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מתרגעים בטיילת האנגלים בניס

 (Riviera) רבים מלינים על�כך שהריביירה
היא כבר לא מה שהיתה, כי פסטיבל 
הסרטים בקאן הוא יותר רעש ממהות, 
כי מונטה�קרלו של פעם איבדה כל חוש 
טעם, וכי ביקור בניס אינו שווה בטרחה 
של חיפוש מקום חניה. אבל אם תעיפו 
מבט אל היאכטות במעגן בָאנטיּב, אל 
כמה מהווילות בקאּפ מארֶטן, או אל 
האורחים  של  הצעקניים  התכשיטים 
באֹוֶטל ֶדה ּפארי במונטה�קרלו תוכלו 
להבין כי הכסף והמעמד עדיין מושלים 

כאן בכיפה. 
הריביירה אינה רק פאב יוקרתי למיליונרים: 
מגוון של אנשים מוכשרים באו לכאן, 
כשהם תרים אחר מימון ומנצלים את אורו 
הנפלא של הים�התיכון. החוף מקושר 
של  וביצירותיהם  בחייהם  לבלי�התר 

מאטיס, פיקאסו, שגל, קֹוקטֹו ורנואר. 
הוא אפשר להם לחוות את חופיו ואת 
הסביבה העשירה של כפרים הרריים 
כמו סן�פול�ֶדה�ואנס. בעיירה זו נשמע 
קולם של אמנים כמו ּבֹונאר, מודיליאני, 
סקוט פיצג'רלד וגרטה גארבו — וגם היום 
גולשים פה בדי הציור מן הגלריות אל 

המדרכה. 
 ,(Alpes-Maritimes) אזור ָאלּפ�מאריטים
ידוע  מונקו,  נסיכות  את  גם  הכולל 
באקלימו החמים בחורף. שפע הפרחים 
כאן משך לאזור את תעשיית הבשמים 
ואת האנגלים, שיצרו כאן כמה מן הגנים 
היפים ביותר באזור החוף. בפנים הארץ, 
מזמנים הרי ּפרֹובאנס שפע הזדמנויות 
לפעילויות סקי, לנופי הרים מרהיבים, 

ולאוכל אלפיני מסורתי.

הריביירה 
וָאלּפ�מאריטים

הריביירה הצרפתית היא החוף המהולל והמפורסם ביותר 
באירופה. כל מי שהיה משהו במאה השנים האחרונות נכנע לקסמיה הזוהרים. 
זה היה אתר הנופש של מלכים ופילגשים, של כוכבי סרטים ושל מיליונרים — 

והעשירים אינם מתבלטים כאן מתוך ההמון.

Cannes Old Town, known locally as Le Suquet, overlooking the harbour
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מבט אל תוך הריביירה וָאלּפ�מאריטים
הסלעים ההרריים שבשיפולי האלפים ערוכים בחגורות ממזרח למערב, כשהם צונחים 

בחדות אל צוקי החוף. על הפסגות ובשיפוליהן תלויים כפרים ועיירות, הפוקחים עין 
צופיה אל הים הכחול. הרכסים האלפיניים נעים מצפון לדרום ככל שמתקרבים אל גבול 

איטליה, כשהם נחתכים בחדות על�ידי נקיקים ומדרונות המשמשים בחורף את גולשי 
הסקי. חלק גדול מהשטח ההררי גדור בתוך הפארק הלאומי ֶמרקאטּור (עמ' 101) בו 

מושלים היעלים ועיזי הבר. הפנינה בכתרו של הפארק היא עמק ֶמרֵביי הפרהיסטורי, 
הנמצא מרחק פחות משתי שעות נסיעה מהמולת הריביירה.

בתוך הריביירה וָאלּפ�מאריטים
כביש A8 מאיטליה מתפתל לאורך החוף. בין הכביש המהיר 
הזה לים, מניס ועד ֶמנטֹון, יש שלושה כבישי חוף (קֹורניש). 

גראנד קֹורניש (Grande Corniche) עובר לאורך הדרך הרומית 
 Moyenne) העתיקה, יוליה אוגוסטה, ודרך ָלה טּורּבי. מֹוֶיין קֹורניש

 Corniche) עובר דרך ֶאז, ואילו קֹורניש אינֶפרֶייר (Corniche
Inférieure) מבקר בכל אתרי�הנופש שלאורך החוף. הכבישים 
בפנים הארץ צרים ומתפתלים, ולכן נסיעתכם בהם תארך יותר 
משציפיתם. יש שירות אוטובוסים סדיר בין קאן לגראס, ובכמה 
תחנות רכבת ניתן לשכור אופניים. גם קווי האוטובוס האחרים 
טובים. נמל�התעופה המרכזי באזור, והשני בהיקף התעבורה 

בצרפת, הוא זה של ניס. נמל�התעופה שוכן ממערב לעיר.

כל האתרים
1 גֹורז' דּו סיָאן
2 ּפּוֶז'ה�ֶטנֵייה

3 ֶסֶזר�סּור�סיָאנֶיה

4 גּורדֹון
5 גראס
6 מּוֶז'ן

7 קאן עמ' 72-3

8 איל ֶדה ֶלֶרן עמ' 74-5

9 ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן
0 ָאנטיּב

q ואלֹורי
w ּביֹו

e וילֶנב�לּוֶּבה

r ואנס
t סן�פול�ֶדה�ואנס

y קאנֶייה�סּור�ֶמר

u ניס עמ' 84-5
i קאּפ ֶפָרה

o וילפראנש�סּור�ֶמר
p ּבֹולֶייה

a ֶאז

s ָלה טּורּבי
d מונקו עמ' 94-8

f ֶּפיֹון

g ֵּפיי

h לּוֶסראם

j עמק ֶוזּוּבי

k יער טּוריני
l הפארק הלאומי 

ֶמרקאטּור
z טאנד

x ָסאֹורז'

c סֹוסֶּפל

v גֹורּביֹו
 b רֹוקּברּון�קאּפ�

מארֶטן
n ֶמנטֹון

הנוף מרֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן לכיוון ניס

יאכטות יוקרתיות בנמל ָאנטיּב הססגוני

השמש והאווירה הרגועה בבית�קפה בניס
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יאכטות מפוארות בנמל ָאנטיּב

חיי הלילה בז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן

פיקאסו בן השבעים ושמונה עם כלב 
דלמאטי ענק

כינור ותווים (1912) הוא 
קולאז' קוביסטי מתקופה 

בה התנסה פיקאסו 
בצורות שונות. היצירה 

שוכנת היום בפאריז.

העלמות מָאביניֹון (1907), השוכנת עתה בניו�יורק, היתה 
הציור הקוביסטי הראשון. סגנונה הנועז הדהים את עולם 

האמנות של התקופה.

אדם עם כבש (1943) פוסלה 
באחר צהריים אחד. היא 

ניצבת בכיכר המרכזית של 
ואלֹורי, בה שוכנת גם היצירה 

המלחמה והשלום (1951).

שמחת החיים (1946) היא אחת היצירות המרכזיות של פיקאסו 
מתקופתו בָאנטיּב, והיא עושה שימוש בנושא מיתולוגי מוכר. פיקאסו 

הוא הקנטאור המזוקן המנגן בחליל, ופרנסואז ז'ילֹו היא המנדה 
הרוקדת בעוד שני פאונים מדלגים סביב וסאטיר מנגן בחליל פאן.

העז (1946), אף היא בָאנטיּב, היא 
אחד הדימויים המוכרים ביותר של 
פיקאסו. בשנת 1950 הוא יצר את 

פסל העז הנודע שלו, כשהוא 
משתמש בסל נצרים כדי ליצור את 

קשת הצלעות שלה.

היוצר הגדול של המאה העשרים בילה את עיקר עשרות השנים האחרונות לחייו 
בּפרֹובאנס, כשהוא שואב השראה מהאור ומהצבעים העזים של האזור. פיקאסו הגיע 

לז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן לראשונה בשנת 1920, ושב לָאנטיּב ב�1946, מלווה בפרנסואז ז'ילֹו. 
פיקאסו קיבל אטלייה בארמון גרימאלדי הסמוך לחוף ושם — אחרי תקופת המלחמה 

בפאריז — החלו האור הים�תיכוני והדימויים העולצים חודרים ליצירתו. לא היה אמן 
שהצליח בסּוגות כה שונות ומגוונות של יצירה, והאוסף בָאנטיּב הוא עדות לגיוון 

ביצירתו של פיקאסו. האמן מת במּוֶז'ן והוא בן 92.

פבלו פיקאסו (1881-1973)

0 ָאנטיּב

 £ .73,000 * .E3 מפת דרכים
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 .(04-9723-1111) de Gaulle
) ג'-א' (יול'�אוג': מדי יום). 
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העיר הקטנה (Antibes) נוסדה 
כתחנת סחר של יוון העתיקה תחת 

השם ָאנטיּפֹוליס, ובוצרה לאורך 
מאות שנים, כשהמתכנן הבולט 

ביותר כאן היה ֹווּבאן, האחראי 
לבניית הנמל המרכזי פֹור קאֶרה 

(fort Carré), מקום בו לכאורה 
חי נפוליאון ואף נכלא בו זמנית. 

תוכלו ליהנות בעיר העתיקה 
עם כיכר השוק בקּור מאֶסָנה 
(cours Masséna). הנקודות 

המעניינות בעיר הן המגדלים 
מן המאה ה�12 של הכנסייה 

ושל טירת גרימאלדי הניצבות 
במקום בו שכנה פעם ָאנטיּפֹוליס 

העתיקה. בקתרלת נֹוטר�דאם 
 ,(cathédrale Notre-Dame)

שהחליפה את מגדל השמירה של 
העיירה כמגדל פעמון, מתהדרת 
בצלב עץ מ�1447, ציור של ישו 
מהמאה השש�עשרה ותמונת 
מזבח נאה מאותה תקופה של 

לואי ּבֶרָאה, שעליה מרים עם ישו. 
 château) בשאטֹו גרימאלדי

Grimaldi) הסמוכה שוכן מוזיאון 
 ,(musée Picasso) פיקאסו

שבו יותר מחמישים רישומים, 
ציורים, הדפסים וכלי חימר 

שיצר האמן בעת בה השתמש 
במוזיאון כאטלייה בשנת 1946. 

מוצגים כאן גם הבתולה של 
 ,la Vierge de Douleur) הייסורים

1539) של אנטואן אֹונדי, 
הכוללת את אחד ממראי�הנוף 

המוקדמים ביותר של ָאנטיּב.
אוסף האמנות המודרנית כולל 

יצירות של ארנסט, מודליאני, ֶלֶז'ה, 
מירו ויצירות מהשנתיים האחרונות 

לחייו של ניקולה ֶדה שָטֶאל. 
בכיוון דרום משם, במצודה 

המבוצרת ָסנט�אנדרה, 
נמצא המוזיאון להיסטוריה 

 musée d’Histoire) וארכאולוגיה
et d’Archéologie), שבאוספיו 

ממצאים יווניים ואטרוסקיים, 
כולל כתובת מהמאה השלישית 

לפנה"ס לרוחו של ֶסּפֶטנטריֹון, נער 
שרקד בתיאטרון של ָאנטיּפֹוליס.

בפארק השעשועים ָמרינֶלנד 
(Marineland) יש חווה לילדים 

ואקווריום שורץ כרישים.
O ָמרינֶלנד

av Georges Bizet 311. טל' -04-9333
4949. פתוח פבר'-דצ' מדי יום. & 
marineland.fr ∑ 0 = 7

E מוזיאון פיקאסו

 .Place Mariejol ,Château Grimaldi
טל' 04-93958598-5426. פתוח ג'-א'. 

סגור 1 בינו', 1 במאי 1 בנוב', 25 
בדצ'. & 7 8 ^ =

E המוזיאון להיסטוריה 

וארכאולוגיה
Bastion St-André. טל' -04-9290
5437. פתוח ג'-א'. סגור 1 בינו', 1 

במאי 1 בנוב', 25 בדצ'. & 7 =

q ואלֹורי

 n @ .31,000 * .E3 מפת דרכים
 .(04-9363-8258) square 8 mai 1945

vallauris-golfe-juan.fr ∑ .'ג'-א (

בקיץ זולגים כלי החימר אל 
 .(Vallauris) השדרות בבירת הכיּור
פיקאסו החייה מחדש את תעשיית 

הקדרות בעיירה, שתולדותיה 
מפורטות במוזיאון לקרמיקה 

 ,(Musée de la Ceramique)
לצד כלי חימר נאים מהתקופה 

הפרה�קולומביאנית. בכיכר 
תוכלו לראות את פסלו של 

פיקאסו אדם עם כבש מ�1943. 
היצירה המלחמה והשלום 

(1952) נמצאת תקרת המוזיאון 
 musée) הלאומי פיקאסו
National Picasso) השוכן 

 Château) בשאטֹו ֶדה ואלֹורי
de Vallauris) הרומנסקית.

E המוזיאון לקרמיקה

Pl de la Libération. טל' 04-9364-7183. 
פתוח ד'-ב'. סגור 1 בינו', 25 בדצ'. &

E המוזיאון הלאומי פיקאסו

Pl de la Libération. טל' -04-9364
7183. פתוח ד'-ב'. סגור 1 בינו', 1 

במאי 1 ו�11 בנוב', 25 בדצ'. & =

9 ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן

מפת דרכים E3. * 73,000 (קֹומּון 
 51 bd Charles n @ £ .(בָאנטיּב

 .(04-9723-1110) Guillaumont
antibesjuanlespins.com ∑

ממזרח לקאן שוכן חצי�האי דמוי 
 Cap) ראש הפטיש קאּפ ד'ָאנטיּב

d’Antibes) הגדוש עצי אורן 
ומפרצונים המשמשים קרקע 
לגידול אחוזות של מיליונרים. 
החופים היפים ביותר של חצי�

האי שוכנים בקצה המערבי של 
Golfe-) חצי�האי, בגֹולֶפה�ז'ּוָאן
Juan), שם עגן נפוליאון בדרכו 

מגלות אלבה (1815). אתר נופש 
 (Juan-les-Pins) חדש יחסית זה

נבנה בתמרוצו של יורש חברת 
הרכבות האמריקני פרנק ג'יי גּולד, 

שמשך לכאן את אנשי החברה 
הגבוהה של שנות העשרים 

והשלושים, אז ישבו כאן סקוט 
פיצג'רלד וארנסט המינגווי. 

היום גדוש האזור בשיא העונה 
בעיקר בצעירים. האזור בצומת 

שדרות בדּוָאן (Baudoin) ו�
ווילסון (Wilson) גדוש ברים. 

הפעילות מתרכזת באזור הקזינו 
 Palais des) ּפאֶלה ֶדה קֹונגֶרה

Congrés, נבנה ב�1988) וחורשת 
 Penedé Gould האורנים

המשתפלת אל החוף ומצלה 
על פסטיבל הג'ז הבינלאומי 

(עמ' 37) הנערך כאן ביולי.
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 אזוריה של ּפרֹובאנס 
במדריך זה חולקה ּפרֹובאנס 

לחמישה אזורים נפרדים, 
כשלכל אחד מהם מוקדש פרק 

משלו. מפה של אזורים אלו 
תמצאו בפנים קפל הכריכה 

הקדמית. האתרים המעניינים 
ביותר בכל אזור מוספרו 

ומספרם מוצג במפת האזור.

כיצד להשתמש במדריך זה
מדריך זה, הכולל מידע שימושי והמלצות 
של מומחים, יסייע לכם להפיק את המיטב 
מביקורכם בּפרֹובאנס. תמצאו בו גם 
מידע שימושי  וגם  מומחים  המלצות 
מפורט. היכרות עם ּפרֹובאנס ממפה את 
האזור ומציג אותו בהקשר ההיסטורי 
והתרבותי שלו. בפרק אזוריה של ּפרֹובאנס 

מבוא1 
הנוף, ההיסטוריה והאופי 
הייחודי של כל אזור מתוארים 

כאן, כולל התפתחותו של 
האזור לאורך השנים, ומה 

שהוא מזמן למבקרים היום.

מפת איתור מציגה את מיקומו של 
האזור ביחס לּפרֹובאנס בכללה.

כל אזור ניתן לאתר בקלות 
בסיוע הלשונית הצבעונית.

מפת אזור2 
במפה זו סקירה מאוירת 
של האזור בכללו. כל האתרים 

ממוספרים, ויש גם טיפים 
שימושיים לטיול באזור, במכונית 

או בתחבורה הציבורית.

במסגרות המובלטות ניתן ללמוד 
על היבטים ייחודיים באתר מסוים.

מידע מפורט 3 
על כל אתר

כל העיירות והאתרים החשובים 
מתוארים בנפרד. הם מופיעים 

לפי סדר המספור שבמפת 
האזור. בתוך כל עיירה או עיר 

יש מידע מפורט על מבנים 
חשובים ועל אתרים מרכזיים.

מתוארים האתרים החשובים, בלוויית 
מפות, תצלומים ואיורים מפורטים. בפרק 
מידע שימושי תמצאו מידע על מלונות, 
בפרק  ואילו  ובידור,  קניות  מסעדות, 
שימושון תלמדו את כל הדברים שחשוב 
לדעת: ממערכת הטלפונים בצרפת ועד 

הנסיעה אל ּפרֹובאנס ובתוכה. 

ך זה  | כיצד להשתמש במדרי  6

1

2

3

המוזיאון הקטן לאמנות מודרנית (fondation Maeght), בין אורני הצנובר שעל הגבעות 
המתנשאות מעל סן�פול�ֶדה�ואנס, הוא אחד הטובים בעולם. ֶאֶמה ומרגריט מאגט היו 
סוחרי אמנות מקאן, שמנו עם ידידיהם ולקוחותיהם ציירים בעלי שם כמו שגל, מאטיס 

ומירו. האוסף הפרטי שלהם היה היסוד למוזיאון, שפתח את שעריו בשנת 1964. כמו 
סן�פול, גם פֹונָדסיֹון מאגט משך אליו שפע מפורסמים: דיוק אלינגטון, סמואל בקט, 

אנדרה מאלרֹו, מרס קנינגהם וכמובן, שפע ציירים ופסלים — כולם היו שותפים לערבי 
גיוס תרומות. המוזיאון מארח היום יותר מ�200,000 מבקרים בשנה.

. חצר ג'אקֹוֶמטי
פסלי הארד 

הכחושים של 
אלברטו ג'אקֹוֶמטי, 

כמו איש הולך 1 
(1960) גודשים את 

החצר המוצלת 
 (cour Giacometti)

ומפוזרים ברחבי 
הגנים, כאילו יש 

להם חיים משלהם.

החיים (1964)
 (La vie) ציורו של מרק שגל
גדוש אנושיות: תמצאו כאן 

קרקס של דמויות מסתחררות, 
מוסיקאים, לוליינים וליצנים, 

המרקדים במחול האהבה, 
ההורות, הדת, החברה והטבע.

החיזוק (1963)
יצירתו של אלכסנדר קאלֶדר 

(Les Renforts) היא אחת מרבות 
המקדמות את פני המבקרים. 

פסל זה הוא 'מייצב' — השלמה 
לפסלי המובייל המוכרים שלו.

הקיץ (1917)
פייר ּבֹונאר חי בּפרֹובאנס בעשרים ושתיים השנים האחרונות 

לחייו והפך ידידו הקרוב של ֶאֶמה מאגט. מאטיס כינה את 
ּבֹונאר "הגדול בכולנו" ויצירה זו (L’Eté) היא עדות לכך. 

יום בכפר (1954)
פרנאן ֶלֶז'ה עוסק בסגנונו הייחודי באירוע 
 La Partie de) הקלאסי של פיקניק בכפר

.(Campagne

ציפור בעלווה (1961)
 Oiseau dans le) הציפור של ּבראק

Feuillage) נחה בין 'עלים' עשויים מעיתונים. 
ּבראק היה אחד הגורמים התורמים החשובים 

לפתיחת פֹונָדסיֹון מאגט, אך מת בטרם עת 
ולא זכה לראות את המוזיאון נפתח לציבור.

מדריך לגלריה
האוסף הקבוע כולל פריטים מאמנות המאה העשרים, כשהפריטים 

היחידים הנמצאים בו באופן קבוע הם הפסלים בגני המוזיאון. בגלריות 
מוצגות יצירות מאוסף בסבב, אך בקיץ יש גם תערוכות מתחלפות.

כניסה ראשית ומודיעין

פֹונָדסיֹון מאגט

. המבוך של מירו
ציפור ירח (l’Oiseau Lunaire) של ז'ּוָאן מירֹו 
היא אחד הפסלים הרבים במבוך רב�מפלסי 

(labyrinthe de Miró) של עצים, מים וָגרגֹוילים.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 ,623 chemin Gardettes
 .St-Paul-de-Vence
טל' 04-9332-8163. 

פתוח 10:00-18:00 מדי 
יום (יול'-ספט' עד 19:00). 

&  - = ספרייה. 

fondation- ∑
maeght.com

מקרא

1 גגות ברדס מאפשרים לאור 
בלתי�ישיר לחדור אל תוך הגלריות. 

המבנה תוכנן על�ידי האדריכל 
הקטלוני ז'וזה�לואיס ֶסרט..

2 הדגים (Les poissons) היא 
בריכת פסיפס שעיצב ז'ורז' ּבראק 

ב�1963.
 chapelle) 3 קפלת סן�ברנאר

St-Bernard) נבנתה לזכר בנו 
של מאגט, שנפטר בשנת 1953, 

כשהיה בן אחת�עשרה. ציור 
המזבח של ישו הוא מהמאה ה�12. 
מעליה יש חלון ויטראז' של ּבראק.
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u מפת רחובות מאוירת: ניס 

ארמון המשפט
 (palais de Justice) המבנה המרשים
נחנך ב�17 באוקטובר 1892, ובא על 
מקומו של בית�המשפט הקטן יותר 

ששימש את העיר לפני שהפכה חלק 
מצרפת. באותו מקום עמדו כנסייה 

ומנזר מהמאה השלוש�עשרה.

. קּור ֶסלָיה
חצר שוק הירקות והפרחים הנאה 
שוקקת כמקום בילוי גם לעת ליל.

האופרה של ניס
בית האופרה (Opéra de Nice) הוקם בשנת 1855 בסגנון 
מצועצע ומפואר. הכניסה למבנה היא ליד קי ֶדז ֶאָטז�אּוני.

קפלת מיֶזריקֹורד
 chapelle de la) הקפלה

Miséricorde) תוכנה ב�1740 
על�ידי גּוָארינֹו גּוָארינֹוֶנה 

ואת חזיתה הבארוקית 
המופתית משלים חלל פנימי 

נאה בסגנון הרוקוקו. ציור 
המזבח של ניס הוא מעשה 

ידי לואי ּבֶרָאה וז'ן מיָרֶלה.

הּפֹונֶשט
אחד המאפיינים 

האדריכליים הייחודיים 
של ניס הוא שורה 
של מבנים לבנים 

נמוכים אל מול הים

. ארמון ָלסקארי
ארמון מהמאה השמונה�עשרה, 

שגרם המדרגות שלו מעוטר 
פסלים של ונוס ומרס ומתהדר 
בתקרה אשלייתית מעשה ידי 

אמנים מג'נובה (גנואה).

