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בית הזֶ ֶצסיוֹן

הבית הלבן והפשוט )משמאל( הוא
דוגמה מרשימה לאדריכלות האר־נובו ולרעיונות
היסוד של תנועת הזֶ ֶצסיוֹן  -פונקציונליות
ושמירה על קווים נקיים )ראו עמ' .(32-33
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המוזיאון הנפלא חובק אוצר מופלא
של יצירות אמנות ,הכולל את אחד
האוספים המרשימים ביותר בעולם
של יצירות מאת טובי האמנים בכל
הדורות )למעלה; ראו עמ' .(18-21
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האופרה הלאומית

בית האופרה של וינה
הוא אבן שואבת לשוחרי
מוסיקה מכל רחבי העולם .אולם
הכניסה ,עם גרם המדרגות
המלכותי שבו )למעלה(
הוא הפתיחה המושלמת
לערב קסום של מוסיקה
קלאסית )ראו עמ' .(30-31
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המוזיאון לתולדות
האמנות

הארמון המלכותי לשעבר
)למעלה( מתאפיין בחצרות ובאגפים
רבים ,ונודעה לו תמיד חשיבות
רבה .חלל הפנים משקף את עברה
המפואר של האימפריה האוסטרו־
הונגרית ,וכיום הוא משמש תפאורת
רקע לנשפי פאר )ראו עמ' .(12-17

A
TR

LI N

2

ZEN

@

ארמון הוֹפבּוּרג

SE

AS

PP

R AS

A
-K

SG

NE

AN

JOH

Ćëÿď÷ùĈĎăæċ

שופצו והפכו למתחם גדול של
מוזיאונים )למעלה( ,הכולל בין
השאר אוספי אמנות מודרנית
ובת־זמננו )ראו עמ' .(28-29
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הקתדרלה הגותית
)מימין( היא ממוקדי־העניין
הבולטים בווינה ,וצריחיה
חולשים על מרכז העיר.
ממרומי הצריח תוכלו ליהנות
ממראה נפלא של גגות
העיר )ראו עמ' .(8-11
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הגדולים

2
227

המבנים היפים ,הכנסיות המרשימות וארמונות הפאר שנבנו בווינה במאות השנים
האחרונות מעניקים לה אווירה ייחודית ,ההופכת את הטיול בה לחוויה .את הדר
האימפריה ניתן לחוש גם היום ,אך לעיר המוסיקה יש הרבה מה להציע מעבר לעבר
מהולל :אדריכלות חדשנית ,חיי תרבות עשירים וחיי לילה תוססים תורמים כולם לקסמה
של וינה 10 .מוקדי־העניין כאן הם אתרי חובה לתיירים המבקרים בעיר בפעם הראשונה,
אך גם אם תשובו לבקר בווינה פעמים נוספות ,תמיד תוכלו לגלות בה משהו חדש.

R.

6

A2

%

כנסיית הבארוק
המרשימה )משמאל( ,שנבנתה
בתחילת המאה השתים־עשרה,
מתאפיינת בשני עמודים
בולטים משני ציריה ובכיפה
הגדולה שמתנוססת מעליה.
הכנסייה היא ללא ספק אחד
המבנים המרשימים ביותר
בקרלספּלאץ )ראו עמ' .(26-27

227

מוקדי־עניין עיקריים

קרלסקירכֶ ה

8

(

האופרה הלאומית

בית האופרה של וינה הוא אבן שואבת לשוחרי מוסיקה מכל
רחבי העולם .אולם הכניסה ,עם גרם המדרגות המלכותי שבו
)משמאל( הוא הפתיחה המושלמת לערב קסום של מוסיקה
קלאסית )ראו עמ' .(30-31

הבּלוֶ ֶודרה
ֶ

מעון הקיץ של
גיבור המלחמה מהמאה
השבע־עשרה ,הנסיך
אוֹיגֶ ן ,הוא ארמון בארוקי
מרהיב המוקף גן ענק
בסגנון צרפתי .כיום
שוכנת בו הגלריה
הלאומית )משמאל( .יש
כאן יצירות מפורסמות מאת טובי האמנים של האימפריה
האוסטרית ,בהם מופת האר־נובו של גוסטב קלימט ,הנשיקה )ראו
עמ' .(22-25

בעמודים הקודמים קרלסקירכֶ ה

)

ארמון ֶשנבּרוּן

מעון הקיץ לשעבר של בית הבסבורג
היה ועודנו ארמון תפארת )מימין( ,המתהדר
בגן בארוקי ובגן־החיות העתיק ביותר בעולם.
לא פלא שהמקום מושך אליו יותר כ־110,000
מבקרים מדי שנה )ראו עמ' .(36-39

עדכונים שוטפים על וינהwww.haolam.co.il/sof/1449 :

7

וינה בחלוקה
לאזורים
שוֹטנרינג ָואלזֶ רגרוּנד
ֶ
96-101
בית העירייה
ורובע המוזיאונים
102-107
ונאשמרקט
ָ
האופרה
108-115
מקרלסקירכֶ ה
הבּלוֶ ֶודרה
עד ֶ
116-121
וינה רבתי
122-129
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מרכז וינה
84-95

מרכז וינה

ה

רחובות מרוצפי־האבן ,הסמטאות הצרות ,הכיכרות השלוות והמבנים
העתיקים סובבים את האתרים הבולטים בעיר ,מתקופת הרומים ועד
שושלת הבסבורג ,בליבה של וינה .אך וינה אינה רק קינה על עולם
שנגוז .לא חסרים בה חנויות ,מסעדות ובתי־קפה .מרכז העיר אמנם
עמוס בתיירים ,אך אין מקום בו צועדים הווינאים האלגנטיים בגאווה רבה
גראבּן וקוֹהלמרקט.
ֶ
שטראסה,
ֶ
רטנֶ ר
יותר מאשר לאורך המדרחובים ָק ְ
למעשה ,חלקים נרחבים ממרכז העיר הפכו למדרחוב אחד גדול.

רוּפּרכטסקירכֶ ה
ֶ
אלברטינה
לוֹס האוס
נקר
שעון ָא ֶ
דוֹנֶ רבּרוּנֶ ן

בשט ָפנסדוֹם
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 ,(kasseששימש כבנק הדואר ,יישם
אוטו וגנר )ראו עמ'  (109את כל
העקרונות שבהם דגל ,ושילב היטב
פונקציונליות בעיצוב מרשים .המבנה
הרבוע ,שחזיתו שיש ושחם ,מתנשא
לגובה של שש קומות ונבנה בשני
שלבים בשנים  .1904-1912לוחות
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זאת ,החזית המוצקה והמאופקת
עומדת בניגוד מוחלט לחלל הפנים
הקליל ,המחופה קמרונות מזוגגים.
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הדובר גרמנית .גוטפריד זֶ ֶ
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ארמון הקיסרות לשעבר
אמנם איבד את מעמדו המלכותי
כשאוסטריה הפכה לרפובליקה
)ב־ ,(1918אך פאר הימים ההם עדיין
ניכר היטב בדירות השרד המפוארות,
בגנים הצורניים ובסגנונות האדריכלות
המגוונים שלו )ראו עמ' .(12-17
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בלבה הרוחני והגיאוגרפי
של העיר ניצבת הקתדרלה
הגותית המרשימה ,החולשת
על קו הרקיע בזכות מגדליה
הרבים והצריח המתנשא לגובה
של  137מ' )ראו עמ' .(8-11

גרם מדרגות מרשים ,מעוטר
פרסקאות של גוסטב קלימט ושל
אחיו ארנסט ,מוביל מאולם הכניסה
לאודיטוריום )ראו עמ'  .(56הקיסר
פרנץ יוזף העניק לאדריכלים את
עיטור צלב הזהב על עבודתםd .
 • Universitäts-ring 2מפה • K2
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חשוב לדעת
תחבורה בווינה
133
מידע וטיולים מודרכים
134
דברים שכדאי
להימנע מהם
135
בנקאות ותקשורת
136
בטיחות ובריאות
137
טיפים למטיילים
נכים
138
טיפים לטיול בזול
139
טיפים לקניות
140
טיפים למסעדות
ולמלונות
141
מלונות
142-146
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הגעה ועזיבה
132

