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החצר הפנימית של פאלאצו ֶּפזארֹו, בו התגורר פֹורטּוני

תבליט שטוח של גיאורגיוס 
הקדוש והדרקון בפינת 

הֶמרֶצ'ִריֶיה

כנסיית סן ג'ֹורג'ֹו מאג'ֹוֶרה בתכנונו 
של ּפאלאדיֹו, על האי בשם זה

־וכל תכולתו לעיר. החדרים הגדו
 )portego - לים והיציע )ּפֹורֶטגֹו

־מספקים תפאורה מרהיבה והול
מת לבדיו היקרים של פֹורטּוני, 
־שנשזרו בחוטי כסף וזהב בטכני

קות מתקופת הרנסאנס, ונצבעו 
בצבעים עתיקים. בארמון מוצגים 

־גם ציורים פרי מכחולו של פֹור
־טּוני )הם מרשימים פחות מהב

דים(, לוחות דקורטיביים וכמה 
משמלות המשי הצמודות בעלות 

הקפלים שנחשבות לאבן־דרך 
באופנת הנשים של תחילת המאה 

ה־20.

i סן ָסלבאטֹוֶרה

קאמּפֹו סן ָסלבאטֹוֶרה. מפה 7 
B1. טל' 041-270-24-64. 4 

ריָאלטֹו. #ב'-שבת ,9:00-12:00 
.15:00-19:00

 )San Salvatore( פנים הכנסייה
הוא דוגמה מצוינת לאדריכלות 
הרנסאנס של ונציה. כשהכניסה 
הראשית סגורה, אפשר להיכנס 

 סן ג'ֹורג'ֹו 
s מאג'ֹוֶרה

מפה D4 8. טל' 041-522-78-27. 
4 סן ג'ֹורג'ֹו. #-14:30 ,9:30-12:30

17:00 )מאוחר יותר בקיץ(. 
ָקמּפאנילֶה #  -14:30 ,9:30-12:30

17:30 )מאוחר יותר בקיץ(. & 
הקרן טל' 041-524-01-19. # 

שבת וא', ב'-ו' בתיאום מראש. 
&

 San( האי הקטן והפוטוגני
Giorgio Maggiore( שמול 

הּפיאֶצָטה, צויר אינספור פעמים. 
הכנסייה והמנזר, שנבנו בשנים 
1559-80, נמנים עם יצירותיו 
החשובות ביותר של אנדריאה 
ּפאלאדיֹו. חזיתה של הכנסיה 

ופנים המבנה המרווח והשליו הם 
בעלי יחסי מידות מושלמים 

ומעוצבים בסגנון הקלאסי של 
רומא העתיקה, הטיפוסי 

לּפאלאדיֹו.
־עם אוצרות האמנות שבכ

נסייה נמנים ציורים 
מאוחרים של טינטֹוֶרטֹו, 

התלויים במזרח הכנסייה: 
הסעודה האחרונה ולקט 

המן )שניהם מ־1594(. 
־בקפלת המתים תלויה יצי

רתו האחרונה, ההורדה 

p ֶמרֶצ'ִריֶיה

מפה B2 7. 4 סן מרקו או 
ריָאלטֹו.

הרחוב )Mercerie( מחולק 
לשלושה: ֶמרֶצ'ִריֶיה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו, 
ֶמרֶצ'ִריֶיה די סן צּוליאן וֶמרֶצ'ִריֶיה 

די סן ָסלבאטֹוֶרה, והוא היה ועודנו 

1592-4(, שהש־ )מהצלב 
לים בנו דומניקו. עלו 
במעלית אל קצהו של 

מגדל הפעמונים הגבוה, 
המשקיף למראה מרהיב 

של ונציה והלגונה. במנזר 
המקורי, לפני מאות שנים, 

חיו נזירים בנדיקטיים. 
במאה ה־13 נבנה המנזר 

מחדש בעקבות רעידת 
אדמה, והפך מאוחר יותר 

לכנסייה דרך הכניסה הצדדית, 
שנמצאת בין שתי חנויות צמודות 

בֶמרֶצ'ִריֶיה. הכנסייה תוכננה על 
ידי ג'ורג'ו סּפאוֶונטֹו בתחילת 

המאה ה־16, והמשיכו בתכנונה 
טּוליֹו לומברדו ויאקֹוּפֹו ָסנסֹובינֹו. 
הציור הבולט ביותר בכנסייה הוא 

הבשורה )1566( מאת טיציאן, 
מעל המזבח השלישי מימין. סמוך 

לו נמצאת אנדרטה לזכרו של 
הדוג'ה פרנצ'סקו וֶניֶיר )-1556

61(, מאת ָסנסֹובינֹו; זו אחת 
מכמה מצבות בכנסייה בסגנון 
המנייריזם. את המזבח הראשי 

מעטר הציור ההשתנות של ישו 
)1560(, מאת טיציאן.

בקצה של אגף הרוחב הימני 
־ממוקם קברה של קתרינה קֹור

נארֹו, מלכת קפריסין )ראו עמ' 
43(. על המצבה הענקית )-1580

84( מאת ברנרדינו קֹונטינֹו, 
נראית המלכה מוסרת את 

ממלכתה לידי הדוג'ה.

 מוזיאון 
u פֹורטּוני

 Campo ,Palazzo Pesaro degli Orfei
San Beneto, סן מרקו 3780. מפה 

F2 6. טל' 041-520-09-95. 4 
סנט'אנג'לו. # ד'-ב' 10:00-18:00. 

^ &

מריאנו פֹורטּוני אי מאֶדרצֹו, או 
כפי שאהב להיקרא, דון מריאנו, 

מפורסם בעיקר בזכות שמלות 
המשי הנהדרות ובעלות הקפלים 

שעיצב, אך נוסף על כך היה גם 
צייר, פסל, מעצב, צלם ומדען. 
אחת מהמצאותיו היתה כיפת 
פֹורטּוני, שיוצרת אשליה של 

שמיים בתיאטראות.
פֹורטּוני נולד ב־1871 בגרנדה 

ועבר לוונציה ב־1889. בתחילת 
20 קנה את פאלאצו ּפֶ־ ־המאה ה

זארֹו, בית בסגנון הגותי–המאוחר 
־שהיה שייך במקור למשפחת ּפֶ

זארֹו העשירה ובעלת ההשפעה. 
פֹורטּוני חי כאן את שארית חייו, 

וב־1956 הורישה אשתו את הבית 

 קאמּפֹו סן 
o ברתולומאו

מפה B1 7. 4 ריָאלטֹו.
 Campo San( הכיכר

Bartolomeo( הסמוכה 
לריָאלטֹו שוקקת פעילות, במיוחד 

בשעות הערב, כשנפגשים כאן 
צעירי העיר בבתי הקפה, בברים 

או ליד פסלו של קרלו גֹולדֹוני 
)1707-93(, המחזאי הפורה 

והמוערך ביותר של ונציה. פסלו, 
מאת אנטוניו ֶדל זֹוטֹו )1883(, 

מוצב במיקום הולם לכותב 
ששאב השראה מיחסי היומיום 

בין בני אדם.

הפנים היפהפה של כנסיית סן 
ָסלבאטֹוֶרה, בסגנון הרנסאנס

־למרכז ללימוד ולמגורים למבק
רים זרים חשובים. לאחר נפילת 

הרפובליקה ב־1797 )ראו עמ' 
48(, נכבש המנזר ואוצרותיו 

נבזזו. ב־1829 הפך האי לאזור 
סחר חופשי, וב־1851 הוסב 

למפקדת חיל התותחנים ואיבד 
את אופיו המקורי. המתחם חזר 

לתפקד כמרכז תרבותי, לאחר 
שב־1951 קנה הרוזן ויטוריו 

צ'יני )ראו עמ' 134( את המנזר, 
על חצרו הפנימית, ספרייתו 

וחדר האוכל שלו. כיום זהו מרכז 
משגשג של תרבות ונציאנית, 

־שבו מוצגות תערוכות בינ
־לאומיות ונערכים אירועים בינ

־לאומיים. יש כאן גם אמפי
תיאטרון מרשים.

אחד מרחובות הקניות הראשיים 
של ונציה. הוא מוביל מפיאצה סן 

מרקו ועד הריָאלטֹו ומורכב משורה 
־של סמטאות צרות ורוחשות פעי
־לות הרצופות חנויות קטנות ובו

טיקים. ג'ון אוולין, סופר אנגלי בן 
המאה ה־17, תיאר אותו כ"רחוב 

היפה ביותר בעולם, המרופד בבדי 
זהב, בדי דמשק עשירים ומשי". 

הוא הוסיף ותיאר את חנויות 
הבשמים, בתי המרקחת והזמירים 

בכלובים. כיום החליפו את כל 
אלה בחנויות אופנה, הנעלה 

וזכוכית.
בקצה הדרומי של הרחוב, 

־מעל הקשת הרא
שונה משמאל 

קבוע תבליט של 
אשה שעצרה 

באקראי מרד בשנת 
1310. היא הפילה ֵעלי 

מהחלון, והרגה את 
נושא דגלם של צבא 

המורדים. הצבא נסוג, 
ולאשה ניתנה הבטחה 
ששכר הדירה שלה לא 

יועלה לעולם.

a סן צּוליאן

 .B2 7 קאמּפֹו סן צּוליאן. מפה
טל' 041-523-53-83. 4 סן מרקו. 

# מדי יום 5 .8:30-18:30 באנגלית: 
מדי יום ב־9:30, בחגים ב־11:30.

San Zulian(, הנק־ )הכנסייה 
ראית גם סן ג'ּוליָאנֹו, שוכנת 

בֶמרֶצ'ִריֶיה ההומה ומספקת מפלט 
־מהסמטאות הצפופות. היא מקו

שטת בגילופי עץ מוזהבים, 
בציורים מהמאות ה־16 וה־17 

ובפסלים. במרכז התקרה 
־המצוירת נמצאת היצי

רה האפותיאוזה 
)ההאלהה( של יוליאנוס 

הקדוש )1585(, מאת 
פאלמה ִאיל ג'ֹובאנֶה. 

חזית הכנסייה 
מהמאה ה־16 עוצבה 

־על ידי ָסנסֹובינֹו ומו
מנה בידי הרופא 

־העשיר והשחצן תֹו
מאזֹו ראנגֹונֶה. פסל 
הארד שלו בולט על 

רקע הקירות הלבנים 
מאבן איְסְטרית.

פסל ארד של 
תֹומאזֹו ראנגֹונֶה

החצר הפנימית בתכנונו של ּפאלאדיֹו, 
במנזר סן ג'ֹורג'ֹו מאג'ֹוֶרה

ו ק ר מ ן  ס ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  י צ נ ו 9 49 5

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 228-33 ועמ' 242-7

מפת רחובות מאוירת: ָלה ֶפניֶצ'ה וסביבותיה
ממערב לפיאצה סן מרקו הענקית והעמוסה תמיד שוכן מבוך 

של סמטאות. במרכז החלק הזה של הרובע 
נמצאת קאמּפֹו סן פאנטין )San Fantin(, ובה 

כנסיית סן פאנטין בסגנון הרנסאנס. בסמוך 
 ,)Ateneo Veneto( לה נמצא ָאֶטנֶאֹו וֶנֶטֹו

סקּואֹולָה לשעבר, שחבריו לקחו על עצמם 
את החובה הלא נעימה של ליווי נידונים 
לגרדום. ברחובות הצרים סביב האתרים 

הללו יש מספר חנויות יוצאות־דופן, 
קטנות ונהדרות, ומדרום לכאן עובר 
קאלֶה וֶנטידּוֶאה מארצֹו, הרצוף חנויות 

אופנה איטלקיות מפורסמות. ברובע יש 
מסעדות נהדרות, אך בגלל המיקום, 

המחירים בדרך כלל יקרים.

פֶרֶצִריָה
בימי הביניים, מכרו ברחוב 

הזה )Frezzeria( חצים 
)פריצֶ'ה - frecce(. כיום 

־מוכרים בחנויות שבר
חוב בגדים יוצאי־דופן.

פסלו של דניאל מאנין, מנהיג 
המרד של שנת 1848, ניצב 

 )Campo Manin( בקאמּפֹו מאנין
ופונה לכיוון הבית שבו התגורר.

פאלאצו קֹונטאריני ֶדל ּבֹובֹולֹו
קשה למצוא את הפאלאצו הזה, אך כדאי 
להתאמץ בשביל גרם המדרגות החיצוני 

שלו )מסביבות 1499(, שנראה כלקוח 
w .מתוך סיפור אגדה

סנטה מריה צֹוּבֶניגֹו
חזית הכנסייה מעוטרת בגילופים 
־בדמותם של בני משפחת ּברּבא

רֹו, ששילמו תמורתה.
התבליטים בקומת הקרקע 

מציינים ערים שבהן החזיקו בני 
e .המשפחה בתפקידים חשובים

. לָה פֶניֶצ'ה
בית האופרה קיבל את 

שמו )La Fenice - 'עוף 
החול'( לאחר שריפה 
ב־1836. הוא נשרף 
שוב ב־1996, ועבר 
r .שחזור יפהפה

ריו ֶדלֶה וֶסֶטה
Rio delle Veste( זורמת מאחורי התיאטרון. במס־ )התעלה 

לול זה שטים בני המזל שהגיעו לתיאטרון בגונדולה.

קאלֶה וֶנטידּוֶאה 
מארצֹו

 Calle XXII( הרחוב
Marzo( נקרא על שם 
ה־22 במרץ 1848, 
היום בו פרץ המרד 

של מאנין. כיום 
הרחוב מפורסם 

־בזכות בוטיקים אופנ
תיים לבגדי מעצבים.

בקאמּפֹו סן פאנטין נמצאת 
כנסיית סן פאנטין בסגנון 

הרנסאנס המאוחר, ובה 
ָאּפסיס יפהפה שתכנן 

יאקֹוּפֹו ָסנסֹובינֹו.

. סן מֹויזֶה
החזית שופעת החיים של כנסיית סן מֹויזֶה 

1668( בסגנון הבארוק, מומנה מירו־  )מסביבות
שתו של האציל וינצֶ'נצֹו פיני; פסל ראש־חזה 

q .של דמותו ניצב מעל דלת צדדית

מקרא
  מסלול מומלץ

הכוכבים

. לָה ֶפניצֶ'ה

. סן מֹויזֶה
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מפת איתור
ראו מפת רחובות מס' 7

סן פולו 
וסנטה קרֹוצֶ'ה

סן מרקו

דֹורסֹודּורֹו
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קאמּפֹו
סן פאנטין

פיאצה
סן מרקו

סן ג'ֹורג'ֹו מאג'ֹוֶרה

הכיפה המרכזית של בזיליקה די סן מרקו

סן מרקו

כנסיות
בזיליקה די סן מרקו

q סן מֹויזֶה
i סן ָסלבאטֹוֶרה

a סן צּוליאן
e סנטה מריה צֹוּבֶניגֹו

y סנטו סטפאנו
עמ' 78-83 3

מוזיאונים וגלריות
המוזיאון לארכיאולוגיה 6
ליּבֶרִריָה ָסנסֹוביניַאנָה 5

u מוזיאון פֹורטּוני
מוזיאון קֹוֶרר 8

ארמונות
ארמון הדוג'ים עמ' 84-9 4

w פאלאצו קֹונטאריני ֶדל ּבֹובֹולֹו

בניינים עתיקים ואנדרטאות
טֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו 2

כל האתרים

s סן ג'ֹורג'ֹו מאג'ֹוֶרה
עמודי הקדושים מרקוס 

ותיאודורוס 7
ָקמּפאנילֶה 1

רחובות וכיכרות
p ֶמרֶצ'ִריֶיה

o קאמּפֹו סן ברתולומאו
t קאמּפֹו סנטו סטפאנו

בר
Harry's Bar 9

תיאטראות
r לָה פֶניֶצ'ה

רידֹוטֹו 0

אדם וחווה 
בפינת 
ארמון 
הדוג'ים

וד מימיה הראשונים של ע
הרפובליקה היה ֶססטיֶיֶרה 
ונציה  סן מרקו לבה של 
ומרכז העצבים הפוליטי והמשפטי 
שלה. מקור גאוותה של הֶסֶרניסיָמה 
היתה פיאצה סן מרקו, שנבנתה כדי 

־לשמש נוף לארמון הדוגי'ם ולבזי
ליקה. נפוליאון תיאר את פיאצה 
ביותר  היפה  כ'סלון  מרקו  סן 
הכיכר  היתה  והיא  באירופה', 
היחידה בוונציה שנמצאה ראויה 

לשם פיאצה; כל הכיכרות האחרות 
 -  campi ( י  קאמּפ רק  נקראות 

שדות(.
רובע סן מרקו רצוף מלונות יוקרה, 
מסעדות וחנויות. יש בו גם מספר 
ה  ש ו ל ש  , ת ו מ י ש ר מ ת  ו י ס נ כ
ניֶצ'ה  פֶ לָה  כולל  תיאטראות, 
המפורסם, ופאלאצי יפים רבים; 
רבים מהם שוכנים בקצה הרובע, 
לאורך הקטע הדרומי של הקאנאלֶה 

גראנֶדה.

מפתח
מפת רחובות מאוירת

ראו עמ' 74-5
מפת רחובות מאוירת

ראו עמ' 90-91
רציף ואּפֹוֶרטֹו

נתיב טראגֶטֹו

ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  י צ נ 7ו 3
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האתרים  מתוארים  לאזורים  בחלוקה 
החשובים, בלווי מפות, תצלומים ואיורים 

־מפורטים. המלצות למסעדות, ברים, מגו
רים וקניות מופיעות בפרק מידע שימושי, 

־ובפרק חשוב לדעת יש טיפים במגוון תחו
מים, החל ברשת הטלפון האיטלקית וכלה 

בהפלגה בוואּפֹוֶרטֹו בוונציה.

דריך זה כולל המלצות של מומחים מ
ומידע שימושי מפורט, בעזרתו 
תוכלו להפיק את המירב מטיולכם 
בוונציה ובוֶנֶטֹו. בפרק היכרות עם ונציה 
וסקירה של  נֶטֹו תמצאו מפות  וֶ ומחוז 

־ההיסטוריה ושל התרבות של האזור. בפר
קים ונציה בחלוקה לאזורים ומחוז וֶנֶטֹו 

איך להשתמש במדריך זה

ונציה בחלוקה 
לאזורים

במדריך זה חילקנו את העיר 
לחמישה אזורי תיירות; איי 
הלגונה מהווים אזור שישי. 

לכל אזור מוקדש פרק 
משלו, שנפתח ברשימת 

האתרים שבו. כל האתרים 
באזור ממוספרים ומופיעים 
במפת האזור. בהמשך הפרק 

מובא מידע מפורט על כל 
האתרים לפי סדר מספרי, 

באופן שיקל עליכם למצוא 
אותם.

כל אזור בעיר מסומן 
בצבע אחר, להתמצאות 

קלה ומהירה.

במפת האיתור ניתן לראות 
היכן אתם ממוקמים ביחס 

לאזורים אחרים בעיר.

מסלול טיול מומלץ כולל את 
הרחובות המעניינים ביותר באזור.

האתרים שאסור להחמיץ 
מסומנים בכוכבים.

מפת רחובות מאוירת 2
זוהי מפה המתמקדת 

במרכז של כל אזור תיירות.

מפת האזור האתרים 1 
ממוספרים ומסומנים 

־במפה, להתמצאות קלה. האת
רים מופיעים גם במפת רחובות 

ונציה בעמ' 288-297. תחת 
־תת־הכותרת כל האתרים מחו
לקים האתרים לפי נושאים: 
כנסיות; מוזיאונים וגלריות; 

־בניינים עתיקים; ארמונות; רחו
בות, גשרים וכיכרות.

מידע מפורט על כל אתר 3 
פירוט על כל אתר בוונציה: 

כתובת, מספרי טלפון, רציף 
הוואּפֹוֶרטֹו הקרוב ביותר, שעות 

פתיחה ודמי כניסה.

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ד  צ י כ 6

םכל האתרי מחולקים לקט־
גוריות: כנסיות, מוזיאונים 

וגלריות, בניינים היסטוריים, 
ארמונות, רחובות, גשרים 

וכיכרות.

ויֶצ'נָצה: תיאטרו אולימפיקו

 )Teatro Olimpico( בניין התיאטרון העתיק באירופה
הוא מבנה אלגנטי ומרשים, בנוי ברובו מעץ ומגבס, אך 

צבוע כך שהוא נראה עשוי שיש. אנדריאה ּפאלאדיֹו )ראו 
עמ' 24-5( החל בתכנון הבניין ב־1579, אבל הלך לעולמו 
־כעבור שנה. את המושכות נטל תלמידו, וינֶצ'נצֹו סקאמֹו
צי, שהשלים את הבנייה לקראת הבכורה של הטרגדיה 

אדיפוס המלך מאת סופוקלס, ב־3 במרץ 1585.

פסלי החזית
הפסלים עוטי הטוגה שבחזית 

הם דיוקנאות של התומכים 
שמימנו את בניית התיאטרון.

םאת האםודיטםוריםו תכנן ּפאלא־
דיֹו על־פי דגמי התיאטראות 

הפתוחים של יוון ורומא בעת 
העתיקה, כולל הָאֶרנָה של 

ורונה )ראו עמ' 195(; חצי־
מעגל של ספסלי 'אבן' 
)העשויים עץ(, ותקרה 
שנראית כמו השמיים.

הבכחםות
הטרגדיה היוונית של אוריפידס עדיין מוצגת 

כאן, על רקע התפאורה הרב־תכליתית שצייר 
סקאמֹוצי.

. ציםורי האםודיאםון
ֵאלי האולימפוס שעל־שמם נקרא 

התיאטרון מקשטים את החדר 
)Odeon(, המשמש לרסיטלים.

אנֶטאםודיאםון
בחדר זה 

)Anteodeon( יש 
ציורי קיר )1595( 
של מופע הבכורה 

בתיאטרון, וגם מנורות שמן 
מתפאורת הבמה המקורית.

. תפאםורת הבמה
סצינת הרחוב מאת 

סקאמֹוצי מבוססת על 
העיר היוונית העתיקה 
ַתּבָיי. הוא יצר אשלייה 

מרשימה של עומק 
ופרספקטיבה באמצעות 

נטייתם של הרחובות 
כלפי מעלה, אל הקצה 

האחורי של הציור.

פסלי החצר
חצר הכניסה לתיאטרון מקושטת בפסלים 

עתיקים שתרמו חבריה המלומדים של 
האקדמיה האולימפית, הגוף שבנה את 

התיאטרון.

קםופת 
הכרטיסים 

הראשית

שער הנשקייה
שער האבן המקושט בגילופים בסגנון 

 Piazza( צבאי מוביל מפיאצה ָמֶטאֹוטי
Matteotti( אל החצר הפנימית 

הציורית של התיאטרון.

תלבםושםות ל'סֹופֹוניסּבָה'
־כדים יווניים עתיקים שימשו השראה לתל

בושות לטרגדיה זו )1562(, שנכתבה על ידי 
הכםוכביםפטרונו של ּפאלאדיֹו, ג.ג. טריסינֹו.

תפאורת הבמה מאת   .
וינצֶ'נצֹו סקאמֹוצי

ציורי האודיאון  .

מידע שימםושי

Piazza Matteotti. טל' -0444-22
 .Piazza Matteotti 28-00. @ אל

# ג'-א' 9:00-16:30 )ביולי־
אוגוסט לפעמים עד מאוחר 

יותר(. ¢ 1 בינואר, 25 
 בדצמבר; בזמן הצגות. 

= 7 &

ה ָצ נ ' ֶצ י ו ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ֹו  ט נֶ ֶ ו 1 7 21 7 3

מלםונםות םומסעדםות באזםור זה ראו עמ' 233-4 ועמ' 247-8

צלב מתחילת המאה ה־14, 
בהשאלה מקפלה דֶלי סקרֹוֶבני

P פאלאצםו ֶדל ּבֹו 

)אםוניברסיטה(
Via VIII Febbraio 2. טל' -049-820

97-11. # ג', ה' ושבת בבוקר, ב', 
ד', ו' אחה"צ. )השעות משתנות - 

יש לברר פרטים בטלפון( & 8

הבניין הראשי של האוניברסיטה 

)Palazzo del Bo( שנקרא על 
 - Il Bo( שם פונדק בשם ִאיל ּבֹו

השור(, משמש כיום בעיקר לטקסי 
סיום. בעבר שכנה כאן הפקולטה 

לרפואה - ששמה יצא לתהילה 
בכל רחבי אירופה. עם המרצים 

והסטודנטים המפורסמים של 
המוסד נמנה גּבריֶאלֶה פאלֹוּפיֹו 

)1523-62(, שגילה את קיומן של 
החצוצרות בגוף האשה.

ֶאלֶנָה לּוקֶרציה קֹורנֶר ּפיסקֹוּפִיָה 
היתה לאשה הראשונה שסיימה 
כאן את חוק לימודיה ב־1678 - 
זמן רב לפני שמוסדות אקדמיים 
־אחרים באירופה פתחו את דלתו
תיהם בפני נשים. פסלה ניצב על 

גרם המדרגות המוביל ליציע 
העליון של החצר הפנימית 

מהמאה ה־16.
סיורים מודרכים יביאו אתכם אל 

הדוכן שממנו הרצה גליליאו גליליי 
פיזיקה בשנים 1592-1610; וגם 

כנסיית ֶאֶרמיטאני

הכנסייה שלצד מתחם המוזיאונים 
נבנתה בשנים 1276-1306, ויש בה 

תקרה נהדרת וקברים המקשטים 
את הקירות. בין השאר, קבור כאן 

מרקו ּבֶנאביֶדס 
 ,)1489-1582(

שהיה מרצה 
למשפטים 

באוניברסיטת 
פאדובה; את 

־קברו בסגנון הרנסא
נס תכנן האדריכל הפלורנטיני 

ָאמאנאטי. ציורי הקיר המהוללים 
)1454-7( מאת אנדריאה מאנֶט־
ניָה - סצינות מחייהם של יעקב 

וכריסטופר הקדושים - נהרסו 
בהפצצות ב־1944. שני לוחות 

ממחזור הציורים המרהיב נותרו 
שלמים בקפלה אֹובֶטארי 

)Cappella Ovetari( שמדרום 
למקום הפולחן: מות הקדושים של 

־יעקב הקדוש שוחזר מתוך ההרי
־סות, ומות הקדושים של כריסטו
פר הקדוש הועבר למקום בטוח 

לפני ההפצצה. על הקירות תלויים 
צילומים שמעידים על איכותן של 

היצירות שנהרסו.

