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קורדוּבה: המסקיָטה
המסגד הגדול של קורדובה )Mezquita( נבנה לפני 1200 שנה - הפגנת כוח של 

האיסלאם בחצי־האי האיברי. עּבד א־רחמן הראשון )ראו עמ' 50( בנה כאן את המסגד 
המקורי בשנים 785-787. במשך השנים התפתח הבניין, ושולבו בו מספר סגנונות 

אדריכלות. במאה העשירית קישט אותו אל חּכים השני )ראו עמ' 50( בתוספות 
מפוארות, בהן גם המיחרּב המרהיב והָמקצּוָרה )היציע המיועד לח'ליף(. במאה ה־16 

נבנתה קתדרלה בלבו של המסגד, שהוקדש לנצרות ונהרס חלקית.

טֹוֶרה ֶדל ָאלמינאר
 Torre del( מגדל הפעמונים

Alminar(, המתנשא לגובה של 93 
מ', בנוי מעל שרידי המינרט )צריח 

התפילה( המ־ קורי. מדרגות 
תלולות מובילות אל ראשו, משם 

נשקף נוף יפה של העיר כולה.

ּפאטיֹו ֶדה לֹוס נאראנחֹוס
 Patio de( עצי תפוז גדלים בחצר

los Naranjos(, שם נהגו 
המתפללים לשטוף את רגליהם 

לפני התפילה.

הקתדרלה
חלק מהמסגד נהרס כדי לפנות מקום לקתדרלה, שנבנתה 

החל מ־1523 לתכנונם של כמה מבני משפחת ֶארנאן 
רּואיס; מעליה מתנוססת כיפה בסגנון איטלקי.

. קשתות ועמודים
יותר מ־850 עמודים מגרניט, מישפה )ג'ספר( 

ומשיש תומכים בתקרת המסגד ויוצרים מראה 
מרהיב. עמודים רבים נבזזו מבניינים קדומים - 

מהתקופות הרומית והוויזיגותית.

. המיחראּב
בגומחת התפילה המקושטת 

נשמר בעבר עותק של הקוראן. 
אבני הריצוף השחוקות הן עדות 

לעולי־הרגל הרבים שהקיפו אותו 
על ברכיהם שבע פעמים.

. ָקִּפָייה ֶדה ויאביסיֹוָסה
הקפלה הנוצרית 

 Capilla de( הראשונה
Villaviciosa( נבנתה כאן 

ב־1371 בידי אּומני 
המּוֶדחאר, וקשתותיה 

מרהיבות.

התפתחותו של המסגד
עּבד א־רחמן הראשון בנה את 
המסגד המקורי. עּבד א־רחמן 

השני, אל חּכים השני ואל מנצּור 
הוסיפו תוספות משלהם.

מקרא

1 ּפּוֶארָטה ֶדה סן ֶאסֶטּבאן יושב 
בתוך קטע מהחומה שנותר שריד 

לכנסייה ויזיגותית קדומה.
2 ּפּוֶארָטה ֶדל ֶּפרדֹון הוא שער 

בסגנון המּוֶדחאר, שנבנה בימי 
השלטון הנוצרי ב־1377. מאמינים 
שהיכו על חטא נכנסו בשער וזכו 

למחילה.
3 ָקִּפָייה מאיֹור

4 במתחם המקהלה יש מושבים 
בסגנון צ'ּוריֶגֶרסקי, שגילף פדרו 

דּוֶקה קֹורֶנחֹו ב־1758.
5 ָקִּפָייה ֵריַאל

חשוב לדעת
מידע שימושי

Calle Torrijos 10 טל' 957-470512 
 mezquitadecordoba.org ∑

פתוח ב'-שבת 10:00-19:00, א׳ וחגים 
דתיים 8:30-11:30, 15:00-18:00 

)מרץ-אוק׳: ב׳-שבת 10:00-19:00( 
& 5 ב'-שבת 9:30; א' וחגים 10:30 

ו־13:00. 
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 217-18 ועמ' 231-32

מקרא
המסגד של עּבד א־רחמן הראשון

הרחבה של עּבד א־רחמן השני
הרחבה של אל חּכים השני

הרחבה של אל מנצּור
ּפאטיֹו ֶדה לֹוס נאראנחֹוס

קורדובה וָחֶאן
קורדובה מתפארת במסגד יפהפה ובפאטיֹוס 

מרשימים בסגנון ערבי, והיא ללא ספק אבן החן 
של צפון אנדלוסיה. נפת קורדובה )Córdoba( כוללת 

בתחומיה גם את עיירות היין מֹונִטָייה ומֹוריֶלס, לצד אוצרות בארוק כמו 
ּפרֶייגֹו ֶדה קורדובה. מעברי ההרים של נפת ָחֶאן )Jaén( הם שער כניסה 
לעיירות הרנסאנס המקסימות שבאזור - אּוֶּבָדה וָּבֶאָסה - וכן לשמורות 

הטבע הגדולות שבין רכסי ההרים.

קורדובה יושבת לשפת הגּוַאדאלקיוויר - 
הנהר הגדול ביותר באנדלוסיה. היא היתה 

בירת פרובינקיה רומאית לפני יותר מ־2000 
שנה, אך את תור הזהב שלה ידעה בתקופת 

הכיבוש הערבי. במאה העשירית היתה זו 
בירתה המערבית של אימפריה מוסלמית 

אדירה, והשתוותה בעושרה, בכוחה 
ובתחכומה לבגדד. כיום זו עיר מלאת 

אווירה, עם רובע עתיק ובנייני פאר 
שמשקפים את עברה המהולל.

באזור שמסביב לקורדובה פזורות עדויות 
נוספות למורשת הערבית - כמו ארמון 
הח'ליף בֶמדיָנה ָאַזהאָרה. מדרום לכאן 

משתרע הקאמּפינָיה, אזור משתפל 
המכוסה בכרמי זיתים ובכרמי גפנים, לצד 

שדות זהובים של תירס וחמניות. כאן פזורים 
גם כפרים לבנים, ומבצרים מוקפי חומות 
מתפוררות מעטרים את פסגות הגבעות. 

סֶייָרה מֹוֶרָנה מתנשא בחלקן הצפוני של 
שתי הנפות. איילים וחזירי בר מסתובבים 

ביערות ובין סבך השיחים ברכז ההררי 
הנישא. רכסי הרים נוספים חולשים על נפת 

ָחֶאן. נהר גּוַאדאלקיוויר האדיר הופך לנחל 
עשיר בדגי פורל באזור סֶייָרה ֶדה קאסֹורָלה 
- הרכס הפראי שלאורך הגבול המזרחי של 
הנפה. במשך מאות שנים עברו כאן שיירות 
של פרדים, סוחרים, שודדי־דרכים וצבאות 

אדירים, שחצו את סֶייָרה מֹוֶרָנה בתוך 
הערוץ העמוק ֶדספילאֶדרֹו ֶדה ֶדסֶּפניָאֶּפרֹוס, 

בדרכם לָלה מאנָצ'ה ולקסטיליה או בחזרה.
המבצרים העתיקים שיושבים על הגבעות 
שימשו בעבר מעוזי הגנה בקו הגבול שבין 

העולם הנוצרי למורי, וכיום הם ניבטים 
בשלווה אל כרמי זיתים ועיירות היסטוריות, 

שם תוכלו להתפעל מפניני האדריכלות 
שלאחר הכיבוש מחדש.

העיר ָחֶאן כפי שהיא נראית מרומי ָקסִטיֹו ֶדה סנטה קטלינה, ובלבה הקתדרלה

מגדל הפעמונים של הֶמסקיָטה בקורדובה
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חזית ארכיון האמריקות מאת חואן ֶדה 
ֶהֶרָרה

8 פלאסה 

וירֶחן ֶדה לֹוס ֵרֶייס

מפה D4 6( C2 3( ּפאלאסיֹו 
ָארסֹוּביסּפאל סגור לקהל הרחב 

קֹונֶבנטֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון 
סגור לקהל הרחב

 Plaza Virgen de( בואו לכאן
 ngy כדי לנוח )los Reyes

ולהתפעל מָלה חיראלָדה )ראו 
עמ' 82(; הכיכר היא דוגמה 

ומופת לנוף הטיפוסי של סביליה: 
כרכרות רתומות לסוסים, עצי 

תפוז, מוכרות פרחים ובנייני דת 
מרשימים. במרכז עומד פנס 

רחוב מתחילת המאה הקודמת, 
ולצידו מזרקה מאת חֹוֶסה 

לאפיטה - עם פסלי ראשים 
גרוטסקיים, חיקוי לפסלים 

הרומיים )והמקוריים( שבקאָסה 
ֶדה ּפילאטֹוס )ראו עמ' 81(.

בקצה הצפוני של הכיכר ניצב 
 Palacio( ארמון הארכיהגמון
Arzobispal(; בנייתו החלה 

במאה ה־16 אך הושלמה רק 
במאה ה־18, ובימי פלישת 

נפוליאון השתלט על 
הבניין המרשל 
סולט )ב־1810; 
ראו עמ' 56-7(.
ארמון הבארוק 

היפהפה מקושט 
במדרגות מאבן 

9 פלאסה ֶדל טִריּונפֹו

)D4 6( C2 3 מפה

בין הקתדרלה )ראו עמ' 82-3( 
לֵריַאל ָאלָקזאר )ראו עמ' 86-7( 

 Plaza( 'משתרעת 'כיכר הניצחון
del Triunfo(, שנבנתה לכבוד 

עמידתה של העיר ברעידת 
האדמה של 1755. הרעש, 

שהחריב את ליסבון, הרעיד את 
חצי־האי גם מעבר לגבול עם 

פורטוגל אך גרם רק נזק משני 
לסביליה. פרנסי העיר ייחסו 

את הישועה למריה 
הקדושה, וחלקו 

לה כבוד כשהקימו 
את עמוד הבארוק 

הסמוך לארכיון 
האמריקות. 

במרכז הכיכר יש 

0 ארכיון האמריקות

 Avda de la Constitución s/n
מפה D5 6( C2 3( טל' 954-500528 

 Puerta de  Archivo de Indias v
Jerez פתוח ב'-שבת 9:30-17:00; א' 

10:00-14:00

 Archivo de( ָארצ'יבֹו ֶדה אינדיאס
Indias( הוא עדות חיה לתפקידה 

המרכזי של סביליה ביישובו של 
העולם החדש ובניצול משאביו ויש 

כאן גם תערוכות. הבניין נבנה בשנים 
1584-1598, על־פי תוכניות מאת 

חואן ֶדה ֶהֶרָרה - האדריכל של ֶאל 
ֶאסקֹוריאל שליד מדריד. במקור היתה 
זו הבורסה )לֹונָחה - lonja( של סוחרי 

העיר. ב־1785 העביר לכאן קרלוס 
השלישי, תחת קורת גג אחת, את 
כל המסמכים שהיו קשורים ל'איי 

הודו'. האוסף כולל 86 מיליון דפים 
כתובים ו־8000 מפות ורישומים, 

בהם מכתבים מאת קולומבוס, 
קֹורֶטס, ֶסרוואנֶטס וג'ורג' וושינגטון 

- הנשיא הראשון של ארה"ב - 
וגם את התכתובת העניפה של 

ֶפליֶּפה השני. התכנית להעברת כל 
המסמכים לפורמט דיגיטלי נמשכת.

המבקרים בארכיון האמריקות 
מטפסים במדרגות שיש אל חדרי 
הספרייה, שם מוצגים ברוב כבוד 

והדר רישומים, מפות והעתקי 
מסמכים חשובים. התערוכות 

מתחלפות תדיר: אולי יזדמן לכם 
לראות את מפת צבעי המים 

של אקפולקו, כשזו היתה עדיין 
'חור' נידח ושבו רק מבצר; או 

רישומים המתעדים קֹוריָדה 
מלכותית שנערכה בפנמה סיטי 
ב־1748; או את השרטוטים של 

בית־העירייה בגואטמלה.

w אֹוסּפיטאל 

ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס

 C2 3 מפה Plaza de los Venerables 8
טל' v 954-562696 ארכיון האמריקות 

פתוח מדי יום 10:00-13:30 
ו־16:00-19:30 & פרט לערבי א' 7 

8

בלבו של ּבאריֹו ֶדה סנטה קרּוס 
 Hospital( ניצב בית־אבות לשעבר

de los Venerables(, שנועד 
לכמרים מזדקנים; הבנייה החלה 

ב־1675, והושלמה כעבור כעשרים 
שנה בידי ליאונרדו ֶדה פיֶגרֹוָאה. 

הבניין שופץ ְוהוסב למרכז תרבות 
 Fundación Fondo( FOCUS של

.)de Cultura de Sevilla
מדרגות יוצאות מהחצר המרכזית 

השקועה, ומובילות אל הקומות 
העליונות - יחד עם המרפאה 

והמרתף, משמשות גם הן חללי 
תערוכות. בסיור נפרד תוכלו 

לבקר בכנסיית המתחם, דוגמה 
מובהקת לפאר הבארוק, ובה גם 
ציורי־קיר מאת חואן ֶדה ואלֶדס 

ֵליַאל ובנו לּוקאס ואלֶדס.
עם מוקדי העניין בכנסייה נמנים 
פסלים של פטרוס הקדוש ושל 

פרננדו הקדוש מאת פדרו רולדאן, 
משני עברי הדלת המזרחית; וגם 
האלהתו של פרננדו הקדוש מאת 

לּוקאס ואלֶדס, במרכז תמונת 
המזבח שמעל המזבח הראשי. 
על האפריז של תמונת המזבח 

חקוקה כתובת )ביוונית(: "יראו את 

אלוהים, כבדו את הכומר". התקרה 
בחדר הכמורה מקושטת בסגנון 

אשלייתי בציור תקרה מאת חואן 
ֶדה ואלֶדה ֵליַאל, ניצחון הצלב.

שבגן מתנשאת אנדרטה לזכר 
קולומבוס, ובה גם פסל ארד 

של סנטה מריה, אחת משלוש 
הספינות שגילו את העולם 

החדש ב־1492 )ראו עמ' 131(.

אנדרטה המנציחה את אמונתה 
של סביליה בעיבור הקדוש.

ב-Calle Santo Tomás, שיוצא 
מהפינה הדרום־מזרחית של 
פלאסה ֶדל טִריּונפֹו, יש בניין 

שמשמש היום כאגף של ארכיון 
האמריקות. בעבר היה כאן מוזיאון 

 Museo de( לאמנות בת־זמננו
Arts Contemporáneo( - אבל 

זה הועבר למֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה 
מריה ֶדה לאס קּוֶאבאס )ראו 

עמ' 109(, והבניין כבר לא פתוח 
לקהל. הוא נבנה ב־1770, ובעבר 

שימש כאסם שבו אוחסן המעשר 
שגבתה הכנסייה מתושבי העיר. 
חלקים מחומת העיר המוסלמית 

נתגלו בחפירות בעת שיפוץ הבניין.

ישפה ובציורים מאת סּורּבאראן 
ומּוִריֹו. בצד האחר של הכיכר 

ניצב קֹונֶבנטֹו ֶדה ָלה ֶאנקארנאסיֹון 
 ,)Convento de la Encarnación(

מנזר מ־1591. הוא ניצב מעל 
שרידי מסגד ובית־חולים.

בפלאסה וירֶחן ֶדה לֹוס ֵרֶייס עמד 
 ,Corral de los Olmos בעבר

פונדק של פורעי חוק שמככב גם 
בספריו של מיגל ֶדה ֶסרוואנֶטס 

)ראו עמ' 55( - על אחד מקירות 
המנזר יש לוח המנציח את המקום.

החזית הבארוקית של ּפאלאסיֹו ָארסֹוּביסּפאל

q ֵריַאל ָאלָקזאר

ראו עמ' 86-7

e חארדיֶנס ֶדה מּוִריֹו

)E5 6( D2 4 מפה

 Jardines de( הגן הצורני
Murillo(, בקצה הדרומי של 

רובע סנטה קרּוס, היה בעבר 
הפרדס וגן הירק של ֵריַאל 

ָאלָקזאר. השטח כולו נתרם 
לעיר ב־1911. הגן נקרא ע"ש 

בנה המפורסם של העיר, הצייר 
ברתולומה מּוִריֹו )1617-1682(, 

 Calle-שהתגורר לא רחוק ב
Santa Teresa. הטיילת ארוכה, 

 ,Paseo de Catalina de Ribera
היא מחווה למייסד אֹוסּפיטאל ֶדה 

 Hospital de( לֹוס סינקֹו יאגאס
las Cinco Llagas(, כיום מקום 

מושבו של פרלמנטו ֶדה אנדלוסיה 
)ראו עמ' 93(. מעל עצי הדקלים 

תבליט מקושט של ָלה חיראלָדה 
על קיר ארכיון האמריקות

אנדרטה לזיכרו של קולומבוס בחארדיֶנס 
ֶדה מּוִריֹו

ציור תקרה מאת חואן ֶדה ואלֶדס ֵליַאל, באֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 216 ועמ' 228-29
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מבוך הרחובות הצרים ממזרח לקתדרלת סביליה ולֵריַאל ָאלָקזאר מייצג את סביליה 
במלוא תפארתה הרומנטית. נוסף על חנויות המזכרות, הטאפאס ברים ונגני הרחוב 

המתבקשים, יש כאן שפע סמטאות ציוריות, כיכרות חבויות וחצרות מקושטות בפרחים, 
כך שלא תשתעממו לרגע. בעבר היה זה הגטו היהודי, ובנייניו המשוחזרים - על שבכות 

החלון האופייניות - הם שילוב הרמוני בין בתי מגורים יוקרתיים למלונות פאר. ולא 
חסרים באזור גם ברים ומסעדות, כך שמומלץ לבלות כאן גם בערב.

מפת רחובות מאוירת: סנטה קרּוס

8 פלאסה וירֶחן ֶדה לֹוס ֵרֶייס
הכיכר מלאה בכרכרות רתומות 

לסוסים, ובמרכזה יש מזרקה 
מתחילת המאה הקודמת, 

מאת חֹוֶסה לאפיָטה.

פלאסה סנטה קרּוס 
מקושטת בצלב ברזל 

מצועצע מ־1692.

