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8 ּפאמּפלֹוָנה )אירּונָיה(
בשנת 75 לפנה"ס יסד הגנרל הרומי ּפֹומֵּפיּוס את העיר 

ּפֹומּפאֶלאֹו, מעל שרידי היישוב הבאסקי הקדום אירּונָיה. 
ּפאמּפלֹוָנה )Pamplona או Iruña( יושבת במיקום אסטרטגי, 

על שפת נהר ולמרגלות הפירנאים, ובמשך השנים היה לה 
תפקיד חשוב כעיירת ספר מבוצרת. כיום זה המרכז 

המסחרי, הפיננסי והאקדמי של נאבארה, והעיר מציעה 
למבקריה מטבח משובח וטיולים נעימים לשפת הנהר או 

בעיר העתיקה. מדי שנה ביולי נערך כאן פסטיבל ָסנֶפרמיֶנס, 
עם מרוץ השוורים המפורסם, והעיר כולה משנה את פניה.

P פלאסה ֶדה טֹורֹוס
 Plaza( הזירה למלחמות שוורים

de Toros( של ּפאמּפלֹוָנה ידועה 
גם בכינוי מונומנטל, ובה 19,500 

מקומות. יש רק שתי זירות דומות 
שעולות עליה בגודלן - זו של 

מדריד וזו של מקסיקו סיטי. את 
הזירה תכנן פרנסיסקו אּורקֹוָלה, 

והיא נפתחה רשמית ב־1922. 
ב־2005 בוצעו כאן שיפוצים, כולל 

הוספת מעלית לנכים, כך שזו גם 
הזירה החדישה ביותר בספרד. 
כאן מסתיים גם מרוץ השוורים 

המפורסם של יולי - הֶאנסֶיירֹו.

P ּפאלאסיֹו 
ֶדה נאבאָרה

Avenida Carlos III 2 טל' 848-427127 
פתוח קבוצות גדולות בלבד )לא 

בודדים( בתיאום מראש, ב'-ו' 
7 15:30-16:30

 )Palacio de Navarra( את הארמון
הניאו־קלאסי תכנן ב־1840 חואן 
ֶדה נאגּוסָיה, וזהו מקום מושבה 

של ממשלת נאבארה. הטימּפאנּום 
מקושט בסמל האבירים של 

המחוז, ומשני עבריו עומדים שני 
גברים - האחד תושב ההרים, 

והשני תושב עמק הנהר. בפנים 
יש דיוקן של פרננדו השביעי מאת 
גֹוָיה ויצירות אמנות נוספות - רובן 

דיוקנאות מהמאות ה־19-20. 

- ואולם כשתיכנסו בשער תגלו 
עולם אחר לגמרי. את המדשאה 

המטופחת מקיפים בנייני המבצר 
לשעבר, שהוסבו לאולמות תצוגה. 

המבנה העתיק ביותר הוא מחסן 
אבק השריפה )Polvorín( מ־1694. 
תוכלו לטפס על החומה, ומשם אל 
אחד המעוזים היחידים שנותרו על 

תלם, ולהשקיף על האזור כולו.

+ סיּודאֶדָלה
ֶפליֶּפה השני הורה לבנות 

את המבצר )Ciudadela( של 
ּפאמּפלֹוָנה ב־1571. מבחוץ נראה 

הבניין מתפורר - העשב צהוב 
מהשמש, והחפירים התרוקנו מזמן 

R הקתדרלה
C/Dormitalería 1 טל' 948-212594 
פתוח ב'-שבת 10:30-19:00 )בחורף 

עד 18:00(. כניסת מבקרים דרך 
המוזיאון. & 8 בתיאום מראש.

 Catedral de Santa( הקתדרלה
María la Real( נבנתה במאות 

E מוזיאון נאבארה
C/Santo Domingo 47 טל' -848

426492 פתוח ג'-שבת 9:30-14:00 
ו־17:00-19:00, א' וחגים 11:00 עד 
14:00 & חופשית בשבת אחה"צ 

וביום א' 8 בתיאום מראש 7

ה־13-16, ומאז שופצה כמה 
פעמים. חלל הפנים הוא גותי, 
אך חדר הכמורה עוצב בסגנון 

הרוקוקו, וקפלות־הצד - במגוון 
של סגנונות. את החזית הניאו־

קלאסית תכנן ֶונטּוָרה רֹודריֶגס. 
באחד משני המגדלים תלוי 

פעמון מריה, ששוקל 12 טונות. 
בפנים תוכלו להתרשם מכמה 
קישוטים ועמודים משוחזרים. 

בחצר הפנימית יש שני שערים 
יפהפיים מהמאה ה־14, 'השער 

 )Puerta Preciosa( 'היקר
 Puerta( 'וגם 'שער התמיכה
de Amparo(, שניהם יצירת 

מופת של הסגנון הגותי.
 Museo( במוזיאון לאמנות דתית

Diocesano( יש אוסף של 
אמנות דתית מכל רחבי המחוז, 

כולל שורה של פסלי מריה 
הקדושה מימי־הביניים.

R איגלסיה 
ֶדה סן סאטּורנינֹו

 Iglesia de San( הכנסייה
Saturnino( הרומאנסקית )המאה 
ה־13( ידועה גם כאיגלסיה ֶדה סן 
 ,)Iglesia de San Cernín( ֶסרנין

ונבנתה במקום שבו לפי האמונה, 
הטביל סאטּורנינּוס הקדוש 

40,000 מתושבי האזור הפגאניים. 
אחד ממגדלי הכנסייה הוא מגדל 

 Gallico de( שעון, ובראשו תרנגול
San Cernín( שהיה לסמלה של 
העיר. במאה ה־18 החליפה את 

החצר הפנימית של הכנסייה קפלת 
 Capilla( הבארוק וירֶחן ֶדל קאמינֹו

 .)della Virgen del Camino
תמונת המזבח המקסימה כוללת 
פסל עץ מהמאה ה־12 של מריה 
הקדושה, המכוסה בריקועי כסף.

P פלאסה ֶדל קסִטיֹו
הכיכר )Plaza del Castillo( חבה 

את שמה למבצר שעמד כאן 
במאה ה־14. במקור התקיימו כאן 

השוק והפייסטאס המקומיות, 
ולימים הפכה הכיכר זירה 

למלחמות שוורים - והמרפסות 
שמסביב שימשו כיציעים. עד 

המאה ה־19 היתה הכיכר מוקפת 
מכל עבריה. ב־1931 נהרס תיאטרון 

שגבל בכיכר ובמקומו נסללה 
 Avenida( אבנידה קרלוס ֶטרֶסרֹו
Carlos III(, שדרה שמחברת בין 

הכיכר לרבעים החדשים של העיר.

טיול בּפאמּפלֹוָנה
כדי ליהנות מקסמו של העיר, עם 

הפארקים והשדרות הרחבות שלה, 
כדאי לתור אותה ברגל. מחומות 
העיר העתיקה - מצפון לעיקול 

בנהר ָארָגה )Arga( - מתגלה 
תצפית טובה על האזור. דרומה 

מכאן מסתיימת העיר במבצר איתן.

חומת המבצר מהמאה ה־16 ניצבת בין 
פארקים וגנים

מושבי מקהלה מגולפים ביד אמן 
בקתדרל ֶדה סנטה מריה ָלה ֵריַאל

החזית הססגונית של אחד מבתי העיר

כיכר ומזרקות במרכז העיר

מלכות נאבארה
נאבארה הפכה לממלכה נוצרית עצמאית במאה התשיעית, לאחר 

שסאנצ'ֹו הראשון גארֶסס הוכתר למלך ּפאמּפלֹוָנה. סאנצ'ֹו השלישי 
)'הגדול'( הרחיב את גבולות הממלכה, ובמותו בשנת 1035 השתרעה 

נאבארה מריּבאגֹורָסה )Ribagorza( שבאראגון ועד ואיאדֹוליד. 
סאנצ'ֹו השישי )'החכם'( מלך בשנים 1150-1194, והכיר בזכותן של 

עיירות רבות לאוטונומיה ולחוקים משלהן )פּוֶארֹוס - 
fueros(. ב־1234 עברה נאבארה לידי 

הצרפתים, בעקבות נישואים מלכותיים. 
ב־1512 סופחה נאבארה בידי פרננדו 
השני לשטחה של קסטיליה, כחלק 

ממהלך לאיחודה של ספרד.

קרלוס ֶדה ויַאָנה, מאחרוני המנהיגים 
של נאבארה העצמאית

מרכז העיר 
ּפאמּפלֹוָנה

סיּודאֶדָלה  1

ּפאלאסיֹו ֶדה נאבארה  2

פלאסה ֶדה ָקסִטיֹו  3

איגלסיה ֶדה סן   4

סאטּורנינֹו
מוזיאון נאבארה  5

הקתדרלה  6

פלאסה ֶדה טֹורֹוס  7

מול הארמון ניצב עמוד ובראשו 
פסלה הסמלי של אשה המחזיקה 

את הפּוֶארֹוס )fueros(, החוקים 
העתיקים של ממלכת נאבארה.

 )Museo de Navarra( המוזיאון
נמצא בבית־חולים לשעבר, 

אֹוסּפיטל ֶדה נּוֶאסטָרה סניורה 
 Hospital( ֶדה ָלה מיֶסריקֹורִדָיה

 de Nuestra Señora de la
Misericordia(. עם מוקדי 

העניין במוזיאון נמנים פסיפסים 
רומיים, ציורי־קיר מהתקופה 
הגותית ומתקופת הבארוק, 

כותרות עמודים רומאנסקיות 
מחצר הקתדרלה, וגם תיבת 

שנהב המקושטת בסגנון ערבי.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 * B5 נאבארה. מפת דרכים
 ,C/San Saturnino 2 n 196,000
948-420700 _ ָסנֶפרמיֶנס )6-14 
ביולי(, סן סאטּורנינֹו )29 בנוב׳(, סן 
פרנסיסקו חאבֶייר )3 בדצמ׳( ∑ 

 turismodepamplona.es

תחבורה
 Plaza de £ 902-404704 ~
C/ @ 902-320320 ,Estación

 ,Yanguas y Miranda 2
.902-023651
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 NAVAS DE TOLOSA 

PASEO DE SARASATE 
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AVENIDA CARLOS III 
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A V E N I D A  D E L  E J É R C I T O  
AVENIDA           

  DE LA BAJA             N
AVARRA 

CALLE  DE  LA TACONERA  

אל נמל
התעופה (4  ק"מ),

אל סרגוסה
ואל מדריד

אל צרפת,
אירּון ואל

רֹונֶססבאי�יס

פלאסה
ּפאלאסיֹוֶדה טֹורֹוס

ֶדה נאבא�ה

הקתדרלה

איגלֶסיָה
סן סטּורנינֹו

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 206-207 ועמ' 221-22
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

מקרא
נתיב מרוץ השוורים

0 200
מ'

גאליסיה היתה מאז ומתמיד מחוז עני 
יחסית, ותושביו לא השכילו להתאים את 
כלכלתם לעידן המודרני. האזור הושפע 
מעט מאוד מהשלטון הרומאי, מעולם 

לא נכבש בידי המוסלמים, ובימי־הביניים 
נפל לשליטתה של נסיכות ָאסטּוריַאס. 

גאליסיה היתה מונרכיה עצמאית רק 
למשך תקופה קצרה, במאות ה־10-11.

גאליסיה גובלת מדרום בפורטוגל, 
ומוקפת במימי האוקיאנוס האטלנטי. פני 

השטח הקשו תמיד על ניצול האדמה 
לגידולים חקלאיים, וצפיפות האוכלוסין 

והאבטלה הגואה גרמו לרבים להגר 
מהמחוז. ועם זאת, במאה הקודמת 

החלה גאליסיה להתפתח, וכיום תוכלו 
להתרשם ממסורות העבר לצד סימני 

המודרניזציה.
החיים בגאליסיה היו קשורים תמיד קשר 
בל־יינתק לים; ערי הנמל ויגֹו וָא קֹורּונָיה 
הן מרכזי תרבות, מסחר ותעשייה. לדיג 

יש תפקיד חשוב בכלכלה המקומית, 
ומאכלי־הים של גאליסיה ידועים 

כמשובחים ביותר בספרד. את קו החוף 
חורצים מעין פיורדים שנקראים ִריַאס 

)rías(, ופזורים בו כפרי דייגים רבים.
הנקודה המערבית ביותר בספרד 

היבשתית היא קאּבֹו פיסֶטָרה המכוסה 
בצמחי אברש, גם היא בגאליסיה. רצועה 

סחופת־רוחות במיוחד, אך גם נופית 
מאוד וזרועה מגדלורים, נקראת קוסטה 

ָדה מֹורֶטה )חוף המוות(, על שם הצוקים 
הבוגדניים ומזג־האוויר הסוער. מוקד 

עניין קסום עוד יותר הוא מרכז הצליינות 
סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה, בירת המחוז. 
בגבעות הרומנטיות ואפופות הערפילים 
מסתתרים שרידיהם של מקומות יישוב 

קלטיים; בצמתים מרכזיים ובעיירות 
ניצבים עד היום צלבי אבן שחוקים 

מימים עברו, ובכפרים תוכלו לראות 
אסמים עתיקים. את התמונה המרשימה 
משלימים כלי הנגינה האהוב על תושבי 
גאליסיה - חמת־החלילים - וגם השפה 

המקומית, גאֶייגֹו )gallego(, הדומה 
מאוד לפורטוגלית.

קו החוף הציורי של גאליסיה בקרבת ֶאסארֹו, ליד לשון היבשה המבודדת קאּבֹו פיסֶטָרה

ה סי י גאל
גאליסיה )Galicia( המבודדת, בפינה 

הצפון־מערבית של חצי־האי, היא המחוז הגשום והירוק ביותר במדינה. המחוז 
ידוע בנוף המגוון שלו - ממצוקים נישאים לשפת האוקיאנוס ועד למישורים 

נרחבים ולִריַאס. כמו כן, ידוע המחוז במטבח המעולה שלו, ובאלפי הצליינים 
שעושים את דרכם מדי שנה אל סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה. מוצאם של תושבי 

המחוז הוא קלטי, והם גאים מאוד בתרבותם ובשפתם הייחודית.

חזית מנזר סן מרטיניֹו ּפינאריֹו בסנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה
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הפירנאים המרכזיים והמזרחיים על המפה
שני שערי הכניסה החשובים לפירנאים של אראגון הם אּוֶאסָקה וחאָקה. עם האתרים 
הפופולריים ביותר באזור נמנים מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה ָלה ֶּפנָיה, המסתתר מתחת 

לצוק גבוה, וגם ָקסִטיֹו ֶדה לֹוַאֶרה - היושב במיקום מרהיב. ואולם הטיול באזור לא יהיה 
מושלם ללא ביקור בכמה עמקים יפהפיים: ָאנסֹו, ֶאצ'ֹו וֶטָנה, הידועים גם בפייסטאס 

שלהם. ובהרי הפירנאים של קטלוניה מומלץ לבקר בריּפֹול - בדרך לברצלונה - וכן 
בּפּוצ'ֶסרָדה, בָלה ֶסאּו ד'אּורֵז'יי, בוואל ד'אראן המיוער, על כרי הדשא הפרחוניים שלו, 

ובנסיכות אנדורה ההררית.
תחבורה

הדרך הטובה ביותר לתור את הפירנאים המרכזיים והמזרחים היא במכונית, 
אך סעו בזהירות בכבישים הרריים - הישמרו מעדרי בקר וצאן, ומהשלג 

בחורף. למקומות הרריים מבודדים במיוחד תוכלו להגיע רק ברגל.
יש קווי רכבת מסרגוסה ומוואלנסיה לאּוֶאסָקה. אל חאָקה תוכלו לנסוע 

באוטובוס מאּוֶאסָקה ומסרגוסה. כבישים צדדיים מקשרים בין חאָקה 
לּפאמּפלֹוָנה ולָאינָסה. אוטובוסים מחאָקה יביאו אתכם אל הכניסה לעמקים 

הגדולים. לּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדָסה ִאי מֹונֶטה ֶּפרדידֹו תגיעו 
.)Sabiñánigo( מָסּביניָאניגֹו

1 סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו

2 ואֶייה ֶדה ָאנסֹו
3 ואֶייה ֶדה ֶאצ'ֹו

4 ּפּוֶארטֹו ֶדה סֹומּפֹורט

5 חאָקה

6 מֹונאסֶטריֹו ֶדה סן חואן ֶדה ָלה 

ֶּפנָיה עמ' 180-81
7 ָאגּוֶארֹו

8 ָקסִטיֹו ֶדה לֹוַאֶרה

9 ִּבֶייסקאס ּוואֶייה ֶדה ֶטָנה
0 ּברֹוטֹו

q טֹורָלה

w ִּבֶיילָסה
e ָאינָסה

r ּפארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדָסה 

ִאי מֹונֶטה ֶּפרדידֹו עמ' 186-9
t ֶּבנאסֶקה

y גָראּוס
u ּברּבאסטרֹו

i ָאלֶקזאר

o אּוֶאסָקה

p ואל ד'אראן
a וֶיילָיה

s ּבאֵקיָרה־ֶּבֶרט
d ואל ֶדה ּבֹוי

f פארק נאסיונאל 

ד'ַאייגּוֶאסטֹורֶטס
g סֹורט

h ָלה ֶסאּו ד'אּורֵז'יי
j ֶסרדאנָיה

k ּפּוצ'ֶסרָדה

l ֶּברָגה וֶסָרה ֶדל קאדי
z אנדורה

x ריּפֹול
 c ֶקראְלְּבס וסנקטּוַארי 

ֶדה נּוִרָיה
v סנט ז'ֹואן ֶדה ֶלס ָאּבאֶדֶסס

b ואל ֶדה ָקמּפרֹודֹון
n אֹולֹוט

m קוסטה ּבראָבה

כל האתרים

כנסייה רומאנסקית מאבן בוואל ֶדה ּבֹוימפל בפארק נאסיונאל ד'ַאייגּוֶאסטֹורֶטס שדה חמניות באזור ּברּבאסטרֹו

כותרת רומאנסקית יפה באיגלסיה ֶדה 
סנטיאגֹו שבָאגּוֶארֹו

Perpignan

ָקסִטיֹו ֶדה
לֹוא�ה

חאָקה

ּביֶיסקאס ּוואיֶיה
ֶדה ֶטנָה

ואיֶיה ֶדה ָאנסֹו

ואיֶיה
ֶדה ֶאצ׳ֹו

אל ָּפאּו

Esterri d'Àneu

ריּפֹול

ֶקראלְּבס
וסנקטּוארי ֶדה נֹוריָה

ואל ֶדה קאמּפרֹודֹון
סנט ז'ואן ֶדה
לֶס אּבאֶדֶסס

אֹולֹוט

אל
ברצלונה

ג'ירֹונָה

פיגֶ�ס

ה בָ א ר ּב    
  

  
  

  
  