האהובות על רוב המבקרים - יש 
לציין את סאטיר שתוי, יצירה 
קומית מאת ִאיל ריצ'ֹו )-1470

.)1532
לאספני מטבעות אסור להחמיץ 

את מוזיאון ּבֹוטאצ'ין 
)Bottacin( למטבעות ולמד־

ליות. מוצגים כאן מספר 
מדליונים רומיים נדירים מאוד 

ואוסף כמעט שלם של מטבעות 
ונציאניים.

המוזיאון לאמנות מודרנית סגור 
־כעת לציבור. כדאי לבקר במו

־זיאון הענק לימי הביניים, המוק
דש להיסטוריה של האמנות 

־הוונציאנית, ומוצגות בו יצי
רות החל מג'ֹוטֹו ועד 

המאה ה־18. מוזיאון 
נוסף מוקדש לג'ֹוטֹו 

ולהשפעתו על 
האמנות המקומית. 

היצירה המרכזית כאן 
הוא הצלב מקפלה ֶדלי 
־סקרֹובֶני, המוקף בצבא של מלא

כים הצבועים בצבעים עזים 
)מסוף המאה ה־15( מאת 

גּוַאריֶינטֹו. דיוקנו של סנטור 
צעיר מאת ג'ובאני ּבֶליני היא 

יצירה נוספת מעניינת מהמאה 
ה־15.

P פאלאצםו ֶדלָה ראג'ֹונֶה
פיאצה ֶדלֶה ֶארּבֶה. טל' -049-820
50-06. # ג'-א'. ¢ 1 בינואר, 1 

במאי, 25 בדצמבר. & 7 =
 Palazzo della( 'ארמון התבונה'

Ragione( ידוע בכינוי 'הסלון'. 
הוא נבנה בשנת 1218 ושימש בית־

המשפט ואולם המועצה של 
־פאדובה. את האולם המרכזי הענ
קי קישטו במקור ציורי קיר מאת 

האמן המהולל ג'ֹוטֹו, אך אלה 
נהרסו בדליקה ב־1420. ציורי הקיר 

המרתקים בנושא אסטרולוגיה 
ששרדו הם מאת ניקולא מיֶרטֹו, 

אמן מפורסם פחות. 
 'הסלון' עוצר נשימה בגודלו. זהו 

האולם הגדול ביותר באירופה 
מימי־הביניים - אורכו 80 מ', 

רוחבו 27 מ' וגובהו 27 מ'. בקצה 
האולם עומד סוס עץ ענק; זהו 

־העתק של פסלו הענק של גָָטֶמלא
ָטה )ראו עמ' 183( מאת דֹונאֶטלֹו 
)1466(. העתק זה של הפסל נבנה 

למטרת תהלוכות חגיגיות בעיר.
את הקירות מכסים ציורים מאת 

ניקולא מיֶרטֹו )1420-1425(: 
ב־333 הלוחות מתוארים חודשי 
השנה - כולל תיאור של הֵאלים, 
של גלגל המזלות ושל העבודות 

העונתיות.
בפאלאצו נמצאת גם 'אבן הבושה', 

שעליה השפילו פושטי רגל בטרם 
נשלחו לגלות.

P קפה ּפֶדרֹוקי
Via VIII Febbraio 15. טל' -049-878
12-31. # מדי יום )יוני-אוקטובר: 
ג'-א'(. מםוזיאםון התנםועה לאיחםוד 
איטליה םולהיסטםוריה בת זמננםו 

 טל' 049-820-50-07. # ג'-א' 
 ¢ .9:30-12:30, 15:30-18:00

באוגוסט. &

מאז ומתמיד מילאו בתי קפה 
תפקיד חשוב בחיי הרוח של צפון 

איטליה, וסוגיות פילוסופיות רבות 
 Caffè( נדונו בקפה ּפֶדרֹוקי

Pedrocchi( מאז נפתח לראשונה 
ב־1831. מאוחר יותר הפך בית 

הקפה למטה של התנועה לאיחוד 
־איטליה, שהוקדשה לשחרור איט

ליה מהשלטון האוסטרי. כאן החל 
המרד של שנת 1848, שבעטיו 
הוצאו להורג כמה סטודנטים 

ממנהיגי המרד.
מאוחר יותר התפרסם בית הקפה 

כמוסד שמעולם לא סגר את שעריו. 
גם היום, לאחר שחזורו, נוהגים 
לקוחות המקום לשוחח, לקרוא, 
לשחק בקלפים ולצפות בעוברים 

ובשבים, לא פחות מאשר לאכול או 
לשתות. בחדרים שבקומה העליונה, 

המעוצבים בסגנון ספרד־ערבי, 
מצרי ויווני, שוכן כעת מוזיאון.

המםוזיאםונים

־גולת הכותרת של האוסף האר
כיאולוגי העשיר הוא קברם 

דמוי־המקדש של בני משפחת 
וֹולּוְמני, מהמאה הראשונה. עם 

המצבות הרומיות מחבל וֶנֶטֹו 
נמנית מצבתה של רקדנית צעירה 
־בשם קלאודיה טֹוֶראּוָמה, אך למר

בה הצער היא אינה מעוטרת 
בדיוקן אלא בחריטה משעממת־
־משהו. האוסף כולל גם כמה פסי

פסים נאים ופסלים מרשימים 
־בגודל מלא של אלים רומיים ונכ

בדים עוטי טוגות. עם פסלי הארד 
מתקופת הרנסאנס - היצירות 

מידע שימםושי

Piazza Eremitani. טל' -049-820
45-51. @ # ג'-א' 9:00-19:00. 
ביום ב' רק הקפלה פתוחה. 
¢ 1 בינואר, 1 במאי, 25 ו־26 

בדצמבר. & ^ = 7

מלאכים בשריון מהמאה ה־15 
מאת גּוַאריֶינטֹו, במםוזיאםון 

לאמנםות

קברם של בני משפחת םוֹולּוְמני 
במםוזיאםון לארכיאםולםוגיה

שעםון שמש בחזיתםו של 
פאלאצםו דֶלָה ראג'ֹונֶה

פרט מהחדר המצרי, בקםומה העליםונה של קפה ֶּפדרֹוקי

פאדובה היא עיר אוניברסיטאית עתיקה בעלת היסטוריה 
אקדמית מזהירה. בעיר העשירה באמנות ובאדריכלות יש 
שני אתרים מרשימים במיוחד: בצפון העיר נמצאת קפלה 
ֶדלי סקרֹובֶני )ראו עמ' 180-81( המפורסמת בציורי הקיר 

מלאי הרגש של ג'ֹוטֹו; הקפלה הסמוכה לתחנת הרכבת היא 
חלק ממתחם מוזיאוני ֶאֶרמיטאני. האתר השני הוא בזיליקה 

די סנט'אנטוניו, אחת הכנסיות החשובות ביותר באיטליה, 
המהווה מוקד לכמה אתרים בדרום העיר )ראו עמ' 182(. 

ניתן לקנות כרטיס מוזיאונים משולב לאתרים בעיר.

פאדובה

מתחם המוזיאונים הענק )Eremitani(, ממלא שורה של 
14 הצמודים לכנסיית הֶאֶרמיטא־ ־בנייני מנזר מהמאה ה

נים, מסדר אוגוסטיני מתבודד. כרטיס הכניסה כולל 
כניסה לקפלה ֶדלי סקרֹובֶני )ראו עמ' 180-81( הצופה 

לאמפיתיאטרון הרומי של העיר, וגם לשלל המוזיאונים 
האחרים במתחם: המוזיאון לארכיאולוגיה, מוזיאון 

ּבֹוטאצ'ין למטבעות ולמדליות, המוזיאון לימי הביניים 
והמוזיאון לאמנות מודרנית.

מוזיאוני ֶאֶרמיטאני

אםולם הניתםוחים מהמאה ה־16 בפאלאצםו דֶל ּבֹו

ה ב ו ד א פ ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ֹו  ט נֶ ֶ ו 1 7 81 7 9

מלםונםות םומסעדםות באזםור זה ראו עמ' 233-4 ועמ' 247-8

אל אולם הניתוחים שנבנה מעץ 
ב־1594 ונחשב אולם ההדגמות 

העתיק ביותר בעולם.
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ָארקוָוה פֶטרארָקה

ָאּבאנֹו ֶטרֶמה

ָאזֹולֹו

ואלדֹוּביָאֶדנֶה קֹונֶליָאנֹו

ּפֹורטֹוגרּוָארֹו

ט�ביזֹו

ָקאֹורלֶה

ֶמסט�ה

פאדובה

מֹונזֶליצֶ'ה
קיֹוגָ'ה

רֹוביגֹו

מֹונטאניָאנָה

ונציה

ּבאסאנֹו
מארֹוסטיָקהֶדל גראּפָה

תיֶינֶה

ויצֶ'נצָה

צ'יטאֶדלָה

קסטלפרנקו

ט�נטֹו

ורונה

מאנטובה

ֶפרא�ה,
בולוניה

ויטֹוריֹו ו�נֶטֹו

אּודינֶה,
טרי�יסֶטה

סקירה של מישור ונטו
תוואי השטח של מישור וֶנֶטֹו שטוח לחלוטין, אך ממש לא 

משעמם. תושבי העיירות הקטנות הפזורות ברחבי המחוז נהגו 
להתחרות זה בזה בבניית מגדל–הכנסייה הגבוה ביותר, ובכל 

עיירה ועיירה תראו את נקודות־הציון הצרות והגבוהות 
הללו. כמעט על כל גבעה ניצבת טירת אבן גדולה 

14, ובימים בהירים ניתן להש־ ־מהמאה ה
קיף מהן אל האלפים שבאופק.

סמלים נםוספים במפה ראו קפל הכריכה האחורית

ָאזֹולֹו 7
u ֶאסֶטה

ּבאסאנֹו ֶדל גראּפָה 4
t הגבעות הֶאאּוגֶניות

ואלדֹוּביָאֶדנֶה 8
ויֶצ'נָצה עמ' 168-73 1

טֶרביזֹו 9
מארֹוסטיָקה 3
y מֹונטאניָאנָה
i מֹונֶסליֶצ'ה

e ֶמסטֶרה
r 176-83 'פאדובה עמ

o ּפֹולֶזינֶה ורֹוביגֹו
q ּפֹורטֹוגרּוָארֹו

צ'יטאֶדלָה 5
w ָקאֹורלֶה
קֹונֶליָאנֹו 0
p קיֹוגָ'ה

קסטלפרנקו 6
תיֶינֶה 2

כל האתרים

חםומםות מבםוצרםות מימי הביניים 
במֹונטאניָאנָה

םוילה רֹוטֹונָדה מאת ּפאלאדיֹו, סמםוך לםוםויֶצ'נָצה

תחבםורה
רשת נרחבת של רכבות ושירותי אוטובוס טובים מקלים את הטיול 

במחוז בתחבורה הציבורית. הכבישים כאן סואנים מאוד; כדאי 
להימנע מנסיעה בכבישים המהירים והעירוניים בשעות העומס.

השםוק הססגםוני הסמםוך לרציף של קיֹוגָ'ה, נמל הדיג החשםוב 
ביםותר בלגםונה

מקרא
כביש מהיר

כביש מהיר בבנייה

כביש ראשי

כביש משני

כביש צדדי

כביש נופי

מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת משנית

גבול מחוזי
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0 20
ק"מ

ראםו גם
• מגורים עמ' 233-4

• מסעדות עמ' 247-8

דמםות קלאסית בנימֶפאּום בםוםוילה ָּברּבארֹו שליד ָאזֹולֹו

דיג משםובר הגלים בלגםונה של קיֹוגָ'ה

נֶטֹו משתרע מהד ־מישור וֶ
לתא של הנהר ּפֹו בדרום־
מערב אל ההרים שמתווים 

את הגבול בין איטליה לבין 
סלובניה. באזור זורמים 
כמה וכמה נהרות, תעלות 

ואפיקי מים, שכולם נשפכים 
לים האדריאטי. 

את  שיצרו  הסחופת  מרבצי 
הלגונה הוונציאנית מכסים את האזור 

־והופכים את האדמה לפורייה. הרו
מאים הקימו כאן מוצבי ְספר, ואלה 

־קיימים עד היום בדמות הערים הגדו
לות ויֶצ'נָצה, פאדובה וטֶרביזֹו. הערים, 
שנוסדו במיקום אסטרטגי לצד רשת 
הכבישים הענפה של האימפריה, פרחו 
ושגשגו בימי הרומאים וכך גם כעבור 
אלף שנים, תחת שלטונה הנוח והמיטיב 

טֹו ֶנֶ ו ר  שו מי

של האימפריה הוונציאנית. החקלאות, 
־המסחר ושלל מלחמה שימשו לקי

 - הללו  הערים  של  שוטן 
ארמונות  של  לבנייתם 
ושל  הרנסאנס  בסגנון 
מבני ציבור אחרים, רבים 
מהם בתכנונו של האדריכל 
המקומי הדגול אנדריאה ּפאלאדיֹו. 
הווילות שתכנן פזורות בכל רחבי וֶנֶטֹו 

- עדות לחיי הפאר של אצילי האזור.
באזור כולו ובמיוחד סביב העיר ֶמסטֶרה 
תראו מאפינים רבים של שגשוג מודרני, 
כמו מפעלים ובניינים מכוערים, אך יש 
כאן גם אזורים יפהפיים. ּפֶטָררָקה )ראו 
עמ' 184(, משורר האהבה החשוב מימי 
הביניים, אהב את האזור עד כדי כך, 
שקבע את ביתו בגבעות הֶאאּוגֶניות 

המיוערות.
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בל ארץ זה, שצורתו צורת קשת, מתאפיין בניגודים עצומים ובמוקדי עניין ח
רבים לתיירים. הערים העתיקות מתהדרות בהיסטוריה עשירה 
ובאדריכלות בעלת שם עולמי. זהו מחוז עשיר, שעריו מוקפות אזורי 
תעשייה, אך בין הערים משתרעים אזורים כפרים יפהפיים: הגבעות הֶאאּוגֶניות 

הירוקות, הלגונות השלוות והגבעות העגלגלות למרגלות הדולומיטים.

םוֶנֶטֹו בחלםוקה 
לאזםורים

חילקנו את וֶנֶטֹו לשלושה 
אזורים והקדשנו פרק נפרד 

־לכל אזור. האתרים המע
ניינים ביותר ממוספרים 
ומסומנים במפת האזור.

לכל האתרים החשםובים מצורפת 
מסגרת של מידע שימושי, ובה 

כל המידע שתזדקקו לו כדי 
לתכנן את ביקורכם.

מפת האזםור מפת כבישים 2
של האזור כולו, ובה 

אתרים ממוספרים וטיפים 
־מועילים לנסיעה באזור במכו

נית, באוטובוס וברכבת.

מבםוא המבוא כולל תיאור 1
של הנוף, של ההיסטוריה 

־ושל האופי של כל אזור, ומו
סבר בו כיצד התפתח האזור 
במרוצת השנים ואילו מוקדי 

עניין יש בו כיום.

מידע מפםורט על כל אתר 3 
תיאור מפורט של כל 

הערים והאתרים החשובים, לפי 
סדר המספרים במפת האזור. 

בתיאור של כל עיר ועיירה כלול 
־מידע מפורט על בניינים חשו

בים ועל אתרים אחרים.

האתרים החשםובים ביםותר 4 
לאתרים אלה מוקדשת 

כפולת עמודים או יותר, ובהם 
־חתכי רוחב של בניינים עתי
־קים ומפות המסומנות בצב
עים של גלריות ומוזיאונים, 
־שיסייעו לכם לאתר את המו

צגים המעניינים ביותר.

כל אזםור בוֶנֶטֹו מסומן בצבע 
אחר, להתמצאות קלה ומהירה.

יצירות האמנות והמאפיינים 
המרשימים ביותר מסומנים 

בכםוכבים.
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אזור הזה באיטליה הוא פשוט גן עדן ה
לתיירים: ונציה התברכה באינספור 

טמוזיאונים, כנסיות וגלריות לאמ
לשלב  רצוי  בהם  הביקור  שאת  נות, 

בארוחה בבית קפה לגדת המים או בשיט 
טבגונדולה; לאורך פנים הארץ היפהפה פזו

רות העיירות העתיקות של מחוז  וֶנֶטֹו, שכל 
אחת מהן שונה מרעותה ומיוחדת. 
ארבעת מסלולי הטיול המפורטים להלן 

הפעילויות  מגוון  את  משקפים 
באזור. במסלולים של ונציה ושל 
ורונה אפשר להשתמש בתחבורה 
ציבורית, ואילו לטיול באגם גארָדה 
כדאי לצאת במכונית צמודה, או 
לחלופין, לשוט במעבורת. המחירים 
המובאים משקפים את המחיר הכולל 
של הטיול, בכלל זה תחבורה, אוכל ודמי 

כניסה לאתרים.

  ארבעה ימים קסומים
בוונציה ובוֶנֶטֹו

 אמנות 
וסירות־אוטובוס

ביקור באקדמיה  •
ארוחת צהריים וגֶ'לאטֹו  •

אמנות מודרנית  •
שיט שליו בוואּפֹוֶרטֹו  •

שני מבוגרים: €120 לפחות

בוקר
הגלריה המפורסמת לאמנות, 

האקדמיה )ראו עמ' 130-33(, 
שוכנת במנזר לשעבר ועמוסה 

ציורים שמתארים את עברה 
המפואר של ונציה כרפובליקה 

ֶסֶרניסיָמה, ובהם יצירותיהם של 
ציירים דגולים כמו טיציאן, ּבֶליני 

ּווֶרֹונֶזֶה. מדריך האודיו הנהדר 
יעזור לכם לנווט את דרככם 

בגלריה.

 אוצרות ואופנה 
בסן מרקו

ביקור בבזיליקה מוקדם בבוקר  •
סיור בארמון הדוג'ים  •

שופינג בקאלֶה וֶנטידּוֶאה   •
מארצֹו

שיט בגונדולה  •

שני מבוגרים: €120 לפחות

בוקר
כדאי להגיע לבזיליקה )ראו עמ' 
78-83( מוקדם ככל האפשר, כדי 

ליהנות מהפסיפסים הנוצצים 
ומחלל הפנים הביזנטי מעוררט

הכבוד באור הבוקר. אל תשכחו 
טלטפס במדרגות הצרות אל המרפ

סות המשקיפות על פיאצה סן 
מרקו. לאחר חזרתכם אל קומת 

הקרקע, טיילו להנאתכם בפיאצה 
ההומה, הרוחשת פעילות של 

אנשים ושל יונים, לפני שתצאו 
לסיור מודרך )שהזמנתם מראש( 
בטֹוֶרה ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו )ראו עמ' 
76( ששופץ לא מזמן, ובו השעון 
האסטרונומי המרהיב. לחלופין, 
בקרו במוזיאון קֹוֶרר )ראו עמ' 

77(. לא רחוק מכאן נמצא ארמון 
הדוג'ים )ראו עמ' 84-9(, בו 

טתוכלו לראות כיצד חיו פעם שלי
טי העיר. מומלץ לסיים את הבוקר 

בארוחת צהריים קלה באורוות 
הארמון שהוסבו למסעדה.

אחרי הצהריים
במרחק חמש דקות הליכה נמצא 

קאלֶה וֶנטידּוֶאה מארצֹו )עמ' 
91(, רחוב הקניות האקסקלוסיבי, 

הרצוף בוטיקים לאופנהטעילית עם 
טחלונות ראווה מפתים. סיום מוש

לם, אם גם יקר, ליום הזה הוא 
שיט שליו בגונדולה )עמ' 284( 

באגן סן מרקו ולאורך מבוך של 
תעלות אחוריות שקטות.

אפשרות נוספת היא ישיבה 
ב-Caffè Florian )ראו עמ' 

250( הוותיק, בו תוכלו לצפות 
בעובר ים ובשבים תוך לגימת 

אפריטיף לצלילי התזמורת מלאתט
החיים.

האכלת יונים בחזיתה של 
הבזיליקה בפיאצה סן מרקו

תצפית מראשי הגגות אל כנסיית סנטה מריה דֶלָה סאלּוֶטה 
ואל דֹוגאנָה די מאֶרה

גונדולה, 
ונציה

איור של ונציה מאת ברנרד פון בֵריידֶנבאך, 1486
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לאחר הביקור בגלריה, לכו 
לזאֶטֶרה )ראו עמ' 128-9( 

 שלגדת המים. זוהי רחבה 
גדולה ושטופתטשמש המשקיפה 

על האי ג'ּוֶדָקה ועל הסירות 
החולפות. אכלו ארוחת צהריים 

באחת המסעדות עם השולחנות 
בחוץ וקנחו בגֶ'לאטֹו )עמ' -250

.)51

אחרי הצהריים
אחר הצהריים בקרו באוסף פגי 

גּוגֶנַהיים )ראו עמ' 134( הסמוך, 
אוסף חשוב של אמנות מודרנית, 
האצור בפאלאצו שטוףטשמש של 
קומה אחת לגדתה של הקאנאלֶה 
גראנֶדה. עם היצירות נמנות, בין 

השאר, עבודותיהם של מירו, 
טפיקאסו ופולוק. בית הקפה המק

סים ברחבה החיצונית הוא מקום 
נהדר למשקה. בסוף היום, חזרו 

 לזאֶטֶרה ותפסו את ואּפֹוֶרטֹו 
מס' 52 )ראו עמ' 282-3(, 

שחוצה את העיר ומשקיף לנופים 
פנורמיים.

בוקר
ורונה, בה התרחשה העלילה 

הטראגית של רומיאו ויוליה, היא 
אחת הערים הרומנטיות ביותר 

בעולם.
המקום המושלם להתחיל בו את 

הטיול הוא ביתה של יוליה 
)קאזָה די ג'ּוליֶיָטה; ראו עמ' 199(. 
הבית מלא אווירה, למרות שאינו 

אותנטי. במרחק הליכה קצרה 
טמכאן נמצאת פיאצה ּבְָרה היפה

פיה, ובה הָאֶרנָה הרומית )עמ' 
194-5( מעוררתטהיראה, בה 

מתקיימות אופרות תחת כיפת 
השמיים בקיץ. כדאי להתאמץ 
ולטפס במעלה מדרגות האבן 

העצומות כדי להשקיף מלמעלה 
על המבנה הגדול ועל נופי העיר. 

ארוחת צהריים מומלץ לאכול 
ב-Ristorante Greppia )ראו 

עמ' 249(, ובה תפריט עתיר 
מנות מקומיות נהדרות.

אחרי הצהריים
חזרו לפיאצה ּבְָרה, וצאו לטיול 

בכרכרה - דרך נהדרת לראות את 
העיר וגם לתת לרגליים קצת 

לנוח. בטיול תעברו על פני 
אתרים רבים, ובהם מוזיאון 

קסטלוֶוקיֹו )עמ' 193( המרהיב 
והגשר הפוטוגני  ּפֹונֶטוֶוקיֹו. מצדו 

האחר של הנהר שוכן ג'ארדיני 
ג'ּוסטי )ראו עמ' 203(, גן 

מקסים מתקופת הרנסאנס ובו 
שיחים גזומים ועצי ארז ותיקים. 

בשעות הערב המוקדמות, שבו על 
כוס יין ואלּפֹוליֶצ'לָה בפיאצה 

ֶדלֶה ֶארּבֶה )עמ' 198( וצפו 
בכיכר המתרוקנת מהמולת היום 

ובמזרקה המרכזית היפה.

טיול משפחתי לאגם 
גארָדה היפהפה

נסיעה במנהרות גארֶדזאנָה  •
שיט וצפייה בנוף  •

נסיעה ברכבל המסתובב אל   •
מֹונֶטה ּבאלדֹו

•  רחצה לעת ערב בחופים 
הסלעיים של חצי־האי 

סירמיֹונֶה

 משפחה של ארבע נפשות: €150
לפחות

בוקר
צאו מֶדזֶנצאנֹו וסעו לאורך הצד 

המערבי של האגם, על כביש 
גארֶדזאנָה )ראו עמ' 205( 

המסעיר, החובק את גדתו של 
האגם ועובר דרך מנהרות רבות 

החצובות בסלע. אפשרות שלווה 
יותר היא שיט במעבורת על 

האגם. עצרו בריבָה ֶדל גארָדה 
)ראו עמ' 209( לתצפית על נופי 
האגם הנפלאים. חזרו דרך החוף 

המזרחי. כדאי לעצור לארוחת 
צהריים בעיירה מאלֶצ'זינֶה )ראו 

עמ' 209(, ובה מבצר הניצב 
בגאווה על צוק סלעי.

אחרי הצהריים
ממאלֶצ'זינֶה מטפס רכבל מסתובב 

אל פסגתו של מֹונֶטה ּבאלדֹו, 
המשקיף לנוף מרהיב ומלא פרחיט
טבר. רדו חזרה אל האגם וסעו דרו

מה אל חצי־האי סירמיֹונֶה 
( היפהפה. חנו בכניט (
סה וטיילו במבצר הפוטוגני רֹוָקה 
סקאליגֶ'ָרה. לא רחוק ממנו ממוק–
מת טיילת; הסלעים הענקיים הם 

תפאורה מרהיבה לרחצה באגם.

רומנטיקה בוורונה

ביקור בביתה של יוליה  •
הָאֶרנָה מעוררת־היראה   •

טיול בעיר בכרכרה רתומה   •
לסוס

טיול ברגל בג'ארדיני ג'ּוסטי   •
השליו

שני מבוגרים: €150 לפחות

מבוך של שיחים גזומים בקפידה בג'ארדיני ג'ּוסטי

העיירה היפה מאלֶצ'זינֶה 
הצופה לאגם גארָדה
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אינדקס

מספרי	העמודים	בכתב	מודגש	
מתייחסים	למופע	העיקרי.	