148

אוסף ֶא ֶסל Sammlung Essl
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה 63
א
128
אוסף הריהוט הקיסרי
אוּגארטן ,ארמון
ֶ
ָא
111
אוסף הריהוט הקיסרי
51 Augartenpalais
,108
Möbel
Museum
ארמון הוֹפבּוּרג 12
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה
111
ארמון ֶשנבּרוּן 39 ,37
63 Augustinerkirche
69
הרים
אופני
דיוקנה 14
)ה(אגף השווייצרי ,ארמון
אופניים 133 ,69
הרמס־וילה 123
Schweizertrakt
הוֹפבּוּרג
134
מודרכים
רכיבה
טיולי
מוזיאון סיסי 12
13
אופרה 30-31
ָאם הוֹף 64 Am Hof
מרכז
בווינה,
אדריכלות
הלאומית
)ה(אופרה
אמבולנס 137
Architektur Zentrum
,30-31 ,7 Staatsoper
אמליה וילהלמינה ,הקיסרית
29 Wien
111 ,109 ,60
Amalia Wilhelmine von
אדריכלות ,סגנונות 51
Braunschweig)ה(אופרה העממית
118 Calenberg
אוטו וגנר ,ביתן Otto
60 Volksoper
ָא ָמליֶ ינבּוּרג Amalienburg
117 Wagner Pavillon
ונאשמרקט
ָ
)ה(אופרה
13
Opera, Naschmarkt
אוטובוס וחשמלית 133
אמנות דתית ,מוזיאון
108-15
טיולי אוטובוס מודרכים
הקתדרלה והמוזיאון
בתי־קפה וברים 114
134
Erzbischöfliches
מסלולי הליכה 111
138
נכים
מטיילים
Dom-und
מסעדות 115
אוטובוס ,נסיעה 132
43 Diözesanmuseum
מפה 108
אוֹיגֶ ן ,נסיך סאבויה Eugen
אמריקן בר American Bar
)ה(אוֹרנזֶ 'רי 22 Orangerie
ָ
50 ,40 ,13 von Savoyen
91
ָא ֶטרזֶ ה ,כריסטיאן לודוויג
ארמון הוֹפבּוּרג 13
נדרוֹמ ָדבּרוּנֶ ן
ֶ
ָא
Attersee, Christian
53 Andromedabrunnen
,23
)ה(בּלוֶ ֶודרה ,22 ,6
ֶ
119 ,52 ,25 Ludwig
אנדרטאות 54-5
116
ייזנמנגֶ ר ,רודולף
ַא ֶ
אנדרטה נגד המלחמה
אוכל ומשקאות
Eisenmenger, Rudolf
והפשיזם Mahnmal
אוכל וינאי 70-71
31
gegen Krieg und
עוגות 72-3
134
אינטרנט
54 Faschismus
קניות 140
אלברט מסקסוניה Albert
אנה מטירול Anna von
Kasimir von
ראו גם מסעדות
62 Österreich-Tirol
86 Sachsen-Teschen
אוֹלבּריך ,יוזף מריה
ָא ֶנקר ,שעון 87 Anker Uhr
 Olbrich, Joseph Mariaאלברטינה ,44 Albertina
)ה(אקדמיה לאמנויות
86
110
היפות Akademie der
שוֹטנרינג
בית הזֶ ֶצסיוֹן ָ 111 ,33 ,32אלזֶ רגרוּנד ראו ֶ
,44 bildenden Künste
ָואלזֶ רגרוּנד
111 ,109
)ה(אולם לרכיבת חורף
לטה דוֹנָ אוּ Alte Donau
ָא ֶ
)ה(אקדמיה למדעים
,15 ,12 Winterreitschule
68
Akademie der
16
נבּרג ,פטר Altenberg,
לט ֶ
ָא ֶ
90 Wissenschaften
קיץ
לרכיבת
)ה(אולם
76 Peter
)ה(אקוואריום Haus des
ראטהאוּס Altes
ָ
לטס
ָ Summer Riding Schoolא ֶ
67 Meeres
16
90
Rathaus
אר נובו Art Nouveau
)ה(אומות המאוחדות 128
51 ,32-3
אליזבת ,הקיסרית )סיסי(
אוסטריה ,לשכת התיירות
Elisabeth von
ארמון ֶשנבּרוּן Schloss
של Austrian Tourist
Österreich-Ungarn, Sissi
,36-9 ,7 Schönbrunn
134 Office
15
125 ,123 ,67
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בד אנד ברקפסט 139
ארמונות 50-51
בית האמנים Künstlerhaus
45
בובות ,תיאטרון 66
ראטהאוּס 90
ָ
לטס
ָא ֶ
בּוּסי ,סנטינו  Bussi, Santinoבית הדקלים Palmenhaus
אוּגארטן 51
ֶ
ארמון ָא
91 ,79 ,38
98
ארמון ָדאוּן־קינסקי 51
בית המוסיקה Haus der
בּוּראנצ'יני ,לוּדוֹביקוֹ
ארמון הוֹיוֹס Palais
43 Musik
Burnacini, Lodovico
119 Hoyos
118-19
בית העירייה ורובע
ארמון הוֹפבּוּרג ,12-17 ,6
המוזיאונים Rathaus,
בּוּרגארטן ,13 Burggarten
ֶ
87 ,85
Museumsquartier
52
ארמון לוֹבּקוֹביץ 50
102-7
בּוּרגק ֶפּלֶ ה ,ארמון הוֹפבּוּרג
ָ
ארמון ליכטנשטיין Palais
מסלולי הליכה 105
13 Burgkapelle
50 Liechtenstein
בּוּרגת ָיא ֶטר Burgtheater
ֵ
מסעדות 107
ארמון פּאלאוויצ'יני Palais
85 ,56
מפה 102
50 Pallavicini
בורומיאו ,קרלו Borromeo,
קניות 106
רסטל Palais
ארמון ֶפ ֶ
26-7 Carlo
בית הקברות המרכזי
50 Ferstel
)ה(בורסה 90 Börse
124 Zentralfriedhof
ארמון קוֹלאלטוֹ Palais
בּוֹש ,הירונימוס Bosch,
59 Collalto
בית־החולים העתיק Altes
נבּוֹרן־בּאטיַ אנִ י 44 Hieronymus 50
Allgemeines
ַ
ארמון ֶש
)ב(זול ,טיול 139
97 Krankenhaus
ארמון ֶשנבּרוּן ,36-9 ,7
מלונות 146
)ה(בּלוֶ ֶודרה ,6 Belvedere
ֶ
125 ,123 ,67
 119 ,117 ,44 ,22-5ראו
זיליסקנהאוס
ֶ
ָבּ
)ה(בּלוֶ ֶודרה ,44 ,22-5 ,6
ֶ
גם מקרלסקירכֶ ה עד
51 Basiliskenhaus
119 ,117
הבּלוֶ ֶודרה
ֶ
בטהובן ,לודוויג ואן
גָ יימילֶ ר שלֶ ְסל 125
) Beethoven, Ludwig vanבמקרה( חירום 137
דוֹרוֹתיאוּם 50
ֵ
58
בנקים 136
הרמס־וילה 125
)ה(אופרה הלאומית 31
ֶבּרגָ ,אלבּאן Berg, Alban
האר־שיקאנדר שלֶ ְסל
ֶ
לֶ
ארמון לוֹבּקוֹביץ 50
59
128
בית הזֶ ֶצסיוֹן 33
נצל Bergl,
ֶבּרג ,יוהאן וֶ ְ
קסנבּוּרג 128
לָ ֶ
37 Johann Wenzl
נשט ֶטר 125
בהייליגֶ ֶ
ביתו ָ
טראוּצוֹן 51
פּאלֶ ה ָ
ברהמס ,יוהנס Brahms,
התיאטרון שעל נהר וין
ארנסט פוּקס ,מוזיאון Ernst
58 Johannes
111
Fuchs Privatmuseum
מאיֶ יר ָאם ְפ ָּפרפּלאץ  74ברויגל ,פיטר האב Pieter
128
20 Bruegel de Oude
נוּסדוֹרף 128
ָארצ'ימבּוֹלדוֹ ,ג'וּזֶ ֶפּה ,קיץ
חתונת האיכרים 18
תיאטרון יוֹזֶ פשטאט 56
Arcimboldo, Giuseppe
בּרוּקנֶ ר ,אנטון Bruckner,
19
בטיחות 137
60 ,59 Anton
אתרי אינטרנט 138 ,134
בּידרמאיֶ יר ,אדריכלות
ֶ
 Biedermeier-Architekturברי־יין 74-5 Heurigen
ב
51
בריאות 137
נבּרג ,שושלת
בּאבּ ֶ
ֶ
ביוב 62
בריכת ההרפתקה דיאנה־
40 Babenberger
טרופיקנה Diana-
ביורוקרטיה 135
67 Erlebnisbad
ַבּאטיַ אנִ י ,משפחת
ביטוח בריאות 137
50 Batthyány family
ברים 74-5
ֶבּיֵ יר ,כריסטיאן Beyer,
בארוק ,אדריכלות 51
ונאשמרקט 114
ָ
האופרה
38 Christian
בגדים
מקרלסקירכֶ ה עד
בירה 71
)ב(מסעדות 141
הבּלוֶ ֶודרה 120
ֶ
בית האגודה למוסיקה
קניות 140
117 ,60 Musikverein
מרכז וינה 91