רכבת התיירים
הרכבת עוברת בשוק, בעיר 

העתיקה ובגני הטירה.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 .349,000 * .F3 מפת דרכים
 5 prom des Anglais n

(08-9270-7407). ) ג'-א'. 
_ קרנבל (פבר'), פסטיבל הג'ז 

nicetourisme.com ∑ .(יולי)

תחבורה
k 7 ק"מ מדרום�מערב. 

 5 bd Jean @ .Av Thiers £

.Quai du Commerce g .Jaurès

. קתדרלת ָסנט�ֶרּפארט
הקתדרלה נבנתה בסגנון הרוקוקו 

ב�1650, על�ידי האדריכל ז'ן�אנדרה 
גיֶּבר, לקתדרלה כיפה נאה של רעפים 

מזוגגים ומגדל מהמאה ה�18.
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העיר העתיקה של ניס (Nice; בעבר, בעקבות האיטלקית, ניצה) היא רשת צפופה של 
סמטאות מדרחוב, מבנים צרים וחזיתות פסטליות בסגנון איטלקי. ברחובות ניתן למצוא שפע 

כנסיות בסגנון איטלקי מהמאה השבע�עשרה, וביניהן סן�פרנסואה�ֶדה�פול שמאחורי 
האופרה וֶאגליז ֶדה ֶז'זּו ברּו דרּוָאה. חלק ניכר מרצועת החוף, בקי ֶדז ֶאָטז�אּוני מלא בּפֹונֶשט, 
שורה כפולה של בתים נמוכים עם גגות שטוחים — אתר אופנתי עד להקמת טיילת האנגלים. 

ממזרח נמצא קֹוֶלן דּו שאטֹו, שנכבשה במאה הרביעית על�ידי היוונים, ששמרו את רשתות 
הדייגים שלהם על המזח.
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מלון ָמרטיֶנה שעל חוף הים

P אינטרקונטיננטל 

קרלטון
la Croisette 58. טל' 04-9306-4006. 

מלונות עמ' 198.
 Inter) סמל הפאר והחן המושלם
Continental Carlton) כולל 343 

חדרים וסוויטות. הוא תוכנן ונבנה 
ב�1911 על�ידי האדריכל אנרי 

רּול. תמצאו כאן חדר�אוכל עצום 
בסגנון הרוקוקו, עם עמודים 

המתנשאים אל תקרה מצועצעת 
עם ָקרניזי ברזל נאים. המלון 

מזכיר בצורתו עוגת חתונה עטורה 
מרפסות זעירות, כשמסגרות 

החלון, הכרכובים וגמלוני עליית 

הגג מתהדרים בעיטורי�טיח. 
כיפותיו התאומות והשחורות 
של המלון עוצבו, כך מסופר, 

בדמות שדיה של קרולין אֹוֶטרֹו. 
ָלה ֶּבל אֹוֶטרֹו (אֹוֶטרֹו היפה). 

אֹוֶטרֹו היתה פילגש (ֶדמי�מֹונד) 
צוענייה�למחצה, ששבתה את 

ליבו של האדריכל אנרי רּול. 
המלון זכה ליוקרה כה רבה, 

עד שבמהלך מלחמת�העולם 
השנייה ביקש עיתונאי מהניו�
יורק טיימס מהמפקד הצבאי 

באזור להגן על המבנה בו שכן, 
לטעמו, המלון הטוב בעולם.

E מוזיאון 

ֶדה ָלה קאסטר
 .Le Suquet ,château de la Castre

טל' 04-9338-5526. פתוח ג'-א'. 
סגור חלק מהחגים הלאומיים. & 8 

בתיאום מראש. 7

הטירה העתיקה של קאן, שנבנתה 
על�ידי נזירי ֶלֶרן במאות 11-12, 

 musée de) היא ביתו של מוזיאון
la Castre) מ�1877, הכולל כמה 
ממצאים ואוספים ארכאולוגיים 
ואתנוגרפיים נאים מהעולם — 
מתלבושות מאיי הים הדרומי 

ועד אמנות אסיאתית ומסיכות 
אפריקניות. במקום שוכנת גם 

קפלת ָסנט�אן הציסטרסיאנית, 
שבה אוסף נהדר של כלים 
מוסיקליים. אל טּור ֶדה ָלה 

קאסטר כדאי לטפס בגלל הנוף.

העיר העתיקה של קאן, הידועה בשם ֶלה סּוֶקה, משקיפה אל המעגן

אינטרקונטיננטל קרלטון, שיא היוקרה

טביעת כף ידו של פולנסקי

קאן

1 טּור ֶדה ָלה קאסטר

2 מוזיאון ֶדה ָלה קאסטר

3 שוק פֹורביל

4 קזינו קרּוָאֶסט

5 ארמון הפסטיבלים 

והוועידות
6 אינטרקונטיננטל קרלטון

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית

7 קאן 
הלורד ּברֹוגאם, ראש בית הלורדים, היה זה ששם את 

קאן (Cannes) על המפה, כאשר חנה כאן ב�1834, בדרכו 
לניס. הלורד התפעל מאקלימו הנוח של נמל הדייגים 

הזעיר, ובנה לעצמו בית נופש שהיה לראשיתה של תנועת 
מבקרים אנגלים מן המעמד�הגבוה. היום קאן אינה מוקד 
משיכה לאצולה, אבל הפכה לעיר של פסטיבלים ולאתר�

הנופש של העשירים והמפורסמים. המקום הומה בכל 
עונות השנה, כשאת תדמיתו הנוצצת מחזק פסטיבל 

הסרטים הבינלאומי (עמ' 32). בקאן תמצאו קזינו, ירידים, 
חוף ים, ספינות וחיי רחוב תוססים - לא תשתעממו 

כאן, על�אף העובדה שבקאן לא תמצאו את המוזיאונים 
והאתרים המרשימים שיש באתרי�נופש זוהרים פחות.

מבט אל תוך קאן
לב העיר בנוי סביב מפרץ קאן 
 boulevard) ובולבאר קרּוָאֶסט
de la Croisette), טיילת החוף 
עטורת הדקלים. כאן נמצאים 
מלונות ובוטיקי הפאר, ומכאן 

נשקף גם נופם המרהיב של מפרץ 
נאּפּול ורמות ֶאסֶטֶרל. הקצה 

המזרחי של המפרץ מתעקל אל 
 pointe) ּפּוָאנט ֶדה ָלה קרּוָאֶסט

de la Croisette) ואל קזינו החוף 
 Palm Beach) 'הקיצי פאלם ביץ
Casino), שנבנה על חורבות פֹור 

ֶדה ָלה קרּוָאה מימי�הביניים. 
בקזינו יש מועדון, מסעדה ובריכת�

שחייה. להמר אפשר גם בקזינו 
ֶלה ּפראנס (Les princes) ובקזינו 

 (Casino Croisette) קרּוָאֶסט
הפתוחים לאורך כל השנה. 

הלורד ּברֹוגאם הצליח לשכנע את 
המלך לואי�פיליפ לתרום שני מיליון 

פרנק לבניית חומת מעגן קאן. בין 
ָלה ָּפנטֶיירֹו (La Pantiero) ורחוב 

 (rue Félix Faure) ֶפליקס פֹור
 allées) נמצאת סמטת ליֶּברֶטה
de la Liberté). אזור פתוח זה, 

בצל עצי דולב ובהשגחת פסלו של 
הלורד, ניתן להשתעשע במשחק 

ֶּפטאנק או להשכים עם שחר 

לביקור בשוק הפרחים הססגוני. 
מכאן ניתן גם ליהנות מזיוו של 
המעגן הגדוש יאכטות וספינות 

דייגים. מאחורי הסמטה שוכן 
 (rue Meynadier) רחוב ֶמיָנדֶייה
בו ניתן לקנות פסטה מובחרת, 
לחם וגבינות. הרחוב מוביל אל 

 (marché Forville) שוק פֹורביל
המפואר, המארח מדי יום (לבד 

מ�ב') מוצרי אזור עסיסיים וטריים. 
הסמטאות מתפתלות מן השוק 

מעלה, אל העיר הרומית העתיקה 
ָקנּוָאס ָקסטרּום 

 .(canoïs castrum)
הרובע זכה בשמו 

בזכות קני הסוף 
שצמחו לאורך החוף, 

והוא קרוי היום ֶלה 
 .(Le Suquet) סּוֶקה

הכנסייה שבלב 
העיר העתיקה היא 

קתדרלת נֹוטר�דאם 
ֶדה ל'ָאסֶּפראנס 
 Notre-Dame)

de l’Espérance), שבנייתה 
הושלמה ב�1648.

פסטיבל הסרטים נערך בעיר 
בחודש מאי מאז 1946, כשמרכזו 

הוא ארמון הפסטיבלים והוועידות. 
בעיר שפע בתי�קולנוע נוספים, 

וחלקם פתוחים לציבור, עם 

הקרנות המתחילות כבר בשעה 
8:30. החוף הוא מוקד עניין 

לפאפארצי מאז שנת 1953, כאשר 
הופיעה שם בריז'יט ברדו וחמוקיה 

הונצחו על שערי כל עיתוני העולם. 
למלונות המרכזיים בקאן יש 

חופים, ברים ומסעדות משלהם 
— כשהמחיר מותאם למעמדם 

של האורחים. המפורסמים נצפים 
בעיקר בקרלטון, בָמֶז'סטיק 

 .(Martinez) ובָמרטיֶנה (Majestic)
הכניסה לחופי המלונות בקאן 

כרוכה בתשלום קטן, למעוניינים 
להתענג על חול מיובא המכסה 

את אבני החוף, ועל שמשיות 
בתשלום. סמוך לבניין הפסטיבל 

יש גם חוף ציבורי חינם. 

P ארמון הפסטיבלים 

והוועידות
la Croisette 1. טל' 04-9299-8400. 

 .04-9299-8422 n

palaisdesfestivals.com ∑

 Palais) המבנה המודרני והייחודי
 (des festivals et des Congrès

נבנה בשנת 1982 וזכה לכינוי 
'הבונקר'. הוא ניצב ליד הנמל 

הישן, בקצה המערבי של הטיילת. 
זהו האתר הראשי בתחרות דקל 

הזהב ובתחרויות פרסים 
אחרות שתעשיית 

הסרטים מתייחסת 
אליהן ברצינות — הרבה 

עסקאות נחתמות 
במקום, כך שהפסטיבל 

אינו רק רעש ופרסום. 
78,000 כרטיסים 

מופצים לבעלי מקצוע 
בתחום בלבד. נוסף 
לפסטיבל הסרטים 

משמש המבנה 
גם כקזינו וכמועדון, ונערכות 

בו וועידות שונות. בסמטת 
 (allée des Stars) הכוכבים

הסמוכה ניתן לראות מוטבעות 
במדרכה את טביעות כפות 

ידיהם של מפורסמים, כמו במאי 
הסרטים הנודע רומן פולנסקי.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 1 n .69,000 * .E4 מפת דרכים
 04-9299-) Blvd de la Croisette

8422). ) ג'-א'. _ פסטיבל 
cannes- ∑ .(מאי) הסרטים

destination.fr
תחבורה
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ערים מרכזיות4 
במבוא תמצאו מידע על 

תולדותיה ואופיה של העיירה, כמו גם 
על מבנּה. האתרים המרכזיים מתוארים 

בנפרד ומופיעים במפת העיירה.
מידע שימושי כאן מרוכז כל המידע 

למטייל, מידע על נסיעות, מועדי 
ימי שוק ותאריכי חגיגות מקומיות.

מפת העיירה מציגה את כל 
הרחובות המרכזיים, וכן רחובות 

צדדיים שיש בהם עניין למבקר. כל 
האתרים מצויינים במפה, לצד תחנות 

האוטובוס והרכבת, מגרשי חניה, 
לשכות מידע לתיירים וכנסיות.

מפת רחובות מאוירת5 
מפה זו מציגה באופן 

תלת�ממדי ומפורט את העיירות 
או את הרבעים המעניינים 

ביותר, עם תצלומים של 
האתרים החשובים ביותר. 

הצגה זו מעניקה לקורא מבט 
ממעוף הציפור אל אזורי 

המפתח בעיירה או ברובע.

מסלול הליכה מומלץ נמתח 
באזורים המעניינים ביותר לטיול.

מידע שימושי על אתרים מרכזיים 
כאן מרוכז כל המידע השימושי 

הנחוץ לתכנון הביקור באתר.

האתרים העיקריים6 
לאתרים החשובים ביותר 
מוקדשים שני עמודים מלאים 

או יותר. מבנים חשובים מוצגים 
בתרשים חתך החושף את חללם 

הפנימי. במוזיאונים מוצגת תוכנית 
המבנה, שתסייע לכם באיתור 

המוצגים המעניינים ביותר.

מדריך הגלריה מבאר את מבנה המוזיאון 
וכולל פרטים על אופן ארגונו של האוסף.

7  | זה  ך   כיצד להשתמש במדרי



הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של ּפרֹובאנס, תוך הקפדה על 
מספר מזערי של נסיעות למרחקים ארוכים. נפתח בשני טיולים בני יומיים בערים פופולריות 

באזור, ניס וָאביניֹון. כל אחד מהם ניתן להשלים בפני עצמו או כחלק מטיול של שבוע. נמשיך 
עם שלושה טיולים של שבעה ימים באזור כולו. הטיול הראשון מכסה את קֹוט ד'ָאזּור, עם 

החופים המרהיבים, הנוף המסחרר והמוזיאונים הנפלאים לאמנות. השני יוביל אתכם לאתרים 
החשובים ביותר לגדות נהר הרֹון, מאֹוראנז' ועד לקאמארג, כולל כמה מהעתיקות השמורות 

ביותר בצרפת מהתקופה הרומית ומימי�הביניים. הטיול שלישי נתפר במיוחד לנהגים עם רכב 
צמוד, ומכסה את הנופים היפים ביותר ואת הכפרים המפורסמים ביותר של ּפרֹובאנס. כל 

אחד מהמסלולים מלווה בהצעות להארכת הטיול עד לעשרה ימים. בחרו לכם טיול, או שלבו 
בין חלקים מכל מסלול, אך לפני שתצאו לדרך, אל תשכחו להתעדכן ברשימת האירועים 

המיוחדים (עמ' 36-39) ולשנות את המסלול בהתאם, כדי שלא תחמיצו אפילו טיפה של כיף.

לגלות את ּפרֹובאנס

שבוע בפרֹובאנס הקלאסית

קסמה האמנותי המענג של   •
ֶאקס, בירת ּפרֹובאנס לשעבר 
ועיירת הולדתו של פול סזאן.

טיול בין הכפרים והנופים המרשימים   •
של פרֹובאנס באזור ֶּפטי לּוֶּברֹון.

סיור ענתיקות בל'איל�סּור�ָלה�סֹורג,   •
וביקור בפֹונֶטן�ֶדה�וֹוקלּוז המסתורית.

הכרמים והיינות הנהדרים של אזור   •
דֹונֶטל ֶדה מֹונמיָראי; השרידים 

הרומיים בֶוזֹון�ָלה�רֹוֶמן האופנתית.
ביקור בכפרים התלויים (וילאז' ֶּפרֶשה)   •

של גֹורד; שאיפה עמוקה של ניחוח 
האזוביון (לבנדר) במנזר ֶסנאנק מהמאה 

השתים�עשרה; טיול בין מחצבות 
האוקר המרשימות של רּוסיֹון.

•  סודות הפירות המסוכרים 
בָאּפט ההיסטורית; ואחר�כך 

ביקור בשאטֹו היפהפה מתקופת 
הרנסאנס בָלה טּור ד'ֶאג.

מקרא
שבוע לגדות הרֹון

שבוע בפרֹובאנס הקלאסית
שבוע בקֹוט ד'ָאזּור

שבוע לגדות הרֹון

שבו בנמל העתיק והציורי   •
של מרסיי, והזמינו את מרק 

הדגים המפורסם (ּבּויאֶּבז).
בדיקת האקוסטיקה המופלאה   •

של התיאטרון העתיק של 
אֹוראנז', וטעימה מיינות 

שאטֹוֶנב�דּו�ּפאּפ.
ביקור בּפאֶלה ֶדה ּפאּפ   •

מימי�הביניים שבָאביניֹון.
ּפֹון דּו גאר המרשים והעתיקות   •

הרומיות המרהיבות בנים.
ביקור במקומות אותם צייר ואן   •

גוך בסן�ֶרמי; צילום הנופים 
המרהיבים ממרומי המבצר 

של ֶלה ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס.
טיול בעיירה מוקפת�החומה   •

ֶאג�מֹורט שבפאתי הקאמארג.
יצירות מופת מהעת העתיקה   •

ומימי�הביניים בָארל, 'רומא 
הקטנה' של צרפת

| היכרות עם ּפרֹובאנס   10
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ניס
שמשיות מסוגננות וכיסאות נוח ניצבים שורות�

 Promenade des-שורות לאורך קו החוף, ב
.Anglais Beach Club

שבוע בקֹוט ד'ָאזּור

ביקור בשוק הבוקר של   •
ניס ובמוזיאון הנהדר 

שמוקדש למאטיס.
ווילה ֶאפרּוסי ֶדה רוטשילד   •

המרשימה בקאּפ ֶפָרה, 
ושקיעה מעל הריביירה בֶאז.

הצצה לעולם הים   •
במוזיאון האוקיאנוגרפי 

של מונקו; טרֹוֶפה ֶדז ָאלּפ 
הנפלא בָלה טּורּבי.

היכרות עם אמנות בת�  •
זמננו בסן�פול�ֶדה�ואנס, 

וביקור בביתו של רנואר 
בקאנֶייה�סּור�ֶמר.

חייו הססגוניים והתוססים של   •
פיקאסו בָאנטיּב, והתרגעות על 
החוף בז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן האופנתית.

חיי הזוהר של קאן והשלווה   •
של איל ֶדה ֶלֶרן.

ֶוזֹון�ָלה�רֹוֶמן
העיירה הנאה משתרעת 

בבתי�אבן אדומי�גגות לגדות 
נהר אּוֶבז. בֶוזֹון יש כמה 

שרידים מרתקים מהתקופה 
הרומית, בהם תיאטרון 

המשמש עד היום לפסטיבל 
הקיץ של העיירה; עיר עילית 

על ראש הגבעה; וגם כמה 
מבתי�הקפה המסוגננים 
ביותר בפרֹובאנס, בהם 

תוכלו להתרווח סביב 
שולחנות בחוץ, אחרי יום 

עמוס של דילוג בין אתרים.

 

11  |  לגלות את פרובאנס 
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מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי. 

א
אביב בּפרֹובאנס 36

 ,161 ,159 ,62 ,14 Avignon ָאביניֹון
170-72

 Papauté ָאביניֹון האפיפיורית  
48-9 d'Avignon

 Collection אוסף לאמֶּבר  
172 Lambert

אכסניות נוער 197  
בידור 226, 227  
בית�חולים 241  

ברים 219  
היסטוריה 41, 53  

חנויות 221  
יומיים בָאביניֹון 12  

לשכת מידע לתיירים 237  
 Musée du מוזיאון הֶּפטי ּפאֶלה  
Petit Palais (ָאביניֹון) 171, 172

 Musée Lapidaire מוזיאון לאּפיֶדר  
172

 Musée Calvet מוזיאון קאלֶבה  
172

מלונות 201  
מסעדות 215  

מפת רחובות מאוירת 170-1  
נמל�תעופה 245  

 Palais des Papes ּפאֶלה ֶדה ּפאּפ  
172 ,171 ,48-9 ,29 ,17

פֹונָדסיֹון ָאנגלאדֹון�ֶדּבֶרז'ֹו   
Fondation Angladon-

172 Dubrujeaud
פסטיבלים 37, 226, 229  

קתדרלת נֹוטר�דאם�ֶדה�דֹום   
Cathédrale de Notre-Dame-

172 des-Doms
 gare auto-train תחנת אֹוטֹו�טֵרן  

248
 Papauté ָאביניֹון האפיפיורית

48-9 d'Avignon
 école d'Avignon ָאביניֹון, אסכולה

172 ,171 ,134 ,50 ,31
54 Aga Khan אגא חאן

128 Agay ָאֶגה
אגודת אכסניות הנוער האמריקנית 

 American Youth Hostel
196 Association

143 Gilles l'Ermite ָאגידיּוס
Aiguines ֶאגין

 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  
188 Verdon tour

 ,29 ,14 Aigues-Mortes ֶאג�מֹורט
138-9 ,131 ,46

מסעדות 212  

אגרה, כבישים 250
 Agrippa, Marcus ָאגריָּפה, מרקוס

136
אדוארד השביעי, מלך אנגליה 

 Edward VII, King of England
97 ,96

(ה)אדיקט של נאנט 51
 l'abbé ָאָדלֶּברט, אב המנזר

75 Adalbert
(ה)אדם הקדמון 42-3

 Vallée des עמק ֶמרֵביי  
101 Merveilles

 L'Homme au Mouton אדם עם כבש
(פיקאסו) 77

אדריכלות הרומאנסק 28
אדריכלות ימי�הביניים 29
אדריכלות כפרית 26-7
אדריכלות מודרנית 29
אדריכלות קלאסית 29

אדריכלות
אדריכלות כפרית 26-7  

כפרים תלויים 24-5  
סגנונות אדריכליים 28-9  

108-9 ,105 Haut Var אֹו ואר
 Ubaye, Vallées de אּוּבאיי, עמק

182
157 Aubagne אֹוּבאנֶייה

162 Ouvèze, rivière אּוֶבז, נהר
אובליסק מצרי (ָארל)

מפת רחובות מאוירת 148  
 augustus, אוגוסטוס, קיסר

44 imperator
136 Les Arènes נים  

פסליו 93, 167  
129 Fréjus פֶרז'ּו  

251 Avis אוויס
131 Uzès אּוֶזה

אוטובוס, נסיעה 252
אוטובוסים 251, 252, 253
248 Motorail אֹוטֹו�טֵרן

250 Autoroutes אוטוסטרדות
 Hôtel des Monnaies אֹוֶטל ֶדה מֹוֵניי

(ָאביניֹון)
מפת רחובות מאוירת 170  

 Hôtel de Paris אֹוֶטל ֶדה ּפארי
(מונטה�קרלו) 65

אֹוֶטל ֶדז ָאר Hôtel des Arts (טּולֹון) 
117

 Otéro, אֹוֶטרֹו, קרולין, ָלה ֶּבל אֹוֶטרֹו
73 La Belle

Eugène de Savoie- אויגן מסאבֹוי
52 Carignan
אוכל ומשקאות

בתי�קפה, ברים וארוחות קלות   
218-19

חנויות 220  

טעמיה של ּפרֹובאנס 204-5  
כמהין 109  

מה לקנות בּפרֹובאנס 223  
מה לשתות בּפרֹובאנס 206-7  

קורסים בבישול 230, 233  
ראו גם מסעדות  

אוכל לקחת 218-19
76 Aundi, Antoine אֹונדי, אנטואן

 Honorat d'Arles אֹונֹוראטּוס מָארל
93 ,74

אֹונֹוראטּוס מָארל וקדושי ֶלֶרן 
 St-Honorat et les Saints de

74 Lérins
 Haussmann, אֹוסָמן, ברון ז'ורז'�ֶאֶז'ן

110-11 Baron Georges
 Collection Lambert (אוסף) לאמֶּבר

(ָאביניֹון) 172
108 Aups אֹוּפ

159 baron d'Oppède אֹוֶּפד, ברון
 Oppède-le-Vieux אֹוֶּפד�ֶלה�וֶייה

159
הסערה L'Orage (סיניָאק) 124  

 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  
174

מסעדות 216  
אופניים 232, 233, 252, 253

אופרה 37, 224, 226
 Opéra (ה)אופרה העירונית
Municipal (מרסיי) 226

 Opéra de (ה)אופרה של טּולֹון
Toulon (טּולֹון) 226

 Opéra de Nice (ה)אופרה של ניס
(ניס) 226

מפת רחובות מאוירת 84  
165-7 ,14 Orange 'אֹוראנז

אדריכלות 27  
היסטוריה 41, 53  

 L'Harmas de ל'ָארָמה ֶדה פאּבר  
165 Fabre

 Musée (ה)מוזיאון העירוני  
165 Municipal

מידע שימושי 167  
פסטיבלים 37  

רומיות, עתיקות 44, 45, 62, 159,   
166-7 ,165

 Arc de Triomphe שער הניצחון  
165

(ה)תיאטרון העתיק באֹוראנז'   
 Théâtre Antique d'Orange

166-7
 Urban אּורּבאנּוס החמישי, אפיפיור

49 V, pape
 Urban אּורּבאנּוס השישי, אפיפיור

48 VI, pape
227 ,100 Auron אֹורֹון

אינדקס
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157 En-Vau ָאן�ֹוו
76 ,66 ,65 ,13 Antibes ָאנטיּב