א
 Euganean Hills	הגבעות	ֶאאּוגֶניות,

184
184 Abano Terme	ֶטרֶמה	ָאּבאנֹו
 Abbazia di	פראליָה	די	ָאּבאציָה

184 Praglia
 Abbazia San	גֶרגֹוריֹו	סן	ָאּבאציָה

70 Gregorio
33  Spring events	אירועים	אביב,

אבידות	ומציאות,	משרד	273
 Avenzo,	Jacopo	יאקֹופֹו	ָאֶבנצֹו,

183
 Società	אליגיירי	דנטה	אגודת

271 Dante Alighieri
אגם	גארָדה	ראו	גארָדה,	אגם

אגן סן מרקו בחג העלייה לשמיים	
)קאנאלֶטֹו(	46-7
185 Adria	ָאדִריָה

Affi	ָאפי 	
אדריכלות

אדריכלות	פאלאדיאנית	24-5 	
בנייני	ונציה	20-21 	

הפאלאצי	הוונציאניים	22-3 	
 Oasi Valle	אוֶורטֹו	ואלֶה	אֹוָאזי

265 Averto
	Augustus,	קיסר	אוגוסטוס,

202 Emperor
Oderzo	אֹוֶדרצֹו
מסעדות	248 	

203	,95 Evelyn,	John	ג'ון	אוולין,
אוטובוסים

וֶנֶטֹו	286,	287 	
אוכל	ומשקאות

בישול,	קורסים	262,	265 	
הטעמים	של	ונציה	ושל	וֶנֶטֹו	 	

238-9
חנויות	254,	255 	

מה	לשתות	240-41 	
ראו גם	מסעדות 	

)ה(אוניברסיטה	הבינלאומית	
154 International University

 Padua	פאדובה	אוניברסיטת
178	,177 University

אונסק"ו	50
 Ospedale	צ'יבילֶה	אֹוספֶדאלֶה

114 Civile
אֹוספֶדאלֶטֹו	)סנטה	מריה	ֵדיי	ֶדֶרליטי(	

115 Ospedaletto
אופנה,	חנויות	253,	255

אופניים	261	
אופניים	להשכרה	)לידו(	156

אופרה
	,34 Verona Arena	))ורונה	ָאֶרנָה 	

260-61
לָה	פֶניצֶ'ה	93 	

אֹוראטֹוריֹו	די	סן	ג'ורג'ו	)פאדובה(	
183 Oratorio di San Giorgio

 Oratorio	קרֹוצ'יפֶרי	ֵדיי	אֹוראטֹוריֹו
141 dei Crociferi

	Orseolo,	))דוג'ה	פייטרו	אֹורזֶאֹולֹו,
74	,41	,33 Pietro

 Orto	))פאדובה	ּבֹוטאניקֹו	אֹורטֹו
183 Botanico

 Orient Express	אקספרס	אוריינט
281	,280

172 Euripides	ֶאּוריפיֶדס
167 Asolo	ָאזֹולֹו

מלונות	233 	
מסעדות	247 	

	,40 Attila the Hun	ההוני	אטילה
153

 Lagoon Islands	הלגונה	איי
147-57

ברים	ובתי	קפה	251 	
היסטוריה	39 	

מלונות	232-3 	
מסעדות	246-7 	

מפה	147,	148-9 	
ִאיל	סנטו	)פאדובה(	ראו	בזיליקה	די	

 Il Santo	סנט'אנטוניו
	,129	,44 Il Redentore	ֶרֶדנטֹוֶרה	ִאיל

154
 Festa del	ֶרֶדנטֹוֶרה	ֶדל	פֶסָטה 	

34 Redentore
Il Riccio	ריצ'ֹו	ִאיל

סאטיר שותה	179 	
144 Ca'	d'Oro	ד'אֹורֹו	קא 	

אימייל	277
)ה(אימפריה	האוסטרו־הונגרית	211
 Ipato,	Orsoֹ	))דוג'ה	אֹורסֹו	איפאטֹו,

40
275 Euro	אירו

אירועים	בוונציה	269
אכסניות	נוער	)ארגון	אכסניות	הנוער	

	Youth hostels	)איטליה	של
 )Associazione Italiana

	Alberghi per la Gioventù(	
224

אכסניות	נוער,	האגודה	האיטלקית	ל	
 Associazione Italiana Alberghi

224 per la Gioventù
278 Alitalia	אלאיטליה
261 Alberoni	ָאלֶּברֹוני

אלגוריה על כוח	)ּברּוסטֹולֹון(	126
 Ala Napoleonica	נפֹוליאֹוניָקה	ָאלָה

74
 Altino,	bishop	של	ההגמון	ָאלטינֹו,

40 of
אלכסנדר	השלישי,	האפיפיור	41	

82	,41 Alexander III,	Pope
	Alessandro,	פירנצה	דוכס	אלסנדרו,

101 Duke of Florence
	Ammannati,	ברתולומאו	ָאמאנאטי,

17 Bartolomeo
238 Amarone	אמארֹונֶה

אמבולנסים	272
58 Emo,	Angelo	אנג'לו	ֶאמֹו,

אמנות
ונציאנית	26-7 	

קורסים	למלאכת־יד	262,	265 	
ראו גם	מוזיאונים	וגלריות 	

אמריקן	אקספרס	269
 Angelo Raffaele	ָרפֶָאלֶה	אנג'לו

128
Andraz	'אנדראץ

מסלול	דרך	הדולומיטים	215 	
 Zanetti	))לומברדו	זאנֶטי	אנדרטת
174	monument	)Lombardo(

 Visentini,	Antonio	ויזֶנטיני	אנטוניו
63

 Anthony	הקדוש	מפאדובה,	אנטוניו
182-3 of Padua,	St

 Annigoni,	Pietro	פייטרו	ָאניגֹוני,
166

	Henry III,	צרפת	מלך	השלישי,	אנרי
125	,119	,89 King of France

184-5 Este	ֶאסֶטה
אפריטיפים	241

 Ezzelino de	רֹומאנֹו	ֶדה	ֶאצֶלינֹו
167 Romano

 Accademia	גלריית	ה(אקדמיה,(
130-33	,68	,54	,10 Gallery

אמנות	הרנסאנס	המאוחר		132-3 	
אמנות	הרנסאנס	המוקדם	132 	

)ה(בארוק,	הציור	הנושאי	וציורי	נוף	 	
133

ביזנטית	וגותית	בינלאומית,	 	
אמנות	132

מדריך	לגלריה	131 	
מידע	שימושי	131 	

 Sala	ֶדל'ָאלֶּברגֹו	סאלָה 	
	133	,130 dell'Albergo

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה 	
68

תרשים	המבנה	130-31 	
 Accademia	גשר	ה(אקדמיה,(

68 Bridge
	,51 Acqua alta	))גאות	ָאקוָוה ָאלָטה

74
אקלים	32-5

Arabba	ָאראָּבה
מסלול	דרך	הדולומיטים	214 	

100	,99 Erberia	))שוק	ֶארֶּבִריָה
ארוחת	בוקר,	במלונות	223

81 Aretino,	Pietro	פייטרו	ָאֶרטינֹו,
ָאריגֹוני,	אֹונֹוִריֹו,	ראש	המנזר	

141 Arrigoni,	Abbot Onorio
 Lion of	הקדוש	מרקוס	של	ה(אריה(

74	,37	,17 St Mark
 St Mark's	הקדוש	מרקוס	עמוד 	

77 column
61 Erizzo,	Paolo	פאולו	ֶאריצֹו,

255 Armani	ארמאני
ארמון	הדוג'ים	10,	55,	84-9

אדריכלות	22 	
בארות	20 	

בתי	כלא	87,	89 	
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מידע	שימושי	85 	
מפת	רחובות	מאוירת	75 	

משרדי	הממשלה	88-9 	
 Sala	קֹונסיליֹו	מאג'ֹור	ֶדל	סאלָה 	

89	,87 del Maggior Consiglio
 Sala	דיֶיצ'י	ֵדיי	קֹונסיליֹו	ֶדל	סאלָה 	

	,85 del Consiglio dei Dieci
88-9

סיור	במסלול	הסודי	87 	
	,86 Scala d'Oro	ד'אֹורֹו	סקאלָה 	

88
תרשים	המבנה	86-7 	
ארמונות	ראו	פאלאצי

ֶאֶרמיטאני,	מוזיאוני	)פאדובה(	
179 Eremitani Museums

195	,194	,11 Arena	))ורונה	ָאֶרנָה
אופרה	260-61 	

134 Ernst,	Max	מקס	ארנסט,
	,55	,45 Arsenale	ה(ָארֶסנאלֶה(	

119
 Arco dei Gavi	))ורונה	גאבי	ֵדיי	ארקֹו

194
 Arquà Petrarca	פֶטָררָקה	ָארקוָוה

184
אתרי	קמפינג	224,	225

ב
66 Balbi,	Nicolò	ניקולו	ּבאלּבי,

 Bassano del	גראפָה	ֶדל	ּבאסאנֹו
166 Grappa

מלונות	233 	
מסעדות	247 	

 Bassano,	Jacopo	יאקֹופֹו	ּבאסאנֹו,
166	,27

ארוחת ערב באמאוס	167 	
הצליבה	174 	

238 Bardolino	ּבארדֹולינֹו
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	208 	

 grape	של	הענבים	פסטיבל 	
35 festival

 Barovier,	Angelo	אנג'לו	ּבארֹוביֶיר,
151

)ה(בארוק,	אדריכלות	23
 Barattieri,	Nicolò	ניקולו	ּבאָרִטיֶירי,

77
ֶּבִבילאקוָוה	לָה	מאזָה,	הדוכסית	

 Bevilacqua La Masa,	Duchess
105 of

בגדים
אופנה	ואביזרים	253,	255 	

במסעדות	237 	
בדים,	חנויות	253,	255

בדרני	רחוב	31
 Buora,	Giovanni	ג'ובאני	ּבּואֹוָרה,

114
50 Bogarde,	Dirk	דירק	ּבֹוגארד,

בולים	277
191	,189 Bolca	ּבֹולָקה

Bon,	Bartolomeo	ברתולומיאו	ּבֹון,
104 San Roccoֹ	רֹוקֹו	סן 	

סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	פרארי	 	
 Santa Maria Gloriosa dei Frari

102
 Santa	קאריטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	

130 Maria della Carità
93 Santo Stefano	סטפאנו	סנטו 	

 Santi	פאולו	ֶא	ג'ובאני	סנטי 	
116 Giovanni e Paolo

סקּואֹולָה	גראנֶדה	די	סן	רֹוקֹו	 	
 Scuola Grande di San Rocco

106
144 Ca'	d'Oro	ד'אֹורֹו	קא 	

ָקמפאנילֶה,	פיאצה	סן	מרקו	 	
 Campanile,	Piazza San Marco

76
126 Bon family	משפחת	ּבֹון,

105 Bonnard,	Pierre	פייר	ּבֹונאר,
בונפארטה,	נפוליאון	ראו	נפוליאון	

הראשון,	הקיסר
 Bosco	קיֶיזָנּואֹוָבה	ּבֹוסקֹו

191 Chiesanuova
118	,47 Bucintoro	ה(ּבּוצ'ינטֹורֹו(

נבזזת	על	ידי	נפוליאון	119 	
ּבֹוָקה די לֵיאֹונֶה	)'פה	האריה'	-	תיבת	
	,88	,42 Bocca di leone	)הלשנות

129	,89
150	,149 Burano	ּבּוראנֹו

	,27 Bordone,	Paris	פאריס	ּבֹורדֹונֶה,
174

	Bosch,	הירֹונימּוס	ּבֹוש,
88 Hieronymous

 Basilica di San	מרקו	סן	די	בזיליקה
78-83	,55	,10 Marco

)ה(סוסים	של	מרקוס	הקדוש	42,	 	
82	,78	,46

בית	הטבילה	והקפלות	83 	
חדר	האוצר	83 	

 Mascoli	קפלת	מאסקֹולי, 	
83 Chapel

 Museo	מרקו	סן	מוזיאון 	
82-3 Marciano
מידע	שימושי	79 	

מפת	רחובות	מאוירת	75 	
	,81	,41 Pala d'Oro	ד'אֹורֹו	פאלָה 	

83
פסיפסים	40-41,	78,	79,	80,	82 	
בזיליקה	די	סנט'אנטוניו	)פאדובה(	
	,161 Basilica di Sant'Antonio

182-3
בזיליקה	ֵדיי	סנטי	מריה	ֶא	דֹונאטֹו	

 Basilica dei Santi	)מּוראנֹו(
151 Maria e Donato

 St	))פאדובה	אנטוניו	סן	בזיליקה
182-3	,161 Anthony's Basilica

בזיליקת	מרקוס	הקדוש	ראו	בזיליקה	
St Mark's Basilica	מרקו	סן	די

בטיחות	272
בטיחות	272-3
בידור	258-61

הזמנת	כרטיסים	258 	

נכים,	מטיילים	259 	
ביזנטית,	האימפריה

אדריכלות	22 	
כיבושה	42 	

שלטון	ונציאני	37 	
ביטוח	רפואי	273

ִּביֶינאלֶה	-	התערוכה	הבינלאומית	
 Biennale	מודרנית	לאמנות

 International Exhibition of
260	,49	,34 Modern Art

ביתנים	121 	
Byron,	Lord	הלורד	ביירון,

156 Lido	לידֹו 	
 San	ָארֶמני	ֶדלי	לאצארֹו	סן 	

155 Lazzaro degli Armeni
 Palazzo	מֹוצֶ'ניגֹו	פאלאצו 	

67 Mocenigo
שוחה	במעלה	הקאנאלֶה	גראנֶדה	 	

47
בישול,	קורסים	262,	265
בית	החולים	העירוני	273
בית	החולים	העירוני	273

 Padua	העירוני	החולים	בית
273 Hospital

בית	כנסת	271
בכחוס ואריאדנה מוכתרים בידי ונוס	

)טינטֹוֶרטֹו(	87
218 Belluno	ֶּבלּונֹו

אוטובוסים	287 	
מסעדות	249 	

מפה	218 	
61 Belloni family	משפחת	ֶּבלֹוני,

 Balzac,	Honoré	ֶדה	אֹונֹוֶרה	בלזאק,
113 de

	,26 Bellini,	Giovanni	ג'ובאני	ֶּבליני,
88	,43

אקדמיה	132 	
דיוקנו של סנטור צעיר	179 	

הטבלתו של ישו	171 	
הירונימוס הקדוש עם קדושים	143 	

המדונה והילד	140 	
המדונה והילד עם קדושים	27,	112,	 	

115
ּפיֶיָטה	74 	

 Castelvecchio	))ורונה	קסטלוֶוקיֹו 	
193

26 Bellini,	Gentile	גֶ'נטילֶה	ֶּבליני,
תהלוכה בכיכר סן מרקו	133 	

26 Bellini,	Jacopo	יאקֹופֹו	ֶּבליני,
	,27 Bellini family	משפחת	ֶּבליני,

132
92 Bellini cocktail	קוקטייל	ֶּבליני,

	Bembo,	פייטרו	החשמן	ֶּבמּבֹו,
167 Cardinal Pietro

מקום	לידתו	65 	
Benavides,	Marco	מרקו	ֶּבנאביֶדס,

המאוזוליאום	179 	
	Benvenuti,	אוגוסטו	ֶּבנֶבנּוטי,

120 Augusto
51	,18 Benetton	בנטון
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בנקים	274
32 Befania	ֶּבפאניָה

ָּבקאנאל	ֶדל	ניֹוקֹו,	פסטיבל	)ורונה(	
 Bacanal del Gnoco festival 

32
בקתות	הרים	224,	225

	,66 Browning,	Pen	פֶן	בראונינג,
126

 Browning,	Robert	רוברט	בראונינג,
126	,66

167 Asolanda	ָאזֹולאנָדה 	
מותו	48 	

	Brancusi,	קונסטנטין	ּבראנקּוזי,
Constantin

134 Maiastra	ָמיאסטָרה 	
	Barbaro,	ג'ּוסטיניאנָה	ָּברּבארֹו,

25 Giustiniana
	Barbaro,	מארקאנטוניו	ָּברּבארֹו,

25 Marcantonio
 Barbaro family	משפחת	ָּברּבארֹו,

92	,90
	Barbari,	ֶדה	יאקֹופֹו	ָּברּבארי,

77	Jacopo de'
ברברה הקדושה וקדושים	)פאלמה	ִאיל	

וֶקיֹו(	114
Breganze	ּבֶרגאנצֶה

מסעדות	248 	
	Brusazorzi,	דומניקו	ּברּוסאצֹורצי,

170 Domenico
	Brustolon,	אנדריאה	ּברּוסטֹולֹון,

218	,126 Andrea
בריאות	272-3

בריטיש	איירווייז	278
Britten,	Benjamin	בנג'מין	בריטן,

מוות בוונציה	49 	
סיבוב הבורג	93 	

ברים	250-51
	,Berengar I	המלך	הראשון,	ֶּבֶרנגאר

41 King
 Brenta	תעלת	לאורך	טיול	ּבֶרנָטה,

182-3 Canal,	tour of
בתי	חולים	273

בתי	מרקחת	273
בתי	קברות

יהודי	)לידֹו(	157 	
151 San Michele	מיֶקלֶה	סן 	

בתי	קפה	250-51

ג
	Galuppi,	ָּבלָדסאֶרה	גאלּופי,

150 Baldassare
	Giambono,	מיֶקלֶה	ג'אמּבֹונֹו,

Michele
הכתרתה של מריה הקדושה	132 	

ּכריסֹוגֹונּוס הקדוש על גב סוס	129 	
מיכאל הקדוש	123 	

	Gambello,	אנטוניו	גאמֶּבלֹו,
119	,112 Antonio

 Gaspare da	סאלֹו	ָדה	גאספאֶרה
208 Salò

	Gaspari,	אנטוניו	גאספארי,
105 Antonio

191	,160 Giazza	ג'אצָה

Gargagnago	גארגָניאגֹו
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	209 	

205 Garda	גארָדה
מלונות	234 	

	,160	,11 Garda,	Lake	אגם	גארָדה,
204-9	,187

מסעדות	248 	
מעבורות	205 	

מפה	204 	
סארֶדלאָטה	ָאל	פאל	ֶדל	וֹו,	 	

 Sardellata al Pal del Vo	פסטיבל
34 festival

גארדה־לנד,	פארק	שעשועים	
	,205 Gardaland theme park

256
 Gardone	גארדֹונֶה

 La Vecia	וֶצָ'ה	לָה	פסטיבל 	
33 festival

 Gardone Riviera	ריביירה	גארדֹונֶה
208

 Giardino	))ורונה	ג'ּוסטי	ג'ארדינֹו
203	,187	,11 Giusti

 Giardinetti Reali	ֵריַאלי	ג'ארדינֶטי
71

מפת	רחובות	מאוירת	74 	
 Giardini Pubblici	פּוּבליצ'י	ג'ארדיני

121	,120
135 Gardini,	Raul	ראול	גארדיני,

 Guarana,	Jacopo	יאקֹופֹו	גּוָאראנָה,
115

Guardi,	Antonio	אנטוניו	גּוַארדי,
אנג'לו ָרפֶָאלֶה	128 	

	Guardi,	פרנצ'סקו	גּוַארדי,
27 Francesco

הימורים ברידֹוטֹו	30 	
חדר הנזירות בסן זאּכאִריָה	112,	 	

126
	144 Ca'	d'Oro	ד'אֹורֹו	קא 	

רידֹוטֹו	126 	
26 Guariento	גּוַאריֶינטֹו

הכתרת מריה הקדושה	89 	
מלאכים בשריון	179 	

 Giovanni	ד'אלֶמאניָה	ג'ובאני
d'Alemagna

133 Accademia	אקדמיה 	
הכתרת מריה הקדושה	104 	

112 San Zaccaria	זאּכאִריָה	סן 	
 Giovanni da	פְָרא	ורונה,	ָדה	ג'ובאני

203 Verona,	Fra
 Giovanni di	ּבארטֹולֹו	די	ג'ובאני

194 Bartolo
 Giovanelli	משפחת	ג'ובאנֶלי,

60 family
 Gobbo of the	מהריָאלטֹו	גֹוּבֹו

100	,99 Rialto
 Guggenheim,	Peggy	פגי	גּוגֶנַהיים,

48
 Peggy	גּוגֶנַהיים	פגי	אוסף 	

	,11 Guggenheim Collection
134

 Palazzo	לֵיאֹוני	ֵדיי	וֶניֶיר	פאלאצו 	
69 Venier dei Leoni

154	,148 Giudecca	ג'ּוֶדָקה

181	,179 Giotto	ג'ֹוטֹו
 Scrovegni	קפלת	סקרֹוֶבני, 	

180-81	,178	,42 Chapel
Goldoni,	Carlo	קרלו	גֹולדֹוני,

דיוקנו	101 	
פסלו	94 	

 Casa di Goldoni	גֹולדֹוני	די	קאזָה 	
101

גולף	261,	264,	265
139 Gondolas	גונדולות

 Gondolas	וגונדוליירים	גונדולות 	
28-9 and Gondoliers

חוקים	להגבלת	הוצאות	47 	
מחירים	284 	

 Squero di	טרֹובאזֹו	סן	די	סקוֶורֹו 	
129 San Trovaso

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה 	
58

 Regata Storica	סטֹוריָקה	ֶרגאָטה 	
50-51	,35

255 Gucci	גוצ'י
143	,26 Giorgione	ג'ורג'ונֶה

המדונה והילד עם הקדושים ליברל  	
ופרנציסקוס	167

הסערה	131,	132,	167 	
ישו נושא את הצלב על גבו	107 	

מקום	הולדתו	167 	
 Giordano,	Luca	לּוָקה	ג'ֹורדאנֹו,

113
גותים	40

גותית,	אדריכלות	22
129 Gesuati	גֶ'זּוָאטי

גֶ'זּואיטי	)סנטה	מריה	ָאסּונָטה(	
	Gesuiti	)Santa Maria Assunta(

142
145	,54 Ghetto	ה(גטו(

גָָטֶמלאָטה,	פסל	)דֹונאֶטלֹו(	
183	,178 Gattamelata statue

James,	Henry	הנרי	ג'יימס,
דיוקנה של גברת	111 	

מכתבי אספרן	69 	
 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	

135 Maria della Salute
על	הצליבה	של	טינטֹוֶרטֹו	106 	

 Riva degli	סקיָאבֹוני	ֶדלי	ריָבה 	
110 Schiavoni
גלידריות	250-51

Galileo	גלילאו
טלסקופ	44,	76 	

פאלאצו	ֶדל	ּבֹו	)אוניברסיטה,	 	
178 Palazzo del Bo	)פאדובה

גן העדן	)טינטֹוֶרטֹו(	85,	89
גן	חיות

פארקֹו	פָאּוניסטיקֹו	)אגם	גארָדה(	 	
205 Parco Faunistico

 Gentile da	פָּבריַאנֹו	ָדה	גֶ'נטילֶה
132 Fabriano
Gagnano	גָניָאנֹו

 La Vecia	וֶצָ'ה	לָה	פסטיבל 	
33 festival

גניבות	272
גניבת גופתו של מרקוס הקדוש	

)טינטֹוֶרטֹו(	131
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Grancona	גראנקֹונָה
מסעדות	247 	

 Grotte	))סירמיֹונֶה	קאטּולֹו	די	גרוֶטה
207 di Catullo

	Gritti,	))דוג'ה	אנדריאה	גריטי,
59 Andrea

	Grimani,	ג'ירֹולאמֹו	גרימאני,
64 Girolamo

	Grimani,	דומניקו	גרימאני,
77 Domenico

	Grimani,	))דוג'ה	מרינו	גרימאני,
121 Marino

גרמנים,	בוֶנֶטֹו	19
190 Grezzana	גְֶרצאנָה

גשמים	35
	,85 Bridge of Sighs	האנחות	גשר

113	,89
מפת	רחובות	מאוירת	110 	

גשרים	21
	Goethe,	פון	וולפגאנג	יוהן	גתה,
209 Johann Wolfgang von

ד
 Dalle	האחים	מאזֶניֶיה,	דאלֶה

83 Masegne brothers
	Dandolo,	))דוג'ה	אנדריאה	דאנדֹולֹו,

83	,65 Andrea
	Dandolo,	))דוג'ה	אנריקו	דאנדֹולֹו,

65	,42	Enrico	)doge(
92 Dandolo,	Marco	מרקו	דאנדֹולֹו,
 Dandolo family	משפחת	דאנדֹולֹו,

65
	d'Annunzio,	גּבריֶאלֶה	ד'אנּונצִיֹו,

208	,69 Gabriele
 Debussy,	Claude	קלוד	דביוסי,	

113
110 Da Niel,	Joseph	ג'וזף	נִיל,	ָדה

	Da Ponte,	אנטוניו	פֹונֶטה,	ָדה
100 Antonio

 Da Porto,	Luigi	לּואיג'י	פֹורטֹו,	ָדה
44

 Giulietta e Romeo	רומיאו ויוליה 	
199	,170

Duomo	))ויצֶ'נצָה	דּואֹומֹו
מפת	רחובות	מאוירת	168 	
199 Duomo	))ורונה	דּואֹומֹו

182 Duomo	))פאדובה	דּואֹומֹו
מפת	רחובות	מאוירת	176 	

דואר	277
דואר	שמור	277

 Dogana di Mare	מאֶרה	די	דֹוגאנָה
135	,71	,10

דוג'ים
 Orseolo,	Pietro	פייטרו	אֹורזֶאֹולֹו, 	

74	,41	,33
40  Ipato,	Orso	אֹורסֹו	איפאטֹו, 	
	Anafesta,	פאֹולּוצ'ֹו	ָאנאפֶסָטה, 	

40 Paoluccio
בחירות	43 	

 Gritti,	Andrea	אנדריאה	גריטי, 	
59

 Grimani,	Marino	מרינו	גרימאני, 	
121

	Dandolo,	אנדריאה	דאנדֹולֹו, 	
83	,65 Andrea

	Dandolo,	אנריקו	דאנדֹולֹו, 	
65	,42 Enrico

 Donà,	Leonardo	ליאונרדו	דֹונָה, 	
76	,44

	Vitale,	השני	מיּכיֶאל	ויטאלֶה, 	
113 Michiel II

	Vendramin,	אנדריאה	וֶנדראמין, 	
117 Andrea

	Venier,	סבסטיאנו	וֶניֶיר, 	
117 Sebastiano

	Venier,	פרנצ'סקו	וֶניֶיר, 	
94 Francesco

	Tradonico,	פייטרו	טראדֹוניקֹו, 	
113 Pietro

	Loredan,	ליאונרדו	לֹוֶרדאן, 	
88	,44 Leonardo

	Loredan,	פרנצ'סקו	לֹוֶרדאן, 	
68 Francesco

 Manin,	Ludovico	לּודֹוביקֹו	מאנין, 	
65	,58	,46

	Mocenigo,	ָאלביזֶה	מֹוצֶ'ניגֹו, 	
61 Alvise

	Mocenigo,	ג'ובאני	מֹוצֶ'ניגֹו, 	
37 Giovanni

	Mocenigo,	פייטרו	מֹוצֶ'ניגֹו, 	
116 Pietro

	Morosini,	פרנצ'סקו	מֹורֹוזיני, 	
119	,104	,93 Francesco

 Marcello,	Nicolò	ניקולו	מרצ'לו, 	
116

	,43 Falier,	Marin	מארין	פאליֶיר, 	
89	,87	,68

	Foscari,	פרנצ'סקו	פֹוסקארי, 	
102	,66	,59 Francesco

	Foscarini,	מרקו	פֹוסקאריני, 	
63 Marco

	Ziani,	סבסטיאנו	ציאני, 	
41 Sebastiano

Dolo	דֹולֹו
מסעדות	247 	

	Dolomieu,	ֵדיאֹודאט	ד"ר	דֹולֹוִמיֶאּו
46 Dr Déodat

	,161 Dolomites	דולומיטים
211-19

גיאולוגיה	216-17 	
החי	217 	

הצומח	217 	
מלונות	235 	

מסעדות	249 	
מפה	212-13 	

ספורט	חורף	32 	
102 Donatello	דֹונאֶטלֹו

בזיליקה	די	סנט'אנטוניו	)פאדובה(	 	
182 Basilica di Sant'Antonio
 Gattamelata	גָָטֶמלאָטה	פסל 	

