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יומיים בדוברובניק
היום הראשון

בוקר
הקיפו את חומות העיר )ראו עמ' 12-13(, 

ותוכלו ליהנות מנופיה המרהיבים של העיר 
העתיקה. לאחר מכן צאו לטיול לאורך 

הרחוב הראשי המרשים סטראדּון )עמ' 
.)14-15

אחר־הצהריים
בארמון הרקטור )עמ' 18-19( תוכלו 

להתרשם מרפובליקת דוברובניק המפוארת. 
לאחר מכן, טיילו ברובע ּפּוסִטֶירָנה )עמ' 70( 

שבו תוכלו לספוג את האווירה ההיסטורית.

היום השני
בוקר

במנזר הפרנציסקני )עמ' 16-17( תוכלו 
להתרשם מיצירות האמנות הרנסאנסיות. 

מאוחרת על קו המים בצל הדקלים. שובו אל 
דוברובניק דרך סֹוקֹול גראד )עמ' 97( ותוכלו 

להתרשם מנופי פנים הארץ המרשימים.

היום השלישי
סעו מדוברובניק אל ספליט, ובדרך עצרו 

בחופי חלוקי האבן בריביירה של מאקארסָקה 
)עמ' 86-93(. הקדישו כמה שעות לטיול 

בעיירה מימי־הביניים טרֹוגיר )עמ' 28-29(, 
והמשיכו לספליט. חתמו את היום בטיול 
נינוח לעת ערב ברובע ההומה של ארמון 

דיוקלטיאנוס )עמ' 30-31(.

היום הרביעי
שוטו במעבורת מספליט לאי השליו ויס )עמ' 

22-23(. טיילו בעיירה ויס וחצו את האי אל 
נמל הדייגים העתיק קֹומיָז'ה )עמ' 22(. אחר־
הצהריים, שוטו בסירה מהירה מנמל קֹומיָז'ה 
אל האי הקטן ּביֶשבֹו, ובקרו במערה הכחולה 

הכיכר המרכזית של העיירה חבאר, הערוכה סביב 
קתדרלת סטפנוס הקדוש, רצופה מבנים רנסאנסיים 

מרשימים.

כמה מהחופים הטובים באזור נמצאים באֹוֶרּביץ' 
שבחצי־האי ֶּפלֶיישאץ.

לאחר מכן, עלו ברכבל אל הר סרג' )עמ' 71( 
וצפו לנוף מרהיב של קו החוף.

אחר־הצהריים
שוטו לאי לֹוקרּום )עמ' 20-21(, עולם מבודד 

של גנים פראיים בחלקם ושבילי חוף 
מרהיבים. בשובכם, לכו לראות את הפסלים 

במוזיאון לאמנות מודרנית )עמ' 67(.

שבעה ימים בדלמטיה
היום הראשון

אמצו את מסלול היום הראשון של מסלול 
יומיים בדוברובניק.

היום השני
הקדישו את הבוקר לטיול בגנים הירוקים 
ובמפרצים המסולעים של האי היפהפה 

לֹוקרּום )עמ' 20-21(. המשיכו לכיוון דרום 
אל צאבטאט )עמ' 96(, לארוחת צהריים 

מבט אל דוברובניק ודרום קרואטיה
אזור דוברובניק מתהדר בערים עתיקות, בנופים בראשיתיים ובים צלול 
כבדולח. המסלולים הבאים לטיול של יומיים ולטיול של שבוע, בדרום 

קרואטיה, יסייעו לכם להפיק את המיטב מביקורכם באזור המרתק.

המנזר הפרנציסקני 
של דוברובניק מהמאה 

הארבע־עשרה חולש על 
צדה המערבי של העיר.

מקרא
מסלול של יומיים  

מסלול של שבעה ימים  

)עמ' 23(. שובו אל קֹומיָז'ה לארוחת ערב 
נהדרת של מאכלי־ים.

היום החמישי
אם תגיעו ביום ג', תוכלו להפליג 

בסירת־קטמרן מהעיירה ויס ישירות 
לעיירה חבאר )עמ' 34(. בימים 
אחרים, חזרו אל ספליט ושוטו 

במעבורת־רכב אל סטארי גראד, 
עיירת הנמל המרכזית באי חבאר. 

שכרו מכונית לטיול באי )עמ' 
34-35(, ובקרו בנמל הדייגים 

היפה ֶילָסה, ובעיירה חבאר, 
המתהדרת במבנים רנסאנסיים 

מפוארים. לאחר מכן, תוכלו לבלות 
בברים ובמועדונים האופנתיים של העיירה 

עד אור הבוקר.

היום השישי
אם תזמינו מקומות מראש לסירת הקטמרן 

הראשונה מהעיר חבאר אל העיירה 
קֹורצ'ּוָלה )עמ' 26-27(, יהיה לכם די זמן 

לפני ארוחת הצהריים לטייל בעיר העתיקה 
שמשתרעת על חצי־אי. בצהריים תוכלו 
לאכול במסעדת Adio Mare )עמ' 83(, 

ומשם המשיכו לחופים החוליים של 
לּומּבארָדה שבהם תוכלו לשחות ולהשתזף.

היום השביעי
שוטו במעבורת מקֹורצ'ּוָלה אל אֹוֶרּביץ’ וסעו 
לאורך חצי־האי ֶּפלֶיישאץ )עמ' 36-37(. עצרו 

לארוחת צהריים בעיירה הקולינרית סטֹון 
)עמ' 36(. המשיכו אל דוברובניק, והקפידו 
להגיע בזמן לרכבל שעולה לעת ערב להר 

סרג' )עמ' 71(.
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האדריאטי

ארמון דיוקלטיאנוס בספליט 
הארמון המפואר, שנבנה כבית הפרישה של דיוקלטיאנוס 
קיסר, הוא אתר מורשת עולם של אונסק"ו, ולבה התוסס של העיר 

הים תיכונית הנאה ספליט )עמ' 30-33(.

דרום קרואטיה הוא אחד היעדים המרהיבים באירופה. החופים הארוכים 
והיפהפיים משתרעים בין הרים גירניים לבין הים האדריאטי, שבו פזורים 

מאות איים. קו החוף רצוף ערים ועיירות תוססות עם רבעים עתיקים 
שהשתמרו היטב, ובהם מתעוררת לחיים ההיסטוריה העשירה והמגוונת 

של האזור.

חומות העיר העתיקה  
של דוברובניק 

במשך מאות שנים הגנו החומות המרשימות 
על העיר, ואילו עתה הן מאפשרות לתיירים 
להשקיף אל העיר המרשימה ממרום )עמ' 

.)12-13

סטראדּון, דוברובניק  
המדרחוב הראשי והמסוגנן רצוף 

כנסיות, ארמונות, חנויות, מזרקות ובתי־קפה 
עם שולחנות בחוץ )עמ' 14-17(.
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מוקדי־עניין עיקריים

ארמון הרקטור, דוברובניק 
בתקופת רפובליקת ראגּוָזה, המבנה הגותי־

רנסאנסי היה מעונו של ראש העיר, ועתה הארמון 
המרשים הוא מוזיאון ואולם תרבות )עמ' 18-19(.

לֹוקרּום 
האי הקטן מצפון 

לדוברובניק הוא שילוב נהדר 
של גנים ים-תיכוניים, חופים 

סלעיים ונופים בראשיתיים 
)עמ' 20-21(.