קאֶייחֹון ֶדל ָאגּוָאה
 )Callejón del Agua( 'סמטת המים'

שנמתחת לצד ֵריַאל ָאלָקזאר מספקת הצצה 
אל חצרות פנימיות קסומות ומוריקות. 

וושינגטון אירווינג )עמ' 57( התאכסן בבית 
מס' 2.

0 ארכיון האמריקות
בארכיון, שנבנה במאה ה־16 כבורסת המסחר של 

העיר, שמורים כיום מסמכים הקשורים להתיישבות 
הספרדית ביבשות אמריקה.

7 . הקתדרלה 
וָלה חיראלָדה

הקתדרלה הגותית הענקית 
ומגדל הפעמונים הערבי 

שלה הם מוקדי העניין 
הפופולריים ביותר בסביליה.

קֹונֶבנטֹו ֶדה ָלה 
ֶאנקארנאסיֹון )עמ' 84(

 Palacio( ּפאלאסיֹו ארסֹוּביסּפאל
Arzobispal(, ארמונו מהמאה ה־18 
של הארכיהגמון, עדיין משמש את 

ראשי הכמורה של סביליה.

w . אֹוסּפיטאל 
ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס

הבניין מהמאה ה־17 
שימש בית אבות 
לכמרים, ויש בו 

כנסייה בארוקית 
משוחזרת היטב.

קאֶייה מאֶטאֹוס גאגֹו
על הרחוב )Calle Mateos Gago( מצלים עצי 

תפוז, ויש בו חנויות מזכרות, בתי־קפה וטאפאס 
ברים. ב-Bar Giralda שבמס' 2 יש קמרונות 
שנותרו שריד מחמאם ערבי, והוא פופולרי 
מאוד בזכות מבחר הטאפאס המוגשים בו.

q . ֵריַאל ָאלָקזאר
הארמון של סביליה הוא שילוב מרהיב בין 

מלאכת מחשבת בסגנון המּוֶדחאר )עמ' 28( 
לבין פאר מלכות וגנים צורניים.
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ראו מפות רחובות 5–6
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9 פלאסה ֶדל טִריּונפֹו
במרכז הכיכר ניצב עמוד 

בסגנון הבארוק, זכר 
לעמידתה של העיר 

ברעידת האדמה הגדולה 
של 1755. במרכז יש פסל 
מודרני של העיבור הקדוש.
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

סנטה קרּוס
הרובע היהודי העתיק של סביליה, ּבאריֹו ֶדה סנטה קרּוס )Barrio de Santa Cruz(, הוא 

מבוך של סמטאות לבנות וחצרות פנימיות - והפינה הציורית ביותר בעיר. רבים מאתריה 
הנודעים של סביליה נמצאים כאן: הקתדרלה הגותית הענקית והמגדל המפורסם שלה, 

ָלה חיראלָדה; ֵריַאל ָאלָקזאר המרהיב, ובו ארמונות המלוכה וגני ָאלָקזאר; וגם ארכיון 
האמריקות, שם נמצאים המסמכים המספרים את סיפור גילויין של יבשות אמריקה ושל 

כיבוש העולם החדש. מצפון־מזרח לכל מוקדי העניין החשובים הללו תגיעו למבוך 
מכושף של סמטאות לבנות. אמן תור הזהב ברתולומה ֶאסֶטּבאן מּוִריֹו חי כאן במאה 

ה־17, ואילו בן־תקופתו, חואן ֶדה ואלֶדס ֵליַאל, קישט את אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס 
בציורי־קיר מופלאים בסגנון הבארוק. צפונה מכאן תגיעו אל רחוב הקניות מס' 1 של 

סביליה, קאֶייה ֶדה לאס סֶיירֶּפס. כיכרות השוק שמסביב - בהן פלאסה ֶדל סלבדור 
המקסימה - סיפקו תפאורה לכמה מסיפוריו של ֶסרוואנֶטס. בקרבת מקום, מעידים 

החזיתות היפות והחללים המרשימים של בית העירייה )ָאיּונטאמֶיינטֹו( ושל קאָסה ֶדה 
ּפילאטֹוס )פנינה אדריכלית של ממש( על העושר הרב שזרם אל העיר במאה ה־16, 

וחלק ניכר ממנו מימן יצירות אמנות.

מרחצאות דוניה מריה ֶדה ּפאִדָיה, מתחת לּפאטיֹו ֶדל קרּוֶסרֹו בֵריַאל ָאלָקזאר

כל האתרים
רחובות, כיכרות וגנים

קאֶייה סֶיירֶּפס  2

פלאסה וירֶחן ֶדה לֹוס   8

ֵרֶייס
פלאסה ֶדל טִריּונפֹו  9

חארדיֶנס ֶדה מּוִריֹו  e

כנסיות
איגלסיה ֶדל סלבדור  4

הקתדרלה וָלה חיראלָדה   7

עמ' 82-3

בניינים עתיקים
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶלּבריָחה  1

ָאיּונטאמֶיינטֹו  3

המוזיאון לריקוד   5

הפלמנקו
קאָסה ֶדה ּפילאטֹוס  6

ארכיון האמריקות  0

ֵריַאל ָאלָקזאר עמ' 86-7  q

אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס   w

ֶוֶנראּבֶלס
ראו גם מפות הרחובות 

6 ,5 ,4 ,2 ,1

מסעדות עמ׳ 9–228
Albarama  1  

La Albahaca  2  
Berrecita  3  

Casa Plácido  4  
Casa Robles  5  

Corral del Agua  6  
Don Raimundo  7  

Doña Elvira  8  
 Egaña Santo  9  

El Giraldillo  10  
 El Modesto  11  

Oriza  12  
San Marco  13  
Santa Cruz  14  

Vineria San Telmo  15  
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7 מֹונִטָייה

 23,000 * C2 קורדוּבה מפת כבישים
 lle Capitan Alonso de n @ £

Vargas 3 )957-652462( ( ו'

מֹונִטָייה )Montilla( יושבת במרכזו 
של חבל יין חשוב - גם אם חבל היין 

המפורסם יותר עדיין מאפיל עליו 
גם היום. מייצרים כאן בעיקר פינֹו 

לבן מעולה, המיוצר בדרך דומה 
לֶשרי )ראו עמ' 34-5(, וגם טעמו 

דומה; ועם זאת, בניגוד לֶשרי הוא 
אינו מחוזק באלכוהול. במספר 
 )Alvear( יקבים, בהם ָאלֵביַאר

 )Pérez Barquero( וֶּפֶרס ּבארֶקרֹו
מקדמים בברכה מבקרים. קֹונֶבנטֹו 

 Convento de( ֶדה סנטה קלרה
Santa Clara( הוא מנזר בסגנון 

המּוֶדחאר שנבנה ב־1512, והמבצר 
נבנה במאה ה־18. הספרייה 

העירונית נמצאת בקאָסה ֶדל אינקה 
)Casa del Inca(, ע"ש ָגרסילאסּו 

ֶדה ָלה ֶוָגה - שחי כאן במאה ה־16 
וכתב רבות על בני האינקה.

 יקב ָאלֵביַאר
Avenida María Auxiliadora 1 טל' -957

650100 פתוח מדי יום )בררו פרטים מראש 
alvear.es ∑ בטלפון( סגור א' וחגים

 יקב ֶּפֶרס ּבארֶקרֹו
Avenida Andalucía 27 טל' 957-650500 

פתוח התקשרו מראש לקבוע פגישה או דרך 
 info@perezbarquero.com הכתובת

perezbarquero.com ∑

8 ָאגיָלר

 13,500 * C2 קורדובה מפת כבישים
 ,Cuesta de Jesús 2 n £ @

 957-661567 ,Edificio Antiguo Posito
( ג', ה' ּוו'

בעיירה )Aguilar( שנוסדה בימי 
הרומאים מייצרים בעיקר יין, כלי 
קרמיקה ושמן זית. יש כאן כמה 

בתי פאר, וגם כיכר מתומנת - 
 Plaza de( פלאסה ֶדה סן חֹוֶסה

San José(. הכיכר תוכננה במאה 
ה־18 ובאחד מפיאותיה עומד 

בית העירייה. בקרבת מקום יש 
מגדל שעון בסגנון הבארוק.

9 לּוֶסָנה

 40,000 * D2 קורדובה מפת כבישים
957- ,Castillo del Moral s/n n @
turlucena.com ∑ '652462 ( ד

העיר )Lucena( משגשגת בעיקר 
מתעשיית הרהיטים, לצד יצרני 

כלי נחושת ופליז וגם כלי קרמיקה 
מעניינים. בימי ח'ליפות קורדובה 

)עמ' 50( היה זה מרכז מסחרי 
ואינטלקטואלי חשוב, ובו גם 

קהילה יהודית עצמאית ופעילה.
מעל איגלסיה ֶדה סנטיאגו 

)Iglesia de Santiago( מתנשא 
צריח בארוק, והכנסייה נבנתה 

ב־1503 מעל שרידי בית־כנסת. 
 Torre del( טֹוֶרה ֶדל מֹוראל

Moral( הוא המגדל היחיד שנותר 
מהמבצר הערבי. הסולטן האחרון 

של גרנדה, ּבֹוָאּבדיל, נפל בשבי 
ב־1483 ונכלא כאן. באיגלסיה סן 
 )Iglesia de San Mateo( מאֶטאֹו
הסמוכה, מהמאה ה־15, יש בית 
אוצר בסגנון הבארוק המצועצע.
ביום א' הראשון של מאי נוהגים 

לערוך כאן טקס מפואר לכבוד וירֶחן 
.)Virgen de Araceli( ֶדה ָאראֶסלי

0 קאּבָרה

 21,000 * D2 קורדובה מפת כבישים
 957-523493 ,Calle Mayor 1 n @

turismo.cabra.eu ∑ 'ב )

העיר )Cabra( יושבת בין שדות 
פוריים וכרמי זיתים ושימשה 
מקום מושבו של הגמון כבר 

במאה השלישית לספירה. על 
צוק עומד המבצר לשעבר, וכיום 

בית־ספר. ויש כאן גם כמה 
בתי אצולה וכנסייה עם חזית 

בארוקית, איגלסיה סנטו דומינגו 
)Iglesia Santo Domingo(. מחוץ 
 Fuente( לעיירה, פּוֶאנֶטה ֶדל ִריֹו

del Río( הוא מקום נביעתו של 
נהר קאּבָרה - ואזור ירוק ונעים 

שכיף לעשות בו פיקניק.

q ָּבֶאַנה

 20,000 * D2 קורדובה מפת כבישים
957- ,Virrey del Pino 5 n @

671757 ( ה'

העיר )Baena( ידועה בשמן הזית 
שלה עוד מימי הרומאים. מעל 

העיר הלבנה ניצבת איגלסיה 
 Iglesia( סנטה מריה ָלה מאיֹור

 Plaza-ב .)Santa María la Mayor
de la Constitución ניצב בית־

העירייה היפה והחדיש, וגם קאָסה 
 ,)Casa del Monte( ֶדל מֹונֶטה

בית יפה ומוקף אכסדרות מהמאה 
ה־18. בחג הפסחא יוצאים 

לתופף ברחובות אלפי מתופפים 
בלבוש תקופתי )ראו עמ' 38(.

קישוט בחזית קאָסה ֶדל מֹונֶטה מהמאה ה־18, בָּבֶאַנה

פסלו של דומניקוס הקדוש, באיגלסיה 
סנטו דומינגו שבקאּבָרה

החצרות של קורדובה

החצר האנדלוסית
סצינה זו, שצייר גארסיה רֹודריֶגס 

)1863-1925(, מתארת סגנון עיצוב 
שנפוץ באנדלוסיה גם היום. קירות 

החצר צבועות תמיד בלבן בוהק, המהווה 
ניגוד חריף לתצוגה ססגונית של 

גרניומים וחרציות באדניות טרה־קוטה. 
באוויר נישאים ניחוחות של יסמין.

פנסים בסגנון ערבי 
מאירים את החצר 

בשעות הערב והלילה, 
וכיום מותקנות בהם 

נורות חשמל.

הָאסּוֶלחֹוס הם שריד 
לעברו המוסלמי של 

המחוז; הם מקשטים 
חצרות רבים, ומוסיפים 

צבעים עשירים.

 )Cancelas( קאנֶסלאס
הם שערי ברזל 

מקושטים, שמסתירים 
את החצר הפנימית 

מהרחוב הסואן שבחוץ.

המזרקה המרכזית או 
הבאר סיפקו מים 

ליושבי הבית, ונותרו עד 
היום בחצרות רבות.

 Festival de( בפסטיבל ֶדה לֹוס ּפאטיֹוס
los Patios( נפתחות לרווחה רבות 

מחצרות העיר; הפסטיבל נערך בתחילת 
מאי )עמ' 42-3( והחצר היפה והמקושטת 

ביותר זוכה בפרס יוקרתי.

קירות מסוידים לבן דיוקן של קדוש, עשוי מאריחים עצי תפוז

כבר בימי קדם, התרכזו חיי המשפחה והחברה של אנדלוסיה סביב חצר פנימית - 
פאטיו - לבו של הבית הים־תיכוני הקלאסי. חדרי המגורים והשינה נבנו סביב החצר 

הפתוחה, שהכניסה לבית אוויר ואור. קשתות לֵבנים, אריחים ססגוניים, ברזל 
מחושל, עצי לימון ותפוז ואדניות מלאות פרחים, הוסיפו קסם למקומות המפלט 

השלווים והקרירים. תושבי קורדובה מתגאים בחצרות שלהם, בין אם מדובר בחצר 
מפוארת בארמון המרשים ביותר, או בחצר זעירה בבית משותף וצנוע. חצרות 

 Barrio San Basilio-מסורתיות יש בעיקר ברבעים סן לורנסו וחּוֶדִרָיה, וכן ב
שממערב למסגד הגדול.

סמלו העתיק 
של יקב ֶּפֶרס 

ּבארֶקרֹו
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 217-18 ועמ' 231-32
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קורדובה וָחֶאן על המפה
האזור מתאפיין בשדות משתפלים ובהרים משוננים, שחוצה אותם העמק הפורה של נהר 

גּוַאדאלקיוויר. לגדתו הצפונית של הנהר יושבת קורדובה, עם המסגד הגדול והמפורסם 
שלה. מצפון לכאן משתרע סֶייָרה מֹוֶרָנה הפראי והלא־מיושב, ואילו בדרום תגיעו לאזור 
חקלאי פורח ובו עיירות עתיקות כמו ּפרֶייגֹו ֶדה קורדובה. ממזרח לכאן, בין כרמי הזיתים 
של ָחֶאן, חבויות פניניה הרנסאנס ָּבֶאָסה ואּוֶּבָדה; משתיהן תוכלו לצאת לטיול בשמורת 

הטבע קאסֹורָלה, להתפעל מהנופים הדרמטיים ולצפות באיילים ובחזירי הבר.

הרחוב הראשי של קאּבָרה בזמן 
כרמי זיתים נמתחים עד לקו האופקהסייסטה

תחבורה
את האזור תוכלו לתור היטב רק ברכב פרטי. הכביש 
המהיר NIV A4 עובר בעמק הגּוַאדאלקיוויר. מצפון 

לעמק התחבורה הציבורית מעטה מאוד, אך מדרום 
נוסעים כמה קווי אוטובוס סדירים. רכבות רבות 

מגיעות לקורדובה, כולל ה-AVE המהירה שמקשרת בין 
קורדובה לסביליה, למדריד, למלגה ואפילו לֵלייאיָדה. 

מָחֶאן יוצאות ארבע רכבות ביום לקורדובה.

העיירה קאסֹורָלה יושבת בפאתי 
שמורת הטבע

פלמה ֶדל ִריֹו  2

ָקסִטיֹו ֶדה אלמודובר ֶדל ִריֹו  3

ֶמדיָנה ָאַזהאָרה  4
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 קאסֹורָלה, ֶסגּוָרה 
ולאס ִויַאס

ֶסגּוָרה ֶדה ָלה סֶייָרה  f
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טיול
סֶייָרה מֹוֶרָנה  1
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני
כביש נופי

מסילת ברזל ראשית
גבול נפתי

פסגה

0 20
ק"מ

כל האתרים

איך להשתמש במדריך זה
המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בסביליה ובאנדלוסיה, לספק לכם 

המלצות של מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי. פרק היכרות עם סביליה 
ואנדלוסיה ממפה את האזור כולו ומכניס אותו להקשרו ההיסטורי והתרבותי. סביליה 

בחלוקה לאזורים ואנדלוסיה בחלוקה לאזורים מתארים את כל האתרים החשובים, 
תוך שימוש במפות, בצילומים ובאיורים. ויש גם הצעות לאוכל, למשקאות, 

למקומות לינה, לקניות ולאפשרויות בידור, בפרק מידע שימושי; וכן טיפים חשובים 
בנושאים מגוונים - מטלפונים ציבוריים ועד תחבורה באזור - בפרק חשוב לדעת.

סביליה 
בחלוקה לאזורים

מרכז העיר חולק לארבעה אזורי 
תיירות עיקריים. מעבר לנהר הוא 
האזור החמישי. לכל אזור מוקדש 

פרק משלו, שנפתח ברשימת 
כל האתרים המתוארים בהמשך. 

כולם ממוספרים ומופיעים במפת 
האזור. המידע המפורט על כל 

אתר ממוספר, כדי להקל עליכם 
למצוא אותו בתוך הפרק.

אנדלוסיה 
בחלוקה לאזורים

במדריך זה מחולקת אנדלוסיה 
לארבעה אזורים נפרדים, 

ולכל אחד מוקדש פרק 
משלו. מוקדי העניין החשובים 

ביותר בכל אזור ממוספרים 
ומופיעים במפת האזור.

כל העמודים המתייחסים למרכז 
סביליה מסומנים בתגית אדומה.

כל אחד מארבעת האזורים 
באנדלוסיה קל לזיהוי בזכות צבעו.

מסגרות יספקו לכם מידע נוסף על 
נושאים שונים הקשורים לאזור.

רשימת כל האתרים מחולקת 
לקטגוריות: כנסיות, מוזיאונים 

וגלריות, בניינים חשובים, רחובות 
וכיכרות וכדומה.

מסלול מומלץ לטיול ברחובות 
המעניינים ביותר באזור.

הכוכבים מדגישים את מוקדי 
העניין שאסור להחמיץ.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תעניק לכם מבט ממעוף 

הציפור על לבו של אזור התיירות.

