwig
טרֹוּפפְשטָיינ ֶהלֶה
Tropfsteinhöhle
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
טריּבנ ֶר ,וילהלם Trübner,
125 Wilhelm
טשּודי ,הוגו פון Tschudi, Hugo
122 von

י

יאבלֶנסקי ,אלכסיי Jawlensky,
215 ,115 Alexej
יאדוויג ָה ,הנסיכה Jadwiga,
179 ,178 ,31 ,28 Princess
יאן השלישי סֹוּבְי ֶיסקי ,מלך
פולין Jan III Sobieski, King of
40 Poland
יאנק ,כריסטוף Jank, Christoph
230 ,46
יאקֹוּבס־אּונט־טיּבּורטיּוס־קירכֶה
(שטָראּוּבינג) Jakobs- und
185 Tiburtiuskirche
יהודית אוחזת בראשו של הולו־
פֶרנ ֶס (מָייט) Judith with the
108 Head of Holofernes
יֹודֹוק־קירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Jodokkirche
יוהן השני ,דוכס בוואריה Johann
42 II, Duke of Bavaria
יוהניסקירכֶה (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
211 Johanniskirche
יוון ,מרכז לתרבות Griechisches
299 Haus
יוזף השני ,קיסר אוסטריה
Joseph II, Emperor of Austria
41
יוזף קלמנס ,ההגמון של קלן
Clemens Joseph, Bishop of
136 Cologne
יוחנן הקדוש מנ ֶּפֹומּוק St John
66-7 Nepomuk
יוחנן פאולוס השני ,האפיפיור ,49
198 ,193
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יֹוכשטראסֶה Jochstraße
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 220
יום הילד של שוואּבי ָה (דֹונ ָאּו־
ו ֶרת) Schwäbischwerder
31 Kindertag
יּונג ֶה וילדֶה ,זרם אמנותי Junge
116 Wilde movement
יונייטד איירליינס 307
יּוסטיצּפאלאסט (מינכן)
127 Justizpalast
יֹורדאנס ,יאקֹוּב Jordaens, Jacob
120
יֹורהאן ,כריסטיאן הבן Jorhan,
188 Christian the Younger
יורופקאר 315
יורוקארד 301
י ֶזּואיטֶנקירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Jesuitenkirche
יין ,המכון הגרמני Deutsches
293 Weininstitut
ילדים ,טיול עם
אוטובוס וחשמלית 310-11
בידור ופנאי במינכן 143
מלונות 259
קניות במינכן 141 ,140
יעקב הקדוש 184 Jacob, St
ישועים 103
ישועית ,מכללה (נֹויּבּורג אָן דֶר
דֹונ ָאּו) 169 Jesuit College

כ

כבישים מהירים 314 ,313
כוסות וספלים ,קנייה 289
כייסים 300
כיכרות במינכן Squares in
Munich
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ
102 ,100 Wittelsbacherplatz
לֶנּבאכְּפלאץ Lenbachplatz
126
קָרולינ ֶנּפלאץ Karolinenplatz
114
קרלסּפלאץ 126-7 Karlsplatz
כינורות 230 ,218
כיסאות־גלגלים ראו נכים,
מטיילים
כנס מינכן לתקשורת המונים
32 Medientage München
כנסיות
אּורסּולינ ֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Ursulinenkirche
אָזאמקירכֶה (מינכן)
66-7 ,52 ,14 Asamkirche
ָאלֶרהָייליג ֶנקירכֶה אָם קרֹויץ
(מינכן) Allerheiligenkirche
69 am Kreuz
אנה־קירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
251 ,248 Annakirche
אנה־קירכֶה (מינכן)
90 ,89 Annakirche
בזיליקה סָנקט ּבֹוניפאץ (מינכן)
114 ,112 Basilika St Bonifaz
ּבירג ֶרזאל (מינכן) Bürgersaal
58 ,56

אא י י ננ דד קק סס
גיאורגסקירכֶה (נ ֶרדלינג ֶן)
242 Georgskirche
דאמֶנשטיפט סָנקט אנה (מינ־
כן) 69 Damenstift St Anna
קנ ֶרקירכֶה (לאנדסהּוט)
דומיני ָ
180 Dominikanerkirche
דָרייפָלטיגקָייטסקירכֶה (מינכן)
82 Dreifaltigkeitskirche
הֹופקירכֶה (אינגֹולשטאט)
168 Hofkirche
הָייליג־ג ָייסט־קירכֶה (מינכן)
63 Heiliggeistkirche
הָייליג ֶס־קרֹויץ־קירכֶה (לנד־
סּבֶרג אָם לֶך) Hl. Kreuzkirche
210-11
ואלּבּורגסקירכֶה (אָייכשטֶט)
164 Walburgskirche
טסְקירכֶה מריה־הילף
ואלפְָר ְ
(ּפאסָאּו) Wallfahrtskirche
191 Mariahilf
ויסקירכֶה 214-15 Wieskirche
יאקֹוּבס־אּונט־טיּבּורטיּוס־קיר־
כֶה (שטָראּוּבינג) Jakobs- und
185 Tiburtiuskirche
יֹודֹוק־קירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Jodokkirche
יוהניסקירכֶה (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
211 Johanniskirche
י ֶזּואיטֶנקירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Jesuitenkirche
ּכָרמֶליטֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Karmelitenkirche
לודוויגסקירכֶה (מינכן)
103 ,101 Ludwigskirche
לורנצקירכֶה (קֶמּפטֶן)
237 Lorenzkirche
ליּבפָראּואֶנמינסטֶר (אינגֹול־
שטאט) Liebfrauenmünster
166
מוריצקירכֶה (אינגֹולשטאט)
167 Moritzkirche
מיכאלסקירכֶה (ּפאסָאּו)
189 Michaelskirche
מינסטֶר אּונז ֶֶרר ליּבֶן (לינדָאּו)
Münster unserer Lieben Frau
234
מרטינסקירכֶה (לאנדסהּוט)
180 ,179 Martinskirche
מרטינסקירכֶה (מינכן)
58-9 ,56 ,22 Michaelskirche
מרטינסקירכֶה (מֶמינג ֶן)
226 Martinskirche
מריה ג ֶרן 200 Maria Gern
מרי ֶה הימֶלפארט (לנדסּבֶרג
אָם לֶך) Mariä Himmelfahrt
211
מריה שטיינּבאך Maria
233 Steinbach
ניקולָאיקירכֶה (מינכן)
92 Nikolaikirche
סלבאטֹורקירכֶה (מינכן)
80 ,72 Salvatorkirche
סלבאטֹורקירכֶה (ּפאסָאּו)
190 Salvatorkirche

אא י י ננ דד קק סס
סָנקט אּולריך אּונט סָנקט
אָפָרה (אָאּוגסּבּורג) St Ulrich-
251 ,22 und St Afra
סָנקט הרמן Sankt Hermann
186
סָנקט־מאנג־קירכֶה (קֶמּפטֶן)
236 St Mang-Kirche
פאולסקירכֶה (ּפאסָאּו)
191 Paulskirche
פטרסקירכֶה (לינדָאּו)
235 Peterskirche
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 ,57 Peterskirche
פטרסקירכֶה (נֹויּבּורג אָן דֶר
דֹונ ָאּו) 168 Peterskirche
ּפפארקירכֶה סָנקט סבסטיאן
(ראמסָאּו) Pfarrkirche St
201 Sebastian
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
60-1 ,57 Frauenkirche
פָראּואֶנקירכֶה (מֶמינג ֶן)
227 Frauenkirche
קירכֶה סָנקט פטר (שט־
ָראּוּבינג) Kirche St Peter
185
קנ ֶרינ ֶן
קלֹוסטֶרקירכֶה דֶר דֹומיני ָ
הָייליג ֶן דָרייפָלטיגקָייט (לנד־
סּבֶרג אָם לֶך) Klosterkirche
der Dominikanerinnen Hl.
210 Dreifaltigkeit
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה
(מינכן) Klosterkirche St Anna
90 ,88
קלֶסטֶרלֶה (נ ֶרדלינג ֶן) Klösterle
242
קָּפּוצינ ֶרקירכֶה הָייליג ֶס קרֹויץ
וצּום הָייליג ֶן גראּב (אָייכשטֶט)
Kapuzinerkirche Hl. Kreuz
und zum Heiligen Grabkirche
163 ,10
קרֹויצהֶֶרנקירכֶה (מֶמינג ֶן)
227 Kreuzherrenkirche
שּו ְצאֶנג ֶלקירכֶה (אָייכשטֶט)
162-3 Schutzengelkirche
ט ָפנְסְקירכֶה (לינדָאּו)
ש ֶ
234 Stephanskirche
שעות פתיחה 296
שּפיטאלקירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Spitalkirche
תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן)
,72 ,71 ,52 Theatinerkirche
79
ראו גם קתדרלות; מנזרים
כנסייה הרוסה ביער (פרידריך) 124
כסף 302-3
כספומטים 302
כפרית ,תיירות 261 ,260
כרטיסי אשראי 302 ,301
טלפונים ציבוריים 304
קניות 286
ּכריסטקינדְלמרקט
33 Christkindlmarkt
ּכָרמֶליטֶנקירכֶה (שטָראּוּבינג)
184 Karmelitenkirche

ל

לָאּואינג ֶן 255 Lauingen
לָאּופֶן 199 Laufen
לאמּבֶרג ,ארמון (ּפאסָאּו)
188 Lamberg Palace
לאנג ,לוקאס 191 Lang, Lucas
לאנגווידֶר ז ֶה Langwieder See
261
לאנדסהּוט ,176 Landshut
178-80
אדריכלות 22
מלונות 266
מסעדות 280
מפת רחובות מאוירת 178-9
לאנדסהּוטֶר פירסטֶנהֹוכצָייט
Landshuter Fürstenhochzeit
178 ,31 ,28
לאנקֶרה ,ניקולא Lancret,
121 Nicolas
לאסֹו ,אורלנדו די Lasso, Orlando
80 di
לֶּב ,וֹולפג ָנג 221 Leb, Wolfgang
לֶּבְל ,פרידריך Löbel, Friedrich
81
לואי ה־ ,14מלך צרפת Louis
,47 ,40 XIV, King of France
216 ,202
לודוויג 'העשיר' Ludwig the Rich
166 ,103 ,28
לודוויג העשירי ,דוכס בוואריה
Ludwig X, Duke of Bavaria
180 ,178
לודוויג הראשון ,מלך בוואריה
,43 Ludwig I, King of Bavaria
94 ,90 ,44
אדריכלות ניאו־קלאסית 23
אֹודֵיאֹונסּפלאץ (מינכן)
102 Odeonsplatz
אוניברסיטת לודוויג מקסי־
מיליאן (מינכן) Ludwig-
103 Maximilians-Universität
אוסף העתיקות הממלכתי
(מינכן) Staatliche
114 Antikensammlungen
אוקטוברפסט 29 Oktoberfest
אינגֹולשטאט 166 Ingolstadt
ָאמֶרלאנד 213 Ammerland
אָנג ֶר 199 Anger
אנדרטה לזכרו 102 ,100
ּבאד ָרייכֶנהאל Bad
199 Reichenhall
בזיליקה סָנקט ּבֹוניפאץ (מינכן)
114 Basilika St Bonifaz
גליּפטֹותֶק (מינכן) Glyptothek
115 ,52
גלריית היפהפיות (נימפֶנּבּורג)
132 Schönheitengalerie
דיוקנו 35
הגלריה החדשה (מינכן) Neue
124 Pinakothek
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
121 Pinakothek
הֹופּברֹויהָאּוס (מינכן)
84 Hofbräuhaus

הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 Staatsbibliothek
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ (מינכן)
100 Wittelsbacherplatz
זיג ֶסטֹור (מינכן) 104 Siegestor
לודוויגשטראסֶה (מינכן)
102 Ludwigstraße
סלבאטֹורקירכֶה (מינכן)
80 Salvatorkirche
ּפאלֶה טֶרינג־יֶטֶנּבאך (מינכן)
Palais Törring-Jettenbach
83
פֶלטהֶרנהאלֶה (מינכן)
78 Feldherrnhalle
ּפרֹוּפילֶאֶן (מינכן) Propyläen
115
קברו 114 ,112
רובע המוזיאונים (מינכן)
111 Museums District
ֶרזידֶנץ (מינכן) 77 Residenz
תֶֶרזי ֶיינ ְוויז ֶה (מינכן)
139 Theresienwiese
לודוויג הראשון מקֶלהָיים Ludwig
42 I of Kelheim
לודוויג הרביעי ,דוכס בוואריה,
הקיסר Ludwig IV, Duke of
42 ,38-9 )Bavaria )Emperor
אֶטאל 216 Ettal
איזארטֹור (מינכן) 63 Isartor
אָלטֶר הֹוף (מינכן) Alter Hof
83
ז ֶנטלינג ֶר טֹור (מינכן)
68 Sendlinger Tor
מקסימיליאניאום (מינכן)
89 Maximilianeum
קברו 60
לודוויג השלישי ,מלך בוואריה
Ludwig III, King of Bavaria
45 ,43
לודוויג השני 'הקשוח' ,דוכס
בוואריה Ludwig II the Severe,
171 ,68 ,42 Duke of Bavaria
קברו 59
לודוויג השני ,מלך בוואריה
,17 Ludwig II, King of Bavaria
45 ,44 ,43 ,18
אנדרטה לזכרו 215
הטירות שבנה 46-7
הֶֶרנקימז ֶה Herrenchiemsee
203 ,202 ,195 ,157 ,11
התיאטרון הלאומי (מינכן)
73 Nationaltheater
לינדֶרהֹוף ,209 ,157 Linderhof
216-17
מותו 213
נֹוישו ָונשטיין Neuschwanstein
230 ,225 ,156 ,11
פֶלדאפינג 213 Feldafing
קֶניג־לודוויג־פאי ֶיר (אֹוּבֶר ָאמֶר־
ג ָאּו) 31 König-Ludwig-Feier
שאכֶן 217 Schachen
שלֹוס נימפֶנּבּורג Schloss
132 ,130 Nymphenburg
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לודוויג מקסימיליאן ,אוניב־
רסיטת (מינכן) Ludwig-
103 Maximilians-Universität
מפת רחובות מאוירת 100
לודוויג פרדיננג ,הדוכס Ludwig
102 Ferdinand, Duke
לודוויגסּבריקֶה (מינכן)
93 Ludwigsbrücke
לודוויגסּפלאץ (שטָראּוּבינג)
184 Ludwigsplatz
לודוויגסקירכֶה (מינכן)
103 Ludwigskirche
מפת רחובות מאוירת 101
לודוויגשטראסֶה (מינכן)
102 Ludwigstraße
מפת רחובות מאוירת 100-1
קלֶר (מינכן)
לֶו ֶונּברֹוי ֶ
285 ,127 Löwenbräukeller
לֹוטסֶנשטאציֹון 315 Lotsenstation
לּוידְל ,יוהנס Luidl, Johannes
211
לּויטּפֹולט ,הנסיך Luitpold,
45 ,43 Prince
לֹויכטֶנּבֶרג ,הדוכס מקסימי־
ליאן Leuchtenberg, Duke
116 Maximilian von
לופטהאנזה 307

לוקאס הקדוש מצייר את מריה הקדו־
שה (ואן דֶר ו ָיידֶן) 118

לּוראגֹו ,קרלו 188 Lurago, Carlo
לּוראגי ,ג'ובני מרטין Luraghi,
190 Giovanni Martin
לֹוֶרן ,קלוד 121 Claude Lorrain
לורנצקירכֶה (קֶמּפטֶן)
237 Lorenzkirche
לֹות ,אּולריך Loth, Ulrich
חג השבועות הנוצרי 63
לותר ,מרטין 39 Luther, Martin
ליאונ ְהארדיפארטֶן אּונט
ליאֹונהארדיריטֶה
Leonhardifahrten und
32 Leonhardiritte
ליאונרדו דה וינצ'י Leonardo da
121 Vinci
ליאונרדו הקדוש 32 Leonard, St
ליאופולד ,ההגמון של ּפאסָאּו
Leopold, Bishop of Passau
191
ליאופולד הראשון ,הקיסר
191 Leopold I, Emperor
ליּבפָראּואֶנמינסטֶר (אינגֹולש־
טאט) Liebfrauenmünster
166
ליברמן ,מקס Liebermann, Max
נערים על החוף 125
ליטמן ,מקס Littmann, Max
107 ,84
לָייּבְל ,וילהלם Leibl, Wilhelm
205
האקדמיה לאמנויות היפות
(מינכן) Akademie der
104 Bildenden Künste
הגלריה החדשה (מינכן) Neue
125 Pinakothek
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ל ָייּבְל ,וילהלם ,המשך

הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus
לָייּבניץ ,גוטפריד פון Leibniz,
97 Gottfried von
לָייטהָיים 245 Leitheim
לָיינּבֶרג ֶר ,הנס Leinberger, Hans
170 ,69
לינדָאּו 234-5 ,17 Lindau
מלונות 268-9
מסעדות 282-3
מפה 235
לינדֶרהֹוף ,209 ,157 Linderhof
216-17
לינטמָייר ,אנה מריה Lindmayr,
82 Anna Maria
ליס ,יוהן 120 Liss, Johann
לי ְפטְלמאלֶראי ,11 Lüftlmalerei
212 ,27
ליּפי ,פרא פיליּפֹו Lippi, Fra
121 Filippo
לֶך ,נהר ,210 ,207 Lech, River
248 ,239 ,230
לֶכְו ֶור (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
210 Lechwehr
לֶמּברּוק ,וילהלם Lehmbruck,
Wilhelm
האדם הנופל 116
לֶנּבאך ,פרנץ פון Lenbach,
Franz von
בית האמנות (מינכן)
82 Künstlerhaus
גלריה שאק (מינכן) Schack-
107 Galerie
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
,112 ,14 Lenbachhaus
115
רובע המוזיאונים (מינכן)
111 Museums District
לֶנּבא ְכהָאּוס ,גלריה לאמנות (מי־
נכן) Galerie im Lenbachhaus
115
מפת רחובות מאוירת 112
לֶנּבא ְכהָאּוס (מינכן)
115 ,111 ,14 Lenbachhaus
לֶנּבאכְּפלאץ (מינכן)
126 Lenbachplatz
לֶנדטֹור (לאנדסהּוט) Ländtor
מפת רחובות מאוירת 178
לנדסּבֶרג אָם לֶך Landsberg am
210-11 ,207 Lech
מלונות 268
מפה 211
לָנדשָ פטהָאּוס (לאנדסהּוט)
Landschaftshaus
מפת רחובות מאוירת 178
לֶּפזינג ֶר טֹור וחומת העיר (נ ֶרדלי־
נג ֶן) Löpsinger Tor and Town
243 Walls
לֶּפילי ֶיה ,קרל אָלּבֶרכט פון
Lespilliez, Karl Albrecht
81 von

אא י י ננ דד קק סס
לשכות מידע לתיירים (כללי)
297 ,296
לשכת המידע לתיירים
(אָלגֹוי וצפון שוואּבי ָה)
Tourismusverband Allgäu/
297 Bayerisch Schwaben
לשכת המידע לתיירים (מזרח
בוואריה) Tourismusverband
297 Ostbayern
לשכת המידע לתיירים (מינכן)
Tourismusamt München
297 ,261
לשכת המידע לתיירים
(מינכן ובוואריה עילית)
Tourismusverband
297 München-Oberbayern

מ

מאגצין ,דֹומֶניקֹו Magzin,
192 Domenico
מאובנים 164 ,159
מָאּות Mauth
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
מאטֵיאֹו ,אנטוניו Matteo,
63 Antonio
מאטיס ,אנרי Matisse, Henri
107
טבע דומם עם צמחי גרניום 117
טלֶן
מאָאּופש ֶ
מאיּבָאּו ְ
30 Maibaumaufstellen
מאיּבֹוקאָאּוסשאנק (מינכן)
30 Maibockausschank
מאי ֶיר ,רּוּפֶרט 58 Mayer, Rupert
מאן ,תומאס Mann, Thomas
105
מאנ ֶה ,אדוארד Manet, Édouard
125
ארוחת בוקר בסטודיו 123
מאנליך ,ה76 .Manlich, H .
מאקֶה ,אָאּוגּוסט Macke, August
215 ,115
מאקסְלָריין ,ארמון Maxlrain
205 Palace
מאֶרה ,הנס פון Marées, Hans
107 von
ההספרידות ,ציור מס' 125 2
מאִרי ֶינּבריקֶה Marienbrücke
מסלול נֹוישו ָונשטיין 231
מאִרי ֶינּפלאץ (מינכן)
62 ,10 Marienplatz
מפת רחובות מאוירת 56-7
מארק ,מריה 105 Marc, Maria
מארק ,פרנץ ,104 Marc, Franz
218 ,105
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus
מוזיאון פרנץ מארק (קֹוכֶל אָם
ז ֶה) Franz-Marc-Museum
219 ,11
סוסים שמיימיים 218
'הפרש הכחול' Der Blaue
215 Reiter
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קֹוכֶל אָם ז ֶה Kochel am see
219
מארשטאל (מינכן) 85 Marstall
מארשטאלתֵי ָאטֶר (מינכן)
85 Marstalltheater
מִבשלות בירה ראו בירה
(ה)מגדל הסיני (מינכן)
285 Chinesischer Turm
מגדלֶנ ֶנקלָאּוז ֶה (נימפֶנּבּורג)
131 Magdalenenklause
מגריט ,רנה 107 Magritte, René
מהירות נסיעה מותרת 315
מֹודלֶר ,יוהן ּבאּפטיסט Modler,
186 Johann Baptist
מֹודלֶר ,משפחת Modler family
188
(ה)מוזיאון הגרמני לציד ולדיג
(מינכן) Deutsches Jagd-
59 und Fischereimuseum
מפת רחובות מאוירת 57
(ה)מוזיאון העירוני החדש
(לנדסּבֶרג אָם לֶך) Neues
210-11 Stadtmuseum
(ה)מוזיאון העירוני וֶפֶל־
טהָאּוס (נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו)
Stadtmuseum Weveldhaus
168
(ה)מוזיאון העירוני (מינכן)
65 Stadtmuseum
מוזיאונים וגלריות 296
אוסף העתיקות הממלכתי
(מינכן) Staatliche
,112 Antikensammlungen
114
אָלטֶה אנטומי (אינגֹולשטאט)
166 Alte Anatomie
בית אָזאם 68 Asamhaus
בית איגנאץ גינתֶר (מינכן)
64-5 Ignaz-Günther-Haus
בית האמנות (מינכן) Haus der
107 Kunst
גליּפתֹוטֶק (מינכן) Glyptothek
115 ,52 ,23
גלריית האלפים (קֶמּפטֶן)
Alpenländische Galerie
236-7
גלריית שאק (מינכן) Schack-
107 Galerie
דמי כניסה 296
הגלריה החדשה (מינכן) Neue
122-5 ,113 Pinakothek
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
,113 ,52 Pinakothek
118-21
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 ,112 ,14 Lenbachhaus
הגלריה לאמנות מודרנית ובת
זמננו (מינכן) Pinakothek der
116-17 Moderne
המוזיאון האלפיני (מינכן)
91 ,89 Alpines Museum
המוזיאון האלפיני (קֶמּפטֶן)
236-7 Alpinmuseum

המוזיאון הגרמני (מינכן)
94-7 Deutsches Museum
המוזיאון הגרמני לדיג ולציד
Deutsches Jagd- und
59 ,57 Fischereimuseum
המוזיאון הגרמני לתו־
לדות הרפואה (אינגֹו־
לשטאט) Deutsches
Medizinhistorisches Museum
166
המוזיאון הגרמני לתיאטרון
(מינכן) German Theatre
85 Museum
המוזיאון היהודי (מינכן)
64 Jüdisches Museum
המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
108-9 ,53 Nationalmuseum
המוזיאון הממלכתי לאמנות
מצרית Staatliches Museum
77 ,74 Ägyptischer Kunst
המוזיאון הממלכתי
לארכיאולוגיה (מינ־
כן) Archäologische
107 Staatssammlung
המוזיאון העירוני (מינכן)
65 Stadtmuseum
המוזיאון העירוני החדש
(לנדסּבֶרג אָם לֶך) Neues
210-11 Stadtmuseum
המוזיאון העירוני וֶפֶל־
טהָאּוס (נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו)
Stadtmuseum Weveldhaus
168
המוזיאון הפתוח בגלֶנלָייטֶן
Freilichtmuseum an der
219 Glentleiten
המוזיאון הרומי (אָאּוגסּבּורג)
251 Römisches Museum
המוזיאון הרומי קָסטֶל ּבֹויֹוטרֹו
(ּפאסָאּו) Römermuseum
191 Kastell Boiotro
המוזיאון לאמנות מודרנית
(ּפאסָאּו) 191 Moderner Kunst
המוזיאון לאתנוגרפיה (מינכן)
,88 Völkerkundemuseum
90-1
המוזיאון לבירה ולאוקטוברפסט
(מינכן) Bier und
64 Oktoberfest-museum
המוזיאון לכלי־רכב (אינגֹולש־
טאט) 166 Museum Mobile
המוזיאון לפליאונטולוגיה
(מינכן) Paläontologisches
116 ,112 Museum
המוזיאון לצעצועים (מינכן)
63 Spielzeugmuseum
וילה שטּוק (מינכן) Villa Stuck
92 ,15
כפר־מוזיאון ּבאי ֶירישֶ ר ואלד
Museumsdorf Bayerischer
186 Wald
ליטֶראטּורהָאּוס (מינכן)
81 Literaturhaus