ויס 
במרכז האי הקטן מתנשא הר הּום, 

ומשני צדיו שוכנים הנמלים המקסימים 
של קֹומיָז'ה והעיירה ויס. האי מתהדר ביופי 
טבעי ובהיסטוריה מפוארת, והוא גם גן עדן 
קולינרי עם המגוון הרחב ביותר של מאכלי־

ים באזור הים האדריאטי )עמ' 22-23(.

העיירה קֹורצ'ּוָלה 
בניגוד לאמונה הרווחת, 

העיירה המקסימה, המשתרעת על 
חצי־אי, אינה מקום הולדתו של מרקו 
פולו, אך כדאי לבקר בקתדרלה שלה 

שהיא אחד המבנים הכנסייתיים היפים 
באזור הים האדריאטי )עמ' 26-27(.

טרֹוגיר  
העיירה העתיקה השוכנת על אי, 

היא אתר מורשת עולם של אונסק"ו, 
ומתהדרת בכנסיות, בארמונות ובאחת 
הקתדרלות המרשימות באירופה )עמ' 

.)28-29

חבאר 
חבאר הוא האי המגוון ביותר 

בקרואטיה עם מרינות הדורות, מלונות 
אופנתיים, אתרי־נופש למשפחות, כפרים 

עתיקים וחופים מבודדים )עמ' 34-35(.

חצי־האי ֶּפלֶיישאץ 
חצי־האי דמוי אצבע המצביעה מדרום 
קרואטיה לכיוון מערב, הוא יעד מושלם לנופש 

חופים, עם יינות ומאכלי־ים נהדרים )עמ' 36-37(.



מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
אבידות ומציאות 107

)ה(אגודה המלכותית 
לאסטרונומיה )לונדון( 
 Royal Astronomical

47 Society

 Crveno ה(אגם האדום(
91 Jezero

 Modro ה(אגם הכחול(
91 Jezero

 Mrtvo 'אגם 'ים המלח
55 ,20 More Jezero

אוטובוסים 61, 104, 105

אוכל ומשקאות 57

טווח המחיר הזול 61  

קניות 59  

ראו גם מסעדות  

אולמות 63

89 ,52 Omiš אֹומיש

אונסק"ו, אתרי מורשת 
עולם

דיוקלטיאנוס, ארמון   
)ספליט( 11, 30-31

טרֹוגיר 11, 28-29  

לֹוקרּום 20-21  

סטארי גראד 34-35, 77  

ּפליטביֶצה, אגמים 91  

)ה(אוסף הארכיאולוגי 
 Arheologija )דוברובניק(

70 Collection

אופני־הרים 55

אופניים 55, 105

אופניים 55, 105

90 Okrug אֹוקרּוג

95 ,36 Orebić 'אֹוֶרּביץ

חופים 48-49, 99  

אורלנדו, העמוד של 
 Orlandov )דוברובניק(

47 ,14 stup
אֹורסּוָלה פארק )דוברובניק( 

62-63 Orsula Park
אורתודוקסית, כנסייה 

 pravoslavna )דוברובניק(
45 crkva

אזהרות מסע 106, 107

אזוביון )לבנדר( 59

איבניסביץ', גֹוראן 
 ,33 Ivanišević, Goran

52

איגנאציּוס הקדוש, כנסיית 
 Crkva sv. )דוברובניק(

70 Ignacija
 Ivanić, איוואניץ', מאִתָיה

41 Matija
40 Iliri איליריים, שבטים

91 Imotski אימֹוטסקי

אינטרנט 108

איָסה, האוסף הארכיאולוגי 
 Arheološka )העיירה ויס(

46 zbirka Issa
איקונות

מוזיאון הכנסייה   
האורתודוקסית 
)דוברובניק( 70

אירועים 62-63

 Elafitski ֶאלאפיטי, איים
98 ,97 ,53 otoci

מפה 97  

אמבולנס 106, 107

 Ančić, Mario ָאנצ'יץ', מריו
52

אסלאם 26

)ה(אקדמיה הלאומית למדע 
 Hrvatska ולאמנות

 akademija znanosti i
21 umjetnosti

אקווריום )דוברובניק( 
70 ,69 Aquarium

אקלים 109

ארכיאולוגיה, מוזיאון 
 Arheološki )ספליט(

46 ,32 muzej
ארמונות

גאראנִיין פאנפֹונָיה   
)טרֹוגיר( 29

דיוקלטיאנוס )ספליט( 7,   
89 ,63 ,60 ,43 ,30-31 ,11

הרקטור )דוברובניק( 6,   
69 ,67 ,63 ,18-19 ,10

סּפֹונָצה )דוברובניק( 14,   
68 ,63

צ'יּפיקֹו )טרֹוגיר( 28  

אשרות 106, 107

אתלטיקה 53

אתנוגרפי, מוזיאון )ספליט( 
30 Etnografski muzej

אתרי קמפינג 117

אתרים היסטוריים 47

אתרי־נופש 55, 113-14

ב
ּבאּבין קוק, חצי־האי 

71 Poluotok Babin Kuk
81 Badija ּבאִדָיה

ּבאנֶייה, חוף )דוברובניק( 
55 ,48 Banje

27 Bassano ּבאסאנֹו

51 Bačva ּבאצ'ָבה, מפרץ

32 Bačvice ּבאצ'ביֶצה

חוף 55, 90  

טיילת החוף 33  

פעילויות-חוץ 53  

 Baćina ּבאצ'ינה, אגמים
98 jezera

בגדים, מה לארוז 109

בד-אנד-ברקפסט 115-16

בובות 59

ּבֹוז'יָדֶרביץ', ניקֹוָלה 
 ,17 Božidarević, Nikola

44
79 ,78 ,48 Bol ּבֹול

מוזיאונים וגלריות 46  
פעילויות לילדים 54, 55  

בוסניה־הרצגובינה 
 ,71 Bosnia-Herzegovina

96 ,95
ּבֹוקאר, מבצר )דוברובניק( 

12 Tvrđava Bokar
 Bukovac, ּבּוקֹובאץ, ולאהֹו

67 ,45 Vlaho
ביתו )צאבטאט( 47, 96  

בזול, לטייל 60-61
מלונות 61, 116-17  

בטיחות 106, 107
בטיחות 107

 Biograd ִּביֹוגראד ָנה מֹורּו
81 na Moru

ּביֹוקֹובֹו, הגן הבוטאני 
 Biokovo Botanički vrt

61
 planine ּביֹוקֹובֹו, הרים

98 ,88 ,61 ,52 Biokovo
 Park ּביֹוקֹובֹו, פארק הטבע

91 prirode Biokovo
 Byron, Lord ביירון, לורד

66 ,42
49 Bilin Žal ּבילין ז'אל

81 ,22 ,7 Biševo ּביֶשבֹו
מסלולי שיט 51  

פעילויות לילדים 55  
פעילויות-חוץ 52  

בית הטבילה )ספליט( 31
בית העירייה )העיירה 

 Gradska )קֹורצ'ּוָלה
26 vijećnica

בית כנסת )דוברובניק( 
 Dubrovačka sinagoga

70
ביתו של ּבּוקֹובאץ 

 Kuča )צאבטאט(
96 ,47 Bukovac

'ביתו של מארין דרז'יץ )דוב־
 Dom Marina )רובניק

70 Držića
 Sveti ֶּבלאזיּוס הקדוש

Vlaho
כנסיית )דוברובניק( 15, 45  

פסליו 12, 15, 19  

שרידים מקודשים 17, 45,   
67

ֶּבלאזיּוס הקדוש, כנסיית 
 Crkva sv. )דוברובניק(

68 ,45 ,15 Vlaha
ּבלאָצה, מנזר )ּבראץ'( 

79 ,78 Pustinja Blaca
90 Bene ֶּבֶנה

בנקים 108

שעות פתיחה 109  

בקתת הציידים )לֹוקרּום( 
20 Lovački dom

 Brajkov, ּבראיקֹוב, מיהֹוֶיה
16 Mihoje

ּבראניסלאב ֶדשקֹוביץ', 
 Branislav )גלריית )ּבֹול

46 Dešković Gallery
 ,76 Otok Brač ּבראץ', האי

80 ,78

חופים 48  

יום באי ּבראץ' 79  

מוזיאונים וגלריות 46, 47  

מסלולי שיט 50, 51  

מפה 79  

פעילויות-חוץ 52  

בריאות, שירותי 106-07

ברים

דוברובניק 74  

דלמטיה, איים 82  

דרום דלמטיה 100  

מאקארסָקה, ריביירה 92  

ספליט 92  

שעות פתיחה 109  

90 ,89 Brela ּבֶרָלה

בתי־חולים 106-07

בתי־מרקחת 107

פרנציסקני, מנזר   
)דוברובניק( 16

בתי־קולנוע תחת כיפת 
השמיים 54

בתי־קפה

דוברובניק 74  

דלמטיה, איים 82  

טווח המחיר הזול 61  

מאקארסָקה, ריביירה 92  

סטראדּון )דוברובניק( 14  

ספליט 92  

שעות פתיחה 109  

ג
גאראנִיין פאנפֹונָיה, ארמון 

 Palača )טרֹוגיר(
29 Garagnin-Fanfogna

גבירתנו של הסלעים 
 97 Gospa ,44 )לֹוּפּוד(

od Škrpjela

גבירתנו של השלגים 
 Gospa )צאבטאט(

44-45 Snježna

גבירתנו של שודדי הים 
 Gospa )קֹומיָז'ה(
79 ,44 Gusarica

 Goddard, גודארד, ֵווייד
69 Wade

 Gundulić, גּונדּוליץ', איוואן
Ivan

17 Osman אֹוסָמן  

אנדרטה )דוברובניק( 16,   
70 ,47

גּונדּוליֶצ'בה ּפֹולָיאָנה   
)דוברובניק( 69, 70

דיוקנו 18  

גּונדּוליֶצ'בה ּפֹולָיאָנה 
 Gundulićeva )דוברובניק(

70 ,69 Poljana
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 Gučetić גּוֶצ'טיץ', משפחה
96 ,67