מפת האזור זו נועדה 1 
להתמצאות כללית באזור. 

כל האתרים ממוספרים, 
ומופיעים במפה, כמו גם במפת 

הרחובות שבעמ' 116-21.

מפת איתור ממחישה היכן נמצא 
האזור ביחס לשאר אזורי התיירות 

שבמרכז העיר.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי העניין 

החשובים מתוארים בפרוטרוט, 
כולל כתובות ומידע שימושי. 

למקרא סמלים ראו קפל 
הכריכה האחורית.

מידע שימושי הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

היכרות ההיסטוריה, 1 
הנוף ואופיו של כל 

מחוז מתוארים בפרוטרוט 
וממחישים כיצד התפתח 

האזור במאות השנים 
האחרונות ומה הוא מציע 

כיום לתיירים.

מפת האזור זו נועדה 2 
להתמצאות כללית באזור. 

כל האתרים ממוספרים, 
ומופיעים במפה, ויש גם טיפים 
שימושיים להתניידות במכונית 

ובתחבורה הציבורית.

מידע מפורט כל האתרים 3 
ושאר מוקדי העניין החשובים 
מתוארים בפרוטרוט. הם מסודרים 

בהתאם למספורם במפת האזור. 
בתוך כל עיירה או עיר, יש מידע רב 

על בניינים חשובים ושאר אתרים.

מוקדי העניין העיקריים 4 
כל אחד מהם זוכה 

לכפולת עמודים )או יותר(. 
מבנים היסטוריים מתוארים תוך 

שימוש בחתך רוחב של חלל 
הפנים; למוזיאונים ולגלריות 

מצורף שרטוט המחולק 
לצבעים, שיעזור לכם לאתר את 

המוצגים המעניינים ביותר
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הטיולים שלפניכם נועדו לחבוק כמה שיותר מגולות הכותרת של אנדלוסיה, תוך הקפדה 
על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים. נתחיל בטיול של יומיים בסביליה, בירת 

המחוז המפתה, ונמשיך עם טיול של שלושה ימים - הבחירה המושלמת לאלו מכם 
שרוצים לבלות סופ״ש ארוך בעיר. במסגרת טיול של שבוע נכסה כמה מגולות הכותרת 
של אנדלוסיה, כולל הצעות להרחבת המסלול לעשרה ימים, אם תרצו להמשיך ולטייל. 

ולבסוף, גם מסלול של שבועיים, שכולל את רוב מוקדי־העניין החשובים והמהוללים 
של המחוז, בהם הֶמסקיָטה של קורדובה וארמון ָאלָהמּבָרה הקסום בגרנדה. בחרו 

במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את סביליה ואנדלוסיה

ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס ּכריסטיאנֹוס בקורדובה
 )Alcázar de los Reyes Cristianos( מבצר-ארמון המלכים הקתולים

נבנה במאה הארבע־עשרה. הארמון מוקף גנים קסומים, טראסות 
מים ומזרקות, ומזמן למבקרים אווירה שלווה ונוף מרהיב של העיר.

ָלה חיראלָדה
מגדל הפעמונים של הקתדרלה 

בסביליה )La Girlada( נקרא על שם 
החיראלִדיו, שבשבת רוח מארד 

המסמלת את האמונה. טפסו אל ראשו, 
ותיהנו מנוף מרהיב של העיר כולה.

שבועיים בסביליה ואנדלוסיה

טיול בבירת המחוז היפה סביליה, המפורסמת   •
באמנות ובאדריכלות המופלאה שלה.

מופע פלמנקו וכוסית ֶשרי או שתיים בעיר הקטנה   •
והקסומה ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה.

ביקור בעיירה המקסימה והצבועה לבן ֶוֶחר ֶדה ָלה   •
פרֹונֶטָרה, ולאחר מכן גם בחופים ציוריים של חול 

לבן שבקרבת מקום.
נסיעה בין גבעות עטורות עצי שעם וכרמי זיתים,   •

ודילוג בין שורה של כפרים לבנים )ּפּוֶאּבלֹוס 
ּבלאנקֹוס(.

היכרות עם ערי הרנסאנס הקטנות והיפהפיות   •

ָּבֶאָסה ואּוֶּבָדה, שכמעט לא השתנו זה מאות 
שנים.

טיול לילי בארמון ָאלָהמּבָרה הקסום שבגרנדה,   •
העיר האחרונה שנפלה לידי המלכים הקתולים 

במאה החמש־עשרה.
נסיעה בין הכפרים ההרריים של לאס   •

ָאלּפּוחאראס, המשמרים את האדריכלות 
הייחודית ואת המסורות המקומיות שלהם.

בילוי באחת מרצועות החוף הבתוליות האחרונות   •
ששרדו לחופי הים התיכון, בפארק קאּבֹו ֶדה 

גאטה.

שבוע בסביליה 
ואנדלוסיה

קסמיה של סביליה, בירת   •
אנדלוסיה, ובלבה המינרט 

ומגדל הפעמונים המהולל ָלה 
חיראלָדה, וגם ארמון 

המלוכה היפהפה.
טיול ברחובות קאדיס,   •

מהערים העתיקות ביותר 
בספרד, ואווירת נופש 

לחופיה המושלמים.
ביקור בעיר הקטנה והתוססת   •

רֹונָדה, הבנויה משני עברי 
נקיק עמוק ומתהדרת 
במבנים נאים מהמאה 

השמונה־עשרה.
בילוי עם חוג הסילון   •

במארֵּבָייה האופנתית, 
המשלבת בין מרינות נוצצות 

ועמוסות ביאכטות לקסם של 
ימים עברו.

הצצה אל מוזיאון פיקאסו   •
המפורסם במלגה, וזמן 

לקניות מצוינות ולחיי־הלילה 
תוססים.

היכרות עם רוחה של ָאל   •
אנדלּוס בקורדובה, במיוחד 

ברובע העתיק הבוהק בלובנו, 
עם הֶמסקיָטה המרהיבה 

שחולשת עליו.

מקרא
שבוע בסביליה ואנדלוסיה

שבועיים בסביליה ואנדלוסיה

Utrera

Iznájar

Espiel

Nerva

Vejer de la
Frontera

Huércal-Overa

El Pedroso

Puente
Genil

Puebla de
Don Fadrique

Pozo Alcón

Vilches

אּוֶאלָבה

ֶאל רֹוִסיֹו

סביליה

רֹונָדה מלגה

לאנחארֹון

גרנדה

ָאלֶמִרָיה

מֹוחאקאר

מארֵּבָייה

קורדובה

ָחֶאן

אּוֶּבָדה

ֶחֶרס ֶדה ָלה
פרֹונֶטָרה

ָארקֹוס ֶדה ָלה
פרֹונֶטָרה

חיֶמָנה ֶדה ָלה
פרֹונֶטָרה

סהרה ֶדה
לֹוס ָאטּוֶנס

טאריָפה

פארק לֹוס
ָאלקֹורנֹוקאֶלס

קאדיס

מפרץ
קאדיס

ָאראֶסנה

קאסאָיה ֶדה
ָלה סיירה

פלמה
ֶדל ִריֹו

מֹונטֹורֹו ָאנדּוחאר ָּבֶאָסה

מֹונֶטְפִריֹו

ּפמּפאֵנייָרה

קאּבֹו ֶדה גאָטה

טֶרֶבֶלס

ּבאָסה

ּפּורֶצ'ָנה

סֹורּבאס

טאֶּברנאס

ֶוֶלס ּבלאנקֹו

ּבּוִּביֹון
קּפיֵלייָרה

ָאנֶטֶקָרה

ֶאל טֹורקאל

ָאלמּונֶייקאר

קאסֹורָלה

ֶאסיָחה

אֹוסּוָנה

ָאלֹוָרה

ָגאּוסין

קארמֹוָנה

Iznalloz

ל ֹו ס ל  ֶד ה    ט ס ו ק

ה י ס ו ל ד נ א

הקתדרלה של סביליה של ָאקיֶלה זֹו
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איסיסיֹו הקדוש 160
 Isla Cristina איסָלה כריסטינה

130
מלונות 217  

מסעדות 230  
פסטיבלים 41  

 Isla )איסָלה מאחיָקה )סביליה
246 ,108 Mágica

 Irving, אירווינג, וושינגטון
197 ,77 Washington

דירות השרד בָאלָהמּבָרה   
)גרנדה( 199

סיפורי ָאלָהמּבָרה 57  
אכסניות נוער 214, 215

25 El Ejido ֶאל ֶאחידֹו
50–51 Al Andalus ָאל אנדלּוס
 El Arenal )ֶאל ָאֶרנאל )סביליה

67–73
מלונות 216  

מסעדות 228  
מפת האזור 67  

מפת רחובות מאוירת 9–68  
69 El Buzo )ֶאל ּבּוסֹו )סביליה

 El )ֶאל ָּבלקֹון ֶדה ֶאּורֹוָּפה )ֶנרָחה
184 Balcón de Europa

 El Bañuelo )ֶאל ָּבנּוֶאלֹו )גרנדה
197 ,195

 El Gran Capitán ֶאל גראן קּפיטן
195

155 El Greco ֶאל גֶרקֹו
 El )ֶאל ואּפֹור, ספינת )קאדיס

169 Vapor
 ,50 Al Hakam II ָאל חכים השני

155 ,148 ,146
183 ,14 El Torcal ֶאל טֹורקאל
148 ,51 Al Mansur ָאל מנצּור
 El ֶאל ּפּוֶארטֹו ֶדה סנטה מריה

 ,167 Puerto de Santa María
169

מלונות 219  
מסעדות 235  

 El Postigo )ֶאל ּפֹוסטיגֹו )סביליה
69

 El Cano ֶאל קאנֹו, אנדרטה לזיכרו
98

133 El Condado ֶאל קֹונדאדֹו
142 El Cordobés ֶאל קֹורדֹוֶּבס

133 ,127 El Rocío ֶאל רֹוִסיֹו
מלונות 217  

מסעדות 230  
 El )ֶאל רינקֹוִסיֹו )סביליה

91 Rinconcillo

ָאלאֶמָדה ֶדה הרקולס )סביליה( 
92 ,13 Alameda de Hércules

 Alhama de ָאלאָמה ֶדה גרנדה
192 Granada

ָאלָּבאיסין )גרנדה(
מפת רחובות מאורית 7–196  

209 ,90 Alba ָאלָּבה, דוכסים
 Alhambra )ָאלָהמּבָרה )גרנדה

198–9 ,190 ,125
אדריכלות 27  

הֶחֶנראליֶפה 202  
פאטיו ֶדה לֹוס ֵליאֹוֶנס 199  

ּפּוֶארָטה ֶדה ָלה חּוסִטיסָיה 44  
182 Álora ָאלֹוָרה

 Aljaraque ָאלחאראֶקה, מסעדות
230

Algeciras ָאלֶחסיראס
מסעדות 232  
פסטיבלים 39  

230 Almonte ָאלמֹונֶטה, מסעדות
193 Almuñécar ָאלמּונֶייקאר

פסטיבלים 41  
206–7 ,189 ,15 Almería ָאלֶמִרָיה

מלונות 219  
מסעדות 237  

מפה 207  
פסטיבלים 39, 43  

 Provincia de ָאלֶמִרָיה, נפת
Almería, ראו גרנדה וָאלֶמִרָיה

 Alfonso אלפונסו השמיני, המלך
155 VIII

אלפונסו העשירי )'החכם'(, המלך 
Alfonso X

 אֹוליָבה )ֶלּבריָחה( 136
ָארקֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 179  

הכיבוש מחדש )ֶרקֹונקיסָטה( 52  
כנסיית סנטה אנה )סביליה( 107  

כנסיית סנטה מריה ֶדה ָלה   
ֶמדיָנה סידֹונָיה 172

סמלה של סביליה 79  
ָקנטיגאס 52  

 Alfonso XI אלפונסו ה־11, המלך
146

 Alfonso XII אלפונסו ה־12, המלך
57

 Alfonso אלפונסו ה־13, המלך
58 XIII

מלון על־שמו )סביליה( 100  
ָאלקאָלה ֶדה גּוָאַדייָרה, מלונות 

217 Alcalá de Guadaira
 Alcalá la Real ָאלקאָלה ָלה ֵריַאל

154
57 Amadeo ָאַמֵדיאֹו, המלך

אמנויות ומלאכות יד, חנויות 241
155 Andújar ָאנדּוחאר

פסטיבלים 38  
183 ,14 Antequera ָאנֶטֶקָרה

143 Añora ָאניֹוָרה
ֶאנריֶקה השני מטָרסטאמאָרה 

 ,52 Enrique II de Trastámara
53

80 ,26 azulejos ָאסּוֶלחֹוס
137 Estepa ֶאסֶטָּפה

187 Estepona ֶאסֶטּפֹוָנה
מסעדות 233  

137 Écija ֶאסיָחה
אספסיאנוס, הקיסר 48

 Acero, Vicente ָאֶסרֹו, ויֶסנֶטה ֶדה
204 de

227 Apéritif אפריטיף
אקוואריומים

אקוואריום )רֹוֶקטאס ֶדה מאר(   
208

ֶסלוֹו מרינה )ֶּבנאלמאֶדָנה( 246,   
247

179 Acinipo ָאקיניּפֹו
אקלים 41–39

 ,61 ,60 ,45 92 Expo ’92 ֶאקסּפֹו
109 ,108 ,105

130 Aracena ָאראֶסנה
מלונות 217  

 Arévalo, Luis ָאֶרבאלֹו, לואיס ֶדה
195 de

ארוחת בוקר 220
אריחים 26, 80, 106

ארכיון האמריקות )סביליה( 
 ,76 ,12 Archivo de Indias

84–5
ארמונות

 Alhambra )ָאלָהמּבָרה )גרנדה  
198–9 ,125 ,27

ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס   
 Alcázar )ּכריסטיאנֹוס )קורדובה

 ,14 de los Reyes Cristianos
146 ,144

 Medina ֶמדיָנה ָאַזהאָרה  
142–3 Azahara

ּפאלאסיֹו ַארסֹוּביסּפאל )סביליה(   
84 Palacio Arzobispal

ּפאלאסיֹו ֶדה ויַאָנה )קורדובה(   
147 ,23 Palacio de Viana

ּפאלאסיֹו ֶדה ָחּבאלקינטֹו   
 Palacio de )ָּבֶאָסה(

156 ,28 Jabalquinto

מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי

א
Abu-l- אּבּו אל־חסן, סולטן

202 Hasan, Sultan
אביב באנדלוסיה 38

אבידות ומציאות 258
 Averroes ִאּבן רּושד מקורדובה

51 de Córdoba
 Egas, Enrique ֶאגאס, ֶאנריֶקה ֶדה

194 ,143 de
151 Aguilar ָאגיָלר

אדריאנוס, הקיסר 48, 101
מקום הולדתו 136  

אדריכלות
ָאסּוֶלחֹוס 26, 80  

החצרות של קורדובה 150  
התחייה המורית 58  

מגדלי פעמונים בסביליה 5–94  
מורית 7–26  

פוסט-מורית 9–28  
תחילת המאה הקודמת 59  

131 Huelva אּוֶאלָבה
מסעדות 230  

פסטיבלים 39, 40, 42  
אּוֶאלָבה וסביליה 37–127

מבט אל אּוֶאלָבה וסביליה   
128–9

מלונות 217  
מסעדות 230-31  

Ohanes אֹואֶנס
פסטיבלים 38  

 Huercal אּוֶארקאל ָאלֶמִרָיה
Almería

מסעדות 237  
158–9 ,15 Úbeda אּוֶּבָדה

מלונות 218  
מסעדות 232  

מפה 159  
ּפאראדֹור 158  

 Oviedo, Juan אֹובֶיידֹו, חואן ֶדה
de

מנזר הנשים ָלה ֶמרֶסד   
קאלסאָדה )סביליה( 70

מנזר הנשים סנטה קלרה   
)סביליה( 92

קאָסה ֶדה ּפילאטֹוס )סביליה( 81  
178 Ubrique אּוּבריֶקה

אּוגֹו הקדוש בחדר האוכל 
)סּורּבאראן( 70

Ojen אֹוֶחן
מלונות 218  

אוטובוס 272, 273
אוטובוסים בינעירוניים 269

 Utrecht )1713( אּוטֶרכט, הסכם
176 ,56

 Hoyos, Cristina אֹויֹוס, כריסטינה
40

אוכל ומשקאות
הטעמים של אנדלוסיה 222-3  

המטבח האנדלוסי 220  
חנויות 241  

טאפאס 222, 5–224  
מה לקנות באנדלוסיה 243  

מה לשתות באנדלוסיה 226-7  
שווקים 240  

שרי 5–34  
ראו גם מסעדות  

 Olavide, אֹולאביֶדה, פבלו ֶדה
155 Pablo de

אּוניֶברסידאד )סביליה( 
100–101 ,98–9 Universidad

אונסק״ו, אתרי מורשת עולם 15, 
156–9

137 Osuna אֹוסּוָנה
מסעדות 231  

137 Osuna אֹוסּוָנה, דוכסי
אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה קארידאד 
 Hospital de la )סביליה(

73 ,69 Caridad
אֹוסּפיטאל ֶדה ָלה ֵרייָנה )אלאָמה 

 Hospital de la )ֶדה גרנדה
192 Reina

אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס 
 Hospital de los )סביליה(

85 ,77 ,12 Venerables
אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו )אּוֶּבָדה( 

159 Hospital de Santiago
אופנה, חנויות 241

אופניים, רכיבה על 248, 251, 273
אופרה 245, 247

 Ocampo, אֹוקאמּפֹו, אנדֶרס ֶדה
94 Andrés de

 Ordóñez, אֹורדֹונֶייס, ברתולומה
194 Bartolomé

204 ,203 Orgiva אֹורחיָבה
מלונות 219  

מסעדות 237  
פסטיבלים 38  

 Orea, Juan de אֹוֵריָאה, חואן ֶדה
206

אזורי זמן 257
130 Ayamonte ָאיאמֹונֶטה

איברי-אמריקני, יריד )1929( 
 Ibero-American Exposition

102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,59
איגלסיה ראו כנסיות

ָאיּונטאמֶיינטֹו )ָארקֹוס ֶדה ָלה 
179 Ayuntamiento )פרֹונֶטָרה

ָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 
110 ,78–9 ,29 Ayuntamiento

ָאיּונטאמֶיינטֹו )קארמֹוָנה( 
136-7 Ayuntamiento

 Isabel איסבלה, מלכת קסטיליה
de Castilla

ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס   
ּכריסטיאנֹוס )קורדובה( 146
הָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה( 206  

הכיבוש מחדש 52  
כנסיית ָלה ֶאנקארנאסיֹון   
)ָאלאָמה ֶדה גרנדה( 192

כריסטופר קולומבוס 131  
מותה 54  

נישואיה 53  
סנטה ֶפה 192  
פסטיבלים 41  

קברה 15, 194  
קתדרלת גרנדה 194  

ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 86  
ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה( 196  

 Isabel II איסבלה השנייה, המלכה
57 ,56

איסבלינית, אדריכלות 28
איזידֹורּוס הקדוש 49

136 ,127 ,124 Itálica איטליקה
עתיקות רומיות 9–48  

אייזנהאואר, דווייט ד. 
60 Eisenhower, Dwight D.