מוזיאון 'ממלכת הקריסטלים'
(מינכן) Museum ”Reich der
116 ”Kristalle
מוזיאון אורוות המלך (נימפֶנ־
ּבּורג) 130 Marstallmuseum
מוזיאון ב.מ.וו BMW-Museum
134-5
מוזיאון ּבָרנטהֹורסט (מינכן)
126 Museum Brandhorst
מוזיאון גֹויּבֹודֶן (שטָראּוּבינג)
184-5 Gäubodenmuseum
מוזיאון הפּוג ֶראי (אָאּוגסּבּורג)
252 Fuggereimuseum
מוזיאון ולנטין (מינכן)
63 Valentin-Musäum
מוזיאון ּפאסָאּו לתולדות
הזכוכית (ּפאסָאּו) Passauer
191 Glasmuseum
מּוטֶרטּורם (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
211 Mutterturm
מרכז הירידים החדש (מינכן)
139 Neue Messe München
פורום סימנס (מינכן)
81 Siemensforum
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76-7 Residenz
שעות פתיחה 296
שֶ צלֶרּפאלֶה (אָאּוגסּבּורג)
250 Schaezlerpalais
מּוטֶרטּורם (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
211 Mutterturm
מּולטשֶ ר ,הנס Multscher, Hans
254 ,211
מונדריאןּ ,פיט Mondrian, Piet
107
מֹונ ֶה ,קלוד 125 Monet, Claude
מונטג ֶלאס ,הרוזן מקסימי־
ליאן פון Montgelas, Count
44 ,40 Maximilian
מֹונטֶס ,לֹולָה 44 Montez, Lola
מוניות 312-13 ,307
מּונק ,אדוארד Munch, Edvard
125
מוסיקה
מינכן 143 ,142
פסטיבלים 31 ,30
מועדון האופניים הגרמני ()ADFC
Allgemeiner Deutscher
(293 Fahrrad Club )ADFC
(ה)מועדון האלפיני הגר־
מני (Deutscher )DAV
(293 ,261 Alpenverein )DAV
מועדון הפסגה DAV Summit
293 Club
מועדון הקמפינג הגרמני
Deutscher Camping Club
293 ,261
(ה)מועדון לנכים ולחברים ()CBF
Club Behinderter und ihrer
(261 Freunde )CBF
מוצרט ,וֹולפג ָנג אמדיאוס
Mozart, Wolfgang Amadeus
253 ,248 ,77
מוצרט ,פרנץ Mozart, Franz
253
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מֹורֹומיני ֶיגֹו ,פרנצ'סקו
Morrominiego, Francesco
82
מּוִריֹוּ ,בָרטֹולֹומֶה אֶסטֶּבאן
Murillo, Bartolomé Esteban
121
מוריצקירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
Moritzkirche
מפת רחובות מאוירת 249
מוריצקירכֶה (אינגֹולשטאט)
(Moritzkirche )Ingolstadt
167
מּורמן ,פרדיננד Murmann,
62 Ferdinand
מּורנ ָאּו 215 Murnau
מלונות 268
פסטיבלים 32
מזון מהיר ואוכל לקחת (מינכן)
285 ,284
מזכרות ,חנויות 287
מזרקות
אָאּוגסּבּורג 252 ,250
ויטֶלסּבאכֶר ּברּונ ֶן (מינכן)
Wittelsbacher Brunnen
126
מזרקת הדגים (מינכן) Fish
62 ,55 Fountain
מחול במינכן 143 ,142
מחנה ריכוז
דאכָאּו 171 ,159 Dachau
(ה)מטבע 302-3
מטבעות 303
מֶטיבי ֶיה ,ז'אן־ּבאטיסט Métivier,
82 Jean-Baptiste
מטֶן 182 ,175 Metten
ֶ
מֶטסּו ,גבריאל Metsu, Gabriel
121
מיטֶנוואלד 218 Mittenwald
מסעדות 282
מָייט ,קונראד Meit, Conrad
יהודית אוחזת בראשו של
הֹולֹופֶרנ ֶס 108
מיכאלסקירכֶה (מינכן)
58-9 ,22 Michaelskirche
מפת רחובות מאוירת 56
מיכאלסקירכֶה (ּפאסָאּו)
189 Michaelskirche
מיכלאנג'לו ,103 Michelangelo
127
מילָאּואֶר ,אברהם Millauer,
205 Abraham
מיליך ,הנס ,26 Mielich, Hans
166 ,80 ,63
מילר ,אוסקר פון Miller, Oskar
219 ,94 von
מילר ,פרדיננד פון Miller,
218 ,88 ,79 Ferdinand von
מילר ,קרל 93 Müller, Karl
מילרשֶ ס פֹולקסְּבאד (מינכן)
,87 Müllersches Volksbad
93
מינדֶלּבּורג ,טירת Mindelburg
229 Castle
מינדֶלהָיים 229 Mindelheim
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מינטֶר ,גּבריאלֶה Münter,
215 Gabriele
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus
הפרש הכחול Der Blaue Reiter
215
מינטֶר־הָאּוס (מּורנ ָאּו)
215 Münter-Haus
מינכן 10
אוקטוברפסט 32 ,29 ,17
בידור 142-3
בנקים 302
גדות הנהר איזאר 87-97
היסטוריה 35-49
העיר העתיקה (דרום) 55-69
העיר העתיקה (צפון) 71-85
מינכן רבתי 129-39
מלונות 262-5
מסעדות 276-9
מפת רחובות 144-53
נמל התעופה 306-7
פאבים ,ברים ובתי־קפה 284-5
פסטיבלים 30-3
קניות 286 ,140-1
רובע האוניברסיטה 99-109
רובע המוזיאונים 111-27
תחבורה 310-13
מינכן ,הסכם (48 )1938
מינכן ,פסטיבל הסרטים Munich
143 Film Festival
מינכן ,רשות התיירות Munich
143 Tourist Board
מינכנ ֶר קינדְל Münchner Kindl
59
מינסטֶר צּור ליּבֶן פָראּו (לינדָאּו)
”Münster ”zur Lieben Frau
234
מינצהֹוף (מינכן) 83 Münzhof
מכבי אש 315 ,301 ,300
מכון גֶתֶה Goethe-Institut
299 ,293
מכונית 314-15
הגעה לנמל התעופה של מינכן
307
השכרת רכב 314-15
מוזיאון אֶ.אֶף.אָה למכוניות
( ָאמֶראנג) EFA-Automobil-
204 Museum
מוזיאון ב.מ.וו (מינכן) BMW-
134-5 Museum
נהיגה במינכן 313
ראו גם מסלולי טיול ברכב
מכס ותקנות ויזה 298
מֶל ,יאקֹוּב 92 Möhl, Jacob
מלונות 258-69
אָלגֹוי 268-9
בוואריה עילית (דרום) 267-8
בוואריה עילית (מזרח) 267
בוואריה עילית (צפון) 265-6
בוואריה תחתית 266
מינכן 262-5
צפון שוואּבי ָה 269
מלח ,מכרות 200 ,199 ,195
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מלחמת העולם השנייה 49 ,48
מֶמינג ֶן ,224 Memmingen
226-7
פסטיבלים 31
מפה 227
מֶמלינג ,הנס Memling, Hans
120
מֶנדיניָ ,אלֶסאנדרֹו Mendini,
116 Alessandro
מנזרים 24-5
אוטוּבֹויֶרן ,24-5 Ottobeuren
228
אֶטאל 216 Ettal
אָלדֶרסּבאך 192 Aldersbach
ָאָנדֶקס 212 Andechs
ֶּבנ ֶדיקטּבֹויֶרן Benediktbeuern
219 ,36
ֶהג ְלו ֶורת 199 Höglwörth
וֶטֶנהָאּוז ֶן ,240 Wettenhausen
254
ו ֶלטֶנּבּורג ,41 ,36 Weltenburg
182
ו ֶסֹוּברּון 212 Wessobrunn
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
מטֶן 182 ,175 Metten
ֶ
פירסטֶנצֶל 186 Fürstenzell
קָייסהָיים 245 Kaisheim
קלֹוסטֶר אינדֶרסדֹורף Kloster
171 Indersdorf
קלֹוסטֶר נֹוטְר דאם דּו סאקֶרה
קֶר (אָייכשטֶט) Kloster Notre
163 Dame du Sacré Coeur
קלֹוסטֶר נידֶרנּבּורג (ּפאסָאּו)
190 Kloster Niedernburg
קלֹוסטֶרז ֶאֹון 204 Klosterseeon
רֹור 182 Rohr
ֶרזידֶנץ (קֶמּפטֶן) Residence
236
מנייריסטית ,אדריכלות 22
מנייריסטית ,אמנות 27
מֶנצֶל ,אדולף פון Menzel,
125 Adolph von
מסורות 28-9
מסטרקארד 301
מסלול טיול ברכב 187
מסלולי הליכה ראו טיולים ברגל
ומסלולי הליכה
מסלולים לטיול ברכב
אָלּפֶנשטראסֶה Alpenstraße
220-1
הפארק הלאומי ּבאי ֶירישֶ ר ואלד
Nationalpark Bayerischer
187 Wald
נֹוישו ָונשטיין Neuschwanstein
231
עמק הנהר אָלטמיל Altmühl
183 Estuary Valley
קימז ֶה 203 Chiemsee
שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה Starnberger
213 See
מסעדות 270-83
אָלגֹוי 282-3
בוואריה עילית (דרום) 281-2
בוואריה עילית (מזרח) 280-1
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בוואריה עילית (צפון) 279-80
בוואריה תחתית 280
מינכן 276-9
צפון שוואביה 283
ראו גם אוכל ומשקאות
מע"מ ,החזרים 298
מערות
טרֹוּפְפשטיינ ֶהלֶה
183 Tropfsteinhöhle
שטּורמנס ֶהלֶה
232 Sturmannshöhle
מפות
אָאּוגסּבּורג 248-9
אָייכשטֶט 163
אינגֹולשטאט 167
אירופה 13
אָלגֹוי 224-5
אֶנגלישֶ ר גארטֶן (מינכן) 106
בוואריה עילית (דרום) 208-9
בוואריה עילית (מזרח) 196-7
בוואריה עילית (צפון) 160-1
בוואריה תחתית 176-7
גרמניה 12-13
האלפים הבוואריים 156-7
הטירות של לודוויג השני 47
הפארק האולימפי (מינכן)
134-5
לאנדסהּוט 178-9
לינדָאּו 235
לנדסּבֶרג אָם לֶך 211
מינכן 52-3
מינכן רבתי 129
מינכן :אזור האוניברסיטה 99
מינכן :אזור הֶרזידֶנץ 72-3
מינכן :אזור מאִרי ֶינּפלאץ 56-7
מינכן :העיר העתיקה (דרום)
55
מינכן :העיר העתיקה (צפון)
71
מינכן :לאורך לודוויגשטראסֶה
100-1
מינכן :לגדות הנהר איזאר 87
מינכן :מפות הרחובות 144-53
מינכן :מקסימיליאנשטראסֶה
88-9
מינכן :קֶניגסּפלאץ 112-13
מינכן :רובע המוזיאונים 111
מֶמינג ֶן 227
מסילות רכבת בדרום בוואריה
309
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 220-1
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
מסלול קימז ֶה 203
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
מרכז מינכן 14-15
נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו 169
נֹוישו ָונשטיין 231
נ ֶרדלינג ֶן 243
ּפאסָאּו 189
צפון שוואּבי ָה 240-1
קֶמּפטֶן 237