ג'ורג' השלישי, מלך מצודת 
79 ,22 Fortica )ויס(

 Giordano, ג'ֹורדאנֹו, לּוָקה
19 Luca

 Gornja Vala גֹורנָיה ואָלה
90

 Getaldić, ֶגטאלדיץ', מארין
16 Marin

גלאביָצה, גבעת )לֹוקרּום( 
21 Glavica

גלישת־רוח 52, 55

)ה(גלריה לאמנויות היפות 
 Galerija )ספליט(

46 ,32 umjetnina

גלריות ראו מוזיאונים 
וגלריות

)ה(גן הבוטאני )לֹוקרּום( 21

גן המנזר )לֹוקרּום( 
21 Samostan vrtovi

גנים ראו פארקים וגנים

גני־שעשועים 54

 ,88 ,49 Gradac גראדאץ
90

גראּפֶצ'ָבה, מערה 
35 Grapčeva špilja

גֶרגֹוריּוס, ההגמון מִנין 
41 Grgur Ninski

אנדרטה 47  

 Iuke )גרּוז', נמל )דוברובניק
97 ,54 Gruž

 Gropelli, גרֹוֶּפלי, מארינו
68 Marino

ד
דואר 108, 109

דּוּבֹוקֹוביץ, ניקֹוָלה 
Duboković, Nikola

אנדרטה 47  

 ,42 Dubrovnik דוברובניק
66-75

ארמון הרקטור 6, 10,   
69 ,67 ,63 ,18-19

אתרים היסטוריים 47  

בתי־קפה וברים 74  

המצור על העיר   
66 ,17 )1991-92(

חומות העיר העתיקה 6,   
69 ,68 ,12-13 ,10

חופים 48, 60, 99  

חיי־לילה 73  

טווח המחיר הזול 60  

טיולים באזור 71  

יום בדוברובניק 69  

מוזיאונים וגלריות 46-47  

מסלולי שיט 50, 51  

מסעדות 56-57, 75  

מפות 6, 66-67, 69  

נמל־תעופה 104, 105  

סטראדּון 6, 10, 14-17  

עוד מן המיטב 70  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 61, 62-63

פעילויות לילדים 54  

פעילויות-חוץ 53  

קניות 59, 72  

קתדרלות וכנסיות 45  

דוברובניק, המצור על 
66 ,17 )1991-92(

דוברובניק, רפובליקת ראו 
ראגּוָזה, רפובליקת

דֹוּבריֶצ'ביץ', ויקטור 
 Dobričević, Viktor

44-45

דֹוּבריֶצ'ביץ', לֹוברֹו מארינֹוב 
 Dobričević, Lovro

17 Marinov

 ,50 Dugi Otok דּוגי אֹוטֹוק
81

 Dulčič, Ivo דּולצ'יץ', איבֹו
70

דּולצ'יץ'-מאסֶלה-ּפּוליטיָקה, 
גלריה )דוברובניק( 

 Galerija Dulčić, Masle,
70 Pulitika

דומיניקני, מנזר )דוברובניק( 
 Dominikanski

67 Samostan
דֹומִניּוס הקדוש, קתדרלת 
 Katedrala Sv. )ספליט(

33 ,30 ,24-25 Dujma
דֹורג'יק-מאיֶנרי, פארק 

 Đorđić-Maineri )לֹוּפּוד(
97 ,61 Park

99 ,37 Divna דיבָנה

דיוקלטיאנוס, ארמון 
 Dioklecijanova )ספליט(
 ,43 ,30-31 ,11 ,7 Palača

89 ,63 ,60

דיוקלטיאנוס, ימי )ספליט( 
62 Dani Dioklecijana

דיוקלטיאנוס קיסר 
 ,41 ,33 ,30 diocletianus

88

 Dinaride דינאריים, הרים
95

37 Dingać 'דינגאץ

דירות להשכרה 61

)ה(דלמטי, החוף 
Dalmatinska Obala

מאקארסָקה, ריביירה   
86-93

מפה 6-7  

 Dalmatinski דלמטיה, איים
76-83 Otoci

איים קטנים יותר 81  

בתי־קפה, ברים וחיי־לילה   
82

יום באי ּבראץ' 79  

מסעדות 83  

מפה 76-77  

עוד מן המיטב 80  

99 Drače דראֶצ'ה

35 Drvenik דרֶבניק

81 DrvenikVeli דרֶבניק ֶולי

 Drvenik Mali דרֶבניק מאלי
81

 Južna דרום דלמטיה
94-101 Dalmacija
ֶאלאפיטי, איים 97  

ברים ויקבים 100  

חופים 99  

מסעדות 101  

מפה 94-95  

עוד מן המיטב 98  

 Držić, Marin דרז'יץ', מארין
70

דרכונים 106, 107

ה
 Hamzić, האמזיץ', מיהאליֹו

19 Mihaljo
הבסבורג, אימפריית 40

הגעה ועזיבה 104-05

80 ,22 Hum הּום, הר

35 Humac הּומאץ

הּונים 40

היסטוריה 40-41

הליכה 52, 55

טיולים לאורך החוף 60  

מסלולי הליכה 110  

ֶהקטֹורֹוביץ', ֶּפטאר 
 ,34 Hektorović, Petar

42

ו
33 Valeria ואלריה

Welles, Orson וולס, אורסון

אנדרטה 47  

99 Vučine וּוצי'ֶנה

99 ,98 ,37 Viganj ויגאני

98 Vid ויד

 Vidova Gora וידֹוָבה גֹוָרה
80 ,79

ויזות ראו אשרות

וינה, קונגרס )1815( 40

 ,11 ,7 Otok Vis ויס, האי
80 ,79 ,76 ,22-23

הרובע העתיק 43  

חופים 48  

מסלולי שיט 50, 51  

מפה 23  

פעילויות-חוץ 52  

 ,22 Grad Vis ויס, העיירה
79 ,43

מוזיאונים וגלריות 46  

מסעדות 56  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 63

פעילויות לילדים 54  

ולאטקֹוביץ', ּבֹוז'ידאר 
44 Vlatković, Božidar

 Vlašić, ולאשיץ', ּבלאנָקה
53 Blanka

 ,49 Vela Luka ֶוָלה לּוָקה
80 ,51

 Velo Grablje ֶולֹו גראּבֶיה
35

 ,51 Veli Drvenik ֶולי דרֶבניק
90

97 Veliko Jezero ֶוליקֹו ֶיֶזרֹו

 Veneziano, ֶוֶנציאנֹו, ּפאולו
67 Paolo

ונציאנית, הרפובליקה 40

80 ,34 Vrboska ורּבֹוסָקה

ז
91 Zadvarje זאדבארֶיה

88 Zaostrog ָזאֹוסטרֹוג

99 ,37 Žuljana ז'ּולָיאָנה

88 Živogošće ז'יבֹוגֹושֶצ'ה

50 Žirje ז'ירֶיה

 ,48 Zlatni Rat זלאטני ראט
79 ,78 ,55

90 ,55 Žnjan ז'ניאן, חוף

81 Zečevo ֶזֶצ'בֹו

ח
 ,11 Otok Hvar חבאר, האי
 ,77 ,76 ,49 ,34-35 ,22

80

אתרים היסטוריים 47  

הרובע העתיק 42  

חופים 48  

מסלולי שיט 50, 51  

מפה 35  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 63

פעילויות לילדים 55  

 Grad Hvar חבאר, העיירה
77 ,42-43 ,34 ,7

מסלולי שיט 50  

מסעדות 56  

פסטיבלים 63  

קניות 59  

קתדרלה 45  

 Tvrđava חבאר, מצודת
34 Hvar

חג ֶּבלאזיּוס הקדוש 
 Festa )דוברובניק(
62 Svetog Vlaha

חג דֹומִניּוס הקדוש )ספליט( 
62 Fešta Svetog Duje
חדר האוצר של הכנסייה 

)העיירה קֹורצ'ּוָלה( 
27 Trezora

חומות העיר העתיקה 
 Gradske )דוברובניק(

 ,68 ,12-13 ,10 ,6 Zidine
69

חומות ערים

דוברובניק 6, 10, 12-13,   
69 ,68

העיירה קֹורצ'ּוָלה 26  

חוף נודיסטים )לֹוקרּום( 
