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טוסקנה

כותבי המדריך

 דאנקן גארוּוד, ּפֹוָלה הארדי,
רוברט ֶלנדֹון וניקֹוָלה ויליאמס 

 טיולי
נהיגה
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באפריל-מאי וספטמבר, 
תוכלו ליהנות ממזג־

אוויר מושלם לטיולים 
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לצד  פיזה,  של  הנטוי  והמגדל  הקולוסיאום  בהם  איטליה,  של  הידועים  מהאתרים 

מקומות מוכרים פחות.
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א
 Abbazia ָאָּבצָיה ִדי סנט'ָאנטימֹו

52 di Sant'Antimo
123 agriturismi ָאגריטּוריזמי

אדריכלות 27

117 autostrade אוטוסטרדות

אוכל, ראו גם תחת שמות 
המקומות 15, 64, 124,

אונסק״ו, אתרי מורשת עולם 23

 Ostia Antica אֹוסִטָיה ָאנטיָקה
109

 Osteria La אֹוסֶטִרָיה ָלה ּפֹורָטה
33 Porta

אופנוע, ראו נהיגה

34 Orvieto אֹורבֶייטֹו

 Orto Botanico אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו
26

 Zona אזורי הגבלת תנועה
117 Traffico Limitato – ZTL

אטרוסקים 38, 42

איטלקית 30‑129

אינטרנט אלחוטי 15, 125

אמנות 27, ראו גם מוזיאונים 
וגלריות

 Enoteca ֶאנֹוֶטָקה פאלֹורני
52 ,48 Falorni

103 aperitivo ָאֶּפריטיבֹו

אקלים 14

ארכיאולוגיים, אתרים וחורבות

האתר הארכיאולוגי אֹוסִטָיה   
 Scavi Archeologici ָאנטיָקה

109 di Ostia Antica

הפורום הרומי )פֹורֹו רֹומאנֹו(   
98 Foro Romano

98 Colosseum הקולוסיאום  

 Via Appia ִוָיה ָאּפָיה ָאנטיָקה  
101‑101 Antica

 Villa Adriana וילה אדריאנה  
110

ֶנקרֹוּפֹולי ִדי ָּבנדיטאָצ'ה   
42 Necropoli di Banditaccia

ֶנקרֹוּפֹולי ִדי מֹונֶטרֹוצי   
 Necropoli di Monterozzi

98 ,20 Palatino 42ּפאלאטינֹו

ּפארקֹו ָארֶּכאֹולֹוג'יקֹו ֶדָלה   
 Parco צ'יָטה ֶדל טּוָפה

 Archeologico della Città
38 del Tufa

ארמונות

 Palazzo ּפאלאצֹו דּוקאֶלה  
26 Ducale

 Palazzo ּפאלאצֹו ֶוקיֹו  
22 Vecchio

 Palazzo ּפאלאצֹו ּפיקֹולֹומיני  
32 Piccolomini

ּפאלאצֹו קֹומּונאֶלה )סיינה(   
30 Palazzo Comunale

71 ,70‑72 Arezzo ָאֶרצֹו

אשרות 14, 128

אתרי אינטרנט 15, 117

ב
 Badia a ּבאדָיה ִדי ּפאסיניאנֹו

48 Passignano
 Bagni San ּבאִני סן פיליּפֹו

32 Filippo

32 Bagno Vignoni ּבאניֹו ויניֹוני

בארוק, אמנות ואדריכלות 27

111 ,40 Bolsena ּבֹולֶסָנה

בזיליקות, ראו גם כנסיות 
וקתדרלות

בזיליקה ִדי סן ג'ובאני ִאין   
 Basilica di San לאֶטראנֹו

101 Giovanni in Laterano
 Basilica בזיליקה ִדי סן מרקו  

26 di San Marco
 Basilica בזיליקה ִדי סן ּפֶייטרֹו  

99 di San Pietro
בזיליקה ִדי סנטה מריה ִאין   

 Basilica di טראסֶטֶבֶרה
 Santa Maria in Trastevere

101

בזיליקה ִדי סנטה מריה נֹוֶבָלה   
 Basilica di Santa Maria

60 Novella
בטיחות 17‑116, 120, 7‑126

ביטוח 115, 125

בישול, קורסים 46, 48, 102

111 Bracciano ּבראצ'אנֹו

 Brunello ּברּוֶנלֹו די מֹונטאלצ'ינֹו
51 ,49 di Montalcino

בריאות 125

בתי שימוש 128

ג
גישת אינטרנט 15, 125

גלריות לאמנות ראו מוזיאונים 
וגלריות

גניבה 126

גנים

אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו 26  