149
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ג'אזפסט 80 Jazzfest
ֶ
גאסר ,יוזף Gasser, Josef
ֶ
30
גארדקירכֶ ה 118
ֶ
גולף 69
זוֹמ ֶטר 65 ,51 Gasometer
גָ ֶ
גָ יימילֶ ר שלֶ ְסל Geymüller-
125 Schlössel
גלגל ענק 66
גלוֹריֶ ֶיטה 38 Gloriette
גלריות לאמנות  44-5ראו
גם מוזיאונים
גלריות
)ב(מרכז וינה  93ראו גם
מוזיאונים וגלריות
בבּלוֶ ֶוד ֶרה
)ה(גן האלפיני ֶ
Alpengarten im
53 Belvedere
גן החיות של לָ יינץ Lainzer
68 Tiergarten
גני־חיות
)ה(אקוואריום 67
בשנבּרוּן 66 ,38
גן־החיות ֶ
גניבה 137
גנים ,ראו פארקים וגנים
גראן ,דניאל Gran, Daniel
27 ,14
גרגוריוס הקדוש עם
לבלרים 19
גרימן ,מריה Griemann,
93 Maria
רסטל ,ריכארד Gerstl,
גֶ ְ
119 ,25 Richard
דיוקן עצמי צוחק 24
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בתי כלבו 64-5
בתי־חולים 137
בתי־מרקחת 137
בתי־קפה 76-7
ונאשמרקט
ָ
)ה(אופרה
114
)ב(מרכז וינה 94
מקרלסקירכֶ ה עד
הבּלוֶ ֶודרה 120
ֶ
בתי־קפה 135
בתי־תה ,מרכז וינה 94

גרף ,פול אנטואן Graff,
הרמס־וילה 123
25 Paul Antoine
)ה(מוזיאון לטבע 103
גתה ,אנדרטה לזכרו
)ה(מוזיאון לתולדות
,54 Goethe Monument
האמנות 18
110
האנסןֵ ,תיאוֹפיל פון
ֶ
גתה ,יוהאן וולפגנג פון
Hansen, Theophil von
Goethe, Johann
)ה(אקדמיה לאמנויות
110 Wolfgang
היפות 109
)ה(בורסה 90
ד
בית האגודה למוסיקה
דאלי ,סלבדור Dalí,
117
50 Salvador
)ה(כנסייה היוונית
ליצ'ה
ד'אליוֹ ,דוֹנאטוֹ ֶפ ֶ
ָ
אורתודוכסית 48
d'Allio, Donato Felice
)ה(פרלמנט 104
118
האס האוס 51 Haas Haus
דאלס ,ג'ון פוסטר Dulles,
הבסבורג ,שושלת
23 John Foster
,Habsburger Dynastie
דואר ,סניפים 136
40-41
דוֹד ֶרר ,היימיטו פון
ֶ
אוסף הריהוט הקיסרי
Doderer, Heimito von
111
98
ראטהאוּס 90
ָ
לטס
ָא ֶ
דוֹנָ אוּאינזֶ ל 68 Donauinsel
ארמון הוֹפבּוּרג 14 ,12
דוֹנֶ ר ,גיאורג רפאל Donner,
)ה(מוזיאון לתולדות
Georg Raphael
האמנות 20 ,18
ארמון ֶשנבּרוּן 37
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה 90 ,90
)ה(בּלוֶ ֶודרה 22
ֶ
שט ָפנסדוֹם 9 ,8
ֶ
מזרקות 87 ,53
דוֹנֶ רבּרוּנֶ ן ֶ Donnerbrunnenהגֶ לֶ ה ,מקס Hegele, Max
87 ,53
124
דוֹרוֹתיאוּם 50 Dorotheum
ֵ
נבּרג ,פרדיננד ֶה ֶצנדוֹרף
הוֹה ֶ
ֶ
פון Hohenberg,
דיטריך ,מרלן Dietrich,
Ferdinand Hetzendorf
144 Marlene
38 von
דיטריכשטיין ,הרוזן 50
הוֹיריגֶן )ברי־יין( Heurigen
אלבּרכט Dürer,
ֶ
דירר,
ֶ
74-5
44 ,20 Albrecht
הוֹך ,פיטר ֶדה Hooch,
מדונה וילד עם אגס 19
20 Pieter de
דמי כניסה 139
הוֹכשטרלבּרוּנֶ ן
ָ
דנובה ,טיולי שיט 133 ,132
53 Hochstrahlbrunnen
דנובה ,תעלה 68
הוֹלַ יין ,הנס Hollein, Hans
ָדנוּבּיוּס בּרוּנֶ ן Danubius
51 ,20
53 Brunnen
אוּאר ,וילהלם
הוֹלצבּ ֶ
ָ
דרכון 132
65 Holzbauer, Wilhelm
ה
נסרייך
פריד ָ
וואסרֶ ,
רט ֶ
הוּנד ְ
ֶ
אוּאר ,קרל פון
האזֶ נָ ֶ
Hundertwasser,
Hasenauer, Karl von
,25 ,7 Friedensreich
123 ,44 ,34-5
בּוּרגת ָיא ֶטר 85
ֵ

וואסרהאוס
רט ֶ
הוּנד ְ
ֶ
,7 Hundertwasserhaus
123 ,34-5
הוֹפבּוּרג ,ארמון Hofburg
87 ,85 ,12-17 ,6 Palace
הופמן ,יוזף Hoffmann,
55 Josef
הוֹפמנסתאל ,הוגו פון
Hofmannsthal, Hugo
76 von
הזמנות
מלונות 141
מסעדות 141
היטלר ,אדולף Hitler, Adolf
52 ,41 ,15
היידן ,יוזף Haydn, Joseph
58
)ה(אקדמיה למדעים 90
גָ יימילֶ ר שלֶ ְסל 125
שעון ָא ֶנקר 87
ָהייליגֶ נקרוֹיצהוֹף
90 Heiligenkreuzerhof
נשט ֶטר ,ביתו של
ָהייליגֶ ֶ
בטהובן Heiligenstädter
Haus des
Heiligenstädter
125 Testaments
ַהיימוֹ ,אוטו פון Haymo,
90 Otto von
בּרנט ,לוקאס פון
הילד ָ
ֶ
Hildebrandt, Lukas von
ארמון ָדאוּן־קינסקי 51
)ה(בּלוֶ ֶודרה 22
ֶ
)ה(מוזיאון לפולקלור 104
ריסטנקירכֶ ה מריה
פּיא ֶ
ָ
טרוֹי 105
רגגארטן 118
ֶ
נבּ
שוור ֶצ ֶ
ָ
היסטוריה 40-41
היסטוריים ,מבנים 50-51
היצינג 128 Hietzing
לדנפּלאץ Heldenplatz
ֶה ֶ
13
הליכה 69
ָהלָ מאש 81 Hallamasch
למר ,אדמונד Hellmer,
ֶה ֶ
110 ,54 Edmund

