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נהר

סאבָה

נהר

סֹוצָ'ה

נהר

אידִריָה

עמק סֹוָצ'ה

אוסטריה

איטליה

גֹוֶרנְיְסָקה

ליובליאנה

לֹוגאֶטץ

אידִריָה

קֹוּבאריד

קראנְיְסָקה
גֹוָרה

ּבלֶד

ראדֹואּולְיִיצָה

קראני

שקֹופיָה לּוָקה

ּבֹוֶבץ

אּורכְניָקה

אגם
ּבֹוחיני

אגם ּבלֶד
הפארק הלאומי

טריגלָאּו

מעבר–ההרים
אּורשיץ'

־המסלול המ
עגלי המרהיב 
)330 ק"מ(, 
עובר בכמה 

מהנופים הנאים 
־ביותר בסלוב

ניה - אגמים, 
עיירות עתיקות, 

כפרים הרריים 
ופסגות ההרים. 

מעבר–ההרים 
אּורשיץ' אמנם 
בטוח בדרך כלל 

)פרט למקרים 
של מזג־אוויר 
סוער במיוחד, 

אז הוא סגור 
לתנועה(, אבל 
־לא מתאים לר

כי־הלב.

מסלולים קלאסיים
יום-שבוע/ מסלול מעגלי בגֹוֶרנְיְסָקה ההרים 

בסלובניה לא חסרים הרים, ורובם שוכנים במרחק נגיעה מהבירה.
מערבה  פנו  ֶמדבֹוֶדה  אחרי  קצת   .211 מס'  בכביש  צפונה   )69 )עמ'  מליובליאנה  צאו 
בכביש מס' 413 וחצו את העיירה הססגונית ְשקֹופיָה לֹוָקה )עמ' 111(. המשיכו צפונה 
בכביש מס' 210 עד קראני )עמ' 115( האפופה היסטוריה והמשיכו לכיוון דרוםתמזרח, 
דרך 'עיירת הדבורים' ראדֹואּולְיִיָצה )עמ' 119(, אל ּבְלֶד )עמ' 124( הציורית, שם כדאי 

לבלות את הלילה.
מּבְלֶד שובו לכביש המהיר E61 וסעו לאתר הסקי קראנְיְסָקה גֹוָרה )עמ' 141( ולמעברת
היורד ממעברתההרים  הכביש   .)145 )עמ'  טריגלָאּו  הלאומי  אּורשיץ' שבפארק  ההרים 
יוביל אתכם לעמק סֹוָצ'ה )עמ' 149( שבּפרימֹורסָקה. סעו לאורך הנהר סֹוָצ'ה אל ּבֹובֶץ 
)עמ' 149( - מרכז חשוב לפעילויותתחוץ - ולשדות הקטל ממלחמת העולם הראשונה 
באזור קֹוּבאריד )עמ' 153(. מכאן סעו בכביש מס' 102 דרך טֹולמין )Tolmin( לאידִריָה 
55 ק"מ מצפוןתמזרח לכאן, דרך לֹוגאֶטץ ּואּורכְניָקה  160(. ליובליאנה נמצאת רק  )עמ' 

)כביש מס' 409(.

מסלולים מומלצים

מסלול זה )310 
ק"מ( חוצה את 

חבל הקארסט 
- כולל עצירות 

־בשתיים מהמ
ערות הידועות 

ביותר בסלובניה 
- וממשיך 

לאורך קו־החוף, 
בטרם הוא חוזר 

דרך הקארסט 
אל הבירה.

23 ם  י •• מסלולים קלאסי מסלולים מומלצים 

יומיים-שבוע/ מליובליאנה לּפרימֹורסָקה הקארסט וקו־החוף 
מסלול זה משלב את המיטב משני עולמות - חבל הקארסט המסעיר ושטוףתהשמש, 

וקותהחוף הגדוש אתרים היסטוריים ופעילויות מהנות.
אחרי  אם   .)192 )עמ'  ּפֹוסטֹוינָה  עד   A1 המהיר  בכביש  סעו   )69 )עמ'  מליובליאנה 
הביקור לא יימאס לכם לגמרי ממערות, המשיכו לדיבאָצ'ה )עמ' 168( ומשם למערות 
ְשקֹוְציאן )עמ' 167(. מרוב מערות תזדקקו ודאי לקצת מנוחה ומרגוע בגן העדן הכפרי 

של ליּפיָצה )עמ' 169(.
הנתיב המהיר ביותר מליּפיָצה לקותהחוף של סלובניה עובר דרך איטליה, קצת מדרום 
דרומה  והמשיכו  לדיבאָצ'ה  חזרו  בסלובניה,  להישאר  מעדיפים  אתם  אם  לטִריֶיסֶטה. 
בכביש המהיר עד קֹוּפֶר )עמ' 172(, שהלינה בה זולה יותר מאשר בעיירות הוונציאניות 
האחרות לאורך קותהחוף. כביש החוף ממשיך מכאן לאיזֹולָה )עמ' 177( לּפיראן )עמ' 
180( ולבסוף גם לּפֹורטֹורֹוז' )עמ' 186(, שם יש היצע מרשים של מקומות לינה בכל רמות 
המחירים. בחלקו הדרומי של קותהחוף שוכנת ֶסצ'ֹואּולְיֶיה )עמ' 189(, הידועה בבריכות 
המלח שלה - מקום מפלט שליו מּפֹורטֹורֹוז' הצעקנית. כביש צדדי שמתחיל מעט לפני 
חזרה  המוביל   ,11 מס'  בכביש  ומשתלב  ְדְרניָצה  הנהר  את  חוצה  קרואטיה  עם  הגבול 
לליובליאנה. ביציאה לריז'אנָה סעו דרומה אל הכפר ְחראסטֹואּוליֶיה )עמ' 171( שבחבל 
הקארסט ובקרו בכנסייה המקסימה שבו. כשמונה ק"מ מצפון לְחראסטֹואּוליֶיה תוכלו 

להשתלב בכביש המהיר A1, שיוביל אתכם בחזרה לבירה.

קרואטיה

איטליה

ליובליאנה

מערותּפרימֹורסָקה
שקֹוצְיאן

ּפֹוסטֹוינָה

קֹוּפֶר

ּפיראן
איזֹולָה

ְחראסטֹואּולְיֶיה

דיבאצָ'ה

ליּפיצָה

ּפֹורטֹורֹוז

ֶסצ'ֹואּולְיֶיה

מפרץ
טריֶיסֶטה

הים
האדריאטי
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מסלול נינוח 
זה, באורך 286 

ק"מ, אינו 
מיועד למי 

שמחפשים 
־אתגרים או דר

מות. פשוט שבו 
בנוחות במכונית 

וצפו בטירות 
לאורך הדרך. 
בנהיגה ללא 

הפסקה תוכלו 
לעבור את כל 

המסלול ביומיים 
ואף בפחות 

מזה, אך אם 
תרצו לעצור, 
לבקר בטירות 
ואולי אף ללון 

באחד ממלונות־
־המבצרים שבד

רך, תוכלו לבלות 
אפילו שבוע 

בדרכים.

מחוץ למסלול התיירים השחוק
יומיים-שבוע/ מליובליאנה לּפֹוסאביֶיה טירות פורחות באוויר 
מלחמות ותוכניותתפיתוח מודרניות שחקו עד עפר רבות מאלף הטירות שניצבו פעם 
)אבל  הנידחיםתיחסית  באזורים  בייחוד  ִתלן,  על  עדיין  עומדות  כמה  אבל  בסלובניה, 

נגישים מאוד לתיירים( של מחוז דֹולֶנְיְסָקה.
 A2/E70 בכביש  גבעה, סעו  היא בטירה בראש  69(, המתהדרת אף  )עמ'  מליובליאנה 
)עמ'  סטיְצ'נָה  הסיסטרציאני  המנזר  ואל  גֹוריָצה  איוואנְצ'נָה  אל  דרוםתמזרח,  לכיוון 
206(. טירת ּבֹוגֶנְשּפֶרק )עמ' 207( עלולה במבט ראשון להיראות רחוקה מדי, אבל שווה 
בטירה המרשימה, המקבילה האזרחית  לבקר  כדי  כיוון(  לכל  ק"מ   20( במיוחד  לנסוע 

לסטיְצ'נָה.
212(, אל  )עמ'  ונֹובֹו ֶמסטֹו   )209 )עמ'  ז'ּוזֶ'מּבֶרק  סעו בנחת לאורך הנהר ְקְרָקה, דרך 
ביותר  )והמפואר(  המרשים  מלוןתהטירה  ניצב  שם   ,)216 )עמ'  ְקְרקי  אֹוּב  אֹוטֹוֶצ'ץ 
מרתק,  למוזיאון  שהוסבה   ,)219 )עמ'  ְקְרקי  נָה  קֹוסָטניֶיביָצה  של  הטירה  במדינה. 