183	,178 statue
205 Dunant,	Henri	אנרי	דּונאנט,

	Donà,	))דוג'ה	ליאונרדו	דֹונָה,
76	,44 Leonardo

122-35 Dorsoduro	דֹורסֹודּורֹו

ברים	ובתי	קפה	251 	
מלונות	231-2 	
מסעדות	245 	

מפת	האזור	122-3 	
מפת	רחובות	מאוירת	124-5 	

204 Desenzano	ֶדזֶנצאנֹו
קאנטֹו	ֶדלָה	סטלה,	פסטיבל	 	

32 Canto della Stella festival
 Diaghilev,	Sergei	סרגיי	דיאגילב,

48
קברו	151 	

דיאלקטיקה	)וֶרֹונֶזֶה(	88
	Diocletian,	הקיסר	דיֹוקלֶטיאנּוס,

79 Emperor
דיוקן איש צעיר בכובע אדום	

)קרפאצ'ֹו(	77
דיוקן כפול	)טּוליֹו	לומברדו(	144

דיוקנו של אדון	)לֹוטֹו(	132		
דיסקוטקים	260,	261

 Deposito del	ֶמג'ֹו	ֶדל	דיפֹוזיטֹו
60 Megio

דיקנס,	צ'רלס	74,	113
דירות	להשכרה	224-5

42 Dante Alighieri	אליגיירי	דנטה
גן־העדן	192 	
התופת	180 	

פסלו	196,	198 	
דרך	הדולומיטים	)סטראָדה	ֶדלֶה	

	Dolomite Road	)דֹולֹומיטי
216	)Strada delle Dolomiti(

טיול	ברכב	214-15 	
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	208

ה
הבריחה למצריים	)טינטֹוֶרטֹו(	107

הבשורה	)קרפאצ'ֹו(	144
הגירה	ומכס	270

הולדת	ישו	32
142 Honour,	Hugh	יּו	הֹונֶר,
הימורים ברידֹוטֹו	)גּוַארדי(	30

היסטוריה	37-51
הכתרתה של מריה הקדושה	)ג'אמּבֹונֹו(	

132
הכתרתה של מריה הקדושה	)ונציאנו(	

132	,131	,26
הליכה

בוונטו	286 	
בוונציה	285 	

חופשות	הליכה	263,	265 	
מזרח	קסטלו	120-21 	
המדונה והילד	)ליפי(	134

המדונה והילד עם קדושים	)ג'ובאני	
ֶּבליני(	27

המחאות	נוסעים	272,	274
אובדן	273 	

בחנויות	252 	
	Hemingway,	ארנסט	המינגווי,

92	,71 Ernest
הסערה	)ג'ורג'ונֶה(	131,	132,	167

הערצת הרועים	)וֶרֹונֶזֶה(	116
הצגתה של מריה הקדושה במלכות 

השמיים	)טיציאן(	133
הצליבה	)טינטֹוֶרטֹו(	106
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התנהגות,	כללים	269
התנועה	לאיחוד	איטליה	

	46 Risorgimento movement

ו
190 Valdagno	ואלדאניֹו

167 Valdobbiadene	ואלדֹוּביָאֶדנֶה
 Valle delle	ספינג'י	ֶדלֶה	ואלֶה

191 Sfingi
238 Valpolicella	ואלפֹוליצֶ'לָה

208-9 wine tour	היין	דרך 	
33 Valpolicellore	ואלפוליצֶ'לֹוֶרה

218-19 Valzoldana	ואלצֹולדאנָה
282-3 Vaporetti	ואּפֹוֶרטי

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה 	
58	,57

קווים	עיקריים	283 	
Wagner,	Richard	ריכארד	וגנר,

מותו	48,	61 	
פאלאצו	ג'ּוסטיניַאן	66,	125 	

33 Vogalonga	וֹוגָלֹונגָה
וֹולּוְמני,	קברם	של	בני	משפחת	

179 Volumni tomb
 Volta del Canal	קאנאל	ֶדל	וֹולָטה

66-7
120 Via Garibaldi	גָריּבאלדי	ויה

 Vivaldi,	Antonio	אנטוניו	ויוואלדי,
47	,45

לָה	פיֶיָטה	111,	112 	
 Vivarini,	Alvise	אלביזֶה	ויוואריני,	

26
 Vivarini,	Antonio	אנטוניו	ויוואריני,

26
האקדמיה	133 	

הכתרתה של מריה הקדושה	104 	
ישו נושא את הצלב על גבו	117 	

סן	זאּכאִריָה	112 	
	Vivarini,	ברתולומאו	ויוואריני,

26 Bartolomeo
	Vivarini,	ברתולומאו	ויוואריני,

Bartolomeo
המדונה והילד עם קדושים	118 	

ויטאלֶה,	מיּכיֶאל	השני	)דוג'ה(	113
	Vittoria,	אלסנדרו	ויטוריה,

115	,88 Alessandro
219 Vittorio Veneto	וֶנֶטֹו	ויטוריו

פֶסָטה	ֶדל'ָאסּונָטה	34 	
ויטוריו	ֶעָמנּוֶאלֶה	השני,	המלך	

219 Vittorio Emanuele II,	King
פסלו	111 	

198	,24 Vitruvius	ויטרּוביּוס
וילות

איל	ויטֹוריָאלֶה	)גארדֹונֶה	ריביירה(	 	
208

Allegri-	))קּוצאנֹו	ָאלֶגרי־ָארֶבדי 	
190	Arvedi	)Cuzzano(
ֶאמֹו	)קסטלפרנקו(	167 	

ָּברּבארֹו	)מאזֶר(	24-5,	161,	162,	 	
167

ָּברּבאריגֹו	184 	
גֹודי	מאלינֶברני	)תיֶינֶה(	166 	

ואלָמראנָה	'ָאי	נאני'	)ויצֶ'נצָה(	 	
171	"Valmarana “ai Nani

ווידמן־פֹוסקארי	)מיָרה(	 	
183	Widmann-Foscari	)Mira(

וילה	ָאלָּבה	)גארדֹונֶה	ריביירה(	 	
	Villa Alba	)Gardone Riviera(

208
מאלקֹונֶטנָטה	ראו	פֹוסקארי 	

פאלאדיאניות	24-5 	
פֹוסקארי	)מאלקֹונֶטנָטה(183	 	
פיזאני	)מֹונטאניָאנָה(	25,	184 	

182	Pisani	)Stra(	))ְסְטָרה	פיזאני 	
קסטלו	פֹורטֹו–קֹולֵיאֹוני	)תיֶינֶה(	 	

166
	,25 Rotonda	))ויצֶ'נצָה	רֹוטֹונָדה 	

171
	Thiene	)ויצֶ'נטינֹו	)קווינטֹו	תיֶינֶה 	

24	)Quinto Vicentino(
	Whistler,	מקניל	אבוט	ג'יימס	ויסלר,

69 James Abbott McNeill
Visconti,	Luchino	לּוקינֹו	ויסקֹונטי,

מוות בוונציה	50,	156 	
ויסקונטי,	משפחת	192,	202,	207

168-73	,160 Vicenza	ויצֶ'נצָה
אוטובוסים	287 	

לשכת	מידע	לתיירים	269 	
מלונות	234 	

מסעדות	248 	
מפת	רחובות	מאוירת	168-9	 	

מרכזי	טלפונים	276 	
 Questura	))קוֶוסטּוָרה	משטרה 	

271
תחנת	הרכבת	281 	

תיאטרו	אולימפיקו	172-3 	
24 Virgil	וירגיליּוס

וֶנדראמין,	אנדריאה	)דוג'ה(	
Vendramin,	Andrea

קברו	117 	
163-85 Veneto Plain	מישור	וֶנֶטֹו,

אגם	גארָדה	204-9 	
אוטובוסים	286,	287 	

בידור	258-61 	
דולומיטים	211-19 	

דיוקנו	17-19 	
הטעמים	של	ונציה	ושל	וֶנֶטֹו	239 	

היסטוריה	38-51 	
הליכה	286 	

השכרת	רכב	286 	
ויצֶ'נצָה	168-73 	
וֶנֶטֹו	הרומי	38-9 	
ורונה	192-203 	

כלכלה	18 	
מוניות	286 	

מלונות	233-4 	
מסעדות	247-8 	

מפות	12-13,	160-61,	164-5 	
פאדובה	176-83 	

פסטיבלים	בעיירות	34 	
צלילה	286-7 	

תעשייה	18 	
	Venier,	))דוג'ה	סבסטיאנו	וֶניֶיר,

117 Sebastiano
	Venier,	))דוג'ה	פרנצ'סקו	וֶניֶיר,

Francesco
קברו	94 	

 Venice	וניס סימפלון אוריינט אקספרס
280 Simplon-Orient-Express

	Veneziano,	לורנצו	ונציאנו,
26 Lorenzo

Veneziano,	Paolo	פאולו	ונציאנו,
אמנות	ביזנטית	וגותית	26 	

הבשורה	104 	
הכתרתה של מריה הקדושה	26,	131,	 	

132
 Salò cathedral	קתדרלת	סאלֹו, 	

208
ונציאנית,	האימפריה	37,	42-3

Venice	ונציה
אוכלוסייה	18 	

איי	הלגונה	147-61 	
בידור	258-61 	

דֹורסֹודּורֹו	122-35 	
דיוקנה	17-19 	

הטעמים	של	ונציה	ושל	וֶנֶטֹו	 		
238

היכן	לקנות	252 	
הליכה	285 	

ואפֹוֶרטי	282-3 	
חנויות	252-7 	

כתובות	285 	
לשכת	מידע	לתיירים	269 	

מלונות	228-33 	
מסעדות	242-7 	

מפת	רחובות	288-301 	
מרכזי	טלפונים	276 	

משטרה	)קוֶוסטּוָרה(	271 	
נמל	התעופה	278-9 	

סן	מרקו	73-95 	
סן	פולו	וסנטה	קרֹוצֶ'ה	97-107 	

קאנאלֶה	גראנֶדה	57-71 	
קאנאֶרג'ֹו	136-45 	

קסטלו	109-21 	
תחנת	הרכבת	280 	

 Venice in Peril	קרן	בסכנה',	ונציה'
265 Fund

Verdi,	Giuseppe	ג'ּוזֶפֶה	וֶרדי,
אאידה	195 	

לָה	פֶניצֶ'ה	93 	
פאלאצו	ג'ּוסטיניַאן	71 	

192-203	,160	,11 Verona	ורונה
אוטובוסים	287 	

אופרה,	פסטיבל	34,	260-61 	
ָאֶרנָה	11,	194,	195 	

ָּבקאנאל	ֶדל	ניֹוקֹו,	פסטיבל	32 	
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	209 	

העיר	הרומית	38-9 	
לשכת	מידע	לתיירים	269 	

מוסיקה	ותיאטרון	261 	
מלונות	235 	

מסעדות	249 	
מפה	192-3 	

מפת	רחובות	מאוירת	196-7 	
מרכזי	טלפונים	276 	

משטרה	)קוֶוסטּוָרה(	271 	
נמל	התעופה	279 	

סן	צֶנֹו	מאג'ֹוֶרה	200-201 	
שייקספיר,	פסטיבל	34 	

תחנת	הרכבת	280 	
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 Verona and	גארָדה	ואגם	ורונה
187-209 Lake Garda

מלונות	234-5 	
מסעדות	248-9 	

מפה	188-9 	
	,26 Veronese,	Paolo	פאולו	וֶרֹונֶזֶה,

82	,44	,27
ארוחתו של גרגוריוס הגדול	171 	

ארמון	הדוג'ים	87,	88 	
דיאלקטיקה	88 	

ההורדה מהצלב	193 	
ההשתנות	184 	

המשפחה הקדושה	126 	
המשפחה הקדושה עם קדושים	 		

115
הנישואים המיסטיים של קתרינה  	

הקדושה לישו	133
הערצת הרועים	116 	

הערצת חכמי הקדם	171 	
וילה	ָּברּבארֹו	24,	161 	

זקנה ונעורים	89 	
חטיפת אירופה	88 	

חשבון וגיאומטריה	77 	
מוסיקה	77 	

מות הקדושים של גיאורגיוס הקדוש	 	
203

סן	סבסטיאנו	128 	
סעודה בבית לוי	132-3 	

ּפאנטאלֹון הקדוש מרפא ילד	104 	
	Verrocchio,	אנדריאה	וֶרֹוקיֹו,

Andrea
 Colleoni	קֹולֵיאֹוני	של	פסלו 	

114 statue

ז
128-9	,11 Zattere	זאֶטֶרה
זאנדֹוֶמנֶגי,	לּואיג'י	ופייטרו	

 Zandomeneghi,	Luigi and
Pietro

אנדרטה	לזכר	טיציאן	103 	
 Zotto,	Antonio	ֶדל	אנטוניו	זֹוטֹו,

94 del
זכוכית

חנויות	253,	255 	
מה	לקנות	בוונציה	256 	

 Museo Vetrario	הזכוכית	מוזיאון 	
151

מפעלים	)מּוראנֹו(	150-51 	
ניפוח	זכוכית	51,	151 	

	Zelotti,	ג'אמָּבטיסָטה	זֶלֹוטי,
Giambattista

	Villa Emo	))פאנצֹולֹו	ֶאמֹו	וילה 	
167	)Fanzolo(

 Villa	))תיֶינֶה	מאלינֶברני	גֹודי	וילה 	
166 Godi Malinverni

וילה	פֹוסקארי	)מאלקֹונֶטנָטה(	 	
183 Villa Foscari

קסטלו	פֹורטֹו–קֹולֵיאֹוני	)תיֶינֶה(	 	
	166

83 Zen,	Cardinal	החשמן	זֶן
201	,200 Zeno,	San	הקדוש	זנון
 Zeffirelli,	Franco	פרנקֹו	זֶפיֶרלי,

219

זקנה ונעורים	)וֶרֹונֶזֶה(	89

ח
חבילות	נופש	278

32 Epiphany	ההתגלות	חג
חג	המולד	32

חגים	לאומיים	35
חגים	לאומיים	35

חדר הנזירות בסן זאּכאִריָה	)גּוַארדי(	
126	,112

156 Lido	לידֹו	חוף,
חופשות	מיוחדות	262-5

חוקי	התנועה	286
חורף,	אירועים	32

חורף,	ספורט	264,	265
דולומיטים	32,	211 	

קֹורטינָה	ד'ָאמפֶצֹו	214 	
חטיפת אירופה	)צּוקאֶרלי(	133	

חירום,	טלפונים	לשעת	272
חירום	כללי,	טלפון	272

חנויות	ספרים	254,	255
חנותו של הרוקח	)לֹונגי(	130

חניה
במלונות	286-7 	

כרטיסי	חניה	287 	
חתירה	261

ט
144 Taglioni,	Maria	מריה	טאליֹוני,

טבע
דולומיטים	217 	

חופשות	צפרות	264,	265 	
פֹו,	הדלתא	של	הנהר	185 	

	טווח	המחירים	הזול,	מגורים	224,	
225

40 Totila the Goth	הגותי	טֹוטילָה
 Tomba	))ורונה	ג'ּולייטה	די	טֹומָּבה

199 di Giulietta
	Toreuma,	קלאודיה	טֹוֶראּוָמה,

179 Claudia
48 Turgenev,	Ivan	איוואן	טורגנייב,
 Torre di	))ויצֶ'נצָה	פיאצה	די	טֹוֶרה

Piazza
מפת	רחובות	מאוירת	169 	

 Torre dei	))ורונה	לאמֶּברטי	ֵדיי	טֹוֶרה
198 Lamberti

 Torre	ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו	טֹוֶרה
76	,10 dell'Orologio

מפת	רחובות	מאוירת	75	 	
 Torri del Benaco	ֶּבנאקֹו	ֶדל	טֹורי

204
מלונות	235 	

 Torri	))דולומיטים	ואיֹולֶט	ֶדל	טֹורי
217 del Vaiolet

152-3	,149 Torcello	טֹורצֶ'לֹו
קתדרלה	41,	152-3 	

טיולים	בהתאמה	אישית	224
טיולים	במכונית

 Dolomite Road	הדולומיטים	דרך 	
214-15

 Valpolicella	ואלפֹוליצֶ'לָה 		
208-9

טיולים	מאורגנים
טיולים	מודרכים	268 	

סיור	במסלול	הסודי	)ארמון	 	
הדוג'ים(	87

 Brenta Canal	ּבֶרנָטה	תעלת 	
182-3

טיולים	מודרכים	268
Tito,	Ettore	ֶאטֹוֶרה	טיטֹו,

ועידת אפסוס	145 	
	Tiepolo,	ג'אמָּבטיסָטה	טיֶיפֹולֹו,

27 Giambattista
אלגוריה על נישואים	126 	

133 Accademia	האקדמיה 	
המיסה של לּוִצ'יָה הקדושה	143 	

 Villa Valmarana	ואלָמראנָה	וילה 	
171

חייו של דֹוֶמניקּוס הקדוש	129 	
מעבר הבית הקדוש ללֹוֶרטֹו	130,	 	

145
מריה הקדושה עם קדושים	129 	

ניצחון האמונה	112 	
 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	

127 Maria della Salute
סקּואֹולָה	גראנֶדה	ֵדיי	ּכָרמיני	 	

 Scuola Grande dei Carmini
124

עקדת יצחק	115 	
 Palazzo Labia	לאּביָה	פאלאצו 	

143
	Tiepolo,	ג'אנדומניקו	טיֶיפֹולֹו,

27 Giandomenico
דרך	הצלב	101 	

 Villa Valmarana	ואלָמראנָה	וילה 	
171

126 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא 	
 Tiepolo family	משפחת	טיֶיפֹולֹו,

71
	Tintoretto,	דומניקו	טינטֹוֶרטֹו,

95 Domenico
גן העדן	85,	89 	

טינטֹוֶרטֹו	)יאקֹופֹו	רֹוּבּוסטי(	
	Tintoretto	)Jacopo Robusti(

140	,44	,27	,26
88 Doge's Palace	הדוג'ים	ארמון 	

ביתו	136,	138 	
בכחוס ואריאדנה מוכתרים בידי ונוס	 	

87
גן העדן	85,	89 	

גניבת גופתו של מרקוס הקדוש	131 	
הבריחה למצריים	107 	

החתונה בּכאנָה	135 	
הסגידה לעגל הזהב	140 	
הסעודה האחרונה	101 	

הצליבה	106 	
יום הדין	140 	

 Madonna	ֶדל'אֹורטֹו	מדונה 	
138 dell'Orto

ניצחונו של הדוג'ה ניקולו ָדה ּפֹונֶטה	 	
36

נס העבד	133 	
 San Giorgio	מאג'ֹוֶרה	ג'ֹורג'ֹו	סן 	

95 Maggiore
129 San Trovaso	טרֹובאזֹו	סן 	
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טינטֹוֶרטֹו, המשך
	,98 San Cassiano	קאסיָאנֹו	סן 	

101
סקּואֹולָה	גראנֶדה	די	סן	רֹוקֹו	 	

 Scuola Grande di San Rocco
106-7

 Palazzo	גּוסֹוני־גרימאני	פאלאצו 	
62 Gussoni-Grimani

פיתויו של ישו	107 	
פסיפסים	בסן	מרקו	82 	

קברו	140 	
רֹוש הקדוש מרפא קורבנות מגיפה	 	

104
טיסה	278-9

טיפוס	הרים	263,	265
טיפים	269

במסעדות	237 	
26 Titian	טיציאן

ביתו	141 	
דיוקנו	43 	

דיוקנו של ְסּפֶרֹון ְסּפֶרֹוני	174 	
הבשורה	94,	107,	174 	

ההשתנות של ישו	94 	
העלייה לשמיים	199 	

הצגתה של מריה הקדושה במלכות  	
השמיים	133

ונוס	144 	
חייו של אנטוניו הקדוש	183 	
מדונה די קא ּפֶזארֹו	27,	102 	

מות הקדושים של לורנציוס הקדוש	 	
142

מותו	45 	
סן	מרקו	81,	82 	

 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	
135 Maria della Salute

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה	 	
102	,43

קאזָה	די	טיציָאנֹו	)פיֶיֶבה	די	 	
	215 Casa di Tiziano	)קאדֹוֶרה

 Tirali,	Andrea	אנדריאה	טיראלי,	
58

270 Television	טלוויזיה
טלפונים	276-7
במלונות	223 	
טמפרטורה	34

טניס	261
284 Traghetti	טראגֶטי

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה 	
100	,67

טראדֹוניקֹו,	פייטרו	)דוג'ה(	
113 Tradonico,	Pietro

174 Treviso	טֶרביזֹו
מלונות	234 	

מסעדות	248 	
מפה	174 	

נמל	תעופה	279 	
טֶרה	צ'יֶמה	די	לאבאֶרדֹו	)דולומיטים(	

217 Tre Cime di Lavaredo
	Troubetzkoy,	הנסיך	טרּוֶּבצקֹוי,

144 Prince
טריּבּונאלֶה	פאבריֶקה	נוֶבה	

	63 Tribunale Fabricche Nuove
173	.Trissino,	G.G	.ג.ג	טריסינֹו,

44-5 Triremes	ְטריֶרמֹות
 Terme di	סירמיֹונֶה	די	ֶטרֶמה

265 Sirmione
202 Terence	ֶטֶרנס

71	.Turner,	J.M.W	.ג'.מ.וו	טרנר,

י
יהודים

בית	כנסת	271 	
גטו	145 	

 Museo Ebraico	היהודי	המוזיאון 	
145

 Jubanico family	משפחת	יּוּבאניקֹו,
92

 Greek	כנסייה	יוונית־אורתודוכסית,
271 Orthodox Church

	Joseph II,	הקיסר	השני,	יֹוזֶף
61 Emperor

	John XXIII,	האפיפיור	ה־23,	יוחנן
49 Pope

יוחנן	פאולוס	הראשון,	האפיפיור	
50 Pope	,John Paul I
יוליה ורומיאו,	ראו	רומיאו

	Julius II,	האפיפיור	השני,	יוליוס
44 Pope

יום הדין	)טינטֹוֶרטֹו(	26
יין

ּבארדֹולינֹו	208 	
במסעדות	237 	

ברי	יין	250 	
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה		208-9 	

טעימות	יין	262,	265 	
יצרנים	מומלצים	240 	
מה	לשתות	240-41 	

סֹוָאֶבה	190 	
פסטיבלים	33 	
קֹונֶליָאנֹו	175 	

תוויות	240 	
ילדים

בידור	260 	
במלונות	223 	

במסעדות	237 	
יתושים	273

כ
כבאות,	שירותי	272

כבישי	אגרה	287
כבישי	אגרה	287

כייסים	272
כיכר	מרקוס	הקדוש	ראו	פיאצה	סן	

St Mark's Square	מרקו
כלבו,	חנויות	254

כלי	חרס
ּבאסאנֹו	ֶדל	גראפָה	166,	257 	

כלכלה,	וֶנֶטֹו	18
כנסיות	בוונציה

שעות	פתיחה	268 	
תפילות	271 	

ביקור	269 	
 Angelo Raffaele	ָרפֶָאלֶה	אנג'לו 	

128
 Basilica di	מרקו	סן	די	בזיליקה 	

78-83	,55	,10 San Marco

בזיליקה	ֵדיי	סנטי	מריה	ֶא	דֹונאטֹו	 	
 Basilica dei Santi	)מּוראנֹו(

151 Maria e Donato
 Cathedral	))טֹורצֶ'לֹו	ה(קתדרלה( 	

152-3	,41
129 Gesuati	גֶ'זּוָאטי 	

גֶ'זּואיטי	)סנטה	מריה	ָאסּונָטה(	 	
	Gesuiti	)Santa Maria Assunta(

142
 Madonna	ֶדל'אֹורטֹו	מדונה 	

140	,138 dell'Orto
לָה	פיֶיָטה	)סנטה	מריה	ֶדלָה	 	
 La Pietà	)Santa	)ויזיָטציֹונֶה

	,111	Maria della Visitazione(
112

	,44 Il Redentore	ֶרֶדנטֹוֶרה	ִאיל 	
154	,129

121 Sant'Anna	סנט'אנה 	
 Sant'Apollonia	סנט'אפולוניה 	

113
98 Sant'Aponal	סנט'אפֹונאל 	

 Santi Apostoli	ָאפֹוסטֹולי	סנטי 	
143

	,98 San Cassiano	קאסיָאנֹו	סן 	
101

90 San Fantin	פאנטין	סן 	
 San	ֶדזֶרטֹו	ֶדל	פרנצ'סקו	סן 	

150 Francesco del Deserto
 San	ויניָה	ֶדלָה	פרנצ'סקו	סן 	

115 Francesco della Vigna
60 San Geremia	גֶ'ֶרִמיָה	סן 	

 San	ֶדל'אֹוריֹו	ג'אקומו	סן 	
104 Giacomo dell'Orio

 San	ריָאלטֹו	די	ג'אקֹומֹו	סן 	
100	,99 Giacomo di Rialto

145 San Giobbe	ג'ֹוֶּבה	סן 	
 San Giorgio	גֶרצ'י	ֵדיי	ג'ֹורג'ֹו	סן 	

112	,111 dei Greci
 San Giorgio	מאג'ֹוֶרה	ג'ֹורג'ֹו	סן 	

95 Maggiore
 San	ְּבראגֹוָרה	ִאין	ג'ובאני	סן 	
118 Giovanni in Bragora

 San	אבנג'ליסטה	ג'ובאני	סן 	
104 Giovanni Evangelista

 San	גריזֹוסטֹומֹו	ג'ובאני	סן 	
143 Giovanni Grisostomo

סנטי	ג'ובאני	ֶא	פאולו	)סן	זָניפֹולֹו(	 	
 Santi Giovanni e Paolo	)San

116-17	Zanipolo(
121 San Giuseppe	ג'ּוזֶפֶה	סן 	

 San	ָארֶמני	ֶדלי	לאצארֹו	סן 	
155 Lazzaro degli Armeni

 San	ֶמנדיקאנטי	ֵדיי	לאצארֹו	סן 	
114 Lazzaro dei Mendicanti

115 San Lorenzo	לורנצו	סן 	
61 San Marcuola	מרקּואֹולָה	סן 	
 Santa	קאריטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	