למר ,הרמן Helmer,
ֶה ֶ
104 ,61 ,60 Hermann
ֶהנֶ ל ,ארנסט יוליוס Hähnel,
30 Ernst Julius
הצבא האדום ,מצבת
Heldendenkmal der
119 Roten Armee
הרדליקה ,אלפרד Hrdlicka,
54 Alfred
הרולד ,בלתזר Herold,
55 Balthasar
הרמס־וילה Hermesvilla
125 ,123

וייטריד ,רייצ'ל Whiteread,
86 Rachel
ויֶ ינאלה 81 Viennale
וילה מוֹלֶ ר 51 Villa Moller
נבּרג
וילהלמינֶ ֶ
ֶ
69 Wilhelminenberg
וין מודרן 80 Wien Modern
וינדוֹבּוֹנָ ה ,40 Vindobona
62
וינה ,אוניברסיטת
99 ,97 Universität Wien
וינה ,המרכז הבינלאומי של
Vienna International
128 Centre
וינה התת־קרקעית 62-3
וינה ,יערות 124 ,122 ,69
וינה ,לשכת התיירות של
Vienna Tourist Office
134
וינה ,מוזיאון בקרלספּלאץ
Wien Museum
110 ,43 Karlsplatz
וינה קארד Vienna Card
139
וינה רבתי 122-9
מסלולי הליכה 125
מסעדות 129
מפה 122
סאבר
לטר ,פרנץ ְק ֶ
רה ֶ
וינט ָ
ֶ
Winterhalter, Franz
14 Xaver
רקשט ֶטה Wiener
ֶ
וינֶ ר וֶ
42 Werkstätte
סטוֹוכֶ ן Wiener
וינֶ ר ֶפ ְ
80 Festwochen
וירגילק ֶפּלֶ ה Virgilkapelle
ָ
63
לאסקס ,דייגו Velázquez,
ֶ
וֶ
20 Diego
וֶ רוֹנֶ זֶ ה ,פאולו Veronese,
20 Paolo

ואגֶ נבּוּרג 39 Wagenburg
ואן ַאייק ,יאן Van Eyck, Jan
20
ואן גוך ,וינסנט Van Gogh,
45 Vincent
ואן דייק ,אנטוני Van Dyck,
44 Anthony
וגנר ,אוטו Wagner, Otto
124 ,118 ,25
אלברטינה 44
ארמון הוֹיוֹס Palais
119 Hoyos
ביתן אוטו וגנר 117 ,51
וגנר האוס 111 ,110
מוזיאון ארנסט פוּקס 128
מיוליקה האוס 109 ,108
רקאסה 85
ֶ
פּוֹסטשפּ
ָ
שטיינהוֹף ,49
קירכֶ ה ָאם ָ
123
ֶר ֶסלפארק 119
וֶ דוֹרן ,מנפרד Wehdorn,
65 Manfred
ווֹטיפקירכֶ ה Votivkirche
99 ,97 ,48
ווֹטרוּבּה ,פריץ Wotruba,
ָ
55 ,49 Fritz
ז
ווֹטרוּבּקירכֶ ה
ָ
ז'אדוֹ ,ניקולא Jadot,
49 Wotrubakirche
38 Nicolas
סאבר
וולס ,אורסון  Welles, Orsonזֶ גֶ נשמיט ,פרנץ ְק ֶ
62
Segenschmid, Franz
38 Xaver
ויזה 132
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ח

חג המולד 81
חג המולד ,שוקי 80
חג הפסחא 81
חג הפסחא ,שוקי 81
חנויות ספרים 140
חניה 135 ,132
חשמלית 133

ט

ָטבּוֹרי ,ג'ורג' Tabori,
57 George
טוויין ,מארק Twain, Mark
144
טורקי ,מצור )40 ,11 (1683
טורקית ,מזרקה
Yunus-Emre-Brunnen
53
טיולים מודרכים 134
מטיילים נכים 138
טינטוֹרטוֹ 20 Tintoretto
ֶ
טיסה 132
טיפוס 69
טיפים 135
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י

יאן השלישי סוֹבּיֶ יסקי ,מלך
פולין ,Jan III Sobieski
124
יֶ גֶ ר ,תיאודור Jäger,
98 Theodor
יהודים 86
)ה(מוזיאון היהודי של
העיר וינה 42-3
מזרחי־האוס 86
יוהן ,הארכידוכס Johann,
53 Erzherzog
יוהן שטראוס ,אנדרטה
לזכרו Johann Strauß
54 Monument
יוונית אורתודוכסית ,כנסייה
Griechisch-Orthodoxe
48 Kirche
יוזף הראשון ,הקיסר
,37 ,13 Joseph I, Kaiser
118

כ

כדורגל 69
כייסים 137
כללי לבוש 141
כנסיות 48-9
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה 63
גארדקירכֶ ה 118
ֶ
וֹוטיפקירכֶ ה 99 ,97 ,48
וֹוטרוּבּקירכֶ ה 49
ָ
וירגילק ֶפּלֶ ה 63
ָ
זוּאיטנקירכֶ ה 49
יֶ ֶ
)ה(כנסייה היוונית
אורתודוכסית 48
מיכאלֶ רקירכֶ ה 62 ,48
ֶ
מינוֹריטנקירכֶ ה 90
ֶ
שטאדה 49
ֶ
מריה ָאם גֶ
זיאנֶ רינֶ נקירכֶ ה 118
ָסלֶ ָ
רביטנקירכֶ ה 99
ֶס ֶ
פטרסקירכֶ ה 90
ריסטנקירכֶ ה מריה
פּיא ֶ
ָ
טרוֹי 105
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה 48
ָ
קירכֶ ה ָאם הוֹף 90
שטיינהוֹף ,49
קירכֶ ה ָאם ָ
125 ,123
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה 90 ,62
קרלסקירכֶ ה ,48 ,26-7 ,6
119 ,117
רוּפּרכטסקירכֶ ה 86
ֶ
כסף 136
כספומטים 140

ל

לאופולד המהולל Luitpold
40 der Erlauchte
לאופולד הראשון ,הקיסר
,14 Leopold I, Kaiser
90 ,49
לאופולד הרביעי ,המהולל
Leopold VI., der
90 ,87 Glorreiche
לאופולד השלישי ,הקיסר
,125 Leopold III, Kaiser
128
לאופולד וילהלם,
הארכידוכס Erzherzog
Leopold Wilhelm von
20 Habsburg
לאופולד ,מוזיאון Leopold
105 ,29 Museum
לאופולד ,רודולף Leopold,
29 Rudolf
לאופולדסבּרג
ֶ
125 Leopoldsberg
לב העיר ,מסלול הליכה 69
לֶ האר ,פרנץ Lehár, Franz
144 ,128
האר־שיקאנדר שלֶ ְסל
ֶ
לֶ
Lehar-Schikaneder
128 Schlössl
לוּאגֶ ר ,דוקטור קרל Lueger,
ֶ
124 Dr Karl
לוֹבּאוּ 128 Lobau
לוֹבּקוֹביץ ,משפחת
50 Lobkowitz
לוֹס ,אדולף 25 Loos, Adolf
אמריקן בר 91
וילה מוֹלֶ ר 51
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ
119

מ

מאהלר ,גוסטב Mahler,
59 Gustav
)ה(אופרה הלאומית 31
בית האגודה למוסיקה 60
קברו 55
אוּלבּרטש ,פרנץ אנטון
ָמ ֶ
Maulbertsch, Franz
105 Anton
מאטיֶ ילי ,לורנצו Mattielli,
26 ,23 Lorenzo
מאיֶ יר ָאם ְפּ ָפרפּלאץ Mayer
74 am Pfarrplatz
מאפה 73
מאצוֹלָ ה ,פרנצ'סקו
45 Mazzola, Francesco
מאקארט ,הנס Makart,
123 Hans
מארי אנטואנט ,מלכת
צרפת Marie-Antoinette
39 ,37 d'Autriche
רסבּרגֶ ר ,יוזף
ָמ ֶד ֶ
42 Madersberger, Josef
)ה(מוזיאון היהודי של העיר
וינה Jüdisches Museum
42-3 der Stadt Wien
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זוּם ,מוזיאון הילדים Zoom
,29 ,28 Kindermuseum
67
זיגמונד פרויד ,מוזיאון
Sigmund Freud
99 ,97 Museum
זיגמונד פרויד פארק
Sigmund-Freud-Park
100 ,99 ,53
זיגמונד פרויד פארק
Sigmund Freud Park
100 ,99 ,53
זיקרדסבּוּרג ,אוגוסט פון
ָ
Siccardsburg, August
30 von
מפּר ,גוֹטפריד Semper,
זֶ ֶ
103 ,85 ,18 Gottfried
זֶ ֶצסיוֹן ,בית Wiener
,7 Secessionsgebäude
111 ,109 ,32-3
זֶ ֶצסיוֹן ,תנועה Wiener
25 Secession