  
  

  
ה

ט
ס

ו ק

ֶס�ה ֶדל קאדי

ֶּברגָה

ֶסרדאניָה

אנדורה לָה וֶליָה

אנדורה
ּפּוצ'ֶסרָדה

Embalse
de Yesa

Embalse
de Mediano

Pantà
de Sau

És

er
a 

Aragón 

A
ra 

Golf de Roses

Tuc de Mauberm

Balatous
(3144 מ')

ּפּוֶארטֹו ֶדה
סֹומּפֹורט

Vignemale
(3298 מ')

Monte Perdido
(3348 מ')

טֹורלָה

ּברֹוטֹו ּפארֶקה נאסיֹונאל
ֶדה אֹורֶדָסה ִאי
מֹונֶטה ּפֶרדידֹו

ּביֶילָסה Pico Posets
(3371 מ')

ֶּבנאסֶקה

ָאינָסה
Puntón de

Guara
(2078 מ')

אל לי�יִאיָדה
(לֶריָדה)

ּבארּבאסטרֹו

ג�אּוס

ואל ֶדה ּבֹוי סֹורט

Aneto
(3404 מ')

ויֶיליָה
ואל ֶדה ָאראן

אל ָּפאּו

ּבאֵקי�ה–ֶּב�ט Pica d'Estats
(3115 מ')

ּפארק נאסיֹונאל
ד'ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

Tossal de l'Orri
(2437 מ')

לָה ֶסאּו
ד'אּורזֵ'יי

אל לי�יִאיָדה
(לֶריָדה)

Sangüesa

Hecho

Sigüés

Ansó

AyerbeSanta Eulalia
de Gállego

Arguís

Sabiñánigo

Boltaña
Campo

Roda de
Isábena

El Grado
Angüés

Pertusa
Laperdiguera

Arcusa

Artíes

Boí
Vilaller Llavorsí

La Pobla de
Segur

Martinet

Coll de Nargó

Bagà

Ribes de
Freser

Banyoles

La Jonquera
Port Bou

Cadaqués

Besalú Bàscara
L'Escala

L'Estartit

Aiguablava

Anglès

Manlleu

Vic

Gironella

Llagostera
Sant Feliu
de Guíxols

    Santa Coloma
de Farners

Blanes
Tordera

Calella

Roses

Bagnères-
de-Luchon

Arenys
de Mar

Montseny

Benabarre

Llançà

Palafrugell

Palamós

Tossa de Mar
Lloret de Mar

אל
ּפאמּפלֹונָה
(אירּוני�ה)

סֹוס ֶדל �יי
קתֹוליקֹו

מֹונאסֶטריֹו ֶדה
סן חּואן ֶדה לָה ּפֶניָה

אגּוֶארֹו

אל
סרגוסה

אּוֶאסָקה ָאלֶקסאר

ָאראגֹון

קטלוניה

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 207 ועמ' 222-23
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

מקרא
כביש מהיר

כביש דו־מסלולי
כביש ראשי
כביש משני

כביש מהיר בבנייה
כביש נופי

מסילת רכבת ראשית
גבול בינלאומי

גבול מחוזי
פסגה

0 25
ק"מ

נמל הדיג הציורי בסן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה 
ּבארֶקָרה

אלפונסו השמיני מלך קסטיליה 
העניק לעיירה זכויות־יתר רבות 

ב־1210 - ובכך האיץ את פיתוחה 
הכלכלי ואפשר לה לפרוח.

במשך מאות שנים היתה העיירה 
תחנת דרכים חשובה לצליינים 

בדרך לסנטיאגו )ראו עמ' 24-5(. 
כיום תוכלו להתרשם ממורשתה 
האמנותית העשירה - בין השאר 

באיגלסיה ֶדה סנטה מריה ֶדה 
 Iglesia de Santa( לֹוס ָאנֶחֶלס

María de los Angeles(, שנבנתה 
במאות ה־13-16 מעל שרידי כנסייה 

קדומה. בחלל הפנים ניצב קברו 
המרהיב של האינקוויזיטור אנטוניו 

ֶדל קֹורֹו, שגולף כאן כשהוא 
שרוע ושקוע עמוק בספר.

כדאי לציין גם את מתחם המנזרים 
ֶאל סנטּוַאריֹו ֶדה ָלה ּבארֶקָרה 

 )El Santuario de la Barquera(
 El( וֶאל קֹונֶבנטֹו ֶדה סן לואיס

Convento de San Luis(. אלה נבנו 
במאה ה־15 בחסותה של משפחת 

ֶדה ֶגבאָרה. כיום זה רכוש פרטי, 
והמנזר פתוח לקהל רק באפריל-
יולי, ומאמצע ספטמבר עד סופו.

בקרבת העיירה יש עוד חופים 
רחבים וציוריים - כולל ֶמרֹון 

 )Tostadero( טֹוסטאֶדרֹו ,)Meron(
.)Oyambre( ואֹויאמּבֶרה

 ,)El Soplao( מערת ֶאל סֹוּפָלאֹו
28 ק"מ בפנים הארץ, מקושטת 

ֶהליקטיטים לבנים ובוהקים 
)משקעים הדומים לנטיפים 

ולזקיפים, אבל ללא הגזע(. הם 
מרשימים כל כך שהמערה 

זכתה לכינוי "הקפלה הסיסטינית 
שמתחת לאדמה". יש אוטובוס של 

ALSA מסנטָאנֶדר )עמ' 114-15(.

E ֶאל סֹוּפָלאֹו
ליד ראּבאגֹו טל' 902-820282 פתוח התקשרו 

לברר פרטים 8 & 
elsoplao.es ∑ 7 חלקית

y ּפיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָּפה

ראו עמ' 104-7.

בבגדים חמים, הטמפרטורה 
במערות נמוכה יחסית; חשוב 

מאוד לנעול גם נעלי הליכה נוחות 
וחזקות ולשים לב היכן אתם 

דורכים, כי פני השטח חלקלקים.

T קּוֶאָבה ֶדה טיטֹו ּבּוסִטיֹו
ריּבאֶדֶסָיה טל' 985-185860 פתוח אמצע 

מרץ-אוק׳: ד׳-א׳ 10:00-17:00 & חופשית 
ביום ד', אך חובה להתקשר ולהזמין מקום 

מראש. ילדים מגיל 7 בלבד ∑ 
centrotitobustillo.com

האזור
לא רחוק מריּבאֶדֶסָיה נמצאת 

ליָאֶנס )Llanes(, הפופולרית מאוד 
בזכות הרובע העתיק והשמור היטב 
מימי־הביניים; נמל הדיג הסואן עם 
שלל מסעדות הדגים שבו; וגם 30 

חופי רחצה חוליים ויפים. החוף 
של ָאסטּוריָאס הוא האתר החשוב 

ביותר בספרד הקשור לעידן היּורה. 
 46 )Colunga( ליד הכפר קֹולּונָגה

ק"מ ממזרח לווָיאויסיֹוָסה )עמ' 
95(, נמצא המוזיאון לעידן היּורה 

האינטראקטיבי ובו 20 שחזורים 
של דינוזאורים. שביל הליכה מצוין 

המוביל אל המאובנים הטובים 
ביותר ואל נתיבי הדינוזאורים 
מתחיל בחוף גרֶייָגה הסמוך.

E המוזיאון לעידן היּורה
ּפלאָיה ֶדה ָלה גרֶייָגה, קֹולּונָגה טל' -902

306600 פתוח פבר׳-יוני וספט׳-דצמ׳: ד׳-ו׳ 
10:00-14:30 ו־15:30-18:00, שבת וא׳ 

10:30-14:30 ו־16:00-19:00, יולי ואוג׳: מדי יום 
10:30-20:00 סגור ינו׳ & חופשית ביום ד׳ 

museojurasicoasturias.com ∑

t ריּבאֶדֶסָיה

 5900 * E1 ָאסטּוִריַאס. מפת דרכים
985- ,Paseo Princesa Letizia n

860038 ( ד' _ תחרות השיט בנהר 
ֶסָיה )השבת הראשונה של אוגוסט( 

ribadesella.es ∑

 )Ribadesella( הנמל העתיק
שיושב לגדותיו של שפך הנהר 
ֶסָיה נבנה בתקופת שלטונו של 

אלפונסו העשירי מקסטיליה, 
שייסד את העיירה המקסימה. 

במשך שנים נאלצו התושבים להגן 
על עצמם משודדי־ים, שהכירו 

בחשיבותו האסטרטגית של הנמל.
היום תוכלו לבקר כאן מצד אחד 

של הנהר בנמל התוסס המלא 
בטאּפאס ברים ומסעדות דגים, 

ובצד האחר גם בחלק החדיש יותר 
של העיר. חוף הרחצה היפהפה 

והרחב הוא הסיבה העיקרית 
להפיכתה של ריּבאֶדֶסָיה לאתר 

נופש פופולרי. צי ססגוני של 
קיאקים עוגן כאן בשבת הראשונה 
של אוגוסט, לקראת תחרות השיט 

שנערכת בעיירה מדי שנה.
בפאתי העיירה נמצאת קּוֶאָבה 

 Cueva de( ֶדה טיטֹו ּבּוסִטיֹו
Tito Bustillo(, סדרה של מערות 

הקשורות ביניהן וידועות בעיקר 
בציורים הפרהיסטוריים שנתגלו 

בהן ב־1968. אלה צוירו בתקופת 
האבן הקדומה, בין השנים 25,000 

ל־12,000 לפנה"ס. בין השאר, 
ניתן לראות ציורים של איילים ושל 

סוסים בגוונים של אדום ושחור. 
כדי להגן על הציורים, מורשים 

רק 360 מבקרים להיכנס למערה 
מדי יום. אל תשכחו להצטייד 

בזמן פסטיבל הסיידר של 
נאָבה ביולי, תוכלו לטעום 

מהמשקה המסורתי תוך 
צפייה במופעים של ריקודי 

עם ושל מוסיקה עממית. 
את הסיידר מוזגים לתוך 
הכוס מבקבוק שמוחזק 

גבוה מעל הראש, וזאת כדי 
ליצור את שכבת המשקה 

התוססת.

לגבינות האסטּוריאניות )ֶקסֹו ָאסטּוריַאנֹו( 
העשויות מחלב פרות, כבשים ועיזים, יש 

טעם וריח חריפים. הגבינות הידועות ביותר 
הן קאּבראֶלס וטאראמּונדי.

הכפר ליָאנֹוס ֶדה סֹוֶמרֹון 
ידוע בדבש שמייצרים בו 

מפריחות שונות - מנקטר 
של אברש ומפרחי 

הערמונים.

התוויות המקוריות 
על בקבוקי הסיידר 
הן ערובה לאיכות 

גבוהה ולשיטות ייצור 
מסורתיות; רובן 

ססגוניות, ומקושטות 
בציורי יפים של 

פירות.

פאּבאָדה, מאכל טעים 
ומשביע שמכינים 

משעועית מקומית 
)פאֶּבס( וממבחר 
של בשרים, כולל 

נקניקים 
)צ'ֹוריסֹו(, קותלי 

חזיר )טֹוסינֹו( וירך 
חזיר, המוסיפים 
טעם לשעועית.

את הסיידר מאכסנים בחביות עץ בטמפרטורה 
אופטימלית של 9-10 מעלות. טמפרטורה נמוכה מזו 

עלולה לפגום בתהליך התסיסה; ואילו גבוהה מזה 
עלולה להאיץ את התהליך. תהליך ההבשלה האידיאלי 

נמשך חמישה או שישה חודשים.

המזבח המעוטר־בעושר של כנסיית סן 
סלבדור בליָאֶנס

u סן ויֶסנֶטה 

ֶדה ָלה ּבארֶקָרה

 4400 * F1 ָקנַטּברָיה. מפת דרכים
 ,Avenida del Generalisimo 20 n

942-710797 _ ָלה פֹולָיה )יום א' 
הראשון אחרי חג הפסחא(

 San Vicente de la( כפר הדייגים
Barquera( היפה אוזכר לראשונה 
עוד בתקופה הרומית, כי כבר אז 
היה כאן נמל דיג חשוב. אלפונסו 

הראשון מלך ָאסטּוריַאס אכלס את 
העיירה שגדלה והלכה במסדרת 

מדיניות האכלוס שלו, ואילו 

מנות אופייניות לָאסטּוריַאס
האוכל המקומי משביע, ומבוסס על בשר עשיר בטעמים )במיוחד נקניקים וקותלי 

חזיר(, על דגים טריים ועל גבינות חריפות. בנהרות שבהרים מצויים דגי פורל וסלמון, 
ובים דגים גם בקלה שמופיעה בתפריטים רבים; אזור חיחֹון ידוע בעיקר בסרדינים 

מצוינים. פופולריים לא פחות גם פירות־הים, בעיקר בלוט־הים, הלובסטר והשרימפס. 
דגים ופירות־ים מככבים במנות כמו ָלה קאלֶדֶרָטה )la caldereta - תבשיל קדירה 

מדגים(. לכך מתווספים גם ירקות מקומיים שמוסיפים הרבה טעם - בין השאר גם 
הפלפל, הארטישוק, החסה ומעל הכל השעועית, המשמשת להכנת הפאּבאָדה 

)fabada( המסורתית. החלב שמופק ברחבי המחוז איכותי במיוחד, וממנו מייצרים 
בכמויות מסחריות מגוון רחב של גבינות מעולות - יותר מ־40 סוגים שונים. אך מעל 

הכל, ָאסטּוריַאס ידועה בעיקר בסיידר שלה )סידָרה - sidra( - משקה אלכוהולי אך לא 
חריף במיוחד, המשמש גם כמרכיב במגוון מאכלים.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 204-205 ועמ' 217-19
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w מפת רחובות: סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה
בימי־הביניים היתה סנטיאגו ֶדה קֹומּפֹוסֶטָלה העיר השלישית בחשיבותה בעולם הנוצרי, 

אחרי ירושלים ורומא. סביב ּפראָסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו ניצבים בניינים עתיקים ומרשימים 
שאין כדוגמתם כמעט בכל אירופה. אבן הגרניט המקומית מקנה אחידות והרמוניה 

לסגנונות האדריכליים הנבדלים. מרכז העיר קטן דיו, ונעים לטייל ברגל ברחובות הצרים 
ובכיכרות העתיקות. שני מוקדי עניין נוספים שכדאי לראות הם קֹונֶבנטֹו ֶדה סנטו דומינגו 

ֶדה ּבֹונאבאל , ממזרח למרכז העיר, וקֹוֶלשיַאָטה סנטה מריה ָלה ֵריָאל ֶדל סאר, כנסייה 
רומאנסקית מהמאה ה־12, ממזרח למרכז העיר.

. קֹונֶבנטֹו ֶדה סן 
מרטיניֹו ּפינאריֹו

בכנסייה הבארוקית של 
המנזר יש מזבח ענק 

וכפול, וגם חזית 
ּפלאֶטֶרסק מפוארת - 

עם גילופים של 
קדושים והגמונים.

. אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵרֶייס קתֹוליקֹוס
הבניין המרהיב נבנה בידי המלכים 

הקתוליים כפונדק דרכים וכבית־חולים 
לצליינים, ומשמש כיום ּפאראדֹור. 

החזית מקושטת בדלת מפוארת בסגנון 
הּפלאֶטֶרסק.

ּפראָסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו
הכיכר המלכותית היא אחת 
היפות בעולם ומקום מפגש 

לאלפי הצליינים המגיעים אל 
העיר. על הכיכר חולשת חזיתה 
בסגנון הבארוק של הקתדרלה.

. הקתדרלה
זה המראה עוצר־הנשימה שקידם את 

פניהם של צליינים רבים כשנכנסו לסנטיאגו 
במשך מאות בשנים. החזית אמנם שופצה 
רבות, אך הבניין עצמו כמעט לא השתנה 

מאז המאה ה־11.

ּפראָסה דאס ּפראֶטריָאס
'דלת הצורפים' של הקתדרלה נפתחת אל 

 ,)Praza das Praterias( הכיכר המקסימה הזו
.)Dos Cavalos( 'ובמרכזה 'מזרקת שני הסוסים

קֹונֶבנטֹו ֶדה סן ּפאיֹו 
ֶדה ָאנֶטַאלטאֶרס

אחד המנזרים העתיקים בסנטיאגו 
 Convento de San Paio de(

Antealtares( נוסד במאה התשיעית 
ונועד לאצור את קברו של יעקב 

הקדוש - שנמצא כיום בקתדרלה.

ּפראָסה דֹו 
אֹוּבראדֹוירֹו
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המידע לתיירים

חשוב לדעת
מידע שימושי

 B2 ָא קֹורּוניה מפת דרכים
 ,Rúa do Vilar 63 n 96,000 *

981-555129 ( ה' ושבת 
_ ֶסמאנה סנטה )שבוע חג 
הפסחא(, יום עלייתו של ישו 

לשמיים )40 יום לאחר חג הפסחא(, 
יום חגו של יעקב הקדוש )24 ביולי( 

santiagoturismo.com ∑

תחבורה
 Rúa do Hórreo £ Lavacolla ~

 Pl. de @ 902-320320 ,75a
.981-542416 ,Camilo Díaz Baliño

RÚA DO FRANCO

ּפאסֹו ֶדה ֶשלמיֶרס )1120-1149( 
ארמון יפהפה עם מאפיינים 

רומאנסקיים המתגאה בנוף המרהיב 
הנשקף מהגג.

ּפאסֹו ֶדה ראשֹוי, על 
חזיתו הקלאסית, נבנה 
ב־1772 ומשמש כיום 

בית־העירייה.

ּפראָסה קינטאָנה, תחת מגדל 
השעון של הקתדרלה, היא אחת 
הכיכרות האלגנטיות ביותר בעיר.

רּוָאה נֹוָבה )Rúa Nova( הוא 
רחוב נאה, עתיק ומוקף 

אכסדרות, היוצא מהקתדרלה 
אל העיר החדשה.

קֹוֶלשיֹו סן 
ֶחרֹונימֹו

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 204 ועמ' 216-17
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מקרא
מסלול מומלץ
נתיב הצליינות

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 100
מ'

חשוב לדעת
מידע שימושי 

 B4 לֹויֹוָלה )גיּפּוסקֹוָאה(. מפת דרכים
המקדש טל' 943-025000, סנטה קאָסה 

פתוח מדי יום 10:00-13:00 ו־15:30-19:00 
)יולו ואוג׳: 10:00-13:30, 15:30-19:30(, 
כניסה אחרונה 45 דקות לפני הסגירה; 
5 8:30 בקפלת ההמרה 8 מדי יום 

santuariodeloyola.org ∑ &

u סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹוָלה

. סנטה קאָסה
'הבית הקדוש' הוא בית 

המשפחה המקורי שסביבו 
נבנה המתחם, ובו נמצאת גם 

'קפלת ההמרה' - עם פסל 
יפהפה של איגנציּוס מלֹויֹוָלה.

