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תולדות רובע התיאטראות
התיאטרון הראשון בבוסטון נפתח ב�1793 ברח' Federal. כעבור 50 
שנה, בחסותם של עשירי העיר, הפכה בוסטון לאחת מערי התרבות 

החשובות ביותר בארצות�הברית, ופעלו בה כמה תיאטראות 
מפוארים. רבות מהופעות הבכורה החשובות בארה"ב נערכו כאן 
- בהן משיח של הנדל (1839), ספינת הצי פינאפור מאת גילברט 

וסאליבן (1877), והקונצ'רטו הראשון לפסנתר של צ'ייקובסקי 
(1875). בשלהי המאה התשע�עשרה ספגו התיאטראות ביקורת 

 Watch and Ward) מארגון צנזורה מקומי, אגודת הצפייה וההגנה
Society). מאוחר יותר, במאה העשרים, נערכו כאן הופעות הבכורה 

של מחזות כמו 
חשמלית ושמה 

תשוקה של טנסי 
וויליאמס, ומסע 

ארוך אל תוך הלילה 
מאת יוג'ין אֹוניל; 
ושל מחזות זמר 

כמו סדרת שגיונות 
זיגפלד, פורגי 

ובס של גרשווין, 
ומחזות זמר של 

רוג'רס והמרשטיין.

r מרכז העיר קרֹוסינג

 ,Washington בין הרחובות 
 .F1 4 מפה .-Summerו Winter

.Downtown Crossing 

 Downtown) מדרחוב הקניות
Crossing) נבנה בשנים 

1975-1978 כאזור להולכי�רגל 
בלבד, כדי להקל על עומס 
התנועה הכבד באזור. עם 

החנויות השונות כאן נמנות 
חנויות ספרים, חנויות צילום 

וחנויות תכשיטים. דוכני רחוב 
וקונצרטי הצהריים בקיץ יוצרים 
אווירה מלאת�חיים. בית הכלבו 

ההומה והיחיד ברחוב שייך 
לרשת מייסיז המפורסמת, 

שבבעלותה סניף נוסף ומהולל 
יותר בניו יורק. מעברו האחר 

של Summer Street שוכן 
ציון�דרך עירוני נוסף - המבנה 
בסגנון ּבֹוזאר שבו שכן בעבר 

בית הכלבו Filene's. בזמן איסוף 
החומר למדריך עבר המבנה 

 ,Filene’s Basement-שיפוץ, ו
מרתף המבצעים המפורסם 

והאהוב על המקומיים, 
עתיד להיפתח מחדש.

בגדי מעצבים במחירי מבצע 
תוכלו למצוא גם בסניפי 

הרשתות המקומיות הפופולריות 
 .T.J. Maxx-ו Marshalls

חנות ידועה נוספת באזור 
 ,Brattle Book Shop היא

השוכנת ב-West Street, לא 
 .Washington Street-רחוק מ

החנות, שנפתחה ב�1825, 
היא גן�עדן לאוהבי ספרות, 

ויש בה כרבע מיליון ספרים, 

y צ'יינה�טאון

 ,Kneeland ,Kingston בין הרחובות
 .E2 4 מפה .-Essexו Washington

Chinatown 

הרובע הסיני (Chinatown) של 
בוסטון הוא השלישי בגודלו 
בארה"ב, אחרי אלה של סן 

פרנסיסקו ושל ניו יורק. תאי 
טלפון בדמות פגודה ושער 
בגובה שלוש קומות, המוגן 

על�ידי ארבעה אריות משיש, 
נותנים כאן את הטון. מאתיים 
הסינים הראשונים הגיעו לניו 
אינגלנד ב�1870 בספינה מסן 
פרנסיסקו, לאחר שגויסו כדי 

לשבור שביתה של עובדים 
במפעל נעליים. בשנות 
השמונים של המאה 
התשע�עשרה הובילו 

הפריחה הכלכלית ומחסור 
בפועלי בניין לגל 
הגירה נוסף של 

סינים מקליפורניה. 
בתחילת המאה העשרים 

כבר התגוררה בבוסטון 
קהילה סינית של ממש; 
אוכלוסיית הרובע גדלה 

עוד כתוצאה מחוסר�
שקט פוליטי בסין לאחר 
מלחמת�העולם השנייה, ומגלי 

הגירה מאוחרים יותר מווייטנאם, 
מלאוס, מקוריאה, מתאילנד 

ומקמבודיה. האזור כולו, 
ובמיוחד Beach Street המרכזי 
 Oxford Street ,Tyler Street-ו

ו-Harrison Street, עמוס 
חנויות בדים ובגדים, מסעדות, 
מאפיות, חנויות אוכל וחנויות 

המתמחות ברפואה סינית.

u ֵּביי ויֶלג'

 Arlington ,Tremont בין הרחובות
 .D2 4 מפה .-Charles St Southו

.Boylston ,Tufts Medical Center 

השכונה (Bay Village) הוקמה 
על אדמת�נהר שיובשה 

בתחילת במאה התשע�עשרה, 
והפכה ראויה למגורים לאחר 

התקנת סכר ב�1825. רבים 
מהנגרים, האּומנים והצָּבעים 
שבנו את בתי היוקרה בִּביקֹון 

היל, בנו כאן לעצמם בתים נאים 
אך צנועים יותר; כתוצאה מכך 
יש דמיון רב בין שתי השכונות. 

 (Fayette Street) רח' פאֶייט
נבנה ב�1824, לכבוד ביקורו 

של המרקיז ֶדה לאפאֶייט, גנרל 
צרפתי שהיה בן בריתו של 

 Bay) ג'ורג' וושינגטון. רח' ֵּביי
Street) הסמוך הוא הרחוב 

הקצר בעיר, ובו בית אחד בלבד. 
המשורר והסופר הנודע אדגר 
אלן פו נולד ב�1809 בפנסיון 

 Carver) בקארֶבר סטריט
Street), בו התארחו הוריו 

השחקנים, שביקרו בבוסטון 
במסגרת מסע הופעות של 

להקת התיאטרון שלהם.
בשנות העשרים של המאה 

הקודמת, בשיא תקופת היובש 
(בה נאסרה מכירת משקאות 

חריפים בארצות�הברית), 
פעלו כאן בתי�מרזח לא 

חוקיים, והאווירה הבוהמית 
עדיין שוררת כאן. מאוחר 

יותר הפכה השכונה למרכז 
הקהילה הלהט"בית של בוסטון. 

 Piedmont) בפידמונט סטריט
Street) מס' 12 שוכנת חנות 

 W.S. Haynes המפעל של
Company, הידועה בכל 

העולם מאז 1888 כיצרנית 
חלילים ופיקולו בעבודת�יד.

צ'ארלס בונד ותומס ג'יימס 
עם חזית ניאו�קלאסית לבנה 

וצמד עמודים יוניים משני 
צדיו של חלון ענקי בסגנון 

ּפאלאדיֹו, הקבוע מעל הכניסה. 
התיאטרון נפתח ב�1910, ובתור 

הזהב שלו הופיעו בו כוכבים 
רבים, ובהם שרה ברנאר, 

וו.ס. פילדס, קרי גרנט, ֵמיי 
ווסט, המפרי בוגרט, אינגריד 

ברגמן, הנרי פורד ורקס 
הריסון. התוכנית האמנותית 
היום כוללת הצגות, אופרות, 

מחזות זמר ומופעי מחול.

i שוברט ת'יאטר

Tremont St 265. מפה E2 4. טל 
 Tufts Medical  .617-482-9393
Boylston ,Center. פתוח התקשרו 

citicenter.org ∑ 7 .לברר מראש

 ,(Shubert Theater) התיאטרון
ובו 1650 מושבים, ותיק כמעט 
כמו קולוניאל ת'יאטר, ומתהדר 

אף הוא בהיסטוריה ארוכה 
של מחזות זמר שהוצגו בו. 

את המבנה תכננו האדריכלים 

o וואנג ת'יאטר

Tremont St 270. מפה E2 4. טל 
 Tufts Medical  .617-482-9393
Boylston ,Center. פתוח התקשרו 

citicenter.org ∑ 7 .לברר מראש

אולם התיאטרון המפואר ביותר 
 ,(Wang Theatre) בניו אינגלנד

נפתח ב�1925 כבית�קולנוע 
בשם מטרופולין ת'יאטר, 

ומאוחר יותר שינה את שמו 
למיוזיק הֹול. האודיטוריום, 
בתכנונו של קלרנס ּבֶלקֹול, 

היה בעבר אחד הגדולים 
בעולם. ב�1983 שופץ המבנה 

ונפתח מחדש בשם מרכז 
 Wang) וואנג לאמנויות הבמה
 Center for the Performing

Arts), אך לרוב הוא מכונה 
פשוט וואנג ת'יאטר. הלובי 

המפואר בגובה חמש קומות 
והאודיטוריום בגובה שבע 

קומות מעוצבים בסגנון תחיית 
הרנסאנס, ומעוטרים בנברשות 

מוזהבות, בוויטראז'ים, בציורי�
תקרה ובעמודי ישפה אדומים. 

התוכנית האמנותית כוללת 
קונצרטים, הצגות מברודוויי, 

אופרת ומופעי מחול של להקות 
נודדות, סרטים ישנים והפקות 

מקומיות. הן תיאטרון וואנג והן 
תיאטרון שוברט מנוהלים על�ידי 
 Citi) מרכז אמנויות הבמה סיטי

.(Performing Arts Center

המחזה חשמלית ושמה תשוקה, בכיכובם של מרלון 
ברנדו הצעיר וג'סיקה טנדי

Brattle Book Shop, ציון�דרך ספרותי 
בבוסטון

שער (ּפאיֶפנג) צ'יינה�טאון, המוקף בפסלי אריות

כתבי�עת, מפות, הדפסים, 
גלויות וכתבי�יד, בהם כותרים 

נדירים, משומשים וכאלה 
שאזלו מזמן בחנויות אחרות. 

מחוץ לחנות יש מעמדים 
של ספרים במחירי מבצע 
של דולר עד חמישה דולר.

t קולוניאל ת'יאטר

 .E2 4 106. מפה Boylston St
 .Boylston  .617-426-9366 'טל

פתוח התקשרו לברר מראש. 7 
citicenter.org ∑

עם 14 התיאטראות שתכנן 
האדריכל קלרנס 

הייץ' ּבֶלקֹול 
בבוסטון נמנה 

הקולוניאל 
 Colonial)
 ,(Theater

התיאטרון הוותיק 
ביותר בעיר הפתוח 
ברציפות תחת אותו 
שם. חזיתו הפשוטה 

אינה מסגירה את הפאר 
וההדר של חלל הפנים, 
בעיצובו של ה.ב. ֶּפֶנל. 
הלובי בסגנון הרוקוקו 

מתהדר בנברשות, 
בעיטורים מוזהבים ובקמרונות 
נישאים, והאודיטוריום מעוטר 

בפסלים, בציורי�קיר ובאפריזים. 
התיאטרון נפתח ב�20 בדצמבר 

1900, ומופע הבכורה שלו 
היה הפקה ראוותנית של 

המחזה 'בן חור'. לאחר מכן 
הוא התפרסם בעיקר בזכות 
הופעות בכורה של מופעים 

מצועצעים, כמו שגיונות זיגפלד.

עיטור של 
מלאך מוזהב 
בקולוניאל 

ת'יאטר

הלובי המפואר ורחב�הידיים של וואנג 
ת'יאטר

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 310-13 ועמ' 324-29

ן  | בוסטו  7475  | ורובע התיאטראות  ל  ן הי יקֹו ִּב  
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בשנות התשעים של המאה השמונה�עשרה כבר הפך המדרון הדרומי של הגבעה, 
הצופה לבוסטון קֹומֹון, לשכונת המגורים העיקרית של המשפחות העשירות 
והמשפיעות ביותר בבוסטון. המדרון הצפוני והשטח עד נהר צ'ארלס, שכונו הווסט 
ֶאנד, היו אזורים עניים הרבה יותר. במיזמים של התחדשות עירונית, שופצו שכונות 
העוני של ווסט ֶאנד, וִּביקון היל הפכה לאחת השכונות המבוקשות בבוסטון. מדרום 

לבוסטון קֹומֹון שוכן רובע התיאטראות הראוותני פחות.

כל האתרים

רחובות וכיכרות היסטוריים
1 צ'ארלס סטריט

2 לּואיסֶּברג סקוור
3 מאונט ֶורנֹון סטריט

6 ִּביקֹון סטריט
r דאונטאון קרֹוסינג

y צ'יינה�טאון
u ֵּביי ויֶלג'

מבנים, תיאטראות 
ומוזיאונים היסטוריים

4 מוזיאון ניקֹולס האוס
5 הבתים של ֶהּפציָּבה סוֹון

8 פארק סטריט ֶצ'רץ'
0 האֶתֵניאּום של בוסטון

q בית הנבחרים של 
מסצ'וסטס, עמ' 72-73
w המוזיאון להיסטוריה 

אפרו�אמריקנית
e המוזיאון למדע

t קולוניאל ת'יאטר
i שוברט ת'יאטר

o וואנג ת'יאטר

פארקים ובתי�קברות
7 בוסטון קֹומֹון והגן 

הציבורי, עמ' 62-63
9 בית�הקברות גראֶנרי

ִּביקֹון היל ורובע התיאטראות

ראו קפל הכריכה האחורית מקרא סמלים

ראו גם מפות רחובות 
1 ו�4

יום סתיו אופייני בבוסטון
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 310-13 ועמ' 324-29

מפת רחובות מאוירת: ִּביקֹון היל

6 ִּביקֹון סטריט
הבתים הנאים ביותר בִּביקֹון היל נבנו בִּביקֹון 

סטריט. בתי�האחוזה הפדרליסטים 
האלגנטיים מתאפיינים בתבליטים נאים, 

וניבטים אל המדשאות המטופחות של 
בוסטון קֹומֹון.

5 הבתים של 
ֶהּפציָּבה סוֹון

צ'ארלס ּבּולפינץ' תכנן 
את שלושת הבתים 

הפשוטים אך האלגנטיים 
הללו כמתנות נישואין 

עבור בנותיה של אשה 
אמידה מִּביקֹון היל.

2 לּואיסֶּברג סקוור
הכיכר היא היהלום שבכתר 
ִּביקֹון היל כולה. היא פותחה 
בשנות השלושים של המאה 

התשע�עשרה, וגם היום 
זהו אחד המקומות 

הנחשקים ביותר בעיר.

כנסיית צ'ארלס סטריט נבנתה 
בתחילת המאה התשע�עשרה 

עבור הקהילה הבפטיסטית.

1 . צ'ארלס סטריט
הרחוב האלגנטי הוא מסלול הקניות הראשי בִּביקֹון היל. חוץ 

ממעדניות וחנויות לענתיקות, יש בו גם מסעדות יוקרה.

3 מאונט ֶורנֹון סטריט
בסוף המאה התשע�

עשרה כונה הרחוב "הרחוב 
התרבותי ביותר באמריקה"; 

כאן בחרו יזמי הנדל"ן של 
ִּביקֹון היל לבנות את בתיהם.

ִּביקֹון היל 
ורובע 

התיאטראות
ֶּבק ֵּביי 
וסאות' 

ֶאנד

מרכז 
העיר 
ורובע 

העסקים

רחוב מרוצף אבן: מראה אופייני לִּביקֹון היל

המדרון הדרומי של הגבעה (Beacon Hill) היה שכונת המגורים 
הנחשקת ביותר בבוסטון מסוף המאה השמונה�עשרה ועד 

שנות השבעים של המאה התשע�עשרה, אז עברו רבים מעשירי 
העיר אל רובע ֶּבק ֵּביי (עמ' 96-105) האקסקלוסיבי יותר.

רבים מהבתים בשכונה הם פרי תכנונם של האדריכל צ'ארלס 
ּבּולפינץ' ושל תלמידיו, והמדרון הדרומי כולו הוא דוגמה 
לאדריכלות הפדרליסטית. הבתים היפים ביותר פונים אל 

פארק בוסטון קֹומֹון, או ניצבים על פסגת הגבעה, עם נוף 
יפה של העיר. הבתים המוקדמים ביותר היו מרוחקים מעט מהרחוב, אך השפל 

הכלכלי של 1807-1812 אילץ את תושבי האזור לבנות בתי�שורות ממש על הרחוב.

ֶּבק ֵּביי 
וסאות' ֶאנד

מוזיאון 
ניקֹולס האוס

בוסטון קֹומֹון

בית הנבחרים 
של מסצ'וסטס

4 . מוזיאון ניקֹולס האוס
המוזיאון הצנוע מספק הצצה אל חייה ואל תקופתה 

של תושבת ִּביקֹון היל רוז ניקֹולס, שהתגוררה כאן 
בשנים 1885-1960.

מפת איתור
ראו מפות רחובות 1 ו�4
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מקרא
מסלול מומלץ

 בוסטון 
העיר מחולקת לחמישה אזורי 
תיירות. לכל אזור מוקדש תת�
פרק משלו, הנפתח בסקירת 

האתרים הנכללים בו. כל 
האתרים ממוספרים, ומופיעים 

במפת האזור. מידע המפורט 
על כל אתר נמסר בפרק, 
לפי סדר המספרים במפה

כל האתרים היא רשימה המפרטת 
את כל האתרים הנסקרים בפרק, 

בחלוקה לקטגוריות: כיכרות ורחובות 
היסטוריים; מבנים היסטוריים, 
כנסיות, מוזיאונים ותיאטראות; 
אתרים לשפת המים; גנים וגני�

חיות; ופארקים ובתי�קברות.

מסלול הליכה מומלץ 
עובר ברחובות המעניינים 

ביותר באזור.

כל העמודים המוקדשים לבוסטון 
מסומנים בלשונית צהובה.

הכוכבים מדגישים אתרים 
מומלצים במיוחד.

מפת האיתור תסייע לכם 
לזהות היכן אתם נמצאים 

ביחס לשאר חלקי העיר.

מפת האזור1  
להקלה על ההתמצאות, 

כל האתרים הנסקרים 
מוספרו, ומסומנים במפת 
האזור. האתרים מופיעים 
גם במפת הרחובות של 

בוסטון, בעמ' 126-27

מידע מפורט3  

כל האתרים החשובים בבוסטון  
מתוארים בפירוט, כולל 

כתובות, מספרי טלפון, שעות 
פתיחה ומידע על מחירי כניסה 

ונגישות לכיסאות גלגלים. 
מקרא סמלי המידע מופיע 

בקפל הכריכה האחורית.

מפת רחובות מאוירת2  
תאפשר לכם לבחון את האזור 

הנסקר ממעוף הציפור.

המדריך נועד לעזור לכם למצות את המיטב מביקורכם בניו אינגלנד. הפרק היכרות 
עם ניו אינגלנד ממפה את ניו אינגלנד ומציב אותה בהקשרה ההיסטורי והתרבותי. 
שישה פרקי המדינות והפרק העוסק בבוסטון מתארים בפירוט אתרים חשובים, 
תוך שימוש במפות, בתצלומים ובאיורים מפורטים. בפרק מידע שימושי יש המלצות 
על מסעדות, מקומות לינה, חנויות, בידור ופעילויות חוץ, ואילו הפרק חשוב לדעת 
מכיל מידע נוסף הנחוץ למטיילים, מהחלפת כסף ועד לאמצעי התחבורה בבוסטון.

כיצד להשתמש במדריך זה

זה  ך  | כיצד להשתמש במדרי  6
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q כפר השייקרס קנטרּברי
הכפר (Canterbury Shaker Village) שנוסד ב�1792 שימש 
את השייקרים במשך 200 שנה, והיה לפיכך אחת הקהילות 

מאריכות�הימים ביותר של הקבוצה הדתית הזו בארצות�
הברית. קהילה נוספת של שייקרים חיתה בֶאנפילד הסמוכה 

(עמ' 266). אמונתם של השייקרים בפרישות ובהינתקות 
מוחלטת משאר העולם הזה היא שהביאה בסופו של דבר 

לקצה של הכת; החבר האחרון בקהילה זו מת ב�1992. 
האתר משתרע על שטח של 2800 דונם, ו�25 מהמבנים 

המקוריים פתוחים לקהל הרחב. במתחם פזורים גם 
אגמים קטנים, שבילי הליכה וגנים מסורתיים. תוכלו לראות 

כאן גם בעלי�מלאכה שמדגימים כיצד הכינו השייקרים 
מלאכות�יד ומוצרים מצמחי�מרפא, ומכינים 

מאכלים מסורתיים של השייקרים.

מוקד�עניין פופולרי
הכפר אהוב על תיירים 

בזכות המבנים העתיקים, 
המסעדה וחנות המתנות.

. חדר האוכל
בחדר האוכל היה מקום ל�60 סועדים.

כפר השייקרס קנטרּברי
בית המגורים הראשי (מימין) הוא המבנה 

המרכזי בכפר.

מטאטאי השייקרים
המטאטא השטוח הומצא ב�1798 

על�ידי האח תיאודור ֵּבייטס. 
השייקרים האמינו שניקיון משקף 

טוהר רוחני.

מקרא
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מקרא

מגורי האחים  1
במגדל הפעמונים בעל הצורה   2

הייחודית תלוי פעמון שיצק 
גיבור המהפכה פול ריביר.

חלונות הדֹורֶמר שימשו לשינה   3
בקיץ

חשוב לדעת
מידע שימושי

 .Canterbury ,288 Shaker Rd
טל' 603-783-9511; 

 Restaurant 603-783-4238
Greenwood’s. פתוח אמצע 

מאי-אוק': מדי יום 10:00-17:00; 
נוב' ודצ': כמה פעמים בימים 

שבת וא'. & 8 - = 
shakers.org ∑

משרד הנאמנים  1
המרפאה  2
הכנסייה  3

בית המגורים  4
חנות האחיות  5
בית הכרכרות  6

המחלבה  7
הנגרייה  8

תחנת כיבוי האש/תחנת הכוח  9
המכבסה  10

 Shaker Box Lunch בית�הקפה  11
and Farm Stand

בית הספר  12
בית סירופ המייפל  13

Shaker Table מסעדת  14
מרכז המבקרים  15

. הספרייה והארכיון
בספרייה שמורים 1500 מסמכים 

וספרים של השייקרים; היא 
פתוחה בתיאום מראש בלבד.

. מגורי האחיות
גברים ונשים ישנו בחדרים 

נפרדים, שצוידו בריהוט 
מסורתי של השייקרים.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 317-18 ועמ' 336-38

ורים  נגלנד בחלוקה לאז ו אי י | נ  264265  | יקרס קנטרּברי   כפר השי

לוחיות  על  המופיעה  המדינה  ססמת 
הרישוי של ניו המפשייר, "לחיות חופשי 
או למות," היא העדות הטובה ביותר לרוח 
האינדיבידואליסטית שלה. ניו המפשייר 
היתה המדינה הראשונה שהצהירה רשמית 
על עצמאותה מבריטניה, שישה חודשים 
העצמאות  הכרזת  על  החתימה  לפני 
בארבעה ביולי, 1776. תושבי ניו המפשייר, 
המתנגדים לשלטון ריכוזי, גאים בכך שהם 
פטורים ממס הכנסה מטעם המדינה, וגם 
ממע"מ על רוב מוצרי הצריכה - יתרון 

משמעותי לתיירים שמחפשים מציאות.
הנופים שעיצבו את האופי הלאומי של 
המתיישבים הראשונים כמעט ולא השתנו 
במאות הבאות; יותר מ�90 אחוז משטח 
המדינה אינו מפותח, ויותר מ�75 אחוז 
ממנה מכוסים יערות עבותים. החלק הצפוני 

של המדינה פראי לגמרי: נהר קונטיקט 
האדיר חוצה את היערות, החוסים בצלם 
של ההרים הלבנים (עמ' 269). לכאן באים 
בעיקר המחנאים, מטפסי�ההרים ושייטי 
הקאנו. מאות האגמים והבריכות המנקדים 
את מרכז ניו המפשייר מושכים אליהם 
לאורך כל השנה שייטים, דייגים, גולשי 
קרוס-קאונטרי ונהגי רכבי�שלג. בדרום�
מערב המדינה משקיפים כבישים נופיים 
לגבעות עגלגלות המכוסות שדות חקלאיים, 
ומנוקדות בעיירות ציוריות ובגשרים מקורים. 
אפילו האזור התעשייתי של עמק ֶמרימאק 
(Merrimack Valley) שבפנים המדינה כפרי 
ברובו. במרחק 15 דקות נסיעה בלבד ממרכזי 
הערים המסחריות הגדולות קונקורד (עמ' 
262-63) ומנצ'סטר (עמ' 262) שוכנים 
כבישים כפריים שקטים וחוות�בקר שלוות.

ברוחם  ידועים   (New Hampshire) המדינה  תושבי 
השבע� המאה  בתחילת  עוצבה  זו  והנועזת;  העצמאית 

באזור  ישובי�ספר  יסדו  אירופיים  כשמתיישבים  עשרה, 
ההררי והמיוער. את כל היופי הטבעי הזה תוכלו לראות עדיין 

בפסגות הנישאות של ההרים הלבנים, במים הצלולים של אגם 
וויֶנֶּפסֹוקי ובקו�החוף המצומצם והמרהיב.

נוף של הרכס הנשיאותי שבהרים הלבנים בתחילת אוקטובר

ניו המפשייר

מבקרים במפל של נקיק רוקי (Rocky Gorge Falls), לצד הכביש המהיר ָקנָקָמָגס בניו המפשייר
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9 קונקורד

* 37,500. ~ 49 ק"מ לכיוון דרום, 

 40 Commercial St. n @ במנצ'סטר
.603-224-2508

בירתה של ניו המפשייר 
(Concord) היא עיר קטנה 
ושקטה, מעמדה הפוליטי 
החשוב הביא אליה לאורך 

השנים כמה בעלי�שם: מרי 
בייקר אדי (1821-1910), מייסדת 

 Christian) כנסיית המדע הנוצרי
Science Church), התגוררה 
כאן במשך רוב חייה, וּפירס 

מאנס (Pierce Manse) היה ביתו 
של פרנקלין ּפירס (1804-69), 

הנשיא ה�14 של ארצות�הברית.
 (State House) בית הנבחרים

המרשים, שנבנה ב�1819 
משחם מניו המפשייר ומשיש 

מוורמונט, הוא אחד מבתי�
הנבחרים העתיקים בארצות�
הברית. את חלל�הפנים שלו 

מעטרים כמה מאות ציורים של 
תושבים ופוליטיקאים נודעים 
 Eagle מניו המפשייר. במלון

שב-Main Street, המשמש היום 
מבנה משרדים, התארחו בעבר 
אורחים מפורסמים רבים, ובהם 
הנשיאים אנדרו ג'קסון ובנג'מין 
הריסון, הטייס צ'ארלס לינדברג 

ורעיית הנשיא אלינור רוזוולט.
המורה כריסטה מקאֹוליף 

(1948-86), תושבת קונקורד, 
היתה אחת הקורבנות של אסון 

הצ'לנג'ר. ב�28 בינואר 1986 היתה 
מקאֹוליף האזרחית הראשונה 

אי�פעם על סיפונה של מעבורת�
חלל של נאס"א. 73 שניות לאחר 

ההמראה התפוצצה המעבורת 
והתרסקה, מול עיניהם של בעלה 

וילדיה של מקאֹוליף. היא וששת 
האסטרונאוטים הנוספים על 

סיפונה של הצ'לנג'ר נהרגו.
המרכז הלימודי מקאֹוליף�

 McAuliffe-Shepard) שפרד
Discovery Center) מנציח 
את זכרם של מקאֹוליף ושל 

אלן שפרד, אסטרונאוט נוסף 
יליד ניו המפשייר, שהיה 
האמריקני הראשון בחלל.

המרכז העתידני מכוסה פירמידת 
זכוכית ענקית. יש כאן תצוגות 

ופלנטריום, וגם דגם של מעבורת�
חלל והעתק של טיל השיגור 
מרקורי�רדסטון מהטיסה של 

שפרד, בחמישה במאי 1961. בערב 
יום ו' מתקיימות במרכז תוכניות 

מיוחדות בנושא אסטרונומיה.
 

P ּפירס מאנס
Horseshoe Pond Lane 14. טל' -603 

225-4555. פתוח אמצע יוני-תח' ספט': 
ג'-שבת 11:00-15:00. & 8 =

P בית הנבחרים
N Main St 107. טל' 603-271-2154. 

מרכז המבקרים: פתוח כל השנה: ב'-ו' 
= 7 .8:00-16:00

E המרכז הלימודי מקאֹוליף�
שפרד

Institute Dr 2. טל' 603-271-7827. 
פתוח ב'-ה' 10:00-17:00, ו' 

0 מחוז ֵלייק סאנאּפי

 143 Main St. New London n

603-526-6575 או 877-526-6575.
 Lake Sunapee) על המחוז הנופי

Region) חולש הר סאנאּפי 
(Mount Sunapee; 835 מ'), 

ולמרגלותיו משתרע אגם בשם 
זה, שאורכו 16 ק"מ. האזור הוא 
מוקד�משיכה לאוהבי פעילויות�

חוץ, ובעיקר לשייטים ולגולשים. 
לרבים מתושבי ניו המפשייר יש 

כאן בתי�נופש, וגמלאים רבים 
עוברים לכאן בזכות הנופים 
היפים וסגנון החיים הפעיל.

משמעות השם סאנאּפי בשפתם 
של בני שבט ֶּפנאקּוק האינדיאני 
הוא 'מימי אווז�הבר'. האגם הוא 

אתר נופש כבר יותר ממאה 
שנה; באמצע המאה התשע�
עשרה, נסעו תיירים למלונות 

לשפת האגם ברכבות ובספינות 
קיטור. ספינות הקיטור כבר 
נעלמו ואינן, אך ניתן לשכור 

קאנו, לשבת לפיקניק על החוף, 
או לצאת לשיט מודרך בספינת�

תיור. לפארק המדינה מאונט 
 Mount Sunapee) סאנאּפי
State Park) באים טרקרים 

ומטפסי�הרים בקיץ, וגולשי�
סקי בחורף. אתר הסקי מאונט 
סאנאּפי הוא הגדול מסוגו בין 

בוסטון לבין ההרים הלבנים.

O פארק המדינה מאונט 
סאנאּפי

Rte. 103. טל' 603-763-5561. פתוח יוני-
תח' ספט'. &7 אתר מאונט סאנאּפי: 

טל' 603-763-4020.

ולכן עבר המוזיאון באחרונה 
שיפוץ שאפתני, שהוסיף 

לשטחו 3066 מ"ר. הקומה 
השנייה מוקדשת כולה לאמנים 
אמריקנים בני המאות ה�18-19, 
ובהם אמנים אימפרסיוניסטיים 
ואמנים מאסכולת נהר האדסון. 

אוסף הציור והפיסול המודרני 
כולל יצירות מאת פבלו 

פיקאסו (1881-1973) ואנרי 
מאטיס (1869-1954). יש כאן 

גלריה המוקדשת לאמנים 
מקומיים, וגינת חורף מוארת 

בצוהר, ובה בית�קפה.
 Zimmerman) צימרמן האוס

House) הסמוך הוא חלק 
מהמוזיאון. את הבית מ�1950 

תכנן האדריכל האמריקני 
פורץ�הדרך פרנק לויד רייט 
(1867-1959), והוא דוגמה 

מצוינת לאדריכלות אמריקנית 
ייחודית. יש הסעות מהמוזיאון 
אל הבית, ובסיורים המודרכים 

(אפריל-דצמבר, בתיאום 
מראש) תוכלו ללמוד על פריטי 
האריגים והריהוט שעיצב רייט.

E מוזיאון קּורֶייר לאמנות
Ash St 150. טל' 603-669-6144. פתוח 
ד'-ב' 11:00-17:00 (שבת מ�10:00). 8 

צימרמן האוס: פתוח אפר'-דצ' (התקשרו 
לברר שעות סיורים). & 8 7 = - 

currier.org ∑ ^

7 ִקין

* 25,350. ~ 93 ק"מ לכיוון מזרח, 

 48 Central Sq. n @ .במנצ'סטר
.603-352-1303

ִקין (Keene) היא העיר הגדולה 
ביותר במחוז מֹונאדנֹוק שבדרום 

ניו המפשייר. ב�1780 הוקם 
מפעל ניפוח�הזכוכית הראשון 

 (Temple) בארצות�הברית בטמפל
הסמוכה, ותוך זמן קצר הפכה 
ִקין לאחד המרכזים החשובים 

באזור למלאכת�יד. במאה 
התשע�עשרה כבר היתה ִקין 

ידועה בזכות מפעלים לייצור כלי 
זכוכית וחרסינה איכותיים, ובזכות 

מפעל צמר משגשג. מוזיאון 
המושבה על�שם הוריישיו 

 (Horatio Colony Museum)
היה ביתו של מצאצאי בעלי 
המפעל. הריהוט התקופתי 

מעיד על חיי המעמד הגבוה 
באמצע המאה התשע�עשרה. 

 Keene) מכללת המדינה ִקין
State College), המרכז של חיי 
התרבות המשגשגים של העיר, 

שוכנת ברחוב הראשי של העיירה, 
שהוכתר כרחב ביותר בעולם. 

במכללה יש מספר תיאטראות 
וגלריות לאמנות, בהם מתקיימים 

אירועי תרבות לכל אורך השנה.

E מוזיאון המושבה 
על�שם הוריישיו

Main St 199. טל' 603-352-0460. פתוח 
מאי-אמצע אוק': ד'-א' 11:00-16:00. 8 

הביקור במסגרת סיור מודרך בלבד.

באזור
ברדיוס של 16 ק"מ מִקין 

נמצאים שישה גשרים מקורים 
(עמ' 267) האהובים על צלמים, 

ובזכותם מכונה האזור 'מחוז 
הצילומים'. שלטים מכוונים 

את הנהגים אל הגשרים, שכונו 
'גשרי נשיקות'; זוגות צעירים 

8 מנצ'סטר

 @ .1 Airport Rd ~ .105,250 *

 .603-666-6600 .54 Hanover St n
.603-622-7531 8

 (Manchester) ב�1805 נבנה בעיר
מפעל טקסטיל צנוע שפעל 

בכוח מימיו של נהר ֶמרימאק 
(Merrimack). מפעל ֶאמֹוסקיג 

(Amoskeag) גדל והלך, 
ובתחילת המאה העשרים כבר 

היה מפעל הטקסטיל הגדול 
בעולם. בשיא פריחתו, הועסקו 
בו כ�17,000 איש, ומתחם מבני 

הלֵבנים השתרע לאורך יותר 
מקילומטר וחצי. המבנים שבהם 

שכנו בעבר המכונות הכבדות 
והפועלים משמשים עתה 

למסעדות, לכיתות של המכללה 
המקומית ואפילו לבתי מגורים.