 Hinojosa del אינֹוחֹוָסה ֶדל דּוֶקה
142 Duque

 Inurria, Mateo אינּוִרָיה, מאֶטאֹו
146

אינטרנט 262, 263
)ה(אינקוויזיציה 55

אוטו־ָדה־ֶפה 55, 78  
ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס   

ּכריסטיאנֹוס )קורדובה( 146
גירוש המורים 54  

המטה 109  
רֹונָדה 180  

אינדקס
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ג
ָגאּוסין 13, 14, 178

מסעדות 233  
ג'אז 245, 247

ג'אז, הפסטיבל הבינלאומי )גרנדה( 
 Festival Internacional de

40 Jazz
 Garganta del גארגאנטה ֶדל צ'ֹורֹו

182 ,163 Chorro
 García, גארסיה, ֶאסֶטּבאן

79 Esteban
204 ,189 Guadix גּוָאדיס

הקתדרלה 29  
 Guadalquivir גּוָאָדלקיוויר, נהר

110 ,68
גשרים 61–60  

גויה ִאי לּוסֶיינֶטס, פרנסיסקו חֹוֶסה 
 Goya y Lucientes, ֶדה

Francisco José de
קֹוריָדה גֹוֶיסָקה )רונדה( 40  

גולף 37, 249, 251
 González, גֹונסאֶלס, ָאניּבאל

107 ,102 Aníbal
 González, גֹונסאֶלס, גּוִטֶייֶרס

153 Gutiérrez
 González, גֹונסאֶלס, ֶפליֶּפה

61 ,60 Felipe
 Guzmán el גּוסמן ֶאל ּבּוֶאנֹו

173 ,110 Bueno
 Guzmán, גּוסמן, פרננדו גֹוֶמס ֶדה

142 Fernando Gómez de
גותית, אדריכלות 28

176–7 Gibraltar גיברלטר
היסטוריה 46, 56  

המצור הגדול )1779-83( 56  
מלונות 218  

מלחמת העולם השנייה 60  
מסעדות 233  

נמל־התעופה 265  
גיטרה ספרדית 32, 239, 243

גיטרה, פסטיבל )קורדובה( 
39 Festival de la Guitarra

גיטרה קלאסית, התחרות 
הבינלאומית ע"ש אנדרס ֶסגֹובָיה 

 Certamen )ָאלמּונֶייקאר(
 Internacional de Guitarra
41 Clásica Andrés Segovia

גיל הזהב, מטיילים 256, 257
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

Zoobotánico גן־חיות
ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 246, 247  

גנים ראו פארקים וגנים
 Grand Socco )גראן סֹוקֹו )טנג'יר

174
 Granados, José גראנאדֹוס, חֹוֶסה

79
178 Grazalema גראסאֶלָמה

מלונות 218  
פסטיבלים 39  

 Gruta גרּוָטה ֶדה ָלה מאראִביַאס
130 de la Maravillas

194–7 ,15 Granada גרנדה
ָאלּבאיסין: מפת רחובות מאוירת   

196–7
ָאלָהמּבָרה 190, 9–198  

בידור 244-7  
הֶחֶנראליֶפה 202  

הכיבוש מחדש 3–52  
מלונות 219  

מסעדות 7–236  
מפה 195  

נמל־התעופה 265  
פסטיבלים 41–38, 43  

קניות 240, 241  
תחבורה 268, 269, 272, 273  

גרנדה וָאלֶמִרָיה 209–189
מבט אל גרנדה וָאלֶמִרָיה   

190–91
מלונות 219  

מסעדות 236-7  
 Garcilaso ָגרסילאסּו ֶדה ָלה ֶוָגה

151 de la Vega

ד
 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

187
דואר 262, 263

73 Don Juan דון חואן
 Don )דון קרלוס )חוף רחצה

37 Carlos
דֹוניַאָנה, ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה 

 Doñana, Parque Nacional de
134–5 ,127 ,25

 Díaz, Daniel ִדיָאס, דניאל ואסֶקס
131 Vásquez

דיג 248, 251
 Día de )ִדָיה ֶדה ָלה טֹוָמה )גרנדה

41 la Toma
ִדָיה ֶדה ָלה קרּוס )גרנדה 

 ,38 Día de la Cruz )וקורדובה
42

41 Día de Reyes ִדָיה ֶדה ֵרֶייס
דירות להשכרה 214

דלק 271

דמי כניסה 5–254
ֶדספילאֶדרֹו ֶדה ֶדסֶּפניָאֶּפרֹוס 

 Desfiladero de
155 ,139 Despeñaperros

 Drake, Francis דרייק, פרנסיס
168 ,54

דרכון 256, 258
דתית, חנויות לאמנות 241

ה
האדם הקדמון 46

האלהתו של תומס הקדוש 
מאקווינֹו )סּורּבאראן( 71

הּבסּבּורג, שושלת 45
הגירה 254

הומו ספיינס 45, 46
הומואים ולסביות, מטיילים 256, 

257
הוספיטלרים, מסדר האבירים 196

הזמנת כרטיסים 244, 247
אופרה ומוסיקה קלאסית 245,   

247
חיי־לילה 245, 247  

כדורגל 246, 247  
לילדים 246, 247  
מוסיקת עם 245  

מידע שימושי 244, 247  
מלחמות שוורים 246, 247  

פלמנקו 244, 247  
פעילויות חוץ 248-51  

קולנוע 245, 247  
רוק, פופ וג'אז 245, 247  

תיאטרון 244, 247  
היסטוריה 61–45

הירונימוס הקדוש מכה על חטא 
)טֹוריג'אנֹו( 70

הליכה
בערים 272  

חופשות הליכה וטרקינג 248,   
251

המחאות נוסעים 260
174 Kasbah )הקסבה )טנג'יר

ֶהרָננֶדס, רפאל רֹודריֶגס 
 Hernández, Rafael Rodríguez

93
169 ,168 Hércules הרקולס

 Herrera, Juan de ֶהֶררה, חואן ֶדה
84 ,29

 Herrera, ֶהֶררה, פרנסיסקֹו ֶדה
95 Francisco de

השכרת רכב 265, 271

ארמונות, המשך
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס קאֶדנאס   

 Palacio de las )אּוֶּבָדה(
158 Cadenas

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶלּבריָחה )סביליה(   
78 ,13 Palacio de Lebrija
ּפאלאסיֹו ֶדה ָלה ָמדראָסה   

 Palacio de la )גרנדה(
194 Madraza

ּפאלאסיֹו ֶדה סן ֶטלמֹו )סביליה(   
 ,99 ,96 Palacio de San Telmo

100
ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפָמרטין )ֶחֶרס ֶדה   

 Palacio de )ָלה פרֹונֶטָרה
166 Pemartín

ּפאלאסיֹו ֶדה ֶּפניַאפלֹור )ֶאסיָחה(   
137 Palacio de Peñaflor

ּפאלאסיֹו ֶדל מאיֹוראסגֹו )ָארקֹוס   
 Palacio del )ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

179 Mayorazgo
ּפאלאסיֹו ֶדל מארֶקס ֶדה ָלה   

 Palacio del )גֹוֶמָרה )אֹוסּוָנה
 ,29 Marqués de la Gomera

137
ּפאלאסיֹו ֶדל מארֶקס ֶדה   

 Palacio del )סאלָבטֶייָרה )רֹונָדה
181 Marqués de Salvatierra

ּפאלאסיֹו מֹונדראגֹון )רֹונָדה(   
180 Palacio Mondragón

ּפאלאסיֹו פדרו ּפריֶמרֹו )סביליה(   
53 Palacio Pedro I

ּפאלאסיֹו קרלוס קינטֹו )גרנדה(   
199 ,195 ,29 Palacio Carlos V

קאָסה ֶדה לֹוס טירֹוס )גרנדה(   
194–5 Casa de los Tiros

קאָסה ֶדה ּפילאטֹוס )סביליה(   
81 ,80 ,12 Casa de Pilatos
 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה  

86–7 ,77 ,12–13 Alcázar
ראו גם מבצרים  

ֶארמיָטה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה ֶדל 
 Ermita de Nuestra רֹוסיֹו

133 Señora del Rocío
ֶארֶמֶנחילדֹו הקדוש 94

183 Archidona ָארצ'ידֹוָנה
185 Archez ָארֶצ'ס

 Arcos de ָארקֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
179 ,178 ,124 ,13 la Frontera

מלונות 218  
מסעדות 232  

185 Axarquia ָאשארִקָיה
אשרות 254

ב
37 Babaloo ּבאּבאלּו, חוף

48 Baetica ָּבֶאטיָקה
Bailén ָּבאיֶלן

מסעדות 231  
קרב )1808( 57  

 Baixeres, ָּבאיֶשֶרס, ִדיֹוניסיֹו
Dionisio

חצרו של עּבד א־רחמן השלישי   
50–51

 Baelo Claudia ָּבֶאלֹו קלאודיה
173

151 Baena ָּבֶאָנה
פסטיבלים 38  

 Baños )ּבאניֹוס ָאראֶּבס )ָחֶאן
152 Árabes

 Baños de ּבאניֹוס ֶדה ָלה ֶאנסיָנה
155 ,125 la Encina

ּבאניֹוס ֶדל ָאלָקזאר ָקליפאֶלס 
 Baños del Alcázar )קורדובה(

146 ,144 Califales
156–7 ,15 Baeza ָּבֶאָסה

מלונות 217  
מסעדות 231  

מפת רחובות מאוירת 7–156  
204–5 Baza ּבאָסה

פסטיבלים 40  
33 Baras, Sara ּבאראס, שרה

בארוק, אדריכלות 29
בד-אנד-ברקפסט 15–214
Boabdil ּבֹוָאּבדיל, הסולטן
ָאלָהמּבָרה )גרנדה( 199  

חרבו 194  
נפילת גרנדה 3–52  

שבי בלּוֶסָנה 151  
203 ,15 Bubión ּבּוִּביֹון

מסעדות 236  
Bodegas ּבֹוֶדגאס

ֶאל ּפּוֶארטֹו ֶדה סנטה מריה 167  
ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 166, 167  

מֹונִטָייה 151  
סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה 166  

37 Bolonia בולוניה
בולים 262

 Bonaparte, ּבֹונּפארט, ז'ֹוֶזף
57 ,56 Joseph

 56–7 Bourbon ּבֹורּבֹון, מלכי
Bormujos ּבֹורמּוחֹוס

מסעדות 230  
בזיליקת ָלה מקרנה )סביליה( 

 ,13 Basílica de la Macarena
93

 Beato de ֵּביָאטּוס מִליֶאּבאָנה
50 Liébana

בידור 244-7
100 Bizet, Georges 'ּביֶזה, ז'ורז

ביטוח
בריאות 259  
מכונית 270  

נסיעות 258, 259  
ביטחון אישי 258-9

168 Byron, Lord ביירון, הלורד
בירה 226

בית־הספר האנדלוסי המלכותי 
לאמנות הרכיבה )ֶחֶרס ֶדה ָלה 

 Real Escuela )פרֹונֶטָרה
 Andaluza de Arte Ecuestre

246 ,166
143 Belalcázar ֶּבלאלָקסאר

ֶּבלאלָקסאר, סבסטיאן ֶדה 
143 Belalcázar, Sebastián de

142 Bélmez ֶּבלֶמס
232 Benahavis ֶּבַנָאביס, מסעדות
232 Benaoján ֶּבנאֹוחאן, מסעדות
186 Benalmádena ֶּבנאלמאֶדָנה

31 Banderilleros ָּבנֶדִרֶיירֹוס
בנקים 260-61

בעלי־חיים, ראו חיות בר
 Bécquer, ֶּבֶקר, גּוסטבֹו אדֹולפֹו

102 Gustavo Adolfo
בקתות הרים 214, 215

172–3 Barbate ָּברּבאֶטה
ֶּברֶּברים 51, 174

ברונו הקדוש ברגע של התעלות 
)סּורּבאראן( 168

בריאות 258-9
 Bernadet, ֶּברנאֶדט, פרננדו

107 Fernando
 ,203 Brenan, Gerald ּבֶרֶנן, ג'רלד

205
ּברתֹולֹוֶמה ֶדה ָחֶאן, מאסטרו 

Bartolomé de Jaén, Maestro
מחיצת המקהלה בקתדרלה של   

ָּבֶאָסה 157
ָקִּפָייה ֶדה סן אנדֶרס )ָחֶאן( 153  
ָקִּפָייה ֶדל סלבדור )אּוֶּבָדה( 158  

ָקִּפָייה ֵריַאל )גרנדה( 194  
בשמים, חנויות 241
בתי כלבו 238, 241

בתי־חולים 259
בתי־כנסת

קורדובה 144, 146  
בתי־מרקחת 259

בתי־שימוש ציבוריים 255
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 Jerez de la ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
166 ,14 Frontera

ֹּבֹוֶדגאס 167  
מסעדות 233  

פסטיבלים 38, 41  
רכיבה על סוסים 249  

חשמלית 3–272
חתונת הדמים )לֹורָקה( 209

ט
208 Tabernas טאֶּברנאס

224–5 ,222 Tapas טאּפאס
ברים 225  

173 ,14 ,13 Tarifa טאריָפה
חופים 37  

מלונות 219  
מסעדות 235  

טאריָפה, המרקיזה הראשונה 
81 Tarifa

 Tariq ben Ziyad טאריק בן זיאד
50

טבלת המרה 257
טבק, המפעל המלכותי )סביליה( 
 ,56 Real Fábrica de Tabacos

100–101 ,99 ,80 ,57
Toledo טולדו

המועצה השלישית של )589(   
49

נפילתה )1085( 51  
טֹוֶרה ֶדה דֹון פאדריֶקה )סביליה( 

92 Torre de Don Fadrique
טֹוֶרה ֶדה ָלה ָקָלאֹוָרה )קורדובה( 

147 Torre de la Calahorra
 Torre del )טֹוֶרה ֶדל אֹורֹו )סביליה

73 ,69 ,12 Oro
 Torre )טֹוֶרה טאביָרה )קאדיס

171 ,169 ,13 Tavira
 Tortello, טֹורֶטלֹו, ֶּבנֶבנּוטֹו

81 Benvenuto
 Torrigiano, טֹוריג'אנֹו, פייטרו

Pietro
הירונימּוס הקדוש 70  

186 Torremolinos טֹוֶרמֹולינֹוס
פסטיבלים 40  

מסעדות 6–235  
 Torres, טֹוֶרס, חּוליֹו רֹוֶמרֹו ֶדה

Julio Romero de
מוזיאון חּוליֹו רֹוֶמרֹו ֶדה טֹוֶרס   

)קורדובה( 146
תפוזים ולימונים 146  

טֹורקּוָאטֹו, הקדוש 204
 Tejero, Antonio ֶטֶחרֹו, אנטוניו

61

טיולים במכונית
לאס ָאלּפּוחאראס 5–204  

סֶייָרה מֹוֶרָנה 3–142  
ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס 9–178  

טיולים מאורגנים 272
טיסה 264-5

טיפים 255
במלונות 214  

טלוויזיה 263
ֶטלמֹו הקדוש 100

טלפון 262, 263
טלפונים סלולריים 262, 263

טמפלרים, מסדר האבירים 130
טמפרטורה 41

טנג'יר 5–174
33 Tena, Luceroֶטָנה, לּוֶסרֹו

 Tenorio, Don ֶטנֹוריֹו, דון חואן
73 Juan

טניס 249, 251
 Terán, Luis ֶטראן, לואיס מרין ֶדה

73 Marín de
204 ,15 Trevélez טֶרֶבֶלס

105 ,12 Triana )טריַאָנה )סביליה
טיול של 90 דקות בסביליה   

110–11
מלונות 216  

מפת רחובות מאוירת 7–106  
 Triana, טריַאָנה, רודריגו ֶדה

106 Rodrigo de
טריאנוס, הקיסר 48, 101

 ,105 Triana )טריַאָנה )סביליה  
106

מקום הולדתו 136  
פסלו )ָּבֶאלֹו קלאודיה( 173  
)ה(טריַאניּום הבולשביקי 59

 Trafalgar )1805( טרפלגאר, קרב
173 ,57 ,56

ָטָרקֹוֶנסיס )פרובינקיה רומית( 
49 Tarraconensis

י
יהודים 51

קורדובה 144  
יוון העתיקה 46, 47

יוחנן המטביל )מֹונטאנֶייס( 94
יּוסָטה הקדושה 106

205 Yegen ֶיֶחן
יין, 133, 226

במסעדות 221  
ילדים

בידור 246, 247  
במסעדות 221  

חנויות בגדים 241  
ימי, ספורט 249, 251

 Yesos de ֶיסֹוס ֶדה סֹורּבאס
209 Sorbas

 Yerbabuena, ֶירָּבאּבּוֶאָנה, אווה
33 Eva

כ
כבישים מהירים 71–270

כבישים
חצייה 272  

נהיגה באנדלוסיה 270-71  
תמרורים 270  

כדורגל 246, 247
כייסים 258

כיסאות גלגלים, גישה ראו 
מטיילים נכים

כיפות ערביות 26
כך חולפת תהילת עולם )ואלֶדס 

73 Finis Gloriae Mundi )ֵליַאל
כללי התנהגות 255

כנסיות
אֹוראטֹוריֹו ֶדה סן ֶפליֶּפה ֶנרי   
 Oratorio de San )קאדיס(

171 ,169 Felipe Neri
ֶארמיָטה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה   
 Ermita de Nuestra ֶדל רֹוסיֹו