שטָראּוּבינג 185
מקס־יוזף־ּפלאץ (מינכן) Max-
78 Joseph-Platz
מפת רחובות מאוירת 72
מקסימיליאן הראשון ,הנסיך־
האלקטור Maximilian I,
43 ,40 ,17 Elector
אנדרטה לזכרו 102 ,100
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
טאנצהָאּוס (נ ֶרדלינג ֶן)
242 Tanzhaus
קברו 59
ֶרזידֶנץ (מינכן) 77 Residenz
מקסימיליאן השני ,מלך בוואריה
Maximilian II, King of Bavaria
43
אנדרטה לזכרו 91 ,88
המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
108 Nationalmuseum
מקסימיליאנ ֵיאּום (מינכן)
91 Maximilianeum
מקסימיליאנשטראסֶה (מינכן)
88 Maximilianstraße
ֶרגירּונג פון אֹוּבֶרּבאי ֶירן (מינכן)
Regierung von Oberbayern
90
שלֹוס הֹוהֶנשו ָונג ָאּו Schloss
230 Hohenschwangau
מקסימיליאן יוזף הראשון ,מלך
בוואריה Maximilian I Joseph,
,43 ,42 ,17 King of Bavaria
44
אֹודֵיאֹונסּפלאץ (מינכן)
102 Odeonsplatz
אוניברסיטת לודוויג מקסי־
מיליאן (מינכן) Ludwig-
103 Maximilians-Universität
אנדרטה לזכרו 188
ּבלּוטֶנּבּורג (מינכן) Blutenburg
139
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
כתרו 75
מקסימיליאנשטראסֶה (מינכן)
84 Maximilianstraße
פסלו 78 ,72
קָרולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
114 Karolinenplatz
רובע המוזיאונים (מינכן)
111 Museums District
מקסימיליאן יוזף השלישי ,הנ־
סיך־האלקטור Maximilian III
76 ,43 ,41 Joseph, Elector
מקסימיליאן עמנואל השני,
הנסיך־האלקטור Maximilian
,40-1 II Emanuel, Elector
173 ,43
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
נימפֶנּבּורג Nymphenburg
132 ,130

שלֹוס לּוסטהָיים Schloss
173 Lustheim
קברו 79
מקסימיליאנּבריקֶה (מינכן)
Maximiliansbrücke
מפת רחובות מאוירת 89
מקסימיליאנ ֵיאּום (אָאּוגסּבּורג)
Maximilianmuseum
מפת רחובות מאוירת 248
מקסימיליאנ ֵיאּום (מינכן)
91 ,53 Maximilianeum
מפת רחובות מאוירת 89
מקסימיליאנשטראסֶה (אָאּוגס־
ּבּורג) Maximilianstraße
מפת רחובות מאוירת 249
מקסימיליאנשטראסֶה (לינדָאּו)
234 Maximilianstraße
מקסימיליאנשטראסֶה (מינכן)
84 Maximilianstraße
מפת רחובות מאוירת 88-9
מקרי חירום 315 ,301 ,300
מֶראני ,איגנאץ Merani, Ignaz
210
(ה)מרובינגים Merovingians
37
מרחצאות ציבוריים
מילֶרשֶ ס פֹולקסּבאד (מינכן)
93 Müllersches Volksbad
מרטינוס הקדוש 32 Martin, St
מרטינוס הקדוש ,יומו של St
32 Martin’s Day
מרטינסקירכֶה (לאנדסהּוט)
180 Martinskirche
מפת רחובות מאוירת 179
מרטינסקירכֶה (מֶמינג ֶן)
226 Martinskirche
מריה אָמאלי ָה ,הקיסרית Maria
132 Amalia, Empress
מריה ג ֶרן 200 Maria Gern
מרי ֶה הימֶלפארט (לנדסּבֶרג אָם
לֶך) 211 Mariä Himmelfahrt
מריה לבית מדיצ'י Marie de
120 Medici
מריה מּבראּבאנט Maria of
171 Brabant
מריה שטיינּבאך Maria
233 Steinbach
מריה תרזה ,קיסרית אוסטריה
Maria Teresa, Empress of
41 Austria
(ה)מרכז היהודי יאקֹוּבסּפלאץ
(מינכן) Jüdisches Zentrum
65 )Jakobsplatz )Munich
מרכז הכנסים החדש (מינכן)
139 Neue Messe München
מרכז המידע לנוער
Jugendinformationszentrum
297
(ה)מרכז לטכנולוגיה חדישה
(מינכן) Centre for New
97 Technology
מֶרצֶנּביר 275 Märzenbier
(ה)מרקומאנים Marcomanni
36 ,35

מרקוס אאורליוס ,הקיסר
Aurelius, Marcus, Emperor
36
מֶרקּורּברּונ ֶן (אָאּוגסּבּורג)
Merkurbrunnen
מפת רחובות מאוירת 249
מרקטּפלאץ (אָייכשטֶט)
162 Marktplatz
משטרה 315 ,301 ,300
משכרות ,חנויות 287
משקעים 32
(ה)משרד העירוני לאבידות ומ־
ציאות Städtisches Fundbüro
301
(ה)משרד העירוני לנוער
297 Stadtjugendamt
משרדי חלפנות 302
משרדי נסיעות 309

נ

(ה)נאורות Enlightenment
24
נאטי ֶיה ,ז'אן־מארק Nattier,
121 Jean-Marc
נאס"א 244 ,243
(ה)נאצים 48 ,45
דאכָאּו 171 Dachau
הפוטש במרתף הבירה ()1923
79
'קו הנשרים' 201
נהרות ,שיט ב 309
נֹוי־אּולם Neu-Ulm
מלונות 269
מסעדות 283
נֹויאֶטינג 198 Neuötting
נֹויּבֹויֶרן 205 ,197 Neubeuern
נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו Neuburg an
168-9 ,161 ,159 der Donau
אדריכלות 22
מלונות 266
מסעדות 169
מסעדות 280
נֹויהָאּוז ֶר שטראסֶה (מינכן)
Neuhauser Straße
מפת רחובות מאוירת 56
נֹוי ֶיה זאכליכקָייט ,אסכולה באמ־
נות 116 Neue Sachlichkeit
נֹוי ֶיה ֶרזידֶנץ (ּפאסָאּו) Neue
188 Residenz
נֹוי ֶיס ראטהָאּוס (לינדָאּו) Neues
234 Rathaus
נֹוי ֶיס ראטהָאּוס (מינכן) Neues
59 ,14 Rathaus
מפת רחובות מאוירת 57
נֹוי ֶיס שלֹוס (אינגֹולשטאט)
167 Neues Schloss
נֹוירֹויתֶר ,גוטפריד Neureuther,
104 Gottfried
נֹוישו ָונשטיין Neuschwanstein
230 ,225 ,156 ,46-7 ,11
מסלול טיול ברכב 231
נוף הירואי עם דייגים (ז ֶ'ריקֹו) ,122
124
נופיים ,כבישים 292
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נוצרית־דמוקרטית ,מפלגה
(49 )CDU
נוצרית־סוציאלית ,מפלגה ()CSU
19 ,49
ניאו־קלאסית ,אדריכלות 23
ניּבֶלּונג ֶנזֶלֶה (שנֹור פון קָרֹולספֶלט)
74 Nibelungensäle
נידֶרּבאי ֶירן ראו בוואריה תחתית
ניידים ,טלפונים 304
נ ָייטהָרט ,וֹולפג ָנג Neidhart,
249 Wolfgang
נימפֶנּבּורג ,41 Nymphenburg
130-3
נימפֶנּבּורג ,מפעל החרסינה
(מינכן) Porzellanmanufaktur
287 ,130 Nymphenburg
ניקולָאיקירכֶה (מינכן)
92 Nikolaikirche
נכים ,מטיילים 297
במלונות 261 ,259
במסעדות 271
(ה)נמל (לינדָאּו) 235 Harbour

נסיעה לילית של לודוויג השני במזח־
לת־שלג (ו ֶניג) 46
נערים על החוף (ליברמן) 125

נפוליאון הראשון ,הקיסר
44 ,42 Napoleon I, Emperor
היכל העצמאות (קֶלהָיים)
183 Independence Hall
זיג ֶסטֹור (מינכן) Siegestor
104
קָרולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
114 ,113 Karolinenplatz
נצרות 36
(ה)נצרתים 124
נ ֶרדלינג ֶן 242-3 ,13 Nördlingen
מלונות 269
מסעדות 283
מפה 243

ס

סאלֶסיאני ,מסדר Salesian
69 order
סבֶרינּוס הקדוש Severinus, St
ֶ
191 ,36
סֹוּבי ֶיסקָה ,תֶֶרז ָה קּוניגּונדָה
Sobieska, Teresa Kunigunda
139 ,79
סּוסטריס ,פרידריך Sustris,
26 Friedrich
מיכאלסקירכֶה (מינכן)
59 ,58 Michaelskirche
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76 Residenz
סוסים שמימיים (מארק) 218
סּורּבאראן ,פרנסיסקו דה
121 Zurbarán, Francisco de
סזאן ,פול 125 Cézanne, Paul
סטודנטים ,הנחות 297
סטֵיין ,יאן 121 Steen, Jan
סטפנוס הקדוש 190 Stephen, St
סי לייף בפארק האולימפי (מינ־
כן) 143 Sea Life Olympiapark
סימבוליזם 125
סימנס 19 Siemens

אא י י ננ דד קק סס
סימנס ,פורום (מינכן)
81 Siemensforum
סינ ְיאק ,פול 125 Signac, Paul
סיסטמס ,יריד־המסחר (מינכן)
32 Systems
(ה)סיסטרציאנים 245 ,186
סיסלי ,אלפרד 125 Sisley, Alfred
סיקסט 315
סלבאטֹורקירכֶה (מינכן)
80 Salvatorkirche
מפת רחובות מאוירת 72
סלבאטֹורקירכֶה (ּפאסָאּו)
190 Salvatorkirche
סלֶפֹוגט ,מקס 125 Slevogt, Max

סֶני ניצב מול גופתו של ואלֶנשטיין

(ּפילֹוטי) 124-5 ,123
סָנקט אּולריך אּונט סָנקט אָפָרה
(אָאּוגסּבּורג) St Ulrich- und
251 ,22 St Afra
סָנקט אֹוסוואלט St Oswald
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
סָנקט הרמן Sankt Hermann
186
סָנקט וֹולפג ָנג Sankt Wolfgang
170
סָנקט־מאנג־קירכֶה (קֶמּפטֶן) St
236 Mang-Kirche
ספא ,אתרי ,261 Spa resorts
293
ּבאד אָייּבינג 205 Bad Aibling
ּבאד ָרייכֶנהאל Bad
199 Reichenhall
ספורט 143
ספורט הררי 293 ,291
בטיחות 300-1
בקתות הרים 261 ,260
ספורט ימי 293 ,290-1
ספריות
הספרייה הבינלאומית לנוער
(מינכן) Internationale
139 Jugendbibliothek
הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 ,101 Staatsbibliothek
סקאליג ֶ'רי ,משפחת Scaligeri
204 family
סקאמֹוצי ,וינצֶ'נצֹו Scamozzi,
199 Vincenzo
סקי 293 ,291 ,33
אֹוּבֶרסטדֹורף 232 Oberstdorf
בטיחות בהרים 300-1
המוזיאון האלפיני (קֶמּפטֶן)
236-7 Alpinmuseum
סקי־פאשינג (פירסטאלם)
33 Skifasching
סקֶל ,לודוויג פון Sckell, Ludwig
127 ,111 ,106 von
סרטים
בוואריה־פילמשטאט (מינכן)
138 Bavaria-Filmstadt
מינכן 143 ,142
פסטיבל הסרטים של מינכן
31 Filmfest München