העיר, שהיתה בעבר מרכז 
חשוב של תעשיית הטקסטיל, 

ידועה כיום בזכות המוזיאון 
לאמנות החשוב ביותר בניו 
המפשייר, מוזיאון קּורֶייר 

 Currier Museum) לאמנות
of Art). האוסף המרשים של 

אמנויות יפות ודקורטיביות היה 
זקוק לחלל תצוגה גדול יותר, 

כרכרות קונקורד
בשנת 1827 בנו מתקן הגלגלים לואיס דאונינג ובונה 

הכרכרות ג'יי. סטיבנס ָאּבֹוט, שניהם תושבי קונקורד, 
את כרכרת קונקורד הראשונה - כרכרה חזקה ויציבה, 

שתוכננה לעמוד בתלאות הדרכים הלא מפותחות 
של מערב ארצות�הברית. הכרכרות, במשקל טונה 

כל אחת, היו בזמנן המצאה מהפכנית לא פחות 
מהאינטרנט בדורנו, משום שסייעו לתקשורת 

באזור רחב�הידיים של פנים�המדינה, שרק החל 
להתפתח. בתקופת הבהלה לזהב בקליפורניה (-1848

55) השתמשה חברת התחבורה המפורסמת וולס 
פארגו בכרכרות אלה באופן כמעט בלעדי לשינוע 

דואר ונוסעים בנתיב ניו יורק סיטי-סן פרנסיסקו.

ספינת�תיור מפליגה באגם סאנאּפי חזית השיש והשחם של בית הנבחרים בקונקורד

הגשר המקורה ווסט סוואנזי ת'ומפסון, סמוך לִקין

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 317-18 ועמ' 336-38
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שנסעו דרכם בכרכרות ניצלו את 
הפרטיות לנשיקות חטופות.

10:00-21:00, שבת וא' 10:00-17:00. 
התקשרו לברר את שעות המופעים 

בפלנטריום. & 7 = סגור בשבוע 
starhop.com ∑ .שאחרי יום העבודה
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מבט אל ניו המפשייר
בזכות ממדיה הקטנים, ניו המפשייר היא יעד מושלם 

לתיירים. בכמה ממוקדי�העניין שלה, כמו הטיילת 
הנמתחת מעל הנקיק המרשים פרנקוניה נֹוץ' (עמ' 

276-77), תוכלו לטייל ברגל, אך תידרשו למכונית 
כדי להתרשם מאחרים, כמו הכביש המהיר ָקנָקָמָגס 
(עמ' 274) בעונת השלכת המרהיבה. ברחבי המדינה 

פזורים שרידים של ביצורים קולוניאליים, כפרי שייקרים 
כמו אלה בֶאנפילד (עמ' 266) ובקנטרּברי (עמ' -264

65), ובתים היסטוריים של משוררים, פוליטיקאים 
ונשיאים. ניו המפשייר מכונה 'מדינת השחם' בזכות 
תצורות�הסלע והמחצבות הרבות שבה, אך יש בה 

גם צדדים רכים יותר, כמו מוזיאונים איכותיים רבים. 
עם אלה נמנה מוזיאון קּורֶייר לאמנות (עמ' 262), שבו 

תוכלו להתרשם מיצירותיהם של אמנים חשובים.

ראו קפל הכריכה האחורית סמלים נוספים במפה

מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני
דרך נופית

מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול בינלאומי
גבול מדיני
פסגת הר

כל האתרים

Panorama of Saco River Valley from North Conway

תחבורה
 Interstate) 89�הכבישים הבינמדינתיים 93 ו

Interstate 89 ;93) הם הכבישים הראשיים בציר 
צפון-דרום. מהם מסתעפים כבישים משניים רבים 
לאזורים נידחים יותר. לידיעת הנהגים, בשיא עונת 

השלכת התנועה ערה יותר, במיוחד בימים שבת וא', 
וכן יש להיזהר מהאייל הקורא החוצה את הכבישים. 
מרגש מאוד לראות את בעלי�החיים העצומים הללו, 
אך התנגשות בהם עלולה להיות מסוכנת מאוד, ויש 

לנהוג בזהירות בכל עת. רכבת Northeaster של 
 (Durham) אמטראק עוצרת ביעדים ֶאקֶסֶטר, דאֶרם
ודובר (Dover). ניתן גם לנסוע ברכבת של אמטראק 

אל White River Junction, אל ורמונט או אל 
בוסטון, ולהמשיך משם באוטובוס אל ניו המפשייר. 

 C&J עם החברות שאוטובוסיהן נוסעים לאזור נמנות
 Greyhound-ו Concord Coach Lines ,Trailways

(עמ' 375). נמל�התעופה הגדול ביותר במדינה 
נמצא במנצ'סטר (עמ' 374) שבדרום, אך גם נמל�

התעופה הבינלאומי פורטלנד במיין הוא נקודת�
מוצא טובה לטיול בצפון�מזרח ניו המפשייר.

גשר מעל נקיק פלּום, בפארק המדינה 
פרנקוניה נֹוץ'

1 ּפֹורטסמּות'
2 ֶאקֶסֶטר

3 המּפטֹון

4 סטונהנג' אמריקה

5 פארק המדינה מֹונאדנֹוק

6 פארק המדינה רודודנדרון

7 ִקין

8 מנצ'סטר

9 קונקורד

0 מחוז ֵלייק סאנאּפי

q כפר השייקרים קנטרּברי 
עמ' 264-65

w ניו לונדון
e מוזיאון השייקרים ֶאנפילד

r האתר ההיסטורי הלאומי 

סיינט גֹוֶדנס

t האנֹוֶבר

u ההרים הלבנים/היער הלאומי 

ָווייט מאונטן
i נורת' קֹונֵוויי

o ג'קסון
p ּפינֶקם נֹוץ'

a ּבֶרטֹון וּודז
s הכביש המהיר ָקנָקָמָגס

d לינקולן�וודסטוק
f פארק המדינה קרֹופֹורד נוץ'

g פארק המדינה פרנקוניה נֹוץ' 

עמ' 276-77

מסלול נהיגה
y אגם וויֶנֶּפסֹוקי עמ' 268

גשר קורניש�ווינדזור הארוך, סמוך לקורניש

Fitchburg

St. Johnsbury

Blue Mountain
(998 מ')

הר וושינגטון
(1917 מ')

קט
טי

קונ

קט
טי

קונ

Androscoggin

מאק
ֶמרי

Moore
Reservoir

Squam
Lake

הכביש המהיר ָקנָקָמָגס

ם י נ ב ל ה ם   י ר ה ה

קֹונֵוויי

Colebrook

Groveton

Lancaster Berlin

Errol

Pittsburg

Littleton

Lisbon

Wolfeboro

Rochester

Somersworth

Plymouth

Warren

Meredith

Dover

Bristol

Newmarket

Goffstown

Peterborough

Milford
Derry

Salem
Jaffrey

Winchester

Suncook

Henniker

Hillsboro

Claremont

Cornish

Newport

Laconia

Nashua

אגמי
קונטיקט

ּבֶרטֹון
וּודז

פארק המדינה
פרנקוניה נֹוץ'

לינקולן�
וודסטוק

אגם וויֶנֶּפסֹוקי

ּפֹורטסמּות'

האנֹוֶבר
מוזיאון

השייקרס
ֶאנפילד

ניו
לונדון

כפר השייקרס
קנטרּברי

קונקורד

מנצ'סטר ֶאקֶסֶטר המּפטֹון

סטונהנג'
אמריקה

האתר
ההיסטורי
הלאומי

סיינט גֹוֶדנס

מחוז
ֵלייק סאנאּפי

ִקין

פארק המדינה
מֹונאדנֹוק

פארק המדינה
רודודנדרון

קרֹופֹורד
נוץ'

ּפינֶקם נֹוץ'

ג'קסון

נורת' קֹונֵוויי

ו י נ
ר י המפשי

לבנון

צ'רלסטאון

המּפטֹון
ביץ'

אגםפארמינגטון
סאנאּפי

פורטלנד

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 317-18 ועמ' 336-38בוסטון
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כל מדינה בניו אינגלנד ניתן 
לזהות בקלות בזכות הלשונית 

הצבעונית. מפתח הצבעים המלא 
מופיע בקפל הכריכה הקדמית.

מסגרות מאירות היבטים 
מעניינים באתרים המרכזיים.

מבוא1  
הנופים, ההיסטוריה ואופיה של 
כל מדינה מתוארים בתת�פרק 
זה, בו תלמדו כיצד התפתחה 

המדינה לאורך השנים ומה 
היא צופנת לתיירים כיום.

מפת המדינה2  

מציגה את רשת הכבישים,  
ומעניקה מבט כללי אל 

המדינה. כל האתרים החשובים 
מסומנים וממוספרים במפה 

זו. באותו עמוד תמצאו גם 
טיפים שימושיים לנסיעה 
במדינה במכונית וברכבת.

מידע מפורט3  

כל הערים החשובות ושאר  
מוקדי העניין מתוארים בעיון. 

הם מסודרים לפי סדר מספורם 
במפת המדינה. בתוך כל עיר 
או עיירה יש מידע מפורט על 

מבנים חשובים ואתרים נוספים.

בכל האתרים החשובים יש גם מסגרת 
ובה מידע שימושי לתכנון ביקורכם.

מוקדי�העניין העיקריים 4  
של ניו אינגלנד

 כל אחד ממוקדי�העניין זוכה 
לכפולת עמודים (או יותר). 

מבנים חשובים מתוארים בחתך 
רוחב של חלל הפנים שלהם. 

מוזיאונים וגלריות מלווים במפות 
צבעוניות, שתסייענה לכם 

למצוא את המוצגים החשובים 
ביותר; פארקים לאומיים 

מלווים במפות שבהן מסומנים 
המתקנים ושבילי ההליכה.

 ניו אינגלנד לפי מדינות 
במדריך זה מוקדש פרק נפרד לכל 
אחת משש המדינות בניו אינגלנד. 

האתרים החשובים והמעניינים 
ביותר ממוספרים במפת המדינה.

הכוכבים מדגיש את יצירות האמנות 
והאלמנטים המרגשים ביותר.

7  | זה  ך   כיצד להשתמש במדרי
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המסלולים המופיעים כאן תוכננו כדי לשזור לאורכם מספר מרבי של מוקדי�עניין, תוך 
מיזעור הנסיעות הארוכות. המסלול הראשון כולל טיול של יומיים בבוסטון, מספר הצעות 
לטיולי�יום באזור, ולאחר מכן טיול בין מוקדי�העניין החשובים במזרח מסצ'וסטס. תוכלו 
לצאת לכל טיול בנפרד, או לשלב ביניהם וליצור מסלול של שבוע. בהמשך מוצעים שני 
מסלולים של שבוע כל אחד, לצפון ניו אינגלנד ולדרומה. כדי לטייל במסלולים הללו 
תהיו חייבים לשכור מכונית, אך אל דאגה: ההתמצאות באזור קלה מאוד. ניו אינגלנד 
הוא אזור מלא חיים, המתהדר בלוח עמוס של אירועים ופסטיבלים; בררו בלשכות 
המידע לתיירים או באינטרנט מתי והיכן הם מתקיימים. בחרו במסלולים המוצאים חן 

בעיניכם, שלבו ביניהם, או פשוט בחרו מהמיטב של המסלולים השונים.

לגלות את ניו אינגלנד

וֹוֶטרּפֵלייס פארק, רוד איילנד
בטיילת המשתרעת על שטח של 16 דונם בלב 

פרובידנס יש שבילים מרוצפי�אבן, גשרים 
להולכי�רגל בסגנון ונציאני וקונצרטים ללא 

תשלום בקיץ.

מוזיאון ּפיּבֹודי ֶאֶסקס
אוספי אוצרות מסין, ריהוט עתיק ופריטי אמנות אסיאתית 

מוצגים במבנה נישא בתכנונו של אדריכל�העל משה ספדיה.

שבוע במזרח מסצ'וסטס

• ביקור במוקדי�העניין העתיקים 
הרבים של ֵסייֶלם וסיור במוזיאון 

הנודע ּפיּבֹודי ֶאֶסקס.
• חיי התרבות העשירים של בוסטון.

• ביקור באחת העיירות 
המפורסמות של קייפ קוד, כמו 

ָהיָאניס או פרובינסטאון.
• טיול באיים הרוגעים, חביבי 

הידוענים, מרתה'ז ויניארד 
וֶננטאֶקט.

• מסע אל העבר באחוזת המטעות 
ּפלימֹות'.

• ביקור בפארק הלאומי ההיסטורי 
מיֶנט ֶמן בקונקורד ובלקסינגטון, 

המנציח את תפקיד האזור 
במהפכה האמריקנית.

ציור מסביבות 1750 של נמל בוסטון

מפרץ
ֶּפנֹוּבסקֹוט

מפרץ
קייפ קוד

מרתה'ז
ויניארד

קייפ קוד

אגם
ֶסּבאגֹו

האי
מאונט
ֶדֶזרט

פורטלנד

ּפ

ּפלימּות'

ָהיָאניס

פרובינסטאון

צ'אֶת'ם

ֶננטאֶקט

ויניארד
הייבן ֶאדגרטאון

ּבר הארּבֹור

הפארק הלאומי
אקאדיה

ן י מי

האוקיינוס
האטלנטי
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שבוע בדרום 
ניו אינגלנד

ביקור בפרובידנס  ביקור •   •
השוקקת והצצה אל עברה 

של העיר בטיול ב'מייל 
ההיסטורי' של ֶּבֶנפיט 

סטריט.
שיט רוגע סביב ניּוּפֹורט   •

הציורית.
ביקור בנמל מיסטיק   •

ובאקוואריום של מיסטיק, 
עדות לעבר ולהווה הימי של 

קונטיקט.
טעימת פיצת צדפות לבנה   •

באחת הפיצריות המפורסמות 
של ניו הייבן, ואחריו סיור 

בקמפוס העתיק של 
אוניברסיטת ייל לשריפת 

הקלוריות.
• ביקור במוקדי�העניין העתיקים 

הרבים בהרטפורד.
• ביקור בעיירות הקטנות 
והמקסימות של גבעות 

ברקשייר.

מקרא
שבוע בצפון ניו אינגלנד
שבוע בדרום ניו אינגלנד

שבוע במזרח מסצ'וסטס

מגדלור פורטלנד ֶהד, מיין
המגדלור בפורט ויליאם נבנה ב�1791 

והיה הראשון מסוגו במיין; זהו גם 
אחד המגדלורים המצולמים ביותר 

בעולם.

שבוע בצפון ניו אינגלנד

• ביקור במוקדי�העניין הרבים 
באי מאונט ֶדֶזרט, החל 

בפארק הלאומי אקאדיה 
וכלה בעיירה ּבר הארּבֹור.
• מסע קניות ברובע אֹולד 

ּפֹורט שבפורטלנד.
• חווית טבע במחוז האגמים 

של ניו המפשייר.
• טיול ברגל, סקי או מראה 

השלכת בהרים הלבנים 
הציוריים של ניו המפשייר.
• דיג, רכיבה על אופניים או 

שיט בקאנו בהרים 
הירוקים המרהיבים של 

ורמונט.
• שיט בספינת�תיור באגם 
שאמּפֵליין או טיול ברגל 

בֶצ'רץ' סטריט ההומה.

קנדה

ארצות
אגםהברית

שאמּפֵליין

גבעות
ברקשייר

אגם
וויֶנֶּפסֹוקי

ם
גֹו

ֶּברלינגטֹון

ההרים
הירוקים

קילינגטֹון וודסטוק

אגם סקוואם

ֶמֶרדית'
ִווירז
ביץ'

וּולפּבֹורֹו

ּפֹורטסמּות'

ּפיטספילד

גֵרייט
ֶּברינגטֹון

ֶקנט

ֶּבת'ֶלֶהם

ניו הייבן
גילפורד מדיסון

ניו לונדון
ֶאֶסקס גרוטון סטֹונינגטֹון

ניּוּפֹורט

פרובידנס

ת'

פוקסוודז
מיסטיק

מֹוהיֶגן סאן

הרטפורד

קונקורד
בוסטון

ֵסייֶלם

רד
ן

לקסינגטון

ֶלנֹוקס

גבעות
ליצ'פילד

נֹורפֹוק

מוזיאון מסצ'וסטס
לאמנות בת�זמננו

היער הלאומי
ָווייט מאונטן

ּבֶרטֹון
וּודז

ורמונט

ו י נ
ורק י

ו י נ
ר י המפשי

מסצ'וסטס

קונטיקט
רוד

ילנד אי
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
ָאאּולז ֶהד, מוזיאון לתחבורה 

 Owls Head (רוקלנד)
290 Transportation Museum

ָאּבאקּוס, גלריה למלאכת�יד 
 Abacus (פורטלנד) אמריקנית
347 American Craft Gallery

 Abbot, J. ָאּבֹוט, ג'יי. סטיבנס
263 Stephens

141 Abbot Hall (ֵסייֶלם) ָאּבֹוט הֹול
104 Abbey, Edward ָאּבי, אדוארד

 Abbe (ּבר הארּבֹור) ָאּבי, מוזיאון
294 Museum

ָאּביאל סמית', בית הספר (בוסטון) 
71 Abiel Smith School

 Spring in New אביב בניו אינגלנד
36 England

אבידות וגניבות 370
 South ,אברגרין וֹוק (סאות' ווינדזור
345 Windsor) Evergreen Walk

אברהם בלוק (ֶּברלינגטֹון) 
239 Abraham Block

 Agganis (בוסטון) ָאגאניס ארנה
353 Arena

120 Agassiz, Louis ָאגאסיז, לואי
(ה)אגודה לתיירות ואירוח נגישות 

 Society for Accessible Travel
369 and Hospitality

אגודת אֹודּוּבֹון של ניו המפשייר 
 Audubon Society of New

359 Hampshire
אגודת אֹודּוּבֹון של רוד איילנד 

 Audubon Society of Rhode
359 Island

אגודת הבד�אנד�ברקפסט של 
 Bed & Breakfast בוסטון
309 Agency of Boston

אגודת הבד�אנד�ברקפסט של 
 Bed and מושבת המפרץ

 Breakfast Associates Bay
309 Colony, Ltd

 The אגודת הסיוע לתיירים
371 Travelers’ Aid Society

 Maine אגודת רכבי�השלג של מיין
363 Snowmobile Association
אגודת רכבי�השלג של מסצ'וסטס 
 Snowmobile Association of

363 Massachusetts
אגם המלח הגדול (רוד איילנד) 

196 Great Salt Pond

אגם שאמּפֵליין, המוזיאון הימי 
 Vergennes) Lake ,של (ֶורֶג'נס

 Champlain Maritime Museum
240

אגמים 23
(ה)אגן (פארק המדינה פרנקוניה 

276 The Basin ('נֹוץ
 ,20-21 Adams, John אדאמס, ג'ון

137
(ה)כנסייה הראשונה של ישו   

(ֶווֶת'רזפילד) 211
(ה)פארק הלאומי ההיסטורי   

אדאמס (קווינסי) 125
 Adams, John אדאמס, ג'ון קווינסי

125 ,137 Quincy
אדאמס, הפארק הלאומי ההיסטורי 

 Adams National (קווינסי)
125 Historical Park

Adams, Samuel אדאמס, סמואל
בית הנבחרים של מסצ'וסטס   

(בוסטון) 72
הנקוק�קלארק האוס (לקסינגטון)   

124
כנסיית אֹולד סאות' (בוסטון) 81  

מסיבת התה של בוסטון 47  
ֶפנִייל הֹול (בוסטון) 84  

פסלו 84  
קברו 70  

(ה)רכיבה של פול ריביר 124  
אדאמסוויל (רוד איילנד) 

185 Adamsville
ֶאדג'וּוד פארק (ניו הייבן) 
225 Edgewood Park
ֶאדגרטאון (מסצ'וסטס) 

156 Edgartown
מלונות 313  

 Edgerton, Harold אדגרטון, הרולד
115

אדוונטג', כרטיס הסטודנטים 
369 Student Advantage Card

 Eddy, Mary Baker אדי, מרי בייקר
263

אדיסון קאונטי, יריד (ניו הייבן) 
37 Addison County Fair

 Edison, Thomas אדיסון, תומס
271

אדריכלות 30-31
33 Obama, Barack אובמה, ברק

21 O’Brien, Hugh אובריאן, יּו
אֹוגאנקיט, מוזיאון לאמנות 

 Ogunquit Museum אמריקנית
282-83 of American Art

282-83 Ogunquit (מיין) אֹוגאנקיט
מלונות 319  

מסעדות 339  
298 Augusta (מיין) אוגוסטה

 Audubon אֹודּוּבֹון ורמונט
359 Vermont

אֹודיאֹורן פוינט, פארק המדינה 
 Odiorne Point State (המּפטֹון)

261 ,260 Park
אודיטוריום ֶרמיס במוזיאון לאמנויות 

 Remis Auditorium, היפות
 Fine (בוסטון) Museum of

353 Arts
379 Avis אוויס

אוטובוס 375, 376
 Otis, Harrison אוטיס, הריסון גריי

67 ,66 Gray
אוכל ומשקאות

בן אנד ג'ריס, מפעל הגלידה   
(וֹוֶטרֶּברי, ורמונט) 240

(ה)טעמים של ניו אינגלנד   
322-23

סירופ מייפל 329  
ענף הלובסטרים 295  
צדפות מטוגנות 145  

234 Cabot Creamery  
 Grafton Village Cheese  

251 ,250 Company
ראו גם אלכוהול, מסעדות  

אוכמניות הבר, פסטיבל (מאצ'יאס, 
 Wild Blueberry Festival (מיין

37
 Old (מיין) 'אֹולד אֹורֶצ'ד ביץ
283 ,279 Orchard Beach

 Old (רוד איילנד) אֹולד הארּבֹור
197 Harbor

אֹולד הרווארד יארד (קיימּברידג') 
116 Old Harvard Yard

282 Old York (מיין) אֹולד יורק
 Old Lyme (קונטיקט) אֹולד ָליים

220
מלונות 316  

אֹולד מאנס (קונקורד, מסצ'וסטס) 
148-49 Old Manse

 Olde Mistick 'אֹולד מיסטיק ויֶלג
345 Village

 Old (בוסטון) 'אֹולד נורת' ֶצ'רץ
91 ,60 ,57 North Church
מפת רחובות מאוירת 88  

אֹולד ניו ֵגייט, כלא ומכרה נחושת 
 East Granby) Old ,איסט גֶרנּבי)
 New-Gate Prison and Copper

215 Mine
 Old (בוסטון) אֹולד סאות', כנסיית
81 ,59 South Meeting House

מפת רחובות מאוירת 79  
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(ה)מכון ללימודים אינדיאניים   
(וושינגטון) 212

סטונהנג' אמריקה (נורת' ֵסייֶלם)   
261

אינטרנט 373
אתרים מועילים 369  

170 Inness, George 'איֶנס, ג'ורג
 East (מסצ'וסטס) איסט בוסטון

 Boston
מלונות 312  

 East (קונטיקט) איסט האֶדם
220 Haddam

איסט מאטּונאק, חוף המדינה (רוד 
 East Matunuck State (איילנד

195 Beach
 East(ורמונט) איסט מיֶדלֶּברי

 Middlebury
מלונות 316  

 East (ניו הייבן) איסט רוק פארק
225 Rock Park

איסטרן פוינט, מגדלור (מסצ'וסטס) 
145 Eastern Point Light

 Ipswich (מסצ'וסטס) 'איּפסוויץ
144

מלונות 313  
35 Irving, John אירווינג, ג'ון

 Host Homes אירוח בבתי בוסטון
309 of Boston

אירועים 36-37
 Seasonal events אירועים עונתיים

36-39
101 Eriksson, Leif איריקסון, לייף

אכסניות 308-309
112 El Greco אל גרקו

 L.A. (נמל מיסטיק) ֶאל.ֵאיי. דאנטן
219 Dunton

ָאלּבאקֹור, הצוללת האמריקנית 
(ּפֹורטסמּות', ניו המפשייר) 

257 Albacore, USS
ָאָלגאש ווילדרנס, נתיב�המים 

 Allagash Wilderness (מיין)
303 Waterway

369 Elderhostel אלדרהוסטל
 Ellsworth, ֶאלזוֹורת', אוליבר

214 Oliver
 Eli (המדן) אלי וויטני, מוזיאון

 Whitney Museum (Hamden)
225

אליזבט פארק, גן הוורדים 
 Elizabeth Park Rose (הרטפורד)

203 Gardens
אליעזר ארנולד האוס (פרובידנס) 

176 ,30 Eleazer Arnold House
אליפות הטובוגן הלאומית 

 National Toboggan (קמדן)
39 Championships

מוזיאון ניו בריטן לאמנות   
אמריקנית 207

מוזיאון קּורֶייר לאמנות (מנצ'סטר,   
ניו המפשייר) 262

 Orozco, אֹורֹוסקֹו, חוסה קלֶמנֶטה
267 José Clemente

251 Orton, Lyman אורטון, לימן
אורפיאם ת'יאטר (בוסטון) 
353 Orpheum Theatre

 Civil War (ה)אזרחים, מלחמת
50 (1861-65)

אנדרטת שֹו (בוסטון) 69  
אחראית, תיירות 369

אטוּוד היגינס האוס (קייפ קוד) 
159 Atwood Higgins House

 Attucks, אטוקס, קריספוס
47 Crispus

אטיטאש מאונטן, אתר הסקי (ניו 
 Attitash Mountain (המפשייר

363 ,270 Resort
אטלנטיק ָווייט סיֶדר סוֹומּפ, שביל 

 Atlantic White (קייפ קוד)
159 Cedar Swamp Trail

 ,281 Deer Isle (מיין) אי האיילים
291

 Isle La (ורמונט) (ה)אי ָלה מֹוט
240 Motte

איגוד אתרי הקמפינג הספורטיביים 
 Maine Sporting Camp של מיין

359 Association
איגוד האּומנים של ניו המפשייר 
 League of New Hampshire

347 ,37 Craftsmen
איזבלה סטיוארט גארדֶנר, מוזיאון 

 Isabella Stewart (בוסטון)
 ,53 ,10 Gardner Museum

109 ,107
ֵאיי.ֶאם.סי. לֹואס בוסטון קֹומֹון 

 AMC Loews Boston Common
351 19

 Isle au Haut (מיין) ָאייל אֹו אֹוט
291

343 H&M (בוסטון) אייץ' אנד אם
 Eakins, Thomas ֵאייֶקנס, תומס

112
אימניואל מיוזיק (בוסטון) 
351 Emmanuel Music

(ה)אימפרסיוניסטית, שביל האמנות 
206-07 Impressionist Art Trail

אינדיאנים
אינדיאנים מבשלים ומכינים אוכל   

(פּומאגאלי) 41
היסטוריה 41, 43, 46  

מוזיאון ָאּבי (ּבר הארּבֹור) 294  
מוזיאון ֶמֶשנטאֶקט ּפיקּואֹוט   

216-17

אֹולד סטּורּברידג' ויֶלג' 
 Old Sturbridge ('סטּורּברידג)

165 ,134 Village
 Old (קונטיקט) אֹולד ֵסייּברּוק

 Saybrook
מלונות 316  

מסעדות 334  
 Old (אוגוסטה) אֹולד פורט ווסטרן

 298 ,20 Fort Western
 Old Port (פורטלנד) אֹולד ּפֹורט

286-87
 Old (בוסטון) אֹולד קֹורֶנר ּבּוקסטֹור

81 Corner Bookstore
מפת רחובות מאוירת 79  

נתיב החירות 59  
184 Alden, John אֹולֶדן, ג'ון

 Alden (דאקסֶּברי) בית אֹולֶדן  
153 House

אֹולדריץ', הבית והגן של 
(ּפֹורטסמּות', ניו המפשייר) 

 Aldrich House and Garden
258

 Aldrich, אֹולדריץ', תומס ֵּביילי
258 Thomas Bailey

 Alton Bay (ניו המפשייר) אֹולֶטן ֵּביי
מלונות 317  

אוליבר ֶאלזוֹורת', בית�אחוזת 
 Oliver Ellsworth (ווינדזור)

214 Homestead
 Olmsted, אֹולמסֶטד, פרדריק לֹו

202 ,109 Frederick Law
 Omni (בוסטון) אֹומני פארקר האוס

80 ,78 Parker House
אוניברסיטאות 32-33

ראו גם תחת שמות   
האוניברסיטאות

אוניברסיטת ורמונט, חוות 
סוסי מורגן של (ֵווייּברידג') 

 UVM Morgan Horse Farm
244 (Weybridge)

 University אוניברסיטת קונטיקט
33 of Connecticut

75 O’Neill, Eugene אֹוניל, יוג'ין
מונטה כריסטו קוטג' (ניו לונדון,   

קונטיקט) 217
פרובינסטאון (מסצ'וסטס) 161  

 Fashion shops אופנה, חנויות
342-43

אופניים, רכיבה על 356
אופרה 350, 351

 Oak (מסצ'וסטס) אֹוק בלאפס
156 ,19 Bluffs

O’Keeffe, Georgia אֹוקיף, ג'ורג'יה
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 112
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 ,35 Updike, John ָאּפָדייק, ג'ון
192

(ה)אקאדי, הכפר (ואן ּביּורן) 
 Acadian Village (Van Buren)

303
אקאדיה, הפארק הלאומי (מיין) 

 ,33 ,11 Acadia National Park
297 ,292-93
מפה 292-93  

אקו, אגם (פארק המדינה פרנקוניה 
277 Echo Lake ('נֹוץ

אקוואריומים ופארקים ימיים
(ה)אקוואריום ומדגרת   

הלובסטרים של מאונט ֶדֶזרט (ּבר 
הארּבֹור) 294

(ה)אקוואריום של מדינת מיין   
(ּבּות'ֵּביי הארּבֹור) 289

(ה)אקוואריום של מיסטיק 217  
(ה)אקוואריום של ניו אינגלנד   

(בוסטון) 57, 94-95
(ה)מכון האוקיינוגרפי וּודז הֹול   

163
ראו גם החי והצומח, גני�חיות  

 Aquinnah (מסצ'וסטס) ָאקוויָנה
156-57

 Ecotarium (וּוסֶטר) אקוטאריום
165

אקלים ראו מזג�האוויר
260 Exeter (ניו המפשייר) ֶאקֶסֶטר

מלונות 317  
מסעדות 337  

ארגון אכסניות הנוער הבינלאומי 
309 Hostelling International
ארגון אכסניות הנוער הבינלאומי 

 Hostelling של מזרח ניו אינגלנד
 International Eastern New

309 England Council
ארגון אכסניות הנוער הבינלאומי 

 Hostelling של ניו אינגלנד
 International Yankee Council

309
 Arrowhead (ּפיטספילד) ֶארֹוֶהד

170
ארוחות בכפר, פסטיבל 

(סטּורּברידג', מסצ'וסטס) 
 Dinner in a Country Village

38
 Aroostook (מיין) ָארּוסטּוק, מחוז

303 County
ָארּוסטּוק, פארק המדינה (מיין) 
303 Aroostook State Park

ארכיאולוגיה
מוזיאון ּפיּבֹודי לארכיאולוגיה   
ולאתנולוגיה (קיימברידג') 120

245 Arlington (ורמונט) ארלינגטון
מלונות 316  

אֹומני פארקר האוס (בוסטון) 80  
אמרסון האוס (קונקורד,   

 Emerson House (מסצ'וסטס
149

טרנסצנדנטליזם 34  
(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   

(בוסטון) 100
פארק המדינה מֹונאדנֹוק (ניו   

המפשייר) 261
 Anne, Queen of אן, מלכת אנגליה

193 England
Angelico, Fra אנג'ליקו, פָרא

ישו הצלוב 119  
אנדרטת המתיישבים הראשונים 

 Pilgrim (פרובינסטאון)
160 Monument

 Irish (בוסטון) אנדרטת הרעב האירי
81 ,78 Famine memorial

אנדרטת הרעב האירי (קיימּברידג') 
114 Irish Famine memorial

 Pineapples, (ה)אננס, סמל
189 symbolism

 Enfield ֶאנפילד, מוזיאון השייקרים
266 Shaker Museum

216 Uncas ָאנֶקס
אנשי עסקים

במלונות 308  
294 Astor family אסטֹור, משפחת
250 Estey family ֶאסֵטיי, משפחת

ָאסטיקֹו ֶטראֶסס (נורת'איסט 
295 Asticou Terraces (הארּבֹור

 Essex(ורמונט) ֶאֶסקס
מלונות 316  

Essex (מסצ'וסטס) ֶאֶסקס
מסעדות 329  

ֶאֶסקס סטריט, מדרחוב (ֵסייֶלם) 
 Essex Street Pedestrian Mall

143
220 Essex (קונטיקט) ֶאֶסקס

מלונות 315  
ֶאֶסקס, רכבת הקיטור וספינת�הנהר 
 Essex Steam (ֶאֶסקס, קונטיקט)

220 Train & Riverboat Ride
 Appalachian (ה)ָאּפאלאצ'ים, הרי

22 Mountains
(ה)ָאּפאלאצ'ים, שביל 

 ,26-27 Appalachian Trail
357 ,169

האנֹוֶבר (ניו המפשייר) 267  
הר ֶסֶדלּבאק (מיין) 299  
הר קאטאדין (מיין) 302  

מפה 26-27  
ּפינֶקם נֹוץ' (ניו המפשייר) 270-71  

 Upjohn, Richard ָאּפג'ֹון, ריצ'רד
203

אלכוהול 367
במסעדות 321  

מכס 366  
240 Allen, Ira אלן, ָאייָרה

240 ,234 Allen, Ethan אלן, אית'ן
בית�הקברות גרינמאונט   

(ֶּברלינגטֹון) 236
ֶּבנינגטֹון 249  

 Alcott, Bronson ָאלקֹוט, ברונסון
147

 Alcott, Louisa ָאלקֹוט, לואיזה ֵמיי
147 ,35 ,16 May

154 Allerton, Isaac אלרטון, אייזק
ֶאם.ָאיי.טי, מוזיאון (קיימּברידג') 

115 M.I.T. Museum
 .M.I.T ('קיימּברידג) .ֶאם.ָאיי.טי

115 ,33
 Amherst (ורמונט) ֶאמֶהרסט, אגם

233 Lake
 Amherst (מסצ'וסטס) ֶאמֶהרסט

166-67
מלונות 313  

מסעדות 329  
375 Amtrak אמטראק

אמילי דיקינסון, מוזיאון (ֶאמֶהרסט) 
167 Emily Dickinson Museum

225 Amistad ָאמיסטאד
אנדרטה (ניו הייבן) 224  
מרד הָאמיסטאד 224  

 Art (סאות' ֶהדלי) אמנות, מוזיאון
166 Museum (South Hadley)