נמצאת 18 ק"מ נוספים מדרוםתמזרח לכאן, בכביש מס' 419.
יש מוזיאון מחוזי מעניין ותראו בה אחד מציורי התקרה   )223 )עמ'  ּבֶרז'יֶצה  בטירת 
גשר  צריחים,  עם   - מהאגדות  טירה  מחפשים  אתם  אם  אבל  במדינה.  ביותר  היפים 
החומות  בין  שמטיילת  רוחתרפאים  על  לדבר  )שלא  פנימית  וחצר  חפיר  מתרומם, 
ומייללת( - סעו למֹוְקריֶצה )עמ' 225(, עשרה ק"מ מדרוםתמזרח לּבֶרז'יֶצה. מכאן תוכלו 

.A2/E70 לשוב לליובליאנה בכביש

נהר
ְקְרָקה

נהר

סאבָה

קרואטיה

ליובליאנה

דֹולֶנְיְסָקה
סטיצ'נָה

ז'ּוזֶ'מֶּברק

נֹובֹו ֶמסטֹו

אֹוטֹוצֶ'ץ
אֹוּב ְקְרקי

ּבֶרז'יצֶה

קֹוסָטניֶיביצָה
נָה ְקְרקי

טירת
ּבֹוגֶנשֶּפרק

טירת
מּוקריצֶה
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מסלול בהתאמה אישית
יין ומים

שכשוך  או  בסאונה  שביקור  ודאי  יודעים  אתם  )כמונו(,  להתפנק  אוהבים  אתם  אם 
במרחצאות חמים הוא התרופה המושלמת להנגתאובר. אז למה לא לשלב בין השניים 

יין ומים )ממעיינות חמים( - וכך להתפנק ולהתפכח בעת   -
ובעונה אחת?

המשתרעים   ,)49 )עמ'  וּפֹודראביֶיה  ּפֹוסאביֶיה  אזוריתהיין 
נפלא  בנוף  מצטיינים  סלובניה,  של  המזרחי  גבולה  לאורך 
במעיינות  גם  עשירים  הם  במקרה,  ממש  מצוינים.  וביינות 

מרפא. 
אזור היין המקסים ּביזֶלְיְסקֹו־סֶרמיץ' )עמ' 226(, הידוע ביינות 
לבנים ואדומים יבשיםתלמחצה ובמערות לאחסון יין )ֶרּפניצֶה - 
repnice(, מסתיים למעשה בעיירה ּביזֶלְיְסקֹו; 18 ק"מ מהעיירה 
שמימיו   ,)237 )עמ'  אֹולימיָה  ֶטרֶמה  המרחצאות  אתר  חבוי 
המרפאים עשירים בסידן ובמגנזיום. אבל אם אתם מעדיפים 
אתר בנוסח הישן, המשיכו עוד 15 ק"מ צפונה עד רֹוגאְשָקה 
סלאטינָה )עמ' 241( - ספא חינני ב'טעם של פעם' המתהדר 

ב'שיקוי מרפא' ייחודי )על בסיס מים, לא יין(.
חבל היין חאלֹוזֶה )עמ' 250(, שנודע ביינות ּפינֹו ּבלאן, סֹוביניֹון וריזלינג מתחיל רק 18 
ק"מ בלבד מדרוםתמערב לּפְטּוי )עמ' 244(, שם שוכן אתר הספא ֶטרֶמה ּפְטּוי )עמ' 247(.

מתחיל באֹורמֹוז' שממזרח לּפְטּוי. נסיעה של   )250 )עמ'  יֶרּוזאלֶם־לְיּוטֹוֶמר  אזור היין 
25 ק"מ לכיוון צפוןתמזרח )בכבישים מס' 230 ות439( תביא אתכם מאֹורמֹוז' לֶטרֶמה 
ּבאנֹואּוצי )עמ' 278( - ספא שאתר הקמפינג שלו מיועד בחלקו לנודיסטים. הביישנים 
והסובלים מקור יעדיפו ודאי להמשיך לעיירת המרחצאות המאופקת יותר ראֶדנצי )עמ' 

279(, כת15 ק"מ נוספים בהמשך הכביש.

ּפֹודראביֶיה

ראֶדנצי
ּפְטּוי

ֶטרֶמה ּבאנֹואּוצי

ֶטרֶמה ּפטּוי

ּפֹוסאביֶיה

חאלֹוזֶה

ּביזֶלְיְסקֹו–סֶרמיץ'

רֹוגאשָקה סלאטינָה

ֶטרֶמה אֹולימיָה

יֶרּוזאלֶם–לְיּוטֹוֶמר
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בתי	 שמות	 את	 ריכזנו	 לנוחותכם	
והמ הטירות	 הגנים,	 ־הקברות,	

והקתדרלות,	 הכנסיות	 בצרים,	
לאמנות,		 המוזיאונים	 המוזיאונים,	
המנזרים,	המערות,	המפלים,	אתרי	
הפארקים	 הנהרות,	 המרחצאות,	
וש הלאומיים	 הפארקים	 ־והגנים,	

תחת	 הפסטיבלים,	 הטבע,	 מורות	
ערכים	אלה.

כיתוב	מודגש	מפנה	למפות

אגדות	עם	77,	108,	127,	197
אגמים

138	Lake	Bohinj	))גור	ּבֹוחיני 	
127-8	Lake	Bled	))גור	ּבְּלֶד 	

	Wild	Lake	))פרי	הפראי	האגם 	
163

	Lake	Cerknica	))נוט	צֶרקניצָה 	
197-8

233	Adlešiči	))בל	ָאדלֶשיצ'י
אדריכלות	45,	86

אוטובוס	295
אל	איטליה	וממנה	297-8 	

אל	גרמניה,	אוסטריה	וצ'כיה	 	
ומהן	287

אל	הונגריה	וממנה	297 	
אל	קרואטיה,	בוסניה־הרצגובינה	 	

וסרביה	ומהן	297
בתוך	סלובניה	299 	

	Otočec	))דול	ְרקי אֹוטֹוצֶ'ץ	אֹוּבְּ	קְּ
216	Ob	Krki

	Otočec	))דול	טירת	אֹוטֹוצֶ'ץ,
216	Castle

אוכל	48-58,	282

אתרי	אינטרנט	מועילים	49 	
טבעונים	53 	

מילון	54-8 	
מנהגים	53 	

נמנמנים	199 	
ספרים	48,	49 	

צמחונים	53 	
אופנוע	296,	299-300

אופניים	65,	298-9
ּבֹוֶּבץ	)פרי(	151 	

וֶליָקה	ּפלאנינָה	)גור(	111 	
מאריּבֹורסקֹו	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	 		