גראבּן Tiefer Graben
ֶ
טיפר
ֶ
59
טיציאן 44 ,20 Titian
)ה(מדונה עם הדובדבנים
19
גארטן Tiroler
ֶ
טירוֹלֶ ר
53 Garten
טכנולוגיה ,מוזיאון וינה
Technisches Museum
66 ,42 Wien
טלוויזיה 136
טלפונים 136
טלפונים ניידים 136
טניס 69
ֶטנקאלָ ה ,ג'ובאני פייטרו
Tencala, Giovanni
50 Pietro
ֶטר בּוֹרךֶ ,חרארד ter Borch,
20 Gerard
טראוּצוֹן ,הרוזן Trautson,
ָ
51 Graf von
טרוֹגֶ ר ,פול Troger, Paul
37
טרוצקי ,ליאון Trotsky,
76 Leon

יוֹזֶ ף השני ,הקיסר Joseph
41 II, Kaiser
בית־החולים העתיק 97
ואגֶ נבּוּרג 39
יוֹזֶ פינוּם 98 ,46
)ה(כנסייה היוונית
אורתודוכסית 48
יוֹזֶ פינוּם ,46-7 Josephinum
99 ,98
זוּאיטנקירכֶ ה
יֶ ֶ
49 Jesuitenkirche
יין ,מרתפים 63
יינות 71
ימי־הביניים ,אדריכלות 51

כרטיסי אשראי 136 ,135
)ב(חנויות 140
כרכרות ,מוזיאון
46 Fiakermuseum
כרמים 124
רמר ְקט
ליט ְ
רמ ֶ
כָּ ֶ
64 Karmelitermarkt
כתבי־עת 136

קפה מוּזֵ יאוּם ,111 ,77
114
לוֹס האוס ,86 Loos Haus
87
ליבּני ,יוהן Libenyi, Johann
ֵ
97
יידן ,ניקלאס גֶ רהארט ואן
לַ ֶ
Leyden, Niklas
10 Gerhaert van
ליכטנשטיין ,משפחת
98 ,50 Liechtenstein
ליפּיצאנֶ ר ,סוסים
16-17 Lipizzaner
לסינג ,מריה Lassnig,
128 Maria
לֶ פלֶ ר ,ברנהרד Löffler,
25 Bernhard
קסנבּוּרג 128 Laxenburg
לָ ֶ
לשכת מידע לתיירים ,134
138

)ה(מוזיאון הפתולוגי־אנטומי
PathologischAnatomisches Museum
99 ,47
מוזיאון וֶ סטליכט WestLicht
Schauplatz für
43 Fotografie
)ה(מוזיאון לטבע
Naturhistorisches
105 ,103 ,42 Museum
מוזיאונים וגלריות ,42-3
46-7
אוסף ֶא ֶסל 128
אלברטינה 86 ,44
)ה(אקדמיה לאמנויות
היפות 44
בית האמנים 45
בית הולדתו של שוברט
99
בית המוסיקה 43
בית מוצרט בווינה
,42 Mozarthaus Wien
59
ביתו של בטהובן
נשט ֶטר 125
בהייליגֶ ֶ
ָ
)ה(בּלוֶ ֶודרה 44
ֶ
ואגֶ נבּוּרג 39
טיול בזול 139
יוֹזֶ פינוּם 99 ,98 ,46-7
מוזיאון ארנסט פוּקס 128
בשוֹטנשטיפט
ֶ
)ה(מוזיאון
Museum im
45 Schottenstift
מוזיאון האדם השלישי
47 Third Man Museum
)ה(מוזיאון היהודי של
העיר וינה 42-3
מוזיאון הילדים זוּם 67
מוזיאון הכרכרות 46
מוזיאון המצלמה והצילום
43
מוזיאון הפשע 46
)ה(מוזיאון הפתולוגי־
אנטומי 99 ,47
מוזיאון הקברנים 46
מוזיאון הקפה 47

153

אינדקס

אינדקס
154

מוֹזֶ ר ,קוֹלוֹמן Moser,
מיכאלֶ ר ,אגף
ֶ
מוזיאונים וגלריות ,המשך
13 Michaelertrakt
110 ,49 ,25 Koloman
מוזיאון הקרקס והליצן
Circus-und
מיכאלֶ רפּלאץ
ֶ
מולוטוב ,ויצ'סלאב
47 Clownmuseum
53 Michaelerplatz
23 Molotov, Vyacheslav
מיכאלֶ רקירכֶ ה
ֶ
מוזיאון הקתדרלה
מונה ,קלוד ,השף Monet,
62 ,48 Michaelerkirche
25 Claude
והמוזיאון לאמנות דתית
43
מינוֹריטנקירכֶ ה
ֶ
מונית 133
90 Minoritenkirche
מוזיאון השנאפּס 46
מטיילים נכים 138
מיסים 140
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ מוסיקה 110
מכבי־אש 137
119 ,43
אולמות 60-61
מכונית 133 ,132
מוזיאון וינה לטכנולוגיה
מלחינים 58-9
מכונית ,חניה 135
66 ,42
פסטיבלים 81 ,80
מכס ,תקנות 132
מוזיאון זיגמונד פרויד ,97
קניות 140
99
מלונות 139
מועדוני ריקודים 61
מלונות 142-7 ,141
מוזיאון לאופולד  105 ,29מועדונים ,מרכז וינה 91
מטיילים נכים 138
)ה(מוזיאון לאמנות
מוצרט ,וולפגנג אמדיאוס
שימושית Museum für
מלונות בטווח המחירים
Mozart, Wolfgang
42 Angewandte Kunst
הבינוני 145
,59 ,58 ,54 Amadeus
מלונות בטווח המחירים
128
)ה(מוזיאון לטבע ,103 ,42
הזול 146
105
)ה(אופרה הלאומית ,30
מלונות במיקום מצוין
31
מוזיאון ליכטנשטיין ,98
143
99
ארמון הוֹפבּוּרג 15 ,13
מלונות יוקרה 142
)ה(מוזיאון לפולקלור 104
ארמון ֶשנבּרוּן 36
מלונות למשפחות 147
בית־הקברות סנקט מרקס
)ה(מוזיאון לשעונים 46
מלונות עתיקים 144
128
)ה(מוזיאון לתולדות
מלחינים 58-9
מצבת זיכרון 59
האמנות ,42 ,18-21 ,6
מלחמת העולם השנייה 8
105 ,103 ,44
קברו 59
מנגו 115 Mango
שט ָפנסדוֹם 11
ֶ
)ה(מוזיאון לתולדות
מוצרט ,קונסטנצה ) Mozart,מ(נֶ פּוֹמוּק ,יאן Jan
הצבא 43
105 Nepomucký
59 ,11 Constanze
מוזיאון קרן לודוויג
מוצרטפּלאץ  Mozartplatzמס ערך מוסף )מע"מ( USt
לאמנות מודרנית
140
(MUMOK) Museum
59
מסלולי הליכה 133 ,68-9
Moderner Kunst
מוקדי סכנה 135
ונאשמרקט
ָ
)ה(אופרה
 ,29 ,28 Stiftung Ludwigמוּר ,הנרי Moore, Henry
105
111
27
)ב(ווינה רבתי 125
מרכז האדריכלות של
מזכרות 140
ווינה 29
טיולים ברגל 134
מזרחי־האוס Misrachi-
מרכז וינה לאמנות
מקרלסקירכֶ ה עד
86 Haus
הבּלוֶ ֶודרה 119
ֶ
)שוֹטנשטיפט( 63
ֶ
מזרקות 53
)ב(מרכז וינה 87
)ה(מרכז לאמנות 45
מטבע 136
רובע המוזיאונים 105
עתיקות רומיות 62
ֶמ ֶטרניך ,הנסיך קלמנס
שוֹטנרינג ָואלזֶ רגרוּנד 99
ֶ
Klemens Wenzel Lothar
פורום האמנות של בנק
40 von Metternich
מסעדות 141 ,78-9
אוסטריה 45
מידע לתיירים 134
שוֹטנרינג ָואלזֶ רגרוּנד
ֶ
קוּנסטהאוס וין 44
101
מוּזיקפילמפסט
ֶ
מיוליקה האוס Majolika
)ב(מרכז וינה 95
111 ,109 Haus
80 Musikfilmfest