אמנות
שביל האמנות האימפרסיוניסטית   

206-07
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

אמפיתיאטרון בנק בלו הילז 
 Blue Hills Bank (בוסטון)

353 ,349 Pavilion
173 America’s Cup אמריקה, גביע

(ה)מוזיאון הימי ֶהֶרשֹוף/היכל   
התהילה של גביע אמריקה 
(בריסטול, רוד איילנד) 177
 American אמריקן אקספרס

371 Express
(ה)אמריקנית, אגודת הגמלאים 

 American Association of
369 Retired Persons (AARP)

(ה)אמריקנית, הסתדרות העובדים 
 American Federation of

51 Labor
 Emerson, אמרסון, הכומר ג'וזף

210 Reverend Joseph
 Emerson, אמרסון, ראלף וולדו

147 ,81 ,51 ,20 Ralph Waldo
אֹולד מאנס (קונקורד,   

מסצ'וסטס) 149
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355 Boston Beer Works בוסטון
 Boston Cab Dispatch, בוסטון

377 .Inc
 Brattle Book Shop (בוסטון)

343 ,74
353 Paradise Rock Club (בוסטון)

בוסטון, אכסניית הנוער הבינלאומית 
 Boston International של

309 Youth Hostel
 Boston School בוסטון, אסכולת

112
 Boston City בוסטון, בית העירייה

84 Hall
53 Boston Bruins בוסטון ּברּואינז

 Boston Globe בוסטון גלוב אונליין
369 Online

 Boston בוסטון, האֶתֵניאּום של
70-71 Athenaeum

בוסטון, הגן הציבורי ראו בוסטון 
קֹומֹון והגן הציבורי

 Boston בוסטון, הדואר המרכזי של
373 Main Post Office

 Boston בוסטון, הטבח של
47 Massacre (1770)
בית הממשל הישן 83  

בית�הקברות גראֶנרי 70  
נתיב החירות 59  

בוסטון, המרכז לאמנויות של 
 Boston Center for the Arts

351 ,105
בוסטון, הספרייה הציבורית של 
 ,104 Boston Public Library

373
מפת רחובות מאוירת 98  

בוסטון העתיקה ורובע העסקים 
 Old Boston and the Financial

77-85 District
מלונות 312-13  

מסעדות 328-29  
מפת האזור 77  

מפת רחובות מאוירת 78-79  
נתיב החירות 78  

בוסטון, התזמורת הסימפונית של 
 Boston Symphony Orchestra

351 ,171
בוסטון, חברת הענתיקות של 

343 Boston Antique Company
 Boston בוסטון, להקת הבלט של

351 ,75 Ballet
 Boston Lyric בוסטון ליריק אופרה

351 Opera
 Boston בוסטון, מסיבת התה של

47-48 Tea Party (1773)
כנסיית אֹולד סאות' (בוסטון) 81  

ספינות ומוזיאון 87, 93  
שחזור 39  

ּבארנסֵטייֶּבל (מסצ'וסטס) 
162-63 Barnstable

ּבאש ּביש, מפל (יער המדינה 
 Bash Bish (מאונט וושינגטון

170 Falls
289 Bath (מיין) 'ּבאת

מסעדות 338  
 Boston בבוסטון, תיירות ירוקה

369 Green Tourism
בּבריק מרקט, המוזיאון והחנות 

 Brick Market (ניּוּפֹורט)
188 ,186 Museum and Shop

בגדים
במסעדות 321  

חנויות בגדים בבוסטון 342-43  
 Bed and בד�אנד�ברקפסט
309 ,306-07 breakfasts

43 Separatists בדלנים פוריטניים
 Bedford (ניו המפשייר) בדפורד

מסעדות 336  
בובות�תיאטרון

מוזיאון לחם ובובות (סמוך   
לגלובר) 235

ּבֹודין, מכללת (ּבראנזוויק) 
288 ,33 Bowdoin College

 Boott (לֹוֶאל) ּבּוט, מוזיאון המנפטה
146 ,21 Cotton Mills Museum

(ה)בוטאני, המוזיאון (קיימּברידג') 
120 Botanical Museum

 Boylston (בוסטון) ּבֹוילסטין סטריט
104 Street

מפת רחובות מאוירת 98  
68 Ball, Thomas ּבֹול, תומס

 Bald Mountain (מיין) ּבֹולד מאונטן
299

Bulfinch, Charles ּבּולפינץ', צ'ארלס
בית האסיפה הכללית הישן   

(הרטפורד) 202
בית הנבחרים של מיין (אוגוסטה)   

 298
בית הנבחרים של מסצ'וסטס   

(בוסטון) 57, 58, 72
 Beacon (בוסטון) בתי ִּביקֹון היל  

66 ,64 Hill houses
(ה)בתים של ֶהּפציָּבה סוֹון   

(בוסטון) 65, 67
יוניברסיטי הֹול (קיימּברידג') 116  
מוזיאון ניקֹולס האוס (בוסטון) 67  
ֵסיינט סטיֶבנס ֶצ'רץ' (בוסטון) 89  
ֶסקֹונד הריסון גריי אוטיס האוס   

 Second Harrison Gray (בוסטון)
66 Otis House

ֶפנִייל הֹול (בוסטון) 84  
 Beaumont, ּבֹומֹונט, ויליאם

216 William
75 Bond, Charles בונד, צ'ארלס

 Arnold, Benedict ארנולד, בנדיקט
225 ,217

מקום הולדתו 216  
ארנולד, הגן הבוטאני (בוסטון) 

108-09 Arnold Arboretum
 Arnold, Margaret ארנולד, מרגרט

224
 Arnold, Thomas ארנולד, תומס

224
 The Arcade (פרובידנס) (ה)ָארֵקייד

345 ,180
 Arkwright, ָארקָרייט, ריצ'רד

49 Richard
אשרות 366

 Ether (בוסטון) (ה)ֶאֶתר, אנדרטת
68 Monument

אתרי אינטרנט לתיירים 369

ב
114 Baez, Joan באאז, ג'ואן

ּבאד ליֶטל פֹולז פארק (מאצ'יאס) 
295 Bad Little Falls Park

 Budget (השכרת רכב) באדג'ט
379

125 ,119 Bauhaus באוהאוס
ּבאטֹולף וויליאמס האוס 

 Buttolph Williams (ֶווֶת'רזפילד)
 House

מפת רחובות מאוירת 211  
 Balaca, ּבאלאָקה, ריקארדו

Ricardo
עלייתו של קולומבוס לספינה   

והפלגתו מנמל פאלוס 42
ּבאנֶקר היל, אנדרטת (צ'רלסטאון, 

 Bunker Hill (מסצ'וסטס
122 ,61 ,44 Monument

 Bunker Hill, ּבאנֶקר היל, קרב
122 ,44-45 Battle of (1775)

 Bunshaft, ּבאנֶשפט, גורדון
227 Gordon

 Bass (מיין) ּבאס הארּבֹור, מגדלור
292 Harbor Head

ּבאקֶלנד הילז, מרכז הקניות 
 The Shoppes at (מנצ'סטר)

345 Buckland Hills
באקמן, מסבאת (לקסינגטון) 

124 Buckman Tavern
 Bucksport (מיין) ּבאקסּפֹורט

290-91
ּבארֹוז האוס (נמל מיסטיק) 

218 Burrows House
ּבארינגטֹון, להקת התיאטרון 

 Barrington Stage (ּפיטספילד)
170 Co

 .Barnum, P.T .ּבארנּום, פ. ט
229 ,228
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בית האבן העתיק, מוזיאון 
 Brownington) ,בראונינגטון)
235 ,234 Old Stone House

בית האופרה (בוסטון) 351
בית האסיפה הכללית הישן 

 Old State House (הרטפורד)
202

 Custom (בוסטון) בית המכס
92 ,85 ,77 House

 Custom (ֵסייֶלם) בית המכס
141 House

בית המכס של ארצות הברית 
 United States (פורטלנד)

287 Custom House
 Old (בוסטון) בית הממשל הישן

82-83 ,59 State House
מפת רחובות מאוירת 79  

 House of (בוסטון) בית הנבחרים
72 Representatives

בית הנבחרים (קונקורד, ניו 
263 State House (המפשייר
 Old (ֵסייֶלם) בית העירייה הישן

142 Town Hall
 Town (פיצוויליאם) בית העירייה

19 Hall (Fitzwilliam)
בית שבעת הגמלונים, האתר 

 House of (ֵסייֶלם) ההיסטורי
 Seven Gables Historic Site

141
בית�אחוזת ג'רמיה לי מ�1768 

 1768 Jeremiah The (מארֶּבלֶהד)
141 Lee Mansion

בית�הספר הבינלאומי לשחזור 
 International (ניּוּפֹורט) יאכטות
187 Yacht Restoration School
בית�הספר הישן, מוזיאון (איסֶטם) 

 Old Schoolhouse Museum
161 (Eastham)

 City (ֶּברלינגטֹון) בית�העירייה
239 Hall

 Old (בוסטון) בית�העירייה הישן
81 ,78 City Hall

בית�ספר הציבורי הראשון (בוסטון) 
59 First Public School
 Bell, ֶּבל, אלכסנדר גרהם
85 Alexander Graham

 Bellamy, ֶּבלאמי, הכומר ג'וזף
213 Reverend Joseph

ֶּבלאמי�ֶפריֵדיי, בית וגן (ֶּבת'ֶלֶהם) 
 Bellamy-Ferriday House and

213 ,212 Garden
ּבלאשָקה, ליאופולד ורודולף 
 Blaschka, Leopold and

121 Rudolph
291 Blue Hill (מיין) ּבלּו היל

בלוז 352, 353

 Boothbay (מיין) ּבּות'ֵּביי הארּבֹור
289 Harbor
מסעדות 338  

 Budget, traveling on בזול, לטייל
388-89 a

בטיחות 370-71
בטיחות 370-71
בטיחות 370-71
בנהיגה 379  

ּביֶברֶטל, המגדלור ופארק המדינה 
 Beavertail (ג'יימסטאון)

 Lighthouse and State Park
192

בידור 348-55
הזמנת כרטיסים 348  

חינם ותחת כיפת השמיים 349  
מוסיקה קלאסית ואופרה 350,   

351
מועדונים 354-55  
מטיילים נכים 349  

שימושון 348  
ביטוח בריאות 371
ביטוח נסיעות 371

75 Bay Village (בוסטון) 'ֵּביי ויֶלג
 Bates, ֵּבייטס, האח תיאודור
264 Brother Theodore

 Bates, Katherine ֵּבייטס, קתרין לי
70 Lee

ָּבייֶנקי, ספרייה לספרים נדירים 
ולכתבי�יד על�שם (ניו הייבן) 
 Beinecke Rare Book and
227 Manuscript Libraries

בייקר/ברי, הספרייה לזכר (האנֹוֶבר) 
 Baker/Berry Memorial Library

267
ּבילינגז, חווה ומוזיאון (וודסטוק) 

251 Billings Farm & Museum
 Billings, ּבילינגז, פרדריק

251 Frederick
288 .Bean, L.L .ּבין, ל. ל

ִּביקֹון היל ורובע התיאטראות 
 Beacon Hill and the (בוסטון)

63-75 ,10 Theater District
בית הנבחרים של מסצ'וסטס   

72-73
(ה)היסטוריה של רובע   

התיאטראות 75
מלונות 310-11  

מסעדות 325-27  
מפת האזור 63  

מפת רחובות מאוירת 64-65  
 Beacon (בוסטון) ּביקֹון סטריט

67 Street
מפת רחובות מאוירת 64-65  
 Bierstadt, ּבירסטאד, אלברט

234 Albert

 ,10 Boston (מסצ'וסטס) בוסטון
55-131

בוסטון העתיקה ורובע העסקים   
77-85

בוסטון רבתי 107-25  
בידור 348-55  

ִּביקֹון היל ורובע התיאטראות   
(בוסטון) 63-75

לשכת מידע לתיירים 369  
(ה)מיטב של בוסטון 56-57  

מלונות 308, 310-13  
מסעדות 324-29  

מפה 17  
מפת רחובות 126-31  

נורת' ֶאנד וקו המים (בוסטון)   
87-95

נמל�התעופה 373  
סוכנויות בד�אנד�ברקפסט 309  
פאבים, מועדונים וברי�ספורט   

354-55
קניות 340-43  

תחבורה 376-77  
 Boston Marathon בוסטון, מרתון

104 ,36
 Boston בוסטון סטור, מרכז הקניות

341 Store
53 Boston Celtics בוסטון סלטיקס

 Boston בוסטון פופס, תזמורת
100 Pops Orchestra

 Boston בוסטון קֹומֹון והגן הציבורי
 Common and Public Garden

109 ,68-69 ,10
(ה)מיטב של בוסטון 56  

נתיב החירות 58  
בוסטון רבתי, לשכת הכנסים 

 Greater Boston והמבקרים של
 Convention and Visitors

369 Bureau
בוסטון, תערוכת הפרחים והגנים 

 Boston Flower and של
39 Garden Show

283 Bourne, George 'ּבֹורן, ג'ורג
 Bush, George (האב) 'בוש, ג'ורג

33 .H. W
 Bush, George (הבן) 'בוש, ג'ורג

226 ,33 .W
 The (הרטפורד) (ה)ּבּושֶנל

203 Bushnell
 Bushnell (הרטפורד) ּבּושֶנל פארק

202 ,200 Park
ּבּוש�ֵרייזינֶגר, מוזיאון ראו פֹוג 

וּבּוש�ֵרייזינֶגר, מוזיאונים לאמנות 
(קיימּברידג')

 Booth, John ּבּות', ג'ון ווילקס
80 Wilkes
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 Brant (מסצ'וסטס) בראנט פוינט
138 Point

 Burgoyne, ּברגֹוין, הגנרל ג'ון
249 ,81 General John

 Bradford, ברדפורד, ויליאם
154 ,152 William

67 Brahmins (בוסטון) ברהמינים
 Brewer (בוסטון) ּברּוֶאר, מזרקת

69 Fountain
ּברֹודמּור, שמורת החי 

 Broadmoor (סאות'נאטיק)
 Wildlife Sanctuary (South

124 Natick)
 Brewster, ּברּוסֶטר, ויליאם

161 William
 Brewster (מסצ'וסטס) ּברּוסֶטר

161
מסעדות 329  

Brookline (מסצ'וסטס) ּברּוקָליין
מלונות 311  

מסעדות 327  
37 Brooklyn Fair ברוקלין, יריד

 Brooks (בוסטון) ברוקס, האחים
343 Brothers

 Brooks, Phillips ברוקס, פיליפס
103

ּברּוקפילד, מרכז למלאכות�יד 
347 Brookfield Craft Center

ברטולדי, פרדריק�אוגוסט 
 Bartholdi, Frédéric-Auguste

100
ּבֶרטֹון וּודז מאונט וושינגטון, אתר 
 Bretton (ניו המפשייר) הנופש
 Woods Mount Washington

363 Resort
 Bretton (ניו המפשייר) ּבֶרטֹון וּודז

271 ,11 Woods
מלונות 317  

 Brattleboro (ורמונט) ּבֶרֶטלּבֹורֹו
250

מלונות 316  
ּבֶרֶטלּבֹורֹו, מוזיאון ומרכז לאמנות 

 Brattleboro Museum and Art
250 Center

241 Barre (ורמונט) ֶּברי
בריאות, ביטוח 371

בריאות, שירותי 370-71
 Brigham, ּבריֶגם, המושל פול

249 Governor Paul
ּברידג'וֹוֶטר (ניו המפשייר) 

Bridgewater
מלונות 317  

 Bridgman, Percy ּברידג'מן, פרסי
33

 Bridgeport (קונטיקט) ּברידג'ּפֹורט
229

מלונות 315  

ֶּבנינגטֹון, המוזיאון והגלריה על�
 Bennington שם סבתא מֹוֶזס

 Museum and Grandma Moses
249 Gallery

 ,11 Bennington (ורמונט) ֶּבנינגטֹון
248-49

ֶּבֶנסקי, מוזיאון לטבע (ֶאמֶהרסט) 
 Beneski Museum of Natural

166 History
ֶּבֶנפיט סטריט, 'המייל ההיסטורי' 

 Benefit Street’s (פרובידנס) של
178 Mile of History

271 World Bank (ה)בנק העולמי
 First (פורטלנד) בנק פרסט נשיונל

286 National Bank
בנקים 372

שעות פתיחה 367, 372  
70 Banner, Peter ֶּבֶנר, פיטר

 Back (בוסטון) ֶּבק ֵּביי וסאות' ֶאנד
96-105 Bay and South End

מלונות 310  
מסעדות 324-25  
מפת האזור 97  

מפת רחובות מאוירת 98-99  
 Back Bay (בוסטון) ֶּבק ֵּביי ֶפנז

109 Fens
בקונטיקט, אגודת בעלי אתרי 

 Connecticut הקמפינג
 Campground Owners

359 Association
119 Beckmann, Max בקמן, מקס
בקסטר, המושל ֶּפרסיבל פרוקטור 

 Baxter, Governor Percival
302 Proctor

בקסטר, פארק המדינה (מיין)
 302 Baxter State Park

בקרח, מסחר 29
ּבר הארּבֹור, מוזיאון האגודה 

 Bar Harbor ההיסטורית של
 Historical Society Museum

294
 Bar Harbor (מיין) ּבר הארּבֹור

294 ,11
מלונות 318  

מסעדות 338  
בראדלי, נמל�התעופה הבינלאומי 

 Bradley (ווינדזור לֹוקס)
374 International Airport

בראון, אוניברסיטת (פרובידנס) 
179 ,33 ,32 Brown University
179 Brown, Joseph בראון, ג'וזף

179 Brown, John בראון, ג'ון
 Brown, Sylvanus בראון, סילבאֶנס

177
 Brunswick (מיין) ּבראנזוויק

288-89

 Block (רוד איילנד) בלוק, האי
182-83 ,10 Island

טיול רכב באזור 196-97  
מלונות 314  

מסעדות 331  
37 Race Week שבוע המרוצים  

בלט 350-51
 Blaine (אוגוסטה) ּבֵליין האוס

298 House
ּבָליית'וֹולד, בית�אחוזה וגנים 

(בריסטול, רוד איילנד) 
 Blithewold Mansion and

177 Gardens
 Belfast (מיין) בלפאסט

מלונות 318  
מסעדות 338  

 Blackall, 'ּבֶלקֹול, קלרנס הייץ
75 ,74 .Clarence H

 Blackstone, ּבֶלקסטון, ויליאם
68 William

ּבֶלקסטון, לוח הזיכרון (בוסטון) 
 Blackstone Memorial Tablet

69
במיין, אגודת בעלי אתרי הקמפינג 
 Maine Campground Owners

359 Association
במקרה חירום 370, 371

בן אנד ג'ריס, מפעל הגלידה 
 Ben & Jerry’s (וֹוֶטרֶּברי, ורמונט)

240 Ice Cream Factory
ֶּבנגֹור, מוזיאון ומרכז לתולדות 

 Bangor Museum and Center
297 for History

297 Bangor (מיין) ֶּבנגֹור
מלונות 318  

מסעדות 338  
Benjamin, Asher בנג'מין, אשר

ויליאם היקלינג ּפֶרסקֹוט האוס   
 William Hickling (בוסטון)

67 Prescott House
(ה)כנסייה האפריקנית (בוסטון)   
71 African Meeting House

כנסיית צ'ארלס סטריט (בוסטון)   
66

 Benton, ֶּבנטֹון, תומס הארט
Thomas Hart

אמנויות המערב 206, 207   
81 Sons of Liberty בני החירות

Bunyan, Paul ּבניאן, פול
פסלו (ֶּבנגֹור) 297  

 Newport בניּוּפֹורט, בתי�אחוזה
187 Mansions

ֶּבנינגטֹון, האנדרטה לזכר קרב 
 Bennington Battle Monument

249
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284 Gauguin, Paul גוגן, פול
מאין באנו? מה אנחנו? לאן אנו   

הולכים? 108
 Goodyear, גּודִייר, צ'ארלס

225 Charles
 Joseph (נמל מיסטיק) ג'וזף קונראד

219 Conrad
גולף 360

מועדון הגולף מאונט סנֹו   
 Mount Snow Golf (ווילמינגטֹון)

250 Club
 John (פרובידנס) ג'ון בראון האוס

179 Brown House
 John (בוסטון) ג'ון הנקוק טאואר

105 Hancock Tower
(ה)מיטב של בוסטון 56  

ג'ון הרווארד מֹול (צ'רלסטאון, 
 John Harvard (מסצ'וסטס

122 Mall
ג'ון ושרה סטרונג, ביתם של 

 John & Sarah Strong (ווינדזור)
214 House

ג'ון פ. קנדי, האתר הלאומי 
 John F. (ּברּוקָליין) ההיסטורי
 Kennedy National Historic

109 Site
 Jones, John Paul ג'ונס, ג'ון פול

257 ,256
ג'ונס האוס (ּפֹורטסמּות', ניו 

259 Jones House (המפשייר
 Jones (ֶאמֶהרסט) ג'ונס, ספריית

167 Library
ג'ונסון ו�וויילס, אוניברסיטת 

 Johnson & Wales (פרובידנס)
181 University

 Johnson, Philip ג'ונסון, פיליפ
226 ,104

ג'ורג' השלישי, מלך אנגליה 
 George III, King of England

90 ,47 ,46
ג'ורג' וולטר וינסנט סמית', מוזיאון 
 George (ספרינגפילד) לאמנות

 Walter Vincent Smith Art
166 Museum

ג'ורג' ֵטייט האוס (פורטלנד) 
285 George Tate House

 Georgian ג'ורג'יאנית, אדריכלות
31 architecture

ג'ורדן, אגם (הפארק הלאומי 
293 Jordan Pond (אקאדיה

 Jordan Hall (בוסטון) ג'ורדן הֹול
349

ג'ֹושּוָאה ֶהמסֶטד האוס (ניו לונדון, 
 Joshua Hempsted (קונטיקט

217 House

בתי�כנסת
בית�הכנסת טּורֹו (ניּוּפֹורט) 186,   

189
בתי�מרקחת 371

בתי�קברות
בית�הקברות גראֶנרי (בוסטון) 58,   

70
בית�הקברות גרֹוב סטריט (ניו   

הייבן) 225
בית�הקברות גרינמאונט   

(ֶּברלינגטֹון) 236
בית�הקברות המרכזי (בוסטון) 69  
בית�הקברות העתיק (הרטפורד)   
202 Ancient Burying Ground

בית�הקברות העתיק (ֶווֶת'רזפילד)   
211 Ancient Burying Ground

בית�הקברות מאונט הֹוּפ (ֶּבנגֹור)   
297

בית�הקברות קֹוּפס היל (בוסטון)   
90 ,88 ,60

קינגז צ'אֶּפל ובית�הקברות   
(בוסטון) 58, 78, 80

298-99 Bethel (מיין) ֶּבֶת'ל
מלונות 318  

מסעדות 338  
 Bethlehem (ניו המפשייר) ֶּבת'ֶלֶהם

מלונות 317  
 Bethlehem (קונטיקט) ֶּבת'ֶלֶהם

213

ג
גאדספיד, בית האופרה (איסט 
 Goodspeed Opera (האֶדם

220 House
 Goddard, Robert גאֶדרד, רוברט

165
ג'אז 352, 353

 Gosnold, גאזנֹולד, קפטן ָּברָת'ֶלמיּו
43 Captain Bartholomew

 Gullager, גאֶלֶגר, כריסטיאן
91 Christian

194 Galilee (רוד איילנד) גאלילי
מסעדות 331  

 ,Cranston ,גאסּפי ֵדייז (קֶרנסטן
36 Gaspee Days (וֹוריק
גארדֶנר, איזבלה סטיוארט 

109 Gardner, Isabella Stewart
גארדֶנר ּפינגרי האוס (ֵסייֶלם) 

 ,31 Gardner-Pingree House
143
גבינה

234 Cabot Creamery  
 Grafton Village Cheese  

251 ,250 Company
גֹוֶברנֶמנט סנטר (בוסטון) 

84 Government Center

 Breed’s (מסצ'וסטס) ּברידז היל
45 ,44 Hill

 Brighton ּבָרייטון, אולם המוסיקה
353 Music Hall

Brighton (מסצ'וסטס) ּבָרייטון
מלונות 311  

 The Breakers (ניּוּפֹורט) (ה)ּבֵרייֶקרז
190-91 ,187 ,135

ברים
בבוסטון 354, 355  

ּברימפילד, תערוכת הענתיקות 
 ,36 Brimfield Antique Show

165
212 Bristol (קונטיקט) בריסטול

 Bristol (רוד איילנד) בריסטול
177 ,173

מלונות 314  
מסעדות 331  

 ,11 Burlington (ורמונט) ֶּברלינגטֹון
236-37 ,232
מלונות 316  

מסעדות 335  
מפה 236-37  

(ה)רובע העתיק: מפת רחובות   
מאוירת 238-39

ֶּברלינגטֹון מונטגומרי וֹורד, בניין 
 Burlington Montgomery

238 Ward Building
ֶּברלינֵגיים, פארק המדינה 

(צ'רלסטאון, רוד איילנד) 
194-95 Burlingame State Park

ֶּברנאם, מסבאת (מאצ'יאס) 
295 Burnham Tavern

 Burne-Jones, ֶּברן�ג'ונס, אדוארד
103 ,102 Edward

75 Brando, Marlon ברנדו, מרלון
 Bernini, Gian ברניני, ג'אן לורנצו

118 Lorenzo
 Berenson, Bernard ֶּבֶרנסֹון, ברנרד

109
 Burnside, ֶּברנסייד, הגנרל אמּברֹוז

181 General Ambrose
ברקלי, מרכז ההופעות (בוסטון) 

 Berklee Performance Center
353 ,105

 The (מסצ'וסטס) ברקשייר, גבעות
170-71 ,10 Berkshires

 The אמנויות בגבעות ברקשייר  
171 Arts in the Berkshires
ברקשייר, מוזיאון (ּפיטספילד) 
170 Berkshire Museum

ֶּבת' איזראל דיקֹוֶנס מדיקל סנטר 
 Beth Israel Deaconess

371 Medical Center
בתי חולים 371

בתי כלבו, בוסטון 340-41
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מלונות 315  
(ה)צוללת הגרעינית הראשונה 52  

Gropius, Walter גרּוּפיּוס, ולטר
(ה)מוזיאונים לאמנות פֹוג וּבּוש�  

ֵרייזינֶגר (קיימּברידג') 119
 Gropius (לינקולן) גרּוּפיּוס האוס  

125 House
33 Gehry, Frank ֶגרי, פרנק
 Griswold, גריזוֹולד, פלורנס

220 Florence
 Griswold, גריזוֹולד, קפטן רוברט

220 Captain Robert
 Grave, Deacon גֵרייב, הדיאקון ג'ון

220 John
 Great (מסצ'וסטס) גֵרייט ֶּברינגטֹון

 Barrington
מלונות 313  

גֵרייט סוֹומּפ, שמורת (סאות' 
 Great Swamp (קינגסטאון
193 Management Area

 Mount (מסצ'וסטס) גֵריילֹוק, הר
26 Greylock

גרין אנימלז, גן פיסול צמחים 
 Green (ּפֹורטסמּות', רוד איילנד)
184 Animals Topiary Garden

גרין מאונטן, היער הלאומי (ורמונט) 
 Green Mountain National

248 ,11 Forest
גרין סטריט סטודיוז (קיימּברידג') 

351 Green Street Studios
302 Greenville (מיין) גרינוויל

מלונות 319  
מסעדות 338  

228 Greenwich (קונטיקט) 'גריניץ
מלונות 315  

מסעדות 333  
גרינמאונט, בית�הקברות 

 Greenmount (ֶּברלינגטֹון)
236 Cemetery

 Greenfield, Jerry גרינפילד, ג'רי
240

 Garrison, ֶגריסֹון, ויליאם לויד
71 ,70 ,50 William Lloyd

פסלו 101  
 Griffin’s (בוסטון) גריפינז וֹורף

93 Wharf
 Bridges, covered גשרים מקורים

267
קורניש�ווינדזור (קורניש) 254,   

267
ג'קסון (ניו המפשייר) 270  

ִקין (ניו המפשייר) 62  
גשרים מקורים ראו גשרים

ֶג'ת'רֹו קֹופין האוס (ֶננטאֶקט) 
30 Jethro Coffin House

 Hang gliding גלישה אווירית
361 ,359

(ה)גלריה לאמנות של אוניברסיטת 
ייל (ניו הייבן) 228

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
 Jamaica (בוסטון) ג'מייקה, אגם

109 Pond
גן�החיות אקאדיה/שמורת קיזָמה 

 Acadia Zoo/Kisma (טֶרנטֹון)
294 Preserve (Trenton)

 Jenny ('ּפלימּות) ג'ני, טחנת הקמח
153 Grist Mill

גניבות 370
גני�חיות

גן�החיות אקאדיה (טֶרנטֹון) 294  
גן�החיות ופארק רוג'ר וויליאמס   

(פרובידנס) 181
ראו גם אקוואריומים ופארקים   

ימיים; החי והצומח
גנים ראו פארקים וגנים

ג'נרל סטאנטֹון אין, שוק הפשפשים 
 General (צ'רלסטאון, רוד איילנד)
347 Stanton Inn Flea Market
 Jefferson, Joseph ג'פרסון, ג'וזף

157
 Jekyll, Gertrude ג'קיל, גרטרוד

212
 Jackson, Andrew ג'קסון, אנדרו

263
ג'קסון האוס (ּפֹורטסמּות', ניו 

259 Jackson House (המפשייר
270 Jackson (ניו המפשייר) ג'קסון

ג'קסון, קרן לתיירות�סקי (ניו 
 Jackson Ski Touring (המפשייר

363 Foundation
 Grand Isle (ורמונט) גראנד איל

240
 Grant, Ulysses גראנט, יּוליֶסס

162 .S
גראֶנרי, בית�הקברות (בוסטון) 
 Granary Burying Ground

70 ,58
250-51 Grafton (ורמונט) גראפטֹון

מלונות 316  
מסעדות 335  

גראפטֹון נוץ', פארק המדינה (מיין) 
 Grafton Notch State Park

298-99
204 Gerhardt, Karl ֶגרהארט, קרל

גרֹוב סטריט, בית�הקברות (ניו 
 Grove Street Cemetery (הייבן

225
217 Groton (קונטיקט) גרוטון

(ה)מכינה הקדם�מכללתית גרוטון   
33 Groton preparatory school

(ה)גיאוגרפיה, החי והצומח בניו 
 Landscape and אינגלנד

 Wildlife of New England
22-23

גיבסון האוס, מוזיאון (בוסטון) 
100 Gibson House Museum

גיבסון, צ'ארלס האמונד הבן 
 Gibson, Charles Hammond,

100 .Jr
 Gibson, גיבסון, קתרין האמונד
100 Catherine Hammond

 Gay Head (מסצ'וסטס) ֵגיי ֶהד
156-57

 Gage, General ֵגייג', גנרל תומס
48 Thomas

 Geisel, (ד"ר סוס) ָגייֶזל, תיאודור
33 Theodor (Dr. Seuss)

(ה)אנדרטה הלאומית של ד"ר   
סוס (ספרינגפילד) 166

 Gates (מאצ'יאספורט) ֵגייטס האוס
295 House (Machiasport)
66 James, Henry ג'יימס, הנרי

 James ג'יימס הראשון, מלך אנגליה
43 ,42 I, King of England

 James II, ג'יימס השני, מלך אנגליה
192 King of England

75 James, Thomas ג'יימס, תומס
ג'יימסטאון (רוד איילנד) 

192 Jamestown
 Gainsborough, גיינזּבֹורֹו, תומס

227 ,165 Thomas
ג'ייקובס פילו, פסטיבל המחול 

 Becket) Jacob’s Pillow ,ֶּבֶקט)
37 Dance Festival
גיל הזהב 368, 369

 Gilbert and גילברט וסאליבן
75 Sullivan

גילוף בשיני ובעצמות לוויתנים 
29 Scrimshaw

 Gillette, William ג'יֶלט, ויליאם
223 ,222

 Gillette (ֶהדָליים) ג'יֶלט, טירת
222-23 ,11 Castle (Hadlyme)

101 Gilman, Arthur גילמן, ארתור
גילמן גאריסֹון האוס (ֶאקֶסֶטר) 

260 Gilman Garrison House
221 Guilford (קונטיקט) גילפורד

מסעדות 333  
גילפורד, תערוכת מלאכות�היד 

 Guilford Handcrafts של
37 Exposition

 Gloucester (מסצ'וסטס) גלֹוסֶטר
מלונות 313  

גלידה
מפעל הגלידה בן אנד ג'ריס   

(וֹוֶטרֶּברי, ורמונט) 240
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דרום ורמונט, מרכז האמנות של 
 Southern (מנצ'סטר, ורמונט)