133 Señora del Rocío
בזיליקת ָלה מקרנה )סביליה(   

 ,13 Basílica de la Macarena
93

ביקור בכנסיות 255  
ֶטמּפלֹו סן חואן )ָאלֶמִרָיה(   

206 Templo San Juan
כנסיית ָלה ָאסּונסיֹון )פלמה ֶדל   

 Iglesia de la Asunción )ִריֹו
142

כנסיית ָלה ָאסּונסיֹון )ּפִרֶייגֹו ֶדה   
 Iglesia de la )קורדוּבה

154 Asunción
כנסיית ָלה מגדלנה )סביליה(   

 ,72 Iglesia de la Magdalena
111 ,95

כנסיית נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה ָלה   
אֹו )סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה( 

 Iglesia de Nuestra Señora de
166 ,28 la O

כנסיית נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה ָלה   
 Iglesia de Nuestra )אֹו )סביליה

109 Señora de la O
 Iglesia )כנסיית סלבדור )סביליה  

79 del Salvador
כנסיית סן אילֶדפֹונסֹו )ָחֶאן(   
153 Iglesia San Ildefonso

ו
Valdés, Lucas ואלֶדס, לּוקאס
אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס   

)סביליה( 85
כנסיית ָלה מגדלנה )סביליה( 72  

מנזר סן קֶלֶמנֶטה 92  
 Valdés ואלֶדס ֵליָאל, חואן ֶדה

146 ,69 Leal, Juan de
אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס   

)סביליה( 85
הָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 79  

העיבור בלא חטא 70  
כך חולפת תהילת עולם 73  

205 Válor ואלֹור
פסטיבלים 40  

ואֶלנסיָנה ֶדה ָלה קֹונֶסּפסיֹון 
Valencina de la Concepción

מלונות 217  
 Valera, ואֶלָרה, לורנסו קּויֹו

Lorenzo Coullaut
גלֹורֶייָטה ֶדה ֶּבֶקר 102  
ואנֶדלביָרה, אנדֶרס ֶדה 

156 Vandelvira, Andrés de
אֹוסּפיטאל ֶדה סנטיאגו )אּוֶּבָדה(   

159
הקתדרלה )ָחֶאן( 152  

כנסיית סן פבלו )אּוֶּבָדה( 159  
ּפאלאסיֹו ֶדה לאס קאֶדנאס   

)אּוֶּבָדה( 158
ָקִּפָייה ֶדל סלבדור )אּוֶּבָדה( 158  

קתדרלת ָּבֶאָסה 157  
 Vázquez ואסֶקס ֶדה מֹולינה, חואן

158 de Molina, Juan
 Vega, ֶוָגה, ָגרסילאסּו ֶדה ָלה

151 Garcilaso de la
Vega, Lope de ֶוָגה, לֹוֶּפה ֶדה

פּוֶאנֶטה אֹוֶּבחּוָנה 142  
ֵתיָאטרֹו לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה )סביליה(   

101
וויטני, גרטרוד ואנֶדרּבילט 

 Whitney, Gertrude
131 Vanderbilt

175 Welles, Orson וולס, אורסון
 Washington, 'וושינגטון, ג'ורג

84 George
 Véjer de la ֶוֶחר ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

172 ,14 Frontera
מלונות 219  

מסעדות 236  

 Vigarney, ויגארני, ֶפליֶּפה ֶדה
194 Felipe de

נפילת גרנדה 3–52  
ויזיגותים 45, 48, 49

אדריכלות 27  
הכיבוש הערבי 50  

37 Victor ויקטור, החוף של
 Virgen de la וירֶחן ֶדה ָלה מקרנה

93 ,88 Macarena
 Velázquez, Diego ֶולאסֶקס, דֶייגֹו

55
ָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 79  

הטבלה 90, 95  
205 Vélez Blanco ֶוֶלס ּבלאנקֹו

185 Vélez Málaga ֶוֶלס מלגה
ונדלים 49
Vera ֶוָרה

מסעדות 237  
ורוניקה הקדושה 152

ז
זיתים 25, 49

שמן זית 152  

ח
130 Jabugo חאּבּוגֹו

מסעדות 231  
חאמֹון איֶּבריקֹו )ירך חזיר מעושנת( 

130 Jamón ibérico
 Jamete, חאֶמֶטה, ֶאסֶטּבאן

158 Esteban
152–3 ,139 ,125 ,15 Jaén ָחֶאן

הּפאראדֹור 152  
מלונות 218  

מסעדות 232  
מפה 153  

פסטיבלים 3–42  
ָחֶאן )נפה( ראו קורדובה וָחֶאן

חארדיֶנס ֶדה מוריליו )סביליה( 
85 ,13 Jardines de Murillo

חברות תעופה 264, 265
חגים לאומיים 41
חגים לאומיים 41

 Juan חואן ֶדה ָלה קרּוס, הקדוש
159 de la Cruz

69 Juan, Don חואן, דון
 Juan חואן קרלוס הראשון, המלך

61 ,60 Carlos I
 Juana la Loca חואנה המשוגעת

194
 Junta de חּונָטה ֶדה אנדלוסיה

254 Andalucía
חופים 7–36

חופשות מיוחדות 250, 251, 256, 
257

חוקה )1812( 7–56, 170
חורף באנדלוסיה 41

חיות־בר 25
אקוואריום )רֹוֶקטאס ֶדה מאר(   

208
גן־החיות )ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(   

247 ,246
המרכז להצלת חיות הבר של   

הסהרה )ָאלֶמִרָיה( 207
הפארק הלאומי ֶדה דֹוניַאָנה 25,   

134–5
חופשות טבע וצפרות 248, 251  

 Yesos de ֶיסֹוס ֶדה סֹורּבאס  
209 Sorbas

סיירה ֶנבאָדה 203  
ֶסלוֹו ָאֶבנטּוָרה )ֶאסֶטּפֹוָנה( 246,   

247
ֶסלוֹו מרינה )ֶּבנאלמאֶדָנה( 246,   

247
פארק לֹוס ָאלקֹורנֹוקאֶלס   

173
פארק קאסֹורָלה, ֶסגּוָרה ולאס   

ִויַאס 25, 161
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה טֹורקאל   

183
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה מֹונֶטס ֶדה   

מלגה 185
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה   

גאָטה 208
פּוֶאנֶטה ֶדה ּפֶיידָרה 3–182   

שמורת הטבע ּבאָיה ֶדה קאדיס   
169

חיי לילה 245, 247
חילוץ, שירותי 271

 Jimena חיֶמָנה ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
 ,173 ,14 ,13 de la Frontera

178
 Jiménez, חיֶמֶנס, חואן ראמון

Juan Ramón
מוזיאון ֶסנֹוּבָיה וחואן ראמון   

חיֶמֶנס )מֹוֶגר( 132
חירום, מספרי 258, 259

152 Hannibal חניבעל
חניה 271

 Generalife )ֶחֶנראליֶפה )גרנדה
202

 Patios of ה(חצרות של קורדובה(
150 Córdoba

Gerena ֶחֶרָנה
מסעדות 230  
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 ,187 ,163 Lee, Laurie לי, לורי
193

 Léo X, ליאו העשירי, האפיפיור
149 Pope

208 Leone, Sergio ֵליאֹוֶנה, ֶסרג'ֹו
ליאנדרֹוס הקדוש 49

ליגיון הזרים הספרדי 175
לשכות מידע לתיירים 254, 257

מ
 Maeda, ָמֶאָדה, ָאֶסנִסיֹו ֶדה

93 Asensio de
58 Mano Negra מאנֹו ֶנגָרה

31 Manolete מאנֹוֶלֶטה
 Mañara, מאנָיאָרה, מיֶגל ֶדה

73 Miguel de
234 Manilva מאנילָבה, מסעדות

132 Mazagón מאסאגֹון
מלונות 217  

Maestranza ָמֶאסטראנָסה
מלונות 216  

ָמֶאסטראנָסה, זירת מלחמות 
השוורים )סביליה( ראו פלאסה 
ֶדה טֹורֹוס ֶדה ָלה ָמֶאסטראנָסה

 Machado, מאצ'אדֹו, אנטוניו
156 Antonio

 ,14 ,13 Marbella מארֵּבָייה
186–7

חופים 36  
מלונות 218  

מסעדות 234-5  
37 Marbella Golf מארֵּבָייה גולף

מבצרים
 Alcazaba )ָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה  

206 ,51
ָאלָקזאר )ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(   

166 Alcázar
ָאלָקזאר ֶדל ֵריי פדרו )קארמֹוָנה(   

137 Alcázar del Rey Pedro
 Baños ּבאניֹוס ֶדה ָלה ֶאנסיָנה  

155 de la Encina
143 Belalcázar ֶּבלאלָקסאר  

142 Bélmez ֶּבלֶמס  
174 Kasbah )הקסבה )טנג'יר  

 La )ָלה אירּוֶאָלה )קאסֹורָלה  
160 Hiruela

 ,189 La Calahorra ָלה ָקָלאֹוָרה  
203

 San )מבצר סן סבסטיאן )קאדיס  
171 Sebastián

 Melilla La ֶמִלָייה ָלה וֶייָחה  
175 Vieja

 Segura de ֶסגּוָרה ֶדה ָלה סֶייָרה  
160 la Sierra

פֹורטאֶלָסה ֶדה ָלה מֹוָטה   
 Castillo de )ָאלקאָלה ָלה ֵריַאל(

154 Santa Cruz de la Mota
 Castillo )ָקסִטיֹו ָאראֶּבה )ָאלֹוָרה  

182 Arabe
ָקסִטיֹו ָאראֶּבה )ָאנֶטֶקָרה(   

183 Castillo Árabe
ָקסִטיֹו ָאראֶּבה )סאלֹוּבֶרנָיה(   

193 Castillo Árabe
ָקסִטיֹו ֶדה אלמודובר ֶדל ִריֹו   

 Castillo de Almodóvar del
142 Río

ָקסִטיֹו ֶדה גּוסמאן ֶדל ּבּוֶאנֹו   
 Castillo de Guzman )טאריָפה(

173 del Bueno
 Castillo ָקסִטיֹו ֶדה ֶוֶלס ּבלאנקֹו  

205 de Vélez Blanco
ָקסִטיֹו ֶדה חיּבָרלפארֹו )מלגה(   

185 Castillo de Gibralfaro
ָקסִטיֹו ֶדה ָלה ֶידָרה )קאסֹורָלה(   

160 Castillo de la Yedra
ָקסִטיֹו ֶדה לֹוס גּוסמאֶנס )ֶאל   

 Castillo de los )קֹונדאדֹו
133 Guzmanes

ָקסִטיֹו ֶדה סן מיגל )ָאלמּונֶייקאר(   
193 Castillo de San Miguel

ָקסִטיֹו ֶדה סנטה קטלינה )ָחֶאן(   
 Castillo de Santa Catalina

152
ָקסִטיֹו סן מרקוס )ֶאל ּפּוֶארטֹו   
 Castillo San )ֶדה סנטה מריה

167 Marcos
ראו גם ארמונות  

מגדלי פעמונים, סביליה 5–94
מגורים ראו מלונות

 Fernando de ָמֶגָלן, פרדיננד
98 ,54 Magallanes

סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה 166  
81 Medinaceli ֶמדינאֶסלי, דוכסי

 Medina Azahara ֶמדיָנה ָאַזהאָרה
142–3  ,51 ,50 ,27

 Medina Sidonia ֶמדיָנה סידוניה
172

 Medina ֶמדינה סידוניה, דוכסי
172 ,134 Sidonia

 Medina ֶמדיָנה סידוניה, הדוכסית
60 Sidonia

)ה(מהירות המותרת 270
132 Moguer מֹוֶגר

 ,26 Mudéjar מּוֶדחאר, אדריכלות
52 ,28

ָאסּוֶלחֹוס 80  

Almohads ה(מּוואחידּון(
אדריכלות 26  

הכיבוש המוסלמי 50, 51  
הכיבוש מחדש 52  

מוזיאונים וגלריות
ארכיון האמריקות )סביליה(   

84–5 ,12 Archivo de Indias
בית הולדתו של פיקאסו )מלגה(   

 ,184 Casa Natal de Picasso
185

בית־מוזיאון מרטין אלֹונסֹו ּפינסֹון   
 Casa )ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה(

 Museo de Martín Alonso
132 Pinzón

 Dar El )דאר ֶאל מאחֶזן )טנג'יר  
174 Makhzen

דמי כניסה 5–254  
המוזיאון ההיספאני־מוסלמי   

Museo Hispano- )גרנדה(
195 Musulman

המוזיאון המחוזי )אּוֶאלָבה(   
131 Museo Provincial

 Museo )המוזיאון המחוזי )ָחֶאן  
153 Provincial

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )גרנדה(

195 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות   

 Museo de Bellas )סביליה(
70–71 ,66 ,12 Artes

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )קורדובה(

146 Artes
המוזיאון לאמנויות ולמסורות   
 Museo de )עממיות )סביליה

 Artes y Costumbres
103 ,101 ,13 Populares

המוזיאון לארכיאולוגיה )אּוֶּבָדה(   
159 Museo Arqueológico

המוזיאון לארכיאולוגיה )ּבאָסה(   
205 Museo Arqueológico

המוזיאון לארכיאולוגיה )גרנדה(   
 ,195 Museo Arqueológico

197
המוזיאון לארכיאולוגיה )מלגה(   

185 Museo Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה )סביליה(   

 ,13 Museo Arqueológico
103 ,101

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo )קורדובה(

147 Arqueológico

כנסיות, המשך
כנסיית סן אילֶדפֹונסֹו )סביליה(   
 ,81 Iglesia de San Ildefonso

95
כנסיית סן ֶארֶמֶנחילדֹו )סביליה(   

 Iglesia de San Hermenegildo
94

כנסיית סן חואן ָּבאּוטיסָטה   
 Iglesia )אינֹוחֹוָסה ֶדל דּוֶקה(

142 San Juan Bautista
כנסיית סן חֹורֶחה )ּפאלֹוס ֶדה   

 Iglesia San )ָלה פרֹונֶטָרה
132 Jorge

כנסיית סן מרקוס )סביליה(   
 ,91 ,28 Iglesia de San Marcos

94
 Iglesia )כנסיית סן פבלו )אּוֶּבָדה  

158–9 de San Pablo
כנסיית סן פדרו )סביליה(   

 ,94 ,90 Iglesia de San Pedro
95

כנסיית סנטה אנה )גרנדה(   
196 ,28 Iglesia de Santa Ana

כנסיית סנטה אנה )סביליה(   
111 ,109 ,107

כנסיית סנטה מריה ֶדה ָלה   
 Iglesia de )אֹוליָבה )לאּבריָחה
136 Santa María de la Oliva

כנסיית סנטה מריה ָלה   
קֹורֹונאָדה )ֶמדינה סידֹונָיה( 

 Iglesia de Santa María la
172 Coronada

כנסיית סנטה קטלינה )סביליה(   
 ,91 Iglesia de Santa Catalina

95
סנטה מריה ֶדה לֹוס ֵריַאֶלס   
 Santa )ָאלָקזאֶרס )אּוֶּבָדה

 María de los Reales
158 Alcázares

סנטּואריֹו וירֶחן ֶדה ָלה קאֶּבָסה   
 Santuario Virgen de la

155 Cabeza
ָקִּפָייה ֶדה לֹוס מאריֶנרֹוס   
 Capilla de los )סביליה(

107 Marineros
ָקִּפָייה ֶדה סן אנדרס )ָחֶאן(   

152–3 Capilla de San Andrés
ָקִּפָייה ֶדל סלבדור )אּוֶּבָדה(   
158 Capilla del Salvador

 Capilla )ָקִּפָייה ֵריַאל )גרנדה  
194 ,15 Real

ָקִּפִייָטה ֶדל כרמן )סביליה(   
107 Capillita del Carmen

כסף 260-61

כסף, העברה 260
כספומטים 260

כרטיסי אשראי 260
אובדן 258  

בחנויות 238  
במלונות 214  

במסעדות 221  
כרטיסים

אוטובוסים 273  
אוטובוסים בינעירוניים 269  

בידור 244, 247  
רכבות 266  

ּכריסטו ֶדה ָלה ֶאקסּפיראסיֹון 
 Cristo de la )אֹורחיָבה(

38 Expiración
כרכרות רתומות לסוסים 76, 102, 

272
100 Carmen כרמן

מפעל הטבק המלכותי )סביליה(   
57 ,56

כתבי־עת 263
לוחות אירועים 244  

כתובות בספרד 263

ל
 ,191 ,15 Lanjarón לאנחארֹון

193
פסטיבלים 39  

לאס ָאלּפּוחאראס 15, 54, 189, 
200–201

טיול בלאס ָאלּפּוחאראס 5–204  
37 Las Dunas לאס דּונאס

לאס נאבאס ֶדה טֹולֹוָסה, קרב 
 Las Navas de Tolosa )1227(

52
 ,76 Lafita, José לאפיָטה, חֹוֶסה

84
לבוש

בכנסיות 255  
במסעדות 220  

חנויות 241  
136 Lebrija ֶלּבִריָחה

 Lebrija, ֶלּבִריָחה, הרוזנת
74 Countess

142 Lagartijo ָלגארטיחֹו
 La Isla, ָלה איסָלה, קמרון ֶדה

29 Camarón de
203 La Isleta ָלה איסֶלָטה
209 La Isleta ָלה איסֶלָטה

37 La Herradura ָלה ֶאראדּוָרה
ָלה וירֶחן ֶדה ָלה ֶסרבֶייָטה )מוריליו( 

71

 La Giralda )ָלה חיראלָדה )סביליה
82 ,76 ,54 ,12

 La ָלה ליֶנָאה ֶדה ָלה קֹונֶסּפסיֹון
177 Linea de la Concepción

מסעדות 234  
 La )ָלה מקרנה )סביליה

89–95 ,13 Macarena
מלונות 216  

מסעדות 229  
מפת האזור 89  

מפת רחובות מאוירת 91–90  
ָלה פלמה ֶדל קֹונדאדֹו 133

פסטיבלים 40  
 La )ָלה קאמּפאָנה )סביליה

Campana
מלונות 216  

 La )ָלה קארטּוָחה )סביליה
108 ,105 Cartuja

מלונות 216  
 ,189 La Calahorra ָלה ַקָלאֹוָרה

203
155 La Carolina ָלה קרולינה
La Rinconada ָלה רינקֹונאָדה

מסעדות 231  
192 Loja לֹוָחה

מלונות 219  
מסעדות 237  

30–31 Matadores לוחמי שוורים
 Lunes )לּוֶנס ֶדה טֹורֹו )גראסאֶלָמה

39 de Toro
192 Los Infiernos לֹוס אינפֶיירנֹוס

Los Barrios לֹוס ּבאריֹוס
מסעדות 234  

 Los Vélez, לֹוס ֶוֶלס, מרקיז
205 Marqués de

 ,47 ,46 Los Millares לֹוס מיָאֶרס
207

 Los Caños לֹוס קאניֹוס ֶדה מכה
173 ,37 de Meca

מלונות 218  
 Los Carnavales לֹוס קרנבאֶלס

168 ,43 ,41
 Lucía, Paco de לּוִסָיה, ּפאקֹו ֶדה

32
151 Lucena לּוֶסָנה

29 Lucero, Tena לּוֶסרֹו, ֶטָנה
 Lopéz, )לֹוֶּפס, חוליאן )ֶאל חּולי

31 Julian
 Lorca, לֹורָקה, פדריקו גארסיה

30 Federico García
חתונת הדמים 209  

ֶירָמה 59  
מותו 59  
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מיראדֹור ֶדה סן ניקולאס )גרנדה( 
195 Mirador de San Nicolás