מלונות 198  
מסעדות 208  

191 ,179 Entrevaux ָאנטֶרבֹו
פסטיבלים 37  

44 Entremont ָאנטֶרמֹון
Jean- ָאנטֶרקאסטֹו, ז'וזף ֶדה ּברּוני

 Baptiste Joseph de Bruny
152 d'Entrecasteaux

ָאנטֶרקאסטֹו, שאטֹו ד' 
 'Entrecasteaux, Château d

109 ,108
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

112 Provence
177 Ansouis ָאנסּואי

 Anthropométrie אנתרופומטריה
(קליין) 89

 Estienne, André ֶאסטֶיין, אנדרה
177

 Esterel ֶאסֶטֶרל
חופים 35  

 Esterel, 'ֶאסֶטֶרל, מאסיף ֶדה ל
128 ,23 'Massif de l

251 Espace IGN ֶאסּפאס אי�ֶז'ה�ֶאן
 Espace Julien ֶאסּפאס ז'וליאן

(מרסיי) 226
 Escoffier, ֶאסקֹופֶייה, אוגיסט

78 Auguste
קברו 79  

176 ,15 Apt ָאּפט
ֶאפרּוסי ֶדה רוטשילד, הברונית 

90-1 Béatrice de Rothschild
אקוודוקט ראו אמות מים

ָאקָווֶלנד Aqualand (פֶרז'ּו) 226, 
227

אקווריומים
ָמרינֶלנד Marineland (וילֶנב�לּוֶּבה)   

78
 Musée (ה)מוזיאון האוקיאנוגרפי  
Océanographique (מונקו) 98

אקו�תיירות 245
אקלים 36-9

 Aix-en-Provence ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס
152-3 ,131 ,15

(לשכת מידע ל)תיירים 237  
(מידע ל)סטודנטים 238  

אדריכלות 29, 27  
 Atelier (ה)אטלייה של פול סזאן  

153 Paul Cézanne
אכסניות נוער 197  

בידור 226, 227  
בתי�קפה, ברים וארוחות קלות   

219
היסטוריה 41, 44, 50, 52, 57  

חנויות ספרים 221  
 Musée du מוזיאון ֶאקס העתיקה  

152 Vieil Aix
 Musée Granet מוזיאון גראֶנה  

153

 FUAJ אכסניות הנוער, איגוד
 (Fédération Unie des Auberges

196 de Jeunesse)
 Albert ָאלֶּבר(ט) הראשון, נסיך מונקו

98 ,96 I de Monaco
 Albert II ָאלֶּבר(ט) השני, נסיך מונקו

95 ,59 de Monaco
80 Ellington, Duke אלינגטון, דיוק

 Ellis, William אליס, וויליאם ווב
103 Webb

 Alexandre אלכסנדר הראשון, הצאר
110 I de Russie

Alpes-de- ָאלּפ�דה�אֹוט�ּפרֹובאנס
179-91 Haute-Provence
מבט אל תוך ָאלּפ�דה�אֹוט�  

ּפרֹובאנס 180-81
מלונות 200  

מסעדות 216-17  
פסטיבלים 229  

145 ,131 Les Alpilles ָאלּפי, ֶלז
חיי�הטבע 22  

 Alpes Maritimes ָאלּפ�מאריטים
65-103

מבט אל תוך הריביירה וָאלּפ�  
Riviera, Alpes- מאריטים

66-7 Maritimes
מלונות 198-9  

מסעדות 208-11  
סקי בָאלּפ�ד'ָאזּור 100  

פסטיבלים 228  
אמבולנסים 241

אמות מים
135 Pont du Gard ּפֹון דּו גאר  

אמנות
אמנים 30-1  

חופשות 230, 233  
חנויות 221  

ציורי מערות 42  
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

(ה)אמפיתיאטרון Les Arènes (ָארל) 
227 ,150 ,149

מפת רחובות מאוירת 149  
(ה)אמפיתיאטרון Les Arènes (נים) 

227 ,136 ,28
 Empéri, 'ָאמֶּפרי, שאטֹו ֶדה ל

151 'Château de l
 American אמריקן אקספרס

242 Express
אן, המדמואזל הבכירה, דוכסית 

 Anne Marie Louise מֹוּפאסֶייה
152 d'Orléans

 Anvers, Matthieu 'ָאנֶבר, מתייה ד
68 'd

 Anglican אנגליקנית, כנסייה
239 Church

Ingres, Jean- ֶאנגר, ז'ן�אוגיסט
156 Auguste

 Anne d'Autriche אנה מאוסטריה
176 ,138

191 Annot ָאנֹו

92 ,24 ,13 Èze ֶאז
בתי�קפה 219  
מסעדות 209  

אזוביון 186, 230, 233
 Corso de la מצעד האזוביון  
Lavande (דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 229

 Eugénie de Montijo ֶאֶז'ני, קיסרית
102 ,54

(ה)אטלייה של מרסל ָקרּבֹוֶנל 
 Ateliers Marcel Carbonel

(מרסיי) 221
 Atelier (ה)אטלייה של פול סזאן

Paul Cézanne (ֶאקס�ָאן�
ּפרֹובאנס) 153
196 Ibis איּביס

78 Hugues, Emile איג, אמיל
 ,100 ,59 2000 2000 Isola איזֹוָלה

227
(ה)איחוד האירופי 20

119 ,21 ,13 Hyères ִאֶייר
בידור 227  

מסעדות 211  
ראו גם ִאֶייר איל ד'ִאֶייר  

245 ,244 Air France אייר פרנס
 ,62-3 ,23 Îles d'Hyères איל ד'ִאֶייר

118-19
 Var, מבט אל תוך ואר ואיל ד'ִאֶייר  

106-7 Îles d'Hyères
מלונות 199-200  
מסעדות 211-12  
פסטיבלים 228  

74-5 ,13 Îles de Lérins איל ֶדה ֶלֶרן
Île de Port-Cros איל ֶדה ּפֹור�קרֹו

מלונות 199  
 Île de איל ֶדה ּפֹורֶקרֹול

13 Porquerolles
מלונות 199  

מסעדות 211  
56 Île du Levant איל דּו ֶלבאן

 Île Saint-Honorat איל סן�אֹונֹוָרה
74

Île Sainte- איל ָסנט�מארֶגריט
74-5 Marguerite

(ה)אימפריה הרומית הקדושה 47
 Ingram, Sir אינגֶרם, וויליאם

102 William
אינוקנטיוס השישי, אפיפיור 

134 ,48 Innocentius VI, pape
איסלם 239

Isnard, Jean- איסנאר, ז'ן�ֶאסּפרי
114 Esprit

אירו 242
אירופה, מפה 16

 Homme au (ה)איש במסיכת הברזל
156 ,75 ,74 masque de fer

 1 L'Homme Qui Marche I איש הולך
(ג'אקֹוֶמטי) 80

אישה מָארל L'Arlésienne (ואן 
גוך) 149

אכסניות נוער 196, 197



נדקס  | אי  256

231 Boules ּבּול
92 Beaulieu ּבֹולֶייה

מלונות 198  
מסעדות 208  

162 Bollène ּבֹוֶלן
Beaumes-de-Venise ּבֹום�ֶדה�ֶוניז

163 Dentelles טיול דֹונֶטל  
 Baumette, Pointe ּבֹוֶמט, ּפּוָאן ֶדה

128 de
ּבֹונאּפארט, הנסיכה ּפֹולין 
70 Bonaparte, Pauline

 Bonaparte, ּבֹונאּפארט, לוסיין
114 Lucien

65 ,30 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, פייר
80 L'Eté הקיץ  

 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  
Beaux-Arts (ניס) 89

 Musée Renoir מוזיאון רנואר  
(קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82
סן�פול�ֶדה�ואנס 79  

 Nu Devant la עירום מול האח  
124 Cheminée

 Bonette, Cime ּבֹוֶנט, סים ֶדה ָלה
183 ,23 de la
Bonnieux ּבֹונֶייה

 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  
175

מסעדות 215  
143 ,14 Beaucaire ּבֹוֵקיר

ּבֹוֶקלמאן, כריסטיאן לודוויג 
Bokelmann, Christian Ludwig

 Monte-Carlo קאזינו, מונטה קרלו  
54-5 Casino Interior

בוקרים Gardians, קאמארג 
142 ,140 ,26 Camargue

Caffarelli- ּבֹורֶגֶזה, הקרדינל שיפיֹוֶנה
170 Borghese, Scipione
173 ,43 ,26 Bories ּבֹורֶייה

 Village des וילאז' ֶדה ּבֹורֶייה  
Bories (גֹורד) 173

Bormes-les- ּבֹורם�ֶלה�מימֹוָזה
120-21 Mimosas

מלונות 199  
פסטיבלים 91  

21 Borsalino ּבֹורָסלינֹו
 Bouches-du-Rhône ּבּוש�דּו�רֹון

131-57
מבט אל תוך ּבּוש�דּו�רֹון ונים   

 Bouches-du-Rhône, Nîmes
132-3

מלונות 200  
מסעדות 212-15  
פסטיבלים 228-9  
רעידת�אדמה 55  

Boucher, François ּבּוֶשה, פרנסואה
 L'Obéissance גמול הציות  

137 Récompensée
בזיליקת נֹוטר�דאם�ֶדה�ָלה�גארד 

Basilique de Notre-Dame-de-
la-Garde (מרסיי) 18, 155

 Palais des Sports ארמון הספורט
(מרסיי) 227

 Palais des Sports ארמון הספורט
(ניס) 227

 Palais ארמון הפסטיבלים והוועידות
 des Festivals et des Congrès

(קאן) 72
ארמון ָלסקארי Palais Lascaris (ניס) 

89 ,12
מפת רחובות מאוירת 85  

183 Frères Arnaud ָארנֹו, האחים
110 ,76 Ernst, Max ארנסט, מקס
Les arcs-sur- ָארק�סּור�ָארז'אן, ֶלז

111 argens
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

113 Provence

ב
116 ,105 Bandol ּבאנדֹול

חופים 35  
פסטיבלים 39  

103 Bac, Ferdinand ּבאק, פרדינאן
134 ,29 Barbentane ּבארּבֹונטאן

Le Barroux ּבארּו, ֶלה
163 Dentelles טיול דֹונֶטל  

ּבארֹונֶסלי�ָז'בֹון, מרקיז פולקו ֶדה 
 Baroncelli-Javon, Marquis

142 Folco de
108 Barjols ּבארז'ֹול

109 ,48 Bargème ּבארֶז'ם
106 ,21 Bargemon ּבארֶז'מֹון

162 Barri ּבארי
Bar-sur-Loup ּבאר�סּור�לּוּפ

מסעדות 208  
182-3 Barcelonnette ּבארֶסלֹוֶנט
102 Bévéra, rivière ֶּבֶבָרה, נהר

 Bed and בד אנד ברקפסט
197 ,196 breakfast

164 Bedoin ֶּבדּוָאן
 seigneurs des Baux ּבֹו, שליטי

146 ,131
 Beauvoir, ּבֹובּואר, סימון דה

79 Simone de
33 Bogarde, Dirk ּבֹוגארד, דירק

Les Baux-de- ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס, ֶלה
146-7 ,131 ,25 ,14 Provence

 Musée des מוזיאון הָסנטֹון  
146 Santons

(ה)מוזיאון לתולדות ּבֹו�ֶדה�  
 Musée d'Histoire des ּפרֹובאנס

146 Baux-de-Provence
מלונות 200  

מסעדות 213  
 Fondation Louis פֹונָדסיֹון לואי ז'ּו  

146 Jou
פסטיבלים 39  

 Cathédrale קתדרלת התמונות  
146-7 d'Images

 Botticelli, Sandro ּבֹוטיֶצ'לי, סנדרו
172

ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס, המשך
 Muséum (ה)מוזיאון לטבע  
152 d'Histoire Naturelle

 Musée des מוזיאון שטיחי הקיר  
152 Tapisseries

מידע שימושי 153  
מלונות 200  

מסעדות 212  
מפה 153  

 Pavillon de ּפאביליֹון ֶדה ֶונדֹום  
153 Vendôme

 Fondation פֹונָדסיֹון ָוזאֶרלי  
153 Vasarely
פסטיבלים 37  

 Cathédrale קתדרלת סן�סֹוֶבר  
152 St-Sauveur

רומיות, עתיקות 53  
87 Aragon, Louis ָאראגֹון, לואי

(ה)ארגון לשיקום ושימור מונומנטים 
 Union והמורשת האמנותית

233 Rempart
ארוחת�בוקר 195, 218

247 ,246 Eurostar ֶארֹוסטאר
אריגים

מה לקנות בּפרֹובאנס 223  
קניות 221  

148-50 ,14 Arles ָארל
אוכל לקחת 219  

 Les Arènes (ה)אמפיתיאטרון  
227 ,150 ,149

בידור 227  
היסטוריה 41  

ואן גוך בָארל 149  
 Musée de מוזיאון ָארל העתיקה  

l'Arles Antique (ָארל) 150
 Museon Arlaten מוזיאון ָארלאֶטן  

150
 ,148 Musée Réattu מוזיאון ֶרָאטּו  

150
מידע שימושי 149  

מלונות 200  
מסעדות 212-13  

מפת רחובות מאוירת 148-9  
נמל�תעופה 245  

 Les סמטת הנקרופוליס  
150 Alyscamps

 Ancienne סן�טרֹופים, כנסיית  
 Cathédrale Saint-Trophime

150 ,148 d'Arles
פסטיבלים 36, 37, 38  

 Cryptoporticus קריּפטֹוּפֹורטיקּוס  
150

רומיות, עתיקות 44, 45, 131, 150  
שרידים מימי�הביניים 46  

 Hermentaire, ֶארמאנֵטייר, הקדוש
111 Saint

 Palais de Justice ארמון המשפט
(ניס)

מפת רחובות מאוירת 84  
 Palais Princier (ה)ארמון הנסיכותי

(מונטה�קרלו) 94, 98
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Barthélemy d'Eyck ָּברֶתֶלמי ד'ָאייק
 Triptyque de הבשורה  

51 l'Annonciation d'Aix
בשמים 71

70 ,54 Grasse גראס  
מגבלות פטור ממכס 236  
מה לקנות בּפרֹובאנס 222  

קורסים בבישום ובארומתרפיה   
233 ,230

 Vierge de (ה)בתולה של הרחמים
Pitié (אסכולת ָאביניֹון) 171

בתי חולים 241
בתי מרקחת 241
בתי�כנסת 239

168 Carpentras קארּפאנטָרה  
219 ,218 Cafés בתי�קפה

בתי�שימוש 241

ג
גאורגיוס הקדוש 149

 Parfumerie גאלימאר, חנות בשמים
Galimard (גראס) 221

 Giacometti, ג'אקֹוֶמטי, אלברטו
Alberto

 1 L'Homme Qui Marche איש הולך  
80 I

79 ,65 Garbo, Greta גארבו, גרטה
135 Gardon גארדֹון, עמק

גארדיֹון Gardians, קאמארג 
142 ,140 ,26 Camargue

98 Garnier, Charles גארנֶייה, שארל
קאזינו (מונקו) 96, 98  

(ה)אופרה של מונטה�קארלו   
Opéra de Monte-Carlo (מונקו) 

97 ,96 ,55
 Guarinone, גּוָארינֹוֶנה, גּוָארינֹו

85 Guarino
 Giovanetti da ג'ֹובאֶנטי מויֶטרּבֹו

134 Viterbo
 Giovanetti, Matteo ג'ֹובאֶנטי, מתאו

172
פרסקו הנביאים 48  

78 Godeau, Antoine גֹודֹו, אנטואן
 Goya, גויה, פרנסיסקו חוזה דה

146 Francisco José de
 Gould, Frank גּולד, פרנק ג'יי

76 Jay
גולף 227, 231, 233

76 ,54 Golfe-Juan גֹולֶפה�ז'ּוָאן
102 Gorbio גֹורּביֹו

173 ,160 ,43 ,42 ,15 Gordes גֹורד
מלונות 201  

מסעדות 216  
69 ,13 Gourdon גּורדֹון

 Gorges de la גֹורז' ֶדה ָלה ֶוזּוּבי
99 ,23 Vésubie

 Gorges du Verdon גֹורז' דּו ֶורדֹון
190 ,179 ,63 ,13

טבע 23  
טיול 188-9  

92 Bennett, Gordon ֶּבֶנט, גורדון
242 Barclays Bank בנק ברקליס

בנקים 242
שעות פתיחה 237, 242  

 Beckett, Samuel בקט, סמואל
173 ,80

(ה)ּבראבאד La Bravade (סן�טרֹוֶּפה) 
228 ,36

93 ,31 Bréa ּבֶרָאה, אסכולה
Bréa, Louis (לּודֹוביקֹו) ּבֶרָאה, לואי
 La הבתולה של מחרוזת התפילה  

78 Vierge au Rosaire
 Retable de Antibes מזבח ָאנטיּב  

76
 Retable de Monaco מזבח מונקו  

98
מזבח סנט�מארֶגריט, לּוֶסראם   

 Retable de Sainte-Marguerite,
99 Lucéram

מזבח קפלת ֶדה ָלה מיֶסריקֹורדי   
Chapelle de la Miséricord (ניס) 

85
מסך ההפרדה בכנסיית סן�ז'ן�  

 Église St-Jean-Baptiste ּבאטיסט
(ֶלז ָארק) 111

94 Saint-Nicolas ניקולאוס הקדוש  
94 La Pietà ּפיֶאָטה  

31 Crocifissione צליבה  
 Bréa, François ּבֶרָאה, פרנסואה

102
146 Brayer, Yves ּבראֶייר, איב

164 Brantes ּבראנט
 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז

81 ,79
80 Les Poissons הדגים  

 Oiseau dans le ציפור בעלווה  
81 Feuillage

 Burgess, Anthony ֶּברֶג'ס, אנתוני
33

 ,21 Bardot, Brigitte ברדו, בריז'יט
126 ,72 ,59 ,58

72 Brougham, Lord ּברֹוגאם, לורד
72 Bruni, Carla ברוני, קרלה
ברזל חשיל, מגדלי פעמון 27

99 Bertone, Honoré ֶּברטֹון, אֹונֹוֶרה
ֶּברטֶייה, פייר Berthier (מינרלוג) 146

21 Berri, Claude ֶּברי, קלוד
בריאות 241

 British Airways בריטיש איירווייז
245 ,244

Breil-sur-Roya ּבריל�סּור�רוָיה
מסעדות 208  

ברים 218
113 Brignoles ּבריניֹול

116 Brecht, Bertolt ברכט, ברטולט
166 Bernhardt, Sarah ֶּברנאר, שרה

 Brangwyn, Sir ּבֶרנגווין, פרנק
165 Frank

168 Bernus, Jacques ֶּברנּו, ז'ק

בטיחות 240-41
 Béatrice de ביאטריס מּפרֹובאנס

47 Provence
בידור 224-7

אופרה ומוסיקה קלאסית 224,   
226

אירועי ספורט 225  
בידור 225, 227  

דיסקוטקים ומועדונים 225, 227  
כרטיסים 224, 226  

מחול 224, 226  
מידע 243  

מלחמות שוורים 225, 227  
פעילות ספורטיבית 226, 227  

קולנוע 225, 227  
רוק וג'ז 224-5, 226  
תיאטרון 224, 226  

78 Biot ִּביֹו
חנויות 221  

כלי זכוכית 78  
מלונות 198  

מסעדות 208  
32 Bizet, Georges 'ּביֶזה, ז'ורז

ביטוח 241
מכונית 250  
רפואי 241  

ביטחון 240-41
68 Beuil ֵּביי

בירה 218
 Maison des בית הפרפרים

Papillons (סן�טרֹוֶּפה) 126
 Maison des בית ז'יט ֶדה פראנס

196 Gîtes de France
 Maison de la France בית צרפת

233
בית קאֶרה Maison Carré (נים) 

136 ,28
בית�המלאכה לשטיחי קיר בקֹוגֹוֶלן 

 Manufacture des Tapis de
Cogolin (קֹוגֹוֶלן) 221

בית�הקברות של השאטֹו העתיק 
 Cimetière du Vieux Château

(ֶמנטֹון) 103
54-5 Belle Epoque ֶּבל ֶאּפֹוק

189 Blanc, Isadore ּבלאן, איזאדֹור
 Blanqui, ּבלאנקי, לּואיז�אֹוגּוסט

68 Louis-Auguste
ֶּבלזּונס, אנרי פרנסואה�ַזבֶייר, 
 Belsunce de בישוף מרסיי

Castelmoron, Henri François-
53 Xavier de
בלט 224, 226

פסטיבלים 38  
Belmondo, Jean- בלמונדו, ז'ן�פול

21 Paul
בנדיקטוס השלושה�עשר, אפיפיור 

 Benedictus XIII, מתחרה
49 Antipape

בנדיקטוס השנים�עשר, אפיפיור 
48 Benedictus XII, pape
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157 ,30 Dufy, Raoul דּופי, ראול
 La Jetée טיילת ֶז'ֶטה בניס  

31 Promenade à Nice
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

Beaux-Arts (ניס) 89
 Musée Calvet מוזיאון קאלֶבה  

(ָאביניֹון) 172
 Musée Renoir מוזיאון רנואר  

(קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82
 Deauville, מסלול המרוצים בדֹוביל  

125 le Champ de Courses
 Dupré-Lafon, דּוּפֶרה�לאפֹון, פול

69 Paul
139 Durand, Marie דּוראן, מארי

 ,58 Durance rivière דּוראנס, נהר
185 ,182 ,179

 Diaghilev, Sergei דיאגיֶלב, סרגיי
97

דיג 35, 231
 Digne-les-Bains דינֶייה�ֶלה�ָּבה

184 ,179
אדריכלות 27  
מסעדות 217  

 Corso de la מצעד האזוביון  
Lavande (דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 229