מערכת ארוחת בוקר 19
)מ(קרלסקירכֶ ה עד
הבּלוֶ ֶודרה 121
ֶ
טראוּצוֹן 51
פּאלֶ ה ָ
ונאשמרקט
ָ
)ה(אופרה
שעון ָא ֶנקר 87
115
ֶת ֶרזיאנוּם 119
בית העירייה ורובע
שטראסה
ֶ
מריה־הילפר
ֶ
המוזיאונים 107
,69 Mariahilfer Strasse
וינה רבתי 129
111 ,110
טיול בזול 139
מרכז וינה 84-95
מטיילים נכים 138
בתי־קפה ובתי תה 94
קסאפר,
ֶ
ֶמ ֶסרשמידט ,פרנץ
מועדונים וברים 91
ראשי דמויות
Messerschmidt, Franz
מסלולי הליכה 87
24 Xavier
מסעדות 95
מקמילן ,הרולד Macmillan,
מפה 84
23 Harold
קניות 92-3
מקסימיליאן הראשון ,הקיסר
 41 Maximilian I, Kaiserמרכז וינה לאמנות
)שוֹטנשטיפט( Art Cult
ֶ
מקסימיליאן השני ,הקיסר
63 Centre
Maximilian II, Kaiser
)ה(מרכז לאמנות
ארמון הוֹפבּוּרג 13
45 Kunsthalle
ארמון ֶשנבּרוּן 36
בית־הספר הספרדי
משטרה 137
לרכיבה 17 ,16
משקאות 71
מקסיקו
קיסר
מקסימיליאן,
משרדי חלפנות 136
97 ,15 Maximiliano I
מתיאס ,הקיסר Matthias,
מרגריטה תרסה ,הנסיכה
90 ,38 Kaiser
Margarita Teresa,
מתנות 140
20 Infanta
שטאדה Maria
ֶ
מריה ָאם גֶ
נ
49 am Gestade
נאשמרקט ,64 Naschmarkt
ָ
מריה לואיזה ,מלכת צרפת
 111 ,109ראו גם
Marie-Louise d'Autriche
ונאשמרקט
ָ
האופרה
63 ,39 ,14
מריה תרזה ,קיסרית Maria
נוּבל ,ז'אן 65 Nouvel, Jean
ֶ
 Theresia von Österreichנוֹיֶ יה בּוּרג ,12 Neue Burg
41
13
אוסף הריהוט הקיסרי
ראטהאוּס Neues
ָ
נוֹיֶ יס
111
105 ,103 Rathaus
)ה(אנדרטה לזכרה של
נוּסדוֹרף ,122 Nussdorf
מריה תרזה 54
128
ארמון הוֹפבּוּרג 13 ,12
ארמון ֶשנבּרוּן  39 ,37 ,36ניטש ,הרמן Nitsch,
128 ,25 Hermann
גארדקירכֶ ה 118
ֶ
ניל ,אדוארד פאן ֶדר Nüll,
הרמס־וילה 123
30 Eduard van der
קסנבּוּרג 128
לָ ֶ
נכים ,מטיילים 138
)ה(מוזיאון לטבע 103

נמל־התעופה וין שוֶ וכאט
Flughafen Wien
132 Schwechat
נפוליאון הראשון ,הקיסר
Napoléon Bonaparte
40
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה 63
ארמון ֶשנבּרוּן 39 ,37
נפוליאון השני ,מלך רומא
14 Napoléon II
נֶ פּטוּנבּרוּנֶ ן
53 Neptunbrunnen
נשפים ,עונה 80

ס

סאלם ,ניקולאוס פון Salm,
97 Niklaus von
סוסים
בית־הספר הספרדי
לרכיבה 16-17
כרכרות רתומות לסוסים
133
סזאן ,פול Cézanne, Paul
45
סטאנֶ טי ,ג'ובאני Stanetti,
27 Giovanni
סטודנטים ,מקומות בילוי
בשוֹטנרינג ָואלזֶ רגרוּנד
ֶ
100
סטפאנוס הקדוש 11
סלבאטוֹרק ֶפּלֶ ה
ָ
51 Salvatorkapelle
זיאנֶ רינֶ נקירכֶ ה
ָסלֶ ָ
Salesiannerinenkirche
118
סנקט מרקס ,בית־הקברות
Sankt-Marxer-Friedhof
128
סנקט־אוּלריכס־פּלאץ
105 Sankt-Ulrichs-Platz
ספרדי ,בית־הספר לרכיבה
Spanische Reitschule
16-17 ,12
רביטנקירכֶ ה
ֶס ֶ
99 Servitenkirche
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פורום האמנות של בנק
מוזיאון זיגמונד פרויד 97
ע
אוסטריה Kunstforum
קפה לנדטמן 76
עוגות 72-3
45 Bank Austria
פרידריך השלישי ,הקיסר
עיתונים 139 ,136 ,134
פטרסקירכֶ ה Peterskirche
,10 Friedrich III, Kaiser
באם הוֹף
עמוד מריה ָ
90
124 ,41
55 Mariensäule am Hof
ָ
פיא ֶקר )כרכרה(  133 fiakerפרידריך ,קספר דויד ,נוף
עתיקות ,חנויות 93
צוק בהרי אֶ לבֶּ ה
ריסטנקירכֶ ה מריה טרוֹי
פּיא ֶ
ָ
Friedrich, Caspar David
Piaristenkirche Maria
פ
24
105 Treu
פּאלאוויצ'יני ,משפחת
פריוּנג 64 Freyung
ָ
פּילגרם ,אנטון Pilgram,
50 Pallavicini
לוּתנֶ ר ,יוהן Preleuthner,
פּר ְ
ֶ
10 Anton
פּאלאס ָא ֶתנֶ ה בּרוּנֶ ן Pallas
31 Johann
פּינֶ ה ,אנטואן Pinay,
53 Athene Brunnen
)ה(פרלמנט
23 Antoine
פּאקאסי ,ניקולאוס Pacassi,
Österreichisches
פיקאסו ,פבלו Picasso,
118 Nikolaus
105 ,104 Parlament
45 Pablo
פארקים וגנים 52-3
רמלוּנגסבּרוּנֶ ן
ֶפ ֶ
פישר פון ֶארלאך ,יוזף
ֶ
אוּגארטן 52
ֶ
ָא
Vermählungsbrunnen
עמנואל Fischer von
ארמון ֶשנבּרוּן 123
53
Erlach, Josef Emanuel
בּוּרגארטן 52 ,13
ֶ
פרנץ הראשון ,הקיסר Franz
118 ,53 ,27 ,13
)ה(בּלוֶ ֶוד ֶרה 117 ,22-3
ֶ
38 I, Kaiser
)ה(אולם לרכיבת חורף
בבּלוֶ ֶוד ֶרה
)ה(גן האלפיני ֶ
פרנץ השני ,הקיסר Franz
16
53
41 II, Kaiser
ארמון הוֹפבּוּרג 15
גן החיות של לָ יינץ 68
נבּוֹרן־בּאטיַ אנִ י  50פרנץ יוזף הראשון ,הקיסר
ַ
ארמון ֶש
זיגמונד פרויד פארק ,53
Franz Joseph I, Kaiser
ארמון ֶשנבּרוּן 36
100 ,99
41 ,40 ,15
קרלסקירכֶ ה 27 ,26
גארטן 53
ֶ
טירוֹלֶ ר
אאוגוסטינֶ רקירכֶ ה 63
רובע המוזיאונים 28
לוֹּבּאוֹ 128
ארמון הוֹפבּוּרג 87 ,12
רגגארטן 118
ֶ
נבּ
שוור ֶצ ֶ
ָ
)ה(מוזיאון לפולקלור 104
הרמס־וילה 123
ֶפּלֶ גריני ,אנטוניו Pellegrini,
פוֹלקסגארטן 52 ,13
ֶ
לוֹס האוס 86
118 Antonio
פּראטר 68 ,53
ֶ
מותו 41
פליפה הרביעי ,מלך ספרד
ראטהאוּס פארק 52-3
ָ
קונצרטהאוס 60
20 Felipe IV
שטאטפארק 52
פרנץ שוברט ,האנדרטה
ֶשנבּרוּן פארק ֶ 66 ,52 ,38פלנֶ ר ,פרדיננד Fellner,
לזכרו Schubert-
104 ,61 ,60 Ferdinand
פּוֹלגֶ ר ,אלפרד Polgar,
54 Denkmal
פסטיבלים 80-81
76 Alfred
פרנץ שטפן ,הקיסר Franz
פולקסגארטן  Volksgartenפסטיבלים דתיים 81
103 ,39 ,37 I. Stephan
ֶפּסטסאוּלֶ ה 90 Pestsäule
91 ,61 ,52 ,13
פרנציסקוס מאסיזי
פעילויות חוץ 69
ליצ'ה Fontana,
פונטנהֶ ,פ ֶ
11 Francesco d'Assisi
פעילויות לילדים 66-7
47 Felice
פרנציסקנֶ רפּלאץ
ָ
פּראטר 68 ,53 Prater
ֶ
90 Franziskanerplatz
רקאסה
ֶ
פּוֹסטשפּ
ָ
85 Postsparkasse
פרדיננד הראשון ,הקיסר
פרנציסקנֶ רקירכֶ ה
ָ
,15 Ferdinand I, Kaiser
48 Franziskanerkirche
פּוֹצוֹ ,אנדריאה Pozzo,
41
50 ,49 ,48 Andrea
רסטל ,היינריך Ferstel,
ֶפ ֶ
פרדיננד השלישי ,הקיסר
97 ,50 ,42 Heinrich
פּוֹק ,טוביאס ויוהן Pock,
9 Tobias, Johann
רסטר ,אמיל ,ריטר פון
ֶ 90 Ferdinand III, Kaiserפ ֶ
Förster, Emil, Ritter von
פוּקס ,ארנסט  Fuchs, Ernstפרויד ,זיגמונד Freud,
50
128
98 ,96 Sigmund