256
מרכז	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	258 	

ְּסָקה	)נוט(	194 ְּי נֹוטראנ 	
אורגניות,	חוות	54

	Vršič	))גור	מעבר־ההרים	אּוְרשיץ',
145	Pass

אחראית,	תיירות	17,	61,	295
27	Attila	אטילה

161	,160-4	Idrija	אידִריָה
	,177-80	Izola	))פרי	איזֹולָה	

179
)ה(איחוד	האירופי	37

איכות	הסביבה	61
איכרים,	מרידות	30

	Illyrian	המושבות	ה(איליריות,(
31	Provinces

אינטרנט,	אתרים	מועילים	19
אוכל	49 	

אקולוגיה	וסביבה	61 	
בריאות	303 	

טיולים	ברגל	63 	
יין	50 	

כרטיסי	טיסה	294-5 	
מסלולי	הליכה	63 	

ספורט	40 	
סרטים	47 	

אינטרנט,	גישה	283
155	Isonzo	Front	חזית	איסֹונצֹו,

אירועים	18,	20-1
אלכוהול	49-52

אמנויות	41-7,	ראו גם תחת שמות 
האמנויות

אמצעי	מניעה	304
אסמים	244

29	Aquileia	ָאקילֵיָאה

אקלים	16,	284-5
אר	נובו	45,	70

באולינג	87
	,149-53	Bovec	))פרי	ּבֹוֶבץ	

150
275	Bogojina	))פרק	ּבֹוגֹויִינָה

133-41	Bohinj	))גור	ּבֹוחיני
53	burek	ּבּוֶרק

ְּסקֹו־סֶרמיץ',	אזור	היין	)דול(	 ְּי ּביזֶל
	Bizeljsko-Sremič	wine	region

226
ביטוח	

בריאות	303 	
נסיעות	282-3 	

רכב	299 	
ביליארד	87
בירה	51-2

	tomb	of	the	קבר	בורבון,	בית
157	Bourbons

	Opera	House	))ליו	האופרה	בית
84

	Blatnik,	Andrej	אנדריי	ּבלאטניק,
44	,43

34	Belgrade	בלגרד
125	,124-32	Bled	))גור	ּבְּלֶד
	Bled	Island	))גור	האי	ּבְּלֶד,	

127-8
	Bela	Krajina	קראיִינָה	ֶּבלָה	

226	,226-34
275	Beltinci	))פרק	ֶּבלטניצי
בעלי־חיים	60,	ראו גם דובים, 

נמנמנים
בקתות־הרים	64

	Broz,	Josip	Tito	טיטֹו	יֹוסיּפְּ	ּברֹוז,
34-5

)ה(ברונזה,	תקופת	26
123	Brezje	))גור	ּבֶרז'יֶיה

	,223-5	Brežice	))דול	ּבֶרז'יצֶה
223

בריאות	303-4
בתי	קברות	

בית	העלמין	הצבאי	)גור(	 	
145	military	cemetery

81	Žale	Cemetery	))ליו	ז'אלֶה 	
קבר	האחים	האיטלקי	)פרי(	 	
154	Italian	Charnel	House

אינדקס
קיצורים

ֶּבלָה	קראיִינָה בל	
ְּסָקה ְּי גֹוֶרנ גור	
ְּסֶקה	 ְּי דֹולֶנ דול	
ליובליאנה ליו	

ְּסָקה ְּי נֹוטראנ נוט	
ּפרימֹורסָקה פרי	
ּפֶרקמּוריֶיה פרק	
קֹורֹושָקה קור	

שטאיֶיֶרסָקה שט	
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א 228	Gangl,	Alojzij	ָאלֹויזי	גאנגְּל,

גולף	67
52	gostilna	גֹוסטיּונָה

52	gostišče	גֹוסטישצֶ'ה
219	Gorjup,	Jože	יֹוזֶ'ה	גֹוריּוּפְּ,
	Goriška	))פרי	ּבְְּרָדה	גֹורישָקה

160	Brda
	Gornji	Grad	))שט	גראד	ְּיִי גֹורנ

266
	,105-47	Gorenjska	ְּסָקה ְּי גֹוֶרנ

107
גיאוגרפיה	59-60
גיאולוגיה	59-60

גניבות	291
גנים

	Botanical	))ליו	הבוטאני	הגן 	
80	Garden

הגן	הבוטאני	מֹוזיְריֶיה	)שט(	 	
	Mozirje	Botanical	Garden

265
	City	Park	))שט	העירוני	הפארק 	

252
	Forma	Viva	))פרי	ויוָה	פֹורָמה 	

186
	Old	Vine	))שט	העתיקה	ה(גפן(

253
)ה(גרמני,	השלטון	29

דבורים	120
דבורים,	כוורות	120

	de	Castuo,	יוהאנס	ָקסטּואֹו,	ֶדה
171	Johannes

דואר	283
דובים	חומים	60

	,203-26	Dolenjska	ְּסָקה ְּי דֹולֶנ
204

ְּסֶקה	טֹוּפליצֶה	)דול(	 ְּי דֹולֶנ
	,209-12	Dolenjske	Toplice

211
34	Domobranci	דֹומֹוּבראנצי

דיבְּיֶיה	ּבאֶּבה,	הפארק	
	Divje	Babe	))פרי	הארכיאולוגי

165	Archaeological	Park
דיג	66

ְרקי	)דול(	209,	 אֹוטֹוצֶ'ץ	אֹוּב	קְּ 	
216

ּבֹוֶבץ	)פרי(	151 	
ּבֹוחיני	)גור(	136 	

ּבְּלֶד	)גור(	128 	
עמק	קֹואּוּפָה	)בל(	234 	

	Dravograd	))קור	דראבֹוגראד
268-70

דרכונים	294
	Drnovšek,	יאנֶז	דְְּרנֹואּוֶשק,

37	Janez
	golden	פסל	המוזהב,	ה(דרקון(

	77	dragon
דת	41

27	Hallstatt	האלשטאט
הבסבורג,	שושלת	29-30

הומואים,	מטיילים	290
הוקי	40

היסטוריה	26-37
בית	הבסבורג	29-30 	
האיחוד	האירופי	37 	

המדיארים	28-9 	
הרפורמציה	30 	

ימי	קדם	26-7 	
לאומיות	רומנטית	31-2 	

מלחמות	העולם	33-4 	
סוציאליזם	34-5 	

ספרים	30,	32,	33,	35,	37 	
עצמאות	36 	

	Constitutional	החוקה	תקופת 	
	32-3	period

הליכה,	טיולים	מאורגנים	88
	Hemingway,	ארנסט	המינגוויי,

155	,153	Ernest

 וָאּובאסֹור,	יאנֶז	וָייקארד	
	,42	Valvasor,	Janez	Vajkard

207-8	,80
	Vodnik,	Valentin	ולנטין	וֹודניק,

42	,31
270-1	Vuzenica	))שט	וּוזֶניצָה

272	,43	Wolf,	Hugo	הוגו	וֹולף,
	,45	Vurnik,	Ivan	איוואן	וּורניק,

116	,76
	Vurnik,	Janez	יאנֶז	וּורניק,	

123
ויזות	283,	ראו גם דרכונים

	Vintgar	))גור	ערוץ	וינטגאר,
132-3	Gorge

233	Vinica	))בל	ויניצָה
	Vipava	))פרי	עמק	ויּפאָבה,

167	Valley
	Velika	))גור	ּפלאנינָה	וֶליָקה

111	Planina

	Žužemberk	))דול	ז'ּוזֶ'מֶּברק
209

זיהום	61
זיהום	אוויר	61

127	Zlatorog	))גור	זלאטֹורֹוג
זֶצֶסיֹון,	תנועה	אמנותית	45,	70

257	Zreče	))שט	ְֶּרצֶ'ה ז

	Haloze	))שט	היין	אזור	חאלֹוזֶה,
250	wine	region

חגים	16,	20-1,	283-4
)ה(חוף	)פרי(	172-90

חופשות	16
חוק	ומשפט	284

חזותית,	אמנות	45-6
חיות־בר	60,	ראו גם בעלי־חיים, 

צמחים
חיסונים	303
חסידות	277

	Hrastovlje	))פרי	חְּראסטֹואּולְּיֶיה
171-2

חרקים,	עקיצות	304
חשמל	282

טבעונים	53
	floating	צפות	טחנות־קמח

281	mills
טיולים	ברגל	63-4,	ראו גם מסלולי 

הליכה
ּבֹוֶבץ	)פרי(	151 	

ּבֹוחיני	)גור(	136-7 	
ּבְּלֶד	)גור(	128-9 	

ְּסֶקה	)דול(	210 ְּי דֹולֶנ 	
וֶליָקה	ּפלאנינָה	)גור(	111 	

ליובליאנה	87-8 	
מאריּבֹור	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	 		

256
מרכז	ּפֹוחֹוריֶיה	258 	

נֹוָבה	גֹוריצָה	)פרי(	158 	
ְּסָקה	גֹוָרה	)גור(	142-3 ְּי קראנ 	

טיולים	מאורגנים	300-1
	Tito,	Josip	Broz	'ּברֹוז	יֹוסיּפְּ	טיטֹו,

34-5
טיסה	294-5,	ראו גם טיסות נופיות
אל	אירופה	היבשתית	וממנה	 	

295
אל	בריטניה	וממנה	295 	

בתוך	סלובניה	298 	
חברות	תעופה	294-5 	

נמלי	תעופה	294 	
טיסות	נוף	66-7
ּבלֶד	)גור(	128 	

נֹובֹו	ֶמסטֹו	)דול(	214 	
ּפֹורטֹורֹוז'	)פרי(	187 	

טיפוס	הרים	8,	64
טיפים	287

327 	 אינדקס
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טירות	ומבצרים
	Otočec	Castle	))דול	אֹוטֹוצֶ'ץ 	