פסטיבלים 37  
 Düsseldorfer דיסלדורף, אסכולה

155 Malerschule
225 Discotheques דיסקוטקים

דירות עם מטבחון 196, 197
146 Dürer, Albrecht דירר, אלברכט

 Rhinocéros קרנף, תחריט עץ  
156 ,51 gravure sur bois
21 Delon, Alain דלון, אלן

דלק 252
דמי כניסה 238

 Deneuve, Catherine דנב, קתרין
79

 Dante Alighieri דנטה אליגיירי
146 ,93

89 Duncan, Isadora דנקן, איזדורה
 Depardieu, ֶדּפארדֶייה, ז'ראר

21 Gérard
110-11 Draguignan דראגיניֹון

לשכת מידע לתיירים 237  
157 Derain, André ֶדֶרן, אנדֶרה

דת 20
דת, מלחמות 50-51

ה
 Huxley, Aldous האקסלי, אלדוס

116 ,33
32 Hugo, Victor הּוגֹו (אּוגֹו), ויקטור

הּוֶגנֹוטים 190
הוסטלים 196, 197

 Ordre הוספיטלרים, מסדר אבירים
 de Saint-Jean de Jérusalem

143
הימורים 225

היסטוריה 41-59

 Grottes גרֹוט טרֹוגלֹודיט
Troglodytes (וילקרֹוז) 108, 109
42 Grotte Cosquer גרֹוט קֹוסֶקה

 Princesse גרייס, נסיכת מונקו
95 ,59 ,58 Grace de Monaco

קברה 98  
 Grimaldi, גרימאלדי, ָאניּבאל

68 Hannibal
 Grimaldi, גרימאלדי, ז'יּבלאן ֶדה

127 Gibelin de
Grimaldi, Jean- גרימאלדי, ז'ן�אנרי

82 Henri
49 Grimaldi גרימאלדי, משפחת

127 Grimaud גרימֹו  
98 ,94-5 Monaco מונקו  

68 Puget-Théniers ּפּוֶז'ה�ֶטנֵייה  
רוזני ֵּביי 68  

רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן   
102 Roquebrune-Cap-Martin

 Château שאטֹו גרימאלדי  
Grimaldi (קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82

 Grimaldi, גרימאלדי, פרנסואה
94 François

 Grimaldi, Rainier גרימאלדי, ֶרנֶייה
82

127 Grimaud גרימֹו
 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  

121 Maures
מלונות 199  

 ,21 Greene, Graham גרין, גרהאם
59 ,33

ד
69 Dali, Salvador דאלי, סלבדור

33 Durrell, Lawrence דאֶרל, לורנס
דואר 243

 Daudet, Alphonse דֹוֶדה, אלפונס
131 ,32 ,21

 Maison de Tartarin בית טרטרין  
(טאראסקֹון) 144

 Moulin de Daudet מּוֶלן ֶדה דֹוֶדה  
147

David, Jacques- דויד, ז'ק�לּואי
Louis

נפוליאון חוצה את האלפים   
Bonaparte franchissant le Grand-

183 Saint-Bernard
 David-Néel, דויד�ֶנל, אלכסנדרה

184 Alexandra
דֹולֶמנים

 Pierre de la Fée פייר ֶדה ָלה ֶפה  
111

 Dumas, דּוָמה, אלכסנדר
156 ,32 Alexandre

 Daumier, Honoré דֹומֶייה, אֹונֹוֶרה
156

דומיניקנים 79
185 Donat, Saint דֹוָנה, הנזיר

 Dentelles de דֹונֶטל ֶדה מֹונמיָראי
15 Montmirail

טיול 163  

 Gorges du Loup גֹורז' דּו לּוּפ
69 ,13

68 Gorges du Cians גֹורז' דּו סיָאן
ג'ז 224-5, 226

Guibert, Jean- גיֶּבר, ז'ן�אנדרה
84 André

 Guillaume II גיֹום השני מסיציליה
127 de Sicile

42 Gyptis גיּפטיס
152 Guiramand, Jean גיראמֹון, ז'ן

 ,131 ,44-5 ,28 Glanum גלאנּום
145

172 Gleizes גֵליז
גלישת רוח 227, 232

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
 L'Obéissance גמול הציות

Récompensée (ּבּוֶשה) 137
 Jardin Exotique (ה)גן האקזוטי

(מונקו) 96, 98
 Jardin (ה)גן הבוטאני של הקֹורֶדלֶייה

 Botanique des Cordeliers
(דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 184

 Les Jardins de la גני המזרקה
Fontaine (נים) 137

גני חיות
(ה)גן האקזוטי וגן החיות בסאנארי�  
 Jardin Exotique et Zoo ּבאנדֹול
de Sanary-Bandol (ּבאנדֹול) 116
 Jardins Olbius גני אֹוליּביּו ריקֶייה  

Riquier (ִאֶייר) 119
 Parc (ה)פארק הזואולוגי  

Zoologique (קאּפ ֶפָרה) 89
גניבה 240

גנים ראו פארקים וגנים
 Genesius (סן�ֶז'ֶנה) ֶגֶנסיּוס מָארל

150
184 Gassendi, Pierre ֶגסאנדי, פייר

 Gréoux-les-Bains גֶראּו�ֶלה�ָּבה
186-7

 Grammont, Georges 'גראמֹון, ז'ורז
124

176 Grand Luberon גראן לּוֶּברֹון
 Grand גראן ֶתָאטר ֶדה ּפרֹובאנס
226 Théâtre de Provence

 Granet, François גראֶנה, פרנסואה
153

70 ,13 Grasse גראס
בשמים 54, 70, 71  

חנויות 221  
מסעדות 209  
פסטיבלים 37  

 Gregorius גרגוריוס ה�11, האפיפיור
49 XI, pape

 Grotte גרֹוט ֶדה ל'אֹוּבֶזרָבטּוָאר
de l'Observatoire (מונקו) 42, 

98 ,43
 Grottes גרֹוט ֶדה�ֶסֶזר�סּור�סיָאנֶיה
68-9 de St-Cézaire-sur-Siagne

 Grottes du גרֹוט דּו ואלֹוֶנה
Vallonet (רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן) 

102
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 Villanova וילאנֹוָבה, משפחת
78 familles

229 Vilar, Jean וילאר, ז'ן
 Villa de Noailles וילה ֶדה נֹואֶייה

(ִאֶייר) 119
Villa Ile-de- וילה ֶדה�ָלה�פראנס

France (קאּפ ֶפָרה) 90
וילה ֶקרילֹו Villa Kerylos (ּבֹולֶייה) 92
 Villeneuve, amiral וילֶנב, אדמירל

187
 Villeneuve, Arnaud וילֶנב, ָארנֹו ֶדה

111 de
 Villeneuve, seigneurs וילֶנב, שליטי

78 des
78 Villeneuve-Loubet וילֶנב�לּוֶּבה

פסטיבלים 36  
Villeneuve-lès- וילֶנב�ֶלז�ָאביניֹון

134 ,49 ,12 Avignon
חנויות ספרים 221  

מלונות 200  
מסעדות 215  

 Villefranche וילפראנש�סּור�ֶמר
92 ,13

ברים 219  
מלונות 199  

מסעדות 211  
108 Villecroze וילקרֹוז

 Victor de Marseille ויקטור ממרסיי
155

 Victoria, Queen ויקטוריה, מלכה
102 ,96 ,88 ,70 ,54

187 Valensole ֶולאנסֹול
 Valensole, ֶולאנסֹול, ּפלאטֹו ֶדה
186 ,180 ,179 Plateau de

 Vendôme, Cardinal ֶונדֹום, קרדינל
153 de

 ,22 ,15 Ventoux, Mont ֶונטּו, מֹון
164 ,159

 Véran de ֶוראנּוס מקאֶביֹון
174 ,78 Cavaillon

ֶורדֹון, גֹורז' דּו ראו גֹורז' דּו ֶורדֹון
93 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה

70 Vergé, Roger ֶורֶז'ה, רֹוֶז'ה
Vers-Pont-du-Gard ֶורס�ּפֹון�דּו�גאר

מסעדות 214-15  

ז
146 Jou, Louis ז'ּו, לואי

 Joinville-le-Pont ז'ּוָאנוויל�ֶלה�ּפֹון
בידור 227  

76 ,13 Juan-les-Pins ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן
בידור 226, 227  

ברים 219  
חופים 35  

מלונות 198  
מסעדות 209  
פסטיבלים 37  

 Joséphine de ז'וֶזפין, קיסרית
89 Beauharnais

32 Zola, Emile זֹולא, אמיל

 Vasarély, Victor ואסאֶרלי, ויקטור
173 ,127 ,30

 Fondation פֹונָדסיֹון ואסאֶרלי  
Vasarély (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 153

Vacqueyras ואֶקָרה
163 Dentelles טיול דֹונֶטל  

105-29 Var ואר
 Var, מבט אל תוך ואר ואיל ד'ִאֶייר  

106-7 Îles d'Hyères
מלונות 199-200  
מסעדות 211-12  
פסטיבלים 228  

68 Var, rivière ואר, נהר
ֹווּבאן, ֶסָּבסטֶיין ֶלה ּפֶרסטר ֶדה 

 Vauban, Sébastien le Prestre
53 de

76 Antibes ָאנטיּב  
191 Entrevaux ָאנטֶרבֹו  

52 Toulon טּולֹון  
כפרים תלויים 25  
182 Seyne ֵסין  

Forte Ste- פֹורט ָסנט�מארֶגריט  
Marguerite (איל ֶדה ֶלֶרן) 74

184 Colmars קֹולמאר  
89 Vuillard, Edouard וּויאר, אדואר

 Wylie, Laurence וויילי, לורנס
173 ,159

 Wells, Charles וולז, שארל ֶדביל
97 Deville

159-77 Vaucluse וֹוקלּוז
מבט אל תוך וֹוקלּוז 160-61  

מלונות 201  
מסעדות 215-16  
פסטיבלים 229  

89 Warhol, Andy ֹוורהֹול, אנדי
32 Wharton, Edith וורטֹון, אידית

 Vésubie, Gorges ֶוזּוּבי, גֹורז' ֶדה ָלה
99 ,23 de la

 Vésubie, Vallée de ֶוזּוּבי, עמק
99 la

 Vaison-la-Romaine ֶוזֹון�ָלה�רֹוֶמן
162 ,15

היסטוריה 59  
163 Dentelles טיול דֹונֶטל  

מלונות 201  
רומיות, עתיקות 44, 45, 159, 162  

Vidauban וידֹוּבאן
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

113 Provence
ִוֶייה שאריֶטה Vieille Charité (מרסיי) 

154
191 Vaïre, Vallées de ֶוייר, עמק

 Village des Bories וילאז' ֶדה ּבֹורֶייה
(גֹורד) 173

 Village des וילאז' ֶדה טֹורטי
227 ,226 Tortues

 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  
120 Maures

וילאז' ֶּפרֶשה Villages perchés ראו 
תלויים, כפרים

 Hippodrome היפודרום קֹוט ד'ָאזּור
de la Côte d'Azur (קאנֶייה�סּור�

ֶמר) 225, 227
הליכה 232, 233
בטיחות 241  

 La Flagellation du הלקאת ישו
Christ (אסכולה גרמנית, מאה 

155 (15
המגיפה הגדולה של מרסיי 41, 52-3

המחאות נוסעים 242
 Hemingway, המינגווי, ארנסט

33 ,76 Ernest
המרת מידות 239

הנחות 
בטיסה 245  

סטודנטים 197, 238  
רכבות 247  

הנחות לסטודנטים 197, 238
128 Clews, Henry הנרי קלֹוז

 triptyque הסנה הבוער, טריּפטיכֹון
Le Buisson ardent (פרֹוֶמן) 50-51

העז La Chèvre (פיקאסו) 77
 Les Demoiselles העלמות מָאביניֹון

d'Avignon (פיקסו) 77
הפלגה 227, 232, 249

הפלגות נהר 249
הפלגות תענוגות 249

21 Hackman, Gene הקמן, ג'ין
251 Hertz הרץ

ו
175 Wagner, Richard ואגנר, ריכרד

58 Vadim, Roger ואדים, רֹוֶז'ה
137 Watteau, JA ואטֹו, ז'ן�אנטואן

 Valard, Antoine ואלאר, אנטואן
171

Valbonne ואלּבֹון
מסעדות 211  

100 Valberg ואלֶּבר
76 Vallauris ואלֹורי

חנויות 221  
 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט

131 ,55
149 L'Arlésienne אישה מָארל  

בָארל 149  
 La chaise de כסאו של וינסנט  

30 Vincent
 Musée Estrine מוזיאון ֶאסטרין  
Centre (סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 

145 ,144
 Van ואן דֹונֶגן (פן דֹונֶחן), ֶקס

89 Dongen, Kees
Van Loo, Jean- ואן לּו, ז'ן�בטיסט

117 ,93 Baptiste
89 Van Loo, Carle ואן לּו, קארל

78-9 ,25 ,13 Vence ואנס
מלונות 199  

מסעדות 211  
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טייק�אוויי 218-19
79 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו

טיסה 244-5
טיפוס 232, 233

טיפים במסעדות 202
Tiziano Vecellio טיציאנֹו

51 Charles V קרל החמישי  
טירות ראו שאטֹו וטירות

טלוויזיה 243
טלפונים 243
טלקארד 243

 Ordre du טמפלרים, מסדר אבירים
127 ,78 ,68 Temple

טמפרטורות 39
טניס 227, 231, 233

טרובדורים 32, 41, 47, 146
 Trophime d'Arles טרֹופימּוס מָארל

150 ,147
טרמפים 252

י
יהודים 

בוֹוקלּוז 159  
בתי�כנסת 239  

היסטוריה 48, 51  
 Musée (ה)מוזיאון היהודי קֹונָטֶדן  

Juif Comtadin (קאֶביֹון) 174
קארּפאנטָרה 52, 168  

 Joannes Cassianus יואנס ָקסיָאנּוס
155

יוונים 41, 42, 131
 John XXII, יוחנן העשרים ושניים

168 ,48 pape
 Julius II, יוליוס השני, אפיפיור

172 pape
 La Partie de Campagne יום בכפר

(ֶלֶז'ה) 81
 Fête nationale יום הבסטיליה

37 française
 Assomption de Marie יום העליה

37
יֹוסּוּפֹוב, פליקס 103

יורו 242
102 Yeats, WB ייטס, ויליאם באטלר

יין
במסעדות 203  

הגבלות פטור ממכס 236  
חנויות 221  

כרמים 230, 233  
מה לשתות בּפרֹובאנס 206-7  

159 Côtes-du-Rhône קֹוט דּו רֹון  
ילדים

במלונות 195  
במסעדות 203  

 Les Journées ימי�הביניים, חגיגת
Médiévales (ָאנטֶרבֹו) 37

101 Forêt de Turini יער טּוריני
יער, שריפות 58-9, 241

חנה הקדושה 176
חניבעל 43, 168

חניה 252
חשמל, מתאם מתח 239

חשמליות 253

ט
89 Tange, Kenzo טאנֶגה, ֶקנזֹו

101 Tende טאנד
93 Tuck, Edward טאק, אדוארד

 ,37 la Tarasque טאראסק, מפלצת
144 ,46

144 ,131 ,14 Tarascon טאראסקֹון
היסטוריה 50, 51  

פסטיבלים 37  
 Nature טבע דומם עם רימונים

Morte aux Grenades (מאטיס) 87
 TGV (Train à Grande ֶטה�ֶז'ה�ֶוה

246 ,59 Vitesse)
 TGV ֶטה�ֶז'ה�ֶוה ֶמֶדיֶטֶרֶנה

59 Méditerranée
68 Touët-sur-Var טּוֶאה�סּור�ואר

מסעדות 211  
 Toulouse, comtes טּולּוז, רוזני

162 de
116-17 ,105 Toulon טּולֹון

117 Hôtel des Arts אֹוֶטל ֶדז ָאר  
בידור 226  

היסטוריה 50, 52, 53, 57  
(ה)מוזיאון הלאומי לחיי הים   

 Musée National de la Marine
(טּולֹון) 116, 117

מלונות 199  
מסעדות 212  

מפה 117  
נמל�תעופה 245  

פסטיבלים 37  
קתדרלת ָסנט�מארי�ֶדה�ָלה�ֶסה   
Cathédrale Ste-Marie-de-la-

117 Seds
Le Thoronet טֹורֹוֶנה

 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  
112 Provence

110 Tourettes טֹוֶרט
108 Tourtour טֹורטּור

מלונות 200  
101 Turini, Forêt de טּוריני, יער

טורסו זקוף Torse Debout (מאטיס) 
87

 ,126 Torpetius (Torpès) טֹורֶּפה
228

טיולים במכונית
גֹורז' דּו ֶורדֹון 188-9  

דֹונֶטל 163  
מאסיף ֶדה מֹור 120-21  

ֶּפטי לּוֶּברֹון 174-5  
 Côtes de קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

112-13 Provence
 La Jetée טיילת ֶז'ֶטה בניס

Promenade à Nice (דּופי) 31

32 Giono, Jean ז'ֹונֹו, ז'ן
 Centre Jean Giono מרכז ז'ן ז'ֹונֹו  

(ָמנֹוסק) 186
 Zeiger, Augustin ֶזֶז'ה, אוגוסטין

112
Gigondas ז'יגֹונָדה

163 Dentelles טיול דֹונֶטל  
מסעדות 216  

32 Gide, André ז'יד, אנדרה
157 ,151 Ziem, Félix זֶיים, פליקס

 Musée Ziem מוזיאון זֶיים  
(מארטיג) 151

קאמארג, שקיעת השמש   
30 Camargue, Coucher de Soleil
77 Gilot, Françoise ז'ילֹו, פרנסואז

142 Ginès ז'יֶנה, מרכז מידע
120 Ginoux, Charles ז'ינּו, שארל
 Süskind, Patrick זיסקינד, פטריק

71
127 Giscle, rivière ז'יסקל, נהר

זמן, אזורים 239
 Jean de Florette ז'ן ֶדה פלֹוֶרט

157 ,21
51 Jeanne de Laval ז'ן, המלכה

121 Philippe, Gérard ֶז'ראר, פיליפ

ח
חבילות טוס�וסע וחבילות טוס�וסע�

ברכבת 245
חג המולד 20

חגים לאומיים 39
חופים 34-5

ֶלה לאבאנדּו 120  
קאן 72  

קאסיס 157  
חופשות מתמחות 230-3

חורף בבּפרֹובאנס 39
(ה)חותר Le Rameur (ָלה פֶרסֵניי) 

124
חיוג, קידומות 243

(ה)חיזוק Les Renforts (קאלֶדר) 80
חיי�הטבע 22-3

118-119 Îles d'Hyères איל ד'ִאֶייר  
174-5 Luberon לּוֶּברֹון  

(ה)פארק האורניתולוגי ּפֹון�ֶדה�גֹו   
Parc Ornithologique du Pont-

142 de-Gau
 Le (ה)פארק הלאומי ֶמרקאטּור  

 Parc National du Mercantour
183 ,101

צפרות 231, 233  
140-41 Camargue קאמארג  

(ה)חיים La Vie (שגל) 80
 La Liberté (ה)חירות בכבלים

Enchaînée (מאיֹול) 68
חלון פתוח אל נמל סן�טרֹוֶּפה 

 Fenêtre ouverte sur le port à
Saint-Tropez (ָקמּוָאן) 123

 Bureaux de חלפנות, משרדים
242 change
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La Palud-sur- ָלה ּפאלּו�סּור�ֶורדֹון
Verdon

 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  
189 Verdon tour

 Les Pénitents ֶלה ֶּפניטאנט ֶדה ֶמה
185 ,47 ,21 des Mées

 La Fresnaye, ָלה פֶרסֵניי, רֹוֶז'ה ֶדה
Roger de

124 Le Rameur החותר  
 Les Caves du Roy ֶלה קאב דּו רֹוי

(סן�טרֹוֶּפה) 227
 La Cadière ָלה קאדֶייר ד'ָאזּור

d'Azur
מלונות 199  

מסעדות 211  
 ,34 ,22 Les Calanques ֶלה קאלאנק

157 ,42 ,35
145 La Caume ָלה קֹום

102 ,28 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶייה
 Cité Radieuse סיֶטה ראדֶייז  

(מרסיי) 29, 58, 156
 Le ָלה קֶלזיֹו, ז'ן�מארי גוסטאב

59 ,33 .Clézio, J.M.G
 Le Chevallier, ֶלה ֶשבאלֶייה, ז'ק

69 Jacques
 Louis II d'Anjou לואי השני מאנז'ּו

152 ,144
 Louis II de לואי השני, נסיך מונקו

56 Monaco
 Louis לואי התשיעי (סן לואי), מלך

190 IX (St Louis), roi
 ,29 Aigues-Mortes ֶאג�מֹורט  

139 ,138 ,131
מסעות הצלב 46, 47  

מקום הולדתו 113  
 Louis XI לואי ה�11 העכביש, מלך

50 l'universelle aragne
52 Louis XIII, roi לואי ה�13, מלך

Louis XIV, roi לואי ה�14, מלך
165 Orange 'אֹוראנז  

93 La Turbie ָלה טּורּבי  
98 Monaco מונקו  
52 Marseille מרסיי  

 Louis-Philippe, לואי�פיליפ, מלך
72 roi

159 Luberon לּוֶּברֹון
176 Grand Luberon גראן לּוֶּברֹון  

חיי�הטבע 22, 174-5  
 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  

174-5
173 Lhote, André לֹוט, אנדרה

99 Lucéram לּוֶסראם
 Loup, Gorges du לּוּפ, גֹורז' דּו

69 ,13
185 Lurs לּור

112 Lorgues לֹורג
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

113 Provence

ל
 Labadié, לאּבאדֶייה, אלכסנדר

155 Alexandre
 Labadié, לאּבאדֶייה, מארי�לואיז

155 Marie-Louise
Lagarde d'Apt לאגארד ד'ָאפט

מסעדות 216   
לאופולד השני, מלך הבלגים 

 ,54 Léopold II de Belgique
90 ,89

 Laura de Noves ָלאּוָרה ֶדה נֹוֶבס
169 ,48

 Noves, Laura (ָלאּוָרה ֶדה) נֹוֶבס
32 de

L'Isle-sur-la- (ל'איל)�סּור�ָלה�סֹורג
169 ,15 Sorgue

מסעדות 216  
פסטיבלים 37  

Lambot, Joseph- לאמּבֹו, ז'וזף�לואי
113 Louis

172 Lambert, Yvon לאמֶּבר, איבון
 L'Espace (ל')ֶאסּפאס טרטרין
Tartarin (טאראסקֹון) 144

159 Lacoste לאקֹוסט
 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  

175
 L'Harmas de ל'ָארָמה ֶדה פאּבר

Fabre (אֹוראנז') 165
לבוש במסעדות 203

לבנדר ראו אזוביון
לגיון הזרים 157

159 Le Bastidon ֶלה ָּבסטידֹון
La Garde-Freinet ָלה גארד�פֶרן

 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  
121 Maures

ֶלה גריפּו Le Griffu (ריֶשה) 148
 La Tour d'Aigues ָלה טּור ד'ֶאג

177 ,15
93 ,44 ,41 ,13 La Turbie ָלה טּורּבי
 Église 'כנסיית סן�מישל�ָארשאנז  

93 St-Michel-Archange
 Musée du מוזיאון טרֹוֶפה ֶדז ָאלּפ  

93 Trophée des Alpes
מסעדות 209  

 Le Trophée des ֶלה טרֹוֶפה ֶדז ָאלּפ
Alpes (ָלה טּורּבי) 93

 ,35 Le Lavandou (ֶלה) לאבאנדּו
120

מסעדות 211  
118 Le Levant ֶלה ֶלבאן

 Le Moulin de ָלה מּוֶלן ֶדה מּוֶז'ן
Mougins (מּוֶז'ן) 70

128 La Napoule ָלה נאּפּול
162 Lez, rivière ֶלה, נהר

 Le Nôtre, André ֶלה נֹוטר, אנדרה
109 ,69

La Celle ָלה ֶסל
מלונות 199  

 Foire (ה)יריד הבינלאומי של מרסיי
 Internationale de Marseille

(מרסיי) 38
 Foire aux Santons יריד הָסנטֹון

(מרסיי) 39

כ
(ה)כביש המהיר של השמש 
59 Autoroute du Soleil

250 Autoroutes כבישים מהירים
כיבוי אש 241
כייסים 240

 Place de l'Horloge 'כיכר אֹורלֹוז
(ָאביניֹון)