21 Nudistička Plaža

חופים 48-49

אֹוקרּוג 90  

ּבאנֶייה 48  
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חופים, המשך

ּבאצ'ביֶצה 55, 90  

ֶּבֶנה 90  

ּבֶרָלה 89  

גֹורנָיה ואָלה 90  

גראדאץ 49, 88  

דיבָנה 99  

דראֶצ'ה 99  

דרום דלמטיה 99  

וּוצי'ֶנה 99  

ז'ניאן 55, 90  

זלאטני ראט 48  

חוף נודיסטים )לֹוקרּום(   
21

טווח המחיר הזול 60  

טרסֶטניָצה 48-49, 99  

לאּפאד, מפרץ 71  

לּומּבארָדה 7  

לילדים 55  

מאקארסָקה 90  

מאקארסָקה, ריביירה 90  

ֶמֶדָנה 90  

מילָנה 34, 48  

מפה 48  

סטיניָבה 23  

ספליט 90  

סֶרּבֶרנֹו 99  

ּפאּפראטנֹו 99  

ּפאקֶלני, איים 49  

ּפּונָטה 99  

ּפּונָטה ראָטה 90  

ּפרֹויזד 49, 81  

ּפרז'יָנה, מפרץ 49  

קאֶמניָצה 48  

קאשיּוני 90  

קֹולֹוֶצ'ּפ 99  

קּוּפארי 99  

קרקנָיאשי 90  

שּוני 48, 99  

)ה(חי והצומח

 Neretva ֶנֶרטָבה, דלתא  
95 Delta

חיות מחמד, טיול עם 106

חיי־לילה

דוברובניק 73  

דלמטיה, איים 82  

מאקארסָקה, ריביירה 92  

ספליט 92  

חילוץ הרים 107

חילוץ ימי 107

חינם, אירועים 60-61

חשמל, מוצרים 109

חתירה 53

ט
טברדאלי )סטארי גראד( 

42 ,34 Tvrdalj
טּוג'מן, ד"ר פראניֹו 

41 Tuđman, Dr Franjo
אנדרטה 47  

 Kralj טֹומיסלאב, המלך
41 ,40 Tomislav

טיולים באזור 110, 111

מאקארסָקה, ריביירה 91  

מדוברובניק 71  

טיולים מודרכים בעיר 110, 
111

 Tito, Josip טיטֹו, יֹוסיּפ ּברֹוז
41 Broz

מלחמת־העולם השנייה   
23

מערה )ויס( 23  

 Titova )טיטֹו, מערה )ויס
23 pećina

טיילת החוף )ספליט( 33

טינטורטו 44

טיסה 104, 105

טיפוס 52

טיפים לחיסכון 61

טיציאן 45, 67

טירות ומבצרים
ּבֹוקאר, מבצר )דוברובניק(   

12
המבצר הספרדי )העיירה   

חבאר( 55
המלך ג'ורג' השלישי,   

מצודת )ויס( 22, 79
חבאר, מצודת 34  

יוחנן הקדוש, מבצר   
)דוברובניק( 13, 68, 69

לֹובִרֶיינאץ, מצודת   
)דוברובניק( 12, 69

לּוקאס הקדוש, מבצר   
)דוברובניק( 12

לילדים 54  
מינֶצ'ָטה, מבצר   

)דוברובניק( 12
סֹוקֹול גראד, מצודת 55  

סטֹון 36, 95  
פֹורט רויאל )לֹוקרּום( 21  

קאֶמרֶלנגֹו, מבצר )טרֹוגיר(   
28

קליס 55, 88, 89  
ָקשֶטָלה 87, 89  

ֶרֶבלין, מבצר )דוברובניק(   
70 ,68 ,12

61 Telegrin ֶטֶלגרין
טלוויזיה 108-09

טלפון 108
טניס 52, 53

 Tesla, ֶטסָלה, ניקֹוָלה
41 Nikola

 Trg )טרג לּוָז'ה )דוברובניק
69 Luža

 Trg )טרג רּפוּבליֶקה )ספליט
33 Republike

 ,28-29 ,11 ,7 Trogir טרֹוגיר
89 ,42

חופים 90  
מסלולי שיט 50, 51  

מפה 29  
פסטיבלים 63  

קתדרלה 45  

טרֹוגיר, הרובע העתיק 
87 Trogir Stari Grad
טרֹוגיראנין, ּבלאז' יּוִרֶייב 

 Trogiranin, Blaž Jurjev
27

טרסֶטנֹו, הָארּבֹוֶרטּום של 
96 Trsteno Arboretum

 Trstenica טרסֶטניָצה
99 ,48-49

98 Trstenik טרסֶטניק

99 ,98 ,37 Trpanj טרּפאני

טרקים 52, 55

י
51 ,22 Jabuka יאּבּוָקה

98 ,36 Janjina יאנִייָנה

יהודים

בית הכנסת )דוברובניק(   
70

46 Job, Ignjat יֹוּב, איגניאט

 Yugoslavia יוגוסלביה
40-41

יוונים, מתיישבים 40

יוחנן המטביל, כנסיית 
 Crkva sv. Ivan )טרֹוגיר(

28 Krstitelj
יוחנן הקדוש, מבצר 

 Tvrđava Sv. )דוברובניק(
69 ,68 ,13 Ivana

 Ivan )יוחנן מטרֹוגיר )פסלו
29 Trogirski

 1991( crni( יום ג' השחור
17 utorak

יינות

דרום דלמטיה 100  

טווח המחיר הזול 61  

ֶּפלֶיישאץ 36, 95  

קניות 58  

81 ,49 ,34 Jerolim ֶיירֹולים

ילדים 54-55

77 ,34 ,7 Jelsa ֶילָסה

אתרים היסטוריים 47  

קניות 59  

)ה(ימי, המוזיאון )דוברובניק( 
 ,13 Pomorski muzej

69 ,46-47

יקבים

ֶּפלֶיישאץ, חצי־האי 95  

ישו 67

כ
כדורגל 53

כדוריד 53

כדורמים 53

כדורסל 53

כדורעף 53

כדורעף חופים 53

כנסיות 44-45

איגנאציּוס הקדוש   
)דוברובניק( 70

ֶּבלאזיּוס הקדוש   
)דוברובניק( 15, 45, 68

גבירתנו של הסלעים   
)לֹוּפּוד( 44, 97

גבירתנו של השלגים   
)צאבטאט( 44-45

גבירתנו של שודדי הים   
)קֹומיָז'ה( 44, 79

המושיע הקדוש   
)דוברובניק( 15, 63

העיירה קֹורצ'ּוָלה 27  

יוחנן המטביל )טרֹוגיר( 28  

פרנציסקוס הקדוש   
)דוברובניק( 16

ראו גם קתדרלות  

כסף 108  

כרטיסי אשראי 108

כרטיסי חיוב 108

כתבי־עת 108, 109

ל
לאדיסלאב, מלך נאפולי 

 Ladislav, kralj Napulja
40

לאומיות 88

לאורנטיוס הקדוש, קתדרלת 
 Katedrala Sv. )טרֹוגיר(

45 ,28 Lovre
 Otok לאסטֹובֹו, האי

97 ,50 Lastovo
 Grad לאסטֹובֹו, העיירה

43 Lastovo
71 Lapad לאּפאד, מפרץ

37 Lovište לֹובישֶטה

לֹובִרֶיינאץ, מצודת 
 Tvrđava )דוברובניק(

69 ,63 ,12 Lovrijenac
28 Loggia )לוג'ה )טרֹוגיר

 ,7 Lumbarda לּומּבארָדה
49

98 ,97 ,61 Lopud לֹוּפּוד

חופים 48, 99  

כנסיות 44  

מסלולי שיט 50  

לּוקאס הקדוש, מבצר 
 Tvrđava )דוברובניק(

12 svetog Luke
 ,10 ,6 Lokrum לֹוקרּום

71 ,45 ,20-21

חופים 48  

מפה 21  

פעילויות לילדים 55  

91 Livno ליבנֹו

ליֶּברטאס 12, 66, 68

33 licinius ליקיניּוס

לשכות מידע לתיירים 110, 
111

מ
Majoli, Iva מאיֹולי, אווה 

52

97 Malo Jezero מאלֹו ֶייֶזרֹו

98 Malo More מאלֹו מֹוֶרה

51 Mali מאלי

 ,36 Mali Ston מאלי סטון
96 ,43

מסלולי שיט 50  

מסעדות 56  
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 Masle, מאסֶלה, אנטּון
70 Antun