245 Vermont Arts Center
דרכונים 366

אובדן וגניבה 370  
דרכי�כרכרות ישנות (הפארק 
 Vintage (הלאומי אקאדיה

292 Carriage Roads

ה
 Hudson האדסון, אסכולת נהר

234 River School
 Howe, Julia ָהאּו, ג'וליה וֹורד

81 Ward
 Howe, Dr. ָהאּו, ד"ר סמואל גרידלי

67 Samuel Gridley
 Howells, ָהאֶוולס, ויליאם דין

81 William Dean
האמֹונאֶסט ביץ', פארק המדינה 

 Hammonasset Beach (מדיסון)
220-21 State Park

האנאֵוויי, נפחיית (רוד איילנד) 
 Hannaway Blacksmith Shop

176
 Hanover (ניו המפשייר) האנֹוֶבר

267
מלונות 318  

מסעדות 337  
שביל הָאּפאלאצ'ים 26  

 Hanover (בוסטון) האנֹוֶבר סטריט
89 Street

 Hunt, האנט, ריצ'רד מוריס
190 Richard Morris

האנטינגטֹון, תיאטרון (בוסטון) 
 Huntington Theatre

351ָהיָאניס (מסצ'וסטס) 
162 Hyannis

 Hassam, Childe האסאם, צ'יילד
206

מוזיאון פלורנס גריזוֹולד (אֹולד   
ָליים) 220

 Hatch (בוסטון) האץ' ֶממֹוריָאל ֶשל
100 Memorial Shell

90 Hartt, Edmund הארט, אדמונד
הארט, הגלריה הימית (קיימּברידג') 

115 Hart Nautical Gallery
הארייט ּביֶצ'ר סטֹו, מרכז 

 Harriet Beecher (הרטפורד)
203 Stowe Center

 Hathorne, האת'ֹורן, השופט
141 Judge

הגעה ועזיבה 374-79
אוטובוסים 375, 376  
טבלת מרחקים 17  

טיסה 374, 375  
מוניות 376-77  

נהיגה 375, 378-79  
רכבות 375  

373 DHL .די.אייץ'.ֶאל
דיג 358

(ה)מוזיאון האמריקני לדיג   
פתיונות (מנצ'סטר, ורמונט) 245

(ל)דיג פתיונות, המוזיאון האמריקני 
 American (מנצ'סטר, ורמונט)
245 Museum of Fly Fishing

דיוויס, מוזיאון ומרכז תרבות (ֶוולזלי) 
 Davis Museum and Cultural

124 Center
112 Davis, Stuart דיוויס, סטיוארט
(ה)דייגים, מוזיאון (ּבּות'ֵּביי הארּבֹור) 

289 Fisherman’s Museum
ָדיינֹוזֹור, פארק המדינה (רוקי היל) 
 Dinosaur State Park (Rocky

207 Hill)
371 Diners Club דיינרס

דינזמֹור שֹוּפ (ּפֹורטסמּות', ניו 
259 Dinsmore Shop (המפשייר

 DCU (וּוסֶטר) די.סי.יּו. סנטר
165 Center

דיסקבר, פסטיבל הג'אז (ֶּברלינגטֹון) 
36 Discover Jazz Festival

 Dickinson, Emily דיקינסון, אמילי
166 ,35

בית�אחוזת אמילי דיקינסון   
 Emily Dickinson (ֶאמֶהרסט)

167 Homestead
 Dickens, Charles דיקנס, צ'ארלס

80
 Deerfield (מסצ'וסטס) דירפילד

167 ,138
מסעדות 329  

דלק 379
דמי כניסה 367

162 Dennis (מסצ'וסטס) דניס
מסעדות 329  

ֶדקורדובה, מוזיאון ופארק הפסלים 
 DeCordova Sculpture (לינקולן)

125 Park and Museum
דקסטר, תחנת הקמח (סנדוויץ') 

163 Dexter Grist Mill
ד"ר ֶהֶזקאָיה ֵצ'ייפי, ביתו (ווינדזור) 
 Dr. Hezekiah Chaffee House

214
ד"ר ויליאם ּבֹומֹונט, בית�אחוזה 

 Doctor William (לבנון)
216 Beaumont Homestead

ד"ר סוס, האנדרטה הלאומית 
 Dr. Seuss (ספרינגפילד)
166 National Memorial

84 Drowne, Shem דראון, שם
דראמלין פארם, מרכז הטבע 

 Drumlin (לינקולן) ושמורת החי
 Farm Nature Center and

125 Wildlife Sanctuary

ד
112 Dove, Arthur דאב, ארתור

 Daggett (ּפֹוטאֶקט) דאֶגט האוס
177 House

 Douglass, דאגלס, פרדריק
71 Frederick

 Dudley (גילפורד) דאדלי, חוות
221 Farm

דאונטאון קרֹוסינג (בוסטון) 
74 Downtown Crossing

 Downing, Lewis דאונינג, לואיס
263

92 Dallin, Cyrus דאלין, סיירוס
דאנס קומפלקס (קיימּברידג') 

351 Dance Complex
דאקסֶּברי ביץ' (מסצ'וסטס) 

137 Duxbury Beach
 Duxbury (מסצ'וסטס) דאקסֶּברי

153
 Dartmouth דארטמּות', מכללת

267 ,32 College
Darien (קונטיקט) דארֶיין

מסעדות 333  
 Durham(ניו המפשייר) דאֶרם

מסעדות 337  
Degas, Edgar ֶדגא, אדגר

מוזיאון הילסֶטד (פארמינגטון)   
206

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   
(בוסטון) 112

(ה)מוזיאונים לאמנות פֹוג וּבּוש�  
ֵרייזינֶגר (קיימּברידג') 118

(ה)מכון לאמנות על�שם סטרלינג   
ופראנסין קלארק (וויליאמסטאון) 

168
 West ,ֶדה ביג אי (ווסט ספרינגפילד

38 “Springfield) The Big “E
 The (רוד איילנד) ֶדה גֵרייט רֹואד

176 Great Road
 DeWolf, 'ֶדה וֹולף, גנרל ג'ורג

177 General George
 The Mount (ֶלנֹוקס) ֶדה מאונט

171
 The (קונטיקט) ֶדה ת'ימֶּבלס

222 ,208-09 ,201 Thimbles
Dow, Neal דֹו, ניל

אנדרטה (פורטלנד) 284  
דואר 373

דואר אלקטרוני 373
33 Dubois, William דּוּבֹויז, ויליאם

דובים, שמירה על הביטחון 371
48 Dawes, William דֹוז, ויליאם

(ה)דולפינים, פסל (פורטלנד) 
286 Dolphins Statue

 Dos Passos, דֹוס ּפאסֹוס, ג'ון
161 John
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מסיבת התה של בוסטון 47  
קברו 58, 70  

(ה)רכיבה של פול ריביר 124  
הנקוק, כפר השייקרים (ּפיטספילד) 
 ,169 Hancock Shaker Village

170
הנקוק�קלארק האוס (לקסינגטון) 
124 Hancock-Clarke House

 Henry הנרי השביעי, מלך אנגליה
42 VII, King of England

 Henry הנרי השמיני, מלך אנגליה
43 VIII, King of England

הנרי וויטפילד, מוזיאון המדינה 
ההיסטורי על�שם (גילפורד) 

 Henry Whitfield State
221 Historical Museum

הנרי שלדון, המוזיאון לתולדות 
 Henry (מיֶדלֶּברי) ורמונט על�שם
 Sheldon Museum of Vermont

244 History
הסקל, הספרייה ובית האופרה 

 Haskell Free Library (דרבי ָליין)
 and Opera House (Derby

235 Line)
 Haskell, הסקל, מרתה סטיוארט

235 Martha Stewart
הפנינג רדוף�רוחות (ֵסייֶלם) 

38 Haunted Happenings
ֶהּפציָּבה סוֹון, הבתים של (בוסטון) 
67 Hepzibah Swan Houses

מפת רחובות מאוירת 65  
הר גֵריילֹוק, הטיפוס על (אדאמס, 
 Mount Greylock (מסצ'וסטס

38 Ramble (Adams, MA)
הר גֵריילֹוק, שמורת המדינה 

 Mount Greylock (ֵליינסּבֹורֹו)
 State Reservation

169 (Lanesborough)
 Green (ה)הר הירוק, נערי

249 ,240 Mountain Boys
הרווארד, אוניברסיטת (קיימּברידג') 

 ,32 ,10 Harvard University
52 ,33

מוזיאונים 118-121  
הרווארד, ארכיון הסרטים של 
 Harvard Film ('קיימּברידג)

351 Archive
116 Harvard, John הרווארד, ג'ון

ג'ון הרווארד מֹול (צ'רלסטאון,   
מסצ'וסטס) 122

פסלו (קיימּברידג') 116  
הרווארד, המוזיאון לטבע של 

 Harvard Museum ('קיימּברידג)
120-21 of Natural History

הרווארד יארד (קיימּברידג') 
116-17 Harvard Yard

גבעות ברקשייר (מסצ'וסטס)   
170

מוזיאון המכשפות מֵסייֶלם   
140-41

פארק המדינה קרֹופֹורד נוץ' (ניו   
המפשייר) 275
פסליו 34, 143  

החלקה על הקרח 363
 Hyannis (מסצ'וסטס) ָהיָאניס ּפֹורט

163 Port
 Hale, Edward ֵהייל, אדוארד ֶאֶבֶרט

68 Everett
 ,215 Hale, Nathan ֵהייל, ניית'ן

226
 Hyland (גילפורד) ָהיילנד האוס

221 House
היכל התהילה הבינלאומי לטניס 

 International Tennis (ניּוּפֹורט)
186 Hall of Fame

 Hildene (מנצ'סטר, ורמונט) הילֶדן
245

Hill- (פארמינגטון) הילסֶטד, מוזיאון
206 Stead Museum

הימורים ראו קזינו
היסטוריה 41-43

 Declaration הכרזת העצמאות
 ,49 ,44 ,23 of Independence

83 ,70
הליכה

בבוסטון 377  
ראו גם טרקים וטיולים ברגל  

המחאות נוסעים 372
אובדן או גניבה 371  

 Hamilton, המילטון, אלכסנדר
101 Alexander

 Hemingway, המינגוויי, ארנסט
245 Ernest

 Hempsted, ֶהמסֶטד, ג'ֹושּוָאה
217 Joshua

 Hampton (ניו המפשייר) המּפטֹון
260

מלונות 318  
מסעדות 337  

 Händel, הנדל, גאורג פרידריך
75 Georg Friedrich

הנדל והיידן, אגודת (בוסטון) 
351 Handel & Haydn Society
20-21 Hancock, John הנקוק, ג'ון

בית הממשל הישן 83  
דיוקנו 110  

הנקוק�קלארק האוס (לקסינגטון)   
124

לידתו 47  
מגדל ג'ון הנקוק (בוסטון) 56  

 John (קיֶטרי) מחסן ג'ון הנקוק  
282 Hancock Warehouse

רכבת תחתית 376  
תחבורה בבוסטון 376-77  

הדלקת אורות עץ האשוח (בוסטון) 
39 Christmas Tree Lighting

80 Ho Chi Minh הו צ'י מין
הֹוּבי הֹורס, שוק הפשפשים 

 Hobby Horse Flea (סירסּפֹורט)
346 Market

 Hogarth, הֹוגארת', ויליאם
227 William

הּוד, מוזיאון לאמנות (האנֹוֶבר) 
267 Hood Museum of Art

 East India הודו המזרחית, חברת
93 ,47 Company

 Hoadley (ֶלנֹוקס) הֹודלי, גלריית
346 Gallery

הֹוֶזה מתיאו, להקת הבלט (בוסטון) 
351 José Mateo Ballet Theatre

90 ,60 Hall, Prince הֹול, פרינס
 Hollis ('קיימּברידג) הוליס הֹול

116 Hall
 Holmes, הולמס, אוליבר וונדל

67 Oliver Wendell
אֹולד איירֹונָסיידס 123  

בית הנבחרים של מסצ'וסטס   
(בוסטון) 72

Homer, Winslow הֹוֶמר, ווינסלֹו
המוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 112
(ה)מוזיאון לאמנות של פורטלנד   

284
מוזיאון ֶשלּבֹורן 242  

 Hofmann, Hans הופמן, האנס
161

 Hopkins, הוּפקינס, סטיבן
179 ,154 Stephen

 Hopper, Edward הֹוֶּפר, אדוארד
290 ,161

 Hooker, Thomas הּוֶקר, תומס
202

הוריישיו, מוזיאון המושבה על�שם 
 Horatio Colony Museum (ִקין)

262
 Hawthorne, הות'ורן, נת'ניאל

81 ,34 Nathaniel
  בית שבעת הגמלונים, האתר 

ההיסטורי (ֵסייֶלם) 141
אֹולד מאנס (קונקורד,   

מסצ'וסטס) 149
אֹומני פארקר האוס (בוסטון) 80  

אות השני 80  
 Tanglewood אחוזת ֶטנֶגלוּוד  

171 estate
(ה)אתר הלאומי ההיסטורי   

 Longfellow ('קיימּברידג) לֹונגֶפלֹו
114 National Historic Site

בית המכס (ֵסייֶלם) 141  
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 Widener, וויידֶנר, הארי ֶאלקינס
116 Harry Elkins

וויידֶנר, ספרייה (קיימּברידג') 
116 Widener Library

ָווייט הֹורס, מסבאת (ניּוּפֹורט) 
188 White Horse Tavern

ָווייט מאונטן, היער הלאומי (ניו 
 White Mountain (המפשייר

269 National Forest
(ה)כביש המהיר ָקנָקָמָגס 274  

 White, Stanford ָווייט, סטנפורד
213

 Waitsfield (ורמונט) ֵווייטספילד
241

Wyeth, Andrew ָווֶיית', אנדרו
ָווֶיית' סנטר (רוקלנד) 290  

(ה)מוזיאון לאמנות של פורטלנד   
284

מוזיאון ניו בריטן לאמנות   
אמריקנית 207

מוזיאון קּורֶייר לאמנות (מנצ'סטר,   
ניו המפשייר) 262

 ,290 Wyeth, Jamie ָווֶיית', ג'יימי
291

290 .Wyeth, N.C .ָווֶיית', נ. ק
 Willard, ווילארד, ארצ'יבאלד

141 Archibald
ווילארד האוס ומוזיאון השעונים 

 Willard House (נורת' גראפטֹון)
165 and Clock Museum

ווילּבֹור האוס (ליֶטל קֹומּפטֹון) 
185 ,184 Wilbor House

 Wilbur (בוסטון) ווילּבֹור ת'יאטר
355 ,351 Theatre

 Willoughby, (ורמונט) ווילֹוּבי, אגם
234-35 Lake

ווילוק פמילי ת'יאטר (ּברּוקָליין) 
349 Wheelock Family Theatre
275 Willey, Samuel ווילי, סמואל

 Williams, Betsey וויליאמס, בטסי
181

 Williams, וויליאמס, טנסי
161 ,75 Tennessee

 Williams, Roger וויליאמס, רוג'ר
181 ,173

טירת סמית' (וויקפורד) 193  
(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   

באמריקה (פרובידנס) 179
וויליאמסטאון (מסצ'וסטס) 

168 Williamstown
מלונות 314  

מסעדות 331  
וויליאמסטאון, פסטיבל התיאטרון 

 Williamstown Theatre של
37 Festival

 Webster, Dr. וובסטר, ד"ר ג'ון
67 John

 Webster, Noah וובסטר, נֹוָאה
226 ,49

קברו 225  
וּוד, מוזיאון לתולדות ספרינגפילד 

 Wood Museum of (מסצ'וסטס)
166 Springfield History

212 Woodbury (קונטיקט) וּודֶּברי
מלונות 316  

מסעדות 335  
וּודוֹורד, מאגר המים (ורמונט) 
248 Woodward Reservoir
וּודז הֹול, המכון האוקיינוגרפי 

 Woods Hole Oceanographic
163 Institution (WHOI)

 Woods (מסצ'וסטס) וּודז הֹול
163 Hole

וּודֶמן, הצדפות המטוגנות של 
145 Woodman’s fried clams

וודסוּורת' אֶתֵניאּום (הרטפורד) 
 ,202 Wadsworth Atheneum

207
וודסוּורת'�לֹונגֶפלֹו האוס (פורטלנד) 

 Wadsworth-Longfellow
285 House

251 Woodstock (ורמונט) וודסטוק
מלונות 317  

מסעדות 336  
וודסטוק, יריד (סאות' וודסטוק, 

 South Woodstock)
38 Woodstock Fair

 Woodstock (קונטיקט) וודסטוק
מלונות 316  

וֹוֶטר קאנטרי (ּפֹורטסמּות', ניו 
257 Water Country (המפשייר

Waterbury (ורמונט) וֹוֶטרֶּברי
מסעדות 336  

 Waterbury (קונטיקט) וֹוֶטרֶּברי
206-07

וֹוֶטרּפֵלייס פארק וריֶברוֹוק 
 Waterplace Park (פרובידנס)

180 and Riverwalk
וויָדה, מוזיאון לשודדי�ים 

 Whydah Pirate (פרובינסטאון)
160 Museum

178 Whitman, Sarah וויטמן, שרה
Whitney, Eli וויטני, אלי

(ה)אגודה ההיסטורית של מושבת   
 New Haven Colony ניו הייבן

225 Historical Society
מוזיאון אלי וויטני (המדן) 225  

קברו 225  
 Whitfield, וויטפילד, הכומר הנרי

221 Reverend Henry
 Whitfield(ניו המפשייר) וויטפילד

מלונות 318  

 Harvard (בוסטון) הרווארד סקוור
10 Square

הרווארד סקוור (קיימּברידג') 
114 Harvard Square

הרווארד�ייל, הרגאטה של (ניו 
 Harvard-Yale (לונדון, קונטיקט

32 Regatta
 Hartford (קונטיקט) הרטפורד

202-203
מלונות 315  

מסעדות 333  
מפה 203  

 State Capitol קפיטול המדינה  
203 ,202

הריטג' אֹון ֶדה גארדן, מרכז הקניות 
 Heritage on the (בוסטון)

341 Garden
הרים 22

 White (ה)הרים הלבנים
269 ,249 ,11 Mountains

Harrisville (רוד איילנד) הריסוויל
מסעדות 331  

 Harrison, הריסון, בנג'מין
263 Benjamin

Harrison, Peter הריסון, פיטר
בית�הכנסת טּורֹו (ניּוּפֹורט) 186  
כרייסט ֶצ'רץ' (קיימּברידג') 114  

379 Hertz הרץ
ֶהֶרשֹוף, המוזיאון הימי והיכל 
התהילה של גביע אמריקה 

(בריסטול, רוד איילנד) 
 Herreshoff Marine Museum/
 America’s Cup Hall of Fame

177

ו
68 Wagner, Richard ואגנר, ריכרד

 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט
228 ,113 Vincent

 Van Wickle, ואן וויקל, אוגוסטוס
177 Augustus

 Vanderbilt ואנֶדרּבילט, משפחת
294 family

 Vanderbilt, ואנֶדרּבילט, קֹורניליּוס
190 Cornelius, II

 Wang (בוסטון) וואנג ת'יאטר
75 Theatre

וואנֶטן�לימן�האזארד האוס 
Wanton-Lyman- (ניּוּפֹורט)

189 Hazard House
242 Webb, Electra ֶווּב, אלקטרה

ֶווּב�דין�סטיבנס, מוזיאון 
Webb-Deane- (ֶווֶת'רזפילד)

211 Stevens Museum
 Webster, Daniel וובסטר, דניאל

267 ,32
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Warwick (רוד איילנד) וֹוריק
גאסּפי ֵדייז 36  
מלונות 315  

נמל�התעופה 374  
212 Waramaug, Lake ֶווֶרמֹוג, אגם

 Warren, General וֹוֶרן, גנרל ג'וזף
122 ,44 Joseph

וֹוֶרן, מסבאת (צ'רלסטאון, 
122 Warren Tavern (מסצ'וסטס

 Washington, 'וושינגטון, ג'ורג
114 ,71 ,48 George

אנדרטת ּבאנֶקר היל (צ'רלסטאון,   
מסצ'וסטס) 122

בית הנבחרים של רוד איילנד   
(פרובידנס) 180

דיוקן מאת גילברט סטיוארט   
193 portrait by Gilbert Stuart

הוליס הֹול (קיימּברידג') 118  
ועידת 1781 של מלחמת   

העצמאות האמריקנית 1781 
 Revolutionary War conference

210
(ה)כנסייה הראשונה של ישו   

(ֶווֶת'רזפילד) 211
 Christ ('קיימּברידג) 'כרייסט ֶצ'רץ  

114 Church
מארֶּבלֶהד (מסצ'וסטס) 141  
מגדלור פורטלנד ֶהד (מיין)   
283 Portland Head Light

מגדלור פורטלנד ֶהד בפורט   
וויליאמס פארק (פורטלנד) 285

נשקיית ספרינגפילד 166  
סטרֹוֶּברי ּבנק (ּפֹורטסמּות', ניו   

המפשייר) 258
פסל חזה 91  
פסליו 68, 71  

קיימברידג' קֹומֹון 114  
קֶרפטסֶּברי קֹומֹון (ורמונט) 235  

וושינגטון, הר (ניו המפשייר) 
271 ,22 Mount Washington

שביל הָאּפאלאצ'ים 26, 27  
וושינגטון סקוור (ניּוּפֹורט) 

188-89 Washington Square
 Washington (קונטיקט) וושינגטון

213
וושינגטון, רכבת הזיזים של הר 

 Mount Washington Cog
271 Railroad

ֶווֶת'רזפילד (קונטיקט) 
210-11 Wethersfield

371 Visa (כרטיס אשראי) ויזה
ויזות ראה אשרות

145 Wiesel, Elie ויזל, אלי
ויליאם השלישי, מלך אנגליה 

71 William III, King of England
291 Vinalhaven וינאלהייבן

וּולפס ֶנק וּודז, פארק המדינה 
 Wolfe’s Neck Woods (פריּפֹורט)

288 State Park
 Waltham(מסצ'וסטס) וֹולת'אם

מסעדות 331  
ֶוונטוּורת'�גארדֶנר האוס 

(ּפֹורטסמּות', ניו המפשייר) 
 Wentworth-Gardner House

256
וּונסֹוֶקט, פסטיבל הסתיו של 

 Woonsocket (וּונסֹוֶקט)
38 Autumnfest

 Woonsocket (רוד איילנד) וּונסֹוֶקט
176

מלונות 314  
63 West End (בוסטון) ווסט ֶאנד

 West(מסצ'וסטס) ווסט דניס
 Dennis

מלונות 314  
 West (קונטיקט) ווסט הרטפורד

 Hartford
מסעדות 335  

 West (מסצ'וסטס) ווסט טיסֶּברי
157 Tisbury

 West(ניו המפשייר) ווסט לבנון
 Lebanon

מסעדות 338  
ווסט סוואנזי ת'ומפסון, הגשר 

 West Swanzey (ִקין) המקורה
 Thompson Covered Bridge

262
 West (קונטיקט) ווסט קֹורנוֹול

213 Cornwall
 Weston(ורמונט) ֶווסטֹון

מסעדות 336  
 Weston, Ezra ֶווסטֹון, עזרא הבן

153 II
ֶווסטפארמז, מרכז הקניות 

 Westfarms Mall (פארמינגטון)
345

 Westport (קונטיקט) ווסטּפֹורט
229

 Worcester וּוסֶטר, מוזיאון לאמנות
165 Art Museum

 Worcester (מסצ'וסטס) וּוסֶטר
165

מלונות 314  
Westerly (רוד איילנד) ֶווסֶטרלי

מלונות 315  
195 Watch Hill (ֶווסֶטרלי) וֹוץ' היל
168 Warhol, Andy וורהול, אנדי

 Voorhees, Clark וֹורהיס, קלארק
220

 Wertheim, ֶוורטהיים, מוריס
118 Maurice

171 Wharton, Edith וֹורטֹון, אדית

 Wilmington (ורמונט) ווילמינגטֹון
250

 Wilson (קאסָטיין) ווילסון, מוזיאון
291 Museum

 Wheelwright, ווילרייט, הכומר ג'ון
260 Reverend John

ווינֶגרשיק ביץ' (מסצ'וסטס) 
145 Wingaersheek Beach

ווינדזור לֹוקס, נמל�התעופה 
374 Windsor Locks airport

214 Windsor (קונטיקט) ווינדזור
וויֶנֶּפסֹוקי, אגם (ניו המפשייר) 

Winnipesaukee, Lake
טיול רכב באזור 268  

 Winthrop, John ווינת'רֹוּפ, ג'ון
122 ,46

קברו 58, 80  
 Whistler, וויסֶלר, ג'יימס מקניל

James McNeill
מוזיאון איזבלה סטיוארט גארדֶנר   

109
מוזיאון הילסֶטד (פארמינגטון)   

206
מוזיאון וויסֶלר האוס לאמנות   

 Whistler House (לֹוֶאל)
147 ,146 Museum of Art

 Wickford (רוד איילנד) וויקפורד
192-93

206 Weir, J. Alden ִוויר, ג'יי. אֹולֶדן
 Weirs (ניו המפשייר) 'ִווירז ביץ

268 Beach
מלונות 318  

 Waldoboro(מיין) וֹולדֹוּבֹורֹו
מסעדות 339  

וֹולֶדן ּפֹונד, שמורת המדינה 
 Walden (קונקורד, מסצ'וסטס)
149 Pond State Reservation

 Wellesley College ֶוולזלי, מכללת
124

Wellesley (מסצ'וסטס) ֶוולזלי
מסעדות 329  

 Wells(מיין) ֶוולס
מסעדות 339  

 Wolfeboro (ניו המפשייר) וּולפּבֹורֹו
268

מלונות 318  
 Walpole (ניו המפשייר) וֹולּפֹול

מסעדות 338  
Wellfleet (מסצ'וסטס) ֶוולפליט

מסעדות 331  
ֶוולפליט, פסטיבל הצדפות 
38 Wellfleet OysterFest

 Wellfleet ֶוולפליט, שוק הפשפשים
 Drive-In Theatre Flea Market

347
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שביל הָאּפאלאצ'ים 27  
שמורות החי הלאומיות 23  

שמורת גֵרייט סוֹומּפ (סאות'   
קינגסטאון) 193

שמורת החי ּברֹודמּור   
(סאות'נאטיק) 124

שמורת החי הלאומית מֹונֹומֹוי   
(האי מוריס) 161

שמורת החי הלאומית מּוסהֹורן   
(מיין) 297

שמורת החי קימבל (צ'רלסטאון,   
רוד איילנד) 194-95

שמורת הציפורים נורמן   
(מיֶדלטאון, רוד איילנד) 185

ראו גם אקוואריומים ופארקים   
ימיים; צפייה בלוויתנים; גני חיות

(ה)חיילים והמלחים, אנדרטת 
 Soldiers and Sailors (בוסטון)

69 Monument
 Cranberry חמוציות, קטיף

153 harvest
חנויות ציוד לפעילויות חוץ 345

חנות הדגל של Orvis (מנצ'סטר) 
245 Orvis Flagship Store

חנות הלֵבנים, מוזיאון (ֶקניּבנק) 
 Brick Store Museum

283 (Kennebunk)
חנות ומוזיאון כפריים עתיקים 

 Moultonborough) ,מֹולֶטנּבֹורֹו)
 The Old Country Store and

347 Museum
חניה 379

חשמל 369
 Trolley buses, חשמליות, בוסטון

376 Boston
חשמלית החוף, מוזיאון 

 Seashore Trolley (ֶקניָּבנקּפֹורט)
283 Museum

ט
ט. פ. גרין, נמל�התעופה (וֹוריק) 

374 T.F. Green Airport
 The Towers (ָנָרגאנֶסט) (ה)טאוארז

194
ָטאּון האוס (אֹולד סטּורּברידג' וילג') 

164 ,134 Towne House
טאלקֹוט, חממת (סאות' ֶהדלי) 
166 Talcott Greenhouse
 Taft, טאפט, ויליאם הווארד

226 William Howard
טאפטס אימרג'נסי דנטל קליניק 

 Tufts Emergency Dental
371 Clinic

טבלת מרחקים 17
 ,51 ,35 Twain, Mark טוויין, מארק

205 ,202

 Zurbarán, זּורָּבראן, פרנסיסקו ֶדה
112 Francisco de

ח
חג ההודיה (ּפלימּות') 

39 Thanksgiving Celebration
חג המולד בּבָליית'וֹולד (בריסטול, 

 Christmas at (רוד איילנד
39 Blithewold

(ה)חג, תערוכת מלאכת�היד של 
 Holiday Craft (ּברּוקפילד)

38-39 Exhibition
חופים

אֹוגאנקיט (מיין) 282  
אֹולד אֹורֶצ'ד ביץ' (מיין) 279, 283  

בטיחות 371  
המּפטֹון ביץ' (ניו המפשייר)   
261 ,260 Hampton Beach

וֹוץ' היל (רוד איילנד) 195  
חופי סאות' קאונטי (רוד איילנד)   

194-95
מרקוני ביץ' (קייפ קוד) 159  
ֶסנד ביץ' (הפארק הלאומי   

אקאדיה) 293
ֶסקֹונד ביץ' (מיֶדלטאון, רוד   

איילנד) 185
פאלמּות'ָהייטס ביץ' (קייפ קוד)   

53
פארק המדינה האמֹונאֶסט ביץ'   

(מדיסון) 220-21
פארק המדינה מאונט טֹום   

(ליצ'פילד) 200
 Kennebunk (מיין) 'ֶקניָּבנק ביץ  

283 Beach
ֶת'רד ביץ' (מיֶדלטאון, רוד איילנד)   

185
'חור הרעם' (הפארק הלאומי 

293 Thunder Hole (אקאדיה
חורף בניו אינגלנד 39

חורף, פעילויות 362-63
(ה)חי והצומח 22-23

(ה)אקוואריום ומדגרת   
הלובסטרים של מאונט ֶדֶזרט 294

אקוטאריום (וּוסֶטר) 165  
חוות הפרפרים ניּוּפֹורט   

 Newport (מיֶדלטאון, רוד איילנד)
185 Butterfly Farm

(ה)יער הלאומי ָווייט מאונטן (ניו   
המפשייר) 269, 274
מפגש עם דובים 371  

מרכז החוף קונטיקט אֹודּוּבֹון   
(מילפורד) 225

(ה)פארק הלאומי אקאדיה (מיין)   
292

פארק המדינה בקסטר (מיין) 302  
רֹודֶמנז הֹולֹו (האי בלוק) 196  

 Vintage וינטג', חנויות בגדים
343 ,342 clothes stores
ויניארד הייבן (מסצ'וסטס) 
156 Vineyard Haven

 VINS (קוויצ'י) וינס, מרכז הטבע
251 Nature Center

ויקטוריה, בית�אחוזת (פורטלנד) 
284 Victoria Mansion

ויקינגים 41, 42
 Virginia וירג'יניה, חברת

42 Company
 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו

112
231-51 ,11 Vermont ורמונט
לשכת מידע לתיירים 369  

מלונות 316-17  
מסעדות 335-36  

מפה 232-33  
שלכת 24, 379  
תחבורה 233  

ורמונט, אגודת הגלישה האווירית 
 Vermont Hang-gliding של

349 Association
 University of ורמונט, אוניברסיטת

237 Vermont
ורמונט, בית הנבחרים של 

 Vermont State (מֹונטּפילֶייר)
240-41 House

ורמונט, המוזיאון לתולדות 
 Vermont History (מֹונטּפילֶייר)

241 Museum
ורמונט, יריד מדינת (ראטֶלנד, 
 Rutland) Vermont State

38 Fair
ורמונט, מחלקת היערות, 

 Vermont הפארקים והגנים של
 Department of Forests, Parks

359 and Recreation
ורמונט, מרכז הפולקלור של 

 Vermont Folklife (מיֶדלֶּברי)
244 Center

 Vermont ורמונט, פסטיבל הָגָּבנים
37 Cheesemakers Festival

ורמונט, פסטיבל שמיכות�הטלאים 
 Essex ,של (ֶאֶסקס ג'אנקֶשן
 Junction) Vermont Quilt

37 Festival
ורמונט, תערוכת החווה של (ֶּברי) 

39 Vermont Farm Show
 Vernon (קונטיקט) ֶורנֹון

מסעדות 335  

ז
 Jongers, ז'ֹונֶז'ר, אלפונס

Alphonse
נגנית הנבל 220  
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י
יום העצמאות, חגיגות 

 Independence Day
37 celebrations

 St. יום פטריק הקדוש, תהלוכות
39 Patrick’s Day Parades
יוניברסיטי הֹול (קיימּברידג') 

116 University Hall
יוניברסיטי, מרכז הקניות (סאות' 

 University Mall (ֶּברלינגטֹון
345 (South Burlington)
295 Unity (מאצ'יאס) יּוניטי

יו.פי.אס., מרכז שירות הלקוחות 
373 UPS Customer Center

282 York Village (מיין) 'יורק ויֶלג
 Yale (ניו הייבן) ייל, אוניברסיטת
226-27 ,33 ,32 University

מפה 226-27  
ייל, אוסף כלי�הנגינה של (ניו הייבן) 

 Yale Collection of Musical
229 Instruments

227 ,32 Yale, Elihu ייל, אליהו
ייל, בית�הספר לאמנות ולאדריכלות 

 Yale School of Art (ניו הייבן)
226 and Architecture
ייל, הגלריה לאמנות של 

 Yale (ניו הייבן) אוניברסיטת
228 ,32 University Art Gallery

ילדים
אֹולד אֹורֶצ'ד ביץ' (מיין) 283  

(ה)אקוואריום של מאונט ֶדֶזרט   
(נורת'איסט הארּבֹור) 295

(ה)אקוואריום של ניו אינגלנד   
(בוסטון) 94-95
במסעדות 321  

וֹוֶטר קאנטרי (ּפֹורטסמּות', ניו   
המפשייר) 257

טיול עם ילדים 388  
מוזיאון הילדים (בוסטון)   
93 Children’s Museum

מוזיאון הילדים של ניו המפשייר   
 Children’s (דובר, ניו המפשייר)
 Museum of New Hampshire

257 (Dover, NH)
מוזיאון ותיאטרון הילדים של מיין   
 Children’s Museum (פורטלנד)

285 & Theatre of Maine
מוזיאון ּפיּבֹודי לטבע (ניו הייבן)   

228-29
סחרחרת הסוסים המעופפים   

(אֹוק בלאפס) 156
סטורי לנד (גֶלן) 269  

פארק המדינה ָדיינֹוזֹור (רוקי היל)   
207

קלארקס טֵריידינג ּפֹוסט (לינקולן�  
וודסטוק) 274

ֶטנֶגלוּוד, פסטיבל המוסיקה (ֶלנֹוקס) 
 Tanglewood Music Festival

171 ,37
טנגר, מרכז חנויות המפעל 

 Westbrook) Tanger ,ֶווסטּברּוק)
345 Factory Outlet Center

75 Tandy, Jessica טנדי, ג'סיקה
טניס

היכל התהילה הבינלאומי לטניס   
(ניּוּפֹורט) 186

 Tenants (מיין) ֶטֶננטס הארּבֹור
Harbor

מלונות 319  
מסעדות 339  

(ה)טקסטיל האמריקני, המוזיאון 
 American (לֹוֶאל) לתולדות

146 Textile History Museum
216 Trumbull, John טראמּבל, ג'ון

(ה)גלריה לאמנות של   
אוניברסיטת ייל (ניו הייבן) 32, 

228
(ה)קרב בּבאנֶקר היל 44-45  

 Trumbull, טראמּבל, המושל ג'ונתן
216 Governor Jonathan

טראּפ פמילי לֹודג', מרכז הסקי 
 Trapp Family Lodge (ורמונט)