216
	Vrbovec	Castle	))שט	אּוְרּבֹוֶבץ 	

265
	Bogenšperk	))דול	ּבֹוגֶנשּפֶרק 	

207-8	Castle
126	Bled	Castle	))גור	ּבלֶד 	

	Dobrovo	Castle	))פרי	דֹוּברֹובֹו 	
160

	Old	))גור	העתיקה	הטירה 	
108	Castle

	Little	))גור	הקטנה	הטירה 	
108	Castle

	Žužemberk	))דול	ז'ּוזֶ'מֶּברק 	
209	Castle

112-3	Loka	Castle	))גור	לֹוָקה 	
	Ljubljana	Castle	ליובליאנה 	

80-1
	Maribor	Castle	))שט	מאריּבֹור 	

252
	Mokrice	Castle	))דול	מֹוקריצֶה 	

225-6
	Murska	))פרק	סֹוּבֹוָטה	מּורסָקה 	

277	Sobota	Castle
	Metlika	Castle	))בל	ֶמטליָקה 	

228
מסלול	מומלץ	24 	

	Stonič	Castle	))בל	סטֹוניץ' 	
231	)Bel(

	Strmol	))שט	ארמון	סְּטְְּרמֹואּו, 	
244	Manor

	Snežnik	Castle	))נוט	סנֶז'ניק 	
199

	Podsreda	))שט	ּפֹודסֶרָדה 	
240	Castle

	Podčetrtek	))שט	ּפֹודצֶטְְּרֶטק 	
237	Castle

	Posavje	Castle	))דול	ּפֹוסאביֶיה 	
224

247	Ptuj	Castle	))שט	ּפְּטּוי 	
	Predjama	))נוט	יאָמה ּפְֶּרדְּ 	

196-7	,6	)Not(	Castle
צֶליֶיה,	הטירה	העתיקה	)שט(	 	

262	Celje	Old	Castle
	Castle	Črnomelj	))בל	צְּ'רֹוֶמלי 	

230
ְּיֶיביצָה	)דול(	 קֹוסָטנ 	

220	Kostanjevica	Castle
	Khislstein	))גור	קיסְּלסֵטיין 	

118	Castle
203	Ribnica	Castle	ריּבניצָה 	

37	Türk,	Danilo	דאנילֹו	טירק,
טלוויזיה	41

טלפון	285-6
טריגלָאּו,	הפארק	הלאומי	)גור(	

	Triglav	National	Park 
138	,145-7

	,5	Triglav	Mt	))גור	הר	טריגלָאּו,
146	,8

	Terme	))פרק	ראדנֶצי	ֶטרֶמה
279	Radenci

טרמפים	300
146	Trenta	))גור	טֶרנָטה

טרקים,	ראו טיולים ברגל; מסלולי 
הליכה	

	Tešanovci	))פרק	ֶטשאנֹואּוצי	
275

	Janša,	Janez	יאנֶז	יאנָשה, 
35

	Jakac,	Božidar	ּבֹוז'ידאר	יאקאץ,
220	,214	,46

יבשים,	מוצרים	206,	292
יהדות	41

יוגוסלביה	34-5
42	,31	Joseph	II	השני	יוזף

	,5	Julian	Alps	אלפים	יוליאניים,
138	,145	,60

	,42	Jurčič,	Josip	ְּיֹוסיּפ	יּורצ'יץ',
208

יין	49-51,	52
יין,	אזורי	גידול

ְּסקֹו־סֶרמיץ'	)דול(	226 ְּי ּביזֶל 	
חאלֹוזֶה	)שט(	250 	

יֶרּוזאלֶם־לְּיּוטֹוֶמר	)שט(	10,	 		
250

ֶמטליָקה	)בל(	230 	
מסלול	מומלץ	25 	
ילדים,	טיול	עם	285

אוכל	53 	
בריאות	304 	
פסטיבל	88 	

פעילויות	88 	
יֶרּוזאלֶם־לְּיּוטֹוֶמר,	אזור	היין	

 Jeruzalem-Ljutomer wine
250	,10	region

כביסה	286
כדור	פורח,	טיסה	ב	66-7,	87

כדורגל	40
כדורסל	40
כדורעף	40
כלכלה	39

כנסיות	וקתדרלות	
בזיליקת	גבירתנו	של	הצדקה	 	

הנצחית,	מלכת	הסלובנים	
	Basilica	of	Our	Lady	of	)גור(
	Perpetual	Help,	Queen	of

123	the	Slovenes
הכנסייה	האורסולינית	של	 	

	Ursuline	))ליו	הקדוש	השילוש
82	Church	of	the	Holy	Trinity
הכנסייה	הסרבית־אורתודוכסית	 	

	Serbian	Orthodox	)ליו(
84	Church

הכנסייה	הפרנציסקנית	של	 	
	Franciscan	))ליו	הבשורה

	Church	of	the	Annunciation
76

הקתדרלה	הקולגיאלית	של	 	
	Chapter	))דול	הקדוש	ניקולאס
214	Cathedral	of	St	Nicholas
כנסיית	אלישבע	הקדושה	)קור(	 	

272	Church	of	St	Elizabeth
כנסיית	גיאורגיוס	הקדוש	)שט(	 	

246	Church	of	St	George
	Church	))גור	הבשורה	כנסיית 	

115	of	the	Annunciation
	Church	))שט	הבשורה	כנסיית 	

265	of	the	Annunciation
	Plague	))גור	המגיפה	כנסיית 	

117	Church
	Abbey	))דול	המנזר	כנסיית 	

207	Church
כנסיית	העלייה	לשמיים	)גור(	 	
	Church	of	the	Assumption

127
כנסיית	העלייה	לשמיים	)דול(	 	
	Church	of	the	Assumption

208
כנסיית	העלייה	לשמיים	של	 	

	Church	of	))דול	הקדושה	מריה
206	the	Assumption	of	Mary

כנסיית	הקהילה	ע"ש	יעקב	 	
	Parish	Church	of	))גור	הקדוש

112	St	James
כנסיית	הקהילה	ע"ש	יעקב	 	

	Parish	Church	of	))דול	הקדוש
220	St	James

כנסיית	הקהילה	ע"ש	מרטינוס	 	
	Parish	Church	of	))גור	הקדוש

126	St	Martin
כנסיית	הקהילה	ע"ש	מרטינוס	 	
	Parish	Church	))פרק	הקדוש

277	of	St	Martin
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	Parish	Church	))שט	הקדושה
249	of	the	Virgin	Mary