קופ הימלבלאו ,משרד
פשיעה 137 ,135
אדריכלים Coop
פשע ,מוזיאון
65 Himmelblau
46 Kriminalmuseum
קוק ,קפטן ג'יימס Cook,
14 Captain James
צ
קוקושקה ,אוסקר
ָצאוּנֶ ר ,פרנץ Zauner,
,25 Kokoschka, Oskar
50 Franz
45 ,29
צווייג ,שטפן Zweig, Stefan
טבע דומם עם טלה מת
144
24
צוֹיגהאוּס 51 Zeughaus
ָ
וינצ'נצוֹ Coronelli,
קוֹרוֹנֶ ליֶ ,
צוּמבּוּש ,קספר פון
14 Vincenzo
Zumbusch, Kaspar von
קוֹרנהוֹיזֶ ל ,יוזף Kornhäusel,
54
56 Josef
ציות לחוקים 135
)ה(קזינו בשוורצנברגפּלאץ
ציטה ,הקיסרית Zita von
ָ
Kasino am
11 Bourbon-Parma
57 Schwarzenbergplatz
ֶצ'ליניֶ ,בּנוֶ ונוּטוֹ ,סָ לי ֶָירה
קינוח 73
19 Cellini, Benvenuto
קינסקי ,משפחת 51 Kinsky
קירכֶ ה ָאם הוֹף Kirche am
ק
90 Hof
נבּרג ,69 Kahlenberg
קאלֶ ֶ
שטיינהוֹף Kirche
קירכֶ ה ָאם ָ
124
,123 ,49 am Steinhof
קאמזינָ ה ,אלברט
ֶ
125
27 Camesina, Albert
קלוֹסטרנוֹיבּוּרג
ֶ
קאמרשפּילֶ ה
ֶ
128 Klosterneuburg
57 Kammerspiele
קלימט ,ארנסט Klimt,
קאנאלֶ טוֹ 20 Canaletto
85 Ernst
קארה מוסטפה Kara
ָ
קלימט ,גוסטב Klimt,
105 ,40 Mustafa
Gustav
רמאוּס Cabaret
קברט פלֶ ֶד ָ
אוניברסיטת וינה 97
63 Fledermaus
אלברטינה 44
בריאני ,מקסימיליאן פון
ָק ָ
ֵ
בּוּרגת ָיא ֶטר 85
Cavriani, Maximilian
בית הזֶ ֶצסיוֹן 33
144 von
בית־חווה באוסטריה
קברנים ,מוזיאון
עילית 25
46 Bestattungsmuseum
)ה(בּלוֶ ֶודרה 44
ֶ
קולנוע 139
)ה(בּלוֶ ֶוד ֶרה העילי 119
ֶ
קוּנטמן ,קרל Kundmann,
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ
54 Carl
119 ,43
קוּנסטהאוס וין KunstHaus
מוזיאון לאופולד 29
44 Wien
)ה(נשיקה 25 ,24 ,6
קוּנסטקאמר )חדר האמנות
ֶ
קברו 55
והפלאות( Kunstkammer
21
שדרה בפארק של אחוזת
קאמֶ ר 44
קונצרטהאוס Konzerthaus
119 ,60
קמפינג 139