363 Ski Center
 Trapp (סטֹו) 'טראּפ פמילי לֹודג

235 Family Lodge
 Trevisiani, טֶרביזיאני, פרנצ'סקו

118 Francesco
 Truth, Sojourner טרּות', סֹוג'ֹורֶנר

71
 Trinity (בוסטון) 'טריניטי ֶצ'רץ

102-03 ,56 Church
מפת רחובות מאוירת 99  

טרנסצנדנטליזם 
34 Transcendentalism

227 Turner, Joseph טרנר, ג'וזף
(ה)טרקטורים הישנים, פסטיבל 
 Antique (פארמינגטון, מיין)

37 Tractor Festival
טרקים וטיולים ברגל 356-57

בטיחות 371  
(ה)יער הלאומי גרין מאונטן   

(ורמונט) 248
(ה)יער הלאומי ָווייט מאונטן (ניו   

המפשייר) 269, 274
יער המדינה מאונט וושינגטון   

(מסצ'וסטס) 170
פארק המדינה בקסטר (מיין) 302  

פארק המדינה מֹונאדנֹוק (ניו   
המפשייר) 261

שביל הָאּפאלאצ'ים 26-27, 169  

ביתו (הרטפורד) 134, 204-205  
 Tocqueville, טוקוויל, אלכסיס דה

34 Alexis de
 Touro (ניּוּפֹורט) טּורֹו, בית�הכנסת

186 Synagogue
מפת רחובות מאוירת 189  

 “T” (בוסטון) '(ה)'טי
מפה 377  

 Tiverton Four טיֶברטֹון פֹור קֹורֶנרז
185 Corners

 TD Garden (בוסטון) טי.די. גארדן
353

טיול לאור נרות (ּפֹורטסמּות', ניו 
39 Candlelight Stroll (המפשייר
378-79 Driving tours טיולי רכב

טיולי רכב
אגם וויֶנֶּפסֹוקי (ניו המפשייר) 268  
(ה)אי בלוק (רוד איילנד) 196-97  
חופי סאות' קאונטי (רוד איילנד)   

194-95
מחוז החוף ֵפיירפילד (קונטיקט)   

228-29
נורת' שֹור (מסצ'וסטס) 144-45  

שביל האמנות האימפרסיוניסטית   
206-07

שביל המֹוהֹוק (מסצ'וסטס)   
168-69

285 Tate, George 'ֵטייט, ג'ורג
 The (בוסטון) טיילת החוף

100 Esplanade
ָטייקֹונֶדרֹוָגה (ֶשלּבֹורן) 
243 Ticonderoga

טיסות 374, 375
מחירים 374  

מוזיאון התעופה של ניו אינגלנד   
(ווינדזור לֹוקס) 215
טיסות פנים 374-75

 Tiffany, טיפאני, לואיס קֹומפֹורט
249 Louis Comfort

(ה)בית והמוזיאון של מארק טוויין   
(הרטפורד) 205

(ה)כנסייה הראשונה של ישו (ניו   
הייבן) 224

כנסיית הברית (בוסטון) 101  
סנטר ֶצ'רץ' (הרטפורד) 202  

טיפוס סלעים 357, 360
טיפוס סלעים 357, 360-61

טיפים 367
במסעדות 320-21  

112 ,109 Titian טיציאן
טירה בעננים (אגם וויֶנֶּפסֹוקי) 
268 Castle in the Clouds

טלוויזיה 373
טלפון 373

טלפון ציבורי 373
טמפרטורות 39
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35 Lehane, Dennis ֶלֵהיין, דניס
 Lewis לואיס וקלארק, מסעם של

120 and Clark expedition
 Lewis, Sinclair לואיס, סינקלייר

161
לּואיסֶּברג סקוור (בוסטון) 
66 Louisburg Square

מפת רחובות מאוירת 64  
 Lowell, James לֹוֶאל, ג'יימס ראסל

81 Russell
לֹוֶאל, הפארק הלאומי ההיסטורי 
 Lowell National (מסצ'וסטס)

146 Historical Park
לֹוֶאל, הפסטביל העממי של (לֹוֶאל) 

Lowell Folk Festival37
146-47 Lowell (מסצ'וסטס) לֹוֶאל

 Lowell, לֹוֶאל, פרנסיס קאּבֹוט
146 Francis Cabot

לוֶאר דאק ּפֹונד, ביצת (האי 
 Lower Duck Pond (קמּפֹוֶּבלֹו

296 Bog
 Lower (ורמונט) לֹוֶאר וֹוֶטרפֹורד

 Waterford
מסעדות 335  

(ה)לובסטרים, ענף 29
פסטיבלים 36  

מיין 295  
לוגאן, נמל�התעופה הבינלאומי 

 Logan International (בוסטון)
374 Airport

121 Lewitt, Sol לוויט, סֹול
לוויתנים, צפייה 22, 359

ּבּות'ֵּביי הארּבֹור (מיין) 289  
מרתה'ז ויניארד (מסצ'וסטס) 156  
 Leutze, Emanuel לֹויֶצה, אימניואל

181
 Loon (ניו המפשייר) לּון, הר

275 Mountain
93 Long Wharf (בוסטון) לונג וֹורף

לֹונגֶפלֹו, הנרי וודסוּורת' 
 Longfellow, Henry

81 Wadsworth
 Paul’ 'הרכיבה של פול ריביר'  

124 ,92 ‘Revere’s Ride
אֹומני פארקר האוס (בוסטון) 80  

(ה)אתר הלאומי ההיסטורי   
בית לֹונגֶפלֹו - מטה וושינגטון 

(קיימּברידג') 31, 114
גבעות ברקשייר (מסצ'וסטס)   

170
וודסוּורת'�לֹונגֶפלֹו האוס   

(פורטלנד) 285
(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   

(בוסטון) 100
 Wayside (סאדֶּברי) פונדק ֵווייָסייד  

147 Inn
פורטלנד (מיין) 284  

ניו אֹולד סאות' ֶצ'רץ' (בוסטון)   
104

ֵסיינט סטיֶבנס ֶצ'רץ' (בוסטון) 89  
סנטר ֶצ'רץ' ובית�הקברות העתיק   

(הרטפורד) 202
פארק סטריט ֶצ'רץ' (בוסטון) 58,   

70
קינגז צ'אֶּפל ובית�הקברות   

(בוסטון) 58, 78, 76
קפלת הולדן (קיימּברידג') 116  

(ה)כנסייה האפיסקופלית ראו אֹולד 
נורת' ֶצ'רץ' (בוסטון)

(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה 
 First Baptist Church (בוסטון)

100-01
מפת רחובות מאוירת 99  

כספומטים 372
 Country stores כפריות, חנויות

346-47
כרטיס סטודנט בינלאומי 

 International Student Identity
369 Card (ISIC)

כרטיסי אשראי 370, 372
אובדן וגניבה 370  

כרטיסים
לטיסות 374  

למופעי בידור 348  
כריסטופר ֶלפינגֶוול האוס (נוריץ') 

 Christopher Leffingwell
216 House

כריסטופר קולומבוס פארק 
 Christopher (בוסטון)
92 Columbus Park
Stagecoaches כרכרות
כרכרות קונקורד 263  
369 Yankee כתב�העת

טיולי רכב 379  
כתבי�עת 373

ל
 Ladd (ֶאקֶסֶטר) לאד גילמן האוס

31 Gilman House
256 Langdon, John לאנגדֹון, ג'ון

 Lafayette, לאפאֶייט, מרקיז ֶדה
75 Marquis de

 LaFarge, John לאפארז', ג'ון
103 ,102

216 Lebanon (קונטיקט) לבנון
 Lagoon (בוסטון) (ה)לגונה, גשר

68 Bridge
 Ledyard (קונטיקט) ֶלדיארד

מלונות 315  
מסעדות 333  

117 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶייה
להט"בים 368

מועדונים וברים 354, 355  

 Maritime (ה)ימית, ניו אינגלנד
28-29 New England

יערות 23
ראו גם שלכת  

376 Green travel ירוקה, תחבורה

כ
כבאות, שירותי 371
כבישים מהירים 379

(ה)כדורסל, היכל התהילה של 
 Basketball Hall of (ספרינגפילד)

166 Fame
240 Cohen, Ben כהן, בן

(ה)כומר ג'ון גֵרייב, ביתו (מדיסון) 
 Deacon John Grave House

221 ,220
כנסיות

אֹולד נורת' ֶצ'רץ' (בוסטון) 57,   
91 ,88 ,60

אימניואל ֶצ'רץ' (בוסטון)   
101 Emmanuel Church

טריניטי ֶצ'רץ' (בוסטון) 56, 99,   
102-03

(ה)כנסייה האּוניטארית הראשונה   
 First Unitarian (ֶּברלינגטֹון)

238 Church
(ה)כנסייה האּוניטארית הראשונה   

 First Unitarian (פרובידנס)
178 Church

(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   
(בוסטון) 99, 100-01

(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   
 First (פרובידנס) באמריקה

 Baptist Church in America
179

(ה)כנסייה המתודיסטית של   
 St. Paul’s (ניּוּפֹורט) ֵסיינט פול

188 Methodist Church
(ה)כנסייה הפרסביטריאנית   
 First (סֶטמפֹורד) הראשונה
228 Presbyterian Church

 First (ה)כנסייה הראשונה של ישו  
Church of Christ (211

כנסיית אֹולד סאות' (בוסטון) 59,   
81 ,79

 Church (בוסטון) כנסיית הברית  
101 of the Covenant

כנסיית הקהילה הראשונה   
 First Congregational (ֶּבנינגטֹון)

249 Church
כנסיית הקהילה הראשונה   

 First Congregational (קיֶטרי)
282 Church

כרייסט ֶצ'רץ' (קיימּברידג') 114  
מאריֶנרז ֶצ'רץ' (פורטלנד) 287  
ֶממֹוריָאל ֶצ'רץ' (קיימּברידג')   

117 Memorial Church
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מאונט סאנאּפי, פארק המדינה (ניו 
 Mount Sunapee (המפשייר

263 State Park
מאונט סנֹו, מועדון הגולף (ורמונט) 

250 Mount Snow Golf Club
מאונט שּוֶגרלֹואף, שמורת 

 South ,המדינה (סאות' דירפילד
 Deerfield) Mount Sugarloaf

167 State Reservation
 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

262 ,109
מאלהֹולנד פוינט (האי קמּפֹוֶּבלֹו) 

296 Mulholland Point
 Manana (מיין) מאנאָנה, האי

300-301 Island
Manet, Édouard מאנה, אדואר
מוזיאון הילסֶטד (פארמינגטון)   

206
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 112
(ה)מוזיאונים לאמנות פֹוג וּבּוש�  

ֵרייזינֶגר (קיימּברידג') 118
מחליקים על הקרח 119  

295 Machias (מיין) מאצ'יאס
מארֶּבלֶהד (מסצ'וסטס) 

141 Marblehead
 Marginal (אֹוגאנקיט) מארג'ינל ֵוויי

282 Way
מאריֶנרז ֶצ'רץ' (פורטלנד) 
287 Mariner’s Church

מארק טוויין, הבית והמוזיאון של 
 Mark Twain House (הרטפורד)

204-205 ,134 and Museum
119 Marc, Franz מארק, פרנץ
250 Mathey, Dean מאת'י, דין

 Mather family מאֶת'ר, משפחת
90 ,60

מגדלורים 29
ּבאס הארּבֹור (מיין) 292  

העתק המגדלור בבראנט פוינט   
 Brant Point (נמל מיסטיק)
219 Lighthouse replica

 Watch Hill (רוד איילנד) וֹוץ' היל  
195 Lighthouse

לייטהאוס פוינט פארק (ניו הייבן)   
225 Lighthouse Point Park

(ה)מגדלור הדרום�מזרחי (האי   
197 Southeast Light (בלוק

(ה)מגדלור ופארק המדינה   
ּביֶברֶטל (ג'יימסטאון) 192

מגדלור פורטלנד ֶהד בפורט   
וויליאמס פארק (פורטלנד) 

 Museum at Portland Head
 Light at Fort Williams Park

285

ליצ'פילד, גבעות (קונטיקט) 
212-13 ,11 Litchfield Hills

מפה 212  
212 Litchfield (קונטיקט) ליצ'פילד

מסעדות 334  
 Lyric Stage (בוסטון) 'ליריק סטייג

351
 Crafts (ל)מלאכות�יד, גלריות

347 ,346 galleries
בוסטון 342, 343  

 Langham (מלון) ֶלנֶגם בוסטון
85 Boston

170-71 Lenox (מסצ'וסטס) ֶלנֹוקס
מלונות 313  

מסעדות 329  
לסביות, מטיילות 368

 Leffingwell, ֶלפינגֶוול, כריסטופר
216 Christopher

124 Lexington לקסינגטון
 Lexington לקסינגטון ּבאֶטל גרין

124 Battle Green
לשכת הכנסים והמבקרים של 

 North האזור מצפון לבוסטון
 of Boston Convention and

309 Visitors Bureau

מ
 Maginnis, מאגיניס, צ'ארלס

102 Charles
מאדפֶלט, גלריית (קיימּברידג') 

343 Mudflat Gallery
מאונט ּבלּו, פארק המדינה (מיין) 
299 Mount Blue State Park

מאונט ֶדֶזרט, אקוואריום ומדגרת 
 Mount (ּבר הארּבֹור) לובסטרים

 Desert Oceanarium & Lobster
294 Hatchery

 Mount (מיין) מאונט ֶדֶזרט, האי
33 ,11 Desert Island

מאונט הֹוִליֹוק, מכללת (סאות' 
 Mount Holyoke College (ֶהדלי

166
מאונט הֹוּפ, בית�הקברות (ֶּבנגֹור) 
297 Mount Hope Cemetery

מאונט וושינגטון, יער המדינה 
 Mount (מסצ'וסטס)

170 Washington State Forest
מאונט ֶורנֹון סטריט (בוסטון) 
66 Mount Vernon Street
מפת רחובות מאוירת 65  

מאונט טֹום, פארק המדינה 
 Mount Tom State (ליצ'פילד)

212 ,200 Park
מאונט טֹום, שמורת המדינה 

 Mount Tom (נורת'המּפטֹון)
167 State Reservation

לונדונדרי, שוק הפשפשים 
347 Londonderry Flea Market
 Lord & (בוסטון) לורד אנד טיילור

341 Taylor
לחם ובובות, מוזיאון (סמוך לגלובר) 

 Bread and Puppet Museum
235

266 Lee, Mother Ann לי, האם אן
ליֶּברטי פוינט (האי קמּפֹוֶּבלֹו) 

296 Liberty Point
 Little (רוד איילנד) ליֶטל קֹומּפטֹון

184-85 Compton
 Littleton(ניו המפשייר) ליֶטלטֹון

מסעדות 337  
Lane, Fitz Hugh ֵליין, פיץ יּו

בוסטון הארבור 112  
42 Leif Eriksson ֵלייף אריקסון
ֵלייק ֶווֶרמֹוג, פארק המדינה (ניו 

 Lake Waramaug State (פרסטון
212 Park

ֵלייק סאנאּפי, מחוז (ניו המפשייר) 
263 Lake Sunapee Region
Lakeville (קונטיקט) ֵלייקוויל

מלונות 315  
 Lilly, לילי, ג'ֹוזאָיה קירבי הבן

163 .Josiah Kirby, Jr
 Lilac (בוסטון) (ה)לילך, יום א' של

36 Sunday
לימן אלין, מוזיאון לאמנות (ניו 

 Lyman Allyn (לונדון, קונטיקט
217 Art Museum

לימן, חממת (נורת'המּפטֹון) 
 Lyman Plant House and

167 Conservatory
 Lindbergh, לינדברג, צ'ארלס

263 Charles
לינדן ּפֵלייס (בריסטול, רוד איילנד) 

177 ,173 Linden Place
 Lincoln, לינקולן, אברהם
245 ,179 ,80 Abraham

פסלו 267  
 Lincoln (מסצ'וסטס) לינקולן

124-25
 Lincoln, Robert לינקולן, רוברט

245
Lincoln- לינקולן�וודסטוק

274-75 Woodstock
 Lincolnville (מיין) לינקולנוויל

מסעדות 339  
ליסט, מרכז לאמנות חזותית 

 List Visual Arts ('קיימּברידג)
115 Center
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היכל התהילה של הכדורסל   
(ספרינגפילד) 166

המוזיאון לטבע של הרווארד   
(קיימּברידג') 120-21

וּודז הֹול, המכון האוקיינוגרפי 163  
וודסוּורת' אֶתֵניאּום (הרטפורד)   

202
 Wyeth (רוקלנד) ָווֶיית' סנטר  

290 Center
ווילארד האוס ומוזיאון השעונים   

(נורת' גראפטֹון) 165
 Verizon (בוסטון) ֶוריזֹון, בניין  

85 Building
חווה ומוזיאון ּבילינגז (וודסטוק)   

251
מגדלור פורטלנד ֶהד בפורט   

וויליאמס פארק (פורטלנד) 285
מוזיאון ָאאּולז ֶהד לתחבורה   

(רוקלנד) 290
מוזיאון ָאּבי (ּבר הארּבֹור) 294  

מוזיאון אֹוגאנקיט לאמנות   
אמריקנית 282-83

מוזיאון איזבלה סטיוארט גארדֶנר   
(בוסטון) 10, 53, 107, 109

מוזיאון אלי וויטני (המדן) 225  
מוזיאון ֶאם.ָאיי.טי (קיימּברידג')   

115
מוזיאון אמילי דיקנסון (ֶאמֶהרסט)   

167
מוזיאון בית האבן העתיק   
(בראונינגטון) 234, 235

מוזיאון בית�הספר הישן (איסֶטם)   
161

מוזיאון ֶּבנינגטֹון והגלריה על�שם   
סבתא מֹוֶזס 249

מוזיאון ֶּבֶנסקי לטבע (ֶאמֶהרסט)   
166

מוזיאון ברקשייר (ּפיטספילד) 170  
מוזיאון ג'ון פ. קנדי ָהיָאניס 162  

מוזיאון ג'ורג' וולטר וינסנט סמית'   
לאמנות (ספרינגפילד) 166

מוזיאון גיבסון האוס (בוסטון) 100  
מוזיאון האגודה ההיסטורית של   

ּבר הארּבֹור 294
(ה)מוזיאון האמריקני לדיג   

פתיונות (מנצ'סטר, ורמונט) 245
(ה)מוזיאון הארקטי על�שם ּפירי   
ומקמילן (ּבראנזוויק) 288, 289

(ה)מוזיאון הבוטאני (קיימּברידג')   
120

מוזיאון הדייגים (ּבּות'ֵּביי הארּבֹור)   
289

(ה)מוזיאון ההיסטורי והימי של   
קיֶטרי 282

מוזיאון ההיסטוריה החיה של   
מנפטת סֵלייֶטר (ּפֹוטאֶקט) 

176-77

ֶפנִייל הֹול (בוסטון) 59, 84  
צ'רלסטאון (מסצ'וסטס) 122-23  

קונקורד (מסצ'וסטס) 148-49  
קפלת הולדן (קיימּברידג')   

116 Holden Chapel
 Battle of Rhode קרב רוד איילנד  

184 Island
ראו גם מלחמת העצמאות   

האמריקנית
Moholy- מוהולי�נאג'י, לאסלו

119 Nagy, László
מודולטור של אור וחלל 118  
(ה)מֹוהֹוק, שביל (מסצ'וסטס) 

168-69 Mohawk Trail
 Mohegan (קונטיקט) מֹוהיֶגן סאן

11 Sun
מֹוהיֶגן, צוקי (רוד איילנד) 
197 Mohegan Bluffs

מוזיאון הקולינריה באוניברסיטת 
ג'ונסון אנד וויילס (פרובידנס) 
 Culinary Arts Museum at

 Johnson & Wales University
181

מוזיאון ומסילת הרכבת בפס צר 
 Maine (פורטלנד) של מיין

 Narrow Gauge Railroad Co. &
285 Museum
מוזיאונים וגלריות

  המוזיאון לתולדות הטקסטיל 
האמריקני (לֹוֶאל) 146

(ה)אגודה ההיסטורית ֶּפֶג'ּפסקֹוט   
(ּבראנזוויק) 288-89

אגודת האמנים והמוזיאון של   
 Provincetown Art פרובינסטאון
160 Association and Museum

אוסף כלי�הנגינה של ייל (ניו   
הייבן) 229

אחוזת המטעות ּפלימֹות'   
(ּפלימּות') 152, 154-55

בית המכס (בוסטון) 77, 85, 92  
בית הממשל הישן (בוסטון) 59,   

82-83 ,79
(ה)בית והמוזיאון של מארק טוויין   

(הרטפורד) 134, 204-205
בית�אחוזת ניית'ן ֵהייל (קֹוֶבנטרי)   

215
(ה)גלריה הימית הארט   

(קיימּברידג') 115
(ה)גלריה לאמנות סיינט ג'ונסֶּברי   

אֶתֵניאּום 234
(ה)גלריה לאמנות של   

אוניברסיטת ייל (ניו הייבן) 32, 
228

גלריית מילס (בוסטון) 105  
גלריית ֶּפמאקוויד לאמנות   

(ּבּות'ֵּביי הארּבֹור) 289

מגדלורים, המשך
(ה)מגדלור של אגם שאמּפֵליין   
 1871 Lake (ֶשלּבֹורן) מ�1871
243 Champlain Lighthouse

מיין 283  
 Nubble (אֹולד יורק) נאֶּבל  

283 Lighthouse
ֶּפמאקוויד פוינט (ּבּות'ֵּביי   

הארּבֹור) 289
 Cape ('יורק ביץ) קייפ ֶנדיק  

 Neddick Lighthouse (York
279 Beach)

 Magnolia (מסצ'וסטס) מגנוליה
144

 Mad River (ורמונט) ֶמד ריבר גֶלן
363 ,241 Glen

 Mad River (ורמונט) ֶמד ריבר, עמק
241 Valley

 Desert of (פריּפֹורט) מדבר מיין
288 Maine

 Madison (קונטיקט) מדיסון
220-21

מלונות 315  
 Pedestrian (ֶּברלינגטֹון) מדרחוב

239 Mall
מהירות מותרת 378

 American (ה)מהפכה האמריקנית
20 Revolution (1776-83)

 Nurses (בוסטון) אולם האחות  
73 Hall

אוניברסיטת בראון (פרובידנס)   
179

ֶאֶסקס (קונטיקט) 220  
ֶאקֶסֶטר (ניו המפשייר) 260  

בית הממשל הישן (בוסטון) 59,   
82-83

בית לֹונגֶפלֹו - מטה וושינגטון,   
האתר הלאומי ההיסטורי 

 Longfellow House ('קיימּברידג)
 - Washington’s Headquarters

114 National Historic Site
בית�הקברות קֹוּפס היל (בוסטון)   

90 ,88 ,60
ג'ון פול ג'ונס 256, 257  

ג'יימסטאון (רוד איילנד) 192  
הוליס הֹול (קיימּברידג') 116  
ֶווֶת'רזפילד (קונטיקט) 210  

לבנון (קונטיקט) 216  
מיין 279  

נוריץ' (קונטיקט) 216  
ניו לונדון (קונטיקט) 217  

נייתן ֵהייל 215  
נתיב החירות 58-61  

פונדק ֶּברנאם (מאצ'יאס) 295  
ּפֹורטסמּות' (ניו המפשייר)   

256-57
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(ה)מוזיאון למדע (בוסטון)   
71 Museum of Science

(ה)מוזיאון למינרלים ולגיאולוגיה   
(קיימּברידג') 120

 Estey (ה)מוזיאון לעוגבי ֶאסֵטיי  
250 Organ Museum

(ה)מוזיאון לתולדות ורמונט   
(מֹונטּפילֶייר) 241

(ה)מוזיאון לתולדות ורמונט על�  
שם הנרי שלדון (מיֶדלֶּברי) 244

(ה)מוזיאון לתולדות עמק   
קונטיקט (ספרינגפילד) 166

מוזיאון מדינת מיין (אוגוסטה)   
298

מוזיאון ָמָטטאק (וֹוֶטרֶּברי,   
קונטיקט) 207

מוזיאון ִמיד לאמנות (ֶאמֶהרסט)   
167 ,166

מוזיאון מסצ'וסטס לאמנות בת�  
זמננו (נורת' אדאמס) 168

מוזיאון מרתה'ז ויניארד   
(מסצ'וסטס) 156

מוזיאון ֶמֶשנטאֶקט ּפיקּואֹוט   
216-17

מוזיאון מתחם האמנות   
(דאקסֶּברי) 153

מוזיאון נהר קונטיקט (ֶאֶסקס,   
קונטיקט) 11, 220

מוזיאון נורמן רֹוקֶוול   
(סטֹוקּברידג') 171

מוזיאון ניו בריטן לאמנות   
אמריקנית 207

מוזיאון ניקֹולס האוס (בוסטון) 65,   
67

מוזיאון נמל מיסטיק (קונטיקט)   
218-19

מוזיאון סאות' קאונטי (ָנָרגאנֶסט)   
194

מוזיאון סאקֶלר (קיימּברידג') 121  
מוזיאון ספרינגפילד למדע 166  

מוזיאון פארנזוּורת' לאמנות   
(רוקלנד) 290

מוזיאון ּפיּבֹודי ֶאֶסקס (ֵסייֶלם)   
140

מוזיאון ּפיּבֹודי לארכיאולוגיה   
ולאתנולוגיה (קיימּברידג') 120

מוזיאון ּפיּבֹודי לטבע (ניו הייבן)   
228-29

מוזיאון ּפילגרים הֹול (ּפלימּות')   
152-53

מוזיאון פלורנס גריזוֹולד (אֹולד   
ָליים) 220

מוזיאון ּפרּוֶדנס קֶרנֶדל (לבנון)   
216

מוזיאון ציד הלוויתנים של ניו   
בדפורד 125

מוזיאון וויָדה לשודדי�ים   
(פרובינסטאון) 160

מוזיאון ווילסון (קאסָטיין) 291  
מוזיאון וויסֶלר האוס לאמנות   

(לֹוֶאל) 146, 147
מוזיאון ֶוונֶדל גילי לגילוף ציפורים   

 Wendell Gilley Museum of
 300 Bird Carving

מוזיאון וּוסֶטר לאמנות 165  
(ה)מוזיאון ומרכז התרבות דיוויס   

(ֶוולזלי) 124
מוזיאון ומרכז לאמנות ּבֶרֶטלּבֹורֹו   

250
מוזיאון ומרכז לתולדות ֶּבנגֹור   

297
(ה)מוזיאון ופארק הפסלים   

ֶדקורדובה (לינקולן) 125
מוזיאון ופלנטריום פיירּבנקס   

(סיינט ג'ונסֶּברי) 234
מוזיאון חנות הלֵבנים (ֶקניּבנק)   

283
מוזיאון חשמלית החוף   

(ֶקניָּבנקּפֹורט) 283
מוזיאון כוח הצוללות (גרוטון)   
 Submarine Force Museum

217
מוזיאון כפר השייקרס (ניו   

גלֹוסֶטר) 298
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 10, 56, 110-11, 353
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(ספרינגפילד) 166
(ה)מוזיאון לאמנות (סאות' ֶהדלי)   

166
(ה)מוזיאון לאמנות ולתרבות   

פרימיטיביות (סאות' קינגסטאון) 
 Museum of Primitive Art and

193 Culture
(ה)מוזיאון לאמנות של בית�  

הספר לעיצוב רוד איילנד 
(פרובידנס) 178

(ה)מוזיאון לאמנות של מכללת   
וויליאמס (וויליאמסטאון) 168

(ה)מוזיאון לאמנות של מכללת   
סמית' (נורת'המּפטֹון) 167

(ה)מוזיאון לאמנות של פורטלנד   
284

(ה)מוזיאון להיסטוריה אפרו�  
 Museum of (בוסטון) אמריקנית
71 African American History

(ה)מוזיאון לזואולוגיה השוואתית   
 Museum of ('קיימּברידג)

120 Comparative Zoology
מוזיאון לחם ובובות (סמוך   

לגלובר) 235
מוזיאון לימן אלין לאמנות (ניו   

לונדון, קונטיקט) 217

מוזיאון הּוד לאמנות (האנֹוֶבר)   
267

מוזיאון הזכוכית של סנדוויץ' 163  
מוזיאון החשמליות של קונטיקט   

ווינדזור (איסט ווינדזור) 214
מוזיאון הילדים (בוסטון) 93  

מוזיאון הילדים של מיין   
 Children’s Museum (פורטלנד)

285 of Maine
מוזיאון הילדים של ניו המפשייר   

(דובר, Dover, ניו המפשייר) 
 Children’s Museum of New

257 Hampshire
מוזיאון הילסֶטד (פארמינגטון)   

206
(ה)מוזיאון הימי ֶהֶרשֹוף/היכל   

התהילה של גביע אמריקה 
(בריסטול, רוד איילנד) 177

(ה)מוזיאון הימי מּוסֶהד (גרינוויל)   
302

(ה)מוזיאון הימי מיין (ּבאת') 11,   
289

(ה)מוזיאון הימי ֶּפנֹוּבסקֹוט   
(סירסּפֹורט) 11, 290

(ה)מוזיאון הימי של אגם   
שאמּפֵליין (ֶורֶג'נס) 240

מוזיאון המדינה ההיסטורי על�שם   
הנרי וויטפילד (גילפורד) 221
מוזיאון המורשת של משמר   

החופים (ּבארנסֵטייֶּבל) 162-63
מוזיאון המושבה על�שם הוריישיו   

(ִקין) 262
מוזיאון המכללה הימית הצבאית   

(ניּוּפֹורט) 187
מוזיאון המכשפות מֵסייֶלם   

140-41
מוזיאון המנפטה ּבּוט (לֹוֶאל) 146  

מוזיאון העבודה והתרבות   
 Museum of Work (וּונסֹוֶקט)

176 and Culture
מוזיאון העצמאות האמריקני   

(ֶאקֶסֶטר) 260
מוזיאון הקולינריה באוניברסיטת   
ג'ונסון אנד וויילס (פרובידנס) 181

מוזיאון הרכבות (צ'אֶת'ם)   
161 Railroad Museum

מוזיאון השייקרס ֶאנפילד 266  
מוזיאון התעופה של ניו אינגלנד   

(ווינדזור לֹוקס) 215
מוזיאון וגן נֹומקיג (סטֹוקּברידג')   

171
(ה)מוזיאון והאגודה ההיסטורית   

של ניו הייבן 225
(ה)מוזיאון והחנות בּבריק מרקט   

(ניּוּפֹורט) 186, 188
מוזיאון ֶווּב�דין�סטיבנס   

(ֶווֶת'רזפילד) 211
מוזיאון וּוד לתולדות ספרינגפילד   

(מסצ'וסטס) 166
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מונרו, מסבאת (לקסינגטון) 
124 Munroe Tavern

מֹוס גֶלן, מפל (עמק ֶמד ריבר) 
241 Moss Glenn Falls

 Moosehead (מיין) מּוסֶהד, אגם
302 Lake

מּוסֶהד, המוזיאון הימי (גרינוויל) 
 Moosehead Marine Museum

302
מּוסהֹורן, שמורת החי הלאומית 
 Moosehorn National (מיין)

297 Wildlife Refuge
מוסיקה

אוסף כלי�הנגינה של ייל (ניו   
הייבן) 229

ג'אז ובלוז 352, 353  
מוסיקה קלאסית ואופרה 350,   

351
פולק ומוסיקת עולם 353  

פסטיבלים 36-37  
רוק 352, 353  

353 World music מוסיקת עולם
מועדונים 354, 355

מועדונים
בוסטון 354-55  

256 Moffatt, John מֹופאט, ג'ון
מֹופאט�לאד האוס (ּפֹורטסמּות', 

 Moffatt-Ladd (ניו המפשייר
256 House

 Morris, William מוריס, ויליאם
103 ,102

 Morison, מוריסון, סמואל אליוט
101 Samuel Eliot

מורנינגָסייט פָלייט פארק 
(צ'רלסטאון, ניו המפשייר) 
 Morningside Flight Park
359 (Charlestown, NH)

 Morse, Sylvester מורס, סילבסטר
284

 Morse, .מורס, סמואל פ. ב
226 ,32 .Samuel F. B

קברו 225  
(ה)מושל ג'ון לאנגדֹון, ביתו 

(ּפֹורטסמּות', ניו המפשייר) 
 Governor John Langdon

256 House
(ה)מושל ג'ונתן טראמּבל, ביתו 
 Governor Jonathan (לבנון)

216 Trumball’s House
(ה)מושל סטיבן הוּפקינס, ביתו 

 Governor Stephen (פרובידנס)
179 Hopkins House

מזג אוויר
טמפרטורות 39  

משקעים 38  
מתי לנסוע 366  
שעות שמש 37  

שעות פתיחה 367  
תחנת המצילים אֹולד הארּבֹור   

(קייפ קוד) 158
(ה)מוזיאונים וגני המורשת 

 Heritage Museums ('סנדוויץ)
163 and Gardens

 Moses (ֶּבֶת'ל) מֹוֶזס ֵמייסֹון האוס
299 ,298 Mason House

 “Moses, “Grandma 'מֹוֶזס, 'סבתא
242

מוזיאון ֶּבנינגטֹון והגלריה על�שם   
סבתא מֹוֶזס 249

מוטלים 306
מֹונאדנֹוק, הר (ניו המפשייר) 
261 Mount Monadnock

מֹונאדנֹוק, פארק המדינה (ניו 
 Monadnock State (המפשייר

261 Park
 Moneo, Jose מֹוֶנאֹו, חֹוֶסה רפאל

124 Rafael
Monet, Claude מֹוֶנה קלוד

(ה)גלריה לאמנות של   
אוניברסיטת ייל (ניו הייבן) 228

מוזיאון וּוסֶטר לאמנות 165  
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 112
מוזיאון קּורֶייר לאמנות (מנצ'סטר,   