אא י י ננ דד קק סס
סתיו 32

ע

עיתונים 299
עמודי־מאי 28
ערב ראש השנה האזרחית 33

פ

פאבים 285 ,284
ּפאדֹובאנֹו 181 Padovano
פָאּוז ֶר ,ורנר 191 Fauser, Werner
פאולסקירכֶה (ּפאסָאּו)
191 Paulskirche
ּפאטֶר ,ז'אן־ּבאטיסט Pater,
121 Jean-Baptiste
ּפאכֶר ,מיכאל Pacher, Michael
120
ּפאלמָה ,יאקֹוּפֹו הבן Palma,
253 Jacopo the Younger
ּפאסָאּו ,175 ,35 ,10 Passau
188-91
מלונות 266
מסעדות 280
מפה 189
פסטיבלים 30
ּפאצֶ'לי ּפאלֶה (מינכן) Pacelli
104 Palais
ּפארטנ ָכקלָם ,עמק הנהר
217 Partnachklamm
פארקים וגנים
אולימפי ,פארק (מינכן)
134-5 ,129 Olympiapark
אֶנגלישֶ ר גארטֶן (מינכן)
106 ,10 Englischer Garten
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172-3 Palace
גן החיות הֶלאּברּון (מינכן)
137 Tierpark Hellabrunn
ג ֶרטנ ֶרּפלאץ 64 Gärtnerplatz
הגן הבוטאני (מינכן)
134 Botanischer Garten
הגן הבוטאני הישן (מינכן)
127 Alter Botanischer Garten
הֹופגארטֶן 85 Hofgarten
לינדֶרהֹוף ,209 ,157 Linderhof
216-17
לֶנּבא ְכהָאּוס (מינכן)
111 Lenbachhaus
מקס־יוזף־ּפלאץ (מינכן)
78 Max-Joseph-Platz
נימפֶנּבּורג Nymphenburg
130-1
ּפרֹומֶנאדֶה־ּפלאץ (מינכן)
82 Promenadeplatz
פארקים לאומיים 293 ,291
פבריציוס ,קאֶרל Fabritius,
121 Carel
ּפדֶטי ,מאוריציו Pedetti,
ֶ
162 Maurizio
פֹוגט ,כריסטוף Vogt, Christoph
228
פּוג ֶל ,ג ֶ ְּבהָרט Fugel, Gebhard
198
פּוג ֶר ,אּולריך 253 Fugger, Ulrich

פּוג ֶר ,אנטון 251 Fugger, Anton
פּוג ֶר ,גיאורג 253 Fugger, Georg
פּוג ֶר ,הנס ,229 Fugger, Hans
253
פּוג ֶר ,יאקֹוּב הראשון Fugger,
253 Jakob I
פּוג ֶר ,יאקֹוּב השני Fugger, Jakob
253 ,252 ,251 II
פּוג ֶר ,משפחת Fugger family
253 ,22
אנה־קירכֶה (אָאּוגסּבּורג)
251 ,248 Annakirche
ּבאּבֶנהָאּוז ֶן 228 Babenhausen
ו ָייסֶנהֹורן 247 Weißenhorn
מאלהָאּוס (ואסֶרּבּורג)
233 Malhaus
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80 Porcia
פּוג ֶראי (אָאּוגסּבּורג) Fuggerei
252-3
פּוג ֶרּבָאּו (מֶמינג ֶן) Fuggerbau
227
פּוג ֶרהֹויז ֶר (אָאּוגסּבּורג)
251 Fuggerhäuser
קירכהָיים 229 Kirchheim
פּוג ֶראי (אָאּוגסּבּורג) Fuggerei
252-3 ,11
פּוג ֶרּבָאּו (מֶמינג ֶן) Fuggerbau
227
פּוג ֶרהֹויז ֶר (אָאּוגסּבּורג)
251 Fuggerhäuser
מפת רחובות מאוירת 249
פֹוי ֶירּבאך ,אָנסֶלם Feuerbach,
125 ,107 Anselm
ּפֹולאק ,יאן 26 Polack, Jan
ּבלּוטֶנּבֶרג 139 Blutenburg
המוזיאון הלאומי של בוואריה
(מינכן) Bayerisches
109 Nationalmuseum
סָנקט סיקסטּוס (שלירז ֶה) St
221 Sixtus
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 Peterskirche
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
61 Frauenkirche
פולקלור ,מוזיאון (מינכן)
90-1 Völkerkundemuseum
מפת רחובות מאוירת 88
ּפֹומּפאדּור ,מאדאם דֶה
Pompadour, Marquise de
121 ,119
פון זֹויטֶר ,משפחת Von Seutter
234 family
פון ֶרכּבֶרג ,משפחת Von
228 Rechberg family
פּונק ,יוהן גיאורג Funk, Johann
186 Georg
ּפּוסאן ,ניקולא Poussin, Nicolas
121
פוסט־אימפרסיוניזם 125
ּפֹוסֶנהֹופֶן Possenhofen
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
ּפֹוצ'י ,הגראף פרנץ פון Pocci,
213 Franz Graf von

ּפֹורצי ָה ,הנסיכה Porcia,
80 Princess
ּפטֶל ,גיאורג 27 Petel, Georg
ֶ
פטרסקירכֶה (לינדָאּו)
235 Peterskirche
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 Peterskirche
מפת רחובות מאוירת 57
פטרסקירכֶה (נֹויּבּורג אָן דֶר
דֹונ ָאּו) 168 Peterskirche
ּפיזאנֹו ,ג'ובאני Pisano, Giovanni
216
ּפיטֹוניּ ,באטיסטָה Pittoni,
212 Battista
פייטה (בוטיצ'לי) 118
פָייכטמָייר ,יוהן מיכאל
Feichtmayr, Johann Michael
247 ,228 ,219
פָייכטמָייר ,פרנץ קסאבי ֶיר האב
Feichtmayr, Franz Xavier the
171 Elder
פָייכטמָייר ,קספר Feichtmayr,
219 ,213 Kaspar
פָייסטֶנּבֶרג ,אנדריאס
58 Feistenberger, Andreas
פיכטְל ,יוזף 82 Fichtl, Joseph
ּפילֹוטי ,קרל תיאודור פון Piloty,
Karl Theodore von
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124-5 ,123
פיליפ לודוויג ,הדוכס Philip
255 ,168 Ludwig, Duke
פילסהֹופֶן 193 ,176 Vilshofen
פינסטֶָראּו Finsterau
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
פינף ֶהפֶה (מינכן) Fünf Höfe
141
פינפזֶאֶנלאנד 208 Fünfseenland
ּפיסארֹו ,קאמי Pissarro, Camille
125
פיסֶן 230 Füssen
מלונות 268
מסעדות 282
פיקאסו ,פבלו Picasso, Pablo
116 ,107
פירסטאלם Firstalm
פסטיבלים 33
פירסטּבישֶ פליכֶה זֹומֶר ֶרזידֶנץ
(אָייכשטֶט) Fürstbischöfliche
163 Sommer Residenz
פירסטּבישֶ פליכֶה ֶרזידֶנץ
(אָייכשטֶט) Fürstbischöfliche
162 Residenz
פירסטֶנפֶלטּברוק
171 ,159 Fürstenfeldbruck
פירסטֶנצֶל 186 Fürstenzell
פירסטֶנשטָיין 186 Fürstenstein
ּפירקֶל ,קונראד Pürkhel, Konrad
204
פישָ ייט 32 Viehscheid
פישֶ ן 232 Fischen
פישר ,יוהן גיאורג Fischer,
254 Johann Georg
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פישר ,יוהן מיכאל Fischer,
Johann Michael
אוטוּבֹויֶרן 228 Ottobeuren
אָזאמבזיליקה (אֹוסטֶרהֹופֶן)
193 Asambasilika
ּפלֶה ( ֶּבנ ֶדיקט־
ק ֶ
אנסטסיה־ ָ
ּבֹויֶרן) 219 Anastasiakapelle
דיסֶן 212 Dießen
הֶכשטֶט 255 Höchstädt
מיכאלסקירכֶה (ּבֶרג אָם לָיים)
136 Michaelskirche
מרי ֶה הימֶלפארט (ּבאד אָייּבלי־
נג) 205 Mariä Himmelfahrt
מרי ֶה הימֶלפארטסקיר־
כֶה (פירסטֶנצֶל) Mariä
186 Himmelfahrtskirche
סָנקטס מארינּוס אּונט אָניאָנּוס
(רֹוט אָם אִין) Sts Marinus und
205 Anianus
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה
(מינכן) Klosterkirche St Anna
90
פישר ,קרל פון Fischer, Karl von
מקס־יוזף־ּפלאץ (מינכן)
78 Max-Joseph-Platz
ּפרינץ קרל ּפאלֶה (מינכן)
23 Prinz Karl Palais
קָרולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
114 Karolinenplatz
רובע המוזיאונים (מינכן)
111 Museums District
פֶלדאפינג Feldafing
מסלול שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה 213
מסעדות 282
פלֹומרקט רים (מינכן)
141 Flohmarkt Riem
פֶלטהֶרנהאלֶה (מינכן)
78-9 Feldherrnhalle
מפת רחובות מאוירת 73
פליאונטולוגיה ,מוזיאון (מינכן)
Paläontologisches Museum
116
מפת רחובות מאוירת 112
פלנטריום צָייס Zeiss
97 Planetarium
פֶסטֶה אֹוּבֶרהָאּוס ופֶסטֶה
נידֶרהָאּוס (ּפאסָאּו) Veste
Oberhaus and Veste
190 Niederhaus
פסטיבל האופרה של מינכן
Münchener Opernfestspiele
31
פסטיבלים 297 ,30-3
המסורות של האלפים הב־
וואריים 28-9
מינכן 143 ,142
פסיון ,מחזות 216 ,28
פסקלּ ,בלֶז 97 Pascal, Blaise
פעילויות־חוץ 290-3
ּפְפאפֶנהֹופֶן 165 Pfaffenhofen
פנ ְווינקֶל 207 Pfaffenwinkel
ּפְפא ֶ
ּפפארקירכֶה סָנקט סבסטיאן
(ראמסָאּו) Pfarrkirche St
201 Sebastian
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ּפֶצֹולט ,גיאורג 92 Pezold, Georg
פראגֹונאר ,ז'אן־אֹונֹוֶרה
Fragonard, Jean-Honoré
121
פָראּואֶנאינז ֶל Fraueninsel
מסלול קימז ֶה 203
פָראּואֶנקירכֶה (מינכן)
60-1 Frauenkirche
מפת רחובות מאוירת 57
פָראּואֶנקירכֶה (מֶמינג ֶן)
227 Frauenkirche
(ה)פראנקים 37 ,36
פרדיננד ,הנסיך־האלקטור
79 ,63 Ferdinand, Elector
פרדיננד מריה ,הנסיך־האלקטור
Ferdinand Maria, Elector
130 ,43
ּפֶרּוג'ינֹו 121 Perugino
ּפרֹומֶנאדֶה־ּפלאץ (מינכן)
82 Promenadeplatz
ּפרּון ,טירת ,157 Prunn Castle
183
פרּונדסּבֶרג ,משפחת
229 Frundsberg family
פרֹונלָייכנאם 30 Fronleichnam
ּפרֹוּפילֶאֶן (מינכן) Propyläen
115 ,23
מפת רחובות מאוירת 112
פרידּבֶרג 246-7 Friedberg
מסעדות 283
סאֶנג ֶל (מינכן)
פרידֶנ ְ
92 ,53 Friedensengel
פרידריך ברברוסה ,הקיסר
Friedrich Barbarossa,
38 Emperor
פרידריך השלישי ,הקיסר
178 Frederick III, Emperor
פרידריך מריה ,הנסיך־האלקטור
103 Friedrich Maria, Elector
פרידריך ,קספר דוד Friedrich,
Caspar David
כנסייה הרוסה ביער 124
פָריּונג Freyung
מסלול הפארק הלאומי
ּבאי ֶירישֶ ר ואלד 187
פְָרייזינג 165 Freising
מלונות 266
מסעדות 279
ּפָרייזינג־הֹו ֶהנְאָשָ אּו ,הרוזן
מקסימיליאן פון Preysing-
Hohenaschau, Count
78 Maximilian von
ּפָרייזינג־ּפאלֶה (מינכן)
78 Preysing-Palais
מפת רחובות מאוירת 73
ּפרינץ קרל ּפאלֶה (מינכן) Prinz
23 Carl Palais
ּפֶרלאכטּורם (אָאּוגסּבּורג)
Perlachturm
מפת רחובות מאוירת 249
פרנץ יוזף ,הקיסר Franz Joseph,
213 Emperor
פרנץ ,מיכאל Franz, Michael
164

אא י י ננ דד קק סס
פרנץ־יוזף־שטראוס ,נמל
התעופה Franz-Josef-Strauß
306-7 ,305 Airport
ּפֶרתאלֶר ,אנטון Perthaler,
108 Anton
פשע 300