קניות 140
בית העירייה ורובע
המוזיאונים 106
)ב(יום א' 135
מרכז וינה 92-3
שוקים ובתי כלבו 64-5
קנסות ,תחבורה ציבורית
135
קפה 77
בּראוּנֶ רהוֹף Café
קפה ָ
94 ,76 Bräunerhof
ַ
גרינשטיידל Café
קפה
77 Griensteidl
קפה דיגלאס Café Diglas
94 ,76
קפה ֶד ֶמל ,76 Café Demel
87
לקה Café
האב ָ
קפה ֶ
76 Hawelka
קפה לנדטמן Café
76 Landtmann
קפה מוּזֵ יאוּם Café
114 ,111 ,77 Museum
קפה ,מוזיאון
47 Kaffeemuseum
קפה סנטרל Café Central
94 ,76
פּריקל Café Prückel
ֶ
קפה
77
קפה ְש ֶפּ ְרל ,77 Café Sperl
114
קפה־אינטרנט 136
ָקפּוּצינֶ רגרוּפט
62 Kapuzinergruft
ָקפּוּצינֶ רקירכֶ ה
90 Kapuzinerkirche
ָקפּיסטראנוֹ ,ג'ובאני ֶדה
Capistrano, San
Giovanni da
11 Capestrano
קפלן ,ויקטור Kaplan,
42 Viktor
קרל ,הארכידוכס Karl,
43 Archduke
קרל ,הארכידוכס Karl von
13 Österreich-Teschen
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שוברט ,פרנץ Schubert,
58 ,55 Franz
אנדרטה לזכרו 54
)ב(ית הולדתו 99
שווייצרי ,שער ,ארמון
הוֹפבּוּרג 13 ,12
שווינד ,מוריץ פון Schwind,
31 Moritz von
נבּרג ,משפחת
שוור ֶצ ֶ
ָ
118 Schwarzenberg
רגגארטן
ֶ
נבּ
שוור ֶצ ֶ
ָ
Schwarzenberggarten
118
שוֹטנרינג ָואלזֶ רגרוּנד
ֶ
Schottenring,
96-101 Alsergrund
מסלולי הליכה 99
מסעדות 101
מפה 96
מקומות בילוי לסטודנטים
100
שוֹטנשטיפט Schottenstift
ֶ
63
שוּצנגֶ לבּרוּנֶ ן
ֶ
Schutzengelbrunnen
53
שוקים 81 ,80 ,64
שחייה 69
שטאטפארק 52 Stadtpark
שטאלבּוּרג 13 Stallburg
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קרל הראשון ,הקיסר  Karl I,רודולף הרביעי ,הדוכס
97 Rudolf IV, Herzog
41 ,37 ,11 Kaiser
קרל השישי ,הקיסר  Karl VI,רודולף ,נסיך הכתר Rudolf
von Österreich-Ungarn
41 ,39 Kaiser
39 ,17 ,15
בית־הספר הספרדי
רודן ,אוגוסט Rodin,
לרכיבה 16
31 Auguste
ציורי־הקיר בספרייה
רוֹטמאיֶ יר ,יוהן מיכאל
הלאומית 14
Rottmayr, Johann
קרלסקירכֶ ה 26
98 ,90 ,27 Michael
רובע המוזיאונים 28
רוֹכוּסמר ְקט Rochusmarkt
ְ
שט ָפנסדוֹם 62 ,9
ֶ
64
קרל־מרקס־הוף ,בית
רולרבליידס 69
51 Karl-Marx-Hof
קרלסקירכֶ ה  ,6 Karlskircheרומיות ,עתיקות 62 ,38
רומית ,אדריכלות 51
119 ,117 ,48 ,26-7
אוּאר ,מחנה Rossauer
רוֹס ֶ
ָ
)מ(קרלסקירכֶ ה עד
98 Kaserne
הבּלוֶ ֶודרה 116-21
ֶ
ג'וֹאקינוֹ Rossini,
רוֹסיניָ ,
בתי־קפה וברים 120
31 Gioacchino
מסלולי הליכה 119
רופאי שיניים 137
מסעדות 121
רופאים 137
מפה 116
רוּפּרכטסקירכֶ ה
ֶ
קרנאך ,לוקאס האב Lucas
86 Ruprechtskirche
20 Cranach der Ältere
ריזֶ נראד )גלגל ענק(
אדם וחווה בגן־עדן 21
66 Riesenrad
שט ָפנסדוֹם
קתדרלת ֶ
 ,8-11 ,6 Stephansdomרייכשטאט ,נפוליאון פרנץ
יוזף קרל ,דוכס
87 ,85 ,62 ,59 ,48
Napoleon Franz Joseph
Karl, Herzog von
ר
39 Reichstadt
ראבּנהוֹף 57 Rabenhof
ֶ
ַריימוּנד ,פרדיננד Raimund,
ראטהאוּס פארק
ָ
57 Ferdinand
52-3 Rathauspark
ַריימוּנד תיאטר
רדיו 136
57 Raimundtheater
רובנס ,פיטר פול Rubens,
ריינהרט ,מקס Reinhardt,
111 ,20 Peter Paul
76 Max
)ה(פרווה 18
ַריינֶ ר ,ארנוּלף Rainer,
רובע המוזיאונים
25 Arnulf
,7 Museumsquartier
)ה(אופרה הלאומית 30
 103 ,44 ,28-9ראו גם
)ה(אופרה העממית 60
בית העירייה ורובע
ארמון ֶשנבּרוּן 39
המוזיאונים
ווֹטיפקירכֶ ה 97 ,48
רודולף הראשון ,הקיסר
רינגשטראסה 104
ֶ
,40 ,11 Rudolf I, Kaiser
41
שט ָפנסדוֹם 11
ֶ
רודולף השני ,הקיסר
רינגשטראסה Ringstrasse
ֶ
21 ,19 Rudolf II, Kaiser
104

רינגשטראסן גאלריֶ ין
ֶ
Ringstrassen Galerien
65
ריצה 69
רכבת 133 ,132
מטיילים נכים 138
רכבת 133 ,132
מטיילים נכים 138
רכבת תחתית 133
מטיילים נכים 138
רמברנדט ,20 Rembrandt
44
דיוקן עצמי גדול 18
רנסאנס ,אדריכלות 51

66 Schönbrunn
שט ָפנסדוֹם Stephansdom
ֶ
שמ ֶטרלינגהאוס
ֶ
87 ,85 ,59 ,48 ,8-11 ,6
) 67 Schmetterlinghausה(תיאטרון העממי
שמידט ,פרידריך פון
,104 ,56 Volkstheater
)ה(קטקומבות 62
Schmidt, Friedrich von
105
קהוֹבן ,אדריאן פון
שט ֶ
ֶ
103
תיאטרון יוֹזֶ פשטאט Theater
Steckhoven, Adrian
שנאפּס ,מוזיאון
56 in der Josefstadt
38 von
46 Schnapsmuseum
)ה(תיאטרון שעל נהר וין
שטראוס ,יוהן Strauß,
ֶשנבּוֹרן ,משפחת
Theater an der Wien
58 Johann
50 Schönborn family
111 ,61
129 Café Dommayer
ֶש ֶ
נבּרג ,ארנולד  Schönberg,תכשיטים ,חנויות 140
)ה(אנדרטה לזכרו 54 ,52
59 ,55 Arnold
תקשורת 136
)ה(תיאטרון שעל נהר וין
ֶשנבּרוּן ,ארמון
ֶת ֶרזיאנוּם Theresianum
111
Schönbrunn, Schloss
118-19
שטרודל ,פטר Strudel,
ראו ארמון ֶשנבּרוּן
118 ,109 Peter
ֶשנבּרוּן ,גן־החיות
שמות מסחריים
ה
שטרודלהוֹפשטיֶ יגֶ
,38
Schönbrunn
Zoo
119 21er Haus
99 ,98 Strudlhofstiege
66
56 Akademietheater
שיט
ֶשנבּרוּן פארק 145 Alma Boutique-Hotel Schönbrunn
133
,132
)ב(דנובה
66
,52
,38
Park
Alte Kunst und Militaria
טיולי שיט מודרכים  134שעונים ,מוזיאון
93
46
Uhrenmuseum
שייקספיר ,וויליאם
144 Ambassador Hotel
Shakespeare, William
שעות פתיחה ,חנויות 107 Amerling Beisl 140
שפּיט ֶ
ֶ
123
לבּרג 143 Am Opernring ,68 Spittelberg
105 ,104
שילֶ הֶ ,אגוֹן Schiele, Egon
145 Am Schottenpoint
25
146 Ani, Pension
ת
44
רה
וד
ֶ
לוֶ
)ה(בּ
ֶ
93 Antiquariat Gilhofer
תה של אחה"צ 120
)ה(בּלוֶ ֶוד ֶרה העילי 119
ֶ
61 Arena
תולדות האמנות ,מוזיאון
)ה(מוות והעלמה 24
106 Artee
Kunsthistorisches
מוזיאון וינה בקרלספּלאץ
Artner Restaurant- ,42 ,18-21 ,6 Museum
119 ,43
120 Weinkellerei
105 ,103 ,44
פורום האמנות של בנק
Augarten Porcelain Shop
תולדות הצבא ,מוזיאון
אוסטריה 45
92
Heeresgeschichtliches
95 Augustiner-Keller
שילינג ,יוהנס Schilling,
43 Museum
110 Johannes
Austria Classic Hotel
תורים 135
146 Bleckmann
שילר ,אנדרטה לזכרו
תחבורה 132-3
61 B72
110 Schiller Monument
טיול בזול 139
106 Bag and Art
שילר ,פרידריך Schiller,
קנסות בתחבורה
114 Barfly's Club
110 ,54 Friedrich
הציבורית 135
תחבורה ציבורית 107 Beim Novak 137 ,133
שימקוביץ ,אוטמר
91 Bermuda Bräu
Schimkowitz, Othmar
קנסות 135
110
95 Bierhof
תיאטראות 56-7
121 Bierreither
שיקאנדר ,עמנואל
ֶ
טיול בזול 139
) Schikaneder, Emanuelה(תיאטרון האנגלי Café-Restaurant Lusthaus English
129
128 ,111
57 Theatre
100 Cafeteria Maximilian
שלוֹסתיאטר
בשנבּרוּן
תיאטרון הבובות ֶ
39 Schlosstheater
Marionettentheater
115 Café Amacord
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נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על וינה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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