 Horti Leonini  אֹורטי ֵליאֹוניני  
32

110 Villa d'Este וילה ד'ֶאסֶטה  

 Greve in גֶרֶבה ִאין קיָאנטי
79 ,48 Chianti

ד
61 David דוד, פסל

דלק 14, 119

דלק 14, 119

דלק 14, 119

ו
 Val d'Orcia ואל ד'אֹורָצ'ה

83‑86

81‑33 Val d'Elsa ואל ד'ֶאלָזה

 Val di Chiana ואל ִדי קיָאָנה
83‑86

97 Viareggio ִוָיאֶרג'ֹו

112‑13 ,40‑41 Viterbo ויֶטרּבֹו

וינֹו נֹוּביֶלה ִדי מֹונֶטּפּולצ'אנֹו 
 Vino Nobile di

52 ,49 Montepulciano
26‑27 Venezia ונציה

26 Verona ורונה

ח
חגים לאומיים 126

חופשות 126

חוקי הדרך 116, 19‑117

חיוג, קידומות 127

חניה 10, 12, 119

חשמל 24‑123

ט
 ,42 Tarquinia טארקִווינָיה

111‑12

109‑10 Tivoli טיבֹולי

טיסה 121

טיפים 15, 126

טלוויזיה 122

טלפון 15, 28‑127

טלפונים ניידים 15, 127

 trippaio )טריּפאיֹו )חלקי פנים
64

י
יין 49, 52, 125

טיולים מודרכים 52‑45  

לימודים 102  

יין, טיולים 53‑45 

יקבים 53‑44

ָאנטינֹורי ֶנל קיָאנטי   
 Antinori nelקלאסיקֹו

48 Chianti Classico
ָאנטיָקה מאֶצ'ֶלִרָיה פאלֹורני   
 Antica Macelleria Falorni

48

ָאנטיָקה מאֶצ'ֶלִרָיה ֶצ'קיני   
 Antica Macelleria Cecchini

48

 Badia a ּבאדָיה ָא ּפאסיניאנֹו  
48 Passignano

 Poggio Antico ּפֹוג'ֹו ָאנטיקֹו  
51‑52

 Cantina de' ָקנטיָנה ֶדה' ריצ'י  
52 Ricci

 Cantine ָקנטיֶנה קֹונטּוצ'י  
52 ,34 Contucci

ָקסֶטלֹו ִדי ָאָמה 50‑49  

ָקסֶטלֹו ִדי ֶוראצאנֹו 48‑46  

כ
כנסיות וקתדרלות, ראו גם 

בזיליקות

25 Duomo )דּואֹומֹו )מֹוֶדָנה  

38 Duomo )דּואֹומֹו )סֹובאָנה  

 ,22 Duomo )דּואֹומֹו )סיינה  
74

88‑89 Duomo )דּואֹומֹו )פיזה  

56 Duomo )דּואֹומֹו )פירנצה  

 Duomo di דּואֹומֹו ִדי ָאֶרצֹו  
72 Arezzo

 Duomo di דּואֹומֹו סן ָמרטינֹו  
97 San Martino

98‑99 ,21 Pantheon פנתיאון  

קֶייָזה ֶא מּוֵזאֹו ִדי אֹורָסנמיֶקֶלה   
 Chiesa e Museo di

46 Orsanmichele
 Chiesa קֶייָזה ִדי סנט'ָאגֹוסטינֹו  

97 di Sant'Agostino
קֶייָזה ִדי סנטה מריה ֶדָלה   

 Chiesa di Santa ּפֶייֶבה
71 Maria della Pieve

קֶייָזה ִדי סנטה מריה נּואֹוָבה   
 Chiesa di Santa Maria

113 Nuova
 Cappella Bacci קפלה ּבאצ'י  

70‑71

קתדרלה ִדי אֹורבֶייטֹו   
34 Cattedrale di Orvieto

קתדרלה ִדי סן לֹוֶרנצֹו   
 Cattedrale di San Lorenzo

112

קתדרלה ִדי סן מרטינֹו   
 Cattedrale di San Martino

95

כסף 15, 26‑125

כספומטים 125

כרטיסי אשראי 26‑125

כרטיסי הנחה

סיינה 78  

פיזה 89  

רומא 108  

ל
 Lago di לאגֹו ִדי ּבֹולֶסָנה

111 ,40 Bolsena
 Lago di לאגֹו ִדי ּבראצ'אנֹו

111 Bracciano
109‑13 ,40‑43 Lazio לאציֹו

95 ,94‑96 Lucca לּוָקה

לסביות, מטיילות 124

לשכות מידע לתיירים 128

אינדקס
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34 Palio ּפאליֹו

 Panzano ּפאנצאנֹו ִאין קיָאנטי
48‑49 in Chianti

ּפארקֹו ֶרג'ֹונאֶלה ֶדָלה מאֶרָמה 
 Parco Regionale della

86 Maremma
38 Porto Ercole ּפֹורטֹו ֶארקֹוֶלה

84‑85 ,32 Pienza ּפיֶאנָצה

90-1 ,88‑93 ,23 Pisa פיזה

אוכל 93‑92  

אל פיזה וממנה 93  

אתרים 90‑88  

ברים 93  

בתוך פיזה 93  
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