130 Maria della Carità
סנטה	מריה	ֵדיי	ּכָרמיני	)כרמלו(	 	

	,124 Santa Maria dei Carmini
127

 Santa	ֶדֶרליטי	ֵדיי	מריה	סנטה 	
115 Maria dei Derelitti
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 Santa	גראציה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	
155 Maria della Grazia

 Santa	פֹורמֹוזָה	מריה	סנטה 	
114 Maria Formosa

סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	פרארי	 	
 Santa Maria Gloriosa dei Frari

102-3	,54
 Santa	מיראקֹולי	ֵדיי	מריה	סנטה 	

142 Maria dei Miracoli
 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	
	,71	,55	,45 Maria della Salute

135	,122
 Santa	ויזיָטציֹונֶה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	

129 Maria della Visitazione
סנטה	מריה	צֹוֶּבניגֹו	)דל	ג'יליֹו(	 	
 Santa Maria Zobenigo	)del

92	Giglio(
	,138 San Marziale	ָמרציָאלֶה	סן 	

141
 San	איזֹולָה	ִאין	מיֶקלֶה	סן 	

151 Michele in Isola
92	,91 San Moisè	מֹויזֶה	סן 	
	San Nicolò	))לידֹו	ניקולו	סן 	

157	)Lido(
 San Nicolò	ֶמנדיקֹולי	ֵדיי	ניקולו	סן 	

128 dei Mendicoli
 San Nicolò	טֹולֶנטינֹו	ָדה	ניקולו	סן 	

104 da Tolentino
104 San Pantalon	פאנטאלֹון	סן 	

 San Pietro di	קסטלו	די	פייטרו	סן 	
120 Castello

101 San Polo	פולו	סן 	
104 San Rocco	רֹוקֹו	סן 	

94 San Salvatore	ָסלבאטֹוֶרה	סן 	
67 San Samuele	ָסמּוֶאלֶה	סן 	

 San Sebastiano	סבסטיאנו	סן 	
128

 San Simeone	פיקֹולֹו	סיֶמאֹונֶה	סן 	
59 Piccolo

סן	סיֶמאֹונֶה	פרֹופֶָטה	)גראנֶדה(	 	
	San Simeone Profeta	)Grande(

59
105	,61 San Stae	סֶטה	סן 	

93 Santo Stefano	סטפאנו	סנטו 	
129 San Trovaso	טרֹובאזֹו	סן 	

	,111 San Zaccaria	זאּכאִריָה	סן 	
112

95 San Zulian	צּוליאן	סן 	
סקאלצי	)סנטה	מריה	די	נָצֶָרת(	 	

 Scalzi	)Santa Maria di
145	,58	Nazareth(

 154 Le Zitelle	ציֶטלֶה	לֶה 	
כנסיות	בוֶנֶטֹו

 Abbazia di	פראליָה	די	ָאּבאציָה 	
184 Praglia

 Eremitani	))פאדובה	ֶאֶרמיטאני 	
179

 Basilica	ֶּבריקֹו	מֹונֶטה	די	בזיליקה 	
171 di Monte Berico

בזיליקה	די	סנט'אנטוניו	)פאדובה(	 	
182-3 Basilica di Sant'Antonio

218 Duomo	))ֶּבלּונֹו	דּואֹומֹו 	
168 Duomo	))ויצֶ'נצָה	דּואֹומֹו 	

199 Duomo	))ורונה	דּואֹומֹו 	
174 Duomo	))טֶרביזֹו	דּואֹומֹו 	

 Duomo	))מֹונטאניָאנָה	דּואֹומֹו 	
184

	,176 Duomo	))פאדובה	דּואֹומֹו 	
182

	Duomo	))צ'יטאֶדלָה	דּואֹומֹו 	
167	)Citadella(

175 Duomo	))ָקאֹורלֶה	דּואֹומֹו 	
175 Duomo	))קֹונֶליָאנֹו	דּואֹומֹו 	
 Duomo	))קסטלפרנקו	דּואֹומֹו 	

167
 La Rotonda	))רֹוביגֹו	רֹוטֹונָדה	לָה 	

185
 San	))ורונה	ּבָראיָדה	ִאין	ג'ורג'ו	סן 	

203 Giorgio in Braida
 San	))קיֹוגָ'ה	דומניקו	סן 	

185 Domenico
 San Lorenzo	))ויצֶ'נצָה	לורנצו	סן 	

171
 San Nicolò	))טֶרביזֹו	ניקולו	סן 	

174
 San Pietro	))ֶּבלּונֹו	פייטרו	סן 		

218
 San	))סירמיֹונֶה	ָמרטיֶרה	פייטרו	סן 	

207 Pietro Martire
 San	))ורונה	מאג'ֹוֶרה	פֶרמֹו	סן 	

194 Fermo Maggiore
 San Zeno	))ורונה	מאג'ֹוֶרה	צֶנֹו	סן 	

200-201 Maggiore
	San Rocca	))פֶלטֶרה	רֹוָקה	סן 	

219	)Feltre(
סנט'אנסטזיה	)ורונה(	 	

199	,197 Sant'Anastasia
 Santa	))גְֶרצאנָה	מריה	סנטה 	

190 Maria
סנטה	מריה	ִאין	אֹורגאנֹו	)ורונה(	 	

203 Santa Maria in Organo
סנטה	מריה	אנטיקה	)ורונה(	 	

198-9	,197 Santa Maria Antica
 Santa	))ויצֶ'נצָה	קֹורֹונָה	סנטה 	

170-71 Corona
 Santo	))ֶּבלּונֹו	סטפאנו	סנטו 	

218 Stefano
 Santo	))ורונה	סטפאנו	סנטו 	

202 Stefano
סקרֹוֶבני,	קפלה	)פאדובה(	 	

180-81 Scrovegni Chapel
 Anglican	אנגליקנית	כנסייה

	271 Church
כסף	274-5
כסף	274-5

כרטיסי	אשראי	274
אובדן	273 	

בחנויות	252 	
במלונות	224 	

במסעדות	237 	
כרטיסים

בידור	258 	
סירות	282,	283 	

רכבת	281 	
כתובות,	מספרי	בניינים	285

ל
143  Labia family	משפחת	לאִּביָה,
 Lazzaretto Vecchio	וֶקיֹו	לאצאֶרטֹו

149
 Lazzaretto Nuovo	נּואֹובֹו	לאצאֶרטֹו

157
188 Lazise	לאציזֶה

דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	208 	
	,11 La Gardesana	גארֶדזאנָה	לה

205
 La	)גארָדה	)אגם	פסטיבל	וֶוצָ'ה,	לָה

33 Vecia festival
)לָה	ֶסנָסה(	פסטיבל	הנישואים	לים	

33 La Sensa
לָה ּפיֶיָטה	)סנטה	מריה	ֶדלָה	

 La Pietà	)Santa	)ויזיָטציֹונֶה
112		Maria della Visitazione(

מפת	רחובות	מאוירת	111 	
261	,93 La Fenice	פֶניצֶ'ה	לָה

מפת	רחובות	מאוירת	90 	
154 Le Zitelle	ציֶטלֶה	לֶה

 Le Corte,	Giusto	ג'ּוסטֹו	קֹורֶטה,	לֶה
135

	La Rotonda,	))ויצֶ'נצָה	רֹוטֹונָדה	לָה
171	,165 Villa

 La Rotonda	))רֹוביגֹו	רֹוטֹונָדה	לָה
185

92 Law,	John	ג'ון	לֹו,
	Louis IX,	צרפת	מלך	התשיעי,	לואי

170 King of France
 Loggia	))ורונה	קֹונסיליֹו	ֶדל	לֹוגָ'ה

198 del Consiglio
לֹוגָ'ה	ֶדל	קפיטניאטו	)ויצֶ'נצָה(	

 Loggia del Capitaniato
מפת	רחובות	מאוירת	168 	

לֹוגָ'ה	ֶדלָה	גראן	גּוַארִדיָה	)פאדובה(	
Loggia della Gran Guardia

מפת	רחובות	מאוירת	176 	
171 Losey,	Joseph	ג'וזף	לֹוזי,

26  Lotto,	Lorenzo	לורנצו	לֹוטֹו,
דיוקנו של אדון	132 	

דיוקנו של דומניקני	174 	
ניקולאס הקדוש מבארי עם קדושים	 	

127
סן	ניקולו	)טֶרביזֹו(	174 	

	Lombardo,	אנטוניו	לומברדו,
88 Antonio

Lombardo,	Tullio	טּוליֹו	לומברדו,
ארמון	הדוג'ים	88 	

218 Duomo	))ֶּבלּונֹו	דּואֹומֹו 	
דיוקן כפול	144 	

מזרקה	)פֶלטֶרה(	219 	
94 San Salvatore	ָסלבאטֹוֶרה	סן 	
 Santa	מיראקֹולי	ֵדיי	מריה	סנטה 	

142 Maria dei Miracoli
 tomb of	קורנֶר	מרקו	קברו 	

143 Marco Corner
Lombardo,	Pietro	פייטרו	לומברדו,

 Ospedale	צ'יבילֶה	אֹוספֶדאלֶה 	
114 Civile

 Bishop	זאנֶטי	ההגמון	אנדרטת 	
174 Zanetti monument
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ארמון	הדוג'ים	88 	
 San	אבנג'ליסטה	ג'ובאני	סן 	
104 Giovanni Evangelista

145 San Giobbe	ג'ֹוֶּבה	סן 	
סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	פרארי	 	

 Santa Maria Gloriosa dei Frari
102

 Santa	מיראקֹולי	ֵדיי	מריה	סנטה 	
142 Maria dei Miracoli

 tomb of	מרצ'לו	ניקולו	קברו 	
116 Nicolò Marcello

 tomb of	מֹוצֶ'ניגֹו	פייטרו	קברו 	
116 Pietro Mocenigo

27 Longhi,	Pietro	פייטרו	לֹונגי,
133 Accademia	האקדמיה 	

חנותו של הרוקח	130 	
126 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא 	

	Longhena,	ָּבלָדסאֶרה	לֹונגֶנָה,
Baldassare

 Santa	ֶדֶרליטי	ֵדיי	מריה	סנטה 	
115 Maria dei Derelitti

 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה 	
135	,71 Maria della Salute
 Santi	פאולו	ֶא	ג'ובאני	סנטי 	

117 Giovanni e Paolo
145 Scalzi	סקאלצי 	

 Palazzo	ּבאטאגָ'ה	ֶּבלֹוני	פאלאצו 	
61 Belloni Battagia

105	,62 Ca'	Pesaro	פֶזארֹו	קא 	
126 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא 	

קברו	אנדריאה	וֶנדראמין	117 	
219 Luzzo,	Lorenzo	לורנצו	לּוצֹו,

60 Lucy,	St	הקדושה	לּוצִ'יָה
	Loredan,	))דוג'ה	ליאונרדו	לֹוֶרדאן,

88	,44 Leonardo
	Loredan,	))דוג'ה	פרנצ'סקו	לֹוֶרדאן,

68 Francesco
לותרנית,	הכנסיה	271

	Leo III,	האפיפיור	השלישי,	ליאו
40 Pope

	Leopardi,	אלסנדרו	לֵיאֹופארדי,
Alessandro

 Colleoni	קֹולֵיאֹוני	של	פסלו 	
114 statue

	Libri,	דאי	ג'ירֹולאמֹו	ליברי,
Girolamo dai

מריה הקדושה על כס מלכות בין זנון  	
הקדוש לבין לורנציוס הקדוש	203

67 Liberi,	Pietro	פייטרו	ליֶּברי,
 Libreria	ֶאמיליאנָה	ליּבֶרִריָה

255 Emiliana
 Libreria della	טֹולֶָטה	ֶדלָה	ליּבֶרִריָה

255 Toletta
 Libreria	מֹונדאדֹורי	ליּבֶרִריָה

255 Mondadori
 League of Cambrai	קמבריי	ליגת

219	,44	,37
156-7	,148 Lido	לידֹו

חופים	48-9 	
 Layard,	Sir	הנרי	אוסטין	סר	לֵייארד,

67 Austen Henry
Lippi,	Filippo	פיליפֹו	ליפי,

המדונה והילד	134 	

	,160 Lessini,	Monti	הרים	לֶסיני,
191

	Lepanto,	Battle of	קרב	לֶפאנטֹו,
44	)1571(

 Uffici	לתיירים	מידע	לשכות
269 Informazioni

לשכת	המידע	המרכזית	לתיירים	של	
 Azienda di Promozione	ונציה

269 Turistica di Venezia

מ
105  Matisse,	Henri	אנרי	מאטיס,

מאיֹוליָקה,	כלים
ּבאסאנֹו	ֶדל	גראפָה	166,	257 	

	,204	,11 Malcésine	מאלצֶ'זינֶה
209

מלונות	235 	
Mann,	Thomas	תומאס	מאן,

מוות בוונציה	48,	156 	
	Mantegna,	אנדריאה	מאנֶטניָה

26 Andrea
גיאורגיוס הקדוש	132 	

מריה הקדושה והילד עם קדושים	 	
 Virgin and Child with saints

200
סבסטיאן הקדוש	144 	

קפלה	אֹוֶבטארי	)פאדובה(	 	
179 Ovetari Chapel

	,46 Manin,	Daniele	דניאל	מאנין,
47

פסלו	91 	
	Manin,	))דוג'ה	לּודֹוביקֹו	מאנין,

65	,58	,46 Ludovico
Massari,	Giorgio	ג'ורג'ו	מאסארי,

112 La Pietà	פיֶיָטה	לָה 	
61  San Marcuola	מרקּואֹולָה	סן 	
126 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא 	

 Mastelli brothers	האחים	מאסֶטלי,
140

	Maffei,	פרנצ'סקו	מאפֵיי,
27 Francesco

 Maffei,	Scipione	שיפיֹונֶה	מאפֵיי,
194

150 Mazzorbo	מאצֹורּבֹו
166 Maròstica	מארֹוסטיָקה

 Partita a	סקאקי	ָא	פארטיָטה 	
35 Scacchi

מבנים
יסודות	20-21 	

ראו גם	אדריכלות 	
מבצרים	וטירות

185 Ca'	Marcello	מרצ'לו	קא 	
קסטלו	אינפֶריֹוֶרה	)מארֹוסטיָקה(	 	
	Castello Inferiore	)Maròstica(

166
 Castello di	'ָאנדראץ	די	קסטלו 	

215 Andraz
קסטלו	די	ג'ולייטה	)מֹונֶטקיֹו	 	

	Castello di Giulietta	)מאג'ֹוֶרה
190	)Montecchio Maggiore(

קסטלו	די	רומיאו	)מֹונֶטקיֹו	 	
	Castello di Romeo	)מאג'ֹוֶרה
190	)Montecchio Maggiore(

קסטלו	סּופֶריֹוֶרה	)מארֹוסטיָקה(	 	
	Castello Superiore	)Maròstica(

166
קסטלו	פֹורטֹו–קֹולֵיאֹוני	)תיֶינֶה(	 	
166 Castello Porto-Colleoni

 Castelvecchio	))ורונה	קסטלוֶוקיֹו 	
193	,11

קסטלוֶוקיֹו	)קֹונֶליָאנֹו(	 	
175 Castelvecchio

 Rocca	))סֹוָאֶבה	סָקליגֶ'רי	רֹוָקה 	
190	,160 Scaligeri

 Rocca	))סירמיֹונֶה	סָקליגֶ'רי	רֹוָקה 	
206	,187 Scaligeri

מגיפת	הדבר	45
הצלה	מ	35,	135 	

 Lazaretto	נּואֹובֹו	לאצאֶרטֹו 	
157 Nuovo

רופא	המגיפה	30 	
 Madonna of	ניקֹופֵיָאה	די	מדונה

83 Nicopeia
מדונה די קא ּפֶזארֹו	)טיציאן(	27

 Madonna	ֶדל'אֹורטֹו	מדונה
140 dell'Orto

מפת	רחובות	מאוירת	138 	
רסטורציה	51 	

	Medici,	'ֶדה	לורנצינו	מדיצ'י,
101	Lorenzino de'

 Medici,	Cosimo	'ֶדה	קֹוזימֹו	מדיצ'י,
101	de'

מוות בוונציה	)אופרה(	49
מוות בוונציה	)סרט(	50,	156
מוות בוונציה	)רומן( 48,	156
מוזיאונים	וגלריות	בוונציה

 Peggy	גּוגֶנַהיים	פגי	אוסף 	
	,11 Guggenheim Collection

134
 Gallerie	האקדמיה	גלריית 	

130-33 dell'Accademia
130-33  Accademia	האקדמיה 	

הגלריה	לאמנות	בת־זמננו	 	
105 Galleria d'Arte Moderna

 Museo Ebraico	היהודי	המוזיאון 	
145

 Museo Storico	הימי	המוזיאון 	
118 Navale

 Museo dei	לאיקונות	המוזיאון 	
112 Icone

 Museo	דתית	לאמנות	המוזיאון 	
	,110 Diocesano d'Arte Sacra

113
 Museo	לארכיאולוגיה	המוזיאון 	

77	,75 Archeologico
המוזיאון	לטקסטיל	ולתחפושות	 	

 Museo del Tessuto e del
105 Costume

 Lace Museum	לתחרה	המוזיאון 	
150

 Museo del	לתחרה	המוזיאון 	
265	,150 Merletto

 Libreria	ָסנסֹוביניַאנָה	ליּבֶרִריָה 	
77 Sansoviniana

 Museo Vetrario	הזכוכית	מוזיאון 	
151
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 Museo	הרחוק	המזרח	מוזיאון 	
105 Orientale

מוזיאון	התנועה	לאיחוד	איטליה	 	
77 Museo del Risorgimento
מוזיאון	סן	מרקו	)בזיליקה	די	סן	 	
82-3 Museo Marciano	)מרקו

 Museo Fortuny	פֹורטּוני	מוזיאון 	
94

	,74 Museo Correr	קֹוֶרר	מוזיאון 	
77

מוזיאון	קרן	קּוֶאריני	סטמפאליה	 	
 Fondazione Querini Stampalia

114
מוזיאון	שפך	הנהר	לאמנות	 	

 Museo	))טֹורצֶ'לֹו	ולארכיאולוגיה
153 dell'Estuario

סקּואֹולָה	גראנֶדה	די	סן	מרקו	 	
 Scuola Grande di San Marco

114
סקּואֹולָה	גראנֶדה	די	סן	רֹוקֹו	 	

 Scuola Grande di San Rocco
106-7

סקּואֹולָה	די	סן	ג'ורג'ו	ֶדלי	 	
 Scuola di San Giorgio	סקיָאבֹוני

118 degli Schiavoni
סקּואֹולָה	די	סן	ניקולו	ֵדיי	גֶרצ'י	 	

 Scuola di San Nicolò dei Greci
112

פֹונדאקֹו	ֵדיי	טּורקי	)המוזיאון	 	
 Fondaco dei Turchi	)לטבע	

105
134 Cini Collection	אוסף	צ'יני, 	

144 Ca'	d'Oro	ד'אֹורֹו	קא 	
105 Ca'	Mocenigo	מֹוצֶ'ניגֹו	קא 	

105 Ca'	Pesaro	פֶזארֹו	קא 	
126 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא 	

 Casa di Goldoni	גֹולדֹוני	די	קאזָה 	
101

שעות	פתיחה	268 	
מוזיאונים	וגלריות	בוֶנֶטֹו

 Eremitani	))פאדובה	ֶאֶרמיטאני 	
 179

המוזיאון	הלאומי	לארכיאולוגיה	 	
 Museo Nazionale	)ֶאסֶטה(

184-5 Atestino
 Museo	))ֶּבלּונֹו	העירוני	המוזיאון 	

218 Civico
 Museo	))ויצֶ'נצָה	העירוני	המוזיאון 	

170 Civico
 Museo	))טֶרביזֹו	העירוני	המוזיאון 	

174 Civico
 Museo	))פֶלטֶרה	העירוני	המוזיאון 	

219 Civico
המוזיאון	העירוני	לטבע	)ורונה(	 	

 Museo Civico di Scienze
203 Naturali

המוזיאון	לאמנות	מודרנית	 	
 Modern Art Museum	)פאדובה(

179
המוזיאון	לארכיאולוגיה	)ָאדִריָה(	 	

185 Museo Archeologico
המוזיאון	לארכיאולוגיה	)ורונה(	 	

202 Museo Archeologico

המוזיאון	לארכיאולוגיה	 	
 Museo	)פֹורטֹוגרּוארֹו(

175 Concordiese
המוזיאון	לארכיאולוגיה	רומית	 	

וקדם	רומית	)פיֶיֶבה	די	קאדֹוֶרה(	
 Museo Archeologico Romano

215 e Preromano
המוזיאון	לאתנוגרפיה	)ג'אצָה(	 	

191 Museo dei Cimbri
המוזיאון	לטבע	ולארכיאולוגיה	 	

Museo Naturalistico-	)ויצֶ'נצָה(
171 Archeologico

המוזיאון	לימי	הביניים	)פאדובה(	 	
179 Medieval Museum

המוזיאון	למאובנים	)ּבֹולָקה(	 	
191 Museo di Fossili

מוזיאון	ּבֹוטאצ'ין	)פאדובה(	 	
179 Bottacin Museum

מוזיאון	המלחמה	)ויטוריו	וֶנֶטֹו(	 	
219 Museo della Battaglia

מוזיאון	התנועה	לאיחוד	איטליה	 	
ולהיסטוריה	בת	זמננו	)פאדובה(	

 Museo del Risorgimento e
178 dell'Età Contemporanea

מוזיאון	מאפֵיאנֹו	לאבן	)ורונה(	 	
 Museo Lapidario Maffeiano

194
סקרֹוֶבני,	קפלת	)פאדובה(	 	

180-81 Scrovegni Chapel
קאזָה	די	ג'ֹורג'ֹונֶה	)קסטלפרנקו(	 	

167 Casa di Giorgione
קאזָה	די	טיציָאנֹו	)פיֶיֶבה	די	 	

 Casa di Tiziano	)Pieve	)קאדֹוֶרה
215	di Cadore(

קאזָה	די	פֶטָררָקה	)ָארקוָוה	 	
184 Casa di Petrarca	)פֶטָררָקה
 Casa di	))ָאזֹולֹו	קאנֹוָבה	די	קאזָה 	

167 Canova
 Castelvecchio	))ורונה	קסטלוֶוקיֹו 	

193	,11
209 Rocca di Riva	ריָבה	די	רֹוָקה 	
 Muttoni,	Antonio	אנטוניו	מּוטֹוני,

171
 Mulino	))ג'ּוֶדָקה	סטּוקי	מּולינֹו

154 Stucky
69	,49 Monet,	Claude	קלוד	מֹונֶה,
	,164 Montagnana	מֹונטאניָאנָה

184
184	,25 Villa Pisani	פיזאני	וילה 	
 Palio dei	קֹומּוני	דיצ'י	ֵדיי	פאליֹו 	

35 Dieci Comuni
	Montagna,	ברתולומאו	מֹונטאניָה,

Bartolomeo
 Museo	))ֶּבלּונֹו	העירוני	המוזיאון 	

218 Civico
מריה הקדושה והילד על כס מלכות  	

עם יוחנן המטביל והקדושים 
ברתולומאו, אוגוסטינוס וסבסטיאן	

170
ּפיֶיָטה	171 	

 Montagna	,ספָקאָטה	מֹונטאניָה
190 Spaccata

 Montegrotto	ֶטרֶמה	מֹונֶטגרֹוטֹו
184 Terme

171  Berico,	Monte	ֶּבריקֹו	מֹונֶטה
171 Monte Berico	ֶּבריקֹו	מֹונֶטה
213 Monte Pelmo	פֶלמֹו	מֹונֶטה
	Monteverdi,	קלאודיו	מֹונֶטוֶורדי,

45 Claudio
 Proserpina	ראפיָטה	פרוזֶרפינָה 	

112-13 Rapita
	,160 Monti Lessini	לֶסיני	מֹונטי

191
מֹונָטנארי,	ג'ובאני	ליאוני	

 Montanari,	Giovanni Leoni
171

 Montecchio	קרֹוזאָרה	די	מֹונֶטקיֹו
di Crosara

מסעדות	249 	
 Montecchio	מאג'ֹוֶרה	מֹונֶטקיֹו

190 Maggiore
מוניות

וֶנֶטֹו	286 	
סירות־מונית	279,	284 	

185 Monsélice	מֹונֶסליצֶ'ה
 Musset,	Alfred	ֶדה	אלפרד	מּוֶסה,

113 de
 Mussolini,	Benito	בניטו	מוסוליני,

208	,49
 Mosto,	Alvise	ָדה	אלביזֶה	מֹוסטֹו,

63 da
מוסיקה	259,	261

ורונה	261 	
מועדון	הרכב	של	איטליה	

	,272 Automobile Club d'Italia
287

 Touring	האיטלקי	התיירים	מועדון
224 Club Italiano

מועדונים	260,	261
מועדונים	260,	261

 Grand Council	הגדולה	ה(מועצה(
43	,42

ארמון	הדוג'ים	85-9 	
מועצת	העשרה	42

ארמון	הדוג'ים	88-9 	
ּבֹוָקה די לֵיאֹונֶה	)'פה	האריה'	-	 	

 Bocca di leone	)הלשנות	תיבת
129	,89	,88	,42

154 San Servolo	ֶסרבֹולֹו	סן 	
צו	הגטו	145 	

	Mocenigo,	))דוג'ה	ָאלביזֶה	מֹוצֶ'ניגֹו
61 Alvise

	Mocenigo,	))דוג'ה	ג'ובאני	מֹוצֶ'ניגֹו,
37 Giovanni

 Mocenigo	משפחת	מֹוצֶ'ניגֹו,
105 family

	Mocenigo,	))דוג'ה	פייטרו	מֹוצֶ'ניגֹו,
Pietro

קברו	116 	
150-51	,148 Murano	מּוראנֹו

מֹורֹוזיני,	אדמירל	פרנצ'סקו	)דוג'ה(	
 Morosini,	Admiral Francesco

119	,104	,93
 Morosini family	משפחת	מֹורֹוזיני,

63	,62
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מזג	אוויר	32-5
מטבעות	275