. פנים הבזיליקה
חלל הפנים מקושט ברוב פאר בסגנון 
צ'ּוריֶגֶרסקי, ומחופה בשיש ורוד ואפור.

דמויות ליד סנטה קאָסה
דמויות הארד מאת חואן פלֹוטאְטס 

מתארות את שובו של איגנציּוס, לאחר 
שנפצע בהגנה על המבצר בּפאמּפלֹוָנה.

. המוזיאון לאמנות דתית
שני חדרים במוזיאון מוקדשים 

למוצגים נדירים ויקרי־ערך, כולל 
תמונת־מזבח ממהגוני, תיבות 
שרידים, לצד עותקים מכתביו 

של הקדוש בשפות רבות.

דלתות הבזיליקה
הדלתות עשויות מארז 

הלבנון וממהגוני שיובא 
לכאן מקובה; בגומחה 

שמעליהן ניצב פסלו של 
איגנציּוס הקדוש, מאת 

איגנאסיֹו ֶדה איֶּברו.

הכניסה לספרייה
בספרייה יש 150,000 כותרים, ומתוכם 

כ־30,000 מהמאות ה־15-18. ויש גם ארכיון 
איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלהמוסיקה.

סמל אבירים
פנים הכיפה, שקוטרה 33 מ', 

מכוסה בסמלי אבירים מגולפים 
על רקע שיש ורוד - פרי יצירתו 

של ָגֶאטאנֹו ּפאֶסה.

מייסד המסדר הישועי
המסדר של ישו נוסד ברומא ב־1539, בידי איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלה 

וקבוצה של כמרים שהקדישו את עצמם לטיהור 
הכנסייה ולמאבק בפרוטסטנטים. האפיפיור 
פאולוס השלישי העניק למסדר את ברכתו, 

ואיגנציּוס הקדוש מונה לנציבו העליון. המסדר 
התעצם והתעשר, חבריו נשבעו אמונים 

לאפיפיור, והישועים הפכו לכלי־הנשק החשוב 
ביותר במאבק נגד הרפורמציה. כיום מונה 

המסדר כ־20,000 חברים, הפועלים בעיקר 
בתחום החינוך ב־127 מדינות.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 205-206 ועמ' 219-21
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 Santa( מייסד המסדר הישועי, נולד בסנטה קאָסה ,)איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולה )1491-1556
Casa; 'הבית הקדוש'(, בית אחוזה מאבן ליד ָאסֵּפייִטָיה. בשנים 1681-1738 סופח בית הולדתו 

של הקדוש למתחם המפואר שתכנן קרלו פונטנה, והחדרים שבהם התגוררה משפחת 
האצולה מלֹויֹוָלה הוסבו לקפלות. החשובה שבהן היא 'קפלת ההמרה', בחדר שבו התאושש 
איגנציּוס - שהיה אז חייל צעיר - מפצעי מלחמה ועבר חוויה דתית עמוקה. הבזיליקה בסגנון 

הבארוק, עם אולם התווך העגול והכיפה הצ'ּוריֶגֶרסקית, היא גולת הכותרת של הביקור באתר.

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 מוקדי עניין.

צפון ספרד 
בחלוקה לאזורים
במדריך זה מחולקת צפון 

ספרד לחמישה אזורים נפרדים, 
ולכל אחד מוקדש פרק משלו. 
מפה של אזורים אלה נמצאת 
בחלקה הפנימי של הכריכה. 

מוקדי העניין החשובים 
ביותר בכל אזור ממוספרים 

ומופיעים במפת האזור.

מפת איתור ממחישה היכן 
נמצא האזור בתוך צפון ספרד.

כל אחד מהאזורים בצפון 
ספרד קל לזיהוי בזכות צבעו.

מפת האזור זו נועדה 2 
להתמצאות כללית באזור. 

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

הציבורית.

המסגרות יספקו לכם מידע נוסף 
במגוון נושאים הקשורים לאזור.

מוקדי העניין העיקריים כל 6 
אחד מהם זוכה לכפולת 

עמודים )או יותר(. מבנים 
היסטוריים מתוארים תוך שימוש 

בחתך רוחב של חלל הפנים.

מפת הרחובות המאוירת תעניק 5 
לכם מבט ממעוף הציפור על 

אזור תיירותי מצומצם בעיר או בעיירה 
מעניינות במיוחד, כולל צילומים של 

האתרים החשובים ביותר.

בכל האתרים החשובים יש גם 
מסגרת ובה כל המידע השימושי 

הנחוץ לתכנון הביקור.

הערים כל הערים והעיירות הגדולות מתוארים 4 
באריכות. הן מסודרות בהתאם למספורם במפת 

האזור. בכל עיר או עיירה יש מידע נוסף על בניינים חשובים 
ושאר מוקדי עניין.

מסלול מומלץ לטיול ברחובות 
המעניינים ביותר.

הכוכבים מדגישים את המאפיינים 
המרשימים ביותר ואת יצירות האמנות 

החשובות ביותר באתר הנסקר.

מידע שימושי פרטי התקשרות של 
לשכות המידע לתיירים, וגם מידע על 

אמצעי תחבורה, על ימי השוק ועל 
פסטיבלים מקומיים

מפת העיר מציגה את כל דרכי הגישה 
אל המקום, וגם רחובות צדדיים 

שעשויים לעניין תיירים. כל האתרים 
החשובים מופיעים במפה, לצד תחנות 

אוטובוסים ורכבות, חניונים, לשכות 
מידע לתיירים וכנסיות.

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בצפון ספרד, לספק לכם המלצות 
של מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי. המדריך ממפה את האזור כולו 

וממקם אותו בהקשר ההיסטורי והתרבותי. כל האתרים החשובים מתוארים, תוך 
שימוש במפות, בצילומים ובאיורים. ויש גם הצעות לאוכל, למשקאות, למקומות 

לינה, לקניות ולפעילויות חוץ, לצד טיפים חשובים בנושאים מגוונים - מהטלפונים 
בספרד ועד תחבורה באזור.

איך להשתמש במדריך זה

היכרות ההיסטוריה ואופיו 1 
של כל מחוז מתוארים 
בפרוטרוט וממחישים כיצד 

התפתח האזור במאות השנים 
האחרונות ומה הוא מציע כיום 

לתיירים.
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ָא קֹורּונָיה

ּפראָיה דאס
קאֶטדָראיס

לּוָארָקה

קּוִדֶיירֹו

ויאביסיֹוָסה

קאנגאס
דה אֹוניס קֹובאדֹונָגה

קֹומיָאס לאֶרדֹו

קסטרו
אּורדיָאֶלס

רֹונֶססבאֶייס

אֹוצ׳אגאִבָיה
ואֶייה ֶדה

סאלאסאר

סאנגּוֶאָסה

אֹוליֶטה

מֹונאסֶטריֹו
ֶדה סן חואן
ֶדה ָלה ֶּפנָיה ָקסִטיֹו

ֶדה לֹוָאֶרה

ָאָדאּוֶאסָקה

ָארקּוָסה

וֶייליה סאלארדּו

ואל ֶדה
ּבֹוִאי

לה ֶסאּו
ד'אּורֵז'יי

ּפארֶקה נאסיֹונאלואל ד'אראןָארטיֶאס
ֶדה אֹורֶדָסה

ִאי מֹונֶטה ֶּפרדידֹו

ּבֹוסֶקה
ֶדה איראטי

סנטו דומינגו
דה לה קאלסאָדה

ליָאֶנס
ריּבאֶדֶסָיה

סנטיאגו ֶדה
קֹומּפֹוסֶטלה

לּוגֹו

סנטַאנֶדר

ּבילָּבאֹו

ָארֹו

סן סבסטיאן

לֹוגרֹוניֹו

ַקָלאֹוָרה

אּוֶאסָקה

סֹורט
חאָקה

ָאינָסה

ויטֹורָיה

ֶאסֶטָיה
ּפאמּפלֹוָנה

ריּבאֶדאֹו
חיחֹון

אֹובֶיידֹו

טי ס האטלנ ו נ י קי האו

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של צפון ספרד, תוך 
הקפדה על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים. נתחיל בשלושה טיולים של 

יומיים בערים היפות ביותר בצפון המדינה: ּבילָּבאֹו, ביתו של מוזיאון גּוֶגנַהיים הנודע; 
סן סבסטיאן, הנושקת למפרץ יפהפה וידועה במטבח המשובח שלה; וסנטיאגו 

ֶדה קֹומּפֹוסֶטלה, עיר מרהיבה מימי־הביניים הבנויה מאבן אפורה. בהמשך יפורטו 
שלושה טיולים של שבוע, המכסים את נתיב הצליינות ואת חבלי היין של נאווארה 

וָלה ִריֹוָחה; את קו החוף היפהפה של ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה; ואת העיירות והכפרים 
העתיקים של אראגון והפירנאים של קטלוניה. בחרו במסלולים האהובים עליכם, 

שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את צפון ספרד

קוסטה ֶורֶדה

מהנופים המרהיבים ביותר לאורך קו החוף   •
של ספרד, בּפראָיה דאס קאֶטדָראיס 

שבריּבאֶדאֹו.
ביקור בכפר הדייגים המקסים קּוִדֶיירֹו, עם   •
הבתים היפים שמכסים את המדרון התלול 

סביב הנמל.
דילוג בין הכנסיות הוויזיגותיות המרשימות   •
והשלוות של אֹובֶיידֹו, וחגיגה של טאפאס 

ברובע העתיק של העיר.
צפייה בסיידר הנמזג מגובה רב, על פי כל   •

כללי הטקס, בסידֶרִרָיה מסורתית 
בויאביסיֹוָסה.

שמש, ים וחול בחוף סרדיֶנרֹו שבסנטַאנֶדר,   •
רצועת יפהפייה של חול לבן בין מבני ֶּבל 

ֶאּפֹוק.
מאכלי־ים מצוינים באחת המסעדות   •

שמשקיפות אל הנמל הציורי של קסטרו 
אּורדיָאֶלס.

מקרא
כרמים ונתיב צליינים

קוסטה ֶורֶדה
מבצרים והרים

מערת טיטֹו ּבּוסִטיֹו
ציורים פרהיסטוריים יוצאים מן 

הכלל, המתוארכים לסביבות 
22,000 לפנה"ס, מתנוססים על 

קירות המערות שבריּבאֶדֶסָיה.

כרמים ונתיב צליינים

טיול בעיר העתיקה והקסומה   •
ּפאמּפלֹוָנה, וארוחה של 

טאפאס מהמשובחים בספרד.
סיור יקבים בלֹוגרֹוניֹו או בָארֹו,   •
שבהם מייצרים כמה מהיינות 

המובחרים של ָלה ִריֹוָחה.
ביקור במנזר המרהיב סנטו   •
דומינגו דה לה קאלסאָדה, 

שם עדיין מחזיקים בתרנגול 
ותרנגולת חיים, לזכר נס 

המיוחס לדומיניקוס הקדוש.
ארמון המלוכה באֹוליֶטה,   •

עיירה נאה מימי־הביניים 
שחלקה מוקף חומה עתיקה.

פיקניק נעים לגדת הנהר   •
בוואֶייה ֶדה סאלאסאר 

היהפהפה.
טיול בּבֹוסֶקה ֶדה איראטי,   •

שם אולי יזדמן לכם לראות 
אייל אציל.

ביקור ברֹונֶססבאֶייס, עיירה   •
הררית עתיקה והמקום שבו 

הובס קרל הגדול במאה 
השמינית.

מבצרים והרים

אוצרות האמנות העשירים   •
בקתדרלה של חאָקה, ולאחר 
מכן טיול לאורך החומה מימי־

הביניים שבעיר העתיקה.
נופי הרים מופלאים מָקסִטיֹו   •

ֶדה לֹוָאר.
טיול ברגל בין הפסגות   •

הנישאות של הרי הפירנאים 
בהפארק הלאומי אֹורדֶָסה ִאי 

מֹונטֶה פֶּרדידוֹ.
ציורי־הקיר הנהדרים בכנסיות   •

מימי־הביניים שבוואל ֶדה 
ּבֹוִאי.

טיול בין כפרים בוואל ד׳אראן   •
לצד אוכל מקומי נהדר.
רפטינג מסעיר בעיירה   •

ההררית סֹורט שבקטלוניה.
סנטַאנֶדר

אחת הדרכים הנעימות לגלות את בירת ָקנַטּבִרָיה היא 
טיול בנמל של העיר התוססת.

ָקסִטיֹו ֶדה לֹוָאר
כנסייה רומאנסקית, בין קירותיו של מבצר מהמאה האחת־עשרה 

הבנוי על צוק סלע בפירנאים של אראגון.

ָארֹו
הענבים שגדלים בָארֹו, בירת 

חבל היין ִריֹוָחה ָאלָטה, מניבים 
יינות בעלי גוף.

נוף ֶאל ָאֶרנאל בּבילָּבאֹו, סביבות 1783, מאת לואיס ּפאֶרט
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נדקס  | אי  252253  | נדקס   אי

108 Ucieda אּוִסֶייָדה
149 ,123 Euskera ֶאּוסֶקָרה

אופנוע 250
אופניים 236, 237

וּוֶאלטה סיקליסָטה ָא אספאניה 36  
ויַאס ֶורֶדס )שבילים ירוקים( 232  

רכיבה בערים 250  
154 ,14 Ochagavia אֹוצ'אגאבָיה
61 ,23 Hórreos )אֹוֶראֹוס )אסמים

 Urdaneta, אּורדאֶנָטה, אנדרס ֶדה
133 Andrés de

 Ordoño אֹורדֹוניֹו השני, מלך ֵליאֹון
120 ,118 ,II

אֹורֶדָסה ִאי מֹונֶטה ֶפרדידֹו, הפארק 
 Parque Nacional de הלאומי

 ,30 Ordesa y Monte Perdido
186–9 ,182–3 ,51
החי והצומח 9–188  

מסלולים 11, 15  
מפה 7–186  

57 Ortigueira אֹורטיֵגייָרה
פסטיבלים 35  

 Urcola, אּורקֹוָלה, פרנסיסקו
157 Francisco

 Úrculo, אּורקּולֹו, אדוארדו
92 Eduardo

39 Atapuerca ַאָטפּוֶארָקה
76–7 Allariz ָאַיאריס

132 Ibarrangelu איּבאראנֶגלּו
 Ibero, איֶּברֹו, איגנאסיֹו ֶדה

143 ,138 Ignacio de
152 Igantzi איגאנצי
איגלסיה ראו כנסיות

איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלה 44, 132
ָאסֵפייטָיה 141  

וייסוד המסדר הישועי 142  
סנטּוָאריֹו ֶדה לֹויֹוָלה 3–142  

ָאיּונטאמֶיינטֹו )אֹובֶיידֹו( 
92 Ayuntamiento

)ה(איחוד האירופי 21, 47
ַאייגּוֶאסטֹורֶטס, הפארק הלאומי 

 Parc Nacional d’Aigüestortes
176

טיול במכונית 3–192  
71 Illas Cíes ִאַייס סֶייס

ַאייסקֹולארי )ענף ספורט באסקי( 
147 Aizkolari

74 Eiffel, Gustave אייפל, גוסטב
אינֹוֶקנטיּוס השלישי, האפיפיור 42

אינטרנט 3–242
אינטרנט אלחוטי 242-3
183 ,15 Ainsa ָאינָסה

מלונות 207  
מסעדות 222  

)ה(אינקוויזיציה, המכשפות של 
 Zugarramurdi סּוגאראמּורדי

152
155 Isaba איסאָּבה

איסבלה הראשונה, מלכת 
94 ,44 Isabel I קסטיליה

איסבלה השנייה, מלכת ספרד 
82 Isabel II

171 Isabel איסבלה מפורטוגל
 Isozaki, Arata איסֹוזאקי, ָאראָטה

59
איסידֹורֹו מסביליה, הקדוש 118

 Izpizua, Pedro איספיסּוָאה, פדרו
127

154 Irabia איראּבָיה, אגם
 Irazusta, איראסּוסָטה, מיגל ֶדה

141 Miguel de
אירו, מטבע 241

 Irumugarrieta אירּומּוגארֶייָטה
155

אכסניות נוער 202, 203
44 El Escorial ֶאל ֶאסקֹוריָאל

 El )ֶאל ּבאראנקֹו ֶפרדידֹו )ֶאנסיסֹו
165 Barranco Perdido
116 El Bierzo ֶאל ּבֶיירסֹו