187 Miró, Joan מירו, ג׳ואן
מכונית

השכרת רכב 265, 271  
נהיגה באנדלוסיה 71–270  

184–5 ,14 ,13 Málaga מלגה
הָאלַקזאָּבה 5–184  

מלונות 218  
מלחמת האזרחים 58  

מסעדות 234  
נמל־התעופה 265  

פסטיבלים 38, 39, 41, 43  
תחבורה 268, 269  

מלגה )נפה( ראו קאדיס ומלגה
מלון אלפונסו ֶדסימֹוֶטרֶסרֹו 

)סביליה( 99, 100
מלון ּבאלֵניַאריֹו )אלאָמה ֶדה 

גרנדה( 192
מלון קונטיננטל )טנג'יר( 175

מלונות 19–212
אּוֶאלָבה וסביליה 217  

איפה לחפש 212  
גרנדה וָאלֶמִרָיה 219  

הזמנות וקבלת חדרים 213  
מחירים 213  

מטיילים נכים 214, 215  
סביליה 216  

סיווג ושירותים 13–212  
ּפאראדֹוֶרס 213, 214  

קאדיס ומלגה 218-19  
קורדובה וָחֶאן 217-18  

תשלום 214  
 ,45 Civil War מלחמת האזרחים

155 ,58–9
מלחמת הירושה הספרדית 56, 

176
מלחמת העולם השנייה 60

מלחמת חצי־האי 56, 57
175 Melilla ֶמִלָייה

 Mendoza, ֶמנדֹוָסה, רודריגו ֶדה
203 Rodrigo de

 Mena, Pedro de ֶמָנה, פדרו ֶדה
194

מנזרים
מנזר ָלה קארטּוָחה )גרנדה(   

 ,29 Monasterio de la Cartuja
195

 Monasterio מנזר לה ראּביָדה  
131 de la Rábida

מנזר סן קֶלֶמנֶטה )סביליה(   
 Monasterio de San Clemente

92
מנזר סנטה מריה ֶדה לאס   

 Monasterio )קּוֶאבאס )סביליה
 de Santa María de las

109 Cuevas
מנזר סנטה קלרה )מֹוֶגר(   

 Monasterio de Santa Clara
132

מנזר הנשים ָלה ֶמרֶסד   
 Convento )קאלסאָדה )סביליה

70 de la Merced Calzada
מנזר הנשים סנטה איֶנס   

 Convento de Santa )סביליה(
95 Inés

מנזר הנשים סנטה פאולה   
)סביליה( 91, 94

מנזר הנשים סנטה קלרה   
 Convento de Santa )סביליה(

92 Clara
 Santa )סנטה איסאֶּבל )סביליה  

94 Isabel
ֵריַאל מֹונאסֶטריֹו ֶדה סנטה   

 Real Monasterio )קלרה )ָחֶאן
153 de Santa Clara

מס קנייה 238, 255
מסגדים

 Grand )המסגד הגדול )טנג'יר  
174 Mosque

 Mezquita )הֶמסקיָטה )קורדובה  
148–9 ,145 ,138 ,14

 Mesa, Juan de ֶמָסה, חואן ֶדה
94

 Mecina ֶמסיָנה ּבֹומּבארֹון
Bombarón
מלונות 219  

מסעדות 220-37
אּוֶאלָבה וסביליה 230-31  

בחירת יין 221  
גרנדה וָאלֶמִרָיה 236-7  

הטעמים של אנדלוסיה 222-3  
המטבח האנדלוסי 220  

התפריט 220-21  
זמני הארוחות 22, 220  

טיפים 255  
כללי לבוש 220  

כמה זה עולה 221  
מטיילים נכים 221  

סביליה 228-9  
עישון 221  

עם ילדים 221  
קאדיס ומלגה 6–232  
קורדובה וָחֶאן 231-2  

 Mezquita )מסקיָטה )קורדובה
148–9 ,145 ,138 ,124 ,14
מעבורות לצפון אפריקה 265

255 ,238 IVA מע״מ, פטור
מערות

 Gruta גרּוָטה ֶדה ָלה מאראִביַאס  
130 de la Maravillas

מערת מיכאל הקדוש )גיברלטר(   
177 St Michael’s Cave

ציורי מערות 46  
 Cuevas קּוֶאבאס ֶדה ָלה ּפיֶלָטה  

179 ,47 de la Pileta
 Cuevas de קּוֶאבאס ֶדה ֶנרָחה  

184 Nerja
 Cueva קּוֶאָבה ֶדה לֹוס ֶלֶטרֹוס  

205 de los Leteros
קּוֶאָבה ֶדה לֹוס מּורסֶיילאגֹוס   

46 Cueva de los Murciélagos
מפות

אּוֶאלָבה וסביליה 9–128  
אּוֶּבָדה 159  

ָאלֶמִרָיה 207  
אנדלוסיה הקדומה 46  

אנדלוסיה על המפה 5–124  
אנדלוסיה של ימינו 60  

ָּבֶאָסה 7–156  
גרנדה 195  

גרנדה וָאלֶמִרָיה 91–190  
גרנדה: ָאלּבאיסין 7–196  

האימפריה הספרדית )1700( 54  
הממלכה המורית )1350( 52  

הממלכה המורית )800( 50  
ָחֶאן 153  

חבלי ייצור השרי 34  
חופי רחצה 7–36  

ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 167  
טיול של 90 דקות במרכז קאדיס   

170–71
טיול של 90 דקות בסביליה   

110–11
טנג'יר 174  

לאס ָאלּפּוחאראס, טיול 5–204  
לגלות את סביליה 10-11  

מלחמת האזרחים 58  
מערב אירופה 17  

נופי אנדלוסיה 5–24  
סביליה 19–18  

סביליה על המפה 5–64  
סביליה רבתי 18  

סביליה: אזור האוניברסיטה   
98–9

סביליה: ֶאל ָאֶרנאל 67, 9–68  
סביליה: טריַאָנה 7–106  

מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון לארכיאולוגיה קּוֶאָבה   

ֶדה סֶייֶטה ּפאלאסיֹוס 
 Museo )ָאלמּונֶייקאר(

 Arqueológico Cueva de Siete
193 Palacíos

המוזיאון לריקוד הפלמנקו   
 Museo del Baile )סביליה(

79 Flamenco
המוזיאון לתחריטים בני־זמננו   

 Museo del )מארֶּבָייה(
 Grabado Contemporáneo

187
המרכז האנדלוסי לאמנות   

 Centro )בת־זמננו )סביליה
 Andaluz de Arte

109 Contemporáneo
 Museo de מוזיאון ָאלֶמִרָיה  

207 Almería
מוזיאון ָאלפאֶרִרָיה )גּואדיס(   

204 Museo de Alfarería
מוזיאון גיברלטר )גיברלטר(   

177 Gibraltar Museum
מוזיאון הכורים )ִריֹוטינטֹו(   

130 Museo Minero
 Museo )מוזיאון הליגיון )קּוֶאָטה  

175 de la Legión
מוזיאון חוליו רֹוֶמרֹו ֶדה טֹוֶרה   

 Museo Julio )קורדובה(
146 Romero de Torres

מוזיאון כרמן תיֶסן )מלגה(   
 ,13 Museo Carmen Thyssen

185 ,184 ,14
מוזיאון ֶסנֹוּבָיה וחואן ראמון   

 Museo de )חיֶמֶנס )מֹוֶגר
 Zenobia y Juan Ramón

132 Jiménez
 Museo )מוזיאון פיקאסו )מלגה  

185 ,184 ,14 ,13 de Picasso
 Museo de מוזיאון קאדיס  

168–9 Cádiz
מנזר הנשים סנטה פאולה   

 Convento de Santa )סביליה(
94 Paula

מרכז ההסברה של מערות   
 Centro de גּוָאדיס

 Interpretación Cuevas de
204 Guadix

מרכז המבקרים והטבע )פארק   
קאסֹורָלה, ֶסגּוָרה ִאי לאס ִויַאס( 

 Centro de Recepción e
 Interpretación de la

160 Naturaleza

מרכז ָלה ָאטאלאָיה )ֶחֶרס ֶדה ָלה   
 Centro Temático La )פרֹונֶטָרה

166 Atalaya
ֶסנטרֹו ֶדה וינֹו קֹונדאדֹו ֶדה   

 Centro )אּוֶאלָבה )ֶאל קֹונדאדֹו
 del Vino Condado de Huelva

133
ּפאלאסיֹו ֶדה נאֶחָרה )ָאנֶטֶקָרה(   

183
ָקסִטיֹו ֶדה ָלה ֶידָרה )קאסֹורָלה(   

160 Castillo de la Yedra
שעות פתיחה 255  

209 ,15 Mojácar מֹוחאקאר
מלונות 219  

מוחמד החמישי, הח'אליף 
199 ,198 Muhammad V

Motril מֹוטריל
מלונות 219  

מסעדות 237  
 Moulay מולאי עיסמאיל, הסולטן

174 Ismail
203 ,25 Mulhacén מּולאֶסן

 Molina, Tirso מֹוליָנה, טירסֹו ֶדה
73 de

Monachil מֹונאצ'יל
מלונות 219  

מֹונטאנֶייס, חואן מרטיֶנס 
Montañés, Juan Martínez

יוחנן המטביל 94  
כנסיית סלבדור )סביליה( 79  

מנזר הנשים סנטה קלרה   
)סביליה( 92

פסלו )סביליה( 79  
143 Montoro מֹונטֹורֹו
151 Montilla מֹונִטָייה

 Montes de מֹונֶטס ֶדה מלגה
185 Málaga

192 Montefrío מֹונֶטְפִריֹו
מוניות 273

בטיחות 258  
 Montpensier מֹונֶּפנִסֶייה, דוכסי

100
מוסיקה ומחול, הפסטיבל 

 Festival )הבינלאומי )גרנדה
 Internacional de Música y

245 ,39 Danza
מוסיקה עתיקה, פסטיבל )סביליה( 

 Festival de Música Antigua
41

מוסיקה קלאסית 245, 247

מוסיקה
אופרה ומוסיקה קלאסית 245,   

247
עממית 245  

פלמנקו 3–32, 244, 247  
פסטיבלים 43–38  

רוק, פופ וג'אז 245, 247  
מוסיקת עם 245

 ,50 Almoravids ה(מּוראּביטּון(
51

מּוראָיאס ֶדה סן קרלוס )קאדיס( 
170 Murallas de San Carlos
94 Murallas )מּוראָיאס )סביליה

מוריליו, ברתולומה ֶאסֶטּבאן 
 Murillo, Bartolomé Esteban

168 ,146 ,110 ,70
אוסּפיטל ֶדה ָלה קארידאד   

)סביליה( 69, 73
הטבלה 72  

חארדיֶנס ֶדה מוריליו )סביליה(   
85

ָלה וירֶחן ֶדה ָלה ֶסרבֶייָטה 71  
סנטה יּוסָטה וסנטה רּופיָנה 106  

ּפאלאסיֹו ָארסֹוּביסּפאל )סביליה(   
84

קבצן צעיר 55  
קתדרלת סביליה 83  

)ה(מּורים 2–21, 45, 51–50
אדריכלות 7–26  

ָאסּוֶלחֹוס 26, 80  
גירושם מספרד 54, 55  

גרנדה 194  
ההתקוממות בלאס   

ָאלּפּוחאראס 54
הכיבוש מחדש 3–52  

 Moros )ה(מּורים והנוצרים )ואלֹור(
40 y Cristianos

מזג־אוויר 41–39
מחול ראו פלמנקו

מטבע 61, 261
 Matalascañas ַמָטלאסקאניַאס

133
מסעדות 231  

 Metropol ֶמטרֹוּפֹול ּפאראסֹול
95 Parasol

מי שתייה 227
93 Millán, Gómez מיָאן, גֹוֶמס

Mijas מיחאס
מלונות 218  

מסעדות 235  
 Minas de מינאס ֶדה ִריֹוטינטֹו

130 Riotinto
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סּורּבאראן, פרנסיסקו ֶדה 
 ,55 Zurbarán, Francisco de

168 ,146
אּוגֹו הקדוש בחדר האוכל 70  

ברונו הקדוש ברגע של התעלות   
168

הָאיּונטאמֶיינטֹו )סביליה( 79  
האלהתו של תומס הקדוש   

מאקווינֹו 71
כנסיית ָלה מגדלנה 72  

נערה נמה 166  
ּפאלאסיֹו ָארסֹוּביסּפאל )סביליה(   

84
סטודנטים מטיילים 256, 257

סטּוָּפה בודהיסטית )ֶּבנאלמאֶדָנה( 
186

179 Setenil ֶסֶטניל
39 Siesta סייסטה

 Sierra de סֶיירה ֶדה ַאראֶסָנה
 ,129 ,128 ,127 ,126 Aracena

130
 Sierra de סֶייָרה ֶדה גראסאֶלָמה

24 ,13 Grazalema
 Sierra סֶיירה ֶדה קאּבֹו ֶדה גאָטה

208 de Cabo de Gata
 Sierra de סֶייָרה ֶדה קאסֹורָלה

161 ,139 ,25 Cazorla
 ,136 Sierra Morena סֶיירה מֹוֶרָנה

139
טיול בסֶייָרה מֹוֶרָנה 3–142  

 ,25 Sierra Nevada סֶיירה ֶנבאָדה
203 ,189

סקי 249, 251  
136 Sierra Norte סֶיירה נֹורֶטה

 Siloé, Diego de סילֹוֶאה, דייגֹו ֶדה
158

ֶטמּפלֹו ֶדה סן גבריאל )לֹוָחה(   
192

כנסיית ָלה ֶאנקארנאסיֹון   
)אלאמה ֶדה גרנדה( 192

כנסיית ָלה ִוָיה )מֹונֶטפִריֹו( 192  
קתדרלת ָאלֶמִרָיה 206  
קתדרלת גּוָאדיס 204  
קתדרלת גרנדה 194  
קתדרלת מלגה 184  

ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה 196  
סכנות ומטרדים 258-9

ֶסמאָנה סנטה 23, 38
בסביליה 42  

וירֶחן ֶדה ָלה מקרנה 93  
79 NO8DO סמלה של סביליה

208–9 San José סן חֹוֶסה
מלונות 219  

 San Pedro סן פדרו ֶדה ָאלָקנָטָרה
187 de Alcántara

San Fernando סן פרננדו
מסעדות 235  

סנטה יּוסָטה, תחנת )סביליה( 
267 Santa Justa

192 Santa Fé סנטה ֶפה
 Santa Cruz )סנטה קרּוס )סביליה

75–87 ,12
טיול של 90 דקות בסביליה   

110–11
מלונות 216  

מסעדות 228-9  
מפת האזור 75  

מפת רחובות מאוירת 7–76  
סנטּואריֹו ראו כנסיות

136 Santiponce סנטיּפֹונֶסה
44 Seneca the Elder ֶסֶנָקה הזקן

48 Seneca ֶסֶנָקה הצעיר
ספא ומרחצאות ערביים 250, 251
ֶאל ּבאניּוֶאלֹו )גרנדה( 195, 197  

אלאמה ֶדה גרנדה 192  
ּבאניֹוס ָאראֶּבס )ָחֶאן( 152  

ּבאניֹוס ֶדל ָאלָקזאר ָקליפאֶלס   
)קורדובה( 144, 146

לאנחארֹון 193  
פּוֶאנֶטה ָאגִרָיה 204  
ספגטי, מערבוני 208

ספורט אווירי 249, 251
ספורט, אירועי 246, 9–248, 251

ספריות
ארכיון האמריקות )סביליה( 12,   

84–5
סקי 249, 251

 Scipio סקיּפיֹו אפריקאנּוס
Africanus

והמלחמות הפוניות 155  
מייסד את איטליקה 48, 127,   

136
 Sacromonte )ָסקרֹומֹונֶטה )גרנדה

197
ֶסראמיָקה סנטה אנה )סביליה( 
 ,106 Cerámica Santa Ana

241 ,239
 Cervantes, ֶסרוואנֶטס, מיֶגל ֶדה

Miguel de
ארכיון האמריקות )סביליה( 84  

דֹון קיחֹוֶטה 55  
מאסרו 78  

קֹוראל ֶדה לֹוס אֹולמֹוס 84  

סרטים 245, 247
מערבוני ספגטי 208  

פסטיבל הקולנוע האיברי-  
אמריקני )אּוֶאלָבה( 40

סתיו באנדלוסיה 40

ע
 Abd al עּבד א־רחמן הראשון

50 Rahman I
ָאלַקזאָּבה )מלגה( 185  

ֶמסקיָטה )קורדובה( 148  
 Abd al עּבד א־רחמן השלישי

46 Rahman III
ָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה( 206  
 Medina ֶמדיָנה ָאַזהאָרה  

142–3 Azahara
קורדובה 146  

 Abd al עּבד א־רחמן השני
148 ,50 Rahman II

)ה(עולם החדש 54
 Humeya, Abén עּומאיה, איּבן

205
עורכי־דין 259

עזרה ראשונה 258, 259
)ה(עיבור הקדוש )ואלֶדס ֵליָאל( 70

)ה(עיבור הקדוש )סביליה( 
41 Inmaculada Concepción

עישון 221, 255
עיתונים 263

עמים 3–22
ענתיקות, חנויות 241

פ
פאדריֶקה, אינפאנֶטה דון 

92 Fadrique, Infante Don
פאטיו ֶדה לאס דֹונֵסיַאס )סביליה( 
86 ,80 Patio de las Doncellas

 Falla, Manuel פאָיה, מנואל ֶדה
171 ,58 de

קברו 168  
59 ,58 Falange פאלאנֶחה

ּפאלֹומאֶרס, תקרית )1966( 
60 Incidente de Palomares

 Palomino, ּפאלֹומינֹו, אנטוניו
195 Antonio

 Palos de ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה
132 ,127 la Frontera