מוזיאון	ּבֹוטאצ'ין	)פאדובה(	 	
179 Bottacin Museum

Miane	מיָאנֶה
מסעדות	247 	

ָמיאסטָרה	)ּבראנקּוזי(	134
מידות	ומשקלות,	טבלת	המרה	271

מידע	לתיירים	224,	268
בידור	258 	

215 Misurina	מיזּורינָה
	,211 Misurina,	Lake	אגם	מיזּורינָה,

217	,215
מיכאל הקדוש	)ג'אמּבֹונֹו(	123

	,100 Michelangelo	מיכאלנג'לו
182

מים,	ספורט	263,	265
מים

מקורות	20 	
שתייה	273 	

105	,11 Mirò,	Joan	חואן	מירֹו,
178 Miretto,	Nicola	ניקולא	מיֶרטֹו,
 German Institute	הגרמני	ה(מכון(

67
)ה(מכון	הוונציאני	למדעים,	ספרות	
 Venetian Institute of	ואמנויות
93 Sciences,	Letters and Arts

מכוניות
בטיחות	272 	

גרירה	287 	
דלק	287 	

השכרת	רכב	279,	286 	
חוקי	התנועה	286 	

חניה	286-7 	
מסמכים	נחוצים	279 	

נהיגה	בוֶנֶטֹו	286-7 	
נהיגה	לוונציה	279 	

תקלות	287 	
מלאכים בשריון	)גּוַאריֶינטֹו(	179
מלאכת־יד,	קורסים	262,	265

מלונות	222-35
בדולומיטים	235 	
בוונציה	228-33 	

בוורונה	ובאגם	גארָדה	234-5 	
במבנים	עתיקים	224	 	

דירוג	ומתקנים	223 	
הזמנת	מקומות	ותשלום	224 	

היכן	לחפש	222 	
המלונות	הטובים	ביותר	בוונציה	 	

226-7
חניה	286-7 	

טווח	המחירים	הזול	225 	
ילדים	223 	

למה	לצפות	223 	
מחירים	222-3,	225 	

מילים	וביטויים	שימושיים	319 	
233-4 Veneto Plain	וֶנֶטֹו	מישור 	

נכים	224 	
תשלומים	נוספים	223 	

ראו גם	לפי	שמות	המלונות 	
מלחמת	העולם	הראשונה	49,	211

Memling,	Hans	האנס	ֶממלינג,
הצליבה	170 	

	Menabuoi,	'ֶדה	ג'ּוסטֹו	ֶמנאּבּואֹוי,
182	,176	Giusto de'

 Mantua,	Duke	מ	הדוכס	מנטובה,
62 of

מסחר	באזור	הים	התיכון	44
Mastino II	השני	מסטינו

קברו	198-9 	
175	,18 Mestre	ֶמסטֶרה

מסיכות	30-31
חנויות	253,	255 	

מה	לקנות	בוונציה	257 	
מסים,	פטור	ממע"מ	252

מסעדות	236-9
אוכל	צמחוני	236 	
בדולומיטים	249 	

בונציה	242-7 	
בורונה	ובאגם	גארָדה	248-9 	

במישור	וֶנֶטֹו	247-8 	
גישה	לכיסאות	גלגלים	237 	

הזמנת	מקומות	237 	
הטעמים	של	ונציה	ושל	וֶנֶטֹו	 	

238-9
יין	ב	237	 	

ילדים	ב	237 	
כללי	לבוש	237 	
מחירים	236-7 	

סוגים	236 	
עישון	ב	237 	

קריאת	התפריט	237 	
שעות	פתיחה	236 	

תפריטים	קבועים	236 	
מסעות	הצלב	40,	41,	42

מספנות
		,45 Arsenale	ה(ָארֶסנאלֶה( 		

119
 Squero di	טרֹובאזֹו	סן	די	סקוֶורֹו 	

129	,28 San Trovaso
מספנות

119		,45 Arsenale	ה(ָארֶסנאלֶה( 	
 Squero di	טרֹובאזֹו	סן	די	סקוֶורֹו 	

129	,28 San Trovaso
מעבורות

אגם	גארָדה	205 	
מעבר הבית הקדוש ללֹוֶרטֹו	)טיֶיפֹולֹו(	

145	,130
מעלֶה הקאנאלֶה גראנֶדה	)קאנאלטו(	

29
מפות

אגם	גארָדה	204 	
אזור	לָה	פֶניצֶ'ה	90-91 	
איי	הלגונה	147,	148-9 	

ֶּבלּונֹו	218 	
דולומיטים	212-13 	

דֹורסֹודּורֹו	123,	124-5 	
דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	208-9 	

המלונות	הטובים	ביותר	בוונציה	 	
226-7

ויצֶ'נצָה	168-9 	
וֶנֶטו	160-61 	

ונציה	14-15,	54-5 	
ונציה	של	ימי	הביניים	37 	

ורונה	192-3,	196-7 	
ורונה	הרומית	38-9 	

ורונה	ואגם	גארָדה	188-9 	
טֶרביזֹו	174 	

מישור	וֶנֶטֹו	164-5 	
מסלול	דרך	הדולומיטים	214-15 	

מערב	אירופה	12 	
מפת	רחובות	ונציה	288-301 	
סטראָדה	ֶדלֶה	דֹולֹומיטי	216 	

סן	מרקו	73 	
סן	פולו	98-9 	

סן	פולו	וסנטה	קרֹוצֶ'ה	97 	
פאדובה	176-7 	

פיאצה	סן	מרקו	74-5 	
קאנאלֶה	גראנֶדה	57 	

קאנאֶרג'ֹו	137 	
קסטלו	109,	110-11 	

קסטלו	המזרחית	120-21 	
תעלת	ּבֶרנָטה	182-3 	

155 Mechitar	ֶמקיטאר
מקסימיליאן	הראשון,	הקיסר	

219	,44 Maximilian I,	Emperor
50	,29 Regattas	סירות	מרוצי

 Regata Storica	סטֹוריָקה	ֶרגאָטה 	
57	,50-51	,35

מרוצים
33 Vogalonga	ֹווגָלֹונגָה 	

50-51	,29 regattas	סירות	מרוצי 	
 Venice Marathon	ונציה	מרתון 	

35
 su e zo per i	פֹונטי	ִאי	פֶר	צֹו	ֶא	סּו 	

33 ponti
35	,34 Palio	)סוסים	)מרוץ	פאליֹו 	

134 Marini,	Marino	מרינו	מריני,
)ה(מרכז	האירופי	בוונציה	למקצועות	

 Venice European	השימור
 Centre for the Trades and

 Professions of Conservation
155

)ה(מרכז	לשפות	של	אוניברסיטת	
 Venice University Centro	ונציה

271 Linguistico
ָמרמֹולאָדה	)דולומיטים(	

216 Marmolada
	Marcello,	ֶּבנֶֶדטֹו	מרצ'לו,

61 Benedetto
	Marcello,	))דוג'ה	ניקולו	מרצ'לו,

Nicolò
קברו	116 	

95 Mercerie	ֶמרצֶ'ִריֶיה
Mark,	St	הקדוש	מרקוס,

האריה	המכונף	17,	37,	74,	77 	
חגו	33 	

שרידי	גופתו	40,	41,	78,	79 	
מרתון	35
משטרה

משטרת	התנועה	272 	
עירונית	272,	287 	

272 carabinieri	קאראּביניֶירי 	
271 Questura	קוֶוסטּוָרה 	

משרד	התיירות	האיטלקי	224
משרדי	חלפנות	274

מתאמים	למכשירי	חשמל	271
 Methodist	כנסייה	מתודיסטית,

271 Church
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	,254 Gift shops	חנויות	מתנות,
255

נ
נֶגרֹופֹונֶטה,	אנטוניו	ָדה	

Negroponte,	Antonio da
מריה הקדושה והילד	115 	

 Noventa	פאדֹובאנָה	נֹוֶבנָטה
Padovana

מסעדות	247 	
ניצחונו של הדוג'ה ניקולו ָדה ּפֹונֶטה	

)טינטֹוֶרטֹו(	36
199 Nicolò	ניקולו

Nicolò di Pietro	פייטרו	די	ניקולו
מריה הקדושה והילד	142 	

 Nicolotti family	משפחת	ניקֹולֹוטי,
129

נכים,	מטיילים	269
בידור	259 	

במלונות	224 	
במסעדות	237 	

נמל	התעופה	מרקו	פולו	)ונציה(	
278-9 Marco Polo Airport

נמלי	תעופה
ורונה	279		 	
טֶרביזֹו	279 	

מרקו	פולו	)ונציה(	278-9 	
 Napoleon	הקיסר	הראשון,	נפוליאון

37 Emperor	,I
ארמון	הדוג'ים	88,	89 	

בזיליקה	די	סן	מרקו	83 	
ג'ארדינֶטי	ֵריַאלי	71 	

האקדמיה	130 	
הגטו	145 	

הרס	המעגנים	119 	
מוכתר	למלך	איטליה	47 	

)ה(מצור	על	ונציה	46 	
סן	ֶסרבֹולֹו	154 	

פאלאצו	ּבאלּבי	66 	
פיאצה	סן	מרקו	74 	

קסטלו	120,	121 	

ס
 Sagredo family	משפחת	סאגֶרדֹו,

63
סאגָרה	די	סנט'אנטוניו,	פסטיבל	

 Sagra di	)פאדובה(
		34  Sant'Antonio festival

208 Salò	סאלֹו
סאלּוֶטה,	לָה	ראו	סנטה	מריה	ֶדלָה	

Salute,	La	סאלּוֶטה
סאלֹוֶמה	)קלימט(	105

113 Sand,	George	'ז'ורז	סאנד,
 Sasso	))דולומיטים	לּונגֹו	סאסֹו

216 Lungo
 Sacca	מיזֶריקֹורדיה	ֶדלָה	סאָקה

della Misericordia
מפת	רחובות	מאוירת	139 	

148 Sacca Sessola	ֶססֹולָה	סאָקה
59 Sardi,	Giuseppe	ג'ּוזֶפֶה	סארדי,

סארֶדלאָטה	ָאל	פאל	ֶדל	וֹו	)אגם	
 Sardellata al Pal del Vo	)גארָדה

34

Sarcedo	סארצֶ'דֹו
מלונות	234 	

סבלים	279
190 Soave	סֹוָאֶבה

205 Solferino	סֹולפֶרינֹו
סוסים,	מרוצים

 Palio dei	קֹומּוני	דיֶיצ'י	ֵדיי	פאליֹו 	
35 Dieci Comuni

סוסים,	רכיבה	264,	265
)ה(סוסים	של	מרקוס	הקדוש	

	,78	,46	,42 Horses of St Mark
82

172 Sophocles	סופוקלס
 Soranzo family	משפחת	סֹוראנצֹו,

101
סטאציֹונֶה	סנטה	לוצִ'יָה	ראו	סנטה	
 Stazione	הרכבת	תחנת	לוצִ'יָה,

Santa Lucia
167 Stark,	Freya	פֵריָיה	סטארק,

סטודנטים,	מידע	ל	270,	271
 Stucky,	Giovanni	ג'ובאני	סטּוקי,

154
 Stefano da	ורונה	ָדה	סטפאנו

193 Verona
 Strada del	ביאנקו	וינו	ֶדל	סטראָדה

167 Vino Bianco
 Strada	דֹולֹומיטי	ֶדלֶה	סטראָדה

216	,214-15 delle Dolomiti
 Stravinsky,	Igor	איגור	סטָרווינסקי,

93	,48
דרכו של הולל	49 	

קברו	151 	
 Strozzi,	Bernardo	ברנרדו	סטרֹוצי,

133	,27
 Simeon	הקדוש	סטֹוק	סיֶמאֹון

127 Stock,	St
 Signorelli,	Luca	לּוָקה	סיניֹוֶרלי,

144
סירות	282-3

ְטריֶרמֹות	ונציאניות	44-5 	
ראו גם	גונדולות 	

סירות־מונית	279,	284
 Sirmione	חצי־האי	סירמיֹונֶה,

206-7	,11 Peninsula
מבצרים	וטירות	160 	

סלונה	ראו	פאלאצו	ֶדלָה	ראג'ֹונֶה	
Salone	)פאדובה(

63 Smith,	Joseph	ג'וזֶף	סמית',
San Barnaba	ּבארנאָּבה	סן

מפת	רחובות	מאוירת	125 	
 San	ריָאלטֹו	די	ג'אקומו	סן

100 Giacomo di Rialto
מפת	רחובות	מאוירת	99 	

 San Giacomo	ֶדל'אֹוריֹו	ג'אקומו	סן
104 dell'Orio

 San	אבנג'ליסטה	ג'ובאני	סן
104	,23 Giovanni Evangelista

 San	ְּבראגֹוָרה	ִאין	ג'ובאני	סן
118 Giovanni in Bragora

 San	גריזֹוסטֹומֹו	ג'ובאני	סן
143 Giovanni Grisostomo

145 San Giobbe	ג'ֹוֶּבה	סן

 San	האי	ָאלגָה,	ִאין	ג'ורג'ו	סן
148 Giorgio in Alga island

 San	))ורונה	ּבָראיָדה	ִאין	ג'ורג'ו	סן
203 Giorgio in Braida

 San Giorgio dei	גֶרצ'י	ֵדיי	ג'ורג'ו	סן
112 Greci

מפת	רחובות	מאוירת	111 	
 San Giorgio	כנסיית	ג'ורג'ו,	סן

185 sanctuary
 San Giorgio	מאג'ֹוֶרה	ג'ורג'ו	סן

95 Maggiore
60 San Geremia	גֶ'ֶרִמיָה	סן

112 San Zaccaria	זאּכאִריָה	סן
מפת	רחובות	מאוירת	111	 	

129 San Trovaso	טרֹובאזֹו	סן
 San	ֶמנדיקאנטי	ֵדיי	לאצארֹו	סן

 Lazzaro dei Mendicanti 
114

 San	האי	ָארֶמני	ֶדלי	לאצארֹו	סן
 Lazzaro degli Armeni island

155	,149
115 San Lorenzo	לורנצו	סן

 San Lorenzo	))ויצֶ'נצָה	לורנצו	סן
171

92 San Moisè	מֹויזֶה	סן
מפת	רחובות	מאוירת	91 	

 San Michele	איזולָה	ִאין	מיֶקלֶה	סן
151 in Isola

 San Michele island	האי	מיֶקלֶה,	סן
151	,148	,49

141 San Marziale	ָמרציָאלֶה	סן
מפת	רחובות	מאוירת	138 	

	,10 San Marco area	אזור	מרקו,	סן
73-95

ברים	ובתי	קפה	251 	
מלונות	228-9 	

מסעדות	242-3 	
מפת	האזור	73 	

מפת	רחובות	מאוירת	74-5,	 	
90-91

61 San Marcuola	מרקּואֹולָה	סן
224 San Nicolò	ניקולו	סן

157 Lido	לידֹו 	
 San Nicolò	טֹולֶנטינֹו	ָדה	ניקולו	סן

104 da Tolentino
 San Nicolò	ֶמנדיקֹולי	ֵדיי	ניקולו	סן

128 dei Mendicoli
 San Sebastiano	סבסטיאנו	סן	

128
105	,61 San Stae	סֶטה	סן

 San Simeone	פיקֹולֹו	סיֶמאֹונֶה	סן
59 Piccolo

 San Simeone	פרֹופֶָטה	סיֶמאֹונֶה	סן
59 Profeta

94 San Salvatore	ָסלבאטֹוֶרה	סן
67 San Samuele	ָסמּוֶאלֶה	סן

 San Servolo island	האי	ֶסרבֹולֹו,	סן
154-5	,149

רסטורציה	51 	
104 San Pantalon	פאנטאלֹון	סן

San Fantin	פאנטין	סן
מפת	רחובות	מאוירת	90	 	

101 San Polo	פולו	סן
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 San Polo	קרֹוצֶ'ה	וסנטה	פולו	סן
97-107 and Santa Croce

ברים	ובתי	קפה	251 	
מלונות	229-30 	
מסעדות	243-4 	
מפת	האזור	97 	

מפת	רחובות	מאוירת	98-9 	
 San	))פֹולינָה	פֹולֶטֹו	די	פייטרו	סן

167	Pietro di Foletto	)Follina(
 San Pietro di	קסטלו	די	פייטרו	סן

120 Castello
 San Pietro	האי	קסטלו,	די	פייטרו	סן

120-21 di Castello island
 San	))סירמיֹונֶה	ָמרטיֶרה	פייטרו	סן

207 Pietro Martire
 San	))ורונה	מאג'ֹוֶרה	פֶרמֹו	סן

194 Fermo Maggiore
 San	האי	ֶדזֶרטֹו,	ֶדל	פרנצ'סקו	סן

 Francesco del Deserto island
150

 San	ויניָה	ֶדלָה	פרנצ'סקו	סן
115 Francesco della Vigna

95 San Zulian	צּוליאן	סן
 San Zeno	))ורונה	מאג'ֹוֶרה	צֶנֹו	סן

200-201 Maggiore
סן	צָניפֹולֹו	ראו	סנטי	ג'ובאני	ֶא	פאולו	

San Zanipolo
101 San Cassiano	קאסיָאנֹו	סן

מפת	רחובות	מאוירת	98	 	
 San Clemente	האי	קלֶֶמנֶטה,	סן

157 island
104 San Rocco	רֹוקֹו	סן

סנט'ֶאאּוסטאקיֹו	ראו	סן	סֶטה	
Sant'Eustachio

 Sant'Elena island	האי	סנט'אלנה,
121

סנט'אמברוג'ו	די	ואלפֹוליצֶ'לָה	
Sant'Ambrogio di Valpolicella

דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	209 	
סנט'אנג'לו	ֶדלֶה	פֹולֶבֶרה	

148 Sant'Angelo delle Polvere
121 Sant'Anna	סנט'אנה

 Sant'Anna	ד'אלפֵדֹו	סנט'אנה
191 d'Alfaedo

סנט'אנסטסיה	)ורונה(	
199 Sant'Anastasia

מפת	רחובות	מאוירת	197 	
סנט'אפולוניה,	מנזר	

113 Sant'Apollonia,	cloister
Sant'Aponal	סנט'אפֹונאל
מפת	רחובות	מאוירת	98 	

149 Sant'Erasmo	סנט'ֶאראסמֹו
 Festa di Mosto	מֹוסטֹו	די	פֶסָטה 	

35
 Sant'Ariano	האי	סנט'אריָאנֹו,

149 island
סנטה	לוצִ'יָה,	תחנת	הרכבת	)ונציה(	
	,58 Santa Lucia railway station

280
סנטה	מריה	ִאין	אֹוְרגאנֹו	)ורונה(	

203 Santa Maria in Organo
 Santa	))ורונה	אנטיקה	מריה	סנטה

198-9 Maria Antica

מפת	רחובות	מאוירת	197 	
סנטה	מריה	ָאסּונָטה	ראו	גֶ'זּואיטי	

Santa Maria Assunta
סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	פרארי	

 Santa Maria Gloriosa dei Frari
102-3	,54

סנטה	מריה	די	נָצֶָרת	ראו	סקאלצי	
   Santa Maria di Nazareth

 Santa Maria	ֶדֶרליטי	ֵדיי	מריה	סנטה
115 dei Derelitti

 Santa Maria	ּכָרמיני	ֵדיי	מריה	סנטה
127 dei Carmini

מפת	רחובות	מאוירת	124 	
 Santa	מיראקֹולי	ֵדיי	מריה	סנטה

142 Maria dei Miracoli
סנטה	מריה	דל	ג'יליֹו	ראו	סנטה	

 Santa Maria del	זֹוֶּבניגֹו	מריה
Giglio

סנטה	מריה	ֶדל	כרמלו	ראו	סנטה	
 Santa Maria del	ּכָרמיני	ֵדיי	מריה

Carmelo
סנטה	מריה	ֶדלָה	גראציה,	האי	

 Santa Maria della Grazia island
155

 Santa	ויזיָטציֹונֶה	ֶדלָה	מריה	סנטה
129 Maria della Visitazione

 Santa	סאלּוֶטה	ֶדלָה	מריה	סנטה
	,55	,45	,10 Maria della Salute

135	,122
קאנאלֶה	גראנֶדה	71 	

 Santa	קאריטה	דלה	מריה	סנטה
130 Maria della Carità

 Santa Maria	פֹורמֹוזָה	מריה	סנטה
114 Formosa

 Santa	)ג'יליֹו	)דל	צֹוֶּבניגֹו	מריה	סנטה
92 Maria Zobenigo

מפת	רחובות	מאוירת	90	 	
 Santa	))טֹורצֶ'לֹו	פֹוסָקה	סנטה

152-3 Fosca
 Santa	))קאנאֶרג'ֹו	פֹוסָקה	סנטה

224 Fosca
 Santa	))ויצֶ'נצָה	קֹורֹונָה	סנטה

170-71 Corona
סנטה	קרֹוצֶ'ה,	אזור	ראו	סן	פולו	

וסנטה	קרֹוצֶ'ה
93  Santo Stefano	סטפאנו	סנטו

 Santo	))ורונה	סטפאנו	סנטו
202 Stefano

 Santi Apostoli	ָאפֹוסטֹולי	סנטי
143

סנטי	ג'ובאני	ֶא	פאולו	)סן	זָניפֹולֹו(	
116-17 Santi Giovanni e Paolo

אנדרטאות	43 	
סנטי	גֶ'רבאזיֹו	ֶא	פרֹוטאזיֹו	ראו	סן	

 Santi Gervasio e	טרֹובאזֹו
Protasio

	Sanmicheli,	מיֶקלֶה	ָסנמיֶקלי,
Michele

 San	))ורונה	ּבָראיָדה	ִאין	ג'ורג'ו	סן 	
203 Giorgio in Braida

157 Sant'Andrea	סנט'אנדריאה 	
 Palazzo	גרימאני	פאלאצו 	

64 Grimani

	Sansovino,	יאקֹופֹו	ָסנסֹובינֹו,
Jacopo

 Basilica di	מרקו	סן	די	בזיליקה 	
81 San Marco

טריּבּונאלֶה	פאבריֶקה	נוֶבה	 	
63 Tribunale Fabriche Nove

76 Logetta	לוגֶ'ָטה 	
לּונֶָטה	מריה	הקדושה	והילד	144 	

 Libreria	ָסנסֹוביניַאנָה	ליּבֶרִריָה 	
77 Sansoviniana

מדרגות	הענקים	86 	
94 San Salvatore	ָסלבאטֹוֶרה	סן 	

90 San Fantin	פאנטין	סן 	
 San	ויניָה	ֶדלָה	פרנצ'סקו	סן 	

115 Francesco della Vigna
95 San Zulian	צּוליאן	סן 	

88 Scala d'Oro	ד'אֹורֹו	סקאלָה 	
 Palazzo	מאנין־דולפין	פאלאצו 	

65 Manin-Dolfin
צֶָקה	75 	

69 Ca'	Grande	גראנֶדה	קא 	
קברו	83 	

100 Rialto Bridge	גשר	ריָאלטֹו, 	
סעודה בבית לוי	)וֶרֹונֶזֶה(	132-3
ספא,	חופשות	184,	264,	265
	Spavento,	ג'ורג'ו	ספאוֶונטֹו,

94 Giorgio
ספורט	260,	261

	Galleys,	ונציאניות	משוטים	ספינות
119	,44-5 Venetian

 Spluga della	פֶרָטה	ֶדלָה	ְספְלּוגָה
191 Preta

42 Golden Book	הזהב	ספר
ספריות

 Libreria	ָסנסֹוביניַאנָה	ליּבֶרִריָה 	
77	,75 Sansoviniana

קרן	קּוֶאריני	סטמפאליה	 	
 Fondazione Querini Stampalia

114
סצינות מאגדת אורסולה הקדושה	

)קרפאצ'ֹו(	54,	130,	133
59 Scalzi Bridge	גשר	סקאלצי,
סקאלצי	)סנטה	מריה	די	נָצֶָרת(	

 Scalzi	)Santa Maria di
145	,58	Narazeth(

	Scamozzi,	וינצֶ'נצֹו	סקאמֹוצי,
Vicenzo

אנדרטת	הדוג'ה	מרינו	גרימאני	 	
 Doge Marino Grimani

121 monument
תיאטרו	אולימפיקו	)ויצֶ'נצָה(	 	

172-3
	,106 Scarpagnino	ְסקארפאנינֹו

107
127 Scuole	סקּואֹולֶה

סקּואֹולָה	גראנֶדה	די	סן	מרקו	
 Scuola Grande di San Marco

114
 Scuola	רֹוקֹו	סן	די	גראנֶדה	סקּואֹולָה

106-7 Grande di San Rocco
 Scuola	ּכָרמיני	ֵדיי	גראנֶדה	סקּואֹולָה

127 Grande dei Carmini
מפת	רחובות	מאוירת	124 	
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סקּואֹולָה	די	סן	ג'ורג'ו	ֶדלי	סקיָאבֹוני	
 Scuola di San Giorgio degli