37 El Gordo )ֶאל גֹורדֹו )לוטו
 ,131 ,78 ,56 El Greco ֶאל גֶרקֹו

139
 El Vilar de ֶאל וילאר ֶדה ָאלאָבה

28 Álava
 ,41 Al-Mansur ָאל מנצּור, ח'ליף

160 ,119
ֶאל סֹופָלאֹו )סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה 

102 El Soplao )ּבארֶקָרה
171 ,170 El Cid ֶאל סיד

קברו 172, 173  
קרב גראּוס 190  

 El )ֶאל פֹורטאלֹון )ויטֹורָיה
145 Portalón

ֶאל פראט, נמל התעופה 
 El Prat )הבינלאומי )ברצלונה

244
123 Álava ָאלאָבה

 Alava, Juan de ָאלאָבה, חואן ֶדה
69

146 Alaiza ַאָלאיָסה
מסעדות 219  

132 Elantxobe ֶאלאנצ'ֹוֶּבה
155 Albi dolmen ָאלּבי, דולמן

131 Algorta ָאלגֹורָטה
 Aloia, ָאלֹוָיה, שמורת טבע
74 Parque Natural de

 Altamira, ָאלטאמיָרה, מערה
112–13 ,39 Cueva de

 Alto Campoo אלטֹו קאמפֹו
108–9

ספורט חורף 232, 233  
 Alija, ָאליָחה, חֹוֵסיָאן ָמרטיֶנס

128 Josean Martínez
152 Elizondo ֶאליסֹונדֹו

מסעדות 221  
אלכסנדר השישי, האפיפיור 

162 Alexander VI
169 Elciego ֶאלסֶייגֹו

מלונות 206  
אלפונסו הראשון, מלך ָאסטּוריַאס 

102 ,95 Alfonso I
אלפונסו הראשון, מלך אראגון 

191 Alfonso I
אלפונסו השני, מלך ָאסטּוריַאס 

95 ,41 Alfonso II
אֹובֶיידֹו 94  

מסע הצליינות אל סנטיָאגֹו ֶדה   
קֹומפֹוסֶטָלה 81

סן חוליאן ֶדה לֹוס פראדֹוס   
)אֹובֶיידֹו( 97

פסלו 95  
צלב המלאכים 43  

קברו 94  
קתדרלת סנטיָאגֹו ֶדה   

קֹומפֹוסֶטָלה 66
אלפונסו השני, מלך אראגון 

194 Alfonso II
אלפונסו השלישי, מלך ָאסטּוריַאס 

99 Alfonso III
אלפונסו השישי, מלך קסטיליה 

171 ,170 ,41 Alfonso VI וֵליאֹון
אלפונסו השביעי, מלך קסטיליה 

43 Alfonso VII
אלפונסו השמיני, מלך קסטיליה 

171 ,102 Alfonso VIII
אלפונסו התשיעי, מלך ֵליאֹון 

78 Alfonso IX
אלפונסו העשירי )החכם(, מלך 

102 Alfonso X קסטיליה
ָקנטיגאס ֶדה סנטה מריה   

43 Cantigas de Santa María
אלפונסו האחד־עשר, מלך 
106 Alfonso XI קסטיליה

אלפונסו השלושה־עשר, מלך 
115 ,46 Alfonso XIII ספרד

 Elcano, ֶאלקאנֹו, חואן סבסטיאן
133 ,44 Juan Sebastián

190 Alquézar ָאלֶקזאר
אמבולנס 239

ֶאֶמֶטריּוס הקדוש 114, 165
ֶאמיליאנּוס הקדוש 167

אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי

א
73 A Guarda ָא גּוַארָדה
71 ,32 A Toxa ָא טֹוָשה

 A Mosquera )ָא מֹוסֶקָרה )לּוגֹו
82 ,81

58–9 ,13 A Coruña ָא קֹורּונָיה
דיג 73  

מוניות 251  
מסעדות 216  

מפה 55  
נמל התעופה 244, 245  

פסטיבלים 35  
תחנת הרכבת 246  

 A Rapa ָא ראָפה דאס ֶּבסטאס
83 das Bestas

154 Aezkoa ָאֶאסקֹוַאה
206 Ábalos ָאּבאלֹוס, מלונות

אביב בצפון ספרד 34
אבידות ומציאות, כרטיסי אשראי 

והמחאות נוסעים 240
90 Avilés ָאביֶלס
מסעדות 217  

אבירי מסדר ההוספיטלרים 195
אבירי מסדר הטמפלרים

ָאסֵפייטָיה 141  
פֹוֶאנֶטה ָלה ֵרייָנה 161  

ָקסִטיֹו ֶדה לֹוס ֶטמפלאריֹוס   
)פֹונֶפראָדה( 117

אבירי מסדר יעקב הקדוש 83
אבירי מסדר מלטה 57

אבירי מסדר סנטיאגו 119
ָאֶבניָדה ֶדה ָלה מרינה )ָא קֹורּונָיה( 

58 Avenida de la Marina
 ,167 ,164 ,163 Ebro ֶאּברֹו, נהר

168
ָאֶּברי ֶאגּוָנה )חבל הבאסקים( 

34 Aberri Eguna
182 ,176 Agüero ָאגּוֶארֹו

 Aguilar de ָאגיָלר דה קאמפֹו
170 Campoo

אגרה, כבישי 248, 249
40 Agrippa ָאגריָפה

165 Adán, Manuel ָאדאן, מנואל
אדריכלות 3–22

אדריכלות הכנסיות   
הרומאנסקיות 25

אדריכלות מקומית בגאליסיה   
61

בתי הזכוכית של ָא קֹורּונָיה 58  
גאּודי בָקנַטּבִרָיה 108  

האדריכלות הרומאנסקית של   
אֹובֶיידֹו 96-7

הכנסיות הרומאנסקיות של   
קטאלוניה 194

כותרות עמודים רומאנסקיים   
181

סגנון הפלאָטֶרסק 119  
קאֶסריֹוס )בתי־אבן( 140  

אדריכלות מקומית 23
71 O Grove אֹו גרֹוֶבה

מסעדות 216  
פסטיבלים 36  

78 O Cebreiro אֹו ֶסּבֵריירֹו
הדרך לסנטיאגו 24  

 ,175 ,43 ,15 Huesca אּוֶאסָקה
191

מלונות 207  
מסעדות 223  

מפה 191  
 Obidos, אֹוּבידֹוס, חֹוֶסָפה ֶדה

114 Josefa de
 ,85 ,15 ,14 ,10 Oviedo אֹובֶיידֹו

92–7
האדריכלות הרומאנסקית של   

אֹובֶיידֹו 7–96
מוניות 251  
מלונות 205  

מסעדות 218  
מפת רחובות מאוירת 3–92  

נמל־תעופה 244, 245  
תחנת הרכבת 246  

81 Augustus אוגוסטוס קיסר
75 ,22 Ourense אֹוּוֶרנֶסה

מלונות 204  
מסעדות 216  

163 Ujué אּוחּוֶאה
אוטובוס 250

אוטובוסים בינעירוניים 249
 Oteiza, Jorge אֹוֵטייָסה, חורחה

133
169 Ollauri אֹוַיאּורי
153 Oieregi אֹוֶייֶרגי

אוכל ומשקאות
דיג בספרד 73  

הטעמים של צפון ספרד   
210–11

היינות של צפון ספרד 9–28  
התרבות הבאסקית 26  

טאפאס 13–212  
טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 9–168  

מה לקנות בצפון ספרד 227  
מה לשתות בצפון ספרד   

214–15
מוזיאון הסיידר )נאָבה( 99  

מנות אופייניות לָאסטּוריַאס 103  
מנות אופייניות לפירנאים של   

נאווארה 155
צ'ֹוריסֹוס, הנקניקים של ֵליאֹון   

116
ראו גם מסעדות  
אוכלוסייה 21–20

 Holanda, אֹולאנָדה, קֹורֶנליס ֶדה
75 ,22 Cornelis de

197 Olot אֹולֹוט
מסעדות 223  

 Oliba, Abbot אֹוליָּבה, אב מנזר
196

 Oliveira, אֹוליֵבייָרה, חואן חֹוֶסה
73 Juan José

162–3 ,149 ,14 ,11 Olite אֹוליֶטה
מלונות 206  

מסעדות 222  
 ,33 ,27 Hondarribia אֹונדאריּבָיה

140 ,124
מלונות 206  

מסעדות 220  
132 Ondarroa אֹונָדרֹוָאה
אֹונטאניֹון, רודריגו חיל ֶדה 

 Hontañón, Rodrigo Gil de
94 ,69

141 ,123 Oñati אֹוניאטי
אדריכלות 23  

אוניברסידאד ֶדה סקנטי ספיריטּוס 
 Universidad de )אֹוניַאטי(

23 Sancti Spiritus
 Universidad אוניברסיטת אֹובֶיידֹו

94–5 de Oviedo
אונסק"ו, אתרי מורשת עולם
מערת ָאלטאמיָרה 13–112  

סן מיגל ֶדה ליליֹו )אֹובֶיידֹו( 97  
אֹוס אנקאֶרס, שמורת הטבע 
 Reserva Nacional de Os

116 ,79 Ancares
 Os )אֹוס מאגֹוסטֹוס )גאליסיה

36 Magostos
 Os )אֹוס ֶפליֵקיירֹוס, קרנבל )לאָסה

83 ,37 Peliqueiros Carnival
אֹוסטאל ֶדה לֹוס ֵרֶייס ָקתֹוליקֹוס 

)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 
 Hostal de los Reyes Católicos

64
אֹוסטאל ֶדה סן מרקֹוס )ֵליאֹון( 

 ,23 ,22 Hostal de San Marcos
119
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76 Bande ּבאנֶדה
באסקים, חבל 19, 20, 21, 

122–47
הבדלנות הבאסקית 47  

החוף האטלנטי מגאיליסה עד   
חבל הבאסקים 32-3

הטעמים של צפון ספרד 211  
היסטוריה 39, 40  

הממשל האוטונומי 144  
הספנים של החוף הבאסקי 133  

התרבות הבאסקית 26-7  
יומיים בּבילָּבאֹו 12  

יומיים בסן סבסטיאן 12-13  
לשכת מידע לתיירים 237  

מלונות 6–205  
מסעדות 21–219  

מפה 5–124  
פסטיבלים וספורט 34, 35, 36,   

147 ,37
שפה 277-8  

תחבורה  
 Baqueira-Beret ּבאֵקיָרה־ֶּבֶרט

193
מלונות 207  

ספורט חורף 232, 233  
ּבאראחאס, נמל־התעופה )מדריד( 

244 Barajas
 Bárdenas ּבארֶדנאס ֵריַאֶלס

163 Reales
193 Barruera ּבארּוֶאָרה

152 Baroja, Pío ּבארֹוָחה, ִפיֹו
בארוק, אדריכלות 23

98 Barzana ָּבארסאָנה
 Bárcena Mayor ּבארֶסָנה מאיֹור

108 ,86 ,85
בגדים, במסעדות 209

104 Bulnes ּבּולֶנס
192 Bossòst ּבֹוסֹוסט

 Bosque de ּבֹוסֶקה ֶדה איראטי
154 ,14 Irati

 Borrás, Gabriel ּבֹוראס, גבריאל
144

45 Bourbon ּבּורּבֹון, שושלת
 Borgia, Cesare ּבֹורָג'ה, ֶצ'זאֶרה

162
170–73 ,148 Burgos ּבּורגֹוס

הדרך לסנטיאגו 25  
הקתדרלה 3–172  

מלונות 206  
מסעדות 221  

מפה 171  
תחנת הרכבת 246  

155 Burgui ּבּורגי
פסטיבלים 34  

 Buren, ּבּוֶרן, דניאל, ָארקֹוס רֹוחֹוס
129 Daniel, Arcos Rojos

 Basilica )בזיליקת ֶּבגֹונָיה )ּבילָּבאֹו
130 de Begoña

בזיליקת סן איסידֹורֹו )ֵליאֹון( 
118 Basílica de San Isidoro

60 Betanzos ֶּבטאנסֹוס
 Beethoven, בטהובן, לּודוויג ואן

144 Ludwig van
בטיחות 9–238

ּביַאסֶטרי Biasteri, ראו ָלגּוַארִדָיה
 Bigarny, ּביגארני, פיליפ ֶדה

173 Philippe de
 Bidasoa ּבידאסֹוָאה, עמק הנהר

152 ,140
בידור 9–228

ביטוח 
בריאות 238  
נסיעות 239  

183 Bielsa ּבֶיילָסה
מלונות 207  

182 Biescas ִּבֶייסקאס
 ,123 ,122 ,21 Bilbao ּבילָּבאֹו

126–31
חשמליות 251  

יומיים בּבילָּבאֹו 12  
מוניות 251  
מטרו 251  

מלונות 6–205  
מסעדות 219  

מפה 130  
מפת רחובות מאוירת 7–126  

נמל התעופה 5–244  
פסטיבלים 35, 37  
תחנת הרכבת 246  

123 Bizkaia ּביסקאָיה, מפרץ
בירה 215

בית העירייה )לּוגֹו( 81, 82
בית העירייה )סן סבסטיאן( 137
בית־מוזיאון רֹוָסלָיה ֶדה קסטרו 

 Casa-Museo Rosalía )פאדרֹון(
70 de Castro

155 Belagoa ֶּבלאגֹוָאה, עמק
 Bellver de ֶּבלֶבר ֶדה ֶסרדאנָיה

194 Cerdanya
בלט 228, 229

190 Benasque ֶּבנאסֶקה
מלונות 207  

מסעדות 223  
ֶּבֶנדיקטּוס ה־13, האפיפיור 

194 Benedict XIII
בנקים 240

79 Becerreá ֶּבֶסֵריָאה
58 Breogán ּבֶראֹוגאן

94 Bracamonte ּבראקאמֹונֶטה
190 ,177 Barbastro ּברּבאסטרֹו

מסעדות 223  
141 Bergara ֶּברגאָרה

195 Berga ֶּברָגה
מסעדות 223  

 Bera de ֶּבָרה ֶדה ּבידאסֹוָאה
152 Bidasoa

186 ,182–3 Broto ּברֹוטֹו
בריאות 238

170 Briviesca ּבריִביֶאסָקה
169 Briones ּבִריֹוֶנס

ברים 208
איך לבחור טאפאס 13–212  

 Bringas, ּברינגאס, גֹונסאלֹו
115 Gonzalo

168 Briñas ּבריניַאס
132 Bermeo ֶּברֶמאֹו

98 Bermiego ֶּברמֶייגֹו
147 ,26 Bertsolaris ֶּברצֹולאריס

בתי־חולים 239
בתי־מרקחת 238

בתי־קפה 209
בתי־שימוש ציבוריים 239

ג
56 Gaudí, Antoni גאּודי, אנטוני

ֶאל ָקפריצ'ֹו )קֹומיאס( 108  
גאּודי בָקנַטּבִרָיה 108  

פאלאסיֹו ֶאפיסקופאל   
)ָאסטֹורָגה( 117

קאסה ֶדה ּבֹוטיֶנס )ֵליאֹון( 118  
ג'אז, הפסטיבל הבינלאומי )ֶגצ'ֹו( 

35
ג'אז, פסטיבלים 35

182 Gállego גאֶייגֹו, נהר
גאלינדֶסס, הרוזן ָאסנאר 
178 Galíndez, Aznar

52–83 ,20 ,19 Galicia גאליסיה
אדריכלות 23  

אדריכלות מקומית 61  
החוף האטלנטי מגאליסיה עד   

חבל הבאסקים 3–32
הטעמים של צפון ספרד 210  

יומיים בסנטיאגו ֶדה   
קֹומפֹוסֶטָלה 13

לשכת מידע לתיירים 237  
מלונות 204  

מסעדות 216-17  
מפה 5–54  

פיאסטות 34, 35, 36, 37, 83  
שמורת הטבע אֹוס ָאנקאֶרס 79  

שפה 279-80  
תחבורה 54  

)ה(אמן של סן חואן ֶדה ָלה ֶפנָיה 
 Maestro de San Juan de la

182 ,181 Peña
אמנות בת־זמננו, המרכז 

הגאליסיאני )סנטיאגו ֶדה 
 Centro Gallego )קֹומפֹוסֶטָלה
 ,13 de Arte Contemporanea

69
39 Emporion ֶאמפֹוריֹון
166 Anguiano ָאנגיַאנֹו

פסטיבלים 35  
195 ,175 Andorra אנדורה

 Andorra la Vella אנדורה ָלה ֶולָיה
191

מלונות 207  
מסעדות 222  

57 Andrade ָאנדראֶדה, הרוזן
 Andrea del אנדריאה ֶדל סארטֹו

78 Sarto
אנדריאס הקדוש 26, 57
190 ,175 Aneto ָאֶנטֹו

ֶאנסאנֶצ'ה ּבילָּבאינֹו )ּבילָּבאֹו( 
131 ,12 Ensanche Bilbaíno

178 Ansó ָאנסֹו
 Ansúrez, Teresa ָאנסּוֶרס, תרזה

95
165 ,149 Enciso ֶאנסיסֹו

53 Ézaro ֶאסארֹו
 Estany ֶאסטאני ֶדה סנט ָמאּוריסי

193 de Sant Maurici
ָאסֶטה נאגּוסָיה )סן סבסטיאן( 

35 Aste Nagusia
178 Astún ָאסטּון

117 ,40 Astorga ָאסטֹורָגה
הדרך לסנטיָאגֹו 24  

מסעדות 217  
 Asturias y ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה

84–121 Cantabria
אדריכלות 23  

החוף האטלנטי, מגאליסיה עד   
חבל הבאסקים 32-3

הטעמים של צפון ספרד 210  
טיול בקֹוסָטה ֶורֶדה 10, 15–14  

לשכת מידע לתיירים 237  
מלונות 204-5  

מלכי ָאסטּוריַאס הראשונים 95  
מנות אופייניות 103  

מסעדות 217-19  
מפה 86-7  

נמל התעופה 244-5  
פסטיבלים 34, 35, 36, 37, 109  

תחבורה 86  

 ,151 ,149 ,43 ,14 Estella ֶאסֶטָיה
161

אדריכלות 22  
מסעדות 221  

ֶאסטרֹוּפאדאק )תחרויות חתירה( 
147 Estropadak

 Esterri d’Àneu ֶאסֶטרי ד'ָאֶנאּו
193

 Aznar, José אסנאר, חֹוֶסה מריה
47 María

193 Espot ֶאספֹוט
141 Azpeitia ָאסֵפייִטָיה

מסעדות 219  
אספסיאנוס, הקיסר 40

221 Ezcaray ֶאסקארי, מסעדות
155 ,34 Esca ֶאסָקה, נהר

184–5 Escunhau ֶאסקּוָנאּו
192 Escunhau ֶאסקּוָנאּו

 Echave, ֶאצ'אֶבה, מנואל ֶדה
139 Manuel de

152 Etxalar ֶאצ'אלאר
131 Echevarría ֶאֶצ'בארָיה

178 Hecho ֶאצ'ֹו
אצולה, תור הזהב 111

 Achúcarro, ָאצ'ּוקארֹו, ֶסֶברינֹו ֶדה
130 Severino de

91 Acuario )אקוואריום )חיחֹון
אקוואריום )סן סבסטיאן( 

138 Aquarium
אקוואריום פיניסֶטָרֶאה )ָא קֹורּוניה( 

59 Aquarium Finisterrae
אקלים 7–34, 236

175 Aragón אראגון
לשכת מידע לתיירים 237  

 Parque de ָאראטֶייצ'ֹו, פארק
182 Arratiecho

ָאראנצאסּו, סנטּוָאריֹו ֶדה 
 ,23 Santuario de Arantzazu

141
152 Arantza ָאראנָצה

39 Arevacos ָאֶרבאקֹוס, שבט
74 Arbo ָארּבֹו

167 ,14 ,11 Haro ָארֹו
יין 28, 168  

מסעדות 221  
פסטיבלים 35  

ארוחת בוקר 208
במלונות 201  

162 Artajona ָארטאחֹוָנה
188 Arties ָארטיֶאס

מלונות 207  
מסעדות 223  

145 Artium )ָארִטיּום )ויטוריה

ָארי־יאסֹוצאֵליָאה )הרמת אבנים( 
147 Harri-jasotzailea

193 Erill-la-Vall ֶאריל־ָלה־ואל
)ה(ארמדה הספרדית 44, 57

 Palacio del )ארמון ההגמון )לּוגֹו
82 Arzobispado

ארמונות
מגדל פאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹוָנה   
 Torre Palacio de )ִוָיאנאנֶייה(