79 Maslinica מאסליניָצה

87 Makarska מאקארסָקה

אתרים היסטוריים 47  

חוף 90  

טווח המחיר הזול 61  

פסטיבלים 63  

פעילויות לילדים 54  

שפה 88  

מאקארסָקה, ריביירה 
 ,49 ,7 Makarska Riviera

86-93

בתי־קפה, ברים וחיי־לילה   
92

חופים 90  

טיולים לאזור פנים הארץ   
91

מסעדות 93  

מפה 86-87  

 Marulič, מארּוליץ', מרקו
Marko

אנדרטה 47  

מאריאן, גבעה )ספליט( 
61 ,32 Marjan Brdo

 Marinkovac מארינקֹובאץ
34

מארמֹון, הגזיבו של )טרֹוגיר( 
29 Marmont’s Gazebo
מארמֹון, המרשל אוגוסט 

 Marmont, Marshal ֶדה
41 ,29 Auguste de

)ה(מבצר הספרדי )העיירה 
 Tvrđava )חבאר

55 Španjola
מבצרים ראו טירות ומבצרים

מגדל הפעמון )ספליט( 
31 Zvonik

מגדל השעון )דוברובניק( 
15 toranj sa satom
מגדל השעון )טרֹוגיר( 

28 toranj sa satom

מגדלורים

 Palagruža ּפאלאגרּוָז'ה  
81

71 Međugorje ֶמג'ּוגֹורֶיה

מגורים 111-17

90 Medena ֶמֶדָנה

מוזיאון הכנסייה 
האורתודוקסית 

 pravoslavna )דוברובניק(
70 crkva muzej

מוזיאון העיירה )העיירה 
 Gradski )קֹורצ'ּוָלה
27 muzej Korcula

מוזיאון העיירה )טרֹוגיר( 
29 Muzej grada Trogira

מוזיאון העיר )ספליט( 
31 Muzej Grada Splita

מוזיאונים וגלריות 46-47

ארכיאולוגיה, מוזיאון   
)ספליט( 32, 46

אתנוגרפי, מוזיאון   
)ספליט( 30

ּבלאָצה, מנזר )ּבראץ'( 47  

ּבראץ', מוזיאון האי   
 Muzej otoka )שקריּפ(

46 Brača
גלריה ֶמשטרֹוביץ'   

)ספליט( 32, 46

דּולצ'יץ'-מאסֶלה-  
ּפּוליטיָקה, גלריה 

)דוברובניק( 70

האוסף הארכיאולוגי   
)דוברובניק( 70

הגלריה לאמנויות היפות   
)ספליט( 32

הימי, המוזיאון   
)דוברובניק( 13, 46-47, 

69

המוזיאון לאמנות מודרנית   
)דוברובניק( 6, 67

מוזיאון הכנסייה   
האורתודוקסית 
)דוברובניק( 70

מוזיאון העיירה )העיירה   
קֹורצ'ּוָלה( 27

מוזיאון העיירה )טרֹוגיר(   
29

מוזיאון העיר )ספליט( 31  

סטארי גראד, מוזיאון   
)סטארי גראד( 47

פרנציסקני, מוזיאון המנזר   
)דוברובניק( 15, 17

רוֶּפה, המוזיאון   
האתנוגרפי )דוברובניק( 

70

שעות פתיחה 109  

תמונות מלחמה   
)דוברובניק( 69

מוניות 105

91 Mosor מֹוסֹור

91 ,71 Mostar מֹוסטאר

מוסיקה

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 62-63

91 Moror מֹורֹור, הר

מֹוֶרשָקה, מחול החרבות 
62 ,26 Moreška

 Mušter )מּושֶטר )קֹומיָז'ה
45

)ה(מושיע הקדוש, כנסיית 
 Crkva sv. )דוברובניק(

63 ,15 Spasa

מזג־אוויר 109

)ה(מזרקה הגדולה אֹונֹופִריֹו 
 Velika )דוברובניק(

 ,14 Onofrijeva fontana
102-03

)ה(מזרקה הקטנה אֹונֹופִריֹו 
 Mala )דוברובניק(

15 Onofrijeva fontana

מזרקות

המזרקה הגדולה אֹונֹופִריֹו   
)דוברובניק( 14, 102-03

המזרקה הקטנה אֹונֹופִריֹו   
)דוברובניק( 15

 ilirske ה(מחוזות האיליריים(
68 provincije

מחול החרבות מֹוֶרשָקה 
62 ,26 Moreška

מחול
מֹוֶרשָקה, מחול החרבות   

62 ,26
מטבע 108

מטוסי־ים 105
מיאֹושיץ', הנזיר ָאנדִרָיה 

 Miošić, Andrija 'קאצ'יץ
Kačić

אנדרטה 47  
מידע לתיירים 110, 111
מיליֶצ'ביץ', ּפאסקֹוֶיה 

68 Miličević, Paskoje
80 Milna )'מילָנה )ּבראץ
 ,34 Milna )מילָנה )חבאר

80 ,48 ,38-39
מינֶצ'ָטה, מבצר )דוברובניק( 

12 Tvrđava Minčeta
מיֶקלֹוצי, מיֶקלֹוצֹו 

 Michelozzi, Michelozzo
12

מכבי אש 106, 107
מכונית 104-05

רישיון נהיגה 109  
מלונות 111-17

אתרי־נופש 55, 113-14  
בוטיק 114-15  

טווח המחיר הזול 61,   
116-17

יוקרה 112-13  
קטנים 115-16  

מלונות בוטיק 114-15
מלחמת־העולם הראשונה 

40
מלחמת־העולם השנייה 23, 

41
51 Mljet מלֶייט

מלֶייט, הפארק הלאומי 
 Nacionalni park Mljet

97 ,50
71 Mlini מליני

ממלכת הסרבים, 
הקרואטים והסלובנים 

40-41

מנזר ּבלאָצה )ּבראץ'( 
47 Pustinja Blaca

מנזר בנדיקטיני )לֹוקרּום( 
20

מנזרים

ּבאִדָיה 81  

ּבלאָצה )ּבראץ'( 78, 79  

בנדיקטיני )לֹוקרּום( 20  

דומיניקני )דוברובניק( 67  

ויגאני 98  

ז'יבֹוגֹושֶצ'ה 88  

ָזאֹוסטרֹוג 88  

מּושֶטר )קֹומיָז'ה( 45  

ניקֹולאּוס הקדוש )טרֹוגיר(   
 Samostan svetog

28 Nikole
פרנציסקני )דוברובניק( 6,   

16 ,15

מסילות רכבת 104, 105

מסעדות 56-57, 110-11

דוברובניק 75  

דלמטיה, איים 83  

דרום דלמטיה 101  

טווח המחיר הזול 61  

מאקארסָקה, ריביירה 93  

ספליט 93  

ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 55, 61, 104, 105

מעצבים מקומיים 59

)ה(מערה הכחולה )ּביֶשבֹו( 
 ,52 ,23 ,7 Modra Spilja

55

מערות

גראּפֶצ'ָבה 35  

המערה הכחולה )ּביֶשבֹו(   
55 ,52 ,23 ,7

ֶוָלה לּוָקה 80  

טיטֹו )ויס( 23  

מפות

ֶאלאפיטי, איים 97  

ּבראץ', האי 79  

דוברובניק 6, 66-67, 69  

דלמטיה, איים 76-77  

דרום דלמטיה 94-95  

העיירה קֹורצ'ּוָלה 27  

ויס 23  

חבאר 35  

חומות העיר העתיקה   
)דוברובניק( 13

חופים 48  

טרֹוגיר 29  

לֹוקרּום 21  

מאקארסָקה, ריביירה   
86-87

מבט אל דוברובניק ודרום   
קרואטיה 6-7

מוקדי־עניין עיקריים   
בדוברובניק ובדרום 

קרואטיה 10-11

ספליט 86, 89  

ערים עתיקות 43  

ֶּפלֶיישאץ, חצי־האי 37  

קתדרלות וכנסיות 44  

מפרשיות 50-51, 53, 55

מקיאוולי, ניקולו 
12 Machiavelli, Niccolò
מקסימיליאן, קיסר מקסיקו 

21 ,20 Maximilian
 Mrtvo More מרטבֹו מֹוֶרה

55

מריה, אם ישו 71

מרקו פולו, ביתו )העיירה 
 Dom Marco )קֹורצ'ּוָלה

26 Polo
מרקו פולו, מוזיאון )העיירה 

 Marco Polo )קֹורצ'ּוָלה
27 Exhibition

מרקּוס הקדוש, קתדרלת 
 Katedrala sv. )קֹורצ'ּוָלה(

44 ,27 Marka
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משחקי הכס 20, 21, 89