צ

צאנ ֶטי ,דומניקו Zanetti,
58 Domenico
צּוגשּפיצֶה 217 ,21 Zugspitze
מסלול אָלּפֶנשטראסֶה 220
צווינק ,פרנץ ז ֶראף Zwinck,
212 Franz Seraph
צְוויצֶלּ ,בֶרנהָרט Zwitzel,
83 Bernhard
צְו ֶורג ֶן 218-19 Zwergen
צּוז ֶה ,קונרד 97 Zuse, Konrad
צֹויגהָאּוס (אָאּוגסּבּורג)
251 Zeughaus
מפת רחובות מאוירת 248
צּומּבּוש ,קספר פון Zumbusch,
91 Kaspar von
צּוקאלי ,אנריקו Zucalli, Enrico
אֶטאל 216 Ettal
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
דָרייפָלטיגקָייטסקירכֶה (מינכן)
82 Dreifaltigkeitskirche
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
נימפֶנּבּורג Nymphenburg
130
ניקֹולָאּוסקירכֶה (מּורנ ָאּו)
215 Nikolauskirche
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80 Porcia
תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן)
79 Theatinerkirche
צּוקאלי ,ג'ובני Zuccalli,
237 Giovanni
ציּבלאנד ,גיאורג פרידריך
Ziebland, Georg Friedrich
114
צָיילֶר ,יוהן יאקֹוּב Zeiller, Johann
Jakob
אֹוטֹוּבֹויֶרן 228 Ottobeuren
אֶטאל 216 Ettal
ּפלֶה ( ֶּבנ ֶדיקט־
ק ֶ
אנסטסיה־ ָ
ּבֹויֶרן) 219 Anastasiakapelle
מרי ֶה הימֶלפארטסקיר־
כֶה (פירסטֶנצֶל) Mariä
186 Himmelfahrtskirche
צָיילֶר ,פרנץ אנטון Zeiller, Franz
228 Anton
צָייס ,פלאנטריום Zeiss
97 Planetarium
צימרמן ,דֹומיניקּוס
Zimmermann, Dominikus
ּבאד ו ֶריסהֹופֶן Bad Wörishofen
229
יוהניסקירכֶה (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
211 Johanniskirche
פָראּואֶנקירכֶה (וֶטֶנהָאּוז ֶן)
254 Frauenkirche

אא י י ננ דד קק סס
קנ ֶרינ ֶן
קלֹוסטֶרקירכֶה דֶר דֹומיני ָ
הָייליג ֶן דָרייפָלטיגקָייט (לנד־
סּבֶרג אָם לֶך) Klosterkirche
der Dominikanerinnen Hl.
210 Dreifaltigkeit
מרי ֶה הימֶלפארט (לנדסּבֶרג
אָם לֶך) Mariä Himmelfahrt
211
מרי ֶה הימֶלפארט (שֹונג ָאּו)
214 Mariä Himmelfahrt
מריה שטיינּבאך Maria
233 Steinbach
צּום גֶג ָייסֶלטֶן הָיילאנד (ויס־
קירכֶה) Zum Gegeißelten
215 Heiland
ראטהָאּוס (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
210 Rathaus
שטיינגארדֶן 214 Steingarden
צימרמן ,יוהן ּבאּפטיסט
Zimmermann, Johann
227 ,27 Baptist
אָנדֶקס 212 Andechs
ארמון שלָייסהָיים Schleißheim
172 Palace
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 ,72 Erzbischöfliches Palais
ּבאד ו ֶריסהֹופֶן Bad Wörishofen
229
קנ ֶרקירכֶה (לאנדסהּוט)
דומיני ָ
180 Dominikanerkirche
מיכאלסקירכֶה (ּבֶרג אָם לָיים)
136 Michaelskirche
מריה ּברינלָיין (ו ֶמדינג) Maria
245 Brünnlein
סָנקט סיקסטּוס (שלירז ֶה) St
221 Sixtus
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80 Porcia
פטרס אּונט פאולסקירכֶה
(פָרייזינג) Peters- und
165 Paulskirche
פטרסקירכֶה (מינכן)
62 Peterskirche
צּום גֶג ָייסֶלטֶן הָיילאנד (ויס־
קירכֶה) Zum Gegeißelten
215 Heiland
קֶרנהָאּוס (ואסֶרּבּורג אָם אִין)
204 Kernhaus
תיאטרון קּובי ֶיה (מינכן)
77 Cuvilliés-Theater
צירקּוס קרֹונ ֶה ּבָאּו (מינכן)
143 Circus Krone Bau
צמחונים 271
צֶנית פלֹומרקט (מינכן) Zenith
141 Flohmarkt
צעצועים ,מוזיאון (מינכן)
63 Spielzeugmuseum
צפון שוואּבי ָה Northern Swabia
239-55 ,11
מלונות 269
מסעדות 283
מפה 240-1
צֶקל ,יוהנס Zeckl, Johannes
166

(ה)צרפתי ,המכון Institut
299 Français

ק

קאבאצֹו ,משפחת Cavazzo
234 family
קָאּולּבאך ,וילהלם פון Kaulbach,
124 ,91 Wilhelm von
קָאּולּבאך ,פרידריך פון Kaulbach,
91 Friedrich von
קָאּופּבֹויֶרן 229 Kaufbeuren
קאזימייז' הרביעי ,מלך פולין
Casimir Jagiellon, King of
39 ,28 Poland
קאלטֶנּבֶרג ֶר ריטֶרשּפילֶה
31 Kaltenberger Ritterspiele
קאלטֶנתאל ,יאקֹוּב פון
246 Kaltenthal, Jakob von
קאמּוצי ,ג'ובאני פטרו Camuzzi,
193 Giovanni Petro
קאמּפֶנדֹונק ,היינריך
105 Campendonk, Heinrich
קאנאלֶטֹו 121 Canaletto
קאנדיד ,פטר ,26 Candid, Peter
181 ,172 ,76
קאנֹובָה ,אנטוניו Canova,
124 ,76 Antonio
קאְרו ֶונדֶל 207 Karwendel
קארּוס ,קרל גוסטב Carus, Carl
124 Gustav
קו סיוע אנונימי Confidential
301 Help Line
קּובי ֶיה ,פרנסואה דֶה Cuvilliés,
27 François de
אמאלי ֶינּבּורג (נימפֶנּבּורג)
130 Amalienburg
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 Erzbischöfliches Palais
בנדיקטּוסקירכֶה (פָרייזינג)
165 Benediktuskirche
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80 Porcia
קברו 80
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76 Residenz
תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן)
79 Theatinerkirche
תיאטרון קּובי ֶיה (מינכן)
77 Cuvilliés-Theater
קּובי ֶיה ,תיאטרון (מינכן)
77 ,75 ,73 Cuvilliés-Theater
קוואליֹו ,דומניקו Quaglio,
230 Domenico
קוואליֹו ,לורנצו Quaglio,
255 Lorenzo
קוואנטאס 307 Qantas
קֹוך ,יוזף אנטון Koch, Joseph
124 Anton
קֹוכֶל אָם ז ֶה 219 Kochel am see
מלונות 268
קֹול ,הלמוט 186 Kohl, Helmut
קֹולֹומנסקירכֶה Kolomanskirche
מסלול נֹוישו ָונשטיין 231
קולין ,אלכסנדר Colin,
229 Alexander

קולנוע ראו סרטים
(ה)קונטרה־רפורמציה 166
קונסוליות 299
קֹונסטאנץ ,אגם ראו ּבֹודֶנז ֶה
קונצרטים באר־
מון Schleißheimer
31 Schloßkonzerte
קּורּבֶה ,גוסטב Courbet,
124 Gustave
קֹורּביניאן ,ההגמון של פָרייזינג
Korbinian, Bishop of Freising
36
קֹורֹו ,קאמי 124 Corot, Camille
קורינת ,לֹוביס Corinth, Lovis
125 ,115
קֹורנהָאּוס (קֶמּפטֶן) Kornhaus
237
קורנליוס ,פטר Cornelius, Peter
103 ,85
קורפוס כריסטי 30
קּורץ ,מיכאל 193 Kurz, Michael
קידומות חיוג 305
קָיינ ֶר ,פרנץ 218 Kainer, Franz
קָייסהָיים 245 Kaisheim
קימז ֶה 195 ,20 Chiemsee
מסלול טיול ברכב 203
קימינג Chieming
מסלול קימז ֶה 203
קיץ 31
קירכֶה סָנקט פטר (שטָראּוּבינג)
185 Kirche St Peter
קירכהָיים 229 Kirchheim
קלאודָה ,מאנפֶרד Klauda,
64 Manfred
קלֶה ,פול Klee, Paul
האקדמיה לאמנויות היפות
(מינכן) Akademie der
104 Bildenden Künst
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus
'הפרש הכחול' Der Blaue
215 Reiter
שוואּבינג (מינכן) Schwabing
105
קֶלהָיים 175 ,35 ,10 Kelheim
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
קלֹוסטֶר אינדֶרסדֹורף Kloster
171 ,10 Indersdorf
קלֹוסטֶר ז ֶאֹון 204 Kloster Seeon
קלֹוסטֶר נֹוטְר דאם דּו סאקֶרה
קֶר (אָייכשטֶט) Kloster Notre
163 Dame du Sacré Coeur
קלֹוסטֶר נידֶרנּבּורג (ּפאסָאּו)
190 Kloster Niedernburg
קנ ֶרינ ֶן
קלֹוסטֶרקירכֶה דֶר דֹומיני ָ
הָייליג ֶן דָרייפָלטיגקָייט (לנד־
סּבֶרג אָם לֶך) Klosterkirche
der Dominikanerinnen Hl.
210 Dreifaltigkeit
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה (מינ־
כן) 90 Klosterkirche St Anna
מפת רחובות מאוירת 88
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קלֹו ְּפפֶר ,הָייני Klopfer, Heini
232
קלֹוץ ,מתיאוס Klotz, Matthäus
218
(ה)קלטים 36 ,35
קלימט ,גוסטב Klimt, Gustav
125
קלמנס אָאּוגּוסט ,ההגמון של קלן
Clemens August, Bishop of
136 Cologne
קלן ,אסכולת 120
קלֶנצֶה ,ליאו פון Klenze, Leo
115 ,23 von
אֹודֵיאֹונסּפלאץ (מינכן)
102 Odeonsplatz
אינגֹולשטאט 166 Ingolstadt
גליּפטֹותֶק (מינכן) Glyptothek
115
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
118 Pinakothek
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
היכל העצמאות (קֶלהָיים)
183 Independence Hall
ויטֶלסּבאכֶרּפלאץ (מינכן)
102 ,100 Wittelsbacherplatz
טג ֶרנז ֶה 220 Tegernsee
ֶ
לודוויגשטראסֶה (מינכן)
102 Ludwigstraße
מארשטאל (מינכן) 85 Marstall
מֹונֹוּפטֶרֹוס (מינכן)
106 Monopteros
מקס־יוזף־ּפלאץ (מינכן)
78 Max-Joseph-Platz
ּפאלֶה טֶרינג־יֶטֶנּבאך (מינכן)
83 Palais Törring-Jettenbach
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
81 Porcia
ּפרֹוּפילֶאֶן (מינכן) Propyläen
115
קָרֹולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
114 Karolinenplatz
רובע המוזיאונים (מינכן)
111 Museums District
ֶרזידֶנץ (מינכן) 76 Residenz
תֶֶרזי ֶינ ְוויז ֶה (מינכן)
139 Theresienwiese
קלֶסטֶרלֶה (נ ֶרדלינג ֶן) Klösterle
242
קלֶרּ ,בֶרנהָרט Koehler,
ֶ
105 Bernhard
קֶלשטיין ,הר Kehlstein, Mount
195
קֶלשטיינהָאּוס (ּבֶרכטֶסגאדֶן)
201 ,200 ,48 Kehlsteinhaus
קָמּבֹודּונּום ,הפארק הארכיאולוגי
(קֶמּפטֶן) Archäologischer
237 Park Cambodunum
קֶמּפטֶן ,224 ,35 Kempten
236-7
מלונות 268
מסעדות 282
מפה 237
פסטיבלים 31
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קמפינג 293 ,292 ,261
'קן הנשרים' 201 ,200 ,195
קנדינסקי ,ואסילי Kandinsky,
218 Wassily
האקדמיה לאמנויות היפות
(מינכן) Akademie der
104 Bildenden Künst
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
ְכהָאּוס (מינכן) Galerie im
115 Lenbachhaus
מינטֶר־הָאּוס (מּורנ ָאּו)
215 Münter-Haus
'הפרש הכחול' Der Blaue
215 Reiter
שוואּבינג (מינכן) Schwabing
105
קנֹוּפְף ,פרננד Khnopff, Fernand
אני נועל את עצמי על עצמי ,122
125
קֶניג־לודוויג־פאי ֶיר (אֹוּבֶר ָאמֶר־
ג ָאּו) König-Ludwig-Feier
31
קֶניגסז ֶה ,195 ,11 Königssee
200
קֶניגסּפלאץ (מינכן) Königsplatz
מפת רחובות מאוירת 112-13
קניות 286-9
האלפים הבווארייים 288-9
החזרי מע"מ 298
מינכן 286 ,140-1
קנ ָייּפ ,סבסטיאן Kneipp,
229 Sebastian
קנקנים ,תרבות Beaker culture
35
קסאפֶר ,פרנץ האב Xaver, Franz
247 the Elder
קָסטֶל ּבֹויֹוטֹורֹו ,המוזיאון הרומי
(ּפאסָאּו) Römermuseum
191 Kastell Boiotro
קפוצ'יניים ,נזירים 163
קָּפּוצינ ֶרקירכֶה הָייליג ֶס קרֹויץ
אּונט צּום הָייליג ֶן גראּבקירכֶה
(אָייכשטֶט) Kapuzinerkirche
Hl. Kreuz und zum Heiligen
163 ,10 Grabkirche
קֶפיסֹודֹוטּוס 52 Cephisodotus
קפיצות־סקי ,הטורניר המרובע
(אֹוּבֶרסטדֹורף) Four Ski-
33 Jump Tournament
קראנאך ,לוקאס האב Cranach,
191 ,120 Lucas the Elder
קרב איסּוס (אָלדֹורפֶר) 120 ,118
קֶרּבס ,תומאס Krebs, Thomas
252
קרוואנים 293 ,292
קתֶה Kruse, Käthe
קרּוז ֶהֶ ,
246
קרֹויצהֶֶרנקירכֶה (מֶמינג ֶן)
227 Kreuzherrenkirche
קרֹויצטֹור וחומת העיר (אינגֹו־
לשטאט) Kreuztor and City
166 Walls
קרֹויתֶר ,פרנץ יאקֹוּב Kreuther,
126 Franz Jakob
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קרולינ ֶה שָ רלֹוטֶה אוגוסטה פון
ּבאי ֶירן ,הנסיכה Karoline
Charlotte Auguste von
76 Bayern, Princess
קָרֹולינ ֶנּפלאץ (מינכן)
114 Karolinenplatz
מפת רחובות מאוירת 113
קרּומּפֶרף הנס Krumpper, Hans
27 ,26
קריג ֶר ,יוזף 198 Krieger, Joseph
קָריילּבּורג־אֹורטֶנּבּורג ,יואכים
פון Kraillburg-Ortenburg,
192 Joachim von
קרל אָלּבֶרכט ,הנסיך־האלקטור
(הקיסר קרל השביעי) Karl
Albrecht, Elector )Emperor
43 ,41 )Karl VII
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 Erzbischöfliches Palais
דיוקנו 132
ּפאלֶה ּפֹורצי ָה (מינכן) Palais
80 Porcia
קרל הגדול ,הקיסר 37
קרל החמישי ,הקיסר Karl V,
253 ,39 Emperor
דיוקנו 119
ֶרזידֶנץ אָם פרֹונהֹוף (אָאּוגסּבּו־
רג) Residenz am Fronhof
250
קרל תיאודור ,הנסיך־האלקטור
43 ,41 Karl Theodor, Elector
אֶנגלישֶ ר גארטֶן (מינכן)
106 Englischer Garten
לָאּואינג ֶן 255 Lauingen
קרלסטֹור (מינכן) 58 Karlstor
קרלסּפלאץ 126 Karlsplatz
ֶרזידֶנץ (מינכן) 77 Residenz
קָרלֹונ ֶה ,ג'ובאני באטיסטה
Carlone, Giovanni Battista
188
קָרלֹונ ֶה ,משפחת Carlone family
189
קרלסטֹור (מינכן) ,58 Karlstor
126
מפת רחובות מאוירת 56 S
קרלסּפלאץ (מינכן) Karlsplatz
126-7
קרלסּפלאץ (נֹויּבּורג אָן דֶר דֹונ ָאּו)
168 Karlsplatz
קֶרן ,משפחת 204 Kern family
קֶרנקְל ,פרנץ קסאפֶר Krenkl,
175 Franz Xaver
קתדרלות
אָייכשטֶט 162 Eichstätt
דֹום סָנקט מריה (אָאּוגסּבּורג)
250 ,26 Dom St Maria
דֹום סָנקט שטפן (ּפאסָאּו)
188 ,23 Dom St Stephan
קתולים 18-19