146  los Varona
פאלאסיֹו ֶדה ֶאסקֹוריַאָסה־  

 Palacio de )ֶאסקיֶבל )ויטֹורָיה
144 Escoríaza-Esquivel

פאלאסיֹו ֶדה ואלֶדָקרסאָנה   
 Palacio de )אֹובֶיידֹו(

92 Valdecarzana
פאלאסיֹו ֶדה ָלה רּוַאה )אֹובֶיידֹו(   

94 ,92 Palacio de la Rúa
פאלאסיֹו ֶדה לֹוס גּוסמאֶנס   

 Palacio de los )ֵליאֹון(
118 Guzmanes

פאלאסיֹו ֶדה לֹוס ֵרֶייס ֶדה   
 Palacio de )נאווארה )ֶאסֶטָיה

22 los Reyes de Navarra
פאלאסיֹו ֶדה נאווארה   

)פאמפלֹוָנה( 156
פאלאסיֹו ֶדה ָקמפֹוסאגראדֹו   

 Palacio de )אֹובֶיידֹו(
94 ,92 Camposagrado
פאלאסיֹו טֹוֶרנֹו )אֹובֶיידֹו(   

94 Palacio Toreno
פאלאסיֹו ֵריַאל )אֹוליֶטה(   

163 ,162 ,14 Palacio Real
140 Hernani ֶארנאני

 Arenas de ָאֶרנאס ֶדה קאּבראֶלס
106 Cabrales

36 Arnedillo ַארֶנִדיֹו, פסטיבלים
 Hernández, ֶארָננֶדס, גֶרגֹוריֹו

165 Gregorio
אשרה 236

אתלטיק ּבילָּבאֹו, מועדון הכדורגל 
229 ,126 Athletic Bilbao

ב
 Bayeu, Manuel ּבאֶיאּו, מנואל ֶדה

179 de
ּבאָיה ֶדה ָלה קֹונָצ'ה )סן סבסטיאן( 
138 ,13 Bahía de la Concha

73 Baiona ּבאיֹוָנה
מלונות 204  

מסעדות 216  
פסטיבלים 34  

ּבאֶלנסיַאָגה, ּכריסטֹוּבל
מוזיאון ּכריסטֹוּבל ּבאֶלנסיַאָגה   

)ֶגטארָיה( 133
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 Hemingway, המינגוויי, ארנסט
159 ,131 ,51 Ernest

הערצת האמגושים )ָקמפאנָיה( 
120

הרים 30
בקתות הרים 202, 203  

הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   
175

הפירנאים של נאווארה 153  
כפרים הרריים בסֶייָרה ֶדה ָלה   

ֶדמאנָדה 166
הפארק הלאומי פיקֹוס ֶדה   

ֶאּורֹוָפה 7–104
 Herrera, Juan de ֶהֶררה, חואן ֶדה

44
השכרת רכב 249
התגלות, חג 37

ו
 Valle Bujaruelo ואֶייה ּבּוחארּוֶאלֹו

189
 Valle de ואֶייה ֶדה אֹורֶדָסה

186 Ordesa
 Valle de Ansó ואֶייה ֶדה ָאנסֹו

178
 Valle de Hecho ואֶייה ֶדה ֶאצ'ֹו

178
 Valle de ואֶייה ֶדה ּבאסטאן

153 Baztán
 Valle de ואֶייה ֶדה ּבידאסֹוָאה

152 Bidasoa
 Valle de ואֶייה ֶדה ֶּבלאגֹוָאה

155 Belagoa
 Valle de Besaya ואֶייה ֶדה ֶּבסאָיה

109
 Valle de ואֶייה ֶדה ואלֶדאֹון

107 Valdeón
 Valle de ואֶייה ֶדה ֶטֶברָגה

98 Teverga
182 Valle de Tena ואֶייה ֶדה ֶטָנה

 Valle del ואֶייה ֶדה נארֵסיָאה
89 Narcea

 Valle de ואֶייה ֶדה סאלאסאר
154–5 ,153 ,14 ,11 Salazar

 Valle de Pineta ואֶייה ֶדה פיֶנָטה
183

 Valle de ואֶייה ֶדה קאּבּוֶארניָגה
108 Cabuérniga

 Valle de Roncal ואֶייה ֶדה רֹונקאל
155 ,153

 Vallejo, Juan de ואֶייחֹו, חואן ֶדה
170

 ,15 ,11 Vall d’Aran ואל ד'אראן
192

 ,15 ,11 Vall de Boí ואל ֶדה ּבֹוִאי
193 ,177

 Vall de ואל ֶדה ָקמפרֹודֹון
197 Camprodon

 Valdevieso ואלֶדבֶייסֹו, משפחת
111

99 Valdediós ואלֶדִדיֹוס
165 Valdecevillo ואלֶדֶסִביֹו

ואלֶדס־סאלאס, המרקיז 
 ,89 Valdés-Salas, Marqués de

94
197 Vallter ואליֶטר

 Valporquero, ואלפֹורֶקרֹו, מערות
117 Cuevas de
40 Wamba ואמָּבה

146 Varona וארֹוָנה, משפחה
וּוֶאלטה סיקליסָטה ָא אספאניה 
36 Vuelta Ciclista a España

144 Wellington וולינגטון, הדוכס
ִוָיאּבּוֶאָנה ֶדה ָאלאָבה, מלונות 
207 Villabuena de Álava

 ,15 ,10 Villaviciosa ויאביסיֹוָסה
99

מסעדות 219  
 Villavelayo ִוָיאֶבלאיֹו, פסטיבלים

34
146 Villanañe ִוָיאנאנֶייה

162 Viana ויַאָנה
מסעדות 222  

ֶצ'זאֶרה ּבֹורָג'ה בוויַאָנה 162  
 Viana, Carlos ויאָנה, קרלוס ֶדה

156 de
98 Villanueva ִוָיאנּוֶאָבה

 Vías )ויַאס ֶורֶדס )שבילים ירוקים
233 ,232 Verdes
56–7 Viveiro ויֵביירֹו

פסטיבלים 35  
73 Vigo ויגֹו

מלונות 204  
מסעדות 217  

נמל־התעופה 244, 245  
187 Vellos ֶויֹוס, ִריֹו

ויזיגותים 40, 41
סנטה קֹומָּבה )ּבאנֶדה( 76  

ֶפלאיֹו, מלך הוויזיגותים 106  
144–5 ,123 Vitoria ויטֹורָיה

מלונות 206  
מסעדות 220  

מפה 145  
נמל־התעופה 244  

פסטיבלים 35  
ויטראז'ים, קתדרלת ֵליאֹון 121

192–3 ,15 Vielha וֶייליה

וילאפראנקה ֶדל ּבֶיירסֹו 
116 Villafranca del Bierzo

 Vilar de Donas וילאר ֶדה דֹונאס
83

29 Viña Ardanza ִוינָיה ָארדאנָסה
123 Vizcaya ויסקאָיה

 Vizcaíno, ויסָקאינֹו, סבסטיאן
133 Sebastián

166 Vizcaínos ויסָקאינֹוס
 Vírgen )וירֶחן ֶדל כרמן )קֹומיָאס

109 del Carmen
 Virgen del Pilar וירֶחן ֶדל פילאר

36
 Velasco, ֶולאסקֹו, ֶמלצ'יֹור ֶדה

95 Melchior de
 Velázquez, ֶולאסֶקס, דֶייגֹו ֶדה

131 Diego de
110 Velarde ֶולארֶדה, משפחת

ונדלים 40
208 Ventas )ֶונטאס )מסעדות

 Vera ֶוָרה ֶדה ּבידאסֹוָאה, מלונות
207 de Bidasoa

77 Verín ֶורין
 Joseph ז'ֹוֶזף ּבונאפארט, המלך

45 Bonaparte

ז
זכוכית, בתים )ָא קֹורּונָיה( 58

ח
179 ,175 ,15 ,11 Jaca חאָקה

מלונות 207  
מסעדות 223  

מפה 179  
פסטיבלים 34  

חאראִמיֹו ֶדה ָלה פּוֶאנֶטה 
166 Jaramillo de la Fuente

חאראִמיֹוס ֶדה ָלה פרֹונֶטָרה 
166 Jaramillos de la Frontera

חג המולד 37
חגים לאומיים 37

 Juan חואן הראשון, מלך קסטיליה
88 I

 Juan II חואן השני, מלך פורטוגל
171

 Juan II חואן השני, מלך קסטיליה
83

 Juan חואן השלישי, מלך נאווארה
162 III

חואן קרלוס הראשון, מלך ספרד 
47 Juan Carlos I

 Juanes, Juan חּוָאֶנס, חואן ֶדה
69 de

146 Gaceo גאֶסאֹו
גאסֵטייס Gasteiz, ראו ויטוריה

 Garganta גארגאנטה ֶדל ָאנִייסקלֹו
187 de Añisclo

 Garganta גארגאנטה ֶדל קאֶרס
107 del Cares

 Garci, José גארסי, חוסה לואיס
89 Luis

 García גארסיה ּבּוסאס, אנטוניו
82 Bouzas, Antonio

גארסיה טאמיֶרס, מלך נאווארה 
 García Tamírez, King of

163 Navarra
)ה(גביע הקדוש 180

 Güevos )גּוֶאבֹוס פינטֹוס )לאנגֶראֹו
34 Pintos

גּוַאדאֶלֶטה, קרב )711( 
41 Guadalete

108 Güell גּוֶאל, משפחת
גּוֶגנַהיים, מוזיאון )ּבילָּבאֹו( 

 Guggenheim Museum
 ,125 ,23 ,21 ,2–3 Bilbao

128–9
מסלולים 12  

 Godoy, Manuel גֹודֹוי, מנואל ֶדה
45 de

 Goya, גויה, פרנסיסקו ֶדה
179 ,95 ,72 ,58 Francisco de
דיוקנו של פרננדו השביעי 114,   

156
גולף 3–232

 Gondomar גֹונדֹומאר, פסטיבלים
83 ,35

 González, גֹונסאֶלס, אלונסו
94 Alonso

 González, גֹונסאֶלס, ֶפליֶפה
47 Felipe

גֹונסאֶלס ריָאנצ'ֹו, חאבֶייר 
 González Riancho, Javier

115
195 Gosol גֹוסֹול

גותית, אדריכלות 22
133 Getaria ֶגטארָיה

מלונות 206  
מסעדות 219  

141 Gibaja גיּבאָז'ה
123 Guipúzcoa גיפּוסקֹוָאה

 Guifré )'גיפֶרה ֶאל ֶפלֹוס )'השעיר
196 el Pélos

197 Girona ג'ירֹונה
גלישת גלים 231
גלישת רוח 231

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גני סן קרלוס )ָא קֹורּונָיה( 
58 Jardines San Carlos

גניבה 238, 239
גנים ראו פארקים וגנים

131 ,12 Getxo ֶגצ'ֹו
פסטיבלים 35  

190 Graus גָראּוס
ֶגרי, פרנק, מוזיאון גּוֶגנַהיים 

 ,23 ,12 Gehry, Frank )ּבילָּבאֹו(
128–9

 Grandas de גָרנדאס ֶדה סאליֶמה
88 Salime

 Gernika-Lumo ֶגרניָקה־לּומֹו
131 ,26–7

העץ של ֶגרניָקה 131  
מלחמת האזרחים הספרדית 46,   

47
מסעדות 219  

ד
95 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

מונית גשומה 197  
תיאטרון־מוזיאון דאלי )פיֶגֶרס(   

197
דאנָסה ֶדה לֹוס סאנקֹוס )ָאנגיַאנֹו( 

35 Danza de los Zancos
133 Deba ֶדָּבה

79 Degrada ֶדגראָדה, מסלול
 De los ֶדה לֹוס לּוָנה, משפחת

194 Luna
 De Kooning, ֶדה קונינג, ויֶלם

128 Willem
דואר 243

דוב חום 98
דולמנים

ָאלּבי 155  
ֶסרדאנָיה 194  

59 Domus )דֹומּוס )ָא קֹורּונָיה
דֹומּוס ֶדה לּולֹוּבריָגה )ואֶייה ֶדה 

 Domus de Lulobriga )ֶּבסאָיה
109

 Dominic, St דומניקּוס הקדוש
167

דֹוֶמֶנק ִאי מֹונטאֶנר, ליּואיס 
 Domènech i Montaner, Lluís

108
דֹונֹוסִטָיה ראו סן סבסטיאן

193 ,192 Durro דּורֹו
 Díaz ִדיָאס ריבאֶדֵנייָרה, פרננדו
82 Rivadeneyra, Fernando

דיג 73, 231, 233
ִדָיה דאס ֶלטראס גאֶייגאס 

 Día das Letras )גאליסיה(
34 Gallegas

 Día de )ִדָיה ֶדה קאמפֹו )ֵריינֹוָסה
 36 Campoo

דינוזאורים
בָלה ִריֹוָחה 165  

עקבות )ֶאנסיסֹו( 165  
דירות להשכרה 202

דלק, תחנות 248
ֶדֶמטריּוס הקדוש 182

דמי כניסה 237
ֶדספילאֶדרֹו ֶדה לֹוס ֶּביֹוס 

104 Desfiladero de los Beyos
ֶדספילאֶדרֹו ֶדל ִריֹו קאֶרס 

 Desfiladero del Río Cares
104

 Drake, Sir דרייק, סר פרנסיס
58 ,44 Francis

 The Road to ה(דרך לסנטיאגו(
24–5 Santiago
אֹו ֶסּבֵריירֹו 78  
ָאסטֹורָגה 117  
ֶאסֶטָיה 161  

הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   
175

ִוָיאפראנקה ֶדל ּבֶיירסֹו 116  
כנסיות צליינים 61  

לּוגֹו 81  
לֹוגרֹוניֹו 164  

מה לקנות בצפון ספרד 226  
נאבאָרה וָלה ִריֹוָחה 149  

סאנגּוֶאָסה 160  
סארָיה 78  

סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה ּבארֶקָרה 102  
פּוֶאנֶטה ֶדה סן מיגל 179  
פּוֶארטֹו ֶדה סֹומפֹורט 178  

קאּבֹו פיסֶטָרה 60  
קסטרֹופֹול 88  

דרכון 236
דת ראו נצרות

ה
44 Habsburg הּבסּבּורג, שושלת

הגעתה של גופת יעקב הקדוש 
)האסכולה של מיגל חיֶמֶנס( 38
140 Hugo, Victor הוגו, ויקטור

היסטוריה 47–38
הליכה 230

בערים 250  
בפארק הלאומי אֹורֶדָסה ִאי   

מֹונֶטה ֶפרדידֹו 7–186
בפיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָפה 105  

ִויַאס ֶורֶדס )השבילים הירוקים(   
233 ,232

המחאות נוסעים 240
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בזיליקת סן איסידֹורֹו )ֵליאֹון(   
118 Basílica de San Isidoro

דמי כניסה 237  
הכנסיות הרומאנסקיות של   

אֹובֶיידֹו 96-7
הכנסיות הרומאנסקיות של   

קטלוניה 194
הקולגיום המלכותי   

 Colegiata Real )רֹונֶססבאֶייס(
154 ,150 ,42–3

כנסיית סן איסידֹורֹו )אֹובֶיידֹו(   
95 Iglesia San Isidoro

כנסיית סן ויֶסנֶטה )סן סבסטיאן(   
137 Iglesia de San Vicente

כנסיית סן טירסֹו )אֹובֶיידֹו(   
94 ,93 Iglesia de San Tirso

 Iglesia )כנסיית סן מיֶגל )ויטֹורָיה  
144 de San Miguel

כנסיית סן ניקולאס ֶדה ּבארי   
 Iglesia de San )ּבילָּבאֹו(

130 ,126 Nicolás de Bari
כנסיית סן סטּורנינֹו )פאמפלֹוָנה(   

156 Iglesia San Saturnino
כנסיית סנטה מריה ֶדל קֹורֹו )סן   

 Iglesia de Santa )סבסטיאן
138 María del Coro

כנסיית סנטו דומינגו )לּוגֹו(   
 Iglesia de Santo Domingo

82
כנסיית סנטיאגו )ָא קֹורּונָיה(   

58 Iglesia de Santiago
סן חוליאן ֶדה לֹוס פראדֹוס   

 San Julián de los )אֹובֶיידֹו(
97 Prados

 San Miguel )סן מיֶגל )ֶאסֶטָיה  
161 ,43

 San )סן מיגל ֶדה ליליֹו )אֹובֶיידֹו  
97 Miguel de Lillo

 San סן מרטין ֶדה מֹונדֹונֶיידֹו  
56 Martin de Mondoñedo
 San סן מרטין ֶדה פרֹומיסָטה  

25 Martín de Frómista
 Sant )סנט קליֶמנט )ָטאּול  

193 ,22 Climent
סנטה מריה ֶדל נאראנקֹו   

 Santa María del )אֹובֶיידֹו(
96–7 ,42 ,22 Naranco

סנטה מריה ֶדל קֹורֹו )סן   
 Santa María del )סבסטיאן

136 Coro
 Santa )סנטה קֹומָּבה )ּבאנֶדה  

76 Comba
סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו   

141 Santuario de Arantzazu
 Santuario סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹוָלה  

142–3 de Loiola

קולגיום סנטה חּוליַאָנה   
 Collegiata )סנטיַאָנה ֶדל מאר(

111 de Santa Juliana
קולגיום סנטה מריה ֶדל קאמפֹו   

 Colegiata de )ָא קֹורּונָיה(
58 Santa María del Campo

ראו גם קתדרלות וגם העיירות   
והכפרים הרלוונטיים

כסף 240-41
כספומטים 240

כרטיסי אשראי 240
אובדן כרטיס 240  

בחנויות 224  
במלונות 201  
כתבי עת 243
כתובות 243

ל
 Lagar de לאגאר ֶדה ֶסרֶבָרה, יין

28 Cervera
 Lago de la לאגֹו ֶדה ָלה ֶארסיָנה

104 Ercina
141 Laorga, Luis ָלאֹורָגה, לואיס

108 Lamiña לאמינָיה
139 Lange, Jessica לאנג, ג'סיקה
34 Langreo לאנגֶראֹו, פסטיבלים

37 Lantz לאנץ, פסטיבלים
לאס נאבאס ֶדה טֹולֹוָסה, קרב 

 Las Navas de Tolosa )1212(
150 ,42–3 ,41

לאס סינקֹו ויַאס ֶדל ואֶייה ֶדה 
 Las Cinco Villas del ּבידאסֹוָאה

152 Valle de Bidasoa
לאסאָרה, חואן ָּבאּוטיסָטה 

139 Lázara, Juan Bautista
220 Lasarte לאסארֶטה, מסעדות

83 ,37 Laza לאָסה, פסטיבלים
197 L’Estartit ל'ֶאסטארטיט

115 ,15 Laredo לאֶרדֹו
מסעדות 218  

פסטיבלים 35, 109  
169 ,146 Laguardia ָלגּוַארִדָיה

מלונות 206  
 La )ָלה ַאטאָלאָיה )ריּבאֶדאֹו

56 Atalaya
ָלה ויחאֶנָרה ֶאן סיליֹו )ָקנַטּבִרָיה( 

37 La Vijanera en Silió
 La Victoria )ָלה ויקטוריה )חאָקה

34
 La )ָלה ָטמּבֹוראָדה )סן סבסטיאן

147 ,37 Tamborrada
175 La Molina ָלה מֹוליָנה

 La Seu d’Urgell לה ֶסאּו ד'אּורֵז'יי
194 ,15

מסעדות 223  

ָלה פֹוִלָיה )סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה 
109 ,34 La Folía )ּבארֶקָרה