ניו המפשייר) 262
 Monhegan(מיין) מֹונהיֶגן, האי

 Island
מלונות 319  

 Monhegan (מיין) מֹונהיֶגן, האי
291 Island

 Monhegan (מיין) מֹונהיֶגן, נמל
300-01 Harbor

מֹונֹומֹוי, שמורת החי הלאומית 
 Morris Island) ,האי מוריס)

 Monomoy National Wildlife
161 Refuge

 Monts, Sieur מֹונט, סיֶאר ֶדה
297 de

מונטה כריסטו קוטג' (ניו לונדון, 
 Monte Cristo (קונטיקט

217 Cottage
 Montville (קונטיקט) מֹונטוויל

מלונות 315  
מסעדות 334  

 Montpelier (ורמונט) מֹונטּפילֶייר
240-41

מלונות 317  
מסעדות 336  

מוניומנט סקוור (קונקורד, 
 Monument Square (מסצ'וסטס

148
מוניות, בוסטון 376-77

118 Munch, Edvard מונק, אדוורד

מוזיאונים וגלריות,המשך
מוזיאון קֹוגשאל פארם (בריסטול,   

רוד איילנד) 177
מוזיאון קֹול לתחבורה יבשתית   

(ֶּבנגֹור) 297
מוזיאון קונקורד (קונקורד,   

מסצ'וסטס) 148
מוזיאון קּורֶייר לאמנות (מנצ'סטר,   

ניו המפשייר) 258
מוזיאון קייפ קוד לאמנות (דניס)   

162
מוזיאון קייפ קוד לטבע (ּברּוסֶטר)   

161
מוזיאון רוברט האל פֶלמינג   

(ֶּברלינגטֹון) 237
מוזיאון שֹור ָליין לחשמליות   

(איסט הייבן) 225
מוזיאון שיט היאכטות (ניּוּפֹורט)   

187
מוזיאון ֶשלּבֹורן 11, 242-43  

מוזיאון שמיכות�הטלאים של ניו   
אינגלנד (לֹוֶאל) 146

מוזיאוני פרּוטֶלנדז (הרווארד) 147  
(ה)מוזיאונים וגני המורשת   

(סנדוויץ') 163
(ה)מוזיאונים לאמנות פֹוג וּבּוש�  

ֵרייזינֶגר (קיימּברידג') 118-19
(ה)מכון לאמנות בת�זמננו   

(בוסטון) 10, 90, 349
(ה)מכון לאמנות על�שם סטרלינג   
ופראנסין קלארק (וויליאמסטאון) 

168
מרכז בוסטון לאמנויות 105  

מרכז האמנות של דרום ורמונט   
(מנצ'סטר, ורמונט) 245

מרכז ייל לאמנות בריטית (ניו   
הייבן) 226-27

מרכז ליסט לאמנות חזותית   
(קיימּברידג') 115

מרכז פלינט לחיי המתיישבים   
הראשונים בניו�אינגלנד (דירפילד) 

167
מתחם המוזיאון של בית�  
אחוזת ֶפלּפס (סימסֶּברי) 

 Phelps Homestead Museum
214 Complex

סטרֹוֶּברי ּבנק (ּפֹורטסמּות', ניו   
המפשייר) 258-59

ספינות ומוזיאון מסיבת התה של   
בוסטון 87, 93

(ה)ספרייה והמוזיאון על�שם ג'ון   
פ. קנדי (בוסטון) 57, 108

פול ריביר האוס (בוסטון) 89, 92  
פונדק ֶּברנאם (מאצ'יאס) 295  

פורט ויליאם הנרי (ּבּות'ֵּביי   
הארּבֹור) 289

399  | נדקס   אי

מלונות 315  
מסעדות 334  

(ה)מיסיון, בית (סטֹוקּברידג') 
171 Mission House

מיסקוואמיֶקט, חוף המדינה (רוד 
 Misquamicut State (איילנד

194 Beach
 Meacham, .מיֶצ'ם, ג'ורג' פ

68 .George F
(ה)מכון לאמנות בת�זמננו (בוסטון) 
 Institute of Contemporary Art

349 ,90 ,10
(ה)מכון ללימודים אינדיאניים 

 Institute for (וושינגטון)
213 American Indian Studies
 Schools, מכינות קדם�מכללתיות

33 preparatory
(ה)מכללה הימית הצבאית, מוזיאון 

 Naval War College (ניּוּפֹורט)
187 Museum

מכללת וויליאמס, המוזיאון לאמנות 
 Williams (וויליאמסטאון) של
168 College Museum of Art
מכללת סמית', המוזיאון לאמנות 

 Smith (נורת'המּפטֹון) של
167 College Museum of Art
366 Customs allowances מכס

מלאכות�היד, אגודת (בוסטון) 
343 Society of Arts and Crafts

 Melville, Herman ֶמלוויל, הרמן
20

ֶארֹוֶהד (ּפיטספילד) 170  
גבעות ברקשייר (מסצ'וסטס)   

170
מובי דיק 34-35, 50, 170  

226 Mellon, Paul ֶמלֹון, פול
מלונות 306-19

אֹומני פארקר האוס (בוסטון) 78,   
80

אכסניות 308-309  
אנשי עסקים 308  

בד�אנד�ברקפסט 306-07, 309  
בוסטון (מסצ'וסטס) 310-13  

ורמונט 316-17  
ֶלנֶגם בוסטון 85  

מוטלים 306  
מחירים והזמנות 307  

מטיילים נכים 308  
מיין 318-19  

מסים 307-08, 367  
מסצ'וסטס 313-14  

ניו המפשייר 317-18  
פונדקים 306-07  
קונטיקט 315-16  

רוד איילנד 314-15  
תוספות נסתרות 307-08  

מיין, המוזיאון הימי של (ּבאת') 
 Maine Maritime Museum

289 ,11
מיין, לשכת הפארקים והקרקעות 

 Maine Bureau of Parks של
359 and Lands

מיין, מוזיאון המדינה (אוגוסטה) 
298 Maine State Museum

מיין, מרכז הקניות של (פורטלנד) 
345 Maine Mall

ֵמיין סטריט 133 (ֶווֶת'רזפילד) 133 
210 Main Street

מיין, פסטיבל הלובסטרים של 
 Maine Lobster (רוקלנד)

290 ,37 Festival
מיין, שוק הָקָדרּות של (פורטלנד) 

347 Maine Potters Market
 Mason, Jonathan מייסון, ג'ונתן

66
341 ,74 Macy’s (בוסטון) מייסיז

מייפל, סירופ 329
39 Maple season (ה)מייפל, עונת

 ,10 II Mayflower II ֵמייפָלאּוֶאר
153 ,152

 ,43 ,21 Mayflower (ה)ֵמייפָלאּוֶאר
161 ,152

ֵמייפָלאּוֶאר, בית אגודת (ּפלימּות') 
153 Mayflower Society House
Millet, Jean- מיֶלה, ז'ן פרנסואה

112 François
 Millay, מיֵליי, עדנה סיינט וינסנט

290 Edna St. Vincent
 Mills (בוסטון) מילס, גלריית

105 Gallery
מים ואש, פסטיבל (פרובידנס, רוד 

36 Waterfire (איילנד
מיֶנט ֶמן, הפארק הלאומי ההיסטורי 

 Minute (קונקורד, מסצ'וסטס)
 Man National Historical Park

148
מיֶנט ֶמן, מרכז המבקרים 

 Minute Man (לקסינגטון)
139 Visitor Center

 Minute ('פרנץ) מיֶנט ֶמן, פסל
148 ,124 Man

48 Minutemen מיֶנטֶמן
מינרלים וגיאולוגיה, המוזיאון ל 

 Mineralogical and ('קיימּברידג)
120 Geological Museum

 Mystic מיסטיק, האקוואריום של
217 Aquarium

 Mystic (קונטיקט) מיסטיק, נמל
218-19 ,199 ,11 Seaport

מיסטיק, פסטיבל לאמנויות תחת 
 Mystic Outdoor כיפת השמיים

37 Arts Festival
217 Mystic (קונטיקט) מיסטיק

מחוז החוף ֵפיירפילד, טיול רכב 
 Fairfield County (קונטיקט)

228-29 Coastal tour
מחוז החוף ֵפיירפילד (קונטיקט) 

 Coastal Fairfield County
228-29

350-51 Dance מחול
מחלקת השימור והגנים (בוסטון) 

 Department of Conservation
363 and Recreation

 Emerald (בוסטון) מחרוזת הברקת
109 Necklace

46 Metacomet ֶמטאקֹוֶמט
מטבע 372

ָמָטטאק, מוזיאון (וֹוֶטרֶּברי, 
 Mattatuck Museum (קונטיקט

207
מטס מטוסי�הים הבינלאומי 

 International (גרינוויל)
38 Seaplane Fly-In

 Metcalf, ֶמטקאלף, ווילארד
206 Willard

ִמיד, מוזיאון לאמנות (ֶאמֶהרסט) 
167 ,166 Mead Art Museum

 Middlebury (ורמונט) מיֶדלֶּברי
244

מלונות 317  
מסעדות 336  

מיֶדלֶּברי, מכללת (ורמונט) 
244 Middlebury College

מיֶדלטאון (רוד איילנד) 
185 Middletown

מלונות 314  
מסעדות 331  

 Samuel סמואל ראסל האוס  
31 Russell House

מידע לתיירים 367, 369
מיּוגאר אֹומני ת'יאטר (בוסטון) 
71 Mugar Omni Theater

279-303 ,11 Maine מיין
מגדלורים 283  

מודיעין שלכת 379  
מידע לתיירים 369  

מלונות 318-19  
מסעדות 338-39  

מפה 280-81  
נהרות הרפטינג המפורסמים   

 Maine’s Great Rafting של מיין
303 Rivers

תחבורה 280  
 Maine מיין אֹודּוּבֹון, אגודת
359 Audubon Society

מיין, בית הנבחרים של (אוגוסטה) 
298 Maine State House
מיין, האקוואריום של מדינת 

 Maine State (ּבּות'ֵּביי הארּבֹור)
289 Aquarium
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מסצ'וסטס, מחלקת השימור 
 Massachusetts והגנים של

 Department of Conservation
359 and Recreation

מפות
(קונטיקט) 200-01  

אֹולד ּפֹורט (פורטלנד) 286-87  
אוניברסיטת ייל (ניו הייבן)   

226-27
(ה)אי קמּפֹוֶּבלֹו (מיין) 296  

ארצות הברית של אמריקה 17  
בוסטון 'טי' 377  

בוסטון 17  
בוסטון: בוסטון העתיקה ורובע   

העסקים 77
בוסטון: בוסטון הקולוניאלית   

78-79
בוסטון: בוסטון רבתי 107  
בוסטון: ִּביקֹון היל ורובע   

התיאטראות 63
בוסטון: ֶּבק ֵּביי וסאות' ֶאנד 97,   

98-99
בוסטון: נורת' ֶאנד וקו המים 87,   

88-89
ִּביקֹון היל (בוסטון) 64-65  

ֶּברלינגטֹון (ורמונט) 236-37,   
238-39

גבעות ליצ'פילד (קונטיקט) 213  
הרטפורד (קונטיקט) 203  

ֶווֶת'רזפילד (קונטיקט) 210-11  
ורמונט 232-33  

חופי רוד איילנד 194-95  
טיול רכב באזור אגם וויֶנֶּפסֹוקי   

(ניו המפשייר) 268
טיול רכב באזור האי בלוק (רוד   

איילנד) 196-97
טיול רכב באזור נורת' שֹור   

(מסצ'וסטס) 144-45
מחוז החוף ֵפיירפילד (קונטיקט)   

228-29
(ה)מיטב של בוסטון 56-57  

מיין 280-81  
מסצ'וסטס 138-39  

מפרץ ֶּפנֹוּבסקֹוט (מיין) 291  
מפת רחובות בוסטון 126-131  

ניו אינגלנד 16-17, 134-35  
ניו המפשייר 254-55  

ניּוּפֹורט (רוד איילנד) 187,   
188-89

נתיב החירות (בוסטון) 58-61  
סטרֹוֶּברי ּבנק (ּפֹורטסמּות', ניו   

המפשייר) 258-59
ֵסייֶלם (מסצ'וסטס) 140, 142-43  
(ה)פארק הלאומי אקאדיה (מיין)   

292-93

מסים
מלונות 307-08, 367  

מסעדות 367  
קניות 340, 367  
מסעדות 320-39

אלכוהול ועישון 321  
בוסטון 324-29  

הזמנות 320  
ורמונט 335-36  

(ה)טעמים של ניו אינגלנד   
322-23

ילדים 321  
מטיילים נכים 321  

מיין 338-39  
מסים 367  

מסצ'וסטס 329-31  
ניו המפשייר 336-38  

קוד לבוש 321  
קונטיקט 333-35  

רוד איילנד 331-33  
שעות פתיחה 320  

תשלום וטיפים 320-21  
ראו גם מאכלים ומשקאות  

10 Massachusetts מסצ'וסטס
טיול רכב באזור נורת' שֹור   

144-45
לשכות מידע לתיירים 369  

מודיעין שלכת 379  
מלונות 313-14  

מסעדות 329-31  
מפה 138-39  

שביל המֹוהֹוק 168-69  
תחבורה 138  

מסצ'וסטס אֹודּוּבֹון, אגודת 
 Massachusetts Audubon

359 Society
מסצ'וסטס, בית הנבחרים של 

 Massachusetts State (בוסטון)
72-73 ,63 House

(ה)מיטב של בוסטון 57  
נתיב החירות 58  

מסצ'וסטס ג'נרל הוספיטל 
 Massachusetts General

371 Hospital
מסצ'וסטס הֹול (קיימּברידג') 
116 Massachusetts Hall

מסצ'וסטס, המכון הטכנולוגי 
של (ֶאם.ָאיי.טי, קיימּברידג') 
 Massachusetts Institute

 of Technology (M.I.T.,
115 ,33 Cambridge)

מסצ'וסטס, מוזיאון לאמנות 
בת�זמננו (נורת' אדאמס) 

 Massachusetts Museum of
168 Contemporary Art

 King Philip’s מלחמת המלך פיליפ
46 War (1675-76)

מלחמת העצמאות האמריקנית 
48-49 (1775-83)

לקסינגטון (מסצ'וסטס) 124  
קונקורד (מסצ'וסטס) 148  
(ה)קרב בּבאנֶקר היל 44-45  

ראו גם המהפכה האמריקנית  
 World מלחמת�העולם השנייה

52 War II
80 Malcolm X מלקולם אקס

 Malcolm, Daniel מלקולם, דניאל
60

'ממסילות לשבילים', ארגון השימור 
 Rails-to-Trails Conservancy

357
 Mount (ורמונט) מנספילד, הר

235 Mansfield
מנפטת סֵלייֶטר, מוזיאון ההיסטוריה 

 Slater (ּפֹוטאֶקט) החיה של
 Mill Living History Museum

176-77
 Manchester (ורמונט) מנצ'סטר

245
מלונות 316-17  

מנצ'סטר, חנויות עודפי מעצבים 
 Manchester Design (ורמונט)

345 Outlets
מנצ'סטר (ניו המפשייר) 

262 Manchester
מלונות 318  

מסעדות 337  
נמל�התעופה 374  

מנצ'סטר סנטר (ורמונט)
 Manchester Center

מסעדות 335  
 Manchester(קונטיקט) מנצ'סטר

מסעדות 334  
מנצ'סטר�ָּביי�ֶדה�סי (מסצ'וסטס) 
144 Manchester-by-the-Sea

 ,Massasoit ָמסאסֹויט, פסל הצ'יף
152

371 MasterCard מסטרקארד
מסילות רכבת 375

מוזיאון הרכבות (צ'אֶת'ם) 161  
מוזיאון ֶשלּבֹורן 243  

מסילת הרכבת הנופית קֹונֵוויי   
269

מסילת הרכבת הצרה ומוזיאון   
מיין (פורטלנד) 285

רכבת הזיזים של הר וושינגטון   
271

(ה)רכבת המרכזית של קייפ קוד   
162

'מסילת הרכבת המחתרתית' 
 ,50-51 Underground Railroad

71
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Natick (מסצ'וסטס) נאטיק
מסעדות 329  

Nashua (ניו המפשייר) נאשּוָאה
מסעדות 337  

נאשֹוָּבה, היקב של עמק (בולטון) 
 Nashoba Valley Winery

147 (Bolton)
נאשֹוָּבה, עמק (מסצ'וסטס) 

147 Nashoba Valley
 Mobility נגישות בינלאומית, ארגון

369 International
נהיגה 375, 378-79

ראו גם מכוניות  
נהיגה

אל ניו אינגלנד 375  
בטיחות 379  

בניו אינגלנד 378-79  
דלק 379  

השכרת רכב 378, 379  
חניה 379  

מהירות מותרת 378  
ראו גם טיולי רכב  

(ה)נהר, פסטיבל (הרטפורד) 
37 Riverfest

נהרות 23
נהרות הרפטינג המפורסמים של   

מיין 303
 Noguchi, Isamu נֹוגּוצ'י, איסאמּו

207
119 Nolde, Emil נֹולֶדה, אמיל

115 Noland, Kenneth 'נֹוֶלנד, קנת
נֹומקיג, מוזיאון וגן (סטֹוקּברידג') 

 Naumkeag Museum and
171 Gardens

Noank (קונטיקט) נֹונק
מסעדות 334  

נֹורוֹוק, פסטיבל הצדפות (איסט 
 Norwalk Oyster Festival (נֹורוֹוק

38 (East Norwalk)
229 Norwalk (קונטיקט) נֹורוֹוק

מלונות 316  
216 Norwich (קונטיקט) 'נוריץ

נורמה ֶטריס ת'יאטר (צ'סטר) 
 Norma Terris Theatre

220 (Chester)
נורמן רֹוקֶוול, מוזיאון (סטֹוקּברידג') 

 Norman Rockwell Museum
171

נורמן, שמורת הציפורים (מיֶדלטאון, 
 Norman Bird (רוד איילנד

185 Sanctuary
213 Norfolk (קונטיקט) נֹורפֹוק

 North (מסצ'וסטס) נורת' אדאמס
168 Adams
מלונות 313  

מסעדות 330  

מרגרטה, ספינת הוד מלכותו 
 Margaretta, HMS (מאצ'יאס)

295
 Meredith (ניו המפשייר) 'ֶמֶרדית

268
מסעדות 337  

 The (ספרינגפילד) (ה)מרובע
166 Quadrangle

 Martineau, מרטינֹו, הארייט
19 Harriet

מרי ֶאל. דירינג בלוק (פורטלנד) 
286 Mary L. Deering Block

(ה)מרכז הלאומי להזמנת 
 National Recreation קמפינג

359 Reservation Service
מרכז ייל לאמנות בריטית (ניו הייבן) 

 Yale Center for British Art
226-27

(ה)מרכזי, בית�הקברות (בוסטון) 
69 Central Burying Ground

ֶמרֶצ'נטס בנק (ֶּברלינגטֹון) 
239 Merchants Bank

 Marconi (קייפ קוד) 'מרקוני ביץ
159 Beach

 Marconi, מרקוני, גּולֶיילמֹו
159 Guglielmo

מרתה'ז ויניארד, מוזיאון (ֶאדגרטאון) 
 Martha’s Vineyard Museum

156
מרתה'ז ויניארד (מסצ'וסטס) 

156-57 ,10 Martha’s Vineyard
מסעדות 329  

משטרה 370, 371
משמר החופים, מוזיאון המורשת 

 Coast Guard (ּבארנסֵטייֶּבל) של
162-63 Heritage Museum
ֶמֶשנטאֶקט ּפיקּואֹוט, מוזיאון 
 Mashantucket (קונטיקט)
216-17 Pequot Museum

ֶמֶשנטאֶקט (קונטיקט) 
 Mashantucket

מלונות 315  
משקעים 38

(ה)משרד להגנת הסביבה 
 Department of (קונטיקט)

359 Environmental Protection
משרדי חלפנות 372

מתחם האמנות, מוזיאון (דאקסֶּברי) 
153 Art Complex Museum
Anti- מתנגדי העבדות, אגודת

71 Slavery Society

נ
נאוטילוס, הצוללת האמריקנית 
217 Nautilus, USS (גרוטון)

פארק המדינה פרנקוניה נֹוץ' (ניו   
המפשייר) 276-77

פורטלנד (מיין) 284-85  
ּפֹורטסמּות' (ניו המפשייר)   

256-57
פרובידנס (רוד איילנד) 178-79  
צ'רלסטאון (מסצ'וסטס) 123  

קו החוף הלאומי קייפ קוד   
(מסצ'וסטס) 158-59

קונקורד (מסצ'וסטס) 149  
קיימברידג' (מסצ'וסטס) 115  

רוד איילנד 174-75  
שביל האמנות האימפרסיוניסטית   

(קונטיקט) 206-07
שביל הָאּפאלאצ'ים 26-27  

שביל המֹוהֹוק (מסצ'וסטס)   
168-69

מפלים
(ה)אגן (פארק המדינה פרנקוניה   

נֹוץ') 276
 Allagash Falls (מיין) ָאָלגאש  

303
מאצ'יאס (מיין) 295  

מֹוס גֶלן (עמק ֶמד ריבר) 241  
סאּבאֵדיי (ניו המפשייר) 274  

סילבר קאסֵקיידז (ניו המפשייר)   
272-73

פארק המדינה קרֹופֹורד נוץ' (ניו   
המפשייר) 275

מפרץ מסצ'וסטס, חברת 
 Massachusetts Bay Company

46
מפרץ מסצ'וסטס, מושבת 

 Massachusetts Bay Colony
202 ,181 ,122

מפרץ ספינות�הקרב, מוזיאון (פֹול 
 Battleship Cove (Fall (ריֶבר

125 River)
 McAuliffe, מקאֹוליף, כריסטה

263 Christa
מקאֹוליף�שפרד, המרכז הלימודי 
 McAuliffe-Shepard (קונקורד)

263 Discovery Center
מקדש הבונים החופשיים 

 Masonic Temple (ֶּברלינגטֹון)
238

 MacMillan, מקמילן, דונלד
288 Donald

 McKim, מק'קים, ִמיד, אנד ָווייט
180 Mead, & White

 McKim, Charles מק'קים, צ'רלס
104 ,98

 McCloskey, מק'קלֹוסקי, רוברט
68 Robert

מק'קלּור, מרכז מבקרים והאסם 
 McClure Visitor Center העגול
242 Round Barn (ֶשלּבֹורן) and
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ניו המפשייר, מרכז הקניות של 
 Mall of New (מנצ'סטר)

345 Hampshire
ניו וּודֶּברי, שוק הפשפשים 

 New Woodbury והענתיקות
347 Antiques and Flea Market
ניו לונדון בארן פלייהאוס (ניו לונדון, 

 New London (ניו המפשייר
266 Barn Playhouse

 New (ניו המפשייר) ניו לונדון
266 London
מסעדות 337  

 New London (קונטיקט) ניו לונדון
217

 New (מסצ'וסטס) ניו מרלבורו
 Marlborough

מלונות 313  
מסעדות 330  

 New (קונטיקט) ניו פרסטון
212 Preston

ניו ֵקייְנן, האגודה ההיסטורית 
 New Canaan Historical של

228 Society
 New Canaan (קונטיקט) ניו ֵקייְנן

229
 Newbury (בוסטון) ניּוֶּברי סטריט

101 Street
מפת רחובות מאוירת 99  

 Newman, Robert ניומן, רוברט
91 ,60

קברו 90  
ניומרקט (ניו המפשייר) 

Newmarket
מסעדות 337  

ניּוּפֹורט, האגודה ההיסטורית של 
 Newport Historical Society

189
ניּוּפֹורט, הרגאטה של (ניּוּפֹורט) 

37 Newport Regatta
ניּוּפֹורט, פסטיבל הג'אז של 
 Newport Jazz (ניּוּפֹורט)

37 Festival
ניּוּפֹורט, פסטיבל הפולקלור 

 Newport Folk (ניּוּפֹורט) של
37 Festival

 ,10 Newport (רוד איילנד) ניּוּפֹורט
186-61 ,175 ,173

(ה)ּבֵרייֶקרז (ניּוּפֹורט) 190-91  
מלונות 314  

מסעדות 332  
מפה 187  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
וושינגטון סקוור 188-89

 Newcastle (מיין) ניוקאסל
מלונות 319  

ניו אינגלנד, מוזיאון שמיכות�
 New (לֹוֶאל) הטלאים של

146 England Quilt Museum
ניו אינגלנד, ספרות 34-35

ניו אינגלנד, קונסרבטוריון למוסיקה 
 New England (בוסטון)

 ,349 Conservatory of Music
351

ניו באלאנס, חנות המפעל (ּבָרייטון) 
 New Balance Factory Outlet

343
ניו בדפורד, הפארק הלאומי 

 New ההיסטורי לציד לוויתנים
 Bedford Whaling National

125 Historical Park
ניו בדפורד, מוזיאון ציד הלוויתנים 

 New Bedford Whaling של
125 Museum

ניו בריטן, מוזיאון לאמנות 
 New Britain אמריקנית

207 Museum of American Art
 New Britain (קונטיקט) ניו בריטן

207
מסעדות 334  

New Harbor (מיין) ניו הארּבֹור
מלונות 319  

ניו הייבן, המוזיאון והאגודה 
 New Haven ההיסטורית של

 Museum and Historical
225 Society

 New Haven (קונטיקט) ניו הייבן
224-29

מלונות 315-16  
מסעדות 334  

 ,11 New Hampshire ניו המפשייר
253-77

טיול רכב באזור אגם וויֶנֶּפסֹוקי   
268

לשכת מידע לתיירים 369  
מודיעין שלכת 379  

מלונות 317-18  
מסעדות 336-38  

מפות 254-55  
תחבורה 254  

ניו המפשייר, אגודת בעלי אתרי 
 New Hampshire הקמפינג של

 Campground Owners
359 Association

ניו המפשייר, אגודת רכבי�
 New Hampshire השלג של

363 Snowmobile Association
ניו המפשייר, מחלקת היערות 

 New Hampshire והפארקים של
 Division of Forests and Parks

359

נורת' ֶאנד וקו המים (בוסטון) 
 North End and the Waterfront

87-95
מלונות 312  

מסעדות 328  
מפת רחובות מאוירת 88-89  

נתיב החירות 60  
 North (רוד איילנד) נורת' גייט

176 Gate
 North (מסצ'וסטס) נורת' גראפטֹון

165 Grafton
 North (מיין) נורת' הייבן, האי

291 Haven Island
 North Hero (ורמונט) נורת' הירו

240
מלונות 317  

 North (ניו המפשייר) נורת' סאֶטן
Sutton

מלונות 318  
 North נורת' קֹונֵוויי, חנויות המפעל
345 Conway Factory Outlets
 North (ניו המפשייר) נורת' קֹונֵוויי

269 Conway
מסעדות 337  

נורת' קינגסטאון (רוד איילנד) 
 North Kingstown

מלונות 314  
נורת' שֹור, טיול רכב באזור 

 North Shore tour (מסצ'וסטס)
144-45

נורת'איסט הארּבֹור (מיין) 
294-95 Northeast Harbor
נורת'איסט קינגדום, פסטיבל 

 Northeast Kingdom השלכת
38 Fall Foliage Festival
נורת'המּפטֹון (מסצ'וסטס) 

167 Northampton
מסעדות 330  

 Northern נורת'רן אאוטדורס
363 Outdoors

 New (בוסטון) 'ניו אֹולד סאות' ֶצ'רץ
104 Old South Church

ניו אינגלנד, אגודת הפונדקים ואתרי 
 New England Inns הנופש של
309 and Resorts Association

ניו אינגלנד, בניין חברת הטלפון 
 New England (בוסטון) של

 Telephone Company Building
85

ניו אינגלנד, האקוואריום של 
 New England (בוסטון)

94-95 Aquarium
(ה)מיטב של בוסטון 57  

ניו אינגלנד, מוזיאון התעופה של 
 New England (ווינדזור לֹוקס)

215 Air Museum
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 Somerville (מסצ'וסטס) סֹוֶמרוויל
363

מלונות 313  
מסעדות 329  

 Somerville סֹוֶמרוויל ת'יאטר
353 Theatre

סֹונֶדרסטאון (רוד איילנד) 
193 Saunderstown

 Seuss, (תיאודור ָגייֶזל) סוס, ד"ר
166 ,33 Dr. (Theodore Geisel)

סוסים
חוות סוסי מורגן של אוניברסיטת   

ורמונט (ֵווייּברידג') 244
סופרים 34-35

סחרחרת הסוסים המעופפים 
 Flying Horses (אֹוק בלאפס)

156 Carousel
סחרחרת הסוסים המעופפים (וֹוץ' 

 Flying Horse Carousel (היל
195

33 Stata Center סטאטה סנטר
סטֹו, אתר הנופש ההררי (ורמונט) 
363 Stowe Mountain Resort
39 Stowe Derby (סטֹו) סטֹו דרבי

 Stowe, Harriet סטֹו, הארייט ּביֶצ'ר
81 Beecher

 Uncle Tom’s אוהל הדוד טום  
203 ,51 ,50 ,35 Cabin
ביתה (הרטפורד) 203  

235 Stowe (ורמונט) סטֹו
מלונות 317  

מסעדות 336  
 Stowe סטֹו, פסטיבל הגנים של

37 Garden Festival
סטודנטים, מטיילים 368, 389
 America’s סטונהנג' אמריקה
Stonehenge (נורת' ֵסייֶלם, 

261 North Salem)
281 Stonington (מיין) סטֹונינגטֹון

 Stonington (קונטיקט) סטֹונינגטֹון
מלונות 316  

מסעדות 335  
סטֹוקּברידג' (מסצ'וסטס) 

171 Stockbridge
מלונות 314  

סטּורּברידג' (מסצ'וסטס) 
165 Sturbridge

אֹולד סטּורּברידג' ויֶלג' 164  
מלונות 314  

מסעדות 330  
 Sturgis, סטּורג'יס, ויליאם ּביגאלֹו

113 William Bigelow
 Glen) Story Land ,סטורי לנד (גֶלן

269

219 Sabino (נמל מיסטיק) סאּבינֹו
 Sudbury (מסצ'וסטס) סאדֶּברי

147
מסעדות 330-31  

 South (מסצ'וסטס) סאות' ֶוולפליט
 Wellfleet

מלונות 314  
 South (קונטיקט) סאות' נֹורוֹוק

 Norwalk
מסעדות 334-35  

 South (מיין) סאות' פריּפֹורט
 Freeport

מסעדות 339  
סאות' קאונטי, חופי (רוד איילנד) 

194-95 South County Beaches
סאות' קאונטי, מוזיאון (ָנָרגאנֶסט) 
194 South County Museum

סאות' קינגסטאון (רוד איילנד) 
193 South Kingstown

 Southport (קונטיקט) סאות'ּפורט
מלונות 316  

 Sumner, Charles סאמֶנר, צ'ארלס
114 ,70

263 Sunapee, Lake סאנאּפי, אגם
סאנֵדיי ריבר, אתר הסקי (ניּורי, 
 Newry) Sunday River Ski

363 ,299 ,298 Resort
 Saco River סאקֹו, עמק הנהר

255 Valley
סאקֹוֶנט וֹורף (ליֶטל קֹומּפטֹון) 

189 Sakonnet Wharf
 Sackler, Arthur .סאקֶלר, ארתור מ

121 .M
סאקֶלר, מוזיאון (קיימּברידג') 

121 Sackler Museum
 ,115 Saarinen, Eero סאריֶנן, ֶארֹו

226
 Sebago Lake (מיין) ֶסּבאגֹו, אגם

298
 Sever Hall ('קיימּברידג) ֶסֶבר הֹול

117
 Saddleback (מיין) ֶסֶדלּבאק, הר

299 Mountain
סדרת המפורסמים של בוסטון 

351 Celebrity Series of Boston
Saugus (מסצ'וסטס) סֹוֶגס

מסעדות 330  
סוֹומּפסקֹוט (מסצ'וסטס) 

Swampscott
מסעדות 331  

111 Swan, James סוֹון, ג'יימס
 Swan, Hepzibah סוֹון, ֶהּפציָּבה

67 ,65
 Szathmary, סֹוטמארי, לואיש

181 Louis

New Castle (ניו המפשייר) ניו קאסל
מלונות 318  

מסעדות 337  
 Neiman (בוסטון) ניימן מרקוס

341 Marcus
 Naismith, James ֵנייסמית', ג'יימס

166
ניית'ן ֵהייל, בית�אחוזת (קֹוֶבנטרי) 
215 Nathan Hale Homestead

 Neal (פורטלנד) ניל דֹו, אנדרטת
284 Dow Memorial

ניניגֶרט פארק (צ'רלסטאון, רוד 
195 Ninigret Park (איילנד

ניקֹולס האוס, מוזיאון (בוסטון) 
63 Nichols House Museum

מפת רחובות מאוירת 65  
67 ,65 Nichols, Rose ניקֹולס, רוז

 Nixon, ניקסון, ריצ'רד מילהאוז
108 .Richard M
נכים, מטיילים 368

בידור 369  
במלונות 308  

במסעדות 321  
ֶננטאֶקט, האגודה ההיסטורית 
 Nantucket Historical של
157 Association (NHA)
ֶננטאֶקט, האי (מסצ'וסטס) 

157 ,10 Nantucket Island
מלונות 313  

מסעדות 329  
נעליים, חנויות 342, 343

ָנָרגאנֶסט (רוד איילנד) 
194 ,173 Narragansett

מסעדות 332  
142 Nurse, Rebecca ֶנרס, רבקה

(ה)נרקיסים, פסטיבל (ֶננטאֶקט) 
36 Daffodil Festival

נשקיית מדינת מיין (פורטלנד) 
287 State of Maine Armory

 Freedom (בוסטון) נתיב החירות
78 ,58-59 ,10 Trail

נתיב המורשת השחורה (בוסטון) 
71 Black Heritage Trail

 Maine נתיב מיין איילנד, אגודת
357 Island Trail Association

נתיב קאטאָמאּונט, איגוד (ורמונט) 
 Catamount Trail Association

363

ס
סאּבאֵדיי, מפל (ניו המפשייר) 

274 Sabbaday Falls
סאּבאת'ֵדיי ֵלייק, מוזיאון כפר 

השייקרים (ניו גלֹוסֶטר) 
 Sabbathday Lake

 Shaker Village Museum
298 (New Gloucester)
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 Smith, Richard סמית', ריצ'רד
193