מפת רחובות מאוירת 170  
 Violon et feuille de כינור ותווים

musique (פיקאסו) 77
כלבו, חנויות 220

כלי הזכוכית 
ִּביֹו 78  

מה לקנות בּפרֹובאנס 222  
כמהין 109

(ה)כנסייה הקתולית 239
כנסיות 239

דמי כניסה 238  
ראו גם בערים ובעיירות שונים  

כנסיית נֹוטר�דאם�ֶדה�ל'אסּומּפסיֹון 
 Église Notre-Dame de

l'Assomption (סן�טרֹוֶּפה) 126
 Eglise כנסיית נֹוטר�דאם�ֶדה�ָלה�ֶמר

 de Notre-Dame-de-la-Mer
(סנט�מרי�ֶדה�ָלה�ֶמר) 142
Eglise St- כנסיית סן�טרֹופים

Trophime (ָארל) 150
מפת רחובות מאוירת 148  

Église St- 'כנסיית סן�מישל�ָארשאנז
Michel-Archange (ָלה טּורּבי) 93

 Église St-Pierre כנסיית סן�פייר
(ָאביניֹון)

מפת רחובות מאוירת 171  
כסא גלגלים, גישה ראו נכים, 

מטיילים
 Fauteuil Rocaille כסא הרֹוֵקיי

(מאטיס) 86
כסף 242

 Villages perchés כפרים תלויים
24-5
ֶאז 92  

גֹורּביֹו 102  
גּורדֹון 69  
גרימֹו 127  

סן�פול�ֶדה�ואנס 79  
ָסנט�ָאנֶייס 102  

ֶּפיֹון 99  
כרטיסי אשראי

במסעדות 204  
כרטיסים

לאירועי בידור 224  
רכבות 246-7  
כרמים 230, 233
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(ה)מוזיאון האקולוגי של המכתש 
Eco-Musée du Gouffre (פֹונֶטן�

ֶדה�וֹוקלּוז) 169
 Villa-Musée מוזיאון�וילה פראגֹונאר

Fragonard (גראס) 70
מוזיאונים וגלריות

 Hôtel de Sade אֹוֶטל ֶדה סאד  
(סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 144, 145

 Collection אוסף לאמֶּבר  
Lambert (ָאביניֹון) 172

 Atelier (ה)אטלייה של פול סזאן  
Paul Cézanne (ֶאקס�ָאן�

ּפרֹובאנס) 153
ֶאפרּוסי ֶדה רוטשילד, וילה וגן   

 Ephrussi de Rothschild Villa
and Gardens (קאּפ ֶפָרה) 63, 89, 

90-91
 Eco'Parc ֶאקֹו'ּפארק מּוֶז'ן  

70 Mougins
 Maison בית אלכסנדרה דויד�ֶנל  
Alexandra David-Néel (דינֶייה�

ֶלה�ָּבה) 184
 Maison J-H בית ז'ן�ָאנרי פאּבר  

Fabre (אֹוראנז') 165
 Maison de Tartarin בית טרטרין  

(טאראסקֹון) 144
דמי כניסה 238  

 Village des וילאז' ֶדה ּבֹורֶייה  
Bories (גֹורד) 173

וילה ֶקרילֹו Villa Kerylos (ּבֹולֶייה)   
92

חדר חיי הכפר ואזור ֶאג   
ומוזיאון הפיֶאנס והקרמיקה 

 Salle de l'Habitat Rural en
 Pays d'Aigues et Musée des
 Faïences et des Céramiques

(ָלה טּור ד'ֶאג) 177
 Musée du מוזיאון אזור ּבריניֹול  
Pays Brignolais (ּבריניֹול) 113

 Musée des Alpilles מוזיאון ָאלּפי  
(סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 144, 145
 Musée Estrine מוזיאון ֶאסטרין  
Centre (סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 

145 ,144
 Musée de מוזיאון ָארל העתיקה  

l'Arles Antique (ָארל) 150
 Musée Gassendi מוזיאון ֶגסאנדי  

(דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 184
 Musée Granet מוזיאון גראֶנה  

(ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 153
 Musée מוזיאון גרֹוֶּבה�לאּבאדֶייה  

Grobet-Labadié (מרסיי) 155
 Musée des מוזיאון ֶדה דֹוק רֹוֵמיין  

Docks Romains (מרסיי) 154
 Musée de מוזיאון ֶדה ל'אֹוליבֶייה  

l'Olivier (שאטֹו גרימאלדי) 83
 Musée de מוזיאון ֶדה ל'ָאמֶּפרי  
l'Empéri (סאלֹון�ֶדה�ּפרֹובאנס) 

151

 Maillol, Aristide מאיֹול, ָאריסטיד
68

125 La Nymphe הנימפה  
72 Mulder, Karen מאלֶדר, קרן

Mallet- מאֶלה�סטיבנס, רובר
119 Stevens, Robert
164 Malaucène מאלֹוֶסן

163 Dentelles טיול דֹונֶטל  
80 Malraux, André מאלרֹו, אנדרה
33 Mann, Heinrich מאן, היינריך

 ,33 Mann, Thomas מאן, תומאס
116

Mandelieu- מאנֶדלֶייה�ָלה�נאּפּול
la-Napoule
מסעדות 209  

172 Manet, Edouard מאֶנה, אדואר
174 Maynier, Jean מאנֶייה, ז'ן

103 Manchello מאנֶקלֹו, אנטואן
מאס Mas (בתי�חווה) 26-7

 Massif de מאסיף ֶדה ל'ֶאסֶטֶרל
128 ,23 l'Esterel

 Massif de מאסיף ֶדה ָלה ָסנט�ּבֹום
23 la Ste-Baume

 Massif des Maures מאסיף ֶדה מֹור
106 ,105 ,23
טיול 120-21  

 Masséna, Marshal מאֶסָנה, אנדרה
101 ,89

151 Martigues מארטיג
מסעדות 214  

 Martini, Simone מארטיני, סימֹוֶנה
172

מארֶטל, שארל (קארל הפטיש) 
46 Martel, Charles

 Marie, (מארי רוזנת ד')ָאגּו
175 comtesse d'Agoult

Marie- מארי�אנטואנט, מלכה
90 ,69 Antoinette d'Autriche
 Labyrinthe de (ה)מבוך של מירֹו

Miró (מירֹו) 81
מגבלות קניה לא פטורה ממכס 236

מגבלות קניה פטורה ממכס 236
מגדלי פעמון, ברזל חשיל 27

 Médecin, Jacques ֶמדאֶסן, ז'ק
88 ,59

מהירות נסיעה וקנסות 251
 Révolution (ה)מהפכה הצרפתית

53 française
 Moissac-Bellevue מּוָאָסק�ֶּבלבּו

108
 Modigliani, מודיליאני, אמֶדאֹו

79 ,65 Amedeo
 Maugham, מֹוֶהם, סֹוֶמרֶסט

89 ,33 Somerset
 Windsor, Duke (מ)ווינדזור, הדוכס

89 of
 Windsor, (מ)ווינדזור, הדוכסית

 Duchess of (Wallis Simpson)
89 ,56

Lourmarin לּורמאֶרן
 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  

175
מלונות 201  

79 Loren, Sophia לורן, סופיה
78 ,56 Lawrence, DH .לורנס, ד. ה

 Laurencin, Marie לֹוֶרנֶסן, מארי
172

107 Les Issambres ֶלז איסאמּבר
76 ,31 Léger, Fernand ֶלֶז'ה, פרנאן
 La Partie de Campagne יום בכפר  

81
(ה)מוזיאון הלאומי פרנאן ֶלֶז'ה   

 Musée National Fernand Léger
(ִּביֹו) 78

74 mosaic פסיפס  
 Liégeard, ליֶאז'אר, סטפאן

32 Stephen
 Livingstone, ליווינגסטון, דר' דיוויד

92 Dr David
175 Liszt, Franz ליסט, פרנץ

לשכות מידע לתיירים 237
לשכת המידע האזורית לתיירים 

ּפרֹובאנס-ָאלּפ-קֹוט ד'ָאזּור 
 Provence-Alpes-Côte d'Azur

233
197 ,196 BIJ לשכת מידע לצעירים

מ
80 Maeght, Aimé מאגט, ֶאֶמה

קברו 79  
 Maeght, מאגט, מארֶגריט

80 Marguerite
קברה 79  

 Maurits van ָמאּוריץ מאֹוראנֶייה
165 Oranje

מאזאֶרן, מישל בישוף ֶאקס�ָאן�
 Michel Mazari, ּפרֹובאנס

 archevêque d'Aix-en-Provence
152

 ,30 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
157 ,65

 Nature טבע דומם עם רימונים  
87 Morte aux Grenades

87 Torse Debout טורסו זקוף  
86 Fauteuil Rocaille כסא הרֹוֵקיי  
 Musée Matisse מוזיאון מאטיס  

(ניס) 12, 63, 86-7, 88
מותו 58  

86 4 Nu bleu IV עירום כחול  
 Fondation פֹונָדסיֹון מאגט  

Maeght (סן�פול�ֶדה�ואנס) 80
 Intérieur au פנים עם פונוגראף  

31 Phonographe
 Liseuse קוראת ליד השולחן הצהוב  

87 à la Table Jaune
 Chapelle du שאֶּפל דּו רֹוֶזיר  

Rosaire (ואנס) 79, 86
87 Matisse, Jean מאטיס, ז'ן
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(ה)מוזיאון לאמנות ולתולדות   
 Musée d'Art et ּפרֹובאנס

d'Histoire de Provence (גראס) 
70

(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית ובת�  
 Musée d'Art Moderne et זמננו
 d'Art Contemporain (MAMAC)

(ניס) 12, 29, 89 
(ה)מוזיאון לאמנות קולינרית   

Musée de l'Art Culinaire (וילֶנב�
לּוֶּבה) 78

מוזיאון לאנתרופולוגיה   
 Musée פרהיסטורית

 d'Anthropologie Préhistorique
(מונקו) 98

 Musée Lapidaire מוזיאון לאּפיֶדר  
(ָאביניֹון) 172

(ה)מוזיאון לבגדים ולתכשיטים   
 Musée Provençal du Costume

et du Bijou (גראס) 70
 Musée de la מוזיאון לגיון הזרים  

Légion Etrangère (אֹוּבאנֶייה) 
157

 Musée (ה)מוזיאון להיסטוריה  
d'Histoire (פֹונֶטן�ֶדה�וֹוקלּוז) 169

(ה)מוזיאון להיסטוריה   
 Musée d'Histoire ולארכאולוגיה

et d'Archéologie (ָאנטיּב) 76
(ה)מוזיאון להיסטוריה   

 Musée d'Histoire ולארכאולוגיה
et d'Archéologie (ָאּפט) 176

 Muséum (ה)מוזיאון לטבע  
d'Histoire Naturelle (ֶאקס�ָאן�

ּפרֹובאנס) 152
(ה)מוזיאון לטבע בּפרֹובאנס   

 Musée Nature en Provence
(רֶייה) 187

(ה)מוזיאון למזכרות מתקופת   
נפוליאון והארכיון ההיסטורי של 
 Musée des Souvenirs הארמון

 Napoléoniens et Archives
Historiques du Palais (מונקו) 98

 Musée (ה)מוזיאון לפרהיסטוריה  
de la Préhistoire (מּוסטֶייר�ָסנט�

מארי) 190
(ה)מוזיאון לפרהיסטוריה של   

 Musée de Préhistoire האזור
Régionale (ֶמנטֹון) 103

(ה)מוזיאון לתולדות אוראנז'   
 Musée d'Art et d'Histoire

165 d'Orange
(ה)מוזיאון לתולדות ּבֹו�ֶדה�  

 Musée d'Histoire des ּפרֹובאנס
Baux-de-Provence (ּבֹו�ֶדה�

ּפרֹובאנס) 146
 Musée (ה)מוזיאון לתולדות מרסיי  
d'Histoire de Marseille (מרסיי) 

155

 Musée des מוזיאון הניחוחות  
Arômes (סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 

145 ,144
 Musée des מוזיאון הָסנטֹון  

Santons (ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס) 146
 Musée (ה)מוזיאון העירוני  
Municipal (דראגיניֹון) 111

(ה)מוזיאון העירוני לים�  
 Musée Municipal התיכון

Méditerranéen (קאסיס) 157
 Musée de la מוזיאון העמק  

Vallée (ּבארֶסלֹוֶנט) 183
 Musée du מוזיאון הֶּפטי ּפאֶלה  
Petit Palais (ָאביניֹון) 12, 171, 

172
 Musée de la מוזיאון הצילום  

Photographie (מּוֶז'ן) 70
 Musée מוזיאון הקרמיקה המזוגגת  

de la Faïence (מּוסטֶייר�ָסנט�
מארי) 190

 Musée Jean מוזיאון ז'ן קֹוקטֹו  
Cocteau (ֶמנטֹון) 103

 Musée Ziem מוזיאון זֶיים  
(מארטיג) 151

 Musée du מוזיאון טּולֹון העתיקה  
Vieux Toulon (טּולֹון) 117

 Musée de la מוזיאון טּור קאֶרה  
Tour Carrée (ָסנט�מקסים) 127

 Musée du מוזיאון טרֹוֶפה ֶדז ָאלּפ  
Trophée des Alpes (ָלה טּורּבי) 

93
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

Beaux-Arts (ֶמנטֹון) 103
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

Beaux-Arts (נים) 137
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

Beaux-Arts (ניס) 89
(ה)מוזיאון לאמנות אסיאתית   

 Musée des Arts Asiatiques
(טּולֹון) 117

(ה)מוזיאון לאמנות אסיאתית   
Musée des Arts Asiatiques (ניס) 

89
(ה)מוזיאון לאמנות דקורטיבית   
 Musée d'Arts ולעידן המודרני

 Décoratifs et de la Modernité
(גּורדֹון) 69

(ה)מוזיאון לאמנות דקורטיבית,   
 Musée des Arts לאופנה ולפיֶאנס
 Décoratif, de la Mode et de la

Faïence (מרסיי) 155
(ה)מוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   

Musée d'Arts et Histoire (ּבֹורם�
ֶלה�מימֹוָזה) 121

(ה)מוזיאון לאמנות ולמורשת   
 Musée des Arts ּפרֹובאנסאל

 et Traditions Provençales
(דראגיניֹון) 111

 Musée de מוזיאון ֶדה ל'ָאנֹונסיָאד  
l'Annonciade (סן�טרֹוֶּפה) 63, 

124-5
 Musée de מוזיאון ֶדה ָלה קאסטר  

la Castre (קאן) 73
 Musée מוזיאון האדמה והזמן  

Terre et Temps (סיסֶטרֹון) 182
 Musée (ה)מוזיאון האוקיאנוגרפי  
Océanographique (מונקו) 95, 

227 ,226 ,98
 Musée de מוזיאון האזוביון  

la Lavande (ָלרגארד ד'ָאּפט, 
233 Largarde d'Apt)

 Musée de la מוזיאון האפיה  
Boulangerie (ּבֹונֶייה) 175

(ה)מוזיאון האקולוגי של המכתש   
Eco-Musée du Gouffre (פֹונֶטן�

ֶדה�וֹוקלּוז) 169
 Musée (ה)מוזיאון הארכאולוגי  

Archéologique (סן�ָרָפֶאל) 128
 Musée (ה)מוזיאון הארכאולוגי  
Archéologique (קאֶביֹון) 174

(ה)מוזיאון הארכאולוגי והמוזיאון   
 Musée Archéologique לטבע

 et Musée d'Histoire Naturelle
(נים) 136-7

(ה)מוזיאון האתנולוגי של המחוז   
 Musée Départemental

Ethnologique (פֹורקאלקֶייה) 186
(ה)מוזיאון הבינלאומי לבשמים   

 Musée International de la
Parfumerie (גראס) 70

מוזיאון ההרפתקה התעשייתית   
 Musée de l'Aventure
Industrielle (ָאּפט) 176

(ה)מוזיאון החי של הדבורה   
 Musée Vivant de l'Abeille

(ֶולאנסֹול) 187
 Musée (ה)מוזיאון היהודי קֹונָטֶדן  

Juif Comtadin (קאֶביֹון) 174
 Musée du Vin מוזיאון היין  

(שאטֹוֶנב�דּו�ּפאּפ) 168
 Musée (ה)מוזיאון הימי הלאומי  
National de la Marine (טּולֹון) 

117 ,116
(ה)מוזיאון הלאומי החדש של   

 Nouveau Musée National מונקו
de Monaco (מונקו) 98

 Musée (ה)מוזיאון הלאומי פיקאסו  
National Picasso (ואלֹורי) 76
(ה)מוזיאון הלאומי פרנאן ֶלֶז'ה   

 Musée National Fernand Léger
(ִּביֹו) 78

(ה)מוזיאון המיוחד של ז'ורז'   
 Musée Extraordinaire ָמזּוָאֶייה
de Georges Mazoyer (ָאנסּואי) 

177
 Musée de la מוזיאון המצודה  

Citadelle (סן�טרֹוֶּפה) 126
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96-7 Monte-Carlo מונטה�קרלו  
מלונות 198  

מסעדות 209  
פסטיבלים 36, 38, 39  

 Cathédrale (ה)קתדרלה של מונקו  
 Notre-Dame-Immaculée de

98 Monaco
Moustiers-Ste- מּוסטֶייר�ָסנט�מארי

190 ,53 Marie
 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  

188 Verdon tour
מלונות 201  

מסעדות 217  
(ה)קרמיקה המזוגגת של מּוסטֶייר   

190 Faïence de Moustiers
מוסיקה, פסטיבלים 37

אופרה ומוסיקה קלאסית 224,   
226

רוק וג'ז 224-5, 226  
מועדונים 225

(ה)מועצה האזורית למסלולי הליכה 
 Comité Departemental de la

233 Randonée Pédestre
 1213) Bataille de) מּוֶרה, קרב

47 (Muret (1213
מזג אוויר 36-9

מחול 38, 224, 226
מחנאות 196, 197

מטבעות 242
159 ,33 Mayle, Peter ֵמייל, פיטר
172 Michelangelo מיכלאנג'לו

27 Mistral מיסטראל, רוח
 Mistral, Frédéric מיסטָרל, פרדריק

131 ,32
 Museon Arlaten מוזיאון ָארלאֶטן  

(ָארל) 150
 Musée מוזיאון קאמארג  

Camarguais (קאמארג) 143
55 ,54 Mirèio מיֶריֹו  

54 Félibrige ֶפליּבריז', תנועה  
מיסטָרל, רוח 27

 Mirabeau, Comte מיראבו, הרוזן
177 ,156 ,152 de

 ,76 Miró, Joan (חּוָאן) מירֹו, ז'ּוָאן
80 ,79

 Labyrinthe de המבוך של מירֹו  
81 Miró

85 Miralhet, Jean מיָרֶלה, ז'ן
 Institut Français (ה)מכון הצרפתי

233
מכוניות 250-2

Service auto- אֹוטֹו�טֵרן, שירות  
248 train
דלק 252  

הגבלות מהירות וקנסות 251  
השכרת רכב 250, 251  

חבילות חופשה טוס�וסע 247  
חוקי התנועה 251  

חניה 252  
כבישים 250  

 Fondation Louis פֹונָדסיֹון לואי ז'ּו  
Jou (ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס) 146
 Fondation פֹונָדסיֹון מאגט  

Maeght (סן�פול�ֶדה�ואנס) 79, 
80-81

 Château שאטֹו גרימאלדי  
Grimaldi (קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82-3

 Château du שאטֹו ֶדה גּורדֹון  
69 Gourdon

שעות פתיחה 237  
70 ,13 Mougins מּוֶז'ן

מסעדות 209  
Maussane-les- מֹוֶזן�ֶלז�ָאלּפיל

Alpilles
מסעדות 214  

מֹולינאר Molinard (גראס) 70
 Moulin de Daudet מּוֶלן ֶדה דֹוֶדה

147
109 Mons מֹון

42 Mont de Cordes מֹון ֶדה קֹורד
 ,22 ,15 Mont Ventoux מֹון ֶונטּו

164 ,159
183 Mont Pelat מֹון ּפָלה

30 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד
79 ,21 Montand, Yves מונטאן, איב
 Montagne מֹונטאנֶייה ָסנט�ויקטּוָאר
153 ,108 ,22 ,15 Sainte-Victoire

 ,65 Monte-Carlo מונטה�קרלו
96-7

(ה)אופרה של מונטה�קארלו   
55 Opéra de Monte-Carlo

בידור 227  
חופים 34  

פסטיבלים 39  
קאזינו 54-5  

110 Montauroux מֹונטֹורּו
מוניות 252, 253

 Montfort, Simon מֹונפֹור, סימון ֶדה
47 de

Montpellier מֹונֶּפלֶייה
נמל�תעופה 245  

94-8 ,65 ,13 Monaco מונקו
 Palais Princier (ה)ארמון הנסיכותי  

98 ,94
בידור 227  

בתי�קפה וברים 219  
56 Grand Prix גראן פרי  

חנויות ספרים 221  
 Musée (ה)מוזיאון האוקיאנוגרפי  

98 ,95 Océanographique
 Musée (ה)מוזיאון הלאומי  

National (אוטומטונים ובובות, 
98 Poupées et Automates)
(ה)מוזיאון למזכרות מתקופת   

נפוליאון והארכיון ההיסטורי של 
 Musée des Souvenirs הארמון

 Napoléoniens et Archives
98 Historiques du Palais

מוזיאונים וגלריות, המשך
(ה)מוזיאון לתולדות סן�פול   

 Musée d'Histoire Locale de
St-Paul (סן�פול�ֶדה�ואנס) 79

 Musée Matisse מוזיאון מאטיס  
(ניס) 12, 63, 86-7, 88

 Musée Magnelli מוזיאון מאֶיילי  
(ואלֹורי) 76

 Musée Masséna מוזיאון מאֶסָנה  
(ניס) 12, 89

 Musée des מוזיאון ֶמרֵביי  
Merveilles (טאנד) 101

 Musée du מוזיאון נים העתיקה  
Vieux Nîmes (נים) 136
 Musée מוזיאון סּוֶליָאדֹו  

Souleïado (טאראסקֹון) 144
 Musée מוזיאון סימון ֶסגאל  

Simon Segal (אֹוּפ) 108, 109
 Musée מוזיאון ספריית ֶּפטָררָקה  
Bibliotheque Pétrarque (פֹונֶטן�

ֶדה�וֹוקלּוז) 169
 Musée מוזיאון ֶּפטרארק  

Pétrarque (פֹונֶטן�ֶדה�וֹוקלּוז) 169
 Musée מוזיאון פייר ֶדה לּוקֶסמּבּור  

Pierre de Luxembourg (וילֶנב�
ֶלז�ָאביניֹון) 12, 134

 Musée Picasso מוזיאון פיקאסו  
(ָאנטיּב) 76

 Musée Calvet מוזיאון קאלֶבה  
(ָאביניֹון) 12, 172

 Musée מוזיאון קאמארג  
Camarguais (קאמארג) 143

 Musée de מוזיאון קו מאז'ינו  
 la Ligne Maginot des Alpes

(סֹוסֶּפל) 102
מוזיאון קֹונָטֶדן�דּוּפֶלסי   

 Musée Comtadin-Duplessis
(קארּפאנטָרה) 168

 Musée Réattu מוזיאון ֶרָאטּו  
(ָארל) 148, 150

 Musée Renoir מוזיאון רנואר  
(קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82

מוזיאון שגל Musée Chagall (ניס)   
89 ,12

 Musée des מוזיאון שטיחי הקיר  
Tapisseries (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 

152 ,29
 Musée מוזיאון ֵתיאֹו ֶדסּפלאן  

Théo Desplans (ֶוזֹון�ָלה�רֹוֶמן) 
162

Villa- מוזיאון�וילה פראגֹונאר  
Musée Fragonard (גראס) 70

 Centre Jean Giono מרכז ז'ן ז'ֹונֹו  
(ָמנֹוסק) 186

 Fondation פֹונָדסיֹון אמיל איג  
Emile Hugues (ואנס) 78, 79

 Fondation פֹונָדסיֹון הנרי קלֹוז  
Henry Clews (ָלה נאּפּול) 128

 Fondation פֹונָדסיֹון ָוזאֶרלי  
Vasarely (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 153
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מערות
 Grotte de גרֹוט ֶדה ל'אֹוּבֶזרָבטּוָאר  

l'Observatoire (מונקו) 42, 43, 
98

 Grottes גרֹוט ֶדה�ֶסֶזר�סּור�סיָאנֶיה  
68-9 de St-Cézaire-sur-Siagne

 Grottes du גרֹוט דּו ואלֹוֶנה  
Vallonet (רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן) 

102
 Grottes גרֹוט טרֹוגלֹודיט  

Troglodytes (וילקרֹוז) 108, 109
157 Les Calanques ֶלה קאלאנק  

ציורי מערות 42, 157  
 Rencontres d'Arles מפגשים בָארל

(ָארל) 37
מפות

170-71 Avignon ָאביניֹון  
74-5 Îles de Lérins איל ֶדה ֶלֶרן  

אירופה 16  
Alpes-de- ָאלּפ�דה�אֹוט�ּפרֹובאנס  

180-81 Haute-Provence
אמני ּפרֹובאנס 30  

Aix-en- ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס  
153 Provence

148-9 Arles ָארל  
 Gorges du Verdon גֹורז' דּו ֶורדֹון  

188-9
היכרות עם פרובאנס 10-11  

 Var, Îles d'Hyères ואר ואיל ד'ִאֶייר  
106-7

160-61 Vaucluse וֹוקלּוז  
חופי ּפרֹובאנס 34-5  
117 Toulon טּולֹון  

163 Dentelles טיול ּבארּו דֹונֶטל  
 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  

120-21 Maures
 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  

174-5
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

112-13 Provence
לנהגים 251  

מבט אל תוך ּבּוש�דּו�רֹון ונים   
 Bouches-du-Rhône, Nîmes

132-3
מה לשתות בּפרֹובאנס 206-7  

156 Marseille מרסיי  
137 Nîmes נים  

88 ,84-5 Nice ניס  
122-3 St-Tropez סן�טרֹוֶּפה  

135 Pont du Gard ּפֹון דּו גאר  
62-3 ,16-17 Provence ּפרֹובאנס  

140-41 Camargue קאמארג  
73 Cannes קאן  

 Riviera, ריביירה וָאלּפ�מאריטים  
66-7 Alpes-Maritimes

מפלים
 Cascade de Courmes מפל קּורם  

69
 Corso de la מצעד האזוביון

Lavande (דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 37, 229

 Abbaye de Sénanque מנזר ֶסנאנק
168-9 ,112 ,28 ,15 ,14

Abbaye de St- מנזר סן�ויקטור
Victor (מרסיי) 155

102-3 ,13 Menton ֶמנטֹון
בית�הקברות של השאטֹו העתיק   
 Cimetière du Vieux Château

103
היסטוריה 54, 57  

חופים 34, 35  
 Musée Jean מוזיאון ז'ן קֹוקטֹו  

103 Cocteau
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

103 Beaux-Arts
(ה)מוזיאון לפרהיסטוריה של   

 Musée de Préhistoire האזור
103 Régionale

מלונות 198  
מסעדות 209  

 Salle des 'סאל ֶדה מאריָאז  
103 Mariages

פסטיבלים 37, 39  
 Mansfield, מנספילד, קת'רין

103 ,33 Katherine
מס ערך מוסף (מע“מ) 236

מס קנייה 236
מסגדים 239

מסילות רכבת ראו רכבות 
 Deauville, le מסלול המרוצים בדֹוביל

Champ de Courses (דּופי) 125
מסע העליה לרגל של ז'יטאן 

Pèlerinage des Gitans (ֶלה ָסנט�
מארי�ֶדה�ָלה�ֶמר) 36, 228-9

מסעדות 202-19
Alpes-de- ָאלּפ�דה�אֹוט�ּפרֹובאנס  

216-17 Haute-Provence
Bouches-du- ּבּוש�דּו�רֹון ונים  

212-15 Rhône, Nîmes
הזמנות 202-3  

 Var, Îles d'Hyères ואר ואיל ד'ִאֶייר  
211-12

215-16 Vaucluse וֹוקלּוז  
טעמיה של ּפרֹובאנס 204-5  

יין 203  
ילדים 203  

כמה לשלם? 202  
לבוש 203  

מה לשתות בּפרֹובאנס 206-7  
נכים, גישה 203  

סוגים 202  
צמחוני, אוכל 203  

 Riviera, ריביירה וָאלּפ�מאריטים  
208-11 Alpes-Maritimes

שעות פתיחה 237  
תפריטים 203  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מסעי הצלב 46-7, 127, 131

מעבורות 249

כבישים באזורי הכפר 251  
כבישים מהירים 251  

 Musée de מוזיאון הנהיגה  
l'Automobiliste (מּוֶז'ן) 70

מעבורות 249  
מפות 251  

ראו גם טיולים במכונית  
מכס 236-7

 Centre de (ה)מכס הצרפתי
 Renseignements des Douanes

237
מכס, טובין פטורים 236

מלון ֶנגֶרסקֹו Hôtel Négresco (ניס) 
88-9 ,29

מלונות 194-201
Alpes-de- ָאלּפ�דה�אֹוט�ּפרֹובאנס  

200 Haute-Provence
Bouches-du- ּבּוש�דּו�רֹון ונים  

200 Rhône, Nîmes
דירוג 195  

הזמנת מקומות 195  
היכן לחפש 194  

 Var, Îles d'Hyères ואר ואיל ד'ִאֶייר  
199-200

201 Vaucluse וֹוקלּוז  
ילדים 195  

מחירים 194-5  
מטיילים נכים 196, 197  

מלונות משפחה 196  
מלונות רשת 196  

מתקנים וארוחות 195  
 Riviera, ריביירה וָאלּפ�מאריטים  

198-9 Alpes-Maritimes
מלונות רשת 196

מלחמות שוורים 225
ָארל 150  
נים 136  

מלחמת�העולם הראשונה 56
מלחמת�העולם השנייה 56-7, 117
 Knights of Malta מלטה, אבירים

153
ממטרים 38

Ménerbes ֶמנארּב
 Petit Luberon טיול ֶּפטי לּוֶּברֹון  

175
מסעדות 216  

157 ,21 Manon des Sources ֶמנֹון
186 ,179 Manosque ָמנֹוסק

מסעדות 217  
מנזר ֶדה סן�מישל דה פריגֹוֶלה 
 Abbaye de St-Michel de

134 Frigolet
 Couvent de la מנזר הּפֶרזאנטסיֹון

Présentation (ָמנֹוסק) 186
 Abbaye du Thoronet מנזר טֹורֹוֶנה

112 ,106 ,105 ,28
 Abbaye de מנזר מֹונמאז'ֹור

147 Montmajour
 Abbaye de מנזר סילבאקאן

151 ,112 ,47 ,15 Silvacane
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 Paysage נוף ים�תיכוני
Méditerranéen (ֶדה שָטֶאל) 31

נחשים, כללי בטחון 241
89 Niven, David ניבן, דיוויד

97 Nijinsky ניז'ינסקי
 Nietzsche, ניטשה, פרידריך

32 Friedrich
136-7 ,14 Nîmes נים

 ,28 Les Arènes (ה)אמפיתיאטרון  
136

בידור 227  
136 ,28 Maison Carré בית קאֶרה  

בתי�קפה, ברים וארוחות קלות   
219

 Les Jardins de la גני המזרקה  
137 Fontaine
היסטוריה 41  
חנויות 221  

מבט אל תוך ּבּוש�דּו�רֹון ונים   
 Bouches-du-Rhône, Nîmes

132-3
(ה)מוזיאון הארכאולוגי והמוזיאון   
 Musée Archéologique לטבע

 et Musée d'Histoire Naturelle
136-7

 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  
137 Beaux-Arts

 Musée du מוזיאון נים העתיקה  
136 Vieux Nîmes
מידע שימושי 137  

מלונות 200  
מסעדות 214  

מפה 137  
נמל�תעופה 245  

פסטיבלים 36, 38, 228-9  
136 Carré d'Art קאֶרה ד'ָאר  

137 Castellum ָקסֶטלּום  
קתדרלת נֹוטר�דאם ֶאה סן�  

Cathédrale Notre- קאסטֹור
137 Dame et St-Castor

רומיות, עתיקות 131  
 Porte d'Auguste שער אוגוסטוס  

136
נימוס 237

(ה)נימפה La Nymphe (מאיֹול) 125
84-9 ,67 ,65 ,21 ,19 Nice ניס

אדריכלות 29  
Service auto- אֹוטֹו�טֵרן, תחנה  

248 train station
אכסניות נוער 197  

89 Palais Lascaris ארמון ָלסקארי  
בידור 226, 227  
בית חולים 241  

בנקים 242  
בתי�קפה, ברים וארוחות קלות   

219
היסטוריה 42, 52, 53, 54, 56  

חופים 34, 35, 58  
חנויות 221  

חנויות ספרים 221  
יומיים בניס 12  

 Musée des מוזיאון ֶדה דֹוק רֹוֵמיין  
154 Docks Romains

 Musée de la מוזיאון הפיֶאנס  
155 Faïence

 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  
156 Beaux-Arts

 Musée (ה)מוזיאון לתולדות מרסיי  
155 d'Histoire de Marseille

 Musée du מוזיאון מרסיי העתיקה  
155 Vieux Marseille

 Musée Cantini מוזיאון קאנטיני  
155

מידע שימושי 155  
מלונות 200  

Abbaye de St- מנזר סן�ויקטור  
155 Victor

מסעדות 213  
מפה 156  

נמל�תעופה 244, 245  
סטודנטים, מידע 197  

156 Cité Radieuse סיֶטה ראדֶייז  
פסטיבלים 38, 39  

קתדרלת ֶדה ָלה מאז'ֹור   
154 Cathédrale de la Major
רומיות, עתיקות 44, 45, 131  

רכבת תחתית 59  
156 Château d'If שאטֹו ד'איף  

 Vue du Cours מרסיי בזמן המגפה
pendant la Peste (ֶסר) 52-3

108 Saint Marcel מרסל הקדוש
144 Martha, St ,47 ,46 מרתא

משטרה 240
 officiel du משרד התיירות הצרפתי

196 tourisme français

נ
נאצים 57

88-9 Négresco, Henri ֶנגֶרסקֹו, ָאנרי
 Noailles, Vicomte נֹואֶייה, רוזן

119 de
נֹוֶאל Noël (ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס) 39

59 Novak, Kim נובאק, קים
196 Novotel נובוטל

נודיזם 232, 233
 Monastère de (ניס) נוטרדאם, מנזר

12 Notre Dame
 Notre-Dame de נֹוטר�דאם�ֶדה�ֶסקּור

Secours (רֹונזאן) 68
Notre-Dame- 'נֹוטר�דאם�ֶדז�ָאנז

des-Anges
 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  

120 Maures
 Noce imaginaire נֹוס איָמז'יֶנר

(קֹוקטֹו) 30
 Nostradamus נֹוסטראדאמּוס

50 ,32
מקום הולדתו 144  

Salon-de- סאלֹון�ֶדה�ּפרֹובאנס  
151 Provence

 McDowell, מקדואל, מלקולם
33 Malcolm

 Maximin מקסימין בישוף ֶאקס
114 d'Aix

(מקרי) חירום 241
 Merveilles, Vallée des ֶמרֵביי, עמק

101 ,43
 Grand מרוץ הגראנ(ד) פרי של מונקו
 1 Prix Automobile de Formule

(מונקו) 36, 225, 227
 Les מרחצאות קונסטנטינוס

Thermes de Constantin (ָארל)
מפת רחובות מאוירת 148, 150  
44 Caius Marius מריוס, גאיוס

מרים אשת קלופה 45, 142, 229
מרים המגדלית

Les- ֶלה ָסנט�מארי�ֶדה�ָלה�ֶמר  
 ,45 Saintes-Maries-de-la-Mer

142
 St מסע העליה לרגל של ז'יטאן  

Pèlerinage des Gitans (ֶלה ָסנט�
מארי�ֶדה�ָלה�ֶמר) 36, 229

St- סן�מקסימין�ָלה�ָסנט�ּבֹום  
114 Maximin-la-Ste-Baume
שרידים קדושים 47, 62, 114  

 Mérimée, Prosper ֶמריֶמה, פרוספר
112 ,32

ָמרינֶלנד Marineland (ָאנטיּב) 
227 ,226

(ה)מרכז הלאומי לכוריאוגרפיה 
 Centre Chorégraphique

National (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 226
 Centre מרכז הרכיבה ָּפסטֶרה

Equestre Pastré (מרסיי) 227
 Centre Jean Giono מרכז ז'ן ז'ֹונֹו

(ָמנֹוסק) 186
מרכז נגד הרעלות (מרסיי) 241

 ,133 ,131 ,14 Marseille מרסיי
154-6

Service auto- אֹוטֹו�טֵרן, תחנה  
248 train station
אכסניות נוער 197  

בזיליקת נֹוטר�דאם�ֶדה�ָלה�גארד   
Basilique de Notre-Dame-de-

155 la-Garde
בידור 226, 227  
בית חולים 241  

בנקים 242  
בתי�קפה, ברים וארוחות קלות   

219
היסטוריה 41, 42, 51, 52, 54, 55,   

57 ,56
המגיפה הגדולה 52-3  

154 Vieille Charité ִוֶייה שאריֶטה  
חנויות 221  

חנויות ספרים 221  
לשכת מידע לתיירים 237  

 Musée מוזיאון גרֹוֶּבה�לאּבאדֶייה  
155 Grobet-Labadié
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172 Stendhal סָטנדאל
92 Stanley, HM סטנלי, הנרי מורטון
 Stéphanie de סטפני, נסיכת מונקו

95 Monaco
68 Cians, Gorges du סיָאן, גֹורז' דּו

 Siagne, Vallées סיָאנֶייה, עמק
68 de

110 Seillans ֶסיאנס
מלונות 199  

סיגריות, מגבלות קניה פטורה 
ממכס 236

 Sidonius סידֹוניּוס ָאּפֹוליָנריס
114 Apollinaris
(סיוע) משפטי 241

סיֶטה ראדֶייז Cité Radieuse (מרסיי) 
156 ,58 ,29

 Silvacane, סילבאקאן, מנזר
151 ,112 ,47 ,15 Abbaye de

 Cime de la סים ֶדה ָלה ּבֹוֶנט
183 ,23 Bonette

 Simpson, Tommy סימּפסֹון, טֹומי
164

126 ,30 Signac, Paul סיניָאק, פול
124 L'Orage הסערה  

 Au temps עת ההרמוניה  
125 d'harmonie

 Signoret, Simone סיניורה, סימון
79

 ,28 Seyne-les-Alpes ֵסין�ֶלז�ָאלּפ
182

182 ,179 Sisteron סיסֶטרֹון
אדריכלות 27  
היסטוריה 57  

סירות 249
ספורט מים 232, 233  

סלולרי, טלפון 243
 Smollett, Tobias סמֹוֶלט, טֹוּבאָיאס

32
 Sénanque, Abbaye ֶסנאנק, מנזר

168-9 ,112 ,28 ,15 ,14 de
135 St-Bonnet סן�ּבֹוֶנה
43 ,42 St-Blaise סן�ּבֵליז

 St-Gilles-du-Gard סן�ז'יל�דּו�גאר
143 ,14

St-Jean-Cap- סן�ז'ן�קאּפ�ֶפָרה
89 Ferrat
ברים 219  

מלונות 198  
מסעדות 210  

St- ָסנט�ֶאגזּוֶּפרי, אנטואן ֶדה
 ,56 ,33 Exupéry, Antoine de

128
St-André-les- ָסנט�אנדרה�ֶלז�ָאלּפ

191 Alpes
102 Ste-Agnès ָסנט�ָאנֶייס

מסעדות 210  
Ste- ָסנט�ויקטּוָאר, מֹונטאנֶייה

 ,22 ,15 Victoire, Montagne
153 ,108

ס
 Sagan, Françoise סאגאן, פרנסואז

33
 Sade, Marquis סאד, המרקיז ֶדה

159 ,32 de
 Hôtel de Sade אֹוֶטל ֶדה סאד  

(סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 144, 145
 Château de שאטֹו ֶדה לאקֹוסט  

175 Lacoste
101 Saorge 'ָסאֹורז

176 Sagy, Léon סאז'י, לאון
 Salle des 'סאל ֶדה מאריָאז

Mariages (ֶמנטֹון) 103
Salon-de- סאלֹון�ֶדה�ּפרֹובאנס

151 Provence
מלונות 200  

מסעדות 214  
108-9 Salernes סאֶלרן

 Sanary-sur-Mer סאנארי�סּור�ֶמר
116 ,105 ,35

 Sartre, Jean-Paul סארטר, ז'ן�פול
79

 Sabran, Elzéar ֶסּבראן, ֶאלֶזָאר ֶדה
177 de

 Sabran, ֶסּבראן, ֶז'רסאנד ֶדה
177 Gersende de

 Sabran familles ֶסּבראן, משפחת
177

Seguret ֶסגּוֶרה
מלונות 201  

מסעדות 216  
164 Sault סֹו

124 Süe, Louis סּו, לואי
סוזי סֹולידֹור Suzy Solidor (קֹוקטֹו) 

78
172 Soutine, Chaim סּוטין, חיים
סּוֶליָאדֹו Souleïado (ָאביניֹון) 221
82 Solidor, Suzy סֹולידֹור, סּוזי

סוסים
  קאמארג 140

רכיבה 227, 232, 233  
102 Sospel סֹוסֶּפל

מסעדות 210  
סופיה�אנטיפוליס, הפארק הטכנולוגי 

59 Sophia-Antipolis parc
סּופראן, האדמירל פייר אנדרה דה 

 Suffren, amiral Pierre André de
126 ,123

סופרים 32-3
סופרמרקטים 220

169 ,159 Sorgue rivière סֹורג, נהר
 ,30 ,15 Cézanne, Paul סזאן, פול

108 ,54
 Atelier (ה)אטלייה של פול סזאן  

Paul Cézanne (ֶאקס�ָאן�
ּפרֹובאנס) 153

St-Cézaire-sur- ֶסֶזר�סּור�סיָאנֶיה
68-9 Siagne

58 Starck, Philippe סטארק, פיליפ

לשכת מידע לתיירים 237  
 Musée des (ה)מוזיאון לאמנות  

89 Beaux-Arts
(ה)מוזיאון לאמנות אסיאתית   

89 Musée des Arts Asiatiques
(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית   

89 Musée d'Art Contemporain
 Musée Matisse מוזיאון מאטיס  

88 ,86-7
 Musée Masséna מוזיאון מאֶסָנה  

89 ,12
89 Musée Chagall מוזיאון שגל  

מטיילים נכים 238  
מידע לסטודנטים 238  

 Hotel Négresco מלון ֶנגֶרסקֹו  
88-9

מלונות 198  
מסעדות 210  

מפה 88  
מפת רחובות מאוירת 84-5  

נמל�תעופה 244, 245  
פסטיבלים 36  

 Carnaval de (ה)קרנבל של ניס  
228 ,39 Nice

 Cathédrale קתדרלת ָסנט�ֶרּפארט  
89 ,12 Ste-Réparate

 ,31 Ecole de Nice ניס, אסכולה
89 ,58

ניקולאי השני, צאר 88
נכים, מטיילים 238

במלונות 196, 197  
במסעדות 203  

187 Nelson, Lord ֶנלסֹון, הלורד
נמלים בים התיכון 249

נמלי�תעופה 244-5
165 Orange 'נסיכי אֹוראנז

 Napoléon נפוליאון הראשון, קיסר
183 Bonaparte

המצור על טּולֹון 53  
 Massif de מאסיף ֶדה ל'ֶאסֶטֶרל  

128 l'Esterel
 Musée du מוזיאון טּולֹון העתיקה  

117 Vieux Toulon
(ה)מוזיאון למזכרות מתקופת   

נפוליאון והארכיון ההיסטורי של 
 Musée des Souvenirs הארמון

 Napoléoniens et Archives
Historiques du Palais (מונקו) 98

נוחת בגֹולֶפה�ז'ּוָאן 54, 76  
179 Sisteron סיסֶטרֹון  

128 St-Raphaël סן�ָרָפֶאל  
פֹור קאֶרה Fort Carré (ָאנטיּב) 76  
 Napoléon נפוליאון השלישי, קיסר

89 ,54 III
נפוליאון חוצה את האלפים 

 Bonaparte franchissant le
Grand-Saint-Bernard (דויד) 183

 La Chute de נפילת פאיטֹון
Phaëton (קארלֹוֶנה) 83
 Les (ה)נקרופוליס, סמטת
Alyscamps (ָארל) 150
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פ
 Pavillon de ּפאביליֹון ֶדה ֶונדֹום

Vendôme (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 
153

152 Pavillon, Pierre פאביליון, פייר
 Fabre, פאּבר, הגנרל ז'ק אלכסנדר

 Général Jacques Alexandre
110

Fabre, Jean-Henri פאּבר, ז'ן�אנרי
 L'Harmas de (ל')ָארָמה ֶדה פאּבר  

Fabre (אֹוראנז') 165
 Francesco di פאולה, פרנצ'סקו די

121 Paola
 Paulus III, פאולוס השלישי, אפיפיור

78 pape
110 ,105 Fayence פאֶיינס

מלונות 199  
מסעדות 211  

 Palais des Papes ּפאֶלה ֶדה ּפאּפ
(ָאביניֹון) 12, 17, 29, 48-9, 171, 

172
מפת רחובות מאוירת 171  

 Van Meegeren, פאן מיֶחֶרן, האן
30 Han

 ,32 Pagnol, Marcel ּפאניֹול, מרסל
157 ,131 ,57 ,33

 ,21 Jean de Florette ז'ן ֶדה פלֹוֶרט  
157

טרילוגיית מרסיי 56  
157 ,21 Manon des Sources ֶמנֹון  

מקום הולדתו 157  
(ה)פארק האורניתולוגי ּפֹון�ֶדה�גֹו 

Parc Ornithologique du Pont-
142 de-Gau

 Parc (ה)פארק האזורי של קאמארג
 Naturel Regional de Camargue

233
 Parc (ה)פארק הזואולוגי של פֶרז'ּו

227 ,226 Zoologique de Fréjus
 Parc (ה)פארק הלאומי ֶמרקאטּור
 ,23 National du Mercantour