98 La Plaza ָלה פלאָסה
ָלה קֹורּונָיה ראו ָא קֹורּונָיה
151 La Ribera ָלה ריֶּבָרה

ָלה ִריֹוָחה, ראו נאווארה וָלה ִריֹוָחה
91 Luanco לּוָאנקֹו

מסעדות 218  
89 ,14 Luarca לּוָארָקה

מלונות 205  
פסטיבלים 35  

80–82 ,40 Lugo לּוגֹו
מסעדות 216  

מפת רחובות מאוירת 81–80  
פסטיבלים 35, 36  

164 ,14 ,11 Logroño לֹוגרֹוניֹו
טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 169  

מוניות 251  
מלונות 206  

מסעדות 221  
מפה 164  

נמל־תעופה 245  
פסטיבלים 36  

תחנת הרכבת 246  
לֹויֹוָלה, איגנציּוס הקדוש, ראו 

איגנציּוס הקדוש מלֹויֹוָלה
142 Loyola לֹויֹוָלה, משפחת
לֹוס ָסנֶפרמיֶנס, מרוץ שוורים 

 Los Sanfermines )פאמפלֹוָנה(
158-9

 Los )לֹוס סנֶפרמיֶנס )פאמפלֹוָנה
51 ,35 Sanfermines

לּוסיָטנָיה, מלחמת )155 לפנה"ס( 
40

 López y לֹוֶפס ִאי לֹוֶפס, אנטוניו
108 López, Antonio

 López de לֹוֶפס ֶדה ֶלגאספי, מיגל
133 Legazpi, Miguel

 Luque, Javier לּוֶקה, חאבֶייר ֶדה
145 de

47 Letizia ֶלטיסָיה, מלכה
118–21 León ֵליאֹון

האדריכלות 22, 23  
הדרך לסנטיאגו 24  

היסטוריה 40  
מלונות 205  

מסעדות 218  
מפה 119  

צ'ֹוריסֹוס, הנקניקים של ֵליאֹון   
116

קתדרלת ֵליאֹון 22, 24, 21–120  
תחנת הרכבת 246  

חֹוֶבליָאנֹוס, גספאר ֶמלצ׳יֹור ֶדה 
 Jovellanos, Gaspar Melchor

de
בית הולדתו )חיחֹון( 90, 91  

חּוליאנה הקדושה 110
109 Julióbriga חוליוּבריָגה

חומות העיר )לּוגֹו( 82
חומות העיר )ֵליאֹון( 119

)ה(חוף האטלנטי, מגאליסיה ועד 
חבל הבאסקים 3–32

חופים
ָא קֹורּונָיה 59  

ֶדָּבה 133  
לאֶרדֹו 115  

סאנֶשנשֹו 71  
סן סבסטיאן 138  

ָסנטָאנֶדר 87, 15–114  
קסטרו אּורדיַאֶלס 115  

חורף בצפון ספרד 37
159 Gigantes חיגאנֶטס

חיות־בר 31–30
בפארק הלאומי אֹורֶדָסה ִאי   

מֹונֶטה ֶפרדידֹו 9–188
בפארק הלאומי לֹוס פיקֹוס ֶדה   

ֶאּורֹוָפה 107
הדוב החום 98  

לאורך החוף האטלנטי 33  
90–91 ,85 ,14 Gijón חיחֹון

מלונות 5–204  
מסעדות 218  

מפה 91  
פסטיבלים 35, 36, 229  

חיי לילה 9–228
חיל הקדוש 196

חיֶמֶנס, מיגל )אסכולה(, הגעתה 
של גופת יעקב הקדוש 
38 Ximenez, Miguel

94 Giralte חיראלט מבריסל
חירום, מקרי 238, 239

 Jalaf חלאף איּבן ראשיד
190 ibn-Rasid
חמת־חלילים 90

חמת־החלילים האסטּוריאנית   
90

מוזיאון חמת־החלילים )חיחֹון(   
91

חניבעל 40
חנייה 251

חצי־האי, מלחמת )1807-14( 45
חשמל 237

חשמלית 51–250

ט
194 ,193 ,192 ,22 Taüll ָטאּול

72 Teucro ֶטאּוקרֹו
194 Talló טאליֹו

162 Tafalla טאפאָיה
Tapas טאפאס

איך לבחור טאפאס 13–212  
טאפאס ברים 208  

 Tàpies, Antoni טאפֶייס, אנטוני
131

88 Taramundi טאראמּונדי
159 Tudela טּוֶדָלה

מסעדות 222  
פסטיבלים 35  

74 Tui טּוי
41 ,40 Toledo טולדו

140–41 Tolosa טֹולֹוָסה
מסעדות 220  

197 Tossa de Mar טֹוָסה ֶדל מאר
טֹוֶרה ֶדה ֶארקּוֶלס )ָא קֹורּונָיה( 
62–3 ,59 Torre de Hércules

טֹוֶרה ֶדה דֹון ּבֹורָחה )סנטיַאָנה ֶדל 
111 Torre de Don Borja )מאר

109 Torrelavega טֹוֶרלאֶבָגה
186 ,183 Torla טֹורָלה
טֹורקּואטּוס הקדוש 76

טֹורֶקמאָדה, טֹומאס ֶדה 
190 Torquemada, Tomás de

טיולים במכונית
הפירנאים של נאווארה 153  

יינות ָלה ִריֹוָחה 9–168  
עמק הנהר מיניֹו 5–74  
עמק הנהר סיל 7–76  

הפארק הלאומי ַאייגּוֶאסטֹורֶטס   
192–3

שמורת הטבע אֹוס ָאנקאֶרס 79  
ראו גם מסלולים  

23 Teitos )ֵטייטֹוס )בקתות אבן
טיסה 244-5

טיפים
במלונות 201  

במסעדות 209  
טלוויזיה 243

טלפון 242, 243
טלפונים סלולריים 242, 243

טמפרטורה 37
טניס 3–232

טריאנוס, הקיסר 59
טרמפים 249

37 Tres Reyes טֶרס ֵרֶייס
טרקים 230

י
יוונים 39

יין
איך לקרוא תוויות 168  

היינות של צפון ספרד 9–28  
המוזיאון לאתנוגרפיה וליין   

)קאמּבאדֹוס( 71
טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 9–168  

יקבים ועלייה לרגל 11, 14  
ָלה ִריֹוָחה 149  

מה לקנות בצפון ספרד 227  
מה לשתות בצפון ספרד 215  

קרב היין )ָארֹו( 35  
ילדים

במלונות 203  
במסעדות 209  

לטייל עם ילדים 237  
פעילויות חוץ 233  
יעקב הקדוש 19, 38

אגדת יעקב הקדוש 69  
הדרך לסנטיאגו 5–24  
הקרב בקלאביחֹו 42  

הקתדרלה בסנטיאגו ֶדה   
קֹומפֹוסֶטלה 66, 67

מוזיאון הצליינות )סנטיאגו ֶדה   
קֹומפֹוסֶטָלה( 69

פאדרֹון 70  
פסליו 66, 68  

קברו 41, 65, 67  
יעקב הקדוש, יום חגו של 

)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 35
יערות 31

יקבים ועלייה לרגל, מסלול 11, 14
)ה(ירושה הספרדית, מלחמה 

45 )1702-1714(
ישועים 44, 45, 95

ייסודו של המסדר הישועי 142  
סנטּוָאריֹו ֶדה לֹויֹוָלה 3–142  

כ
כבישים מהירים 9–248

כדורגל 229
מועדון הכדורגל אתלטיק   

ּבילָּבאֹו 126
כותרות עמודים רומאנסקיות 181
כיסאות גלגלים, גישה ראו נכים, 

מטיילים
כל הקדושים, חג 36

כלי חרס 227
כנסיות

אדריכלות רומאנסקית 25  
בזיליקת ֶּבגֹונָיה )ּבילָּבאֹו(   
130 Basilica de Begoña
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המרכז הגאליסיאני לאמנות   
בת־זמננו )סנטיאגו ֶדה 

 Centro Gallego )קֹומפֹוסֶטָלה
 ,13 de Arte Contemporanea

69
הפארק האתנוגרפי של נהר   

 Parque )ָארנֹוָיה )ָאַיאריס
 Etnográfico do Río Arnoia

76–7
מוזיאון אֹורֶטגאלָיה )אֹורטיֵגייָרה(   

57 Museo Ortegalia
 Museo de מוזיאון ָאלטאמיָרה  

112–13 Altamira
 Museo de מוזיאון ּבּורגֹוס  

171 Burgos
מוזיאון גּוֶגנַהיים )ּבילָּבאֹו(   

 ,12 ,2–3 Museo Guggenheim
128–9 ,125 ,23 ,21

 Museo )מוזיאון הדיג )ֶּברֶמאֹו  
132 del Pescador

מוזיאון הנשק של אלאָבה   
 Museo de Armeria )ויטֹורָיה(

145 de Álava
 Museo )מוזיאון הסיידר )נאָבה  

99 de la Sidra
מוזיאון העם האסטּוריאני   

 Museo del Pueblo de )חיחֹון(
90–91 Asturias

מוזיאון העם הבאסקי )ּבילָּבאֹו(   
 ,127 ,26 ,12 Museo Vasco

130–31
מוזיאון העם הגאליסיאני   

)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 
 ,13 Museo do Pobo Galego

69
מוזיאון הצליינות )סנטיאגו ֶדה   
 Museo de las )קֹומפֹוסֶטָלה

69 ,13 Peregrinaciones
מוזיאון הקתדלרה )ֵליאֹון( 120  

מוזיאון הקתדרלה )סנטיאגו ֶדה   
קֹומפֹוסֶטָלה( 13, 68

מוזיאון חמת־החלילים )חיחֹון(   
91 Museo de la Gaita

מוזיאון ּכריסטֹוּבל ּבאֶלנסיַאָגה   
 Museo Cristobal )ֶגטארָיה(

133 Balenciaga
 Museo de Léon מוזיאון ֵליאֹון  

119
מוזיאון נאווארה )פאמפלֹוָנה(   
156–7 Museo de Navarra

מוזיאון נפת גארֹוָצ'ה )אֹולֹוט(   
 Museu Comarcal de la

197 Garrotxa
מוזיאון נתיבי הצליינים   

 Museo de los )ָאסטֹורָגה(
117 Caminos

מוזיאון סן ֶטלמֹו )סן סבסטיאן(   
 ,137 ,12 Museo San Telmo

139
 Museo de מוזיאון פֹונֶטֶבדָרה  

73 ,72 Pontevedra
מוזיאון קמילו חֹוֶסה ֶסָלה   

 Fundación Camillo )פאדרֹון(
70 José Cela

מוזיאון שטיחי־הקיר )סנטיאגו   
 Tapestry )ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה

67 Museum
מּוֵסאֹו ָדה סיטאנָיה ֶדה סנטה   
 Museo da )ֶטגָרה )ָא גּוַארָדה
73 Citania de Santa Tegra

פאלאסיֹו ֵריַאל ֶדה אֹוליֶטה   
 Palacio Real de )אֹוליֶטה(

163 ,162 Olite
שעות פתיחה 237  

תיאטרון־מוזיאון דאלי )פיֶגֶרס(   
197 Teatro-Museu Dalí

139 Moneo, Rafael מֹוֶנאֹו, רפאל
206 Mundaka מּונדאָקה, מלונות

74 Mondariz מֹונדאריס
56 Mondoñedo מֹונדֹונֶיידֹו

מֹונֶטה אּורגּוי )סן סבסטיאן( 
138 ,136 ,13 Monte Urgull

מֹונֶטה ָאלֹוָיה, שמורת טבע 
 Parque Natural Monte Aloia

74
מֹונֶטה איֶגלדֹו )סן סבסטיאן( 

139 ,13 Monte Igeldo
 Monte San מֹונֶטה סן ָאנטֹון

133 Antón
 Monte Perdido מֹונֶטה ֶפרדידֹו

183
 Monterrei )מֹונֶטֵריי, מבצר )ֶורין

77
מוניות 250, 251

מונית גשומה )דאלי( 197
 Monforte de מֹונפֹורֶטה ֶדה ֶלמֹוס

78 Lemos
מוסיקה

חמת חלילים אסטּוריאנית 90  
מוזיאון חמת החלילים )חיחֹון(   

91
מוסיקה באסקית 27  

פסטיבלי ג'אז בינלאומיים 35  
קונצרטים 228, 229  

 Moore, General מּור, הגנרל ג'ון
58 John

131 Moore, Henry מּור, הנרי
)ה(מּוראּביטֹון, שושלת 

41 Almoravids
מּוִריֹו, ברתולומה ֶאסֶטּבאן 

 Murillo, Bartolomé Esteban
95

40–41 ,19 Moors מּורים
הממלכות הצפוניות   
והֶרקֹונקיסָטה 3–42

וכיבושה מחדש של ספרד 85  
56 Moreno מֹוֶרנֹו, האחים

מזג־אוויר 7–34, 236
מזכרות 7–226

מחול 
באסקי 27  

בלט 228, 229  
 ETA )ה(מחתרת הבאסקית )ֶאָטה(

123 ,47 ,21
מטבע 41–240
חלפנות 240  
מטבעות 241

מטרו 251
מי שתייה 214

מידות ומשקולות 237
73 Miño מיניֹו, נהר

טיול בעמק נהר מיניֹו 5–74  
מיסים

מע״מ 224  
קניות פטורות ממס 236  

131 ,127 Mikeldi מיֶקלדי, צלמית
 Mirador מיראדֹור ֶדה ָלה קּורֹוָטה

31 de La Curota
114 ,95 Miró, Joan מירֹו, ז'ֹואן

מכבי־אש 239
מכונית 9–248
חניה 251  

נהיגה בערים 251  
עם ילדים 237  

ראו גם טיול במכונית  
)ה(מכשפות של סּוגאראמּורדי 

152
מלאכות־יד 227
75 Melón ֶמלֹון
מלונות 207–200

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 5–204  
גאליסיה 204  

הזמנות וקבלת חדרים 201  
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   

207
חבל הבאסקים 6–205  

מחירים 201  
מטיילים נכים 203  

נאווארה וָלה ִריֹוָחה 7–206  
סיווג ושירותים 200  

עם ילדים 203  
פאראדֹוֶרס 201–200, 203  

רשתות 200, 203  
תשלום 201  

 Llambard, ליַאמּבארד, ראמון
194 Ramón

197 Llanars ליָאנארס
 Llanos de ליָאנֹוס ֶדה סֹוֶמרֹון

103 Somerón
102 ,33 ,15 Llanes ליָאֶנס

מלונות 205  
מסעדות 218  
194 Llívia ליִבָיה

 Lloret de Mar ִליֹוֶרט ֶדה מאר
197

138 Lizardi ליסארדי
ליסאָרה, ראו ֶאסֶטָיה

78 Lemos ֶלמֹוס, משפחת
 Lemaur, Charles ֶלמֹור, שארל

68
153 ,152 Lesaka ֶלסאָקה

ֶלצ'ּוָגה, ָּברתֹולֹוֶמה ֶפרננֶדס 
 Lechuga, Bartolomé

69 Fernández
132 Lekeitio ֶלֵקִאיִטיֹו

מלונות 206  
פסטיבלים 36  

155 Lekumberri ֶלקּומֶּברי
לשכות מידע לתיירים 237

מ
ָמאּוריסיֹו, ההגמון של ּבּורגֹוס 

172 Mauricio
 Mateu, מאֶטאֹו, מאסטרו

66 Maestro
 Mallos de מאיֹוס ֶדה ריגלֹוס

174 Riglos
 Malleza מאֶייָסה דֹוריָגה, משפחת

94 Doriga
מאכלי־ים, פסטיבל )אֹו גרֹוֶבה( 36
190 Maladeta מאלאֶדָטה, רכס

60 ,20 Malpica מאלפיָקה
 Mansilla מאנִסָיה ֶדה ָלה סֶייָרה

166 de la Sierra
 Matxitxaco מאצ'יצ'אקֹו, קאּבֹו

132
 Martorell, Joan מארטֹוֶרל, ז'ֹואן

108
מבצרים וטירות
ָאלֶקזאר 190  
ּבּורגֹוס 171  

חומות העיר )לּוגֹו( 82  
טירות והרים 11, 15  
מבצר סן ָדמיַאן 56  
מֹונֶטֵריי )ֶורין( 77  

סאלאס 89  
סארמֶיינטֹו )ריּבאדאבָיה( 75  

ָקסִטיֹו ֶדה חאבֶייר 160  
ָקסִטיֹו ֶדה לֹוַאֶרה 11, 15, 182  

ָקסִטיֹו ֶדה לֹוס ֶטמפלאריֹוס   
)פֹונֶפראָדה( 117

מגדל פאלאסיֹו ֶדה לֹוס וארֹוָנה 
 Torre Palacio de )ִוָיאנאנֶייה(

146  los Varona
מגדלורים

טֹוֶרה ֶדה ֶארקּוֶלס )ָא קֹורּונָיה(   
62–3 ,59 Torre de Hércules
 Costa da קֹוסָטה ָדה מֹורֶטה  

60 Morte
 Magellan, ָמֶגָלן, פרדיננד

133 ,44 Ferdinand
197 Medes Illes ֶמֶדס, ִאֶייס

מהירות מותרת 248
)ה(מהפכה הצרפתית 45
מודרנית, אדריכלות 23

 Almohads ה(מּוואחידּון, שושלת(
42 ,41

מוזיאון הקתדרלה )סנטיאגו ֶדה 
קֹומפֹוסֶטָלה( 13, 68

מוזיאון קמילו חֹוֶסה ֶסָלה )פאדרֹון( 
 Fundación Camillo José Cela

70
מוזיאונים וגלריות

MUSAC )ֵליאֹון( 119  
145 Artium )ָאטִריּום )ויטֹורָיה  

ֶאספאסיֹו איגנאסיֹו סּולֹוַאָגה   
 Espacio Ignacio )ֶאֶצ'ָאה(

133 Zuloaga
בית הולדתו של חֹוֶבליָאנֹוס   

 Museo Casa Natal de )חיחֹון(
91 ,90 Jovellanos

בית־מוזיאון רֹוָסלָיה ֶדה קסטרו   
 Casa-Museo Rosalía )פאדרֹון(

70 de Castro
59 Domus )דֹומּוס )ָא קֹורּונָיה  

דמי כניסה 237  
המוזיאון הימי )סן סבסטיאן(   

138 ,136 Museo Naval
 Museo )המוזיאון המחוזי )לּוגֹו  

82 ,80 Provincial
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   

 Museo )אּוֶאסָקה(
191 Arqueológico Provincial
המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   