ֶסנד ביץ' (הפארק הלאומי אקאדיה) 
293 Sand Beach

סנדוויץ', מוזיאון הזכוכית של 
163 Sandwich Glass Museum
 Sandwich (מסצ'וסטס) 'סנדוויץ

163
מלונות 314  

מסעדות 330  
 Mount Snow (ורמונט) סנֹו, הר

250 ,248
250 Snow, Reuben סנֹו, רּוּבן
סנטר סנדוויץ' (ניו המפשייר) 

268 Center Sandwich
מסעדות 336  

סנטר ֶצ'רץ' ובית�הקברות העתיק 
 Center Church and (הרטפורד)
202 Ancient Burying Ground

סנטרל�יוניון בלוקס (ֶּברלינגטֹון) 
238 Central-Union Blocks

 Spooner ('ּפלימּות) סּפּוֶנר האוס
153 House

 ,354 Sports bars ספורט, ברים
355
ספורט

פעילויות חורף 362-63  
ספינות

בית�הספר הבינלאומי לשחזור   
יאכטות (ניּוּפֹורט) 187 

גביע אמריקה 173, 177  
ָטייקֹונֶדרֹוָגה 243  

(ה)מוזיאון הימי ֶהֶרשֹוף/היכל   
התהילה של גביע אמריקה 
(בריסטול, רוד איילנד) 177

(ה)מוזיאון הימי מיין (ּבאת') 11,   
289

(ה)מוזיאון הימי ֶּפנֹוּבסקֹוט   
(סירסּפֹורט) 11, 290

(ה)מוזיאון הימי של אגם   
שאמּפֵליין (ֶורֶג'נס) 240

מוזיאון המכללה הימית הצבאית   
(ניּוּפֹורט) 187

מוזיאון מפרץ ספינות�הקרב (פֹול   
ריֶבר) 125

מוזיאון נהר קונטיקט (ֶאֶסקס)   
220

מוזיאון נמל מיסטיק (קונטיקט)   
 Mystic Seaport Museum

218-19
מוזיאון שיט היאכטות (ניּוּפֹורט)   

183 Museum of Yachting
(ה)ֵמייפָלאּוֶאר 152  

(ה)מספנות של צ'רלסטאון   
(צ'רלסטאון, מסצ'וסטס) 123

ֵסייֶלם, האתר ההיסטורי הימי 
 Salem Maritime הלאומי

141 National Historic Site
 Salem ֵסייֶלם, כפר המכשפות

142 Witch Village
 Salem ֵסייֶלם, מוזיאון המכשפות

140-41 Witch Museum
 ,10 Salem (מסצ'וסטס) ֵסייֶלם

140-43
מלונות 313  

מסעדות 330  
מפה 140  

מפת רחובות מאוירת 142-43  
 Salem ֵסייֶלם, משפטי המכשפות

142 ,141 Witch Trials
Saint- סיינט גֹוֶדנס, אוגוסטוס
 ,213 Gaudens, Augustus

266-67
סיינט גֹוֶדנס, האתר ההיסטורי 
Saint- (ניו המפשייר) הלאומי

 Gaudens National Historic
266-67 Site

סיינט ג'ונסֶּברי אֶתֵניאּום, הגלריה 
 St. Johnsbury לאמנות

234 Athenaeum Art Gallery
 St. (ורמונט) סיינט ג'ונסֶּברי

234 Johnsbury
 St. (בוסטון) 'ֵסיינט סטיֶבנס ֶצ'רץ

89 Stephen’s Church
סילאס ֵקייסי, חוות (סֹונֶדרסטאון) 

193 Silas Casey Farm
סילבר קאסֵקיידז (ניו המפשייר) 

272-73 Silver Cascades
 Seaman’s (פורטלנד) סיֶמנס קלאב

286 Club
214 Simsbury (קונטיקט) סימסֶּברי

מלונות 316  
מסעדות 334  

(ה)סינית, ראש השנה (בוסטון) 
39 Chinese New Year

224 Cinque, Joseph סינק, ג'וזף
 Sears, Clara סירס, קלרה ֶאנדיקֹוט

147 Endicott
290 Searsport (מיין) סירסּפֹורט

סלולריים, טלפונים 373
סֵלייטר ֶממֹוריָאל פארק (ּפֹוטאֶקט) 

177 Slater Memorial Park
 Slater, Samuel סֵלייטר, סמואל

176 ,48
סמואל ראסל האוס (מיֶדלטאון, 

 Samuel (קונטיקט ,Middletown
31 Russell House

53 ,42-43 Smith, John סמית', ג'ון
 Smith’s (וויקפורד) סמית', טירת

193 Castle

 Stuart, Gilbert סטיוארט, גילברט
71

אֹולד ָנָרגאנֶסט ֶצ'רץ' (וויקפורד)   
193 Old Narragansett Church
דיוקנו של ג'ורג' וושינגטון 180  

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   
(בוסטון) 112

מקום הולדתו (סֹונֶדרסטאון) 193  
קברו 69  

 Steinert, Morris סָטייֶנרט, מוריס
229

סטיֶּפלֵגייט, מרכז הקניות (קונקורד) 
345 Steeplegate Mall

 Settlers (רוד איילנד) סטלרז רוק
197 Rock

 Stamford (קונטיקט) סֶטמפֹורד
228

 Comedy clubs סטנד�אפ, מועדוני
355

 Standish, Myles סֶטנדיש, מיילס
153

סטנלי�וויטמן האוס (פארמינגטון) 
206 Stanley-Whitman House

Stratton (ורמונט) סטראטֹון
מסעדות 336  

סטרֹוֶּברי ּבנק (ּפֹורטסמּות', ניו 
 Strawbery Banke (המפשייר

256 ,11
מפת רחובות מאוירת 258-59  

 Strong, John סטרונג, ג'ון ושרה
214 and Sarah

סטרונג�פורטר האוס (קֹוֶבנטרי) 
215 Strong-Porter House

283 Strater, Henry סטֵרייֶטר, הנרי
 Stirling, James סטרלינג, ג'יימס

121
סטרלינג, הספרייה על�שם (ניו 

 Sterling Memorial (הייבן
227 Library

סטרלינג ופראנסין קלארק, המכון 
לאמנות על�שם (וויליאמסטאון) 

 The Sterling and Francine
168 Clark Art Institute

 Stern, Robert .סטרן, רוברט א. מ
104 .A.M

 CVS סי.וי.ֶאס, בית�מרקחת
371 Pharmacy

 Secret (ניּוּפֹורט) סיור בגנים סודיים
37 Garden Tour

 City of Boston סיטי אוף בוסטון
369

 City (ֶּברלינגטֹון) סיטי הֹול פארק
239 Hall Park

סיטי סקוור (צ'רלסטאון, 
122 City Square (מסצ'וסטס
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ע
עבדות

'מסילת הרכבת המחתרתית'   
 ,50-51 Underground Railroad

71
 Uncle Tom’s אוהל הדוד טום  

203 ,51 ,35 Cabin
אינמן פייג' 33  

הארייט ּביֶצ'ר סטֹו 35  
50 The Liberator המשחרר  

(ה)כנסייה האפריקנית (בוסטון)   
71

מרד הָאמיסטאד 224  
Anti- מתנגדי העבדות, אגודת  

71 Slavery Society
נתיב החירות 58-61  

נתיב המורשת השחורה (בוסטון)   
71

(ה)תנועה לביטול העבדות   
50-51 abolitionist movement

עוגת החתונה, בית (ֶקניּבנק) 
283 Wedding Cake House

עודפים, חנויות 344-45
עידן התגליות 42-43

עישון 367
במסעדות 321  

מכס 366  
עיתונים 389

עמק קונטיקט, המוזיאון לתולדות 
 Connecticut (ספרינגפילד)

166 Valley Historical Museum
עמק שאמּפֵליין, יריד (ֶאֶסקס 
 Essex Junction) ,ג'אנקֶשן
37 Champlain Valley Fair

ענתיקות, חנויות
בוסטון 342, 343  

ניו אינגלנד 346, 347  
ענתיקות, תערוכות 36, 38, 165

עצים, שלכת 24-25
(ה)עצמאות האמריקני, 

 American (ֶאקֶסֶטר) מוזיאון
260 Independence Museum

(ה)עצמאות האמריקני, 
 American (ֶאקֶסֶטר) פסטיבל
37 Independence Festival

 New ערב השנה החדשה, חגיגות
39 Year’s Eve celebrations

פ
פאבים, בוסטון 354, 355

פאבים�ִמבשלות
בבוסטון 354, 355  

 Padobie, 'ּפאדֹוּבי, אליזבת
184 Elizabeth

 Palladio, ּפאלאדיֹו, אנדראה
31 Andrea

 Scudder, Harriet סקאֶדר, הארייט
28

סקארּבֹורֹו, חוף המדינה (רוד 
 Scarborough State (איילנד

195 Beach
סקוואם, אגם (ניו המפשייר) 

268 Squam Lake
43 Squanto סקָוואנטֹו

ֶסקֹונד ביץ' (מיֶדלטאון, רוד איילנד) 
185 Second Beach

 Siasconset (מסצ'וסטס) סקֹונֶסט
157

סקי 362, 363
 Ski Maine אגודת הסקי של מיין  

363 Association
אגודת הסקי של ניו היימפשייר   

363 Ski New Hampshire
אתר הסקי ָאטיטאש מאונטן (ניו   

המפשייר) 270
אתר הסקי סאנֵדיי ריבר (ניּורי)   

299 ,298
ג'קסון (ניו המפשייר) 270  
הר לּון (ניו המפשייר) 275  

הרסנֹו (ורמונט) 250  
(ה)יער הלאומי גרין מאונטן   

(ורמונט) 248
ֶמד ריבר גֶלן (ורמונט) 241  

סטֹו (ורמונט) 235  
פארק המדינה מאונט סאנאּפי   

(ניו המפשייר) 263
ּפינֶקם נֹוץ' (ניו המפשייר) 270  

קילינגטֹון (ורמונט) 244-45  
שּוֶגרּבּוש (ורמונט) 241  

שּוֶגרלֹואף (עמק ָקָרּבאֶסט) 135,   
299

 Ski סקי, אגודה של ורמונט
363 Vermont

סקיֶנר, פארק המדינה (האדלי, 
 Hadley) Skinner State Park

166
 Sargent, John סרג'נט, ג'ון סינגר

98 Singer
מוזיאון איזבלה סטיוארט גארדֶנר   

(בוסטון) 109
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 110, 111, 112
(ה)ספרייה הציבורית של בוסטון   

104
 Sergeant, סרג'נט, הכומר ג'ון

171 Reverend John
סרטים ראו קולנוע
סרטים ראו קולנוע

36 Circus Smirkus ֶסרֶקס סֶמרֶקס
סתיו בניו אינגלנד 38-39

ניו אינגלנד הימית 28-29  
ספינות ומוזיאון מסיבת התה של   
 Boston Tea Party Ships בוסטון

93 ,87 and Museum
קאטאדין (גרינוויל) 302  

קֹונסטיטיּוֶשן (צ'רלסטאון,   
מסצ'וסטס) 123

רוחו של אית'ן אלן III (ֶּברלינגטֹון)   
237

שיט 358-60  
שיט 358, 359  

ראו גם צוללות, צפייה בלוויתנים,   
ציד לוויתנים

ספינות�המפרש, פסטיבל (ּבּות'ֵּביי 
37 Windjammer Days (הארּבֹור

ספינות�המפרש, פסטיבל (קמדן) 
38 Windjammer Festival

 Sparrow, Richard סֶּפרֹו, ריצ'רד
153

ספריות
  בית אגודת ֵמייפָלאּוֶאר 

(ּפלימּות') 153
אֶתֵניאּום וספריית ֶרדוּוד (ניּוּפֹורט)   

186
(ה)אֶתֵניאּום של בוסטון 70-71  

(ה)ספרייה הציבורית של בוסטון   
104 ,98

(ה)ספרייה והמוזיאון על�שם ג'ון   
פ. קנדי (בוסטון) 57, 108

(ה)ספרייה לזכר בייקר/ברי   
(האנֹוֶבר) 267

ספרייה לספרים נדירים ולכתבי�  
יד על�שם ָּבייֶנקי (ניו הייבן) 227
(ה)ספרייה על�שם סטרלינג (ניו   

הייבן) 227
 John (פרובידנס) ספריית ג'ון ֵהיי  

179 Hay Library
ספריית ג'ון קרטר בראון   

 John Carter Brown (פרובידנס)
179 Library

ספריית ג'ונס (ֶאמֶהרסט) 167  
ספריית וויידֶנר (קיימּברידג') 116  

ספרים, חנויות
74 Brattle Book Shop (בוסטון)  

בניו אינגלנד 346, 347  
ספרינגפילד, מוזיאון המדע של 

 Springfield Science Museum
166

ספרינגפילד (מסצ'וסטס) 
166 Springfield

מלונות 314  
מסעדות 330  

 Springfield ספרינגפילד, נשקיית
166 Armory

 Springer (ג'ורג'יה) ספרינגר, הר
26 Mountain (Georgia)
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.Fumagalli, J .'פּומאגאלי, ג
אינדיאנים מבשלים ומכינים אוכל   

41
309 ,306-07 Inns פונדקים

ּפֹוסט אֹופיס סקוור פארק (בוסטון) 
85 Post Office Square Park

 Popham ּפֹוּפהאם, מושבת
42 Colony

147 Ford, Henry פורד, הנרי
פורט אדאמס, פארק המדינה 

 Fort Adams State (ניּוּפֹורט)
187 Park

 Fort (קאסָטיין) 'פורט ג'ורג
291 George

פורט ֶווֶת'ריל, פארק המדינה 
 Fort Wetherill (ג'יימסטאון)

192 State Park
פורט ויליאם הנרי (ּבּות'ֵּביי הארּבֹור) 

289 Fort William Henry
פורט ויליאם הנרי פארק (ֶּפמאקוויד 
 Fort William Henry Park (פוינט

280 (Pemaquid Point)
 Fort McClary (קיֶטרי) פורט מקֶלרי

282
פורט נוקס, פארק המדינה 

 Fort Knox State (ּבאקספורט)
290-91 Park

פורטלנד, המוזיאון לאמנות של 
284 Portland Museum of Art

 ,11 Portland (מיין) פורטלנד
284-87

מלונות 319  
מסעדות 339  
מפה 284-85  

מפת רחובות מאוירת: אֹולד ּפֹורט   
286-87

 Portland פורטלנד, מצפה הכוכבים
285 Observatory

ּפֹורטסמּות' (ניו המפשייר) 
256-59 ,11 Portsmouth

מלונות 318  
מסעדות 338  
מפה 256-57  

מפת רחובות מאוירת: סטרֹוֶּברי   
ּבנק 258-59

ּפֹורטסמּות' (רוד איילנד) 
184 Portsmouth

298 Porter, Rufus פורטר, רּוֶפס
פוריטנים

אחוזת המטעות ּפלימֹות'   
(ּפלימּות') 154-55

מסעה של (ה)ֵמייפָלאּוֶאר 43  
ניו הייבן (קונטיקט) 224  

ּפלימּות' (מסצ'וסטס) 152  

סלייטר ֶממֹוריָאל פארק   
 Slater Memorial (ּפֹוטאֶקט)

177 Park
פארק המדינה רודודנדרון (ניו   

המפשייר) 261
פארק הפסלים ֶדקורדובה   

(לינקולן) 125
 Franklin (בוסטון) פרנקלין פארק  

109 Park
פארקמן, בימת התזמורת (בוסטון) 

69 Parkman Bandstand
 Parkman, .פארקמן, ג'ורג' פ

69 ,67 .George F
פארקר האוס ראו אֹומני פארקר 

האוס (בוסטון)
 Parker, Harvey .פארקר, הרווי די

80 .D
ֶּפֶג'ּפסקֹוט, האגודה ההיסטורית 

 Pejepscot (ּבראנזוויק)
288-89 Historical Society

 Federal (פרובידנס) פדרל היל
180 Hill

 Federal פדרציה, אדריכלות
31 architecture

 Poe, Edgar Allen פו, אדגר אלן
175 ,75

פֹוג וּבּוש�ֵרייזינֶגר, המוזיאונים 
 Fogg ('קיימּברידג) לאמנות
 Art and Busch-Reisinger

118-19 Museums
ּפֹוטאֶקט, פסטיבל האמנויות של 
38 Pawtucket Arts Festival

 Pawtucket Red ּפֹוטאֶקט רד סוקס
177 Sox

 Pawtucket (רוד איילנד) ּפֹוטאֶקט
176-77

 Point (רוד איילנד) 'פוינט ג'ודית
194 ,174 Judith

 Paul (בוסטון) פול ריביר האוס
92 Revere House

מפת רחובות מאוירת 89  
נתיב החירות 59  

 Paul (בוסטון) פול ריביר מֹול
92 Revere Mall

מפת רחובות מאוירת 89  
Pollock, Jackson ּפֹולֹוק, ג'קסון

(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   
(בוסטון) 112

פרובינסטאון (מסצ'וסטס) 161  
Polo/ (בוסטון) פולו/רלף לורן

343 Ralph Lauren
353 Folk music פולק, מוסיקת

 Fuller, פּוֶלר, ּבאקמינסֶטר
249 Buckminster

81 Fuller, Margaret פּוֶלר, מרגרט

 Falmouth (מסצ'וסטס) 'פאלמּות
163

מלונות 313  
פאלמּות'ָהייטס ביץ' (קייפ קוד) 
53 Falmouth Heights Beach

 Parris, ּפאריס, אלכסנדר
123 Alexander

פארמינגטון (קונטיקט) 
206-07 Farmington

מסעדות 333  
פארנזוּורת', מוזיאון לאמנות 
 Farnsworth Art (רוקלנד)

290 Museum
 Park (בוסטון) 'פארק סטריט ֶצ'רץ

70 ,58 Street Church
פארקים וגנים

'מחרוזת הברקת' (בוסטון) 109  
ֶאדג'וּוד פארק (ניו הייבן) 225  

אחוזת וגני ּבָליית'וֹולד (בריסטול,   
רוד איילנד) 177

איסט רוק פארק (ניו הייבן) 225  
ָאסטיקֹו ֶטראֶסס וגן ולודג' ת'ּוָיה   

(נורת'איסט הארּבֹור) 295
בוסטון קֹומֹון והגן הציבורי 10,   

109 ,68-69 ,58 ,56
ּבּושֶנל פארק (הרטפורד) 200,   

202
ֶּבק ֵּביי ֶפנז (בוסטון) 109  

(ה)גן הבוטאני ארנולד (בוסטון)   
108-09 Arnold Arboretum

גן הוורדים אליזבט פארק   
(הרטפורד) 202

גן פיסול צמחים גרין אנימלז   
(ּפֹורטסמּות', רוד איילנד) 184

גן�החיות ופארק רוג'ר וויליאמס   
(פרובידנס) 181

גרטרוד ג'קיל גארדן (וּודֶּברי)   
212 Gertrude Jekyll Garden

וֹוֶטרּפֵלייס פארק וריֶברוֹוק   
(פרובידנס) 180 

חוות עשבי התיבול ֶקּפריֶלנדס   
 Caprilands Herb (קֹוֶבנטרי)

215 Farm
חממת טאלקֹוט (סאות' ֶהדלי)   

166
חממת לימן (נורת'המּפטֹון) 167  

טיילת החוף (בוסטון) 100  
כריסטופר קולומבוס פארק   

(בוסטון) 92
לייטהאוס פוינט פארק (ניו הייבן)   

225
מוזיאון וגן נֹומקיג (סטֹוקּברידג')   

171
ניניגֶרט פארק (צ'רלסטאון, רוד   

איילנד) 195
סיטי הֹול פארק (ֶּברלינגטֹון) 239  
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פלנטריום כריסטה מקאֹוליף   
 Christa (קונקורד, ניו המפשייר)

263 McAuliffe Planetarium
פלנטריום צ'ארלס ֵהייֶדן (בוסטון)   

71
ֶפלּפס, מוזיאון פונדק (סימסֶּברי) 
214 Phelps Tavern Museum

ֶּפמאקוויד, גלריה לאמנות (ּבּות'ֵּביי 
 Pemaquid Art Gallery (הארּבֹור

289
ֶּפמאקוויד הקוליניאלית, אתר 
המדינה ההיסטורי (ּבּות'ֵּביי 

 Colonial Pemaquid (הארּבֹור
289 State Historic Site

ֶּפמאקוויד פוינט, מגדלור (ּבּות'ֵּביי 
 Pemaquid Point (הארּבֹור

289 Light
ֶּפנֹוּבסקֹוט, המוזיאון הימי 

 Penobscot Marine (סירסּפֹורט)
290 ,11 Museum

 Penobscot (מיין) ֶּפנֹוּבסקֹוט, מפרץ
290-91 Bay

מפה 291  
 Fenway (בוסטון) ֶפנֵוויי פארק

108 Park
 Fenollosa, ֶפנֹולֹוָסה, ארנסט

113 Ernest
(ה)פנייה החדה (מסצ'וסטס) 

164 Hairpin Turn
84 Faneuil Hall (בוסטון) ֶפנִייל הֹול

נתיב החירות 59  
 ,59 Faneuil, Peter ֶפנִייל, פיטר

84 ,70
74 .Pennell, H.B .ֶּפֶנל, ה. ב

 Festival (הרטפורד) פסטיבל האור
39 of Light

פסטיבל האורות (וויקפורד ויֶלג') 
 Festival of Lights (Wickford

39 Village)
(ה)פסטיבל הבינלאומי לאמנות 

 International Festival ולדעות
37 of Art and Ideas

פסטיבל הּבלּוגראס של תומס פוינט 
 Thomas (ּבראנזוויק, מיין) 'ביץ

 Point Beach Bluegrass Festival
37

פסטיבל העצים והמסורת 
 Festival of Trees (הרטפורד)

39 and Traditions
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 36-37

פעילויות חוץ 356-363
בטיחות 371  

פרובידנס, האֶתֵניאּום של 
178 Providence Athenaeum

 Pinkham, Joseph ּפינֶקם, ג'וזף
270

 Pinkham (ניו המפשייר) 'ּפינֶקם נֹוץ
270-71 Notch

פיצג'ראלד, ג'ון 'האני פיץ' 
 Fitzgerald, John “Honey

81 “Fitz
Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

(ה)גלריה לאמנות של   
אוניברסיטת ייל (ניו הייבן) 228
מוזיאון הּוד לאמנות (האנֹוֶבר)   

267
מוזיאון וּוסֶטר לאמנות 165  

(ה)מוזיאון לאמנות של פורטלנד   
284

ּפירי ומקמילן, המוזיאון הארקטי 
Peary- (ּבראנזוויק) על�שם

 MacMillan Arctic Museum
289 ,288

288 Peary, Robert ּפירי, רוברט
ּפירס מאנס (קונקורד, ניו המפשייר) 

263 Pierce Manse
 Pierce, Franklin ּפירס, פרנקלין

263 ,33
ּפירס�היצ'ּבֹורן האוס (בוסטון) 
92 Pierce-Hichborn House

 Pierpont, James ּפירּפֹונט, ג'יימס
224

פלּום, נקיק (פארק המדינה 
 Flume Gorge ('פרנקוניה נֹוץ

276
פלורנס גריזוֹולד, מוזיאון (אֹולד 

 Florence Griswold (ָליים
220 Museum

ּפֵליינוויל (בריסטול, קונטיקט) 
Plainville

מסעדות 334  
ּפלימֹות', אחוזת המטעות 

 Plimoth Plantation ('ּפלימּות)
154-55 ,152 ,10

 Plymouth ּפלימּות', חברת
42 Company

 Plymouth (מסצ'וסטס) 'ּפלימּות
152-53 ,10
מלונות 313  

מסעדות 330  
פלין, מרכז לאמנויות הבמה 

 Flynn Center for (ֶּברלינגטֹון)
236 the Performing Arts

פלינט, מרכז לחיי המתיישבים 
הראשונים בניו�אינגלנד (דירפילד) 

 Flynt Center of Early New
167 England Life

פלנטריום
מוזיאון ופלנטריום פיירּבנקס   

(סיינט ג'ונסֶּברי) 234

(ה)פטריוטים, יום (לקסינגטון, 
 Patriot’s (קונקורד, מסצ'וסטס

36 Day
109 Piano, Renzo ּפיָאנֹו, רנצו
ּפיּבֹודי ֶאֶסקס, מוזיאון (ֵסייֶלם) 

140 Peabody Essex Museum
מפת רחובות מאוירת 142  

ּפיּבֹודי, מוזיאון לארכיאולוגיה 
ולאתנולוגיה (קיימּברידג') 

 Peabody Museum of
 Archaeology and Ethnology

120
ּפיּבֹודי, מוזיאון לטבע (ניו הייבן) 

 Peabody Museum of Natural
228-29 History

100 Fiedler, Arthur פידלר, ארתור
ּפיט, מסבאת (ּפֹורטסמּות', ניו 
258 Pitt Tavern (המפשייר

 Pittsfield (מסצ'וסטס) ּפיטספילד
170

 Pitcairn, ּפיטֶקרן, מייג'ור ג'ון
45 Major John

.Pei, I.M ֵּפיי, ָאיי.ֶאם
(ה)ספרייה והמוזיאון על�שם ג'ון   

פ. קנדי (בוסטון) 108
ֶאם.ָאיי.טי. (קיימּברידג') 115  
בית�העירייה של בוסטון 84  

ג'ון הנקוק טאואר (בוסטון) 105  
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 110
33 Page, Inman ּפייג', אינמן

224 Pieh, Sengbe ִּפָייה, ֶסנגֶּבה
80 Pain, Elizabeth ֵּפיין, אליזבת

 Paine, Robert ֵּפיין, רוברט טריט
70 Treat

 Feininger, Lyonel ָפיינינֶגר, ָלייֶנל
119

פיירּבנקס, מוזיאון ופלנטריום (סיינט 
 Fairbanks Museum (ג'ונסֶּברי

234 and Planetarium
 Fairbanks, פיירּבנקס, ת'אדיֹוס

234 Thaddeus
 Peale, ּפיל, צ'ארלס ווילסון

112 Charles Willson
ּפילגרים הֹול, מוזיאון (ּפלימּות') 

152-53 Pilgrim Hall Museum
 Philippoteaux, פיליּפֹוטֹו, פול

105 Paul
 Phillips (אנדובר) פיליפס, אקדמיית

33 ,32 Academy (Andover)
פיליפס ֶאקֶסֶטר, אקדמיית 

 Phillips Exeter (ֶאקֶסֶטר)
260 ,33 ,32 Academy

32 Phillips, John פיליפס, ג'ון
 Phillips, Samuel פיליפס, סמואל

32



נדקס  | אי  408

מוזיאון ציד הלוויתנים של ניו   
בדפורד 125

נמל מיסטיק 218  
(ה)פארק הלאומי ההיסטורי לציד   

לוויתנים ניו בדפורד
203 Chihuly, Dale צ'יהּולי, ֵדייל

 Chittenden (ורמונט) צ'יֶטנֶדן
מלונות 316  

 Chinatown (בוסטון) צ'יינה�טאון
74

 Channing, ֵצ'יינינג, ויליאם ֶאֶלרי
68 William Ellery

צ'ייס האוס (ּפֹורטסמּות', ניו 
135 Chase House (המפשייר

מפת רחובות מאוירת 258  
 Chaffee, Dr. ֵצ'ייפי, ד"ר ֶהֶזקאָיה

214 Hezekiah
צ'ייקובסקי, פיוטר איליץ' 75

ֶצ'סֶטרוּוד (סטֹוקּברידג') 
171 ,137 Chesterwood

צפרות 359, 360
מרכז החוף קונטיקט אֹודּוּבֹון   

(מילפורד) 225
מרכז הטבע וינס (קוויצ'י) 251  

שמורת הציפורים נורמן   
(מיֶדלטאון, רוד איילנד) 185

צ'רלסטאון, החוף העירוני (רוד 
 Charlestown Town (איילנד

195 Beach
צ'רלסטאון, המספנות של 

 Charlestown Navy (מסצ'וסטס)
123 ,61 Yard

צ'רלסטאון (מסצ'וסטס) 
122-23 Charlestown

מלונות 312  
מסעדות 328  

מפה 123  
נתיב החירות 61  

צ'רלסטאון (רוד איילנד) 
194-95 Charlestown

מלונות 314  
מסעדות 331  

Church, Frederic ֶצ'רץ', פרדריק
ּבר הארּבֹור (מיין) 294  

וודסוּורת' אֶתֵניאּום (הרטפורד)   
202

מוזיאון ברקשייר (ּפיטספילד) 170  
 Churchill, Sir צ'רצ'יל, סר וינסטון

271 Winston

ק
 Cabot, קאּבֹוט, אדוארד קלארק

70 Edward Clarke
43 ,42 Cabot, John קאּבֹוט, ג'ון
226 Kahn, Louis קאהן, לואיס

302 Katahdin (גרינוויל) קאטאדין

פרנקוניה נֹוץ', פארק המדינה (ניו 
 Franconia Notch (המפשייר

 ,275 ,254 ,11 State Park
276-77

 Franconia (ניו המפשייר) פרנקוניה
מלונות 318  

 Franklin, פרנקלין, בנג'מין
81 ,70 Benjamin

 Preston, .פרסטון, ויליאם ג'י
68 .William G

 Prescott, ּפֶרסקֹוט, קולונל ויליאם
45 ,44 Colonel William

פשיעה 370

צ
צ'ארלמֹונט (מסצ'וסטס) 

168 Charlemont
מלונות 313  

צ'ארלס דבליו מורגן (נמל מיסטיק) 
218 Charles W. Morgan

צ'ארלס ֵהייֶדן, פלנטריום (בוסטון) 
 Charles Hayden Planetarium

71
100 ,71 Charles River צ'ארלס, נהר

 Charles (בוסטון) צ'ארלס סטריט
66 Street

מפת רחובות מאוירת 64  
צ'ארלס סטריט, כנסיית (בוסטון) 

 Charles Street Meeting
66 House

מפת רחובות מאוירת 64  
צ'ארלס ק. קלאּפ בלוק (פורטלנד) 
286 Charles Q. Clapp Block
 Chatham (מסצ'וסטס) צ'אֶת'ם

161
מלונות 313  

220 Turtle (ֶאֶסקס, קונטיקט) צב
 Choate, Joseph .צ'ֹוט, ג'וזף ה

171 .H
צ'ֹוט רוזמרי הֹול (וֹולינגפֹורד) 
 Choate Rosemary Hall

33 (Wallingford)
צוללות

מוזיאון כוח הצוללות (גרוטון)   
217

(ה)צוללת ָאלּבאקֹור (ּפֹורטסמּות',   
ניו המפשייר) 257

צ'ֹוקֹורּוָאה, אגם (ניו המפשייר) 
274 Chocorua Lake

צ'ֹוקֹורּוָאה, הר (ניו המפשייר) 
274 Mount Chocorua

35 Cheever, John צ'יֶבר, ג'ון
ציד 361

ציד הלוויתנים 28-29
(ה)אי ֶננטאֶקט 157  

פרובידנס ּפֵלייס, מרכז הקניות 
 Providence Place (פרובידנס)

345
 Providence (רוד איילנד) פרובידנס

178-79 ,175 ,173 ,10
מלונות 314-15  

מסעדות 332-33  
מפה 178-79  

פרובינס ֶלנדס, אזור (קייפ קוד) 
158 Province Lands Area

פרובינסטאון (מסצ'וסטס) 
160 Provincetown
מושבת האמנים 161  

מלונות 313  
פרֹוג הֹולֹו, מרכז מלאכת�היד של 

 Frog (ֶּברלינגטֹון) מדינת ורמונט
 Hollow Vermont State Craft

347 Center
ּפרּוֶדנס קֶרנֶדל, מוזיאון (לבנון) 

 Prudence Crandall Museum
216

ּפרּוֶדנֶשל, מרכז הקניות ומגדל 
 Shops at Prudential (בוסטון)
 Tower and shopping Center

341
פרּוטֶלנדז, מוזיאוני (הרווארד) 
147 Fruitlands Museums

 Frost, Robert פרוסט, רוברט
244 ,35

ספריית ג'ונס (ֶאמֶהרסט) 167  
קברו 249  

רוברט פרוסט וניו המפשייר 275  
פרוסטי דרו, מצפה הכוכבים 

 Frosty (צ'רלסטאון, רוד איילנד)
195 Drew Observatory

ּפרֹוָפייל, אגם (פארק המדינה 
277 Profile Lake ('פרנקוניה נֹוץ
 Perry, Oliver ֶּפרי, אוליבר האזארד

188 Hazard
 Fryeburg (פָרייֶּברג) פָרייֶּברג, יריד

38 Fair
Fryeburg (מיין) פָרייֶּברג

מלונות 319  
פריּפֹורט, איגוד הסוחרים 

 Freeport Merchants של
345 Association

288 Freeport (מיין) פריּפֹורט
מלונות 319  

33 .Perelman, S.J .'ֶּפרלמן, ס. ג
 French, פֶרנץ', דניאל צ'סטר

Daniel Chester
בית�אחוזת ֶצ'סֶטרוּוד   

171 Chesterwood estate
148 Minute Man מיֶנט ֶמן, פסל  
(ה)ספרייה הציבורית של בוסטון   

104
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קונטיקט אֹודּוּבֹון, אגודת 
 Connecticut Audubon Society

359
קונטיקט אֹודּוּבֹון, מרכז החוף 

 Connecticut (מילפורד)
 Audubon Coastal Center

225 (Milford)
קונטיקט, המוזיאון של נהר (ֶאֶסקס, 

 Connecticut River (קונטיקט
220 ,11 Museum

קונטיקט, מוזיאון החשמליות של 
 Connecticut (איסט ווינדזור)

 Trolley Museum (East
214 Windsor)

 Connecticut River קונטיקט, נהר
214 ,23

140 Conant, Roger קֹוֶננט, רוג'ר
קֹונסטיטיּוֶשן, הספינה האמריקנית 

(צ'רלסטאון, מסצ'וסטס) 
123 ,90 ,61 Constitution, USS

 Concord קונקורד, כרכרות
263 Coaches

קונקורד, מוזיאון (קונקורד, 
 Concord Museum (מסצ'וסטס

148
 Concord (מסצ'וסטס) קונקורד

148-49
מלונות 313  
מפה 149  
סופרים 34  

 Concord (ניו המפשייר) קונקורד
262-63

מלונות 317  
מסעדות 336-37  

90 Copp, William קֹוּפ, ויליאם
 Copley, John קֹוּפלי, ג'ון סינֶגלטֹון

Singleton
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

 Museum of Fine Arts (בוסטון)
112 ,110

קֹוּפלי סקוור (בוסטון) 104  
שרה אירווינג 142  

 Copley (בוסטון) קֹוּפלי סקוור
104 Square

מפת רחובות מאוירת 98  
קֹוּפלי ּפֵלייס, מרכז הקניות (בוסטון) 