183 ,101
פארקים וגנים

 Belvédère ֶּבלֶבֶדר פסטר, גני  
Pasteur Jardin (ּבֹוֶלן) 162

 Jardin Exotique (ה)גן האקזוטי  
(ֶאז) 92

 Jardin Exotique (ה)גן האקזוטי  
(מונקו) 96, 98

 Jardin (ה)גן האקזוטי הבוטאני  
Botanique Exotique (ֶמנטֹון) 103

(ה)גן הבוטאני של הקֹורֶדלֶייה   
 Jardin Botanique des

Cordeliers (דינֶייה�ֶלה�ָּבה) 184
 Les jardins Biovès גני ּביֹוֶבה  

(ֶמנטֹון) 103
 Les Jardins de la גני המזרקה  

Fontaine (נים) 133

St-Rémy-de- סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס
144-5 ,14 Provence

חנויות 221  
מלונות 200  

מסעדות 214  
128 ,35 St-Raphaël סן�ָרָפֶאל

בידור 227  
מסעדות 212  

ספא
 Gréoux-les-Bains גֶראּו�ֶלה�ָּבה  

186
 Digne-les-Bains דינֶייה�ֶלה�ָּבה  

184
חופשות ספא 232, 233  

 Spoerry, סּפֹוֶארי, פרנסואה
127 ,58 François

ספורט 230-3
ספורט אקסטרים 230-31, 233

ספורט חורף 59
100 Alpes d'Azur ָאלּפ�ד'ָאזּור  

ספורט מים 232, 233
76 Septentrion ֶסּפֶטנטריֹון
ספרים באנגלית, חנויות 221

Sec, Joseph ֶסק, ז'וזף
פסלו של שאול 131  

סקי 59, 227, 232, 233
100 Alpes d'Azur ָאלּפ�ד'ָאזּור  

 Scipio Africanus סקיפיו אפריקנוס
144

156 Serre, Michel ֶסר, מיֶשל
 Vue du Cours מרסיי בזמן המגפה  

52-3 pendant la Peste
 Sert, José-Luis ֶסרט, ז'וזה�לואיס

80 ,79
סרטים ראו קולנוע

Serignan-du- ֶסריניאן�דּו�קֹונָטה
Comtat

מסעדות 216  
135 Sernhac ֶסרנאק

 ,121 ,79 ,46 Sarrasins סרצנים
129 ,127

סתיו בּפרֹובאנס 38

ע
עבודת�יד

חגים לאומיים 230, 233  
חנויות 221  

 Le Petit (ה)עולם הזעיר של אמילי
Monde d'Emilie (גֶראּו�ֶלה�ָּבה) 

187
עירום כחול Nu bleu IV 4 (מאטיס) 

86
 Nu Devant la עירום מול האח

Cheminée (ּבֹונאר) 124
עיתונים 243

 GIHP ,(ה)עמותה לשילוב הנכים
 (Groupement pour l'Insertion

 des Personnes Handicapées
196 Physiques)

 Au temps עת ההרמוניה
d'harmonie (סיניָאק) 125

 Santons, ָסנטֹון, פסלוני לידת ישו
222 ,146 ,52 Crèche de Noël

 Cental, Baron ָסנָטל, ברון ֶדה
177 de

Saintes- ָסנט�מארי�ֶדה�ָלה�ֶמר
143 ,142 ,14 Maries-de-la-Mer

היסטוריה 44, 45  
מלונות 200  

מסע העליה לרגל של ז'יטאן   
 ,36 Pèlerinage des Gitans

228-9
מסעדות 214  

פסטיבלים 36, 38  
127 Ste-Maxime ָסנט�מקסים

 Ste-Croix, Lac ָסנט�קרּוָאה, אגם
188 de

 Ste-Croix du ָסנט�קרּוָאה דּו ֶורדֹון
Verdon

מסעדות 217  
 ,107 ,105 ,13 St-Tropez סן�טרֹוֶּפה

122-6
בידור 227  

 Maison des בית הפרפרים  
126 Papillons

228 ,36 La Bravade (ה)ּבראבאד  
בתי�קפה 219  

היסטוריה 56, 57, 58, 59  
חופים 35  

כנסיית נֹוטר�דאם�  
Église Notre- ֶדה�ל'אסּומּפסיֹון
126 Dame de l'Assomption

לשכת מידע לתיירים 237  
 Musée de מוזיאון ֶדה ל'ָאנֹונסיָאד  

124-5 l'Annonciade
 Musée de la מוזיאון המצודה  

126 Citadelle
מלונות 199  

מסעדות 212  
מפת רחובות מאוירת 122-3  

פסטיבלים 36  
סן�טרֹוֶּפה, כיכר ליס וקפה ֶדז ָאר 

 St-Tropez, la Place des Lices et le
Café des Arts (ָקמּוָאן) 124
Saint- סן�טרֹופים, קלֹויסֶטרים

Trophime d'Arles (ָארל) 
מפת רחובות מאוירת 149  

70 St Laurent, Yves סן�לורן, איב
 St-Martin-Vésubie סן�מארֶטן�ֶוזּוּבי

29
מסעדות 210  

St- סן�מקסימין�ָלה�ָסנט�ּבֹום
 ,62 Maximin-la-Ste-Baume

114-15 ,105
 St-Paul-de-Vence סן�פול�ֶדה�ואנס

79 ,65 ,59 ,24-5 ,13
בתי�קפה 219  
מלונות 199  

מסעדות 210-11  
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Fête de la St- ֶפט ֶדה ָלה סן�מארק
Marc (שאטֹוֶנב�דּו�ּפאּפ) 36

 Fête de Mimosa ֶפט ֶדה מימֹוָזה
(ּבֹורם�ֶלה�מימֹוָזה) 39

37 Fête de St-Jean ֶפט ֶדה סן�ז'ן
 Fête de ֶפט ֶדה ָסנט מריה ָסלֹוֶמה
Sainte Maria Salomé (ֶלה ָסנט�

מארי�ֶדה�ָלה�ֶמר) 38
 Fête des ֶפט ֶדה ּפֶרמיס דּו רי
Prémices du Riz (ָארל) 38

 Fête du Jasmin ֶפט דּו ז'אסֶמן
(גראס) 37

 Fête du Prince ֶפט דּו ּפראנס
(מונקו) 38

231 Boules ֶּפטאנק
231 ,19 Pétanque ֶּפטאנק

15 Petit Luberon ֶּפטי לּוֶּברֹון
טיול 174-5  

 Petrarca, ֶּפטָררָקה, פרנצ'סקו
164 ,159 ,49 ,48 ,32 Francesco
 Musée מוזיאון ספריית ֶּפטָררָקה  
Bibliotheque Pétrarque (פֹונֶטן�

ֶדה�וֹוקלּוז) 169
21 Piat, Yann ּפיָאט, יאן

89 Piaf, Edith פיאף, אדית
99 ,24 Peillon ֶּפיֹון

מסעדות 210  
99 Peille ֵּפיי

 Pierre de la Fée פייר ֶדה ָלה ֶפה
(דֹולֶמן) 111
פיניקים 41, 42

 Fitzgerald, Zelda פיצג'רלד, זלדה
56 ,33

 Fitzgerald, פיצג'רלד, פרנסיס סקוט
79 ,76 ,65 ,56 ,33 F Scott

 ,65 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
77 ,76

 L'Homme au אדם עם כבש  
77 Mouton

77 La Chèvre העז  
 Les Demoiselles העלמות מָאביניֹון  

77 d'Avignon
 Violon et feuille de כינור ותווים  

77 musique
70 Mougins מּוֶז'ן  

 Musée (ה)מוזיאון הלאומי פיקאסו  
National Picasso (ואלֹורי) 76

 Musée Picasso מוזיאון פיקאסו  
(ָאנטיּב) 76

 Musée Réattu מוזיאון ֶרָאטּו  
(ָארל) 150
מותו 59  

עבודות קרמיקה 19, 30, 76  
קֹולֹומּב ד'אֹור Colombe d'Or (סן�  

פול�ֶדה�ואנס) 79
 Château שאטֹו גרימאלדי  

Grimaldi (ָאנטיּב) 58
77 La Joie de Vivre שמחת החיים  

פיקניקים 218-19

כוח 116-17  
(ה)מלאכים של ָסנט�ֶאטֶיין   

(ּבארֶז'מֹון) 110
 Vierge à l'Enfant מריה וישו הילד  

112
עייפות 116-7  

68 Puget-Théniers ּפּוֶז'ה�ֶטנֵייה
72 Polanski, Roman פולנסקי, רומן

פומפיוס 44
 Pont ּפֹון אֹורניתֹולֹוז'יק דּו ּפֹון�ֶדה�גֹו

Ornithologique du Pont-de-
140 Gau

Pont de l'Artuby ּפֹון ֶדה ל'ָארטּוּבי
 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  

189 Verdon tour
135 Pont de la Lône ּפֹון ֶדה ָלה לֹון

 Pont du Bornègre ּפֹון דּו ָּברֶנגר
135

 ,41 ,14 Pont du Gard ּפֹון דּו גאר
135 ,131

44 Pont Julien ּפֹון ז'וליאן
 Pont St-Bénézet ּפֹון ָסן�ֶּבֶנֶזה

(ָאביניֹון)
מפת רחובות מאוירת 170  
135 Pont Roupt ּפֹון רֹוּפט
147 Fontvieille פֹונבֶייה

מלונות 200  
 Fondation Emile פֹונָדסיֹון אמיל איג

Hugues (ואנס) 78, 79
 Fondation פֹונָדסיֹון הנרי קלֹוז

Henry Clews (ָלה נאּפּול) 128
 Fondation פֹונָדסיֹון ואסאֶרלי

Vasarély (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 153
 Fondation Louis פֹונָדסיֹון לואי ז'ּו

Jou (ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס) 146
 Fondation Maeght פֹונָדסיֹון מאגט

(סן�פול�ֶדה�ואנס) 59, 63, 79, 
80-81

202 Ferme-auberges פונדק�חווה
Fontaine-de- פֹונֶטן�ֶדה�וֹוקלּוז
169 ,159 ,15 ,14 Vaucluse

פסטיבלים 37  
ּפֹונֶשט Les Ponchettes (ניס) 

מפת רחובות מאוירת 85  
 Fossatti, פֹוסאטי, דומיניק

110 Dominique
פוסט�אימפרסיוניזם 124

136 Foster, Norman פֹוסֶטר, נורמן
Fox-Amphoux פֹוקס�ָאמּפּו

מלונות 199   
127 ,58 Port-Grimaud ּפֹור�גרימֹו

מלונות 199  
196 1 1 Formule פורמולה

186 ,15 Forcalquier פֹורקאלקֶייה
מלונות 201  

מסעדות 217  
118-19 Port-Cros ּפֹור�קרֹו
118 Porquerolles ּפֹורֶקרֹול

 Fête de ֶפט ֶדה ָלה טראנסאּוָמנס
la Transhumance (סן�ֶרמי�ֶדה�

ּפרֹובאנס) 36

מוזיאון ֶאפרּוסי ֶדה רוטשילד   
 Musée Ephrussi de Rothschild

(קאּפ ֶפָרה) 91
 Jardin des קֹולּומּבֶייר, גן  
Colombières (ֶמנטֹון) 103

פארקים לאומיים
 ,101 ,23 Mercantour ֶמרקאטּור  

183
קאמארג 56  

(ה)פדרציה הצרפתית לגולף 
 Fédération Française de Golf

233
(ה)פדרציה הצרפתית לגלישה 

 Fédération Française חופשית
233 de Vol Libre

(ה)פדרציה הצרפתית לטיפוס הרים 
 Fédération Française de la

233 Montagne et de l'Escalade
(ה)פדרציה הצרפתית למסלולי 

 Fédération Française de הליכה
233 Randonée Pédestre

(ה)פדרציה הצרפתית לנודיזם 
 Fédération Française de

233 Naturisme
(ה)פדרציה הצרפתית לספורט תת�
 Fédération Française de מימי

Sports Sous-Marins (מרסיי) 
233 ,227

(ה)פדרציה הצרפתית לסקי 
 Fédération Française de Ski

233
(ה)פדרציה הצרפתית לקאנו וקיאק 

 Fédération Française de
233 ,227 Canoë-Kayak

(ה)פדרציה הצרפתית לקמפינג 
 Fédération Française וקרוואנים
 de Camping et de Caravaning

196
(ה)פדרציה הצרפתית לרכיבה על 
 Fédération Française אופניים

233 de Cyclisme
(ה)פדרציה הצרפתית לשיט וגלישת 
 Fédération Française מפרשים

233 ,227 de Vol à Voile
(ה)פדרציה הצרפתית לשיט מפרש 
 Fédération Française de Voile

249 ,233 ,227
Point Sublime ּפּוָאה סּוּבלים

 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  
189 Verdon

 Puy, Delphine ּפּואי, ֶדלפין ֶדה
177 de

31 Puget, Pierre ּפּוֶז'ה, פייר�פול
 Hôtel Boyer אֹוֶטל ּבֹוֶייה ד'ֶאגיי  
d'Eguilles (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 

142
 Le Sacrifice de Noé הקרבן של נח  

156
 Vieille Charité ִוֶייה שאריֶטה  

(מרסיי) 154
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פרנקים 46
פרסקו הנביאים (ג'ֹובאֶנטי) 48

פשע 240

צ
צוענים, פסטיבלים 228-9

צילום, היכרויות בינלאומיות 
 Rencontres Internationales de

la Photographie (ָארל) 37
(ה)ציסטרסיאני, מסדר 47, 105, 

168-9 ,151 ,112
 Oiseau dans le ציפור בעלווה

Feuillage (ּבראק) 81
ציפורים

(ה)פארק האורניתולוגי ּפֹון�ֶדה�גֹו   
142

צפרות 231, 233  
קאמארג 141, 140  

צליבה Crocifissione (ּבֶרָאה) 31
צלילה 227, 232

צמחוני, אוכל 203
 Churchill, צ'רצ'יל, ווינסטון
157 ,102 ,57 Winston

ק
174 ,20 ,15 Cavaillon קאֶביֹון

מסעדות 216  
Cabrières- קאּברֶייר�ד'ָאביניּון�גֹורד

d'Avignon-Gordes
מלונות 201  

177 Cadenet קאדֶנה
מסעדות  

168 Caderousse קאדרּוס
 Casino, Monte קאזינו, מונטה קרלו

Carlo (ּבֹוֶקלמאן) 54-5
קאזינו

מונקו 54-5, 96, 97, 98, 227  
ניס 227  

קאן 72, 227  
 Calder, קאלֶדר, אלכסנדר

Alexander
80 Les Renforts החיזוק  

 ,131 ,62 ,19 Camargue קאמארג
140-43

אדריכלות כפרית 26  
חופים 34  

חיי�הטבע 22  
יצירת הפארק הלאומי 46  

נמל�תעופה 245  
 Camargue, קאמארג, שקיעת השמש

Coucher de Soleil (זֶיים) 30
33 Camus, Albert קאמי, אלבר

72-3 ,13 Cannes קאן
ארמון הפסטיבלים והוועידות   
 Palais des Festivals et des

72 Congrès
בידור 227  

בנקים ומשרדי חלפנות 242  
בתי�קפה וברים 219  

היסטוריה 56  

פסטיבלים 36-9, 228-9
162 Pasteur, Louis פסטר, לואי

פעילויות תחת כיפת השמיים 230-3
 Fragonard, פראגֹונאר, ז'ן�אֹונֹוֶרה

90 ,31 Jean-Honoré
Villa- מוזיאון�וילה פראגֹונאר  

Musée Fragonard (גראס) 70
מקום הולדתו 70  

 Parfumerie פראגֹונאר, חנות בשמים
Fragonard (גראס) 221

 Préalpes de ּפֶרָאלּפ ֶדה גראס
23 Grasse

 Prassinos, Mario ּפראסינֹו, מריו
145

68 Pra d'Astier ּפָרה ד'ָאסטֶייה
ּפרֹובאנס אחרי מלחמת�העולם 

58-9
ּפרֹובאנס בימי�הביניים 46-7
ּפרֹובאנס הגאלו�רומית 44-5

ּפרֹובאנס הקלאסית 52-3
 Provence, Marcel ּפרֹובאנס, מרסל

190
 comtes et marquis ּפרובאנס, רוזני

113 ,99 de Provence
ּפרֹוטיס 42

 Froment, Nicolas פרֹוֶמן, ניקולה
152

(טריּפטיכֹון) הסנה הבוער   
 triptyque Le Buisson ardent

50-51
129 ,105 ,13 Fréjus פֶרז'ּו

היסטוריה 58  
מלונות 199  

מסעדות 211  
קתדרלה וקלֹויסֶטר סן�ֶלאֹונס   

 Cathédrale St-Léonce et Cloître
129

Service auto- תחנת אֹוטֹו�טֵרן  
248 train station

35 Fréjus-Plage 'פֶרז'ּו�ּפלאז
פרחים 164

177 ,15 Pertuis ֶּפרטּואי
ֶפרָיה Feria, מלחמות שוורים (נים) 

36
 Féria des 'ֶפרָיה ֶדה ואנדאז

Vendanges (נים) 38
 Feria Pascale ֶפרָיה ּפאסקאל

(ָארל) 36
Pernes-les- ֶּפרן�ֶלה�פֹונֵטיין
168 ,53 ,47 Fontaines

מלונות 201  
מסעדות 216  

 François פרנסואה הראשון, מלך
I, Roi

78 Vence ואנס  
כפרים תלויים 25  

St-Paul-de- סן�פול�ֶדה�ואנס  
79 Vence

שאטֹו ד'איף Château d'If (מרסיי)   
156

 Plage de ּפלאז' ֶדה ּפאלֹוָמה
Paloma (קאּפ ֶפָרה) 89

 Plage de ּפלאז' ֶדה ּפאסאּבל
Passable (קאּפ ֶפָרה) 89

 Plage de ּפלאז' ֶדה ּפֶיימאנסֹון
35 Piémanson

 Plateau de ּפלאטֹו ֶדה ֶולאנסֹול
186 ,180 ,179 Valensole
183 Pelat, Mont ּפָלה, מֹון

54 Félibrige ֶפליּבריז', תנועה
Flayosc פֶליֹוסק

 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  
113 Provence

Plaine de la Crau ּפֵליין ֶדה ָלה קרֹו
חיי�הטבע 22  

226 FNAC פנאק
 Intérieur au פנים עם פונוגראף
Phonographe (מאטיס) 31

פסחא 20, 36
 Festin des ֶפסטאן ֶדה קֹורגּודרֹון

Courgourdons (ניס) 36
 Festival פסטיבל האמנות הלירית

d'Art Lyrique (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 
37

 Fête des פסטיבל הבוקרים
Gardians (ָארל) 36

 Festival du Jazz פסטיבל הג'ז
(ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן) 226

 Festival du Jazz פסטיבל הג'ז
(טּולֹון) 37

 Festival du Jazz פסטיבל הג'ז
(ניס) 226

 Jazz à פסטיבל הג'ז הבינלאומי
Juan (ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן) 37

פסטיבל היין Fête du Vin (ּבאנדֹול) 
39

 Fête du Citron פסטיבל הלימון
(ֶמנטֹון) 39

 Festival de פסטיבל המוסיקה
Musique (ֶמנטֹון) 37

פסטיבל המוסיקה הקלאסית 
 Festival de Musique Classique

(טּולֹון) 226
 Festival פסטיבל המחול הבינלאומי

 International de la Danse
(קאן) 38

 Festival de la פסטיבל הסֹורג
Sorgue (פֹונֶטן�ֶדה�וֹוקלּוז ול'איל�

סּור�ָלה�סֹורג) 37
 Festival du Cirque פסטיבל הקרקס

(מונקו) 39
 Fête du Vent פסטיבל הרוח

(מרסיי) 38
 Festival פסטיבל התיאטרון בָאביניֹון

229 ,226 ,37 d'Avignon
 Fête de la פסטיבל טאראסק
Tarasque (טאראסקֹון) 37
פסטיבל ָנביגסיֹון ֶדה ּפֶלזאנס 

 Festival de la Navigation de
Plaisance (קאן) 38
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 Corniche de קֹורניש ֶדה ל'ֶאסֶטֶרל
105 l'Esterel

קורסים בבישול 230, 233
20 Corpus Christi קֹורּפּוס ּכריסטי

 Cazin, Jean-Charles ָקָזן, ז'ן�שארל
121

קיאק, שיט 227
קיסר, יוליוס 44

145 ,28 Glanum גלאנּום  
129 Fréjus פֶרז'ּו  

 Arc de Triomphe שער הניצחון  
(אֹוראנז') 165

(ה)קיץ L'Eté (ּבֹונאר) 80
קיץ בבּפרֹובאנס 37

קלטים 42
110 Callian ָקליָאן

Klein, Yves קליין, איב
 Anthropométrie אנטרופומטריה  

89
קלמנס השביעי, אפיפיור מתחרה 

49 ,48 Clementus VII, Antipape
 Clementus קלמנס השישי, אפיפיור

172 ,49 ,48 VI, pape
 Clemenceau, 'קלמנסו, ז'ורז

111 Georges
 Clérissy, Antoine קֶלריסי, אנטואן

190
Camoin, Charles ָקמּוָאן, שארל
חלון פתוח אל נמל סן�טרֹוֶּפה   

 Fenêtre ouverte sur le port à
123 Saint-Tropez

סן�טרֹוֶּפה, כיכר ליס וקפה ֶדז ָאר   
 St-Tropez, la Place des Lices et le

124 Café des Arts
קמפינג 196, 197

 Canavesio, ָקנאֶבזיֹו, ג'ובאני
101 ,99 ,78 Giovanni
קניונים, טיולי 231, 233

קניות 220-3
אומנות ומלאכת�יד 221  

התמחות אזורית 221  
חנויות גדולות יותר 220  
חנויות מתמחות 220  

יינות 221  
מה לקנות בּפרֹובאנס 222-3  

שווקים 220  
שעות פתיחה 220  

 Cunningham, קנינגהם, מרס
80 Merce

ָקסֶטלּום Castellum (נים) 137
קפה 218

 Chapelle קפלת ֶדה ָלה מיֶסריקֹורדי
de la Miséricord (ניס) 
מפת רחובות מאוירת 85  

Chapelle St- קפלת סן�ניקולה
Nicolas (ָאביניֹון) 

מפת רחובות מאוירת 170  
 Caprais de Lérins ָקּפָרסיּוס מֶלֶרן

74

22 Côte Bleue קֹוט ּבֶלה
חופים 34  

Côte d'Azur קֹוט ד'ָאזּור
חופים 34  

שבוע בקוט ד'ָאזּור 10, 13  
 Côtes de קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס

Provence
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

112-3 Provence
יין 105  

35 Côte Varoise קֹוט ָורּוָאז
109 ,105 Cotignac קֹוטיניָאק

 Colbert, Jean קֹולֶּבר, ז'ן בטיסט
136 Baptiste

Collobrières קֹולֹוּברֶייר
 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  