 Museo Arqueológico )אֹובֶיידֹו(
95 Provincial

המוזיאון המחוזי לארכיאולוגיה   
 Museo )אֹוּוֶרנֶסה(

75 Arqueológico Provincial
המוזיאון לאמנויות היפות )ָא   
 Museo de Bellas )קֹורּונָיה

58 Artes

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )אֹובֶיידֹו(

95 ,93 Artes
המוזיאון לאמנויות היפות   

 Museo de Bellas )ּבילָּבאֹו(
131 ,12 Artes

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Museo de Bellas )ויטֹורָיה(

145 Artes
המוזיאון לאמנות דתית )חאָקה(   

179 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית )לּוגֹו(   

82 Museo Diocesano
המוזיאון לאמנות דתית   

 Museo Diocesano )מֹונדֹונֶיידֹו(
56

המוזיאון לאמנות דתית   
 Museum )סנטּוָאריֹו ֶדה לֹויֹוָלה(

143 of Religious Art
המוזיאון לאמנות דתית   

 Museo )סנטיַאָנה ֶדל מאר(
110 Diocesano

המוזיאון לאמנות מודרנית   
 Museo )ובת־זמננו )סנטַאנֶדר

 de Arte Moderno y
115 ,114 Contemporáneo

המוזיאון לארכיאולוגיה )ָא   
 Museo Arqueológico )קֹורּונָיה

59
המוזיאון לאתנוגרפיה )אֹו   

 Museu Etnográfico )ֶסּבֵריירֹו
78

המוזיאון לאתנוגרפיה   
 Museu )טאראמּונדי(

88 Etnográfico
המוזיאון לאתנוגרפיה וליין   

 Museo )קאמּבאדֹוס(
71 Etnográfico e do Vino

המוזיאון לאתנוגרפיה של וֶיילָיה   
 Museo Etnográfico de Vielha

193
המוזיאון לאתנוגרפיה של קירֹוס   

 Museo )ּבארסאָנה(
98 Etnográfico de Quirós

המוזיאון לאתנולוגיה של ּבֶיילָסה   
 Museu Etnológico de Bielsa

183
המוזיאון לעידן היּורה   

 Museo Jurásico )ריּבאֶדֶסָיה(
102

המוזיאון לפרהיסטוריה   
 Museo de )סנטַאנֶדר(
115 ,114 Prehistoria
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מלחמת האזרחים הספרדית 21, 
46–7

ֶגרניָקה־לּומֹו 131  
מלחמת העולם הראשונה 46

)ה(ממלכות הצפוניות 
והֶרקֹונקיסָטה 3–42

 Mena, Juan de ֶמָנה, חואן ֶדה
130

מנזרים
 El ֶאל סנטּוָאריֹו ֶדה ָלה ּבארֶקָרה  
102 Santuario de la Barquera

המנזר המלכותי סנטה קלרה   
 Real Monasterio de )ָאַיאריס(

76 Santa Clara
לינה 202  

 Monasterio de מנזר איראֶצ'ה  
161 Irache

 Monasterio מנזר ָלה אֹוליָבה  
163 de la Oliva

מנזר ָלה מגדלנה )סארָיה(   
 Monasterio de La

78 Magdalena
מנזר ָלה קארטּוָחה ֶדה   

מיראפלֹוֶרס )ּבּורגֹוס( 
 Monasterio de La Cartuja de

171 Miraflores
 Monasterio de מנזר ֵלייֶרה  

160 Leyre
 Monasterio מנזר מֹונֶטֶדראמֹו  

77 de Montederramo
מנזר סן אנדרס ֶדה ֵטיישידֹו   

 Monasterio de San Andrés
57 de Teixido

מנזר סן ויֶסנֶטה דֹו פינֹו   
 San )מֹונפֹורֶטה ֶדה ֶלמֹוס(

74 Vicente do Pino
מנזר סן חואן ֶדה ָלה ֶפנָיה   

 Monasterio de San Juan de
180–81 ,175 ,51 ,15 la Peña

מנזר סן מיָאן ֶדה יּוסֹו   
 Monasterio de San Millán de

167 Yuso
מנזר סן מיָאן ֶדה סּוסֹו   

 Monasterio de San Millán de
167 Suso

מנזר סן מרטיניֹו פינאריֹו   
)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 

 Convento de San Martiño
69 ,64 ,52 ,13 Pinario

מנזר סן סלבדור )ֶסלאנֹוָבה(   
 Monasterio de San Salvador

76
מנזר סן פאיֹו ֶדה ָאנֶטַאלטאֶרס   

)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 
 Convento de San Paio de

65 Antealtares

מנזר סן פדרו ֶדה רֹוקאס   
 Monasterio de San Pedro de

76 Rocas
מנזר סן ֶפלאיֹו )אֹובֶיידֹו(   

 Monasterio de San Pelayo
95 ,93

מנזר סן פרנסיסקו )סנטיאגו ֶדה   
 Convento de )קֹומפֹוסֶטָלה

68 San Francisco
מנזר סנטה מריה )ריפֹול(   

196 Monestir de Santa María
מנזר סנטה מריה ֶדה אֹוָיה   

 Monasterio de Santa María
73 de Oia

מנזר סנטה מריה ֶדה אֹוֵסייָרה   
 Mosteiro de Santa María de

78 Oseira
מנזר סנטה מריה ֶדה ֶמלֹון   

 Monasterio de Santa María
75 de Melón

מנזר סנטה מריה ָלה ֵריַאל   
 Monasterio de Santa )נאֶחָרה(

166 María la Real
מנזר סנטה מריה ָלה ֵריַאל ֶדה   

לאס אּוֶאלגאס )ּבּורגֹוס( 
 Monasterio de Santa María
171 la Real de las Huelgas

מנזר סנטו דומינגו )ריּבאדאבָיה(   
 Monasterio de Santo

75 Domingo
מנזר ציסטרציאני )ואלֶדִדיֹוס( 99  

מנזר ריּבאס ֶדה סיל   
 Monasterio de Ribas de Sil

77
 Sant סנט ז'ֹואן ֶדה ֶלס ָאּבאֶדֶסס  

 Joan de les Abadesses
196-7

ֶמֶננֶדס ֶדה ָאמּבאס, פדרו אנטוניו 
 Menéndez de Ambás, Pedro

94 Antonio
ָמנסאֶנָדה, ספורט חורף 
233 ,232 Manzaneda

208 Mesones )ֶמסֹוֶנס )מסעדות
מסלולים 15–10

טירות והרים 11, 15  
יומיים ּבילָּבאֹו 12  

יומיים בסן סבסטיאן 12-13  
יומיים בסנטיאגו ֶדה   

קֹומפֹוסֶטָלה 13
יקבים ועלייה לרגל 11, 14  
קֹוסָטה ֶורֶדה 10, 15–14  

ראו גם טיולים ברכב  
מסעדות 23–208

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 19–217  
גאליסיה 216-17  

הזמנת שולחן 209  
הטעמים של צפון ספרד   

210–11
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   

222-3
זמני הארוחות 208  

חבל הבאסקים 21–219  
טאפאס 13–212  

ילדים 209  
מחירים וטיפים 209  

נאווארה וָלה ִריֹוָחה 221-2  
נכים 209  

צמחונים 209  
קוד לבוש 209  
תפריט 208-9  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעבורות 245

236 ,224 IVA מע״מ
מערות

39 Atapuerca ָאטאפּוֶארָקה  
ֶאל סֹופָלאֹו )סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה   

102 El Soplao )ּבארֶקָרה
 Cuevas de מערות ואלפֹורֶקרֹו  

117 Valporquero
 Cuevas מערות סּוגאראמּורדי  

152 de Zugarramurdi
 Cueva El מערת ֶאל ּבֹוסֶקה  

106 Bosque
 Cueva El מערת ֶאל ָקסִטיֹו  

109 Castillo
 Cueva מערת ֶדה אלטאמירה  

112–13 ,39 de Altamira
 Cueva מערת ֶדה טיטֹו ּבּוסִטיֹו  

102 de Tito Bustillo
מערת ֶדה ָלה קֹובאסֶייָאה   

106 Cueva de la Covaciella
 Cueva Las מערת לאס מֹוֶנדאס  

109 Monedas
 Cueva de los מערת לֹוס קאֶנס  

106 Canes
מפות

ָא קֹורּונָיה 59  
אּוֶאסָקה 191  
אֹובֶיידֹו 92-3  
אירופה 17  

ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 7–86  
ּבּורגֹוס 171  
ּבילָּבאֹו 130  

ּבילָּבאֹו: מפת רחובות מאוירת   
126–7

גאליסיה 54-5  
הדרך לסנטיאגו 24-5  

החוף האטלנטי מגאליסיה עד   
חבל הבאסקים 3–32

היינות של צפון ספרד 9–28  
הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   

176-7
ויטֹורָיה 145  
חאָקה 179  

חבל הבאסקים 5–124  
חיחֹון 91  

טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 168-9  
טיול בעמק נהר מיניֹו 74-5  
טיול בעמק נהר סיל 7–76  

טיול בפארק הלאומי   
ַאייגּוֶאסטֹורֶטס 192-3

טיול בפירנאים של נאווארה 153  
לּוגֹו: מפת רחובות מאורית   

80–81
לֹוגרֹוניֹו 164  
ֵליאֹון 119  

מבט אל צפון ספרד 50-51  
מערת ָאלטאמיָרה 113  

מפת דרכים של צפון ספרד ראו   
עטיפה אחורית פנימית

נאווארה וָלה ִריֹוָחה 150-51  
סן סבסטיאן: מפת רחובות   

מאוירת 136-7
ָסנטַאנֶדר 114  

סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה: מפת   
רחובות מאוירת 5–64

סנטיַאָנה ֶדל מאר: מפת רחובות   
מאוירת 11–110
פאמפלֹוָנה 157  

פארֶקה נאסיֹונאל ֶדה אֹורֶדָסהִאי   
מֹונֶטה ֶפרדידֹו 7–186

פארֶקה נאסיֹונאל ֶדה פיקֹוס ֶדה   
ֶאּורֹוָפה 5–104
פֹונֶטֶבדָרה 72  

צפון ספרד 17–16  
שמורת הטבע אֹוס ָאנקאֶרס 79  
מפלגת העם )פארטידֹו פֹופּולאר( 

47 Partido Popular
מפלים

183 Sorrosal סֹורֹוסאל  
 Cola de קֹוָלה ֶדה קאּבאיֹו  

187 Caballo
מרכולים 225

ֶמרקאדֹו ֶדה ָלה ריֶּבָרה )ּבילָּבאֹו( 
127 Mercado de la Ribera

משטרה 9–238
משקאות חריפים

מה לקנות בצפון ספרד 227  
מה לשתות בצפון ספרד 215  

משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקאות

מה לקנות בצפון ספרד 227  
מה לשתות בצפון ספרד 215  

משקעים 36

נ
165 Navarrete נאבאֶרֶטה

טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 168  
95 Nava נאָבה
פסטיבלים 35  

88 ,79 Navia נאבָיה
 Nagusia, Juan נאגּוסָיה, חואן ֶדה

156 de
166 Nàjera נאֶחָרה

 Naranjo de נאראנחֹו דה ּבּולֶנס
104 Bulnes

89 Negro, Rio ֶנגרֹו, ִריֹו
נהיגה 9–248

נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה מּוִריֹו, 
 Nuestra Señora de ֶארמיָטה

183 Murillo
נּוֶאסטָרה סניורה ֶדה קֹובאדֹונָגה 
 Nuestra )פיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָפה(
 ,36 Señora de Covadonga

109
נודיזם 231, 233

 Navarra y La נאווארה וָלה ִריֹוָחה
149–73 Rioja

דינוזאורים בָלה ִריֹוָחה 165  
הטעמים של צפון ספרד 211  
הפירנאים של נאווארה 153  

טיול בחבל היין ָלה ִריֹוָחה 9–168  
יקבים ועלייה לרגל 11, 14  
לשכת מידע לתיירים 237  

מלונות 7–206  
ממלכת נאווארה 156  

מנות אופייניות לפירנאים של   
נאווארה 155

מסעדות 2–221  
מפה 51–150  

פסטיבלים 34, 35, 36, 37  
תחבורה 150  

נאווארה, ממלכה 156
70 ,13 Noia נֹוָיה

מלונות 204  
מסעדות 216  

39 Numantia נּומאנטָיה
נוף ֶאל ָאֶרנאל בּבילָּבאֹו )פאֶרט ִאי 

ָאלָקזאר( 9–8
נופים וטבע בצפון ספרד 31–30
נֹוֶצ'ה ּבּוֶאָנה )ערב חג המולד( 

37 Noche Buena
נֹוֶצ'ה וֶייָחה )ערב השנה החדשה( 

37 Noche Vieja

נחש )ֶסָרה( 129
 Niemeyer, Oscar נֶייֶמֶייר, אוסקר

90
נכים, מטיילים 237

במלונות 203  
במסעדות 209  

נפוליאון הראשון, הקיסר 
192 ,180 ,45 Napoleon I

נצרות
הדרך לסנטיאגו 5–24  
הממלכות הצפוניות   
והֶרקֹונקיסָטה 3–42

והמוסלמים 40  
וכיבושה מחדש של ספרד 41,   

85

ס
 Sallent de סאֶיינט ֶדה גאֶייגֹו

182 Gállego
 Sáiz Oiza, ָסאיס אֹויָסה, חאבֶייר

141 Javier
89 Salas סאלאס

 Salazar סאלאסאר, עמק הנהר
154

192 Salardú סאלארדּו
218 Salinas סאלינאס, מסעדות
 ,149 ,14 Sangüesa סאנגּוֶאָסה

160
 Sanz סאנס ֶדה ָסאּוטּואֹוָלה, מריה

113 de Sautuola, María
סאנס ֶדה ָסאּוטּואֹוָלה, ָמרֶסלינֹו 

 Sanz de Sautuola, Marcelino
113

סאנצ'ו הראשון גארֶסס, מלך 
 ,41 Sancho I Garcés נאווארה

156
סאנצ'ו הראשון )סאנצ'ו ראמיֶרס(, 

 ,161 Sancho I מלך אראגון
190 ,182 ,180

 Sancho סאנצ'ו השני, מלך ֵליאֹון
171 ,170 II

סאנצ'ו השלישי )'הגדול'(, מלך 
 ,156 ,149 Sancho III נאווארה

166 ,160
סאנצ'ו הרביעי )'החכם'(, מלך 

156 Sancho IV נאווארה
סאנצ'ו השביעי )'החזק'(, מלך 

 ,43 ,42 Sancho VII נאווארה
154

 Sánchez סאנֶצ'ס ּבֹורט, חוליאן
57 Bort, Julián

71 Sanxenxo סאנֶשנשֹו
מלונות 204  

מסעדות 217  
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סאפאֶטרֹו, חוסה רודריגז 
47 Zapatero, José Rodríguez

133 Zarautz סאָראּוץ
מלונות 206  

מסעדות 21–220  
82 ,58 Sargadelos סארגאֶדלֹוס

 Sartre, סארטר, ז'אן־פול
110 Jean-Paul
78 Sárria סארָיה

108 Cevallos ֶסבאיֹוס, משפחת
 Zabaleta, ָסּבאֶלָטה, אנטוניו ֶדה

114 Antonio de
57 Cedeira ֶסֵדייָרה

40 Suevi סּואבים, שבט
141 Zuázola סּואסֹוָלה, ההגמון

115 Soba סֹוָּבה
 Zugarramurdi סּוגאראמּורדי

152
המכשפות של סּוגאראמּורדי   

152
 Zuloaga, סּולֹוַאָגה, איגנאסיו

139 ,131 Ignacio
מוזיאון איגנאסיֹו סּולֹוַאָגה   

)ֶאֶצ'ָאה( 133
133 Zumaia סּומאיה

 Somiedo, סֹומֶיידֹו, שמורת טבע
98–9 Parque Natural de

 Zúniga, סּוניָגה, ֶפרמין מאנסֹו ֶדה
164 Fermín Manso de

 Sos del Rey סֹוס ֶדל ֵריי קתוליקו
178 Católico

סוסים, רכיבה 232, 233
סוף עונה, מכירות 224-5

47 PSOE סוציאליסטית, מפלגה
 Zurbarán, סּורּבאראן, פרנסיסקו

 ,115 ,95 ,72 ,56 Francisco
131

 Sorrosal סֹורֹוסאל, מפל המים
183

194 ,15 ,11 Sort סֹורט
 Cesáreo de ֶסזאֶראֹו ֶדה ָאְרֶלס, סן

167 Arles, San
סטודנטים, הנחות 237

 St Saturninus ָסטּורנינּוס הקדוש
156

197 Setcases ֶסטקאֶסס
208 Siderías סידֶרריַאס
סיּודאֶדָלה )פאמפלֹוָנה( 

156 Ciudadela
סיידר

ויַאביסיֹוָסה 99  
מה לשתות בצפון ספרד 215  

מוזיאון הסיידר )נאָבה( 90  
מנות אופייניות של ָאסטּוריַאס   

103

104 ,102 ,35 Sella ֶסָייה, נהר
 Cíes ִסֶייס, ארכיפלאג

71 archipelago
 Sierra de סֶיירה ֶדה ָאנקאֶרס

116 Ancares
 Sierra de סֶיירה ֶדה אראלאר

155 Aralar
 Sierra de סֶיירה ֶדה ָלה ֶדמאנָדה

166 la Demanda
כפרים הרריים 166  

סֶיירה ֶדה ָלה ֶדמאנָדה, כפרים 
 Sierra de la Demanda הרריים

166
34 Siera סֶיירה, פסטיבלים

76–7 Sil סיל, טיול בעמק הנהר
76 Sil Canyon סיל, קניון
71 Silgar סילגאר, חוף

 Siloé, Diego de סילֹוֶאה, דייגו ֶדה
172

 Siloé, Gil de סילֹוֶאה, חיל ֶדה
172 ,171

90 Cimadevilla סימאֶדִבָיה
 Simon of Cologne סימון מֶקלן

171
 ,23 Siza, Álvaro סיָסה, אלבארֹו

69
 Cisneros, סיסֶנרֹוס, החשמן

160 Cardinal
178 Siresa סיֶרָסה

סכנות ומטרדים 9–238
אזהרות מסע 236  

76 Celanova ֶסלאנֹוָבה
146 Salvatierra ָסלבאטֶייָרה

 Salvaterra de ָסלבאֶטָרה ֶדה מיניֹו
74 Miño

 Selva de Oza ֶסלָבה ֶדה אֹוָסה
178

 Selva de Irati ֶסלָבה ֶדה איראטי
153

 Cela, Camilo ֶסָלה, קמילו חֹוֶסה
71 José

מוזיאון קמילו חֹוֶסה ֶסָלה   
 Fundación Camillo )פאדרֹון(

70 José Cela
 Semana )ֶסמאָנה גראנֶדה )חיחֹון

35 Grande
 Semana )ֶסמאָנה ֶנגָרה )חיחֹון

35 Negra
34 Semana Santa ֶסמאָנה סנטה

 San סן אנדרס ֶדה ֵטיישידֹו
57 Andrés de Teixido

 San Antolín )סן אנטֹולין )ֶלֵקִאיִטיֹו
36

169 San Asensio סן ָאֶסנִסיֹו

56 San Damián סן ָדמיַאן, מבצר
 San סן ויֶסנֶטה ֶדה ָלה ּבארֶקָרה
 ,33 Vicente de la Barquera

102 ,85
מלונות 205  

מסעדות 218  
פסטיבלים 34, 109  

 San סן חואן ֶדה ֶּבֶלניֹו, פסטיבלים
37 Juan de Beleño

 San סן חואן ֶדה ָלה ֶפנָיה, מנזר
180–81 ,51 Juan de la Peña

 San Millán סן מיָאן ֶדה ָלה קֹוגֹוָיה
167 de la Cogolla

מלונות 207  
 San Miguel סן מיגל, בית־תפילה

155
 San Nicolás סן ניקולאס, האי

132
 ,33 San Sebastián סן סבסטיאן

136–9 ,134–5 ,125 ,51
יומיים בסן סבסטיאן 12-13  

מוניות 251  
מלונות 206  

מסעדות 220  
מפת רחובות מאוירת 7–136  

נמל התעופה 244, 245  
פסטיבל הסרטים 36, 139, 228,   

229
פסטיבלים 35, 36, 37, 139  

תחנת הרכבת 246  
36 San Froilán )סן פרֹוילאן )לּוגֹו

 San )סן ֶפרמין )פאמפלֹוָנה
158–9 ,21 Fermín

 Sant סנט ז'ֹואן ֶדה ֶלס ָאּבאֶדֶסס
 Joan de les Abadesses

196–7
מסעדות 223  

 ,85 ,15 ,10 Santander סנטַאנֶדר
114–15

חופים 87, 15–114  
מוניות 251  
מלונות 205  

מסעדות 219  
מפה 114  

נמל־התעופה 244, 245  
פסטיבלים 35  

תחנת הרכבת 246  
סנטה ֶאּולאלָיה ֶדה ָלה ּבֹוֶבָדה 

 Santa Eulalia de la Bóveda
83

 Santa סנטה ֶאֶלָנה, ֶארמיָטה
182 Elena

סנטה מריה ֶדה ֶאּונאֶטה, ֶארמיָטה 
 Santa María de Eunate, ֶדה

161 Ermita de

 Santa סנטה מריה ֶדה אֹוֵסייָרה
78 María de Oseira

סנטה קלרה, האי )סן סבסטיאן( 
138 ,136 Santa Clara

סנטו ֶאסֶטבֹו ֶדה ריּבאס ֶדה סיל, 
 Monasterio de Santo מנזר
77 Estevo de Ribas de Sil