כנסיית	הקהילה	ע"ש	ניקולאס	 	
	Parish	Church	of	))בל	הקדוש

228	St	Nicholas
כנסיית	הקהילה	ע"ש	סטפנוס	 	

	Parish	Church	of	))דול	הקדוש
203	St	Stephen

כנסיית	הקהילה	ע"ש	פטרוס	 	
	Parish	Church	of	))בל	הקדוש

231	St	Peter
כנסיית	הקהילה	ע"ש	פטרוס	 	

	Parish	Church	of	))גור	הקדוש
121	St	Peter

כנסיית	הקהילה	ע"ש	ָקנטיאנּוס	 	
	Parish	Church	of	))גור	הקדוש

116	St	Cantianus
כנסיית	השילוש	הקדוש	)פרי(	 	
	Church	of	the	Holy	Trinity

171
כנסיית	ויטּוס	הקדוש	)קור(	 	

269	Church	of	St	Vitus
כנסיית	יוחנן	המטביל,	ּבֹוחיני	 	

	Church	of	St	John	the	)גור(
134-5	Baptist,	Bohinj

כנסיית	יוחנן	המטביל,	סּוָחה	 	
	Church	of	St	John	the	)גור(

115	Baptist,	Suha
כנסיית	יעקב	הקדוש	)ליו(	 	

80	,7	Church	of	St	James
כנסיית	מחזור	התפילות	הקדוש	 	

	Church	of	the	Holy	)גור(
118	Rosary

כנסיית	ניקולאס	הקדוש	)דול(	 	
219	Church	of	St	Nicholas

כנסיית	ניקולאס	הקדוש	)קור(	 	
	Church	of	St	Nicholas 

270
כנסיית	רוח	הקודש	)קור(	 	

	Church	of	the	Holy	Spirit
272

קתדרלת	גיאורגיוס	הקדוש	 	
	Cathedral	of	St	))פרי	והאזור
182-3	George	&	Surrounds

קתדרלת	העלייה	לשמיים	)פרי(	 	
	Cathedral	of	the	Assumption

175
קתדרלת	ניקולאס	הקדוש	)ליו(	 	

77	Cathedral	of	St	Nicholas
כסף	17,	286-7	
כספומטים	286

כספית	162
כרטיסי	אשראי	286

כרטיסי	חיוג	285
כרייה	123,	162

כתבי־עת	282

	Levstik,	Fran	פראן	לֶאּוסטיק, 
42

	Laufarija	מסורת	לָאּופאִריָה,
166	tradition

ְּיָה,	הפארק	הכפרי	)בל(	 לאחינ
233	Lahinja	Country	Park

לבנות,	חסידות	277
	Lueger,	Erazem	ֶאראזֶם	לּוֶאגֶר,

196
	Logarska	))שט	דֹולינָה	לֹוגראסָקה

267	,266-7	Dolina
לוח	מרחקי	נסיעה	296

	,69-104	Ljubljana	ליובליאנה
85	,79	,72-3

אתרי	אינטרנט	מועילים	71-4 	
אתרים	76-87 	
בידור	97-100 	

ברים	ומועדונים	96-7 	
גישה	לאינטרנט	71 	

הגעה	ועזיבה	102-3 	
היסטוריה	70 	

טיולים	מאורגנים	89 	
לימודים	88 	

לשכות	מידע	לתיירים	75 	
מגורים	89-92 	

מסלול	הליכה	88 	
מסעדות	92-6 	

משרדי	נסיעות	76 	
פסטיבלים	ואירועים	מיוחדים	 		

89
פעילויות	87-8 	

קניות	100-2 	
שירותים	רפואיים	75 	

תחבורה	103-4 	
ליובליאנה,	גן	החיות	של	

85	Zoo	Ljubljana
	Ljubno	))שט	ְּיִי ליּוּבנֹו	אֹוּבְּ	סאבינג

236	ob	Savingji
לימודים	287-8

	Linhart,	'טֹומאז	ָאנטֹון	לינהארט,
	,43	,42	,31	Anton	Tomaž

121	,43
170	Lipizzaners	ליּפיצאנֶרים

169-71	Lipica	ליּפיצָה
	Lipica	פרי־ההרבעה	חוות	ליּפיצָה,

170-1	stud	farm

לסביות,	מטיילות	290
לשכות	מידע	לתיירים	288

	Maribor	))שט	מאריּבֹור 
251	,250-6

מאריּבֹורסקֹו	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	
256-7	Mariborsko	Pohorje

מגורים	288-90
מדיארים	28-9

מוזיאונים,	ראו גם מוזיאונים 
לאמנות 

	Plečnik	))ליו	ּפלֶצ'ניק	אוסף 	
86	Collection

אוספי	המוזיאון	הלאומי	 	
	National	))ליו	סלובניה	של

	Museum	of	Slovenia
81	Collection

האוסף	לזכר	אֹותֹון	ז'ּוּפאנצ'יץ'	 	
	Župančič	Oton	)בל(

233	Memorial	Collection
המוזיאון	האזורי	של	מאריּבֹור	 	

	Maribor	Regional	)שט(
252	Museum

המוזיאון	האזורי	של	מּורסָקה	 	
	Murska	Sobota	))פרק	סֹוּבֹוָטה

277	Regional	Museum
המוזיאון	האזורי	של	ּפְּטּוי	)שט(	 	

	Ptuj	Regional	Museum 
247

המוזיאון	האזורי	של	צֶליֶיה	 		
	Celje	Regional	Museum	)שט(

260
המוזיאון	האזורי	של	קֹוּפֶר	)פרי(	 	
174	Koper	Regional	Museum
המוזיאון	האזורי	של	קֹורֹושָקה	 	

	Koroška	Regional	)קור(
271	Museum

המוזיאון	האלפיני	למוצרי	חלב	 	
	Alpine	Dairy	Museum	)גור(

135
המוזיאון	הבינעירוני	של	קאמניק	 	
	Intermunicipal	Museum	)גור(

108	of	Kamnik
המוזיאון	הימי	ע"ש	סרגיי	 	

	Mašera	Sergej	))פרי	מאֶשָרה
182	Maritime	Museum

המוזיאון	הלאומי	של	סלובניה	 	
	National	Museum	of	)ליו(

83	Slovenia
המוזיאון	הסלובני	לאתנוגרפיה	 	
	Slovenian	Ethnographic	)ליו(

82	Museum

329 	 אינדקס



ס
ק
ד
אינ

מוזיאונים, המשך	
המוזיאון	הסלובני	לטבע	)ליו(	

	Slovenian	Museum	of
83	Natural	History

המוזיאון	הסלובני	לטכנולוגיה	 	
	Technical	Museum	of

86	Slovenia
המוזיאון	העירוני	)פרי(	 	

161-2	Municipal	Museum
המוזיאון	העירוני	של	ליובליאנה	 	

	City	Museum	of	)ליו(
82	Ljubljana

המוזיאון	העירוני	של	 	
	Municipal	))גור	ראדֹואּולְּיִיצָה
121	Museum	of	Radovljica