משטרה 106, 107

ֶמשטרֹוביץ', איוואן 
Meštrović, Ivan

גּונדּוליץ', אנדרטה   
47 Gundulic spomenik

גלריה )ספליט(   
 ,32 Meštrović Gallery

46

חדר האוצר של הכנסייה   
)העיירה קֹורצ'ּוָלה( 27

יוחנן המטביל 31  

מוזיאון לאמנות מודרנית   
 Umjetnička )דוברובניק(
67 Galerija Dubrovnik

ּפיֶלה, שער )דוברובניק(   
12

צאבטאט 96  

משקאות אלכוהוליים 58

נ
96 Neum ֶנאּום

נארֹודני טרג )ספליט( 
33 Narodni Trg

נכים, מטיילים 107

)ה(נמל העתיק )דוברובניק( 
68 Stara Luka

נפוליאון בונפרטה 
 Napoléon Bonaparte

 68 ,40

נפוליאון, מלחמות 14

נצרות 26

 Delta ֶנֶרטָבה, דלתא
94-95 Neretve

נשים מטיילות 107

ס
88 ,31 ,30 Salona סאלֹוָנה

50 Saplun סאּפלּון

22 Svetac סֶבטאץ

 Otok סבטה מריה, האי
97 Sveta Marija

סֶבטֹוג ֶּפטָרה, חצי־האי 
 Poluotok Svetog Petra

87

71 Sveti Stefan סֶבטי סטפן

 Sveti סֶבטי קֶלֶמנט
81 ,34 Klement

37 SvetiIlija סֶבטיִלָיה, הר

80 Sutivan סּוטיבאן

89 Solin סֹולין

54 Soline סֹוליֶנה, חוף

 ,78 ,54 Supetar סּוֶּפטאר
79

80 ,35 Sućuraj סּוצ'ּוָראי

 ,7 Sokol Grad סֹוקֹול גראד
97 ,55

 Stari Grad סטארי גראד
77 ,42 ,35

טברדאלי 34  

 Muzej סטארי גראד, מוזיאון
47 Staroga Grada

50 Stomorina סטֹומֹוריָנה

95 ,43 ,36 ,7 Ston סטֹון

חופים 99  

מסלולי שיט 50  

מסעדות 56  

פסטיבלים 63  

23 Stiniva סטיניָבה

סטפנוס הקדוש, קתדרלת 
)העיירה חבאר( 

 Katedrala Svetog
45 ,43 Stjepana

סטראדּון )דוברובניק( 
 ,14-17 ,10 ,6 Stradun

69 ,68

91 Sinj סיני
סירות

חתירה 53  

טווח המחיר הזול 61  

מעבורות 55, 61, 104,   
105

מפרשיות 50-51, 53, 55  

שיט 13  

סלאבים, שבטים 40

סלולרי, טלפון 108

סּפֹונָצה, ארמון )דוברובניק( 
 ,63 ,14 Palača Sponza

68

ספורט 52-53

ספורט המונים 53

43 ,30-33 Split ספליט

אזור ספליט 89  

אתרים היסטוריים 47  

בתי־קפה, ברים וחיי־לילה   
92

דיוקלטיאנוס, ארמון 7, 11,   
89 ,63 ,60 ,43 ,30-31

חופים 55, 90  

טווח המחיר הזול 60, 61  

מוזיאונים וגלריות 46  

מסלולי שיט 50, 51  

מסעדות 56, 93  

מפות 86, 89  

נמל־תעופה 104, 105  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 61, 62-63

פעילויות לילדים 54, 55  

פעילויות-חוץ 52, 53  

קניות 59  

ספריות

המנזר הפרנציסקני   
 Franjevački )דוברובניק(
16 samostan Knjižnica

סקֹוצ'יּבּוָהה, משפחה 
97 Skočibuha

53 Skelin סֶקלין, אחים

91 Skradin סקראדין

99 ,71 Srebreno סֶרּבֶרנֹו

71 ,60 ,7 ,6 Srđ סרג', הר

סרטים

בתי קולנוע תחת כיפת   
השמיים 54

פסטיבל הסרטים   
הים־תיכוני )ספליט( 62

קולנוע תחת כיפת   
השמיים )העיירה ויס( 63

ע
עבודות־יד 59

עות׳מאנית, אימפריה 40, 96

עיתונים 108, 109

עניבות 58

עצמאות )1991( 41

ערים עתיקות 42-43

פ
 Pavelić, ּפאֶבליץ', ָאנֶטה

41 Ante
 ,51 Palagruža ּפאלאגרּוָז'ה

81

81 Palmižana ּפאלמיז'אָנה

99 Papratno ּפאּפראטנֹו

 Pakleni ּפאקֶלני, איים
81 ,51 ,34 Otoci

חופים 49, 77  

פארקים וגנים

ּביֹוקֹובֹו, הגן הבוטאני 61  

גן המנזר )לֹוקרּום( 21  

דֹורג'יק-מאיֶנרי, פארק   
)לֹוּפּוד( 61, 97

הגן הבוטאני )לֹוקרּום( 21  

טרסֶטנֹו, הָארּבֹוֶרטּום של   
96

פארקים לאומיים

מלֶייט 50, 97  

קֹורנאטי 81  

קרָקה 91  

פארקי־מים 54

97 Polače ּפֹולאֶצ'ה

51 Polače ּפֹולאֶצ'ה, מפרץ

 ,11 Polo, Marco פולו, מרקו
78 ,43

ביתו )העיירה קֹורצ'ּוָלה(   
26

מוזיאון )העיירה   
קֹורצ'ּוָלה( 27

ּפֹוליּוד, איצטדיון )ספליט( 
63 Stadion Poljud

 Pulitika, ּפּוליטיָקה, ג'ּורֹו
70 Đuro

99 Punta ּפּונָטה

 Punta Rata ּפּונָטה ראָטה
90

ּפּוסִטֶירָנה )דוברובניק( 
70 ,6 Pustijerna
ּפּוּפנאטסָקה לּוָקה 

51 Pupnatska Luka
 Fort )פֹורט רויאל )לֹוקרּום

21 Royal
ּפֹורּפֹוֶרָלה )דוברובניק( 

60 Porporela
 Petrović, ֶּפטרֹוביץ', דראזן

53 Dražen
ֶּפטרֹוביץ', ֶּפטאר וליאונרדו 

 Petrović, Petar i
Leonardo

ּפֶייָטה 16  

ֶּפטרינֹוביץ', מאוזוליאום 
 Petrinović )סּוֶּפטאר(

79 ,78 Mausoleum
 Petrič, ֶּפטריץ', ּבארטּול

47 Bartul
ּפֶייָטה )ֶּפטרֹוביץ'( 16

ּפיֶלה, שער )דוברובניק( 
69 ,12 Vrata od Pila

53 Picigin ּפיציגין

50 Piškera ּפישֶקָרה

 Plančić, ּפלאנצ'יץ', יּוראי
47 Juraj

98 Ploče ּפלֹוֶצ'ה

ּפלֹוֶצ'ה, שער )דוברובניק( 
12 Vrata od Ploča

 Plitvička ּפליטביֶצה, אגמים
91 jezera

 Pelješac ֶּפלֶיישאץ, הרים
98 ,26

ֶּפלֶיישאץ, חצי־האי 
 ,11 ,7 Poluotok Pelješac

98 ,36-37

חופים 99  

יקבים 36, 95  

מסלולי שיט 50-51  

מפה 37  

פעילויות-חוץ 52  

 Pelješac ֶּפלֶיישאץ, תעלה
37 kanal

 Pelješki ֶּפלֶיישקי, תעלה
52 ,50 ,26 kanal

 Plisko Polje ּפליסקֹו ּפֹולֶיה
80 ,23

91 Penšići ֶּפנשיצ'י

־פסטיבל הסרטים הים־תיכו
 Festival )ני )ספליט

 mediteranskih filmova
62

פסטיבלי קיץ 63

פסטיבלי רחוב 61

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 61, 62-63

פעילויות-אתגר 53

פעילויות-אתגר 54-55

פעילויות-חוץ 52-53

 Pracat, ּפראצאט, מיהֹו
Miho

דיוקנו 18  

81 ,49 Proizd ּפרֹויזד

ּפרז'יָנה, מפרץ )לּומּבארָדה( 
49 Pržina

פרטיזנים, תנועה 41

50 Primošten ּפרימֹושֶטן

33 Prisca ּפריסָקה

 San פרנציסקוס הקדוש
17 Francesco d’Assisi

פרנציסקוס הקדוש, כנסיית 
 Franjevački )דוברובניק(

16 crkva

)ה(פרנציסקני, מוזיאון 
המנזר )דוברובניק( 

 Franjevački Samostan
17 ,15 Muzej
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פרנציסקני, מנזר 
 Franjevački )דוברובניק(