342 Copley Place
קֹוּפס היל, בית�הקברות (בוסטון) 
 Copp’s Hill Burying Ground

90 ,60
מפת רחובות מאוירת 88  

163 Cooper, Gary קּוֶּפר, גארי
 Cooper, קּוֶּפר, ג'יימס פנימור

216 James Fenimore
371 Cook, Thomas קוק, תומס

(ה)קולגיאלית, המכללה (ֵסייּברּוק, 
 Saybrook) Collegiate School

32
 Calder, קֹולֶדר, אלכסנדר

207 Alexander
202 Stegosaurus סטגוסאורוס  

 Columbus, ,קולומבוס, כריסטופר
66 ,43 ,42 Christopher

 Colony (ניּוּפֹורט) קולוני האוס
189 ,31 House

 Colonial (בוסטון) קולוניאל ת'יאטר
351 ,74 Theatre

קולוניאלית, אדריכלות 30
קולוניאלית, בוסטון ראו בוסטון 

העתיקה ורובע העסקים
(ה)קולוניאלית, ניו אינגלנד 

46-47 Colonial New England
50 Colt, Samuel קולט, סמואל

קולט, פארק המדינה (בריסטול, רוד 
177 Colt State Park (איילנד

 Coolidge, Calvin קּולידג', קלווין
251 ,52

אתר המדינה ההיסטורי קלווין   
קּולידג' (ּפלימּות' נֹוץ') 251

קולנוע
בוסטון 351  

מיּוגאר אֹומני ת'יאטר (בוסטון)   
71

קֹומֹונֶוולת' אבניו (בוסטון) 
 Commonwealth Avenue

109 ,101
מפת רחובות מאוירת 99  

קֹומֹונֶוולת' שייקספיר, 
להקת התיאטרון (בוסטון) 

 Commonwealth Shakespeare
349

קומקסט, מרכז לאמנויות הבמה 
 Comcast Center (מנספילד)

 for the Performing Arts
353 ,352 (Mansfield)

קֹונֵוויי, מסילת הרכבת הנופית 
269 Conway Scenic Railroad

 ,11 Connecticut קונטיקט
199-229

טיול רכב במחוז החוף ֵפיירפילד   
228-29

לשכת מידע לתיירים 369  
 foliage hotline מודיעין שלכת  

397
מלונות 315-16  

מסעדות 333-35  
מפה 200-01  

שביל האמנות האימפרסיוניסטית   
206-07

תחבורה 200  

 Mount (מיין) קאטאדין, הר
281 Katahdin

שביל הָאּפאלאצ'ים 26, 27  
קאטלר מג'סטיק ת'יאטר (בוסטון) 
 ,349 Cutler Majestic Theatre

351
297 Calais (מיין) קאֶלס

קאנו, שיט 357, 358
 ,206 Cassatt, Mary קאסאט, מרי

207
291 Castine (מיין) קאסָטיין

קאסין יאנג, הספינה האמריקנית 
 Cassin (צ'רלסטאון, מסצ'וסטס)

123 Young, USS
Caribou (מיין) קאריּבּו

מלונות 319  
קדילק, הר (הפארק הלאומי 

 Cadillac Mountain (אקאדיה
293

קדם�מכללתיות, מכינות 
33 Preparatory schools

קו המים ראו נורת' ֶאנד וקו המים 
(בוסטון)

105 Cobb, Henry קֹוּב, הנרי
215 Coventry (קונטיקט) קֹוֶבנטרי

מלונות 315  
קֹוֶבנטרי, שוק האיכרים האזורי של 

 Coventry Regional Farmers’
215 Market

קֹוגשאל פארם, מוזיאון (בריסטול, 
 Coggeshall Farm (רוד איילנד

177 Museum
קוד, קייפ ראו קייפ קוד

 Codman (לינקולן) קֹודמן, אחוזה
125 Estate

125 Codman, John קֹודמן, ג'ון
22 Coastline קו�החוף

234-35 Québec (קנדה) קוויבק
(ה)קווייקרים, כנסיית (רוד איילנד) 
176 Friends Meeting House

81 Quincy, Josiah קווינסי, ג'ֹוזאָיה
125 Quincy (מסצ'וסטס) קווינסי
 Quincy (בוסטון) קווינסי מרקט

84 Market
Quechee (ורמונט) קוויצ'י

מסעדות 336  
 Quechee (ורמונט) קוויצ'י, נקיק

251 Gorge
שלכת 25  

קֹול, מוזיאון לתחבורה 
 Cole Land (ֶּבנגֹור) יבשתית

297 Transportation Museum
 ,202 Cole, Thomas קֹול, תומס

294
קולבי�סויר, מכללת (ניו לונדון, 
 Colby-Sawyer (ניו המפשיר

266 College
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197 Clayhead (רוד איילנד) קֵלייֶהד
 Clayton & Bell קלייטון ֶאנד בל

102
 Clinton, קלינטון, הילרי רודהאם

124 ,33 Hillary Rodham
קלינטון, ויליאם ג'פרסון (ביל) 

 Clinton, William Jefferson
33 (Bill)

קמדן הילז, פארק המדינה 
290 Camden Hills State Park

290 Camden (מיין) קמדן
מלונות 318-19  

 Campobello (מיין) קמּפֹוֶּבלֹו, האי
296 Island
מפה 296  

קמפינג 356, 359
 Kennedy, Edward קנדי, אדוארד

156 ,53
 Kennedy, Joseph קנדי, ג'וזף

 163
 Kennedy, John קנדי, ג'ון פ. הבן

163 ,53 .F., Jr
 Kennedy, קנדי, ג'ון פיצג'ראלד

53 ,23 John Fitzgerald
(ה)אתר הלאומי ההיסטורי ג'ון פ.   

קנדי (ּברּוקָליין) 109
ָהיָאניס ּפֹורט (מסצ'וסטס) 163  

 John מוזיאון ג'ון פ. קנדי ָהיָאניס  
 F. Kennedy Hyannis Museum

162
(ה)ספרייה והמוזיאון על�שם   

 John (בוסטון) ג'ון פ. קנדי
 F. Kennedy Library and

108 ,57 Museum
קו החוף הלאומי קייפ קוד   

(מסצ'וסטס) 158
 Kennedy, Jacqueline קנדי, ג'קלין

163
 Kennedy family קנדי, משפחת

163
 .Kennedy, Robert F קנדי, רוברט

108 ,53
 ,109 Kennedy, Rose קנדי, רוז

163
 Kandinsky, קנדינסקי, וואסילי

119 Wassily
ֶקנט פֹולז, פארק המדינה (ֶקנט) 
213 Kent Falls State Park

213 Kent (קונטיקט) ֶקנט
מלונות 315  

מסעדות 333  
290 Kent, Rockwell ֶקנט, רֹוקֶוול

קנטרּברי, כפר השייקרים (ניו 
 Canterbury Shaker (המפשייר

264-65 ,253 Village

קייפ קוד, הרכבת המרכזית של 
 Cape Cod Central Railroad

162
קייפ קוד, מוזיאון לאמנות (דניס) 

162 Cape Cod Museum of Art
קייפ קוד, מוזיאון לטבע (ּברּוסֶטר) 

 Cape Cod Museum of Natural
161 History

 Cape Cod (מסצ'וסטס) קייפ קוד
158-63

קייפ קוד, קו החוף הלאומי 
 Cape Cod (מסצ'וסטס) של

 ,150-51 ,10 National Seashore
158-59

 Killington (ורמונט) קילינגטֹון
244-45

מלונות 316  
מסעדות 335  

סקי 363  
קימבל, שמורת החי (צ'רלסטאון, 
 Kimball Wildlife (רוד איילנד

194-95 Sanctuary
262 Keene (ניו המפשייר) ִקין

מלונות 318  
מסעדות 337  

 Pumpkin פסטיבל הדלעת  
38 Festival

81 Keayne, Robert ִקין, רוברט
 ,35 King, Stephen קינג, סטיבן

297
 King (דאקסֶּברי) קינג סיזר האוס

153 Caesar House
קינגז צ'אֶּפל ובית�הקברות (בוסטון) 

 King’s Chapel and Burying
80 ,78 ,58 Ground

 Mount Kineo (מיין) קיניאֹו, הר
302

 Kipling, קיּפלינג, רודיארד
250 Rudyard

קיץ בניו אינגלנד 36-37
 Clough, Ebenezer קלאף, איֶּבֵנייזר

88
 Clough (בוסטון) קלאף האוס

88 House
 Clapp, קלאּפ, צ'ארלס קווינסי

286 Charles Quincy
קלארקס טֵריידינג ּפֹוסט (לינקולן�

 Clark’s Trading Post (וודסטוק
274

119 Klee, Paul קֶלה, פול
קלווין קּולידג', אתר המדינה 

 Calvin ('ּפלימּות' נֹוץ) ההיסטורי
 Coolidge State Historic Site

251 (Plymouth Notch)
 Cleveland, קליבלנד, גרֹוֶבר

162 Grover

 Kokoschka, קֹוקֹושָקה, אוסקר
119 Oskar

 Corbauy, Louisa קֹורּבֹוי, לואיסה
51

קּורֶייר, מוזיאון לאמנות (מנצ'סטר, 
 Currier Museum (ניו המפשייר

262 of Art
Cornwell, Dean קֹורנֶוול, דין

עובדי רשת הטלפון ומרכזניות   
בעבודה 85

קורניש�ווינדזור, גשר (קורניש) 
 Cornish-Windsor Bridge

267 ,254 (Cornish)
קזינו

קזינו פוקסוודז ריזורט (סמוך   
 Foxwoods Resort (למיסטיק

216-17 Casino
קיאקים, שיט 358

 Kidd, (קפטן קיד) קיד, ויליאם
 ,192 William (Captain Kidd)

221
קיֶטרי, המוזיאון ההיסטורי והימי של 

 Kittery Historical and Naval
282 Museum

282 Kittery (מיין) קיֶטרי
מסעדות 339  

 Kittery Outlets קיֶטרי, שלוחות
345

קיימברידג', הדואר המרכזי של 
 Cambridge Main Post Office

373
קיימברידג' (מסצ'וסטס) 
114-21 Cambridge

מלונות 311-12  
מסעדות 327-28  

מפה 115  
קיימברידג', פסטיבל הנהר של 

 Cambridge River ('קיימּברידג)
36 Festival

קיימברידג', קואופרטיב האמנים 
 Cambridge Artists’ של

343 Cooperative
 Cambridge קיימברידג' קֹומֹון

114 Common
קיימברידג', שוק הענתיקות של 

 Cambridge Antique Market
343

קיימברידג'סייד גלריה, מרכז הקניות 
 Cambridgeside ('קיימּברידג)

341 Galleria
Cape Elizabeth (מיין) קייפ אליזבת

מלונות 318  
 Cape (דניס) קייפ פלייהאוס

162 Playhouse
 Cape קייפ קוד, הפסטיבל הימי של

36 Cod Maritime Days
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 ,10 Rhode Island רוד איילנד
173-97

טיול רכב באזור האי בלוק   
196-97

טיול רכב באזור חופי סאות'   
קאונטי 194-95

לשכת מידע לתיירים 385  
מודיעין שלכת 379  

מלונות 314-15  
מסעדות 331-33  

מפה 174-75  
תחבורה 175  

רוד איילנד, איגוד השכרת הסירות 
 Rhode Island Party and של
359 Charterboat Association

רוד איילנד, בית הנבחרים של 
 Rhode Island State (פרובידנס)

180-81 House
רוד איילנד, המוזיאון לאמנות של 
בית�הספר לעיצוב (פרובידנס) 

 Rhode Island School of
178 Design’s Museum of Art

רוד איילנד, מחלקת השימור והגנים 
 Rhode Island Department של
359 of Parks and Recreation

רוד איילנד, מכללת (פרובידנס) 
32 Rhode Island College

רודודנדרון, פארק המדינה (ניו 
 Rhododendron State(המפשייר

 261 Park
 Rodman’s (רוד איילנד) רֹודֶמנז הֹולֹו

196 Hollow
 Roosevelt, רוזוולט, אלינור

263 Eleanor
 Roosevelt, רוזוולט, פרנקלין דלאנו

296 Franklin Delano
רוזוולט קוטג' (האי קמּפֹוֶּבלֹו) 
296 Roosevelt Cottage

 Roosevelt, רוזוולט, תיאודור
250 ,23 Theodore

רוחו של אית'ן אלן III (ֶּברלינגטֹון) 
237 Spirit of Ethan Allen III
271 Ross, Donald רוס, דונלד

רוק אוף אייג'ס, מחצבת (גֶרניטוויל, 
 Graniteville) Rock of Ages

241 Quarry
 Roque רֹוק ּבלאפס, פארק המדינה

295 Bluffs State Park
רוק, מוסיקה 352, 353

 Rockwell, Norman רֹוקֶוול, נורמן
231

מוזיאון נורמן רֹוקֶוול   
(סטֹוקּברידג') 171

 Rocky Neck (מסצ'וסטס) רוקי ֶנק
145

 Carter, (ג'ימי) קרטר, ג'יימס ארל
245 James Earl (Jimmy)

קָרייטיריֹון ת'יאטר (ּבר הארּבֹור) 
294 Criterion Theatre

81 Crease, Thomas קריס, תומס
 Curley, James קרלי, ג'יימס מייקל

 81 ,67 Michael
קרן המטבע הבינלאומית 

 International Monetary Fund
271

 Crandall, קֶרנֶדל, ּפרּוֶדנס
216 Prudence

קֶרפטסֶּברי קֹומֹון (ורמונט) 
235 ,233 Craftsbury Common
קרפנטר, מרכז לאמנויות חזותיות 

 Carpenter Center ('קיימּברידג)
117 for Visual Arts

קת'ידרל ֶלדג' (נורת' קֹונֵוויי) 
269 Cathedral Ledge

ר
.Raleigh, C.S .ראלי, צ'ארלס ס

ָקטאלָּפה 28-29  
157 Russell, Lillian ראסל, ליליאן

Rush, John ראש, ג'ון
 Along the לאורך דרך הקרב  

148 Battle Road
רגאטת היאכטות הקלאסיות 

 Classic Yacht Regatta (ניּוּפֹורט)
37

ֶרדוּוד, אֶתֵניאּום וספריית (ניּוּפֹורט) 
 Redwood Library and

186 Athenaeum
רדקליף, מכון ללימודים מתקדמים 
 Radcliffe Institute ('קיימּברידג)

115 for Advanced Study
 Rowes Wharf (בוסטון) רֹואז וֹורף

93
 Rubens, Peter רובנס, פטר פאול

112 Paul
 Old (ה)רובע העתיק אֹולד ֶּבנינגטֹון

 Bennington Historic District
249

(ה)רובע הפיננסי ראו בוסטון 
העתיקה והרובע הפיננסי

רוברט האל פֶלמינג, מוזיאון 
 Robert Hull (ֶּברלינגטֹון)
237 Fleming Museum

רוג'ר דבליו וויֶלר, החוף על�שם 
 Roger W. Wheeler (רוד איילנד)

195 Memorial Beach
רוג'ר וויליאמס, גן�החיות ופארק 

 Roger Williams (פרובידנס)
181 Park and Zoo

 Rogers, רוג'רס, ג'יימס גאמבל
226 ,224 James Gamble

קנטרּברי (ניו המפשייר) 
 Canterbury
מסעדות 336  

 The (מיין) (ה)ֶקניָּבנקס
283 Kennebunks

ֶקניָּבנקּפֹורט (מיין) 
281 Kennebunkport

מלונות 319  
מסעדות 338  

 Kennebec River ֶקניֶּבק, נהר
303 ,23

קניות 340-47
אופנה וענתיקות בבוסטון 342-43  

אזורי הקניות של בוסטון   
 specialty districts in Boston

341
בתי כלבו 340-41  

גלריות למלאכות�יד 346, 347  
דאונטאון קרֹוסינג (בוסטון) 74  

הָארֵקייד (פרובידנס) 180  
חנויות כפריות 346-47  

חנויות ספרים 346, 347  
מסים 367  

מרכזי קניות 340, 341, 344, 345  
ניּוֶּברי סטריט (בוסטון) 101  

סיילים 340  
ענתיקות 36, 38, 165, 346, 347  

ציוד לפעילויות חוץ 345  
קווינסי מרקט (בוסטון) 84  

קניות מוזלות ואאוטלטים 344-45  
שעות פתיחה 340, 367  

תשלום ומסים 340  
קניות מוזלות 344-45
בבוסטון 342, 343  

ָקנָקָמָגס, הכביש המהיר (ניו 
 Kancamagus (המפשייר

274 ,11 Highway
 Harvest festivals קציר, פסטיבלים

38
קראּונינשילד בנטלי האוס (ֵסייֶלם) 

 Crowninshield Bentley House
143

 Carrabassett (מיין) ָקָרּבאֶסט, עמק
Valley

מלונות 319  
ראו גם שּוֶגרלֹואף (מיין)  

קֶרבֶקר, מישל גיֹום ז'אן ֶדה 
 Crèvecœur, Michel Guillaume

234 Jean de
 ,35 Kerouac, Jack קרואק, ג'ק

146
245 Crosby, Bing קרֹוסּבי, ּבינג

קרֹופֹורד נוץ', פארק המדינה (ניו 
 Crawford Notch (המפשייר

275 ,272-73 State Park
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ש
 Champlain, Lake שאמּפֵליין, אגם

240 ,236 ,11
 Champlain, שאמּפֵליין, סמואל ֶדה
297 ,240 ,231 ,20 Samuel de

343 Chanel (בוסטון) שאנל
 Cliff Walk (ניּוּפֹורט) שביל הצוק

186
שדה�הקרב פורט גריזוֹולד, פארק 

המדינה (ניו לונדון, קונטיקט) 
 Fort Griswold Battlefield State

217 Park
 Shaw (בוסטון) שֹו, אנדרטת

69 Memorial
69 Shaw, Robert שֹו, רוברט

 Shubert (בוסטון) שוברט ת'יאטר
75 Theatre

שּוֶגר היל, תערוכת הענתיקות של 
38 Sugar Hill Antique Show
 Sugarbush (ורמונט) שּוֶגרּבּוש

248 ,241
299 Sugarloaf (מיין) שּוֶגרלֹואף

סקי 135, 299, 325, 363  
שביל הָאּפאלאצ'ים 27  
שוקי פשפשים 366, 367

שֹור ָליין, מוזיאון לחשמליות (איסט 
 East Haven) Shore Line ,הייבן

225 Trolley Museum
81 Shure, Robert שור, רוברט

שיט 377
358-60 Cruises שיט

ראו גם צפייה בלוויתנים  
Shakers שייקרים

כפר השייקרס הנקוק (ּפיטספילד)   
170 ,169

כפר השייקרס קנטרּברי 253,   
264-65

מוזיאון השייקרס ֶאנפילד 266  
מוזיאון כפר השייקרס (ניו   

גלֹוסֶטר) 298
 Shelburne (ורמונט) ֶשלּבֹורן

מלונות 317  
מסעדות 336  

 Shelburne Farms ֶשלּבֹורן, חוות
237

 Shelburne ֶשלּבֹורן, מוזיאון
242-43 ,11 Museum

ֶשלּבֹורן פֹולז (מסצ'וסטס) 
169 Shelburne Falls

שלכת 24-25
מודיעין שלכת 379  

מתי לנסוע 366  
פסטיבל השלכת נורת'איסט   

קינגדום 38
 National שמורות החי הלאומיות

23 Wildlife Refuge (NWR)

ֶסֶבר הֹול (קיימּברידג') 117  
רכבות ראו מסילות רכבת

 Subways, רכבות תחתית בבוסטון
376 Boston

 Snowmobiling רכבי�שלג, נסיעה
363

רכבת 375
112 ,109 Rembrandt רמברנדט

 Wren, Sir ֶרן, סר כריסטופר
91 ,70 ,59 Christopher

ֶרנֶגלי ֵלייק, פארק המדינה (ֶרנֶגלי) 
299 Rangeley Lake State Park
 Rangeley (מיין) ֶרנֶגלי ֵלייקס, מחוז

299 Lakes Region
Rangeley (מיין) ֶרנֶגלי

מלונות 319  
Renoir, Pierre- רנואר, פייר אוגוסט

Auguste
(ה)מוזיאונים לאמנות פֹוג וּבּוש�  

ֵרייזינֶגר (קיימּברידג') 118
(ה)מכון לאמנות על�שם סטרלינג   
ופראנסין קלארק (וויליאמסטאון) 

168
ריקוד בּבּוז'יבאל 111, 112  

ֶרנת'אם ויֶלג', מרכז עודפי 
 Wrentham Village המעצבים

 34 Premium Outlets
רפואיים, מקרי חירום 370, 371

רפטינג 357, 378
מיין 303  
רפטינג 358

 Waterfront (בוסטון) רציפים
93 wharves

רשות הדגים וחיות�הבר של ארצות 
 United States Fish and הברית

359 Wildlife Service
(ה)רשות הלאומית לבטיחות 

 National בכבישים המהירים
 Highway Traffic Safety

379 Administration
רשות הפארקים הלאומיים, מרכז 

 National (ֵסייֶלם) המבקרים של
 Park Service Visitor Center

143
רשות הפארקים הלאומיים של 

 National Park אזור צפון�מזרח
359 Service Northeast Region

רשות התחבורה של מפרץ 
מסצ'וסטס, אוטובוסי (בוסטון) 

377 ,376 MBTA buses
רשות התחבורה של מפרץ 

מסצ'וסטס, רכבות תחתיות 
 MBTA (בוסטון) וחשמליות

 subway and trolley buses
377 ,376

290 Rockland (מיין) רוקלנד
מלונות 319  

מסעדות 339  
 Rockport (מסצ'וסטס) רוקּפֹורט

145
מסעדות 330  

 Rockefeller, John .רוקפלר, ג'ון ד
33 .D

 Rockefeller רוקפלר, משפחת
251 family

 Rockefeller, רוקפלר, נלסון
267 Nelson

271 Ruth, Babe רּות', ֵּבייּב
161 Rothko, Mark רֹותקֹו, מארק

 ,359 Paragliding רחיפת מצנחים
361

148 Revere, Paul ריביר, פול
אֹולד נורת' ֶצ'רץ' (בוסטון) 91  
בית הנבחרים של מסצ'וסטס   

(בוסטון) 72
(ה)טבח בבוסטון 47  

כפר השייקרס קנטרּברי 264  
(ה)מוזיאון לאמנויות היפות   

(בוסטון) 110, 112
פול ריביר האוס (בוסטון) 59, 89,   

92
פסלו 60, 89, 92  
פעמונים 80, 178  

קברו 58, 70  
(ה)רכיבה מבוסטון 48, 124  

109 Riverway (בוסטון) ריֶברֵוויי
 Riddle, רידל, תיאוֵדייט פופ

206 Theodate Pope
 Rivera, Abraham ריֶווָרה, אברהם

188
 Rivera (ניּוּפֹורט) ריֶווָרה האוס

188 House
 Wright, Frank רייט, פרנק לויד

262 Lloyd
 Ranger, Henry ריינג'ר, הנרי וֹורד

220 Ward
רייצ'ל קרסון, שמורת החי הלאומית 
 Rachel Carson National (מיין)

23 Wildlife Refuge
Richmond (ורמונט) ריצ'מונד

מלונות 317  
ריצ'רד סֶּפרֹו האוס (ּפלימּות') 

153 Richard Sparrow House
ריצ'רדסון, בניין (ֶּברלינגטֹון) 

238 Richardson Building
ריצ'רדסון, הנרי הֹוּבסֹון 

Richardson, Henry Hobson
טריניטי ֶצ'רץ' (בוסטון) 56, 99,   

103 ,102
(ה)כנסייה הבפטיסטית הראשונה   

(בוסטון) 99, 100
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Country Loft Antiques (סאות' 
 South Woodbury) ,וּודֶּברי

347 ,346
Danish Country (בוסטון) 342, 

343
 Dick’s Beantown Comedy Vault

(בוסטון) 355
90 Diller Scofidio + Renfro

371 Discover
Doyle’s Café (בוסטון) 355

Druid (קיימּברידג') 355
 Eastern Mountain Sports

345 Peterborough) ,פיטרבורו)
355 ,354 Emerald Lounge

379 Enterprise
Eugene Galleries (בוסטון) 343
European Watch Co. (בוסטון) 

343
375 Expedia.com

Fairfield Inn (בוסטון) 309
 FedEx Office Print & Ship

373 Center
Foot Paths (בוסטון) 343
110 Foster and Partners
Fritz Lounge (בוסטון) 355

 Grafton Village Cheese
251 ,250 Company

Grand Canal (בוסטון) 355
Gray’s Store (אדאמסוויל) 185
 Great Barrington Antiques

347 Center
Green Dragon Tavern (בוסטון) 

353
357 Green Mountain Club

375 Greyhound Lines
 Grolier Poetry Book Shop

(קיימּברידג') 343
Gypsy Bar (בוסטון) 355

Harbor Books (אֹולד ֵסייּברּוק) 347
 Harman’s Cheese & Country
 Sugar Hill) ,שּוֶגר היל) Store

347
Harvard Bookstore (קיימּברידג') 

343
 Harvard Cooperative Society

(קיימּברידג') 114
 Harvard Coop Bookstore

(קיימּברידג') 343
Helen’s Leather (בוסטון) 343
 Henry Sheldon Museum of

Vermont History (ֵווייּברידג') 
 UVM Morgan Horse Farm

244 (Weybridge)
359 Hinckley Yacht Charters
House of Blues 352, (בוסטון) 

353

קָרייטיריֹון ת'יאטר (ּבר הארּבֹור)   
294

שוברט ת'יאטר (בוסטון) 75  
(ה)תיאטרון הרפרטוארי של 

 American ('קיימּברידג) אמריקה
351 Repertory Theater

תקשורת 373
תקשורת 373

ֶת'רד ביץ' (מיֶדלטאון, רוד איילנד) 
185 Third Beach

379 Thrifty (השכרת רכב) ת'ריפטי

שמות מסחריים
 Acadia Mountain Guides

357 Climbing School
Alberts-Langdon (בוסטון) 343
All-Asia Café (קיימּברידג') 353

Andover Shop (קיימּברידג') 343
Ann Taylor 343 (בוסטון)

Antiques Marketplace (ּפאטֶנם, 
347 Putnam)

Arundel Antiques (אראנֶדל) 347
A Taste of Culture (קיימּברידג') 

343 ,342
Barneys New York (בוסטון) 341

 Bar Harbor Whale Watch
359 Company

Bay Windows (בוסטון) 369
Beacon Hill Skate Shop (בוסטון) 

363
Berk’s (קיימּברידג') 343

 Best Western International
(בוסטון) 309

Betsy Jenney (בוסטון) 343
 Big Chicken Barn Books

347 (Ellsworth ,'ֶאלזוֹורת)
Bobby from Boston (בוסטון) 343

349 BosTix
355 Boston Beer Garden

359 Boston Harbor Cruises
377 Boston Town Taxi

Brattle Theatre (קיימּברידג') 351
Bromfield Pen Shop (בוסטון) 

343
 Brown & Hopkins Country Store

347 (Chepachet ,ֶצ'ּפאֶצ'ט)
234 Cabot Creamery

 Cambridge Brewing Company
355

Cantab Lounge (קיימּברידג') 353
Cask ‘N’ Flagon (בוסטון) 355

377 Checker Cab of Cambridge
Clothware (קיימּברידג') 343

Club Passim (קיימּברידג') 353
341 Concierge of Boston
375 Concord Coach Lines

 Shantok ֶשנטֹוק ויֶלג' אֹוף ָאנֶקס
216 Village of Uncas

שעות פתיחה 367
בנקים 367, 372  

מסעדות 320  
קניות 340, 367  

37 Sunshine שעות שמש
 Great Depression (ה)שפל הגדול

52
ֶשרּבֹורן האוס (ּפֹורטסמּות', ניו 

 Sherburne House (המפשייר
259

ת
 Thumb, ת'אמּב, גנרל טום

221 General Tom
ת'ּוָיה, לודג' וגן (נורת'איסט 

 Thuya Lodge and (הארּבֹור
295 Gardens

תומס אויסטר האוס (נמל מיסטיק) 
219 Thomas Oyster House
תומס גריזוֹולד האוס (גילפורד) 

221 Thomas Griswold House
371 Thomas Cook תומס קוק

 Thoreau, Henry ת'ֹורֹו, הנרי דיוויד
81 ,20 David

 Walden (מסצ'וסטס) אגם וֹולֶדן  
149 Pond

אֹומני פארקר האוס (בוסטון) 80  
הר קאטאדין (מיין) 302  

טרנסצנדנטליזם 34  
פארק המדינה מֹונאדנֹוק (ניו   

המפשייר) 261
קברו 34  

תורנז' מרקטּפֵלייס, מרכז הקניות 
 Thornes (נורת'המּפטֹון)

345 Marketplace
 Greek (ה)תחייה היוונית, אדריכלות

31 Revival architecture
תחנות רדיו 373

תחנת המצילים אֹולד הארּבֹור (קייפ 
 Old Harbor Life-Saving (קוד

158 Station
תיאטראות

בוסטון 350, 351  
בית האופרה גאדספיד (איסט   

האֶדם) 220
(ה)היסטוריה של רובע   

התיאטראות של בוסטון 75
וואנג ת'יאטר (בוסטון) 75  

מרכז בוסטון לאמנויות 105  
מרכז פלין לאמנויות הבמה   

(ֶּברלינגטֹון) 236
נורמה ֶטריס ת'יאטר (צ'סטר)   

220
קולוניאל ת'יאטר (בוסטון) 74  
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Saks Fifth Avenue (בוסטון) 341
Sally O’Brien’s (סֹוֶמרוויל) 352

Scullers Jazz Club (ּבָרייטון) 353
Second Time Around (בוסטון 

וקיימברידג') 343
Settebello (קיימּברידג') 343

Stuart Weitzman (בוסטון) 343
Talbots (בוסטון) 341

The Alley (בוסטון) 355
The Burren (סֹוֶמרוויל) 353, 355

The Comedy Studio (בוסטון) 
355

 The Emporium Antique Center
(גֵרייט ֶּברינגטֹון) 347

The Field (קיימּברידג') 355
The Fours (בוסטון) 355

The Independent (סֹוֶמרוויל) 355
The Tannery (קיימּברידג') 342, 

343
349 Ticketmaster

81 Ticknor & Fields
Toad (קיימּברידג') 353

372 Travelex Currency Services
TT The Bear’s (קיימּברידג') 353

Twentieth Century Ltd (בוסטון) 
343

Tyson’s Old & Rare Books (איסט 
 East Providence) ,פרובידנס

347
357 VBT

Vermont Antique Mall (קוויצ'י) 
367

Vermont Country Store (ֶווסטֹון) 
347 ,251

 Very Special Arts Massachusetts
(בוסטון) 349

369 Visit New England.com
Wally’s Café (בוסטון) 353
347 Weston Village Store

347 Williamsburg General Store
Wonder Bar (Allston) (אֹולסֶטן) 

353
Yellow Cab (קיימּברידג') 377

Napoleon Room (בוסטון) 355
National (חברה להשכרת רכב) 

379
357 New England Climbing

 New England Hiking Holidays
357

 New England Mobile Book
 Newton ,ניוטון היילנדס) Fair

347 Highlands)
 New England Outdoor Center

363
Nick’s Comedy Stop (בוסטון) 

355
Niketown (בוסטון) 343

Nomad (קיימּברידג') 343
367 Northeast Auctions

 Old Number Six Book Depot
347 Henniker) ,ֶהניֶקר)

Orvis (מנצ'סטר, ורמונט) 345, 
369

 Painted Porch Country Antiques
347 Sheffield) ,ֶשפילד)

P.A.’s Lounge (סֹוֶמרוויל) 353
Peter Pan (חברת אוטובוסים) 375

Plough and Stars (קיימּברידג') 
355 ,353

Plymouth & Brockton (חברת 
אוטובוסים) 375

Precinct (סֹוֶמרוויל) 355
 Pumpkin Patch Antiques Center

(סירסּפֹורט) 347
357 Raft Maine

Ramrod (בוסטון) 355
Regal Fenway (בוסטון) 13 351
Regattabar (קיימּברידג') 353

345 Rei Boston
379 Rent-A-Wreck

 Rhinoceros Mountain Guides
357

Royale (בוסטון) 353, 355
Ryles Jazz Club (קיימּברידג') 353

Sakonnet Vineyards (ליֶטל 
קֹומּפטֹון) 184, 185

Improv Asylum (בוסטון) 355
Improv Boston (קיימּברידג') 355

 International Poster Gallery
(בוסטון) 343

Jacques (בוסטון) 355
Jerry Remy’s Sports Bar (בוסטון) 

355
355 Jillian’s Boston

JMW Gallery (בוסטון) 343
 Johnny D’s Uptown Restaurant
Music Club & (סֹוֶמרוויל) 353
 John Harvard’s Brew House

(קיימּברידג') 355
Jos. A. Bank Clothiers (בוסטון) 

343
 Judith Dowling Asian Art

(בוסטון) 343
J. Press (קיימּברידג') 343
Kate Spade (בוסטון) 343

375 Kayak.com
Keezers (קיימּברידג') 343
 Kendall Square Cinema

(קיימּברידג') 351
Kings (בוסטון) 355

Les Zygomates (בוסטון) 353
Life is Good (בוסטון) 343
349 Live Nation Tickets

Lizard Lounge (קיימּברידג') 353
L.L. Bean (פריּפֹורט) 365

Louis Boston (בוסטון) 341
Marika’s Antiques Shop (בוסטון) 

343
Marshall’s (בוסטון) 343
Max Mara (בוסטון) 343

Middle East (קיימּברידג') 353
Midway Café (בוסטון) 353

Million Year Picnic (קיימּברידג') 
343

Mobilia (קיימּברידג') 343
Monroe Street Books (מיֶדלֶּברי) 

347
 Mount Washington Hotel and

Resort (ּבֶרטֹון וּודז) 271
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