המוזיאון	הפתוח	ּפְּלֶֶטריֶיה	)דול(	 	
	Pleterje	Open-Air	Museum

222
המוזיאון	הפתוח	רֹוגאֶטץ	)שט(	 	
	Rogatec	Open-Air	Museum

243
המוזיאון	להיסטוריה	מודרנית	 	

	Museum	of	))ליו	סלובניה	של
	Contemporary	History	of

85	Slovenia
	Tobacco	))ליו	לטבק	המוזיאון 	

86	Museum
המוזיאון	לכוורנות	)גור(	 	

120	Beekeeping	Museum
המוזיאון	למכבי	האש	הסלובניים	 	

	Slovenian	Firefighters	)דול(
228	Museum

המוזיאון	לנפחות	)גור(	 	
123	Blacksmith	Museum

המוזיאון	לפעילויות	תת־ימיות	 	
	Museum	of	Underwater	)פרי(

182	Activities
המוזיאון	לציד	ואוסף	הנמנמנים	 	

	Hunting	Museum	&	)נוט(
199	Dormouse	Collection

המוזיאון	לציוד	חקלאי	 	
	Museum	of	Farm	)שט(

237	Implements
המוזיאון	לשחרור	האומה	)שט(	 	
	National	Liberation	Museum

252
המוזיאון	לתולדות	הנצרות	 	

	Museum	of	))דול	בסלובניה
207	Christianity	in	Slovenia

המרכז	לאמנות	בת־זמננו	)שט(	 	
	Centre	for	Contemporary

262	Arts

	Lake	))נוט	האגם	בית	מוזיאון 	
198	House	Museum

	Bela	))בל	קראיִינָה	ֶּבלָה	מוזיאון 	
228	Krajina	Museum

	Goriško	))פרי	גֹורישקֹו	מוזיאון 	
158	Museum

ְּסָקה	)גור(	 ְּי מוזיאון	גֹוֶרנ 	
116	Gorenjska	Museum

ְּסֶקה	)דול(	 ְּי מוזיאון	דֹולֶנ 	
214	Dolenjska	Museum

מוזיאון	הגבולות	של	גֹורישָקה	 	
	Goriška	Border	)פרי(

157	Museum
	Brewery	))ליו	הִמבשלה	מוזיאון 	

86	Museum
	Railway	))ליו	הרכבת	מוזיאון 	

86	Museum
	Josip	))דול	יּורצ'יץ'	יֹוסיּפְּ	מוזיאון 	

208	Jurčič	Museum
	Loka	))גור	לֹוָקה	מוזיאון 	

112	Museum
מוזיאון	ליובליאנה	לאדריכלות	 	
	Ljubljana	Architectural	)ליו(

86	Museum
מוזיאון	מפעלי	המלח	)פרי(	 	

190	Saltworks	Museum
מוזיאון	סאדניקאר	)גור(	 	

108	Sadnikar	Museum
מוזיאון	צֶליֶיה	להיסטוריה	 	

	Celje	Museum	))שט	מודרנית
262	of	Recent	History

	Cerkno	))פרי	צֶרקנֹו	מוזיאון 	
165	Museum

	Kobarid	))קוב	קֹוּבאריד	מוזיאון 	
154	Museum

	Posavje	))דול	ּפֹוסאביֶיה 	
224	Museum

מוזיאונים	לאמנות, ראו גם 
מוזיאונים

	Equrna	))ליו	ְרנָה גלריית	ֶאקְּ 	
84	Gallery

גלריית	ּבֹוז'ידאר	יאקאץ	)דול(	 	
220	Božidar	Jakac	Gallery

	Jože	))דול	גֹוְריּוּפ	יֹוזֶ'ה	גלריית 	
219	Gorjup	Gallery

	Miha	))גור	מאלֶש	מיכה	גלריית 	
108	Maleš	Gallery

	Gallery	Škuc	))ליו	שקּוץ	גלריית 	
84

הגלריה	הלאומית	של	סלובניה	 	
	National	Gallery	of	)ליו(

83-4	Slovenia

	City	))ליו	העירונית	הגלריה 	
84	Gallery

	Mala	))ליו	הקטנה	הגלריה 	
84	Galerija

הגלריה	לאדריכלות	DESSA	)ליו(	 	
	DESSA	Architectural	Gallery

84
המרכז	הבינלאומי	לאמנויות	 	
	International	))ליו	גרפיות

84	Centre	of	Graphic	Arts
מוזיאון	ליובליאנה	לאמנות	 	

	Ljubljana	Gallery	))ליו	מודרנית
84	of	Modern	Art

מוזיאון	קֹורֹושָקה	לאמנויות	 	
	Koroška	Gallery	))קור	היפות

271	of	Fine	Arts
264-5	Mozirje	))שט	מֹוזיְריֶיה

271	Muta	))קור	מּוָטה
208	Muljava	))דול	מּולְּיאָבה

מוסיקה	43-5
עממית	44 	

קלאסית	43 	
תקופת	האבן	164 	
מוסיקה,	פסטיבלים	

	Druga	))ליו	גֹודָּבה	דרּוגָה 	
89	Godba

הפסטיבל	הבינלאומי	למוסיקה	 	
	International	Music	)גור(

129	Festival
	Seviqc	))דול	ּבֶרז'יצֶה	ץ ֶסביקְּ 	

224	Brežice
	Pod	))גור	ליּפֹו	חֹומאנֹובֹו	ּפֹוד 	

114	Lipo	Homanovo
פסטיבל	אֹוקארינָה	ֶאתנֹו	 		

	Okarina	Etno	Festival	)גור(
129

פסטיבל	הג'אז	של	ליובליאנה	 	
	Ljubljana	Jazz	Festival	)ליו(

89
	Tartini	))פרי	טארטיני	פסטיבל 	

183	Festival
	Festival	))שט	מאריּבֹור	פסטיבל 	

254	Maribor
פסטיבל	ראדֹואּולְּיִיצָה	)גור(	 	

122	Festival	Radovljica
קיץ	מוסיקלי	ברֹוגאשָקה	)שט(	 	
	Rogaška	Musical	Summer

242
	Rock	Otočec	))דול	אֹוטֹוצֶ'ץ	רוק 	

20-1
מֹוראבסֶקה	טֹוּפְּליצֶה	)פרק(	
280-1	Moravske	Toplice
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א 	Murska	))פרק	סֹוּבֹוָטה	מּורסָקה
278	,276-9	Sobota

מזג־אוויר	16,	284-5
מחול	46

	Dance	of	Death	'המוות	מחול'
172

	,226-9	Metlika	))בל	ֶמטליָקה
227

	Metlika	))בל	היין	אזור	ֶמטליָקה,
230	wine	region

מי	שתיה	304
מידות	ומשקלות	282

	Majdič,	Petra	ּפֶטָרה	ָמיידיץ',	
40

	Milošević,	סלֹוּבֹודאן	מילֹוֶשביץ',
35	Slobodan

233	Mithraism	דת	מיתראס,
233	Mithraeum	מיתֵריאּום

מכונית	296,	299-300
מכס	291

מלאכת־יד	45,	292,	ראו גם תחת 
שמות האמנויות

מלח	188
מלחמת	העולם	הראשונה	33
מלחמת	העולם	השנייה	33-4
ממלכת	הסרבים,	הקרואטים	

והסלובנים	33
ממשל	ופוליטיקה	19

מנהגים	53
מנזרים

	Dominican	))שט	דומיניקני 	
246	Monastery

המנזר	הסיסטרציאני	סטיצ'נָה	 	
	Stična	Cistercian	Abbey	)דול(

206
	Minorite	))שט	מינוריטי 	

246	monastery
	Olimje	))שט	אֹולימיֶיה	מינוריטי 	

237	Minorite	Monastery
	Pleterje	))דול	ּפְּלֶֶטריֶיה 	

221-2	Monastery
	Franciscan	))גור	פרנציסקני 	

108	monastery
קֹוסָטניֶיביצָה	)פרי(	 	

157	Kostanjevica	Monastery
	Capuchin	))גור	ָקּפּוצ'יני 	

113	monastery
מסכות	166

מסלולי	הליכה	63-4,	ראו גם 
טיולים ברגל

ּבֹוֶבץ	)פרי(	151 	
ֶמטליָקה	)בל(	228 	

קֹוּבאריד	)פרי(	154-5 	
שקֹופיָה	לֹוָקה	)גור(	113 	

מסלולים	מומלצים	22-5,	106,	
275	,236	,202

אזורי	יין	25 	
אתרי	מרחצאות	25 	

הרים	22 	
טירות	24 	

קארסט	23 	
קדרות	275 	

מסעדות	52
	מעבורות	אל	סלובניה	וממנה	

298
מעברי־גבול	294

מערות	
	Black	))נוט	השחורה	המערה 	

194	Cave
	Vilenica	Cave	))פרי	וילֶניצָקה 	

169
	Divača	))פרי	דיבאצָ'ה	מערות 	

169	Caves
ְּיֶיבישָקה	)דול(	 מערות	קֹוסָטנ 	

220	Caves	Kostanjeviška
	Škocjan	))פרי	שקֹוצְּיאן	מערות 	

167-9	Caves
	Snežna	))שט	יאָמה	סנֶז'נָה 	

236	Jama
	Poltarica	))דול	ּפֹולטאריצָה 	

209	Cave
	Postojna	Cave	))נוט	ּפֹוסטֹוינָה 	

194
194	Cave	Pivka	))נוט	ּפיבָקה 	
	Planina	Cave	))נוט	ּפלאנינָה 	

194
	Križna	Cave	))נוט	קריז'נָה 		

200
209	Krka	Cave	))דול	ְרָקה קְּ 	

מערות,	חקר	66
מפות	19,	291

מפלים
סאביצָה	)גור(	135 	

רינָקה	)שט(	266 	
שּום	)גור(	132 	

מצנחי	רחיפה	66-7,	151
מרחצאות,	אתרי	

ּבֶרז'יצֶה	)דול(	224 	
ְּסֶקה	טֹוּפליצֶה	)דול(	210 ְּי דֹולֶנ 	
	Terme	))שט	אֹולימיָה	ֶטרֶמה 	