מסעדות 231  
פאלקֹוֶנֶטה, פדרו סאנֶצ'ס 

73 Falconete, Pedro Sánchez
 Pacheco, ּפאֶצ'קֹו, פרנסיסקו ֶדה

81 Francisco de
143 Paquirri ּפאקירי

מפות, המשך
סביליה: ָלה מקרנה 89, 91–90  

סביליה: מעבר לנהר 105  
סביליה: מפת רחובות 21–112  
סביליה: מפת רחובות מאוירת   

סנטה קרּוס 7–76
סביליה: סנטה קרּוס 75  

סביליה: פארק מריה לואיסה   
97

סיירה מֹוֶרָנה, טיול 3–142  
ספרד 17–16  

ספרד באירופה )1812( 56  
ספרד הרומית 48  

ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה קֹוטֹו   
דֹוניַאָנה 5–134

ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס, טיול 9–178  
קאדיס ומלגה 5–164  

קורדובה וָחֶאן 41–140  
רֹונָדה 81–180  

רשת הרכבות 267  
מרוקו 5–174

טיול 265  
 Martínez, מרטיֶנס, דומינגו

71 Domingo
 Martínez, Ginés מרטיֶנס, חיֶנס

157
מריה הקדושה 23

 María מריה כריסטינה, המלכה
58 Cristina

מריה לואיזה, הנסיכה
פארק מריה לואיסה )סביליה(   

102–3
פסלה )סביליה( 102  

קֹוסטּוֶררֹו ֶדה ָלה ֵרייָנה )סביליה(   
98

 Merimée, ֶמריֶמה, ּפרֹוסֶּפר
100 ,57 Prosper

 FOCUS מרכז התרבות של סביליה
 )Fundación Fondo de
85 Cultura de Sevilla(

משטרה 258, 259
משפטי, סיוע 259

משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקעים 40

משרדי חלפנות 260
מתאמים חשמליים 257

מתורגמנים 259

נ
)ה(נאסרית, השושלת 45, 194

אדריכלות 26  
ָאלָהמּבָרה )גרנדה( 9–198  
הֶחֶנראליֶפה )גרנדה( 202  

הכיבוש מחדש 52  

נודיזם 250, 251
נוף 5–24

נופיים, כבישים 268
 Noche de San נֹוֶצ׳ה ֶדה סן חּואן

39 Juan
209 Níjar ניחאר

133 Niebla נֶייּבָלה
נכים, מטיילים 256, 257

מלונות 214, 215  
מסעדות 221  

 Nelson, נלסון, האדמירל הוראשיו
173 ,57 Admiral Horatio

נמלי תעופה 264-5
נעליים, חנויות 241

נפוליאון הראשון, הקיסר 
Napoleón I

ָאלָהמּבָרה )גרנדה( 198  
מלחמות נפוליאון 56  

קאדיס 169  
קרב ָּבאיֶלן 153  

נפילת גרנדה )ויגארני( 3–52
נצרות, הֶרקֹונקינסָטה 
52–3 Reconquista

נקרופוליס רומאנה )קארמֹוָנה( 
137 Necrópolis Romana

184 Nerja ֶנרָחה
חופי רחצה 165  

מלונות 218  
מסעדות 235  

נשים 3–22

ס
175 Ceuta ֶסאּוָטה

185 Salares סאלאֶרס
193 Salobreña סאלֹוּבֶרנָיה

מסעדות 237  
 Salido, סאלידֹו, פרננדו אֹורֶטָגה

158 Fernando Ortega
סאמֹוָרה, ניֶסטֹו ָאלקאָלה 

154 Zamora, Niceto Alcalá
סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה 

166 Sanlúcar de Barrameda
מלונות 219  

מסעדות 235  
פסטיבלים 39  

 Sánchez סאנֶצ'ס קֹוֶאיֹו, אלונסו
54–5 Coello, Alonso

סביליה, אסכולת 70
 Sevilla en )סביליה בסתיו )סביליה

40 Otoño
סביליה )נפה( ראו אּוֶאלָבה 

וסביליה

 Seville Sevilla )סביליה )ֶסִבָייה
63–121

ֶאל ָאֶרנאל 73–67  
בידור 244-7  

המוזיאון לאמנויות היפות 71–70  
הקתדרלה וָלה חיראלָדה 76,   

82–3
טיול של 90 דקות בסביליה   

110–11
טריַאָנה 7–106  

יומיים בסביליה 12  
ָלה מקרנה 95–89  

מלונות 216  
מסעדות 9–228  

מעבר לנהר 9–105  
מפות 19–18, 5–64  

מפת רחובות 21–112  
נמל־התעופה 264  

סנטה קרּוס 12, 87–75  
פארק מריה לואיסה 12, 103–97  

פסטיבלים ופיֶאסטאס 42–38  
קניות 239, 241  

ֵריַאל ָאלָקזאר 13–12, 7–86  
שלושה ימים בסביליה 12-13  

תור הזהב 5–54  
תחבורה 9–266, 3–272  

 Segovia, Andrés ֶסגֹובָיה, אנדֶרס
194 ,58

התחרות הבינלאומית לגיטרה   
קלאסית ע"ש אנדרס ֶסגֹובָיה 

)ָאלמּונֶייקאר( 41
 Segura de ֶסגּוָרה ֶדה ָלה סֶייָרה

160 la Sierra
 Zahara de la סהרה ֶדה ָלה סֶיירה

178 Sierra
 Zahara de סהרה ֶדה לֹוס ָאטּוֶנס

172 ,14 los Atunes
מסעדות 236  

Zuheros סּוֶארֹוס
מלונות 218  

 Suárez, Adolfo סּואֶרס, אדולפו
60

177 Sotogrande סֹוטֹוגראנֶדה
 ,73 Soult, Marshal סּולט, מרשל

84
 Susillo, Antonio סּוִסיֹו, אנטוניו

100
61 PSOE סוציאליסטית, מפלגה
202 Soraya סֹוראָיה, סולטאנה

209 Sorbas סֹורּבאס
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פלאסה ֶדל טִריּונפֹו )סביליה( 
84 ,76 Plaza del Triunfo

 Plaza )פלאָסה ֶדל ּפֹוּפּולֹו )ָּבֶאָסה
157 del Pópulo

 Plaza )פלאָסה וֶייָחה )ָאלֶמִרָיה
206 Vieja

פלאסה וירֶחן ֶדה לֹוס ֵרֶייס 
 Plaza Virgen de los )סביליה(

84 ,76 ,12 Reyes
פלאָסה סן חואן ֶדה ִדיֹוס )קאדיס( 

170 Plaza San Juan de Dios
פלאָסה סנטה קרּוס )סביליה( 
110 ,77 Plaza Santa Cruz

 Flores, Rosario פלֹוֶרס, רֹוסאריֹו
245

 Felipe el ֶפליֶּפה ֶאל ֶארמֹוסֹו
190 Hermoso

 Felipe V ֶפליֶּפה החמישי, המלך
56

 Felipe IV ֶפליֶּפה הרביעי, המלך
55

 Felipe III ֶפליֶּפה השלישי, המלך
55

 ,54 Felipe II ֶפליֶּפה השני, המלך
85

142 Palma del Río פלמה ֶדל ִריֹו
מלונות 218  

מסעדות 232  
 ,32–3 ,21 Flamenco פלמנקו

247 ,244
הביינאלה לאמנות הפלמנקו 40,   

244
המוזיאון לריקוד הפלמנקו   

)סביליה( 79
חנויות 241  

פסטיבל הפלמנקו השנתי של   
ֶחֶרס 41

פלמנקו, הביינאלה לאמנות 
 Bienal de Arte )סביליה(
247 ,244 ,40 Flamenco

פלמנקו, התחרות הלאומית 
 Concurso Nacional )קורדובה(

38 de Flamenco
 Pemán, José ֶּפמאן, חוסה מריה

168 Maria
203 ,15 Pampaneira ּפמּפאֵנייָרה

ֶּפניַארֹוָיה־ּפּוֶאּבלֹונּוֶאבֹו 
142 Peñarroya-Pueblonuevo

פסטיבל ֶדה לֹוס פאטיוס 
 Festival de los )קורדובה(

150 ,42–3 ,38 Patios
 Fiesta del )פסטיבל היין )קאדיַאר

40 Vino

פסטיבלים 43–38
פסיפס

ָאסּוֶלחֹוס 80  
רומאי 48  

פסלי ארד איֶּבריים 7–46
פעילויות חוץ 51–248

Pechina ֶּפצ'יָנה
מלונות 219  

 Feria de )ֶפִרָיה ֶדה ָאּבריל )סביליה
60 ,42 ,38 Abril

 Feria de ֶפִרָיה ֶדה ָאלֶמִרָיה
43 ,39 Almería

 Feria de )ֶפִרָיה ֶדה מאיֹו )קורדובה
38 Mayo

 Feria de Málaga ֶפִרָיה ֶדה מלגה
43 ,39

ֶפִרָיה ֶדה ּפדרו רֹוֶמרֹו )רונדה( 
40 Feria de Pedro Romero
ֶפִרָיה ֶדל קאּבאיֹו )ֶחֶרס ֶדה ָלה 

 Feria del Caballo )פרֹונֶטָרה
38

185 Frigiliana פריחיליַאָנה
 Priego de ּפרֶייגֹו ֶדה קורדובה

154 Córdoba
פרים, בטיחות 258

פרלמנטו ֶדה אנדלוסיה )סביליה( 
93 Parlamento de Andalucía
 Fernando פרננדו השני מאראגון

II de Aragón
ָאלַקזאָּבה )ָאלֶמִרָיה( 206  

ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס   
ּכריסטיאנֹוס )קורדובה( 146

הכיבוש מחדש 52, 192  
כריסטופר קולומבוס 131  

מותו 54  
נישואים 53  

סנטה ֶפה 192  
פסטיבלים 41  
קברו 15, 194  

קתדרלת גרנדה 194  
ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה( 196  

 Fernando פרננדו השלישי, המלך
III

הכיבוש מחדש 52  
כובש את ָּבֶאָסה 156  

פסלו )סביליה( 78  
קורדובה 146  

ָקסִטיֹו ֶדה סנטה קטלינה )ָחֶאן(   
152

 Fernando פרננדו השישי, המלך
56 VI

 Fernando פרננדו השביעי, המלך
57 ,56 VII

 Fernández, Alejo ֶפרננֶדס, ָאֶלחֹו
109

 Franco, פרנקֹו, גנרל פרנסיסקו
General Francisco

מותו 45, 60, 61  
מלחמת האזרחים 58, 59  

מלחמת העולם השנייה 60  
קאדיס 168  

131 Pérez, Juan ֶּפֶרס, חואן
פשיעה 258

צ
צ'ארקֹו ֶדה ָלה ּפאָבה, שוק 

 Charco de )הפשפשים )סביליה
240 ,108 la Pava

צבא רפובליקני, במלחמת 
האזרחים 9–58

צוענים 32, 197, 258
צ'ּוריֶגֶרסק, סגנון באדריכלות 

29 Churrigueresque
ציפורים, ראו חיות בר

166 Chipiona צ'יִּפיֹוָנה
)ה(ציר האמריקני, לשכה )טנג'יר( 

175 American Legation

ק
 Cabo de קאּבֹו ֶדה טרפלגאר

173 ,172 Trafalgar
37 Cabopino קאּבֹוּפינֹו

195 Cabello, Luis קאֶּביֹו, לואיס
151 ,140 Cabra קאּבָרה

פסטיבלים 39  
168–71 ,14 ,13 Cádiz קאדיס
החוקה של 1812 7–56, 170  

היסטוריה 45, 47, 54, 58  
טיול של 90 דקות במרכז קאדיס   

170–71
מלונות 218  

מסעדות 3–232  
פסטיבלים 40, 41, 43  

קאדיס ומלגה 87–163
מבט אל קאדיס ומלגה 5–164  

מלונות 19–218  
מסעדות 6–232  

 Cayón, Gaspar קאיֹון, גספאר
204

 Calle Betis )קאֶייה ֶּבטיס )סביליה
111 ,12

214 ,213 Paradores ּפאראדֹוֶרס
פארק מריה לואיסה )סביליה( 

 ,12 Parque María Luisa
97–103

מסעדות 228-9  
מפת האזור 97  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
האוניברסיטה 9–98

ּפארֶקה נאטּוראל ראו שמורות 
טבע

ּפארֶקה נאסיונאל, ראו פארקים 
לאומיים

פארקים וגנים
ָאלָקזאר ֶדה לֹוס ֵרֶייס   

 Alcázar )ּכריסטיאנֹוס )קורדובה
144 de los Reyes Cristianos

גנים מוריים 26  
 Generalife )הֶחֶנראליֶפה )גרנדה  

202
חארדיֶנס ֶדה מוריליו )סביליה(   

85 ,13 Jardines de Murillo
פארק מריה לואיסה )סביליה(   
 ,13 ,12 Parque María Luisa

102–3 ,97
ּפארֶקה אֹורניטֹולֹוחיקֹו   
 Parque )ָאלמּונֶייקאר(

193 Ornitológico
 Parque )ּפארֶקה ֶחנֹוֶבס )קאדיס  

170 Genovés
 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה  

86 Alcázar
פארקים לאומיים

 Sierra Nevada סיירה ֶנבאָדה  
203

הפארק הלאומי ֶדה דֹוניַאָנה   
 Parque Nacional de Doñana

134–5 ,127 ,25
פארקים נושאיים

 Isla )איסָלה מאחיָקה )סביליה  
246 ,108 Mágica

טיבולי וורלד )ֶּבנאלמאֶדָנה(   
247 ,246 Tivoli World

 Mini )מיני הוליווד )טאֶּברנאס  
247 ,246 Hollywood

ֶּפדראחאס, פרנסיסקו חאבֶייר 
 Pedrajas, Francisco Javier

154
פדרו הראשון )'האכזר'(, המלך 

Pedro I
ָאלָקזאר ֶדל ֵריי פדרו )קארמֹוָנה(   

137
הכיבוש מחדש 52  

מותו 53  
ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 86  

143 Pedroche ֶּפדרֹוֶצ'ה
 Pueblos ּפּוֶאּבלֹוס ּבלאנקֹוס, טיול

178–9 ,14 Blancos
186 Fuengirola פּוֶאנחירֹוָלה

מסעדות 233  
 Fuente Agria פּוֶאנֶטה ָאגִרָיה

204
 Fuente פּוֶאנֶטה אֹוֶּבחּוָנה

142 Obejuna
ּפּוֶאנֶטה ֶדה איסאֶּבל סגּונָדה 

 Puente de Isabel II )סביליה(
111 ,107 ,57

 Fuente de פֹוֶאנֶטה ֶדה ּפֶיידָרה
182–3 Piedra

 Puente )ּפּוֶאנֶטה נּוֶאבֹו )רֹונָדה
180 Nuevo

ּפּוֶאנֶטה רֹומאנֹו )קורדובה( 
147 ,145 Puente Romano

ּפּוארָטה ֶדה ּפּורֶצ'ָנה )ָאלֶמִרָיה( 
206–7 Puerta de Purchena
 Puerto Banús ּפּוֶארטֹו ּבאנּוס

187
 Puerto ּפּוֶארטֹו ֶדה ָלה ראגּוָאה

205 de la Ragua
 Punta Umbria ּפּונָטה אּומּבִרָיה

131
 Pozo, Aurelio ּפֹוסֹו, ָאּוֶרליֹו ֶדל

73 del
143 Pozoblanco ּפֹוסֹוּבלאנקֹו
פוסט-מורית, אדריכלות 9–28

פופ, מוסיקת 245
 ,203 Poqueira ּפֹוֶקִרָיה, עמק

204
 ,21 Ford, Richard פורד, ריצ'רד

227 ,100
 Forestier, פֹוֶרסטֶייה, ז'אן קלוד

102 Jean-Claude
פטורים ממס, מוצרים 238, 255

38–43 ,30 Fiestas פייסטות
פיֶאסטאס ֶדה ָלה ֶאקָסלטאסיֹון ֶדל 
ִריֹו גּוַאדאלקיוויר )סאנלּוקאר דה 

 Fiestas de la )ּבאראֶמָדה
 Exaltación del Río

39 Guadalquivir
פיֶאסטאס קֹולֹומּבינאס )אּוֶאלָבה( 

39 Fiestas Colombinas
פיאסטה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדל כרמן 

 Fiesta de la Virgen del
39 Carmen

פיאסטה ֶדה ָלה ֶונֶדמָיה )ָלה פלמה 
 Fiesta de la )ֶדל קֹונדאדֹו

40 Vendemia

פיאסטה ֶדה לֹוס ֶורדיַאֶלס )מלגה( 
41 Fiesta de los Verdiales

פיאסטה ֶדה סן מרקוס )אֹוָאֶנס( 
38 Fiesta de San Marcos
פיֶגרֹוָאה, אנטוניו מתיאס ֶדה 