ר

ָראּוך ,יאקֹוּב 205 Rauch, Jakob
ָראּוך ,כריסיטיאן דניאל Rauch,
78 Christian Daniel
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ראטהָאּוס (אָאּוגסּבּורג) Rathaus
250
מפת רחובות מאוירת 249
ראטהָאּוס (לאנדסהּוט) Rathaus
מפת רחובות מאוירת 179
ראטהָאּוס (לנדסּבֶרג אָם לֶך)
210 Rathaus
ראטהָאּוס (מֶמינג ֶן) Rathaus
226
ראטהָאּוס (נ ֶרדלינג ֶן) Rathaus
242
ראטהָאּוס (קֶמּפטֶן) Rathaus
236
ראטהָאּוסּפלאץ (קֶמּפטֶן)
236 Rathausplatz
ראמסָאּו 201 Ramsau
ראמֶרסדֹורף (מינכן) Ramersdorf
136
ראנדֶק Randeck
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
ראנדֶק ,אֶרהָרט Randeck,
221 Erhard
רב־האמן של ורוניקה הקדושה
120 Master of St Veronica
ֶרגירּונג פון אֹוּבֶרּבאי ֶירן (מינכן)
Regierung von Oberbayern
90
מפת רחובות מאוירת 88
ֶרג ֶנסּבּורג 35 Regensburg
רדיו 298
רובנס ,פטר פול Rubens, Peter
229 ,168 Paul
הגלריה הישנה (מינכן) Alte
120 Pinakothek
חטיפת בנות לֵיאֹוקיּפֹוס 120
רובע המוזיאונים (מינכן)
111-27 Museums District
מלונות 264
מסעדות 278
מפת האזור 111
מפת רחובות מאוירת 112-13
רֹוג ֶנּבּורג 247 Roggenburg
רֹוז ֶנּבּורג Rosenburg
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
רֹוז ֶנהָיים 196 Rosenheim
מלונות 267
רֹוזנ ֶר יוהן 162 Rosner, Johann
רֹוט אָם אִין 205 Rott am Inn
רֹוטאלֶר ,לוקאס Rottaler, Lukas
80 ,60
רוטמן ,קרל 76 Rottmann, Carl
רֹוטֶנהאמֶר ,הנס
69 Rottenhammer, Hans
רֹוטֶס טֹור וחומת העיר (אָאּוג־
סּבּורג) Rotes Tor and City
251 Walls
רּויסדאל ,יאקֹוּב פאן Ruisdael,
121 Jacob van
רֹומאנטישֶ ה שטראסֶה
,11 Romantische Strasse
246 ,224
רומאנסקית ,אמנות 26

רומי ,מוזיאון (אָאּוגסּבּורג)
251 ,11 Römisches Museum
רֹומָייס ,לֵיאֹונהָרט Romeis,
116 Leonhard
רומית ,אימפריה 35-6
המוזיאון הרומי (אָאּוגסּבּורג)
251 ,11 Römisches Museum
המוזיאון הרומי קָסטֶל ּבֹויֹוטֹורֹו
(ּפאסָאּו) Römermuseum
191 Kastell Boiotro
הפארק הארכיאולוגי קָמּבֹודּו־
נּום (קֶמּפטֶן) Archäologischer
237 Park Cambodunum
מקדש אפולו גראנּוס
(לָאּואינג ֶן) Temple of Apollo
255 Grannus
רומנטיציזם 124
רּומפֹורט ,הרוזן פון Rumford,
106 Count von
רופאים 301
רּוּפֹולדינג 201 Ruhpolding
רּוּפֶרט ,ההגמון של זלצבורג
Rupert, Bishop of Salzburg
36
רוקוקו ,אמנות 27
רֹור 182 Rohr
רֹורדֹורף 205 Rohrdorf
ֶרזידֶנץ אָם פרֹונהֹוף (אָאּוגסּבּורג)
250 Residenz am Fronhof
ֶרזידֶנץ (מינכן) ,53 Residenz
74-7
מפת רחובות מאוירת 72-3
ֶרזידֶנץ (קֶמּפטֶן) 236 Residence
ֶרזידֶנצּפלאץ (ּפאסָאּו)
189 Residenzplatz
ריאליזם 125 ,124
ריבָה ,אנטוניו Riva, Antonio
193 ,171
רידֶל ,אדוארד 90 Riedel, Eduard
רידֶנּבּורג Riedenburg
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
ָרייט אִים וינקְל Reit im Winkl
201
מלונות 267
ָרייכלֶה ,הנס ,26 Reichle, Hans
251 ,27
ָרייסטינג 207 Raisting
ָרייפֶנשטיל ,פרנץ מיכאל
64 Reifenstuel, Franz Michael
רימֶנשנ ָיידֶר ,טילמן
Riemenschneider, Tilman
109
רימֶרשמיט ,ריכארד
84 Riemerschmid, Richard
ריס ,אגן ,242 ,239 Ries Basin
244
ריקוד נשות השוק (מינכן) Tanz
33 der Marktfrauen
רכבלים 231
רכבת 309 ,308 ,306-7
רכבת תחתית 311
רמברנדט 121 Rembrandt
ההורדה מן הצלב 119

רנאטה מלֹותרינגי ָה Renata of
59 Lotharingia
רנואר ,אוגוסט Renoir, Auguste
125
ֶרני ,גידֹו 119 Reni, Guido
רנסאנס ,אדריכלות ה– 22
רנסאנס ,אמנות ה– 27
רעלים ,קו סיוע לטיפול ב 301
ָרפאל 121 Raphael
רפואיים ,שירותים 301
(ה)רפורמציה 39
רפטינג 309
רשות התחבורה האזורית
של בוואריה עילית ()RVO
Regionalverkehr Oberbayern
(301 )RVO
רשת התרמילאים הגרמ־
נית Backpacker Network
293 Germany