120 Maures
מלונות 199  

מסעדות 211  
קֹולֹומּב ד'אֹור Colombe d'Or (סן�

פול�ֶדה�ואנס) 59, 79
33 Colette קֹוֶלט

184 Colmars קֹולמאר
קולנוע 21, 225

 Festival פסטיבל הסרטים בקאן  
72 ,65 ,59 ,57 ,36 de Cannes
96 La Condamine קֹונָדמין, ָלה

 ,47 Comtat Venaissin קֹונָטה ֶוֶנסאן
53 ,51 ,48

Comps-sur- קֹון�סּור�ָארטּוּבי
109 Artuby

 constantinus i, קונסטנטינוס, קיסר
150 imperator

קונרד הראשון, רוזן ונטימיליה 
 Conrad I, comté de Vintimille

102
 ,98 Cousteau, Jacques קּוסטֹו, ז'ק

116 ,105
 ,57 Cocteau, Jean קֹוקטֹו, ז'ן

103 ,65
 Musée Jean מוזיאון ז'ן קֹוקטֹו  

Cocteau (ֶמנטֹון) 103
30 Noce imaginaire נֹוס איָמז'יֶנר  

 Salle des 'סאל ֶדה מאריָאז  
Mariages (ֶמנטֹון) 103

82 Suzy Solidor סוזי סֹולידֹור  
פרסקאות שאֶּפל ֶדה סן�פייר   

 Chapelle St-Pierre frescoes
(וילפראנש�ֶדה�קֹונפֶלן) 92

 Chapelle קפלת נֹוטר�דאם  
Notre-Dame (פֶרז'ּו) 129

קּור ֶסלָיה Cours Saleya (ניס)
מפת רחובות מאוירת 84  

 Liseuse à קוראת ליד השולחן הצהוב
la Table Jaune (מאטיס) 87

 Courbet, Gustave קּורֶּבה, גוסטב
156

Courmes קּורֶמה
מסעדות 209  

חופים 35  
חנויות ספרים 221  

לשכת מידע לתיירים 237  
 Musée de מוזיאון ֶדה ָלה קאסטר  

la Castre (קאן) 73
מידע שימושי 73  

73 Hôtel Carlton מלון קרלטון  
מלונות 198  

מסעדות 208  
מפה 73  

 Festival פסטיבל הסרטים בקאן  
72 ,65 ,59 ,57 ,36 de Cannes

פסטיבלים 38  
 Canova, Antonio קאנֹוָבה, אנטוניו

89
155 Cantini, Jules קאנטיני, ז'ול

 Cagnes-sur-Mer קאנֶייה�סּור�ֶמר
82 ,13

מסעדות 208  
פסטיבלים 36  

190 ,180 ,13 Castellane קאסֶטלאן
 Gorges du טיול גֹורז' דּו ֶורדֹון  

189 Verdon tour
לשכת מידע לתיירים 233  

מלונות 201  
מסעדות 216  

157 ,14 Cassis קאסיס
מלונות 200  

מסעדות 213  
Cap d'Antibes קאּפ ד'ָאנטיּב

מלונות 198  
65 Cap Martin קאּפ מארֶטן
34 Cap Sicié קאּפ סיסֶייה

 ,89 ,13 Cap Ferrat קאּפ ֶפָרה
90-91

86 Capa, Robert קאָּפה, רוברט
Karr, Jean- קאר, ז'ן�בטיסט

128 Baptiste
קאֶרה ד'ָאר Carré d'Art (נים) 136

 Quarton, קארטֹון, ָאנֶגראן
134 ,12 Enguerrand

 Carlone, קארלֹוֶנה, ג'ובאני
89 Giovanni

 La Chute de נפילת פאיטֹון  
83 Phaëton

 ,52 ,15 Carpentras קארּפאנטָרה
168 ,159 ,53
מסעדות 215  

 école Carpeaux קארּפֹו, אסכולת
98

186 ,179 Cadarache ָקדאראש
56 Coward, Noël קוארד, נואל

Cogolin קֹוגֹוֶלן
חנויות 221  

 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  
121 Maures
מסעדות 211  

קּודּו פארק Coudou Parc (סי�פֹור�
 Six-Fours-Les-Plages) ,'ֶלה�ּפלאז

227 ,226
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55 Rognes רֹונֶייה
 Rostand, Edmond רוסטאן, אדמון

32
173 ,159 ,15 Roussillon רּוסיֹון

רופאים 241
רוק, מוסיקה 224, 226

Roquebrune- רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן
102 ,65 Cap-Martin

היסטוריה 54  
מסעדות 210  

פסטיבלים 36, 37  
163 Roux brothers רּוקס, האחים
 Rocher des Doms רֹוֶשר ֶדה דֹום

(ָאביניֹון) 
מפת רחובות מאוירת 171  

 Rocher de la רֹוֶשר ֶדה ָלה ּבֹום
182 ,181 Baume

56-7 Maquis (ה)ֶרזיסָטנס
65-103 Riviera ריביירה
היסטוריה 41, 42, 58  

חופים 34, 35  
מבט אל תוך הריביירה וָאלּפ�  

Riviera, Alpes- מאריטים
66-7 Maritimes

מלונות 198-9  
מסעדות 208-11  
פסטיבלים 228  

187 Riez רֶייה
146 Rieu, Charloun רֶייה, שארלּון

78 Ritz, César ריץ, ֶסזאר
47 Riquier, Guiraut ריקֶייה, גֶיירֹו
Richier, Germaine ריֶשה, ז'רמן

148 Le Griffu ֶלה גריפּו  
 Richelieu, ריֶשלֶייה, קרדינל

143 ,127 ,74 Cardinal
רכבות 246-7

חבילות חופשה טוס�וסע�ברכבת   
245

 TGV (Trains à Grande ֶטה�ֶז'ה�ֶוה  
246 ,59 Vitesse)

 Le Train des Pignes רכבת ּפינֶייה  
185

Rambot, Jean- ָרמּבֹו, ז'ן�קלוד
52 Claude

69 Rembrandt רמברנדט
ֶרמֹון ֶּבראנֶז'ה, רוזן ּפרֹובאנס השלישי 

 Raimond Bérenger III de
47 Provence

ֶרמֹון ֶּבראנֶז'ה, רוזן ּפרֹובאנס הרביעי 
 Raimond Bérenger IV de

177 Provence
ֶרמֹון ֶּבראנֶז'ה, רוזן ּפרֹובאנס החמישי 

 Raimond Bérenger V de
182 Provence

 Raymond ֶרמֹון השישי, רוזן טּולּוז
143 VI de Toulouse

121 Ramatuelle ָרָמטּוֶאל
 Reinach, Theodore ֶרנאש, תאודור

92

 Cathédrale קתדרלת ָסנט�ֶרּפארט
Ste-Réparate (ניס) 12, 89

מפת רחובות מאוירת 84  
Cathédrale St- (קתדרלת) סן�סֹוֶבר
Sauveur (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 152

 Catherine de קתרין דה מדיצ'י
71 Médicis

ר
Réattu, Jacques ֶרָאטּו, ז'ק

 Musée Réattu מוזיאון ֶרָאטּו  
(ָארל) 150

 Le Rallye (ה)ראלי של מונטה�קרלו
39 automobile Monte-Carlo
ראמּבֹו Raimbaud (טרובדור) 163

רדיו 243
Roaix רֹוָאה

מסעדות 216   
 Rubens, Peter רּוֶּבנס, פיטר פול

156 ,137 ,111 ,70 Paul
Rougon רּוגֹון

מסעדות 217   
68 Roudole, rivière רּודֹול, נהר

111 Rodin, Auguste רֹוֶדן, אוגיסט
 Rouget רֹוֶז'ה ֶדה ליסל, קלוד ז'וזף

53 de Lisle, Claude Joseph
 Roseline de רֹוזלין מווילֶנב

111 Villeneuve
101 Vallées de la Roya רֹוָיה, עמק
120 Reyer, Ernest רֹוֶייה, ארנסט

73 Ruhl, Henri רּול, אנרי
רומאים 41, 44-5, 131

אדריכלות 28  
אֹוראנז' 165, 166-7  

Aix-en- ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס  
152 Provence

ָארל 150  
בוֹוקלּוז 159  

גלאנּום 28, 44-5, 131, 145  
גֶראּו�ֶלה�ָּבה 186  
ֶוזֹון�ָלה�רֹוֶמן 162  

ָלה טּורּבי 93  
 Le Trophée ֶלה טרֹוֶפה ֶדז ָאלּפ  

des Alpes (ָלה טּורּבי) 93
מרסיי 154  
נים 136-7  

ּפֹון דּו גאר 135  
פֶרז'ּו 129  

קאֶביֹון 174  
רֶייה 187  
רֹון, דלתא

  חופים 34
רֹון, נהר

שבוע במורד הרֹון 11, 14  
 Ronzen, רֹונזאן, אנטואן ֶדה

Antoine de
 Notre-Dame נֹוטר�דאם�ֶדה�ֶסקּור  

68 de Secours
Ronzen, François רֹונזאן, פרנסואה

114 Retable מזבח  

 Carracci, ָקראצ'י, ָאניּבאֶלה
156 Annibale

 Le Sacrifice de Noé (ה)קרבן של נח
(ּפּוֶז'ה) 156
קרוזים 249

 Caroline de קרולין נסיכת מונקו
95 Monaco
קרח, בתים 27

 Cryptoporticus קריּפטֹוּפֹורטיקּוס
(ָארל) 148, 150

 Charlemagne (שרלמן) קרל הגדול
185

קרל החמישי Charles V (טיציאנֹו) 51
קרל החמישי, קיסר (קרלוס החמישי) 

51 ,50 Charles V
קרלטון, מלון Hôtel Carlton (קאן) 

73
קרמיקה

76 Vallauris ואלֹורי  
מה לקנות בּפרֹובאנס 222  

 Musée מוזיאון הקרמיקה המזוגגת  
de la Faïence (מרסיי) 155

קדרות ומלאכת�יד מסורתית 110  
(ה)קרמיקה המזוגגת של מּוסטֶייר   

190 Faïence de Moustiers
קרנבל 20

 Carnaval de Nice (ה)קרנבל של ניס
228 ,39

 Rhinocéros קרנף, תחריט עץ
gravure sur bois (דירר) 51, 156

Carcès ָקרֶסה
 Côtes de טיול קֹוט ֶדה ּפרֹובאנס  

112 Provence
 The French (ה)קשר הצרפתי

Connection (סרט) 21
(ה)קשר הצרפתי, רשת סמים 

59 French Connection
קתדרלה וקלֹויסֶטר סן�ֶלאֹונס 

 Cathédrale St-Léonce et Cloître
(פֶרז'ּו) 129

 Cathédrale (ה)קתדרלה של מונקו
 Notre-Dame-Immaculée de

Monaco (מונקו) 98
 Cathédrale קתדרלת ֶדה ָלה מאז'ֹור

de la Major (מרסיי) 154
 Cathédrale קתדרלת התמונות
d'Images (ּבֹו�ֶדה�ּפרֹובאנס) 

146-7
קתדרלת נֹוטר�דאם ֶאה סן�קאסטֹור 

 Cathédrale Notre-Dame et
St-Castor (נים) 137

קתדרלת נֹוטר�דאם�ֶדה�דֹום 
 Cathédrale Notre-Dame-des

Doms (ָאביניֹון) 12, 172
Cathédrale Ste- קתדרלת ָסנט�אן

Anne (ָאּפט) 176
קתדרלת ָסנט�מארי�ֶדה�ָלה�ֶסה 
Cathédrale Ste-Marie-de-la-

Seds (טּולֹון) 117
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 Procession תהלוכת מחזה הייסורים
de la Passion (רֹוקּברּון�קאּפ�

מארֶטן) 37
(ה)תזמורת הפילהרמונית של 

 Orchestre מונטה�קארלו
Philharmonique de Monte-

226 ,224 Carlo
תחבורה 244-53

אוטובוסים 251, 252, 253  
אוטובוסים לסיעות ארוכות 252  

אופניים 252, 253  
Alpes-de- ָאלּפ�דה�אֹוט�ּפרֹובאנס  

181 Haute-Provence
Bouches-du- ּבּוש�דּו�רֹון ונים  

133 Rhône, Nîmes
הליכה 253  
הפלגה 249  

 Var, Îles d'Hyères ואר ואיל ד'ִאֶייר  
107

161 Vaucluse וֹוקלּוז  
חשמליות 253  
טיסה 244-5  

מוניות 252, 253  
מטרו 253  

מכוניות 250-2  
 Riviera, ריביירה וָאלּפ�מאריטים  

66 Alpes-Maritimes
רכבות 246-7  

תיאטרון 224, 226
(ה)תיאטרון העתיק באֹוראנז' 

 Théâtre Antique d'Orange
166-7

 Théâtre (ה)תיאטרון העתיק בָארל
Antique (ָארל)

מפת רחובות מאוירת 149  
תיירות אחראית 239
תנועה, מידע 251

תנועת ההתנגדות הצרפתית 
56-7 Résistance

52 Canal du Midi תעלת דּו מידי
(תעלת) סואץ 55

תערוכת הפרחים הבינלאומית 
 Exposition International de la

Fleur (קאנֶייה�סּור�ֶמר) 36
 1922 Exposition תערוכת מרסיי

 nationale coloniale de
57 (Marseille (1922

תפריטים 203
תקשורת 243

תשר במסעדות 202

שמות מסחריים
251 Ada

Alziari (ניס) 221
242 American Express

196 APF
ASPTT Tennis (מרסיי) 227

251 Avis
Bar des Oiseaux (ניס) 226

242 Barclays Bank

 Charles II שארל השני, מלך נאפולי
114 d'Anjou

 Charles שארל השלישי, נסיך מונקו
96 III de Monaco

 Charles V שארל החמישי מֶמן
50 d'Anjou

 Charles IX, שארל התשיעי, מלך
151 Roi

 Wittstock, שארֶלן, נסיכת מונקו
95 ,59 Charlène Lynette

 ,31 Chagall, Marc שגל, מרק
80 ,65

(ה)ויטראז' בקפלת ָסנט�רֹוזלין   
 Chapelle Ste-Roseline Vitraux

(ֶלז ָארק) 111
מוזיאון שגל Musée Chagall (ניס)   

89 ,12
משה בין קני הסוף 79  

קברו 79  
שווקים 220

 Chorégies 'שֹוֶרז'י ד'אֹוראנז
d'Orange (אֹוראנז') 37

שחייה, בטיחות 241
 Staël, Nicolas שָטֶאל, ניקולה ֶדה

76 de
 Paysage נוף ים�תיכוני  

31 Méditerranéen
שטרות כסף 242

(שיט) קאנו 231, 233
שירותי דואר 243
(שירותי) דת 239

(שירותי) מסוקים 244, 245
שירותים 241

שלומית תלמידת ישו 45, 142, 229
(ה)שמורה הגיאולוגית של אֹוט 

 Reserve Geologique ,ּפרֹובאנס
23 de Haute-Provence

 La Joie de Vivre שמחת החיים
(פיקאסו) 77

שעות זריחת שמש 37
שעות פתיחה 237
בנקים 237, 242  

חנויות 220  
סניפי דואר 243  

 Porte d'Auguste שער אוגוסטוס
(נים) 136

 Arc de Triomphe שער הניצחון
(אֹוראנז') 165

 ,142 Sara la noire שרה השחורה
229

89 Chéret, Jules ֶשֶרה, ז'ול
שריפות יער 58-9, 241

ת
Théoule-sur-Mer ֶתאּול�סּור�ֶמר

מסעדות 211  
 Procession aux תהלוכת לימאס

Limaces (רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן) 
36

 ,41 René d'Anjou ֶרֶנה מאנז'ּו
131 ,50-51

Aix-en- ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס  
152 Provence

144 Tarascon טאראסקֹון  
 Renoir, Pierre רנואר, פייר�אוגיסט

111 ,65 ,31 ,30 Auguste
ֶלה קֹוֶלט Les Collettes (קאנֶייה�  

סּור�ֶמר) 82
 Musée Renoir מוזיאון רנואר  

(קאנֶייה�סּור�ֶמר) 82
 Rainier III ֶרנֶייה השלישי, נסיך מונקו

95 ,58 de Monaco
רפואי, טיפול 241

ש
Château-Arnoux שאטֹו�ָארנֹו

מלונות 201  
מסעדות 217  

Châteauneuf-du- שאטֹוֶנב�דּו�ּפאּפ
168 ,159 ,19 ,14 Pape
191 Entrevaux ָאנטֶרבֹו  

 ,108 Entrecasteaux ָאנטֶרקאסטֹו  
112 ,109

177 Ansouis ָאנסּואי  
 Château de ּבארּבֹונטאן  

134 ,29 Barbentane
143 Beaucaire ּבֹוֵקיר  

173 Gordes גֹורד  
ד'איף d'If (מרסיי) 156  

ֶדה ל'ָאמֶּפרי de l'Empéri (סאלֹון�  
ֶדה�ּפרֹובאנס) 151

היסטוריה 49  
כפרים תלויים 24  

128 La Napoule ָלה נאּפּול  
מסעדות 216  

182 Sisteron סיסֶטרֹון  
פסטיבלים 36  

 Royal de רֹויאל ֶדה ּפרֹובאנס  
144 Provence

 Château de רֹוקּברּון�קאּפ�מארֶטן  
102 Roquebrune-Cap-Martin

 Château des שאטֹו ֶדה ּפאּפ  
Papes (שאטֹוֶנב�דּו�ּפאּפ) 168

Château- שאטֹו�מוזיאון גרימאלדי  
Musée Grimaldi (קאנֶייה�סּור�

ֶמר) 82-3
 Le Chalet-Reynard שאֶלה ֶרנאר

164
102 ,56 Chanel, Coco שאנל, קוקו

 Chapelle du שאֶּפל דּו רֹוֶזיר
Rosaire (ואנס) 79, 86
32 Char, René שאר, ֶרֶנה

 Chartreuse de שארטֶרז ֶדה ָלה ֶורן
la Verne

 Massif des טיול מאסיף ֶדה מֹור  
121 Maures

שארל הראשון מלך נאפולי וסיציליה 
47 Charles I de Sicile

 Charles II שארל השני הקרח, מלך
46 le Chauve
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 Ligue Régionale de Provence de
233 Sports Equestres

197 Loisirs Accueil
233 Maison de la France

233 Maison du Parc
91 Meissen

196 Mercure
Mercury Cinéma (ניס) 227

253 Métro
 Mistral – Les Indiennes de Nîmes

(נים) 221
196 Mobility International USA

Molinard (גראס) 70
Nautic 2000 (ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן) 227

196 Novotel
Palais des Sports (מרסיי) 227

Palais des Sports (ניס) 227
Papagayo (סן�טרֹוֶּפה) 227

227 Parascending
Parc des Sports (ָאביניֹון) 227

251 Plans-Guides Blay-Foldex
233 Provence Verte

247 Rail Europe
247 Rail Europe USA

245 ,244 Ryanair
 Santoline, l’Herbier de St-Rémy

(סן�ֶרמי�ֶדה�ּפרֹובאנס) 221
247 SNCF

249 SNCM Ferryterranée
196 Sofitel

Stade Vélodrome (מרסיי) 226
Tarinologie Workshop (גראס) 233

The Trolleybus (מרסיי) 227
Théâtre de l’Alphabet (ניס) 226

Théâtre de la Semeuse (ניס) 226
Théâtre des Carmes (ָאביניֹון) 226
Théâtre du Merlan (מרסיי) 226

 Théâtre National de la Criée
(מרסיי) 226

197 ,196 Tourism for All
245 Trailfinders

233 Union Rempart
Utopia Cinéma (ָאביניֹון) 227

Via Notte (קאן) 227
Virgin Megastore (מרסיי) 226
Voyages Wasteels (מרסיי) 245

Whisky à Gogo (ז'ּוָאן�ֶלה�ֶּפן) 227
YHA (עמותת אכסניות הנוער, 

בריטניה) 196
Zenith-Oméga (טּולֹון) 226

Hôtel Thalazur (ָאנטיּב) 233
Huilerie Ste-Anne (גראס) 221

Inter-Rail, הזמנות 247
251 Intercars

InterContinental Carlton (קאן) 
73 ,55

227 ,100 ,59 2000 Isola
Jancarthier Aix (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 

245
Jimmy’Z (מונקו) 227

l'Atelier de Tarinologie (גראס) 
233

L’Intermédiaire (מרסיי) 226
233 La Bastide de Gordes
233 La Bastide de Gordes

La Friche la Belle de Mai (מרסיי) 
227 ,225

La Réserve (סן�ָרָפֶאל) 227
Le Bâoli (קאן) 227
Le Blitz (קאן) 227

Le Circus (מרסיי) 227
Le Fou du Roi (ִאֶייר) 227

Le Grand Escurial (ניס) 227
Le Mas Candille (מּוֶז'ן) 233

Le Mazarin (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 
227

Le Mistral (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 227
Le Pelle-Mêle (מרסיי) 226

Le Rêve (ִאֶייר) 227
Le Scat (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 226

Le Sémaphore (נים) 227
Le Sporting d’hiver (מונטה�

קארלו) 227
Le Studio des Fragrances (גראס) 

233
Le Tiffany’s (מונקו) 227

Le Village Voom Voom (ז'ּוָאן�ֶלה�
ֶּפן) 227

Les Ambassadeurs Club (ָאביניֹון) 
227

233 Les Amis de Calanques
233 Les Amis de Calanques

Les Caves du Roy (סן�טרֹוֶּפה) 227
 Les Grands Bateaux de
249 Provence-Mireio

249 Les Péniches Isles de Stel
Les Textiles Mistral (נים) 221
233 Les Vignerons des Baux

233 Les Vins Luberon
 Ligue de la Côte d’Azur Tennis

(ניס) 227

58 Ben
172 Benoit XII, pape

Bernardines (מרסיי) 226
136 Bernassau

245 ,244 British Airways
Budget (השכרת מכוניות) 251

196 Campanile
 Camping and Caravanning

196 Club
Canyon Forest (וילֶנב�לּוֶּבה) 226, 

227
CEDAC de Cimiez (ניס) 226

 Centre International de Plongée
(ניס) 227

Ceramic Crea (ָאנטיּב) 226, 227
 Céramiques Dominique N B

(ואלֹורי) 221
233 Château Virant

 Chemins de Fer de Provence
247 ,185

Cinéma Chambord (מרסיי) 227
Cinémathèque (ניס) 227

226 CNCDC Châteauvallon
197 ,196 CRIJ
196 CROUS

249 Crown Blue Line
245 ,244 Delta

Disco 7 (קאן) 227
245 ,244 Easyjet

196 Eurocamp UK
251 Eurolines
251 Europcar

 Fabrique de Pipes Courrieu
(קֹוגֹוֶלן) 221

 Family Campers and RVers
(ארה"ב) 196

226 FNAC
226 Forum Nice Nord
Fragonard (גראס) 233

 GIHP (Groupement pour
 l’Insertion des Personnes

196 Handicapées Physiques)
227 Golf de Cannes Old Course

Golf de la Salette (מרסיי) 227
227 Golf Grand Avignon

226 Grand Théâtre de Provence
251 Hertz

High Club/Studio 47 (ניס) 227
233 Hostellerie Bérard

HotBrass Club (ֶאקס�ָאן�ּפרֹובאנס) 
226
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