 Figueroa, Antonio Matías de
100

 Figueroa, פיֶגרֹוָאה, ליאונרדו ֶדה
Leonardo de

אֹוספיטל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס   
)סביליה( 85

המוזיאון לאמנויות היפות   
)סביליה( 71

כנסיית ָלה מגדלנה )סביליה( 72  
כנסיית סנטה קטלינה )סביליה(   

95
כנסיית סלבדור )סביליה( 79  

94 Pisano, Nicola ּפיזאנֹו, ניקולא
226 Fino פינֹו

פיניקים 46, 47, 168
 Pinzón, Vicente ּפינסֹון, ויֶסנֶטה

132
 Pinzón, Martín ּפינסֹון, מרטין

132
 Pizarro, ּפיסארֹו, פרנסיסקֹו

54 Francisco
30 Picadores ּפיקאדֹוֶרס

 ,58 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
187

בית הולדתו של פיקאסו )מלגה(   
185 ,184

דיוקן עצמי 58  
מוזיאון פיקאסו )מלגה( 13, 14,   

185 ,184
203 Pico Veleta ּפיקֹו ֶוֶלָטה

 Pickman, Charles ּפיקמן, צ'רלס
109

ּפלאָטֶרסק, סגנון באדריכלות 29
 Playa ּפלאָיה ָאגּוָאה אמארָגה

37 Agua Amarga
 Playa de ּפלאָיה ֶדה לֹוס ֶחנֹוֶבֶסס

209 ,37 los Genoveses
פלאסה ֶדה טֹורֹוס )ֶאל ּפּוֶארטֹו ֶדה 

 Plaza de Toros )סנטה מריה
167

פלאסה ֶדה טֹורֹוס )ָאנֶטֶקָרה( 
183 Plaza de Toros

פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה ָלה 
 Plaza )ָמֶאסטראנָסה )סביליה
 de Toros de la Maestranza

246 ,72 ,68 ,12
פלאָסה ֶדה ָלה קֹוֶרֶדָרה )קורדובה( 

146–7 Plaza de la Corredera
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ָקסֵטיאר ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 
173 Castellar de la Frontera

מלונות 218  
ָקסִטיֹו ֶדה קֹולֹומאֶרס 

 Castillo de )ֶּבנאלמאֶדָנה(
186 Colomares

קפה 227
ָקִּפָייה ראו כנסיות

203 ,15 Capileira קּפיֵלייָרה
ֶקקיליּוס הקדוש 197

171 Kerouac, Jack קרואק, ג'ק
קרוואנים 214, 215

קרל החמישי, הקיסר )המלך 
Carlos V )קרלוס הראשון

ּפאלאסיֹו קרלוס קינטֹו )גרנדה(   
199 ,195 ,29

ּפּוֶארטֹו ֶדה ָחֶאן ִאי ָארקֹו ֶדה   
ויַאלאר )ָּבֶאָסה( 157

ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה( 86  
תור הזהב של סביליה 54  

קרלוס הראשון, המלך ראו קרל 
החמישי, הקיסר

55 Carlos II קרלוס השני, המלך
 Carlos III קרלוס השלישי, המלך

84 ,56
 Carlos IV קרלוס הרביעי, המלך

56
)ה(קרליסטים, מלחמות 56, 57

קרמיקה
ָאסּוֶלחֹוס 80  

טריַאָנה )סביליה( 106  
מה לקנות באנדלוסיה 242  

קרתגו 46, 47, 48
קרתוזים

מנזר סנטה מריה ֶדה לאס   
קּוֶאבאס )סביליה( 109

קשתות ערביות 27
קתדרלות

ָאלֶמִרָיה 206  
ָּבֶאָסה 157  

גּואדיס 29, 204  
גרנדה 194  

ָחֶאן 125, 152  
ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 166  

מלגה 184  
סביליה 12, 76, 3–82  

קאדיס 124, 168, 171  
קורדובה 138, 9–148  

קתוליים, המלכים, ראו פרננדו 
השני, מלך אראגון; איסבלה, 

מלכת קסטיליה
קתולית, הכנסייה 23, 255

ר
רדיו 263

 Rue es )רּו ֶאס סיֶאָגן )טנג'יר
175 Siaghin

רּוֶאָדה, ֶחרֹונימֹו סאנֶצ'ס ֶדה 
 Rueda, Jerónimo Sánchez de

154
Ruiz, Hernán רּואיס, ֶארנאן
ָלה חיראלָדה )סביליה( 82  

ּפּוֶאנֶטה רֹומאנֹו )קורדובה( 147  
קתדרלת קורדובה 149  

 Ruiz, Hernán רּואיס, ֶארנאן הבן
93

209 Rodalquilar רֹודאלקילאר
 Rodríguez, רֹודריֶגס, גארסיה

García
פאטיו אנדלוסי 150  

 Rodríguez, רֹודריֶגס, ֶונטּוָרה
192 ,153 Ventura

רוח, טורבינות 173
153 Roldán, José רֹולדאן, חֹוֶסה
 Roldán, Luisa רֹולדאן, לואיסה

93
Roldán, Pedro רֹולדאן, פדרו

אֹוסּפיטאל ֶדה לֹוס ֶוֶנראּבֶלס   
)סביליה( 85

כנסיית נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה ָלה   
אֹו )סביליה( 109

כנסיית סן אילֶדפֹונסֹו )סביליה(   
81

כנסיית סנטה קטלינה )סביליה(   
95 ,91

כנסיית אילֶדפֹונסֹו )ָחֶאן( 153  
רומאים 45, 9–48

איטליקה 136  
ָאקיניּפֹו 179  

ָּבֶאלֹו קלאודיה 173  
נקרופוליס רֹומאנה )קארמונה(   

137
רומית, אימפריה 54

 ,40 Romero, Pedro רֹוֶמרֹו, פדרו
181

42 Romerías רֹוֶמִריַאס
רֹוֶמִרָיה ֶדה לֹוס חיטאנֹוס )קאּבָרה( 

39 Romería de los Gitanos
רֹוֶמִרָיה ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה 

ָלה קאֶּבָסה )ָאנדּוחאר( 
 Romería de Nuestra Señora

155 ,43 ,38 de la Cabeza
 Romería רֹוֶמִרָיה ֶדה סן איסידרֹו

38 de San Isidro
רֹוֶמִרָיה ֶדה סן מיגל )טֹוֶרמֹולינֹוס( 

40 Romería de San Miguel
רֹוֶמִרָיה ֶדל רֹוִסיֹו )אּוָאלָבה( 

 ,42 ,38 Romería del Rocío
133

 ,179 ,163 ,14 ,13 Ronda רֹונָדה
180–81

מלונות 219  
מלחמות שוורים 181  

מסעדות 235  
מפת רחובות מאוירת 81–180  

פסטיבלים 40  
 Ronda la Vieja רֹונָדה ָלה וֶייָחה

179
רּופיָנה הקדושה 106

רוק, מוסיקת 245
 Roquetas de רֹוֶקטאס ֶדה מאר

208 Mar
מסעדות 237  

 Real )ֵריַאל ָאלָקזאר )סביליה
86–7 ,77 ,12–13 Alcázar

ָאסּוֶלחֹוס 80  
 Real )ֵריַאל צ'אנִסֶייִרָיה )גרנדה

196 Chancillería
 Riaño, Diego de ריַאניֹו, דֶייגֹו ֶדה

110 ,79
 Rivas, Felipe ריבאס, ֶפליֶּפה ֶדה

92 de
 Rivera, ריֶבָרה, גנרל ּפרימֹו ֶדה

59 ,58 General Primo de
 Ribera, José de ריֶּבָרה, חֹוֶסה ֶדה

137
 Ribera, ריֶּבָרה, קטלינה ֶדה

93 Catalina de
 ,128 Riotinto ִריֹוטינטֹו, חברת

131 ,130
192 Riofrío ִריֹופִריֹו

 Rincón de רינקֹון ֶדה ָלה ויקטוריה
185 ,37 la Victoria

מלונות 219  
רישיון נהיגה 270

רכבות, לוחות זמנים 267
רכבל

ֶטֶלֶפריקֹו ֶּבנאלמאֶדָנה 246, 247  
רכבת 266-8

 RENFE רכבת, הרשת הלאומית
267 ,266

267 ,266 AVE רכבת מהירה
רכיבה על סוסים, ספורט 9–248, 

251
רמב"ם )רבי משה בן מיימון( 

51 Maimónides
פסלו )קורדובה( 146  
רנסאנס, אדריכלות 25

 Calle )קאֶייה ֶדה ָלה ֶפרָיה )סביליה
90 de la Feria

קאֶייה מאֶטאֹוס גאגֹו )סביליה( 
77 Calle Mateos Gago

 Calle )קאֶייה סֶיירֶּפס )סביליה
110 ,78 ,12 Sierpes

קאֶייה ֶּפלאי ִאי קֹוֶרָאה )סביליה( 
 ,107 Calle Pelay y Correa

111
קאֶייה רֹודריגֹו ֶדה טריַאָנה 

 Calle Rodrigo de )סביליה(
111 ,106 Triana

קאֶייחֹון ֶדל ָאגּוַאה )סביליה( 
77 Calléjon del Agua

 Camarón קאמארֹון ֶדה ָלה איסָלה
33 de La Isla

 Campo, Juan קאמּפֹו, חואן ֶדל
194 del

139 Campiña קאמּפינָיה
 Canales, קאנאֶלס, אנטוניו

33 Antonio
 ,155 Cano, Alonso קאנֹו, אלונסו

194
 Cazalla de קאסאָיה ֶדה ָלה סיירה

136 la Sierra
מלונות 217  

59 Casas Viejas קאסאס וֶייחאס
Casares קאסאֶרס

מסעדות 233  
קאָסה ֶדה לֹוס טירֹוס )גרנדה( 

194–5 Casa de los Tiros
קאָסה ֶדה ּפילאטֹוס )סביליה( 

81 ,80 ,12 Casa de Pilatos
160 ,141 Cazorla קאסֹורָלה

מלונות 217  
מסעדות 231  

Carboneras קארּבֹוֶנראס
מסעדות 236  

 Cartuja )קארטּוָחה 93' )סביליה
108 ‘93

136–7 ,10 Carmona קארמֹוָנה
מלונות 217  

מסעדות 230  
205 Cádiar ָקדיַאר

פסטיבלים 40  
קדרות ראו קרמיקה
קּוֶאָבה ראו מערות

Coín קֹוִאין
מסעדות 233  

קובה, מלחמת 58
 Cobos, קֹוּבֹוס, פרנסיסקֹו ֶדה לֹוס

158 Francisco de los

 Coja, Paquita קֹוָחה, ּפאקיָטה ָלה
209 la

קֹוטֹו דֹוניַאָנה ראו פארקים 
לאומיים

 Cristóbal קולומבוס, כריסטופר
192 ,131 ,101 Colón

אּוֶאלָבה 131  
אנדרטה לזיכרו )סביליה( 85  

ארכיון האמריקות )סביליה( 84  
ההפלגות לאמריקה 52, 53  

הספינות 53  
ָלה קארטּוָחה )סביליה( 105  

מנזר ָלה ראּביָדה 131  
מנזר סנטה מריה ֶדה לאס   

קּוֶאבאס )סביליה( 109
סאנלּוקאר דה ּבאראֶמָדה 166  
ּפאלֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 127,   

132
פיֶאסטאס קֹולֹומּבינאס 39  
פסלו )ּפּונָטה ֶדל ֶסּבֹו( 131  

קברו 83  
ָקסִטיֹו ֶדה קֹולֹומאֶרס   

)ֶּבנאלמאֶדָנה( 186
קולנוע איברי-אמריקני, פסטיבל 

 Festival de Cine )אּוֶאלָבה(
40 Iberoamericano

קולנוע ראו סרטים
185 Comares קֹומאֶרס

185 Cómpeta קֹומֶּפָטה
קונסוליות 254, 257

136 Constantina קונסטנטינה
 Costa de קוסטה ֶדה ָאלֶמִרָיה

37 Almería
 Costa de la קוסטה ֶדה ָלה לּוס

173 ,163 ,36 Luz
 ,39 Costa del Sol קוסטה ֶדל סֹול

187
גולף 37, 249, 251  

היסטוריה 60, 61  
חופי רחצה 36, 37, 163  

נוף 24  
 Costa Tropical קוסטה טרֹוּפיקל

193 ,36
37 Costa Natura קוסטה נאטּוָרה

קופים, גיברלטר 177
 Corral )קֹוראל ֶדל קארּבֹון )גרנדה

194 del Carbón
קורדובה 15–14, 50–144

בידור 244-7  
הכיבוש המורי 51–50  

חנויות 239, 241  
חצרות 150  

מלונות 18–217  
מסעדות 2–231  

ֶמסקיָטה )המסגד( 14, 124,   
148–9 ,145 ,138

מפה 147  
מפת רחובות מאוירת 5–144  

פסטיבלים 38, 39, 3–42  
תחבורה 9–267, 272, 273  

קורדובה וָחֶאן 61–139
מבט אל קורדובה וָחֶאן 41–140  

מלונות 18–217  
מסעדות 2–231  

קורדובה, ח'ליפות 26
 Coronel, קֹורֹוֶנל, דוניה מריה

95 Doña María
 Cortés, Hernán קֹורֶטס, ֶארנאן

101
ארכיון האמריקות )סביליה( 84  

כובש את מקסיקו 54  
 Cortes קֹורֶטס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה

de la Frontera
מלונות 218  

 Cortés, קֹורֶטס, קפטן סנטיאגו
155 Capitán Santiago

 Corrida )קֹוריָדה גֹוֶיסָקה )רונדה
181 ,40 Goyesca

 Cornejo, קֹורֶנחֹו, פדרו דּוֶקה
149 ,109 Pedro Duque

 Corpus Christi קֹורּפּוס ּכריסטי
43 ,39

32 Ketama ֶקטאָמה
קידומות 262

 Queipo de ֵקייּפֹו ֶדה יאנֹו, גנרל
59 Llano, General

48 Caesar, Julius קיסר, יוליוס
קיץ באנדלוסיה 39

173 Claudius קלאודיוס, הקיסר
קלטים 46, 47

 Orden de ָקָלטראָבה, מסדר
154 Calatrava

קמפינג, אתרים 214, 215
 Cámara )קמרה אֹוסקּוָרה )סביליה

Oscura 93
קניות 238-43

איך לשלם 238  
מה לקנות באנדלוסיה 3–242  

מתי לקנות 238  
פטור ממע"מ 238, 255  

שווקים 240  
 Quesada, Diego ֶקסאָדה, דֶייגֹו

95 de
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רעב, שנות 60
רפאל הקדוש 145

רפואה, שירותי 259
)ה(רפובליקה הראשונה 57

49 Reccared ֶרקארד, המלך
ֶרקֹונקיסָטה )הכיבוש מחדש( 

52–3 Reconquista
אדריכלות 28  

ש
שגרירויות 257

שווקים 240
צ'ארקֹו ֶדה ָלה ּפאָבה, שוק   

 Charco de )הפשפשים )סביליה
240 ,108 la Pava

שוורים, מלחמות 21, 31–30, 
247 ,246

פלאסה ֶדה טֹורֹוס ֶדה ָלה   
ָמֶאסטראנָסה )סביליה( 30, 68, 

246 ,72
רונָדה 181  

שונר 135
שוקו 227

 Steinacher, שטיינאֶכר, גוסטבו
107 Gustavo

שירותים ציבוריים 255
שליחים, שירותים 262, 263

שמורות טבע
 Yesos de ֶיסֹוס ֶדה סֹורּבאס  

209 Sorbas
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה טֹורקאל   

 Parque Natural del Torcal
183

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה לֹוס   
 Parque Natural ָאלקֹורנֹוקאֶלס
 ,14 ,13 de Los Alcornocales

173
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה לֹוס   

 Parque מֹונֶטס ֶדה מלגה
 Natural de los Montes de

185 Málaga
ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאּבֹו ֶדה   

 Parque Natural de גאטה
208 ,125 ,15 Cabo de Gata

ּפארֶקה נאטּוראל ֶדה קאסֹורָלה,   
 Parque ֶסגּוָרה ִאי לאס ִויַאס

 Natural de Cazorla, Segura y
161 ,160 Las Villas

ּפארֶקה נאטּוראל סיירה ֶדה לאס   
 Parque Natural Sierra נֶייֶבס

182 de las Nieves
ֶרֶסרָבה נאטּוראל ּבאָיה ֶדה   

 Reserva Natural Bahía קאדיס
169 de Cádiz

שמש 39
שעות פתיחה 255

בנקים 260  
חנויות 238  

שפה, שיחון שימושי 287-8
ֶשרי 5–34, 226

ֶאל ּפּוֶארטֹו ֶדה סנטה מריה 167  
ֶחֶרס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 7–166  

סאנלּוקאר ֶדה ּבאראֶמָדה 166  
שרי, ענבים 35

ת
תבלינים ועשבי תיבול 243

תור הזהב, סביליה 5–54
תחבורה 264-73

אּוֶאלָבה וסביליה 129  
אוטובוס 272, 273  

אוטובוסים בינעירוניים 269  
אופניים 273  

ביטוח 258, 259  
גרנדה וָאלֶמִרָיה 191  

הליכה 272  

טיסה 264-5  
מונית 273  

מכונית 71–270  
קאדיס ומלגה 165  
קורדובה וָחֶאן 141  

רכבת 8–266  
תחנות 9–267

ֵתיאֹודֹוסיּוס, הקיסר 49
תיאטראות 244, 247

 Gran )גראן ֵתיָאטרֹו )קורדובה  
247 ,244 Teatro

ֵתיָאטרֹו ֶדה ָלה ָמֶאסטראנָסה   
)סביליה( 68, 3–72, 244, 245

ֵתיָאטרֹו לֹוֶּפה ֶדה ֶוָגה )סביליה(   
 ,99 Teatro Lope de Vega

245 ,244 ,101
ֵתיָאטרֹו ראו תיאטראות

תיאטרון איברי-אמריקני, פסטיבל 
 Festival )קאדיס(

Iberoamericano de Teatro 
40

תיאטרון ומחול, הפסטיבל 
 Festival )הבינלאומי )סביליה
 Internacional de Teatro y

38 Danza
תיירות אחראית 7–256

תיירות ירוקה 264
תפוזים ולימונים )טֹוֶרס( 146

תפריטים 220-21
תקופת האבן המאוחרת 46

תקשורת 262-3
תרבות 22-3

תרגום, שירותי 259
      47 ,46 Tartessus תרשיש
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