ש

שָ אּומּבֶרג ,מרטין פון ,ההגמון
של אָייכשטֶט Schaumberg,
Martin von, Bishop of
164 Eichstätt
שָ אּושּפילהָאּוס (מינכן)
84 Schauspielhaus
שאי ֶירן ,159 ,10 Scheyern
165
שאכֶן 217 ,47 Schachen
שאנצֶר ,קרל Schanzer, Karl
134-5
שאצקאמֶר (מינכן)
77 ,75 Schatzkammer
שאק ,גלריה (מינכן) Schack-
107 Galerie
שאק ,פרידריך פון Schack,
107 Friedrich von
שבוע הג'אז הבינלאומי (ּבּו־
רגהָאּוז ֶן) Internationale
30 Jazzwoche
שבוע־הפסטיבל של אָלגֹוי (קֶמ־
ּפטֶן) Allgäuer Festwoche
31
שגרירויות 299
שוואבי ָה ראו צפון שוואבי ָה
שוואּבינג 105 Schwabing
שווינט ,מוריץ פון Schwind,
124 ,107 Moritz von
שו ָונתאלֶר ,לודוויג
23 Schwanthaler, Ludwig
אנדרטת רּומפֹורט (מינכן)
106 Rumford Memorial
הֹופגארטֶן (מינכן) Hofgarten
85
הספרייה הממלכתית של
בוואריה (מינכן) Bayerische
103 ,101 Staatsbibliothek
לודוויגסקירכֶה (מינכן)
101 Ludwigskirche
ּפרֹוּפילֶאֶן (מינכן) Propyläen
112
תֶֶרזי ֶיינ ְוויז ֶה (מינכן)
139 Theresienwiese
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שווקים
ויקטּואָלי ֶינמרקט (מינכן)
64 Viktualienmarkt
מינכן 141
שוורץ ,כריסטוף Schwarz,
59 Christoph
שו ָור ְצאֶק 157 Schwarzeck
פלָיין ,הנס Schäufelein, Hans
שֹוי ֶ
243 ,242
שּוך ,קרל 125 Schuch, Karl
טבע דומם עם אספרגוס 123
שֹול ,הנס 103 Scholl, Hans
שֹול ,סופי 103 Scholl, Sophie
שֹונג ָאּו 214 Schongau
שּו ְצאֶנג ֶלקירכֶה (אָייכשטֶט)
162-3 Schutzengelkirche
שוקי חג־המולד 33 ,29
שוקי פשפשים 141
(ה)שושנה הלבנה ,תנועה White
103 Rose movement
שושנה והזקנים (אָלטדֹורפֶר) 52
מצְג (אָאּוגסּבּורג)
שטאט ֶ
250 ,241 Stadtmetzg
שטאטֶרזידֶנץ (לאנדסהּוט)
180 Stadtresidenz
מפת רחובות מאוירת 178
שטארנּבֶרג ֶר ז ֶה Starnberger See
מסלול טיול ברכב 213
שטארקּבירפֶסט (מינכן)
30 Starkbierfest
שטּוּבֶר ,ניקֹולָאּוס Stuber,
63 Nikolaus
שטֹוי ֶירהָאּוס (מֶמינג ֶן)
226 Steuerhaus
שטֹוק Stock
מסלול קימז ֶה 203
שטּוק ,פרנץ פון Stuck, Franz
von
החטא 92
וילה שטּוק (מינכן) Villa Stuck
92 ,15
שטּורמנס ֶהלֶה Sturmannshöhle
232
שטיין אָן דֶר טָראּון Stein an der
202 Traun
שטיינגאדֶן 214 ,208 Steingaden
שטילֶר ,יוזף 132 Stieler, Joseph
שטילֶר ,מתיאס Stiller, Matthias
227
שטפן השלישי ,דוכס בוואריה
Stephan III, Duke of Bavaria
39
שטפן השני ,דוכס בוואריה
42 Stefan II, Duke of Bavaria
טפָנסקירכֶה (לינדָאּו)
ש ֶ
234 Stephanskirche
שטָראּוּב ,יוהן באּפטיסט Straub,
27 Johann Baptist
אֶרצּבישֶ פליכֶס ּפאלֶה (מינכן)
80 Erzbischöfliches Palais
דָרייפָלטיגקָייטסקירכֶה (מינכן)
82 Dreifaltigkeitskirche
מיכאלסקירכֶה (ּבֶרג אָם לָיים)
136 Michaelskirche
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) מרכז קניות (מינכן,Olympia
141
285 ) (מינכןPacific Times
143 ) (מינכןPasinger Fabrik
285 ) (מינכןPaulaner Bräuhaus
141  פאסאז' קניות,Perlacher
) (מינכןPrinzregententheater
143
285 ) (מינכןPusser’s
313 ) (מינכןRadius-Tours
287 ) (מינכןRadspieler
302 ) (מינכןReisebank AG
141 ) (מינכןRiem Arcaden
285 ) (מינכןRoxy
141 ) (מינכןSchlichting
285 ) (מינכןSchumann’s
293 Schuster
285 ) (מינכןSeehaus
141 ) (מינכןSlips
Spatenhaus an der Oper
285 )(מינכן
293 ,287 Sportscheck
313 ) (מינכןSpurwechsel
Stadtcafé im Stadtmuseum
285 )(מינכן
297 Stattreisen München
285 ) (מינכןTambosi
285 ) (מינכןTassilogarten
313 Taxi-München
285 ) (מינכןThai Magic
141 ) (מינכןTheresa
) (מינכןThierchen Kindermode
141
285 ) (מינכןTiefenRausch
285 ) (מינכןTresznjewski
287 ) (מינכןWerner
285 ) (מינכןWiener’s Café
285 ) (מינכןWienerwald
285 ) (מינכןWintergarten
287 ) (מינכןWOM
287 ) (מינכןZauberflöte
143 ) (מינכןZenith Kulturhalle
Zentraler Kartenverkauf
143 )(מינכן
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) (מינכןCyclo Restaurant Bar
285
287 ,141 ,10 ) (מינכןDallmayr
Deutsches Reisebüro )DER(
309 )DER(
302 ) (מינכןDeutsche Bank
141 ) (מינכןDie Puppernstube
285 ) (מינכןDonisl
302 ) (מינכןDresdner Bank
307 easyJet
285 ) (מינכןEngelsburg
) (מינכןFranziskaner Garten
285
141 ) (מינכןGaleria Kaufhof
287 ) (מינכןGeobuch
285 ) (מינכןGrüntal
287 ) (מינכןHans Goltz
261 Haus International
287 ) (מינכן1 Hieber am Dom
293 High-East Kletterhalle
285 ) (מינכןHofbräukeller
287 ) (מינכןHugendubel
302 ) (מינכןHypoVereinsbank
285 ) (מינכןInterview
285 ) (מינכןIwan
309 Josef Seitner Floßfahrten
287 ,141 ) (מינכןKäfer
285 ) (מינכןKaisergarten
285 ) (מינכןKaokao
143 ) (מינכןKinderreich
285 ) (מינכןKönigsquelle
287 ,141 ) (מינכןLoden Frey
141 ) (מינכןLudwig Beck
285 ) (מינכןMauz
 אתר,München-Obermenzing
261 הקמפינג
 אתר,München-Tahlkirchen
261 הקמפינג
285 ) (מינכןMünchner Freiheit
Münchner Stadtrundfahrten
297 oHG
141 ) (מינכןNoemi & Friends
285 ) (מינכןNordsee
141 ) (מינכןOff & Co
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שמות מסחריים

Abendzeitung Schalterhalle
143 )(מינכן
315 ACE
315 ADAC
 עלון־מידע לקמפינג,ADAC
293 ,261
285 ) (מינכןAdria
313 ) (מינכןAktiv-Rad
285 ) (מינכןAtzinger
293 Augsburger Deutschkurse
285 ) (מינכןAugustiner-Keller
) (מינכןAugustiner Gaststätte
285
141 ) (מינכןBasic Bio
) (מינכןBayerische Landesbank
302
Bayern Tourismus Marketing
297 ,261 Gmbh
Bed & Breakfast
261 Mitwohnzentrale
Bernheimer Fine Old Masters
287 )(מינכן
Boots- und Fahrradverleih
313 )(מינכן
285 ) (מינכןCafé Altschwabing
Café am Beethovenplatz
285 )(מינכן
285 ) (מינכןCafé Glück
285 ) (מינכןCafé Glyptothek
) (מינכןCafé im Lenbachhaus
285
285 ) (מינכןCafé Kreutzkamn
285 ) (מינכןCafé Luitpold
285 ) (מינכןCafé Munich
285 ) (מינכןCafé Puck
285 ) (מינכןCafé Reitschule
285 ) (מינכןCafé Schwabing
285 ) (מינכןCafé Wienerplatz
313 ) (מינכןCall a Bike
285 ) (מינכןCharivari
261 City Mitwohnzentrale
302 ) (מינכןCommerzbank

 משפחת,תּורן אּונט טאקסיס
168 Thurn und Taxis family
306-15 תחבורה
311 אּו־ּבאן
310-11 ,308-9 אוטובוס
313 ,312 אופניים
311 אֶס־ּבאן
310-11 חשמלית
306-7 טיסה
312-13 מונית
314-15 ,313 מכונית
309 ,308 רכבת
309 שיט
315 תחנות דלק
)תֵיאָטינ ֶרקירכֶה (מינכן
79 ,71 ,52 Theatinerkirche
72 מפת רחובות מאוירת
תיאטרון בובות
תיאטרון הבובות של אָאּוגסּבּו־
Augsburger Puppenkiste רג
251
143 ,142 תיאטרון במינכן
)(ה)תיאטרון הגרמני (מינכן
143 Deutsches Theater
)(ה)תיאטרון הלאומי (מינכן
143 ,78 Nationaltheater
73 מפת רחובות מאוירת
 המוזיאון הגרמני,תיאטרון
German Theatre )(מינכן
85 Museum
(ה)תיאטרון הקאמרי של
מינכן בשָ אּושּפילהָאּוס
Münchner Kammerspiele im
84 Schauspielhaus
Theatre ) מוזיאון (מינכן,תיאטרון
85 Museum
Theater )(ה)תיאטרון (מֶמינג ֶן
227
Thiersch,  פרידריך פון,תיְרש
234 ,127 ,89 Friedrich von
,29 ,19 תלבושות עממיות
289
314 תמרורים
19-20 תעשייה
271 תפריטים
304-5 תקשורת
299  מוסדות,תרבות
)תֶֶרזי ֶיינ ְוויז ֶה (מינכן
139 Theresienwiese
)תֶֶרזי ֶינ ְּפלאץ (שטָראּוּבינג
184 Theresienplatz
Therme Erding תֶרמֶה אֶרדינג
293

Schmidt, Albert  אלברט,שמידט
127
Schmidt,  היינריך פון,שמידט
190-1 Heinrich von
Schmidt, Joseph  יוזף,שמידט
200
31  ימי,שמש
Schön, Heinrich  היינריך,שֶ ן
172 ,85
 יוליוס,שנֹור פֹון קרולספֶלט
Schnorr von Carolsfeld,
Julius
Nibelungensäle ניּבֶלּונג ֶנזֶלֶה
74
Schneitmann,  מיכאל,שנ ָייטמן
190 Michael
Schönfeld,  יוהן היינריך,שֶ נפֶלט
27 Johann Heinrich
298 שעון
שעות פתיחה
286 חנויות
296 כנסיות
296 מוזיאונים
271 מסעדות
Spannagl,  וילהלם,שּפאנאג ְל
164 Wilhelm
)שּפיטאלקירכֶה (לאנדסהּוט
180 Spitalkirche
Spitzweg, Karl  קרל,שּפיצְו ֶוג
Schack- )גלריה שאק (מינכן
107 Galerie
הגלריה לאמנות בלֶנּבא־
Galerie im )ְכהָאּוס (מינכן
115 Lenbachhaus
124 המשורר העני
Scheffler,  תומאס,שֶ פלֶר
210-11 Thomas
)שֶ פלֶרטאנץ (מינכן
33 Schäfflertanz
)שֶ צלֶרּפאלֶה (אָאּוגסּבּורג
250 Schaezlerpalais

ת

315 תאונות
Thamasch,  אנדריאס,תאמאש
245 Andreas
Thumb, Michael  מיכאל,תּומְּב
254
Thorvaldsen,  ּבֶרטֶל,תֹורבאלדסֶן
124 ,40 Bertel
האנדרטה למקסימליאן הרא־
Monument to Maximilian שון
102 ,100 I

 המשך, יוהן באּפטיסט,שטָראּוּב

מרי ֶה הימֶלפארטסקיר־
Mariä )כֶה (פירסטֶנצֶל
186 Himmelfahrtskirche
)ּפאלֶה טֶרינג־יֶטֶנּבאך (מינכן
83 Palais Törring-Jettenbach
קלֹוסטֶרקירכֶה סָנקט אנה
Klosterkirche St Anna )(מינכן
90
)תיאטרון קּובי ֶיה (מינכן
77 Cuvilliés-Theater
184-5 ,35 Straubing שטָראּוּבינג
266 מלונות
280 מסעדות
185 מפה
31 פסטיבלים
Strauß,  פרנץ־יוזף,שטראוס
49 ,40 ,17 Franz-Josef
205 ,196 קברו
303 שטרות
Streiter,  מיכאל פון,שטָרייטֶר
166 Michael von
309 שיט
)שָ ייּבלינגסטּורם (ּפאסָאּו
189 Schaiblingsturm
125 Schiele, Egon  אֶגֹון,שילֶה
Schinkel,  קרל פרידריך,שינקֶל
115 Karl Friedrich
32 שלג
Schloss שלֹוס הוהֶנאָשָ אּו
202 Hohenaschau
Schloss שלֹוס הֹוהֶנשו ָונג ָאּו
230 ,225 Hohenschwangau
231 מסלול נֹוישו ָונשטיין
Schloss שלֹוס נימפֶנּבּורג
132-3 ,130 Nymphenburg
Schloß Prunn שלֹוס ּפרּון
מסלול עמק הנהר אָלטמיל
183
Schleißheim  ארמון,שלָייסהָיים
,160 ,159 ,31 ,23 ,10 Palace
172-3
221 Schliersee שלירז ֶה
32 פסטיבלים
Schmuzer, Johann  יוהן,שמּוצֶר
212
Schmuzer, Josef  יוזף,שמּוצֶר
246 ,218 ,217
Schmuzer,  מתיאס הבן,שמּוצֶר
,244 Matthias the Younger
246
 פרנץ קסאפֶר,שמּוצֶר
216 Schmuzer, Franz Xaver

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על מינכן
והאלפים הבוואריים?

למידע נוסף
לחצו כאן
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