237	Olimia
ֶטרֶמה	ראדנֶצי	)פרק(	279 	

מֹוראבסֶקה	טֹוּפליצֶה	)פרק(	 	
280-1

מסלול	מומלץ	25 	
ּפֹורטרֹוז'	)פרי(	187 	

רֹוגאשָקה	סלאטינָה	)שט(	9,	 	
241

מרחקי	נסיעה	296
	St	של	חגו	הקדוש,	מרטינוס

52	Martin's	Day
מריה	תרזה,	הקיסרית	30,	42
	central	))שט	ּפֹוחֹוריֶיה	מרכז

257-9	Pohorje	region
	central	ּפרימֹורסָקה	מרכז

160-6	Primorska
מרכזי	טיפולים	65,	ראו גם 

מרחצאות, אתרי
משקאות	49-52,	282,	304

משקאות	חריפים	52

265-6	Nazarje	))שט	נאזאְריֶיה
נהיגה,	ראו מכונית	

	Krka	))דול	מערות	קְרָקה,	נהר
208-9	River	Caves

נהרות	
208	,143	Sava	River	סאָבה 	

149	,9	Soča	River	סֹוצָ'ה 	
208	Krka	River	ְרָקה קְּ 	

	Nova	Gorica	))פרי	גֹוריצָה	נֹוָבה
158	,157-60

	Nova	Štifta	))דול	שטיפָטה	נֹוָבה
206

	Novo	Mesto	))דול	ֶמסטֹו	נֹובֹו
213	,212-6

	Notranjska	))פרי	ְּסָקה ְּי נֹוטראנ
192	,191-200

ניידים,	טלפונים	285
נכים,	מטיילים	290-1

נמנמנים	199
נפוליאון	31,	70

נשים	בסלובניה	41
נשים	מטיילות	291
נשים,	בריאות	304

	Savica	))גור	מפל	סאביצָה,
135	Waterfall

115	Suha	))גור	סּוָחה
	,206	suha	roba	רֹוָּבה	סּוָחה	

292
236	Solčava	))שט	סֹולצ'אָבה

סוסים	מרקדים	170
סוסים,	רכיבה	על	66

ּבֹוחיני	)גור(	137 	
ּבְּלֶד	)גור(	128 	

ְּסֶקה	טֹוּפליצֶה	)דול(	210 ְּי דֹולֶנ 	
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סוסים, רכיבה, המשך
ליּפיצָה	)פרי(	171 	

מאריּבֹור	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	256 	
סופרים	וסופרות

	Blatnik,	אנדריי	ּבלאטניק, 	
44	,43	Andrej

	Vodnik,	Valentin	ולנטין	וֹודניק, 	
42	,31

	,42	Jurčič,	Josip	ְּיֹוסיּפ	יּורצ'יץ', 	
208

	Levstik,	Fran	פראן	לֶאּוסטיק, 	
42

לינהארט,	ָאנטֹון	טֹומאז'	 	
	,42	,31	Linhart,	Anton	Tomaž

121	,46	,43
	Prešeren,	פראנצֶה	ּפֶרֶשֶרן, 	

117	,42	,32	France
	Cankar,	Ivan	איוואן	צאנקאר, 	

43	,33
	Soča	Front	חזית	סֹוצָ'ה,	

155
	Soča	Valley	))פרי	עמק	סֹוצָ'ה,

149-60
206-7	Stična	))דול	סטיצ'נָה

180	Strunjan	))פרי	סטרּוניאן
סכנות	291-2

סלאבים	27
	Slovenj	))קור	גראֶדץ	סלֹוֶבני

272	,271-3	Gradec
סלולריים,	טלפונים	285

סנפלינג	65
ספורט	40,	ראו גם תחת שמות 

הענפים
ספורט	ימי	152,	ראו גם תחת 

שמות הפעילויות
ספרות	17-8,	41-3

ספרים	17-8,	ראו גם ספרות
אדריכלות	45 	
אוכל	48,	49 	

היסטוריה	30,	32,	33,	35,	37 	
יין	51 	

מלאכת־יד	45 	
	Sečovlje	))פרי	ֶסצ'ֹואּולְּיֶיה	

189-90
סקי	40,	62-3

ּבֹוֶבץ	)פרי(	151-2 	
ּבֹוחיני	)גור(	137-8 	

ּבלֶד	)גור(	129 	
גביע	העולם	לנשים	בסלאלום	 	

ותחרות	הסלאלום	הגדול	)שט(	
	Women's	World	Cup	Slalom
	&	Giant	Slalom	Competition

257

137-8	Vogel	))גור	וֹוגֶאּו 	
וֶליָקה	ּפלאנינָה	)גור(	111 	

מאריּבֹור	ּפֹוחֹוריֶיה	)שט(	256 	
צֶרקנֹו	)פרי(	165 	
קאנין	)פרי(	151 	

ְּנסָקה	גֹוָרה	)גור(	141-2 ְּי קראנ 	
	Krvavec	)Gor(	))גור	ְרבאֶבץ קְּ 	

119
רֹוגלָה	)שט(	258 	

שקֹופְּיָה	לֹוָקה	)גור(	114 	
סרטים	36,	41,	46-7

עיתונים	41
עלויות	17

עם	ואוכלוסייה	40
	Upper	))שט	העילי	סאביניָה	עמק

	264-8	Savinja	Valley
עצמאות	36

	Fabiani,	Maks	מקס	פאּביאני,
149	,76	,45

37	Pahor,	Borut	ּבֹורּוט	ּפאחֹור,
פארקים	וגנים	

	Botanical	))ליו	הבוטאני	הגן 	
80	Garden

ְּיאנסקֹו	)שט(	 הפארק	האזורי	קֹוז 	
240-1

הפארק	הכפרי	לאחיניָה	)בל(	 	
233

הפארק	הכפרי	לֹוגארסָקה	 	
	Logarska	Dolina	))שט	דֹולינָה

266	Country	Park
הפארק	הלאומי	טריגלָאּו	)גור(	 	

138	,145-7
	Park	City	))שט	העירוני	הפארק 	

252-3
פארק	הטבע	ֶסצ'ֹואּולְּיֶיה	 	

	Sečovlje	Salina	))פרי	סאלינָה
190	Nature	Park

	Forma	Viva	))פרי	ויוָה	פֹורָמה 	
186

פארקים	לאומיים	ושמורות	טבע	
60-1

קֹוצְּיאן	 הפארק	האזורי	מערות	שְּ 	
	Škocjan	Caves	Regional	Park

168
ְּיאנסקֹו	)שט(	 הפארק	האזורי	קֹוז 	

240-1
הפארק	הכפרי	לאחיניָה	)בל(	 	

233
הפארק	הכפרי	לֹוגארסָקה	 	

	Logarska	Dolina	))שט	דֹולינָה
266	Country	Park

הפארק	הלאומי	טריגלָאּו	)גור(	 	
138	,145-7

פארק	הטבע	ֶסצ'ֹואּולְּיֶיה	 	
	Sečovlje	Salina	))פרי	סאלינָה

190	Nature	Park
	Podsreda	Castle	טירה	ּפֹודסֶרָדה,

240
	Podčetrtek	))שט	ּפֹודצֶ'טְְּרֶטק

239	,237-40
49	,11	potica	ּפֹוטיצָה

פוליטיקה	19
	Posavje	))דול	אזור	ּפֹוסאביֶיה,

222-3	region
	Posavje	))דול	מוזיאון	ּפֹוסאביֶיה,

224	Museum
	Postojna	))נוט	ּפֹוסטֹוינָה	

195	,192-6
	Postojna	))נוט	מערה	ּפֹוסטֹוינָה,

193-4	Cave
	Pokljuka	))גור	רמה	לְּיּוָקה, ּפֹוקְּ

132-3	Plateau
	Portorož	))פרי	ּפֹורטֹורֹוז'	