118 Schiavoni
 Scuola dei	וארֹוטארי	ֵדיי	סקּואֹולָה

127 Varotari
 Scuola	))פאדובה	סנטו	ֶדל	סקּואֹולָה

183 del Santo
 Scuola	קאריָטה	ֶדלָה	סקּואֹולָה

68 della Carità
 Squero di	טרֹובאזֹו	סן	די	סקוֶורֹו

129	,28 San Trovaso
סקי	264,	265

דולומיטים	32,	211 	
 Cortina	ד'ָאמפֶצֹו	קֹורטינָה 	

214 d'Ampezzo
סָקליגֶ'רי,	קברי	משפחת	)ורונה(	

198-9 Scaligeri tombs
מפת	רחובות	מאוירת	197 	
 Scaligeri	שושלת	סָקליגֶ'רי,

207		,192	,166	,42 dynasty
סקרֹוֶבני,	קפלה	)פאדובה(	

180-81 Scrovegni Chapel
סרטים	259,	261

ונציה	כסט	צילומים	50 	
פסטיבל	הסרטים	הבינלאומי	של	 	

 International Film	ונציה
	259	,157	,51	,35 festival

סתיו,	אירועים	35

ע
עות'מנית,	האימפריה	44

עיסת	נייר	255
עיצוב	פנים,	חנויות	253,	255

עישון	במסעדות	237
עיתונים	270

עלייתה לשמיים של מריה הקדושה	
)טיציאן(	43,	102

עמודי	מרקוס	הקדוש	ותיאודורוס	
הקדוש	)פיאצה	סן	מרקו(	

 Columns of St Mark and St
77	,75 Theodore

עמודי	עגינה	לגונדולות	29

פ
	Favretto,	ג'אקֹומֹו	פאבֶרטֹו,

62 Giacomo
176-83	,19 Padova	פאדובה

אוטובוסים	287 	
 Eremitani	מוזיאוני	ֶאֶרמיטאני, 	

179 Museums
 Basilica	סנט'אנטוניו	די	בזיליקה 	

161 di Sant'Antonio
לשכות	מידע	לתיירים	269 	

מלונות	234 	
מסעדות	248 	

מפת	רחובות	מאוירת	176-7 	
מרכזי	טלפונים	276 	

	police	))קוֶוסטּוָרה	משטרה 	
271	)Questura(

סאגָרה	די	סנט'אנטוניו,	פסטיבל	 	
 Sagra di Sant'Antonio festival

34

 Scrovegni	קפלת	סקרֹוֶבני, 	
180-81 Chapel

תחנת	הרכבת	280-81 	
פאֹולּוצ'ֹו	ָאנאפֶסָטה	)דוג'ה(	
40 Anafesta,	Paoluccio

48 Pound,	Ezra	עזרא	פאונד,
קברו	151 	

פאלאדיאנית,	אדריכלות	24-5
	Palladio,	אנדריאה	פאלאדיֹו,

77	,24 Andrea
	,44 Il Redentore	ֶרֶדנטֹוֶרה	ִאיל 	

154
ארמון	הדוג'ים	88 	

131 Accademia	האקדמיה 	
167 Villa Emo	ֶאמֹו	וילה 	

וילה	ָּברּבארֹו	24-5,	161 	
 Villa Godi	מאלינֶברני	גֹודי	וילה 	

166 Malinverni
וילה	פֹוסקארי	)מאלקֹונֶטנָטה(	 	

183	Villa Foscari	)Malcontenta(
 Villa	))מֹונטאניָאנָה	פיזאני	וילה 	

184	,24 Pisani
	,165 Villa Rotonda	רֹוטֹונָדה	וילה 	

171
163 Veneto villas	בוֶנֶטֹו	וילות 	

ויצֶ'נצָה	168-9	 	
154 Le Zitelle	ציֶטלֶה	לֶה 	

 San Giorgio	מאג'ֹוֶרה	ג'ֹורג'ֹו	סן 	
95 Maggiore

 San	ויניָה	ֶדלָה	פרנצ'סקו	סן 	
115 Francesco della Vigna

סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	פרארי	 	
 Santa Maria Gloriosa dei Frari

103
פאלאצו	ֶדלָה	ראג'ֹונֶה	)ויצֶ'נצָה(	 	

170 Palazzo della Ragione
פאלאצו	קיֶיריקאטי	)ויצֶ'נצָה(	 	

170 Palazzo Chiericati
 Palazzo	))ויצֶ'נצָה	תיֶינֶה	פאלאצו 	

170 Thiene
	,160 palazzi	))ויצֶ'נצָה	פאלאצי 	

170
 Ponte degli	ָאלפיני	ֶדלי	פֹונֶטה 	

166 Alpini
פיאצה	ֶדלֶה	ֶארֶּבה	)פאדובה(	 	

177 Piazza delle Erbe
קוואטרֹו ליּברי	)ארבעת	הספרים(	 	

24 Quattro Libri
100 Rialto Bridge	גשר	ריָאלטֹו, 	

תיאטרו	אולימפיקו	)ויצֶ'נצָה(	 	
172-3

61	,58 Palazzo Emo	ֶאמֹו	פאלאצו
61  Palazzo Erizzo	ֶאריצֹו	פאלאצו
66 Palazzo Balbi	ּבאלּבי	פאלאצו
 Palazzo	ּבאטאגָ'ה	ֶּבלֹוני	פאלאצו

61 Belloni Battagia
 Palazzo Bembo	ֶּבמּבֹו	פאלאצו	

65
 Palazzo Barbaro	ָּברּבארֹו	פאלאצו

69
 Palazzo	ָּברּבאריגֹו	פאלאצו

69	,62 Barbarigo

פאלאצו	ָּברּבאריגֹו	ֶדלָה	ֶטראצָה	
 Palazzo Barbarigo della

67 Terrazza
 Palazzo Barzizza	ָּברציצָה	פאלאצו

64
 Palazzo Garzoni	גארצֹוני	פאלאצו

67
 Palazzo	ג'ֹובאנֶלי	פאלאצו

60 Giovanelli
 Palazzo	גּוסֹוני־גרימאני	פאלאצו

62 Gussoni-Grimani
פאלאצו	ג'ּוסטיניַאן	)דֹורסֹודּורֹו(	

	Palazzo Giustinian
66	)Dorsoduro(

מפת	רחובות	מאוירת	125 	
פאלאצו	ג'ּוסטיניַאן	)סן	מרקו(	
 Palazzo Giustinian	)San

71	Marco(
67  Palazzo Grassi	גראסי	פאלאצו

59 Palazzo Gritti	גריטי	פאלאצו
 Palazzo	גריטי־פיזאני	פאלאצו

70 Gritti-Pisani
 Palazzo Grimani	גרימאני	פאלאצו

64
אדריכלות	23	 	

 Palazzo Donà	ּבאלּבי	דונה	פאלאצו
60 Balbi

פאלאצו	דּוקאלֶה	ראו	ארמון	הדוג'ים	
Palazzo Ducale

58 Palazzo Diedo	דיֶידֹו	פאלאצו
פאלאצו	ֶדל	ּבֹו	)אוניברסיטה,	
 Palazzo del Bo	)פאדובה	

178
 Palazzo del	דּוָקה	ֶדל	פאלאצו

68 Duca
פאלאצו	ֶדל	מונטה	די	פייטה	

 Palazzo del Monte di	)פאדובה(
176 Pietà

 Palazzo	))לידֹו	צ'ינֶָמה	דל	פאלאצו
261	del Cinema	)Lido(

 Palazzo	))ורונה	קפיטניו	ֶדל	פאלאצו
198	del Capitano	)Verona(
פאלאצו	ֶדל	קפיטניו	)פאדובה(	

Palazzo del Capitanio
מפת	רחובות	מאוירת	176 	
פאלאצו	ֶדלָה	ראג'ֹונֶה	)ורונה(	

198 Palazzo della Ragione
מפת	רחובות	מאוירת	196 	

פאלאצו	ֶדלָה	ראג'ֹונֶה	)פאדובה(	
178 Palazzo della Ragione

מפת	רחובות	מאוירת	177 	
 Palazzo degli	סקריני	ֶדלי	פאלאצו

68 Scrigni
פאלאצו	ואלָמראנָה	)ויצֶ'נצָה(	

 Palazzo Valmarana
מפת	רחובות	מאוירת	168 	

 Palazzo	קאלֶרג'י	וֶנדראמין	פאלאצו
261	,61 Vendramin-Calergi
 Palazzo	לֵיאֹוני	ֵדיי	וֶניֶיר	פאלאצו

134	,69 Venier dei Leoni
Palazzo Zenobio	זֶנֹוּביֹו	פאלאצו

מפת	רחובות	מאוירת	124 	
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 Palazzo Tiepolo	טיֶיפֹולֹו	פאלאצו
71

 Palazzo	טֶרביזאן־ָקפֶלֹו	פאלאצו
Trevisan-Cappello

מפת	רחובות	מאוירת	110 	
 Palazzo	ּבֹונפילי	טֶרֶבס	פאלאצו

71 Treves Bonfili
61 Palazzo Tron	ְטרֹון	פאלאצו

	,60 Palazzo Labia	לאּביָה	פאלאצו
143

 Palazzo	))דֹורסֹודּורֹו	לֹוֶרדאן	פאלאצו
68	Loredan

 Palazzo	)מרקו	)סן	לֹוֶרדאן	פאלאצו
93	,64	Loredan

אדריכלות	22 	
פאלאצו	לֵיאוני	מֹונטאנארי	)ויצֶ'נצָה(	

171 Palazzo Leoni Montanari
פאלאצו	מאנג'ילי	ואלָמראנָה	

 Palazzo Mangili Valmarana 
63

 Palazzo	מאנין־דולפין	פאלאצו
65 Manin-Dolfin

 Palazzo	))ורונה	מאפֵיי	פאלאצו
198 Maffei

מפת	רחובות	מאוירת	196 	
פאלאצו	מֹוצֶ'ניגֹו	)קאנאלֶה	גראנֶדה(	

265	,67 Palazzo Mocenigo
ראו גם	קא	מֹוצֶ'ניגֹו 	

 67	Palazzo Moro	לין	מֹורֹו	פאלאצו
 Lin

 Palazzo	ּבראנדֹולין	מֹורֹוזיני	פאלאצו
62 Morosini Brandolin

 Palazzo Michiel	מיּכיֶאל	פאלאצו
141

 Palazzo	ּברּוזָה	ֶדל	מיּכיֶאל	פאלאצו
63 Michiel del Brusà

פאלאצו	מיּכיֶאל	ָדלֶה	קֹולֹונֶה	
 Palazzo Michiel dalle Colonne

63
 Palazzo Marcello	מרצ'לו	פאלאצו

66	,61
Palazzo Nani	נאני	פאלאצו
מפת	רחובות	מאוירת	125 	

 Palazzo Sagredo	סאגֶרדֹו	פאלאצו
63

 Palazzo	סאלביאטי	פאלאצו
70 Salviati

 Palazzo Soranzo	סֹוראנצֹו	פאלאצו
101

68  Palazzo Falier	פאליֶיר	פאלאצו
 Palazzo	פאפאדֹופֹולי	פאלאצו

64 Papadopoli
 Palazzo Farsetti	פארֶסטי	פאלאצו

64
 Palazzo	ֶרצֹוניקֹו	פֹונטאנָה	פאלאצו

62 Fontana Rezzonico
 Palazzo	פֹוסקאריני	פאלאצו

63 Foscarini
פאלאצו	פֹוסקארי־קֹונטאריני	

59 Palazzo Foscari-Contarini
פאלאצו	פֶזארֹו	ֶדלי	אֹורפֵיי	)מוזיאון	
 Palazzo Pesaro degli	)פֹורטּוני

	94 Orfei

 Palazzo	פטריארקאלֶה	פאלאצו
120-21 Patriarcale

93 Palazzo Pisani	פיזאני	פאלאצו
 Palazzo	פלאנג'יני	פאלאצו

59 Flangini
 Palazzo	קאוואלי	פראנֶקטי	פאלאצו

69 Franchetti Cavalli
 Palazzo Persico	פֶרזיקֹו	פאלאצו

66
Palazzo Priuli	פריאּולי	פאלאצו

מפת	רחובות	מאוירת	111 	
 Palazzo	גרימאני	צ'יבראן	פאלאצו

66 Civran-Grimani
פאלאצו	צֶ'נטאני	)צאנטאני(	

101	Palazzo Centani	)Zantani(
	Palazzo	)Ca'(	דאריֹו	))קא	פאלאצו

69 Dario
	Palazzo	פֹוסקארי	)קא(	פאלאצו

125	,66 )Ca'(	Foscari
אדריכלות	22 	

 Palazzo	ְקרֹוָטה	קאלּבֹו	פאלאצו
59 Calbo Crotta

 Palazzo	קאֶמרלֶנגי	פאלאצו
65 Camerlenghi

 Palazzo Querini	קּוֶאריני	פאלאצו
60

פאלאצו	קּוֶאריני	סָטמפאליָה	
114 Palazzo Querini Stampalia

פאלאצו	קֹונטאריני	ֶדל	ּבֹובֹולֹו	
 Palazzo Contarini del Bovolo

92
מפת	רחובות	מאוירת	91 	

פאלאצו	קֹונטאריני	ֶדל	צאפֹו	
68 Palazzo Contarini del Zaffo
 Palazzo	פאזאן	קֹונטאריני	פאלאצו

70 Contarini Fasan
 Palazzo	מֹוצֶ'ניגֹו	קֹורנֶר	פאלאצו

101 Corner Mocenigo
 Palazzo	ספינֶלי	קֹורנֶר	פאלאצו

67 Corner Spinelli
 Palazzo	מאליפיירֹו	ָקפֶלֹו	פאלאצו

67 Capello Malipiero
 Palazzo	ָקפֶלֹו־לֵייארד	פאלאצו

67 Capello-Layard
57	,21 Palazzi	פאלאצי

אדריכלות	22-3 	
בארוקיים	23 	
ביזנטיים	22 	

גותיים	22 	
רנסאנס	23 	

תכנון	23 	
Ca'	'קא	ראו גם 	

פאלאצי	קֹומּונאלֶה	)פאדובה(	
177 Palazzi Communale
	Fallopio,	גּבריֶאלֶה	פאלֹופיֹו,

178 Gabriele
34 Palio di Feltre	פֶלטֶרה	די	פאליֹו

פאליֹו	ֵדיי	דיֶיצ'י	קֹומּוני	)מֹונטאניָאנָה(	
35 Palio dei Dieci Comuni

 Falier,	Marin	))דוג'ה	מארין	פאליֶיר,
89	,87	,68	,43

 Palma il	ג'ֹובאנֶה	ִאיל	פאלמה
27 Giovane

 Oratorio	קרֹוצ'יפֶרי	ֵדיי	אֹוראטֹוריֹו 	
141 dei Crociferi

האפותיאוזה של יוליאנוס הקדוש	 		
	95

 Palma il Vecchio	וֶקיֹו	ִאיל	פאלמה
		26

ברברה הקדושה וקדושים	114 	
 Sacra	סאקָרה קֹונברסאציֹונֶה 	

132 Conversazione
Falzarego	פאלצאֶרגֹו

מסלול	דרך	הדולומיטים	215 	
19 Passeggiata	ּפאֶסג'אָטה

  Passo Falzarego	פאלצאֶרגֹו	פאסֹו
מסעדות	249 	

פארטיָטה	ָא	סקאקי	)מארֹוסטיָקה(	
166	,35 Partita a Scacchi

פארק	שעשועים
205 Gardaland	גארדה־לנד 	

פארקֹו	נאטּוָרה	ויוָוה	)אגם	גארָדה(	
205 Parco Natura Viva

פארקים	וגנים
 Orto	))פאדובה	ּבֹוטאניקֹו	אֹורטֹו 	

183 Botanico
 Giardino	))ורונה	ג'ּוסטי	ג'ארדינֹו 	

	,187	,11	Giusti 
203

 Giardinetti	ֵריַאלי	ג'ארדינֶטי 	
74	,71 Reali

 Giardini	פּוּבליצ'י	ג'ארדיני 	
121	,120 Pubblici

הגן	הבוטאני	רּוסָקה	)גארדֹונֶה	 	
 Hruska Botanical	)ריביירה

208 Gardens
 Parco	ריֶממּבָרנצֶה	ֶדלֶה	פארקֹו 	

121 delle Rimembranze
ראו גם	שמורות	טבע 	

 Peggy	אוסף	גּוגֶנַהיים,	פגי
	,11 Guggenheim Collection

134
Pedemonte	פֶֶדמֹונֶטה

דרך	היין	ואלפֹוליצֶ'לָה	209 	
185	,32 Po delta	הנהר	הדלתא	פֹו,

 Po	הנהר	של	הדלתא	פארק	פֹו,
265 Delta Park

157 Poveglia	פֹוֶבליָה
	,115	,42 Polo,	Marco	מרקו	פולו,

143
	,11 Pollock,	Jackson	ג'קסון	פולוק,

134
185 Polésine	פֹולֶזינֶה

167 Follina	פֹולינָה
 Polignac	משפחת	פֹוליניאק,

68 family
 Fumiani,	Gian	אנטוניו	ג'אן	פּומיַאני,

104 Antonio
פֹונדאֶמנָטה	גָספארֹו	קֹונטאריני	

 Fondamenta Gasparo
Contarini

מפת	רחובות	מאוירת	139 	
 Fondamenta	גֶרארדיני	פֹונדאֶמנָטה

Gherardini
מפת	רחובות	מאוירת	124 	
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פֹונדאֶמנָטה	ֶדלָה	מיזֶריקֹורִדיָה	
 Fondamenta della

Misericordia
מפת	רחובות	מאוירת	139 	

פֹונדאֶמנָטה	ֶדלָה	ֶסנָסה	
141  Fondamenta della Sensa

מפת	רחובות	מאוירת	138 	
 Fondamente	נּואֹוֶבה	פֹונדאֶמנָטה

141 Nuove
 Fondaco dei	ֶטֶדסקי	ֵדיי	פֹונדאקֹו

65 Tedeschi
פֹונדאקֹו	ֵדיי	טּורקי	)המוזיאון	לטבע(	

105	,60 Fondaco dei Turchi
אדריכלות	22 	

191 Ponte di Veia	וֵיָה	די	פֹונֶטה
פֹונֶטה	די	ריָאלטֹו	ראו	ריָאלטֹו,	גשר	

Ponte di Rialto
 Ponte dei	סקאלצי	ֵדיי	פֹונֶטה

59 Scalzi
 Ponte dei Pugni	פּונִי	ֵדיי	פֹונֶטה

126
מפת	רחובות	מאוירת	125 	

 Ponte del Megio	ֶמג'ֹו	ֶדל	פֹונֶטה
97

פֹונֶטה	ֶדל'אקדמיה	ראו	גשר	
 Ponte	האקדמיה
dell'Accademia

 Ponte delle	ג'ּוליֶיה	ֶדלֶה	פֹונֶטה
Guglie

דוכנים	255 	
 Ponte della	פאליָה	ֶדלָה	פֹונֶטה

113 Paglia
מפת	רחובות	מאוירת	110 	

 Ponte Nuovo	))ורונה	נּואֹובֹו	פֹונֶטה
מפת	רחובות	מאוירת	197 	

Ponte Storto	סטֹורטֹו	פֹונֶטה
מפת	רחובות	מאוירת	98 	

 Ponte	))ויצֶ'נצָה	מיֶקלֶה	סן	פֹונֶטה
San Michele

מפת	רחובות	מאוירת	169 	
 Ponte	))ורונה	סָקליגֶ'רֹו	פֹונֶטה

194 Scaligero
 Ponte	))ורונה	רֹומאנֹו	פֹונֶטה

202	,39 Romano
 Foscari family	משפחת	פֹוסקארי,

62
	Foscari,	))דוג'ה	פרנצ'סקו	פֹוסקארי,

59 Francesco
אנדרטה	102 	

66 Ca'	Foscari	פֹוסקארי	קא 	
	Foscarini,	אנטוניו	פֹוסקאריני,

105 Antonio
	Foscarini,	))דוג'ה	מרקו	פֹוסקאריני,

63 Marco
Pordenone	פֹורֶדנֹונֶה

מלונות	234 	
	Pordenone,	ג'ובאני	פֹורֶדנֹונֶה,

174	,26 Giovanni
 Forum per	הלגונה	למען	ה(פורום(

269 la Laguna
	,161 Portogruaro	פֹורטֹוגרּוָארֹו

175

Fortuny,	Mariano	מריאנו	פֹורטּוני,
 Museo Fortuny	פֹורטּוני	מוזיאון 	

94
 Pesaro,	Leonardo	ליאונרדו	פֶזארֹו,

62
	,27 Pesaro family	משפחת	פֶזארֹו,

94
Peter,	St	הקדוש	פטרוס

פסלו	202 	
פטריות	35

 Francesco	פרנצ'סקו	פֶטָררָקה,
163 Petrarca

דיוקנו	176 	
קאזָה	די	פֶטָררָקה	)ָארקוָוה	 	

184 Casa di Petrarca	)פֶטָררָקה
 Riva degli	סקיָאבֹוני	ֶדלי	ריָבה 	

110 Schiavoni
	Pianta,	פרנצ'סקו	פיַאנָטה,

107 Francesco
 Piazza Erbe	))ורונה	ֶארֶּבה	פיאצה

 198	,11
מפת	רחובות	מאוירת	196 	

 Piazza	))ויצֶ'נצָה	סיניורי	ֵדיי	פיאצה
170 dei Signori

מפת	רחובות	מאוירת	169 	
 Piazza dei	))ורונה	סיניורי	ֵדיי	פיאצה

198 Signori
מפת	רחובות	מאוירת	196 	

 Piazza	))פאדובה	סיניורי	ֵדיי	פיאצה
 dei Signori

מפת	רחובות	מאוירת	176 	
 Piazza	))ויצֶ'נצָה	ֶארֶּבה	ֶדלֶה	פיאצה

 delle Erbe
מפת	רחובות	מאוירת	169 	

 Piazza	))פאדובה	ֶארֶּבה	ֶדלֶה	פיאצה
 delle Erbe

מפת	רחובות	מאוירת	177 	
 Piazza San Marco	מרקו	סן	פיאצה

54
בדרני	רחוב	31 	

מפת	רחובות	מאוירת	74-5 	
76	,21 Campanile	ָקמפאנילֶה 	

30-31 Carnival	קרנבל 	
	Piazzetta,	ג'אמָּבטיסָטה	פיאצֶָטה,

Giambattista
130 Accademia	אקדמיה 	

129 Gesuati	גֶ'זּוָאטי 	
תהילתו של דֹוֶמניקּוס הקדוש	117 	
 Piazzetta	ליאונצ'יני	ֵדיי	פיאצֶָטה

75 dei Leoncini
	Pigafetta,	אנטוניו	פיגאפֶָטה,

170 Antonio
מקום	הולדתו	169 	

	Piombo,	ֶדל	סבסטיאנו	פיֹומּבֹו,
Sebastiano del

יוחנן הקדוש כריזֹוסטֹום ושישה  	
קדושים	143	

	,Pius X	האפיפיור	העשירי,	פִיּוס
48 Pope

	Pisanello,	אנטוניו	פיזאנֶלֹו,
132	,26 Antonio

גיאורגיוס הקדוש והנסיכה	199 	

הבשורה	194 	
 Pieve di	ליבינאלֹונגֹו	די	פיֶיֶבה

Livinallongo
מסלול	דרך	הדולומיטים	215 	

 Pieve di Cadore	קאדֹוֶרה	די	פיֶיֶבה
215

פיֶיָטה	)ג'ובאני	ֶּבליני(	74
50 Pink Floyd	פלויד	פינק

 Piscopia,	Elena	אלנה	פיסקֹופִיָה,
178	,45

11 Picasso,	Pablo	פבלו	פיקאסו,
המשורר	134 	

פיתויו של ישו	)טינטֹוֶרטֹו(	107
202 Plautus	פלָאּוטּוס

219	,211 Feltre	פֶלטֶרה
 Palio di Feltre	פֶלטֶרה	די	פאליֹו 	

34
50 Fellini,	Federico	פדריקו	פליני,

198 Pliny	פליניוס
213 Pelmo,	Monte	הר	פֶלמֹו,

פֶסָטה	די	מֹוסטֹו	)סנט'איראזמֹו(	
35 Festa di Mosto

 Festa di San	מרקו	סן	די	פֶסָטה
33 Marco

 Festa	פאולו	ֶא	פייטרו	סנטי	די	פֶסָטה
34 di Santi Pietro e Paolo
 Festa del	ֶרֶדנטֹוֶרה	ֶדל	פֶסָטה

34 Redentore
פֶסָטה	ֶדל'ָאסּונָטה	)ויטוריו	וֶנֶטֹו(	

34 Festa dell'Assunta
 Festa della	סאלּוֶטה	ֶדלָה	פֶסָטה

35 Salute
 Festa della	ספֶָרֵסיָאה	ֶדלָה	פֶסָטה

33 Sparesea
פֶסָטה	ֶמדיֹוֶאבאלֶה	ֶדל	וינו	ביאנקו	
 Festa Medioevale del	סֹוָאֶבה

33 Vino Bianco Soave
פסטיבל	הנישואים	לים	)לָה	ֶסנָסה(	

	Marriage with the Sea festival
33	)La Sensa(

פסטיבל	הסרטים	הבינלאומי	
	,35 International Film Festival

259	,157	,51
פסטיבלים	32-5

פסל לָה דונה ּפארטיג'אנָה	120,	121
 Peschiera del	גארָדה	ֶדל	פֶסקיֶיָרה

205 Garda
מלונות	235 	

	,62 Pescheria	)דגים	)שוק	פֶסֶקִריָה
100	,99

פעילויות	חוץ	262-5
200 Pepin,	King	המלך	פֶפאן,

 Prato	))פאדובה	ואלֶה	ֶדלָה	פראטֹו
183 della Valle

	Franchetti,	ג'ורג'ו	הברון	פראנֶקטי,
144	,63 Baron Giorgio

 Ferrara,	Dukes of	דוכסי	פֶראָרה,
105

Ferrari,	Ettore	ֶאטֹוֶרה	פֶרארי,
פסל	מאת	ויטוריו	ֶעָמנּוֶאלֶה	111 	
פרארי	ראו	סנטה	מריה	גלֹוריֹוזָה	ֵדיי	

פרארי
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51 Prodi,	Romano	רֹומאנֹו	פרֹודי,
Proust,	Marcel	מרסל	פרוסט,
 Palazzo	ג'ּוסטיניַאן	פאלאצו 	

71 Giustinian
241 Prosecco	פרֹוֶסקֹו

Fre-	אוסטריה	ארכידוכס	פרידריך,
69 derick,	Archduke of Austria
פרידריך	הראשון	ָּברּבארֹוָסה,	הקיסר	