16 ,15 ,6 Samostan

פרנציסקני, מסדר 81

פשיעה 107

צ
96 ,7 Cavtat צאבטאט

כנסיות 44-45  

מוזיאונים וגלריות 47  

מסעדות 56  

פסטיבלים 63  

צוללות, מעגני

ויס 22  

 Ćosić, צ'וסיץ', קרזימיר
53 Krešimir

 rijeka Cetina ֶצטיָנה, נהר
91 ,89 ,52

 Cetina ֶצטיָנה, נקיק
91 ždrijelo

42 ,28 Čiovo צ'יאֹובֹו

מסלולי שיט 51  

מספנות 29  

98 Čilipi צ'יליּפי

צ'יּפיקֹו, ארמון )טרֹוגיר( 
28 Palača Ćipiko

28 Čipiko צ'יּפיקֹו, משפחה

צלילה 52

50 Češvinica ֶצ'שביניָצה

ק
48 Kamenica קאֶמניָצה

קאֶמרֶלנגֹו, מבצר )טרֹוגיר( 
28 Kaštel Kamerlengo

קאנו 55

33 carus קארּוס קיסר

90 Kašjuni קאשיּוני

47 Kodar, Oja קֹודאר, אֹוָיה

43 ,22 Kut קּוט

71 Kotor קֹוטֹור

98 ,97 Koločep קֹולֹוֶצ'ּפ

חופים 99  

מסלולי שיט 50  

קולנוע ראו סרטים

קולנוע תחת כיפת השמיים 
 Open-Air )העיירה ויס(

63 Cinema

 ,43 ,22 ,7 Komiža קֹומיָז'ה
79 ,64-65

חופים 48  

כנסיות 44, 45  

מסלולי שיט 51  

מסעדות 56  

99 Kupari קּוּפארי

37 Kučište קּוצ'ישֶטה

 Kornatski קֹורנאטי, איים
50 otoci

קֹורנאטי, הפארק הלאומי 
 Nacionalni Park Kornati

81

 Otok קֹורצ'ּוָלה, האי
80 ,76 ,18 Korčula

חופים 49  

מסלולי שיט 50, 51  

פעילויות-חוץ 52, 53  

 Grad קֹורצ'ּוָלה, העיירה
 ,43 ,26-27 ,11 ,7 Korčula

78

מסלולי שיט 50-51  

מסעדות 57  

מפה 27  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 62, 63

פעילויות לילדים 54  

קתדרלה 44  

קֹורצ'ּוָלה, תעלה 
99 Korculanski kanal

קיאקי־ים 53, 54-55

קיאקים 53, 54-55

89 ,88 ,55 Klis קליס

קניות 58-59, 110

דוברובניק 72  

שעות פתיחה 109  

50 Kručica קרּוצ'יָצה

קרנבל 62

ָקרּפאצ'ֹו, ויטֹוֶרה 
27 Carpaccio, Vittore

קרָקה, הפארק הלאומי 
 Nacionalni park Krka

91

90 Krknjaši קרקנָיאשי

89 ,87 Kaštela ָקשֶטָלה

קתדרלות 44-45

 Dubrovačka דוברובניק  
66-67 ,45 katedrala

דֹומִניּוס הקדוש )ספליט(   
33 ,30 ,24-25

לאורנטיוס הקדוש   
)טרֹוגיר( 28, 45

מרקוס הקדוש )קֹורצ'ּוָלה(   
44 ,27

סטפנוס הקדוש )העיירה   
חבאר( 43, 45

ראו גם כנסיות  

ר
 ,Ragusa ראגּוָזה, רפובליקת

10

ארמון הרקטור   
)דוברובניק( 18, 19

חומות העיר העתיקה   
)דוברובניק( 12

לֹוקרּום 21  

סופה 12, 68  

סטֹון 36, 95  

 Radovan )ראדֹובאן )ַּפָסל
45 ,28

14 Raus ָראּוס

ֶרֶבלין, מבצר )דוברובניק( 
 ,68 ,12 Tvrđava Revelin

70

רדיו 108-09

50 Rogoznica רֹוגֹוזניָצה

רֹוזאנֹוביץ', ָאנטּון 
41 Rozanović, Antun
)ה(רומית, האימפריה 40

רֹוסאנדיץ', תֹומא 
78 Rosandić, Toma

רופאים 106

רוֶּפה, המוזיאון האתנוגרפי 
 Etnografski )דוברובניק(

70 muzej Rupe
50 ,29 Riva )ריָבה )טרֹוגיר

32 Riva )ריָבה )ספליט

ריצ'רד הראשון )לב הארי(, 
מלך אנגליה 45

רישיון נהיגה 109

רכבות 104, 105

רכבלים 60, 71

 Rendić, Ivan ֶרנדיץ', איוואן
47

רעידת האדמה של 1667 14

67 Raphael ָרפאל

רפטינג 52, 54-55

רפטינג 54-55

)ה(רקטור, ארמון 
 Knežev dvor )דוברובניק(

69 ,67 ,63 ,18-19 ,10 ,6

ש
 Shaw, שֹו, ג'ורג' ברנרד
66 George Bernard

שווקים

גּונדּוליֶצ'בה ּפֹולָיאָנה   
)דוברובניק( 69, 70

שוק הדגים )ספליט( 32  

79 ,54 Šolta שֹולָטה

מסלולי שיט 50, 51  

99 ,97 ,48 Šunj שּוני

שוק הדגים )ספליט( 
32 Ribarnica

שוקולד 58

שחייה 53, 54

54 Šibenik שיֶּבניק

שיחון 118-19

98 ,97 ,50 Šipan שיּפאן

שירותי חירום 106, 107

שמשיות 61

שנירקול 53

שעון 109

שעות פתיחה 109 

שער הברזל )ספליט( 
31 Željezna vrata

 Zlatna )שער הזהב )ספליט
31 vrata

שער היבשה )העיירה 
 Kopnena )קֹורצ'ּוָלה

27 vrata

שער היבשה )טרֹוגיר( 
29 Kopnena vrata

שפה 88

שיחון 132-4  

81 ,50 Šćedro שֶצ'דרֹו

שקיעות 60

80 ,79 ,46 Škrip שקריּפ

 ,51 Šešula ֶששּוָלה, מפרץ
79

ת
תחרה 58

תיאורים מחייו של גיאורגיוס 
הקדוש 33

)ה(תיאטרון הלאומי של 
קרואטיה )ספליט( 

 Hrvatsko Narodno
63 Kazalište

)ה(תיאטרון העירוני )העיירה 
 Gradsko )חבאר

63 Kazalište

תיאטרון מארין דרז'יץ' 
 Marin Držić )דוברובניק(

63 Kazalište

תיאטרון תחת כיפת 
השמיים )העיירה 

 Open-Air )קֹורצ'ּוָלה
63 Theatre

תכשיטים 58-59

תמונות מלחמה )דוברובניק( 
69 War Photo Limited

תקנות המכס 106
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