187	,186-9
245	,244-9	Ptuj	))שט	ּפְּטּוי

247	Ptuj	Castle	))שט	טירה	ּפְּטּוי,
	Ptujska	))שט	גֹוָרה	ּפְּטּויסָקה

249-50	Gora
275	Filovci	))פרק	פילֹואּוצי

פיסול	45-6
	,180-5	,6-7	Piran	))פרי	ּפיראן

181
86	Plečnik,	Jože	יֹוזֶ'ה	ּפלֶצ'ניק,

פסטיבלים	וחגיגות	18,	20-1
ָאנָה	ֶדֶסטניצָה,	הפסטיבל	 	

הבינלאומי	לתיאטרון	רחוב	)ליו(	
	Ana	Desetnica	International

89	Street	Theatre	Festival
המרתון	הבינלאומי	של	 	

	International	ליובליאנה
89	Ljubljana	Marathon

הפסטיבל	הבינלאומי	'מיני־קיץ'	 	
	Mini	Summer	))ליו	לילדים
	for	Children	International

88	Festival
	Jurjevanje	))דול	ְּיֶיה יּוְריֶיבאנ 	

232
165	Laufarija	))פרי	לָאּופאִריָה 	

	Dormouse	))נוט	הנמנמנים	ליל 	
199	Night

מפגשי	ּבֹורשטניק	)שט(	 	
254	Borštnik	Meeting

	Cows'	Ball	))גור	הפרות	נשף 	
139
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א 	Shepherd's	))גור	הרועים	נשף 	
118	Ball

	Forma	Viva	))דול	ויוָה	פֹורָמה 	
220

פסטיבל	הג'אז	של	ליובליאנה	 	
	Ljubljana	Jazz	Festival	)ליו(

89
פסטיבל	הקיץ	של	ליובליאנה	 	

	Ljubljana	Summer	)ליו(
	89	Festival

Lace-	))פרי	התחרה	פסטיבל 	
163	Making	Festival

פסטיבל	ליובליאנה	)ליו(	 	
89	Ljubljana	Festival

פסטיבל	ראדֹואּולְּיִיצָה	)גור(	 	
122	Festival	Radovljica

פסטיבל	תענית	הלֶנט	)שט(	 	
254	Lent	Festival

110	Kamfest	))גור	קאמפֶסט 	
קּוֶרנטֹובאניֶיה	)שט(	 	
248	Kurentovanje

קיץ	מוסיקלי	ברֹוגאשָקה	)שט(	 	
	Rogaška	Musical	Summer

242
	Pustni	))נוט	ּפּוסטני	קרנבל 	

198	Karneval
	Rock	Otočec	))דול	אֹוטֹוצֶ'ץ	רוק 	

20-1
)ה(פסיון	של	ישו,	מחזות	114

פעילויות	62-8,	292,	ראו גם תחת 
שמות הפעילויות

פראניָה,	בית־החולים	לפרטיזנים	
	Franja	Partisan	Hospital	)פרי(

165
	Predjama	))נוט	טירה	יאָמה, ּפֶרדְּ

196-7	,6	Castle
	human	)'אדם	)'דג	מצוי	פרוטיאוס

193	fish
פרוטסטנטיות	41	

)ה(פרוטסטנטית,	הרפורמציה	30
	Freising	של	כתבי־היד	פָרייזינג,

41	Manuscripts
	,148-90	Primorska	ּפרימֹורסָקה

149
	,274-81	Prekmurje	ּפֶרקמּוריֶיה

276
	Prešeren,	פראנצֶה	ּפֶרֶשֶרן,

117	,42	,32	France

	Cankar,	Ivan	איוואן	צאנקאר,
43	,33

צוקים,	טיפוס	64

ציד	68
ציור	45-6

ציפורים,	צפייה	ב	67
261	,259-64	Celje	צֶליֶיה

	,29	Counts	of	Celje	דוכסי	ְּיֶיה, צֶל
259	,237	,221

צלילה	67,	183
צמחונים	53

צמחים	60,	ראו גם תחת שמות 
הצמחים

115	Crngrob	))גור	צְְּרנגְּרֹוּב
	,230-2	Črnomelj	))בל	צְּ'ְרנֹוֶמלי

231
164-6	Cerkno	))פרי	צֶרקנֹו

197-9	Cerknica	))נוט	צֶרקניצָה

	,107-11	Kamnik	))גור	קאמניק
109

קאמנישָקה	ּביסטריצָה	)גור(	
111	Kamniška	Bistrica

קאנו,	שיט	65
ּבֹוֶבץ	)פרי(	151 	
ז'ּוזֶ'מֶּברק	209 	

28	Carinthia	קארינתיָה
	,Karničar	דאבֹו	קארניצ'אר,

40	Davo
	Karst	region	))פרי	אזור	קארסט,

166-72	,23
קדרות	203-4,	275

)ה(קהילה	האירופית	37
	Kolpa	Valley	))בל	עמק	קֹואּוּפָה,

233-4
	,153-6	Kobarid	))פרי	קֹוּבאריד

154
קֹוּבאריד,	קרב	154

	Kozjansko	))שט	אזור	ְּיאנסקֹו, קֹוז
237-41	region

ְּיאנסקֹו,	הפארק	האזורי	)שט(	 קֹוז
	Kozjansko	Regional	Park

240-1
קולנוע	46-7
קומוניזם	33

)ה(קונטרה־רפורמציה	30-1
קונסוליות	292-3

35	Kosovo	קוסובו
ְרקי	)דול(	 ְּיֶיביצָה	נָה	קְּ קֹוסָטנ

	Kostanjevica	Na	Krki 
219	,219-21

173	,172-7	Koper	))פרי	קֹוּפֶר
	Kočevski	))דול	רֹוג	קֹוצֶ'אּוסקי

212	Rog
35	Kučan,	Milan	מילאן	קּוצ'אן,

	Koroška	))שט	קֹורֹושָקה	
268	,268-73

ְּיֶיה	)שט(	 קּוֶרנטֹובאנ
248	Kurentovanje

קיאקים,	שיט	9,	65	ראו גם קאנו, 
שיט

קיטור,	רכבות	138,	302
	Kluže	))פרי	מבצר	קלּוזֶ'ה,

150	Fortress
קמפינג	288

קניות	292
	Kralj,	France	פראנצֶה	קראלי,

220
117	,115-9	Kranj	))גור	קראני

	Kranjska	))גור	גֹוָרה	ְּסָקה ְּי קראנ
142	,141-5	Gora

119	Krvavec	))גור	ְרבאֶבץ קְּ
123-4	Kropa	))גור	קרֹוּפָה

	Duchy	of	דוכסות	ָקָרנטאנִיָה,
27-8	Carantania

	Krka	Valley	))דול	עמק	קְרָקה,
208-9

קתדרלות,	ראו כנסיות וקתדרלות
קתולית,	דת	41

	Radovljica	))גור	ראדֹואּולְּיִיצָה
120	,119-23

	Radmirje	))גור	ראדמיריֶיה	
266

279-80	Radenci	))פרי	ראדנֶצי
	Rakov	))נוט	שקֹויאן	ראקֹואּו

198	Škocjan
רדיו	41,	282

243-4	Rogatec	))שט	רֹוגאֶטץ
רֹוגאשָקה	סלאטינָה	)שט(	

	,241-3	,9	Rogaška	Slatina
242

258	Rogla	))שט	רֹוגלָה
232-3	Rožanec	))בל	רֹוז'אנֶץ

)ה(רומאים	26,	167,	177
	Roman	נקרופוליס	רומי,

264	necropolis
רומי־קתולי,	זרם	בנצרות	41

רומנטית,	לאומיות	31-2
	Rosalnice	))בל	רֹוסאּוניצֶה

229-30
	,203-6	Ribnica	))דול	ריּבניצָה

205
	Ribcev	Laz	))גור	לאז	ריּבְּצֶאּו

134	,134
	Rinka	))שט	מפל	רינָקה,

266	Waterfall
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תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על סלובניה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571345
http://www.haolam.co.il/dest/slovenia
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