	Frederick I Barbarossa,
82	,41 Emperor

 Friso,	Alvise dal	ָדל	ָאלביזֶה	פריזֹו,
	128

Frezzeria	פֶרצִֶריָה
מפת	רחובות	מאוירת	91 	

פשיעה	272

צ
	Zevio,	ָדה	ָאלטיקיֶירֹו	צֶביֹו,

183 Altichiero da
 Zevico,	Stefano	ֶדה	סטפאנו	צֶביקֹו,

194 de
	Zuccarelli,	פרנצ'סקו	צּוקאֶרלי,

27 Francesco
חטיפת אירופה	133 	

	Ziani,	))דוג'ה	סבסטיאנו	ציאני,
41 Sebastiano

167 Cittadella	צ'יטאֶדלָה
 Cima da	קֹונֶליָאנֹו	ָדה	צ'יָמה

Conegliano
הטבלתו של ישו	118 	
הערצת הרועים	127 	

יוחנן המטביל וקדושים	140 	
מקום	הולדתו	175 	

מריה הקדושה והילד עם קדושים	 	
175

134 Cini Collection	אוסף	צ'יני,
 Cini,	Count	ויטוריו	הרוזן	צ'יני,

134	,95 Vittorio
 Cinque	))דולומיטים	טֹורי	צ'ינקוֶוה

216 Torri
ציפורים

חופשות	צפרות	264,	265 	
פֹו,	הדלתא	של	הנהר	185 	
	Cipriani,	ג'וזפה	צ'יפריָאני,

92 Giuseppe
)ה(צלב	האדום	הבינלאומי	

205 International Red Cross
צמחוני,	אוכל	236

Zecca	צֶָקה
מפת	רחובות	מאוירת	75 	

ק
23	Ca'	קא

ראו גם	פאלאצי 	
70 Ca'	Genovese	גֶ'נֹוֶבזֶה	קא

69 Ca'	Grande	גראנֶדה	קא
144	,63	,55 Ca'	d'Oro	ד'אֹורֹו	קא

63 Ca'	da Mosto	מֹוסטֹו	ָדה	קא
60 Ca'	dei Cuori	קּואֹורי	ֵדיי	קא

105 Ca'	Mocenigo	מֹוצֶ'ניגֹו	קא
185 Ca'	Marcello	מרצ'לו	קא

	Ca'	)Palazzo(	דאריֹו	))פאלאצו	קא
135	,69 Dario

	Ca'	פֹוסקארי	)פאלאצו(	קא
66	,22 )Palazzo(	Foscari
מפת	רחובות	מאוירת	125 	

62 Ca'	Foscarini	פֹוסקאריני	קא
105	,62 Ca'	Pesaro	פֶזארֹו	קא

אדריכלות	23 	
 Ca'	Corner	ֶרג'ינָה	ֶדלָה	קֹורנֶר	קא

62 della Regina
	Ca'	ראָבה	מרטינֶנגֹו	קֹורנֶר	קא

64 Corner-Martinengo-Ravà
	,66	,54 Ca'	Rezzonico	ֶרצֹוניקֹו	קא

126
המוזיאון	לתולדות	ונציה	במאה	 		

 18thC Venice Museum of	18ה־
	66

מפת	רחובות	מאוירת	125 	
Cavallino	קאבאלינֹו

 Festa della	ְספֶָרֵסיָאה	ֶדלָה	פֶסָטה 	
33 Sparesea

120 Cabot,	John	ג'ון	קאּבֹוט,
	Cabot,	סבסטיאן	קאּבֹוט,

120 Sebastian
175 Caorle	ָקאֹורלֶה

מסעדות	247 	
34	500	x 2	ֵדיי	ֶרגאָטה 	

59 Casa Adoldo	אדֹולדֹו	קאזָה
 Casa di Goldoni	גֹולדֹוני	די	קאזָה

101
 Casa di	))ורונה	ג'ּוליֶיָטה	די	קאזָה

199	,11 Giulietta
מפת	רחובות	מאוירת	197 	

 Casa di	))ורונה	רומיאו	די	קאזָה
199 Romeo

62 Casa Favretto	פאבֶרטֹו	קאזָה
 Casa	))ויצֶ'נצָה	פיגאפֶָטה	קאזָה

170 Pigafetta
מפת	רחובות	מאוירת	169 	

 Casetta Dandolo	דאנדֹולֹו	קאזֶָטה
65

 Casetta delle	רוזֶה	ֶדלֶה	קאזֶָטה
69 Rose

206	,198	,38 Catullus	קאטּולּוס
 Calle della	מדונה	ֶדלָה	קאלֶה

99 Madonna
 Calle XXII	מארצֹו	וֶנטידּוֶאה	קאלֶה

10 Marzo
 Campo dei Mori	מֹורי	ֵדיי	קאמפֹו

140
מפת	רחובות	מאוירת	138 	
 Campo	ֶדל'ָאּבאציָה	קאמפֹו

dell'Abbazia
מפת	רחובות	מאוירת	139 	

 Campo San	ּבארנאָּבה	סן	קאמפו
126 Barnaba

 Campo San	ברתולומאו	סן	קאמפֹו
94 Bartolomeo

Cam-	גראנֶדה	סיֶמאֹונֶה	סן	קאמפֹו
59 po San Simeone Grande
 Campo San	פאנטין	סן	קאמפֹו

90 Fantin
 Campo San Polo	פולו	סן	קאמפֹו

101

 Campo	מרגֶריטה	סנטה	קאמפֹו
127 Santa Margherita

מפת	רחובות	מאוירת	125 	
קאמפֹו	סנטה	מריה	מאֶטר	דֹומיני	

 Campo Santa Maria Mater
20-21 Domini

קאמפֹו	סנטה	מריה	פֹורמֹוזָה	
 Campo Santa Maria Formosa

114
 Campo	סטפאנו	סנטו	קאמפֹו

93 Santo Stefano
קאמפֹו	פרנצ'סקו	מֹורֹוזיני	ראו	

 Campo	סטפאנו	סנטו	קאמפֹו
Francesco Morosini

 Campiello	ָּברּבארֹו	קאמפיֶילֹו
135 Barbaro

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה
56-71

 Canale di	קאנאֶרג'ֹו	די	קאנאלֶה
137 Cannaregio

63	,27 Canaletto	קאנאלֶטֹו
אגן סן מרקו בחג העלייה לשמיים	 	

46-7
133 Accademia	אקדמיה 	
מעלֶה הקאנאלֶה גראנֶדה	29 	
נוף לריו ֵדיי ֶמנדיקאנטי	126 	

 Riva degli	סקיָאבֹוני	ֶדלי	ריָבה 	
113 Schiavoni

136-45 Cannaregio	קאנאֶרג'ֹו
ברים	ובתי	קפה	251 	

מלונות	232 	
מסעדות	245-6 	

מפת	האזור	136-7 	
מפת	רחובות	מאוירת	138-9 	

 Cangrande I	הראשון	קאנגראנֶדה
192	,42

אנדרטאות	198,	207 	
פסלו	193 	
קברו	197 	

 Cangrande II	השני	קאנגראנֶדה
194	,193

 Canova,	Antonio	אנטוניו	קאנֹוָבה,
46

  Museo Correr	קֹוֶרר	מוזיאון 		
77

מקום	הולדתו	166,	167 	
סטודיו	69 	

 Palazzo Farsetti	פארזֶטי	פאלאצו 	
64

קברו	103 	
קאנטֹו	ֶדלָה	סֶטלָה,	פסטיבל	

 Canto della Stella	)ֶדזֶנצאנֹו(
32 festival

Cansignorio	קאנסיניֹוריֹו
קברו	199 	

 Caranto	)דחוס	)חימר	קאראנטֹו
20-21

קּוָארטיֶיֶרה	ֶדלֶה	ּבארֶקה	)ויצֶ'נצָה(	
Quartiere delle Barche

מפת	רחובות	מאוירת	169 	
 Querini family	משפחת	קּוֶאריני,

114
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143		,42 Kublai Khan	חאן	קובלאי
Coducci,	Mauro	ָמאּורֹו	קֹודּוצ'י,

 Torre	ֶדל'אֹורֹולֹוג'ֹו	טֹוֶרה 	
76 dell'Orologio

 San	גריזֹוסטֹומֹו	ג'ובאני	סן 	
143 Giovanni Grisostomo

	,111 San Zaccaria	זאּכאִריָה	סן 	
112

 San	איזולָה	ִאין	מיֶקלֶה	סן 	
151 Michele in Isola

 San Pietro di	קסטלו	די	פייטרו	סן 	
120 Castello

 Santa	פֹורמֹוזָה	מריה	סנטה 	
114 Maria Formosa

 Santi Apostoli	ָאפֹוסטֹולי	סנטי 	
143

סקּואֹולָה	די	סן	ג'ובאני	 	
 Scuola di San	אבנג'ליסטה
104 Giovanni Evangelista
פאלאצו	וֶנדראמין	קאלֶרג'י	 	

61 Palazzo Vendramin Calergi
 Palazzo	ספינֶלי	קֹורנֶר	פאלאצו 	

67 Corner Spinelli
קוואדריגָה	)הסוסים	של	מרקוס	

	,78	,46	,42 Quadriga	)הקדוש	
82

31 Columbine	קֹולּומּבינֶה
 Colonna	))ונציה	מרקו	סן	די	קֹולֹונָה

77	,75 di San Marco
 Colonna	))ורונה	מרקו	סן	די	קֹולֹונָה

di San Marco
מפת	רחובות	מאוירת	196 	

קֹולי	ֶאאּוגאנֵיי	ראו	ֶאאּוגֶניות,	הגבעות	
Colli Euganei

	Colleoni,	ברתולומאו	קֹולֵיאֹוני,
Bartolomeo

פסלו	114 	
 Colleoni family	משפחת	קֹולֵיאֹוני,

166
קולנוע	ראו	סרטים

	Contarini,	מרינו	קֹונטאריני,
144 Marino

 Contarini	משפחת	קֹונטאריני,
92	,68 family

	Contino,	ברנרדינו	קֹונטינֹו,
94 Bernardino

 Contrà	))ויצֶ'נצָה	פֹורטי	קֹונטָרה
170 Porti

175 Conegliano	קֹונֶליָאנֹו
מלונות	234 	

מסעדות	247 	
קונסטנטינופול,	המצור	על	)1204(	

42-3
ראו גם	ביזנטית,	האימפריה 	

קונסרבטוריון	93
 Costanza,	Tuzio	טּוציֹו	קֹוסטאנצָה,

167
	Cooper,	פנימור	ג'יימס	קופר,

64 James Fenimore
113  Cocteau,	Jean	ז'אן	קֹוקטֹו,

	Corvo,	)רולף	)פרדריק	הברון	קֹורבֹו,
101	Baron	)Frederick Rolfe(

 Corte	))פאדובה	קפיטניאטו	קֹורֶטה
Capitaniato

מפת	רחובות	מאוירת	176 	
 Cortina	ד'ָאמפֶצֹו	קֹורטינָה

214	,212 d'Ampezzo
מסלול	דרך	הדולומיטים	 	

215 Dolomite Road tour
מסעדות	249 	

ספורט	חורף	211 	
 Coryate,	Thomas	תומאס	קֹוִריֶיט,

203
		family	משפחת	)קֹורנֶר(,	קֹורנארֹו

69	Cornaro	)Corner(
קֹורנארֹו,	קתרינה,	מלכת	קפריסין	

143	,43 Cornaro,	Caterina
167 Asolo	ָאזֹולֹו 	
מקום	לידתה	62 	

קברה	94 	
 Corno d'Aquilo	ד'אקווילֹו	קֹורנֹו

191
Corner,	Marco	מרקו	קֹורנֶר,

קברו	143 	
 Corso Cavour	))ורונה	קאבּור	קֹורסֹו

194
קורסים	270,	271

קורר,	מוזיאון	ראו	מוזיאון	קֹוֶרר
	Correr,	המנזר	ראש	תיאודורו,	קֹוֶרר,

77 Abbot Teodoro
קזינו	61,	260,	261

92	,46 Ridotto	רידֹוטֹו 	
קזנובה,	ג'אקֹומֹו	ג'ירֹולאמֹו	

 Casanova,	Giacomo Girolamo
46

בריחתו	מהכלא	של	ארמון	הדוג'ים	 	
89	,87

קידומות	טלפון	277
185	,163	,161 Chioggia	קיֹוגָ'ה

מלונות	234 	
מסעדות	247 	

קיֹוגָ'ה,	קרב	)1380(	42,	43
קיץ,	אירועים	34

105 Klee,	Paul	פול	קלֶה,
 Klimt,	Gustav	גוסטב	קלימט,	

105
סאלֹוֶמה	105 	

ָקמפאנילֶה	)פיאצה	סן	מרקו(	
76	,75 Campanile

בנייתו	מחדש	21 	
קריסתו	49,	76 	

	Kandinsky,	ואסילי	קנדינסקי,
105 Wassily

קניות	252-7
אוכל	254,	255 	

אופנה	ואביזרים	253,	255 	
איך	לשלם	252 	

בדים	ועיצוב	פנים	253,	255 	
בתי	כלבו	254 	

זכוכית	253,	255 	
מה	לקנות	בוונציה	256-7 	

מסיכות	ותחפושות	253,	255 	
מע"מ,	החזר	252 	

מתי	לקנות	252 	

ספרים	ומתנות	254,	255 	
תכשיטים	253,	255 	

ראו גם	שווקים 	
	Castagno,	ֶדל	אנדריאה	ָקסטאניֹו,

112 Andrea del
 Castellani	משפחת	קסטלאני,

129 family
109-21 Castello	קסטלו

ברים	ובתי	קפה	251 	
מלונות	230-31 	

מסלול	הליכה	120-21 	
מסעדות	244 	

מפה	109 	
מפת	רחובות	מאוירת	110-11 	
167 Castelfranco	קסטלפרנקו

מסעדות	247 	
קפה	241

קפה־אינטרנט	277
 Cappello,	Bianca	ביאנקה	ָקפֶלֹו,

110
  Curtis family	משפחת	קרטיס,	

69
 Carriera,	Rosalba	רֹוזאלָּבה	קריירה,

27
	Charlemagne,	הקיסר	הגדול,	קרל

199	,40 Emperor
קרמיקה

 Bassano del	גראפָה	ֶדל	ּבאסאנֹו 	
257	,166 Grappa

קרן	קּוֶאריני	סטמפאליה	
 Fondazione Querini Stampalia

114
 Carnevale	))קרנבל	ָקרנֶבאלֶה

259	,50	,32	,30-31
מסיכות	257 	

	Carpaccio,	ויטֹוֶרה	קרפאצ'ֹו,
26 Vittore

ארמון	הדוג'ים	88 	
דיוקן איש צעיר בכובע אדום	77 	

הבשורה	144 	
הקורטיזנות	77 	

סצינות מאגדת אורסולה הקדושה	 	
133	,130	,54

סקּואֹולָה	די	סן	ג'ורג'ו	ֶדלי	 	
 Scuola di San Giorgio	סקיָאבֹוני

118  degli Schiavoni
פאולוס הקדוש	185 	

ריפוי המשוגע	100,	133 	
	,41 Cathedral	))טֹורצֶ'לֹו	קתדרלה

152-3
 St	מסיינה	הקדושה	קתרינה

Catherine of Siena
שרידי	גופתה	117 	

ר
	Rangone,	תֹומאזֹו	ראנגֹונֶה,

Tommaso
פסלו	95 	

140 Ruskin,	Effie	אפי	ראסקין,
105 Ruskin,	John	ג'ון	ראסקין,

אבני ונציה	47 	
92 San Moisè	מֹויזֶה	סן 	
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ראסקין, ג'ון, המשך
 Palazzo	גריטי־פיזאני	פאלאצו 	

70 Gritti-Pisani
ֶרגאָטה	ֵדיי	2	x	500	)ָקאֹורלֶה(	

34	Regata dei 500	x 2
רדיו	270

185 Rovigo	רֹוביגֹו
מסעדות	248 	

 Rubens,	Peter	פול	פיטר	רובנס,
Paul

המשפחה הקדושה	92 	
 Roberto Cavalli	קאבאלי	רוברטו

255
	Rolfe,	)קֹורבֹו	)הברון	פרדריק	רולף,

101	Frederick	)Baron Corvo(
 Romeo and Juliet	ויוליה	רומיאו

219	,199
רומית,	האימפריה	38-9

Rossi,	Domenico	דומניקו	רֹוסי,
142 Gesuiti	גֶ'זּואיטי 	

105 San Stae	סֶטה	סן 	
 Ca'	Corner	ֶרג'ינָה	ֶדלָה	קֹורנֶר	קא 	

62 della Regina
	Rossini,	ג'ֹוָאקינֹו	רֹוסיני,

93 Gioacchino
רּוסָקה,	הגן	הבוטאני	)גארדֹונֶה	
 Hruska Botanical	)ריביירה

	Gardens	)Gardone Riviera(
208

רופאי	שיניים	273
רופאים	273

רֹוָקה	די	ריָבה	)ריָבה	ֶדל	גארָדה(	
	Rocca di Riva	)Riva del Garda(

209
 Rocca	))סֹוָאֶבה	סָקליגֶ'ָרה	רֹוָקה

190	,160 Scaligera
 Rocca	))סירמיֹונֶה	סָקליגֶ'ָרה	רֹוָקה

206	,187 Scaligera
106 Roch,	St	הקדוש	רֹוש

	,55 Rialto Bridge	גשר	ריָאלטֹו,
100

היסטוריה	40 	
מפת	רחובות	מאוירת	99 	

קאנאלֶה	גראנֶדה	65 	
ריָאלטֹו,	רובע,	קאנאלֶה	גראנֶדה	

 Rialto quarter,	Grand Canal
64-5

 Rialto markets	שווקים	ריָאלטֹו,
100

מפת	רחובות	מאוירת	99 	
 Riva dei	פָרטיג'אני	ֵדיי	ריָבה

121 Partigiani
	,11 Riva del Garda	גארָדה	ֶדל	ריָבה

209
64 Riva del Vin	וין	ֶדל	ריָבה
מפת	רחובות	מאוירת	98 	

65 Riva del Ferro	פֶרֹו	ֶדל	ריָבה
 Riva degli	סקיָאבֹוני	ֶדלי	ריָבה

113 Schiavoni
מפת	רחובות	מאוירת	110 	

92	,46 Ridotto	רידֹוטֹו
ריפוי המשוגע	)קרפאצ'ֹו(	100,		133

Rizzo,	Antonio	אנטוניו	ריצֹו,

אדם וחווה	84,	89 	
מדרגות	הענקים	84 	

133		,27 Ricci,	Marco	מרקו	ריצ'י,
Ricci,	Sebastiano	סבסטיאנו	ריצ'י,

129 Gesuati	גֶ'זּוָאטי 	
 Museo	))ֶּבלּונֹו	העירוני	המוזיאון 	

		218 Civico
138  San Marziale	ָמרציָאלֶה	סן 	

תהילתו של מרטיאל הקדוש	141 	
רכבות	280-81

רכבל	209
רכבת,	מודיעין	281

רכבת,	תחנות	280-81
 Renoir,	Pierre	אוגוסט	פייר	רנואר,

49 Auguste
רנסאנס,	אדריכלות	23

רנסאנס,	אמנות	27
רסטורציה,	לאחר	שטפונות	51

רפואי,	טיפול	273
 Rezzonico	משפחת	ֶרצֹוניקֹו,

126	,62 family

ש
שגרירויות	וקונסוליות	271

שווקים	254
62 Pescheria	פֶסֶקִריָה 	
100	,99 Rialto	ריָאלטֹו 	

156 Lido	לידֹו	שחייה,
שחמט

פארטיָטה	ָא	סקאקי	 	
	Partita a Scacchi	)מארֹוסטיָקה(

166	,35	)Maròstica(
שטפונות

 Acqua alta	))גאות	ָאקוָוה ָאלָטה 	
74	,51

השטפון	של	1966	50,	51 	
 San Nicolò	ֶמנדיקֹולי	ֵדיי	ניקולו	סן 	

128 dei Mendicoli
פיאצה	סן	מרקו	74 	

שיקום	לאחר	51 	
שטרות	כסף	275

שיחון	319
	Shakespeare,	ויליאם	שייקספיר,

William
אותלו	70 	

רומיאו ויוליה	44,	170 	
שייקספיר,	פסטיבל	)ורונה(	 	

202		,34 Shakespeare festival
שירותים	269
שירותים	269

 Shelley,	Percy	ּביש	פֶרסי	ֶשלי,
156 Bysshe
שמורות	טבע

ריזֶרָבה	נטּוראלֶה	גארֶדזאנָה	 	
 Riserva Naturale		אוריינטלֶה

209 Gardesana Orientale
ראו גם	פארקים	וגנים 	

שמש	33
שעות	פתיחה
בנקים	274 	
חנויות	252 	

כנסיות	268 	
מוזיאונים	ואנדרטאות	268 	

מסעדות	236 	
סירות	282 	

שפה,	קורסים	263,	265

ת
תהילתו של דֹוֶמניקּוס הקדוש		

)פיאצֶָטה(	117
	Tommaseo,	פסלו	ניקולו,	תֹומאזֵאֹו,

93 Nicolò statue of
 Tomaso da	מֹוֶדנָה	ָדה	תֹומאזֹו

174 Modena
תחבורה	278-87

אוטובוס	286 	
דולומיטים	213 	

ורונה	ואגם	גארָדה	189 	
טיסה	278-9 	

מונית	286 	
מישור	וֶנֶטֹו	165 	

מכונית	279 	
סירה	282-3,	284 	

רכבת	280-81 	
תחנות	דלק	287

תחרה	150
מה	לקנות	בוונציה	256 	

41 Theodore,	St	הקדוש	תיאודורוס
פסליו	77,	88 	

 Teatro	))ויצֶ'נצָה	אולימפיקו	תיאטרו
172-3 Olimpico

 Teatro Goldoni	גֹולדֹוני	תיאטרו
	261

 Teatro Malibran	ָמליּבראן	תיאטרו
261

 Teatro	))ורונה	רֹומאנֹו	תיאטרו
202 Romano

 Teatro	רידֹוטֹו	ראו	רידֹוטֹו	תיאטרו
Ridotto

תיאטרון	259,	261
ורונה	261 	

166 Thiene	תיֶינֶה
תיירות	50

תכשיטים,	חנויות	253,	255
תעלות

חפירה	21 	
153 Torcello	טֹורצֶ'לֹו 	

 Grand Canal	גראנֶדה	קאנאלֶה 	
56-71

137 Cannaregio	קאנאֶרג'ֹו 	
 Rio San	ּבארנאָּבה	סן	ריו 	

124 Barnaba
)ה(תערוכה	הבינלאומית	לאמנות	

מודרנית	ראו	ִּביֶינאלֶה	
 International Exhibition of

Modern Art
תעשייה	בוֶנֶטֹו	18

תפילות	271
תפריטים	237

במחירים	קבועים	236 	

שמות מסחריים
251 Accademia Foscarini

269 Agenzia Bucintoro & Viaggi
226 Agli Alboretti Hotel
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251 Ai do Draghi
251 Al Chioschetto Zattere

251 Al Prosecco
226 Al Sole Hotel

255 Alberto Valese-Ebru
255 )Casa del Parmigiano( Aliani

251 Alla Bomba
255 Annelie

261 Antico Martini
255 L'Arte di Alesia

265 Associazione Vela al Terzo
255 Atelier Pietro Longhi

 Azienda del Consorzio Trasporti
283 )ACTV( Veneziano

251 Bar Algiubagio
251 Bar Colleoni

251 Bar Dogale
251 Bar Gelateria Causin
251 Bar Gelateria Il Doge

251 Bar Gelateria Nico
251 Bar Gelateria Paolin

251 Bar Gelateria Riviera
251 Bar Gelateria Solda

251 Bar Ice
251 Bar La Palanca

251 Bar della Maddalena
251 Bar Mio

251 Bar Palmisano
251 Bar Pasticceria Vio
251 Bar Trono di Attila

255 Barovier e Toso
251 La Boutique del Gelato
265 Bottega del Tintoretto

265 Il Bragozzo
261 Bruno Lazzari
265 Brussa is Boat

265 Bucintoro Rowing Club
265 Ca' Macana

261 Café Blue
251 Il Caffè

251 Caffè al Cavallo
251 ,10 Caffè Florian

מפת	רחובות	מאוירת 74  
251 Caffè Pasqualigo

178 ,46 )Padua( Caffè Pedrocchi
מפת	רחובות	מאוירת 177   

מסורת 19  
251 Caffè Quadri

ציור	קיר	הקרנבל 30-31  
מפת	רחובות	מאוירת 74  

255 2 Cafoscarina
255 Il Canapè

261 Canottieri Bucintoro
251 Cantina del Vino già Schiavi

255 Cartoleria Accademia
255 Cartoleria Testolini

 Centro Linguistico Interfacoltà
265

224 Cera Servizi Immobiliari NG
154 Cipriani Hotel

265 Circolo Golf Venezia
287 CIS
281 CIT

265 ,224 Club Alpino Italiano
265 Colletts Mountain Holidays

255 Color Casa
265 Compagnia della Vela

271 Comune di Venezia
265 Consorzio Terme Euganee

265 Consorzio Turistico
265 Cortina Guides Office

271 CTS
255 Daniela Porto

112-13 Danieli Hotel
מפת	רחובות	מאוירת 110  

265 Delicious Italy
דלתא	איירליינס 278

58 Direzione Compartimentale
265 Dolomiti Superski

251 Do Mori
255 Drogheria Mascari

278 easyJet
255 Emilio Ceccato

224 ENIT
269 ENIT UK
269 ENIT US

251 Enoteca Boldrin
255 Erborista Il Melograno

71 Europa e Regina Hotel
 European School for the Trades

265 and Professions
48 Excelsior Palace Hotel

265 Il Faè
255 Fantoni

271 Ferrovia dello Stato
255 FGB

255 Filippi Editori Venezia
255 Fiorella Gallery

227 Flora Hotel
224 Foresteria Venezia

265 Le Frassanelle
251 Il Gelatone

227 Giorgione Hotel
261 Giorgione Movie d'Essai

Goldoni 255 )חנות ספרים(
265 Golf Club Villa Condulmer 
 )Gardone Riviera( Grand Hotel

208
226 ,70 Gritti Palace Hotel

251 ,92 ,71 Harry's Bar
251 Harry's Dolci
271 Hellovenezia

251 Hostaria ai Rusteghi
Hôtel des Bains 156 )לידו(

265 Houseboat Holidays Italia
224 International Chapters

 Istituto Linguistico Bertrand
271 Russell

271 Istituto Europeo di Design
271 ,265 Istituto Venezia

265 Ivan Team
265 Laboratorio Fustat

64 Leon Bianco Hotel
255 Leon d'Oro

265 Lessinia Turistsport

255 Linda Gonzalez
255 Livio de Marchi

227 Londra Palace Hotel
255 ,253 Luigi Bevilacqua

227 Marconi Hotel
255 Ma.Re

224 Marina di Venezia
265 Millevini

255 Missiaglia
255 Missoni

255 Mondonovo
261 Multisala Astra

255 Nardi
224 Ostello Venezia

251 Osteria da Alberto
251 Osteria Terrà Assassini

255 Paolo Olbi
261 Paradiso Perduto

251 Pasticceria Dal Mas
255 Pasticceria Tonolo
111 Pensione Wildner

261 Piccolo Mondo
59 Principe Hotel

227 La Residenza Hotel
178 )Padua( Caffè Pedrocchi  

224 Relais & Châteaux
Ristorante Greppia 11 )ורונה(

251 Rosa Salva
255 Rubelli

224 Sant'Angelo agency
62 San Cassiano Hotel

 Scuola Internazionale di Grafica
271 ,265

265 Scuola Sci Alleghe Civetta
265 Scuola Sci Arabba

 Scuola Sci Cortina d'Ampezzo
265

 Scuola del Vetro Abate Zanetti
265

255 Seguso
255 Signor Blum

251 Snack & Sweet
251 Lo Spuntino
265 Surfsegnana

265 Tasting Places of London
261 Tennis Club Venezia

255 Totem-il Canale
255 Tragicomica

255 Trois
277 Venetian Navigator

277 VeNice
265 Venice & Veneto Gourmet

224 Venice Rentals
269 Venicescapes

255 Venini
251 Vino Vino

226 Zecchini Hotel
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