סנטו דומינגו דה לה קאלסאָדה 
 Santo Domingo de la
167 ,14 ,11 Calzada

הדרך לסנטיאגו 25  
מלונות 207  

מסעדות 222  
פסטיבלים 34  

סנטו תומאס )חבל הבאסקים( 
37 Santo Tomás

 Santuario סנטּואריֹו ֶדה לֹויֹוָלה
142–3 de Loiola

115 Santoña סנטֹונָיה
 Santos סנטוס אינֹוֶסנֶטס

37 Inocentes
סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטלה 

 ,19 Santiago de Compostela
64–9 ,53

היסטוריה 41  
הקתדרלה 23, 5–24, 50, 65,   

66–7
יומיים בסנטיאגו ֶדה   

קֹומפֹוסֶטלה 13
מלונות 204  

מסעדות 217  
מפת רחובות מאוירת 5–64  

נמל־התעופה 245  
פסטיבלים 35, 83  
תחנת הרכבת 246  

ראו גם הדרך לסנטיאגו  
סנטיאגו, יום חגו של הקדוש 

)סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 83
 Santillana del סנטיאנה ֶדל מאר

100–101 ,87 ,85 ,50 Mar
מלונות 205  

מסעדות 219  
מפת רחובות מאוירת 11–110  
 Centro )ֶסנטרֹו נֶייֶמֶייר )ָאביֶלס

90 Niemeyer
 Sanctuari de סנקטּוַארי ֶדה נּוִרָיה

196 Núria
ספורט 229, 33–230

ספורט ופסטיבלים בחבל   
הבאסקים 147

ספורט אווירי 230, 233
ספורט חורף 232, 233
ספורט ימי 231, 233

ספני החוף הבאסקי 133
194 Cerdanya ֶסרדאנָיה

 Serra del Cadí ֶסָרה ֶדל קאדי
195

129 Serra, Richard ֶסָרה, ריצ'רד
נחש 124  

עניין של זמן 128  
 Cervantes, ֶסרוואנֶטס, קסטרו ֶדה

79 Castro de
190 Cerler ֶסרֶלר

 Cerqueda ֶסרֶקָדה, דולמן
60 dolmen

סתיו בצפון ספרד 36

ע
 Abd el עבד א־רחמן הראשון

40 Rahman I
)ה(עיר החדשה )סן סבסטיאן( 13, 

139
)ה(עיר העתיקה )סן סבסטיאן( 12, 

138
עיתונים 243

עליית מרים, חג 35
)ה(עץ של ֶגרניָקה 131
ערב השנה החדשה 37

פ
 Padilla, Juan de פאִדָיה, חואן ֶדה

171
70 Padrón פאדרֹון

מסעדות 216  
פאולוס השלישי, האפיפיור 

142 Paulus III
 Pallozas )ּפאיֹוסאס )בתים עתיקים

78 ,61
83 Palas de Rei פאלאס ֶדה ֵריי
 ,14 ,11 Pamplona פאמפלֹוָנה

156–9 ,149 ,51
הדרך לסנטיאגו 25  

היסטוריה 40  
מלונות 7–206  
מסעדות 222  

מפה 157  
נמל התעופה 244, 245  

158–9 San Fermín סן סנֶפרמין  
פסטיבלים 21, 35  

תחנת הרכבת 246   
182 Panticosa פאנטיקֹוָסה

Pasai- פאסאי־דֹוניּבאֶנה
140 Donibane
מסעדות 220  

 Pace, Gaetano פאֶסה, ָגֶאטאנֹו
143

70 Pazo de Oca פאסֹו ֶדה אֹוָקה
פאסֹו ֶדה ּבאסאן )קאמּבאדֹוס( 

70 Pazo de Bazán

פאסֹו ֶדה ראשֹוי )סנטיאגו ֶדה 
 Pazo de Raxoi )קֹומפֹוסֶטָלה

68 ,64
פאסֹו ֶדה ֶשלמיֶרס )סנטיאגו ֶדה 

 Pazo de )קֹומפֹוסֶטָלה
68 ,64 ,13 Xelmírez

61 Pazos )ּפאסֹוס )בתי אבן
77 Parada do Sil פאראָדה דֹו סיל
 Parador de פאראדֹור ֶדה ּבֶיילָסה

187 Bielsa
 ,200–201 Paradores ּפאראדֹוֶרס

203
 Pardo פארדֹו ּבאסאן, אמיליה

70 Bazán, Emilia
 Paret y פאֶרט ִאי ָאלָקזאר, לואיס

162 Alcázar, Luis
נוף ֶאל ָאֶרנאל בּבילָּבאֹו 8-9  

)ה(פארק האתנוגרפי של נהר 
 Parque )ָארנֹוָיה )ָאַיאריס

 Etnográfico do Río Arnoia
76-7

פארק הפרהיסטוריה )ואֶייה ֶדה 
 Parque de la )ֶטֶברָגה

98  Prehistoria
פארקים וגנים

גני סן קרלוס )ָא קֹורּונָיה(   
58 Jardines San Carlos

מֹונֶטה אּורגּול )סן סבסטיאן(   
138 ,136 Monte Urgull

מֹונֶטה איֶגלדֹו )סן סבסטיאן(   
139 Monte Igeldo

פארק ויֶסנֶטה לֹורֶיינֶטה   
 Parque de )קסטרֹופֹול(

88 Vicente Loriente
פארק ֶסרֹו ֶדה סנטה קטלינה   

 Parque del Cerro de )חיחֹון(
90 Santa Catalina

 Parque )פארק ֶפראָרה )ָאביֶלס  
90 de Ferrera
פארקים לאומיים

אֹורֶדָסה ִאי מֹונֶטה ֶפרדידֹו   
 ,11 Ordesa y Monte Perdido

186–9 ,182–3 ,51 ,30 ,15
 d’Aigüestortes ַאייגּוֶאסטֹורֶטס  

192–3 ,176
71 Illas Cíes ִאַייס סֶייס  

 Picos de פיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָפה  
104–7 Europa

ראו גם שמורות טבע  
 Pedro פדרו הראשון, מלך אראגון

191 ,180 I
 Pedro II פדרו השני, מלך אראגון

190
פּוֶאנֶטה אינטרנסיונאל )טּוי( 
74 Puente Internacional
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 ,20 Fuente Dé פּוֶאנֶטה ֶדה
106–7

מלונות 204  
רכבל 105  

 Puente de פּוֶאנֶטה ֶדה סן מיגל
179 San Miguel

 Puente Viesgo פּוֶאנֶטה וֶייסגֹו
109

מסעדות 218  
 Puente la פּוֶאנֶטה ָלה ֵרייָנה

161 ,149 Reina
הדרך לסנטיאגו 25  

מסעדות 222  
פּוֶאנֶטראּבָיה ראו אֹונדאריּבָיה
169 Fuenmayor פּוֶאנמאיֹור

 Puerto de פּוֶארטֹו ֶדה סֹומפֹורט
178 Somport

פֹוֶדרֹוסֹו, מאסטרו פדרו 
56 Poderoso, Maestro Pedro

107 Potes פֹוֶטס
מסעדות 218  

156 ,40 Pompey פֹומֵפיּוס
208 Fondas )פֹונדאס )מסעדות

פֹונֶטָאֵריַאס, פסטיבלים 
83 ,35 Ponteareas

72–3 Pontevedra פֹונֶטֶבדָרה
מלונות 204  

מסעדות 216  
מפה 72  

פסטיבלים 35  
57 Pontedeume פֹונֶטֶדאּוֶמה

 Punta dos פּונָטה דֹוס פראדֹוס
57 Prados

 Fontana, Carlo פונטנה, קרלו
142

194 Font-Romeau פֹונט־רֹומּו
פוניות, מלחמות 39, 40

 Ponce de פֹונֶסה ֶדה ֵליאֹון, דייגו
164 Léon, Diego

69 Fonseca פֹונֶסָקה, משפחת
116–17 Ponferrada פֹונֶפראָדה

56 Foz פֹוס
 Posadas )ּפֹוסאדאס )מסעדות

208
פֹוסאָדה ֶדה ואלֶדאֹון, מסעדות 

218 Posada de Valdeón
190 Posets פֹוֶסְטס

 Foster, Sir פוסטר, סר נורמן
23 Norman

194 Puigcerdà פּוצ'ֶסרָדה
מסעדות 223  

 Porta Miña )פֹורָטה מינָיה )לּוגֹו
80

 Porta Nova )פֹורָטה נֹוָבה )לּוגֹו
80

 ,12 Portugalete פֹורטּוגאֶלֶטה
131

182 ,175 Formigal פֹורמיגאל
 Forment, פֹורֶמנט, דאמָיה

191 ,167 Damià
197 Figueres פיֶגֶרס
79 Piornedo פיֹורֶנדֹו

58 Pita, María פיָטה, מריה
פייסטה ֶדל ָאגינאלדֹו )סן חואן ֶדה 

 Fiesta del Aguinaldo )ֶּבֶלניֹו
37

 Fiesta )פייסטה ֶדל אּומֹו )ָארֶנִדיֹו
36 del Humo

פייסטה ֶדל סנטו )סנטו דומינגו ֶדה 
 Fiesta del )ָלה קאלסאָדה

34 Santo
פייסטה ֶדל פאסטֹור )קסטרו 

 Fiesta del Pastor )אּורדיָאֶלס
109

פייסטה סן מאֶטאֹו )לֹוגרֹוניֹו( 
36 Fiesta San Mateo

פייסטה סנטה ָאּוֵריָאה )ויַאֶבלאיֹו( 
34 Fiesta Santa Áurea

פייסטה פאטרֹונאֶלס )טּוֶדָלה( 
35 Fiesta Patronales

פייסטות ופסטיבלים 7–34, 229
ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 109  

לֹוס ָסנֶפרמיֶנס )פאמפלֹוָנה(   
158–9

סן סבסטיאן 139  
ספורט ופסטיבלים בחבל   

הבאסקים 27, 147
פסטיבלים בגאליסיה 83  

פיניסֶטֶרה ראו קאּבֹו פיסֶטָרה
פיניקים 39

 ,95 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
195

141 Picart פיקארט
107 Pico Tesorero פיקֹו ֶטסֹוֶררֹו

 Picos de פיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָפה
85 ,50 ,30 ,20 Europa

השבילים הטובים ביותר 105  
פארֶקה נאסיֹונאל ֶדה פיקֹוס ֶדה   

ֶאּורֹוָפה 7–104
פסטיבלים 36, 109  

)ה(פירנאים המרכזיים והמזרחיים 
174–97

הטעמים של צפון ספרד 211  
טירות והרים 11, 15  

מלונות 207  
מסעדות 222-3  
מפה 172-173  
תחבורה 177  

)ה(פירנאים
מנות אופייניות 155  
של נאווארה 153  

ראו גם הפירנאים המרכזיים   
והמזרחיים

פלאָטֶרסק, סגנון 23, 119
 Playa Ostende פלאָיה אֹוסֶטנֶדה

115
 Playa el פלאָיה ֶאל סרדיֶנרֹו

114–15 Sardinero
 Playa del פלאָיה ֶדל ּבראסֹומאר

115 Brazomar
 Playa del פלאָיה ֶדל קאֶמיֹו

87 Camello
 Playa San פלאָיה סן לֹוֶרנסֹו

90 Lorenzo
ֶפלאיֹו הקדוש 95

 Pelayo ֶפלאיֹו, מלך ָאסטּוריַאס
106 ,95 ,41
הכתרתו 107  

הממלכות הצפוניות   
והֶרקֹונקיסָטה 42

הקרב בקֹובאדֹונָגה 106  
פסליו 90, 93  

פלאסה אלפונסו ֶסקֹונדֹו, ֶאל 
 Plaza Alfonso )קאסטו )אֹובֶיידֹו

94 ,93 II, El Casto
פלאסה ֶדה טֹורֹוס )פאמפלֹוָנה( 

157 Plaza de Toros
פלאסה ֶדה ָלה וירֶחן ּבלאנָקה 

 Plaza de la Virgen )ויטֹורָיה(
144 Blanca

פלאסה ֶדה ָלה קֹונסטיטּוסיֹון )סן 
 Plaza de la )סבסטיאן
137 ,12 Constitución

פלאסה ֶדה פֹורלֶייר )אֹובֶיידֹו( 
92 Plaza de Porlier

פלאסה ֶדל מאֶצ'ֶטה )ויטֹוריה( 
144 Plaza del Machete

פלאסה ֶדל קסִטיֹו )פאמפלֹוָנה( 
156 Plaza del Castillo

 Plaza )פלאסה מאיֹור )אֹובֶיידֹו
95 Mayor

 Plaza )פלאסה מאיֹור )ֵליאֹון
118 Mayor

 Plaza )פלאסה מֹויּוָאה )ּבילָּבאֹו
131 Moyua

פלאסה מריה פיָטה )ָא קֹורּונָיה( 
58 Plaza María Pita

 Plaza )פלאסה נּוֶאָבה )ּבילָּבאֹו
127 Nueva

 Flotats, Juan פלֹוטאטס, חּואן
142

147 ,27 Pelota ֶּפלֹוָטה

 Felipe II ֶפליֶפה השני, מלך ספרד
179 ,156 ,44

ֶפליֶפה החמישי, מלך ספרד 
178 ,45 Felipe V

 Felipe ֶפליֶפה השישי, מלך ספרד
47 VI

131 Plentzia פֶלנִצָיה
107 Peña Vieja ֶפנָיה ִוֶייָחה

 Peña ֶפנָיה מֹונֶטֶנגרֹו, אלונסו
70 Montenegro, Alonso

פנסיונים 200
פסחא 34

ֶפסָטה ָדה ָאריּבאָדה )ּבאיֹוָנה( 
34 Festa da Arribada

ֶפסָטה מריה פיָטה )ָא קֹורּונָיה( 
35 Festa María Pita

)ה(פסטיבל הבינלאומי של 
 Festival סנטַאנֶדר

 Internacional de Santander
35

 Festival )פסטיבל הסיידר )נאָבה
35 de la Sidra

פסטיבלים ראו פייסטות 
ופסטיבלים

פעילויות חוץ 33–230
89 Pravia פראבָיה

 Praia a פראָיה ָא לאנסאָדה
71 Lanzada

פראָיה דאס קאֶטדָראיס )ריּבאֶדאֹו( 
 ,31 ,14 Praia das Catedrais

148–9 ,56
 Francés, פראנֶסס, ניקולאס

120 Nicolás
פראָסה דאס ְפראֶטריַאס )סנטיאגו 

 Praza das )ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה
65 ,13 Praterias

פראָסה דֹו אֹוּבראדֹוירֹו )סנטיאגו 
 Praza do )ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה

68 ,64 ,13 Obradoiro
 Praza Maior )פראָסה מאיֹור )לּוגֹו

82
 Praza )פראָסה סנטו דומינגו )לּוגֹו

81 Santo Domingo
פראָסה קינטאָנה )סנטיאגו ֶדה 

 Praza Quintana )קֹומפֹוסֶטָלה
68 ,65 ,13

פרהיסטוריים, אתרים 39
155 Albi dolmen דולמן ָאלּבי  

 Cerqueda דולמן ֶסרֶקָדה  
60 dolmen

דינוזאורים בָלה ִריֹוָחה 165  
 Valle de ואֶייה ֶדה ֶטֶברָגה  

98 Teverga
 Cueva de מערת ָאלטאמיָרה  

112–13 ,39 Altamira

 Cueva El מערת ּבֹוסֶקה  
106 Bosque

 Cueva de מערת טיטו ּבּוסִטיֹו  
102 Tito Bustillo

 Cueva Las מערת לאס מֹוֶנדאס  
109 Monedas

 Cueva מערת ָלה קֹובאסֶייָאה  
106 de la Covaciella

 Cueva de los מערת לֹוס קאֶנס  
106 Canes

 Cueva El Castillo מערת קסִטיֹו  
109

194 Cerdanya ֶסרדאנָיה  
 Puente Viesgo פּוֶאנֶטה וֶייסגֹו  

109
 Castro de קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה  

88 Coaña
 Ferro ֶפרֹו קאֵביירֹו, לוקאס

82 Caaveiro, Lucas
92 Fruela פרּוֶאָלה

57 Ferrol ֶפרֹול
מלונות 204  

מסעדות 216  
170 Frómista פרֹומיסָטה

פרחים, מרבדים )פֹונֶטָאֵריַאס 
וגֹונדֹומאר( 35, 83

 Batalla )ה(פרחים, קרב )לאֶרדֹו(
109 ,35 de Flores

68 Ferreira, J .ֶפֵרייָרה, ח
60 Ferreiro, José ֶפֵריירֹו, חוסה

פרימֹו ֶדה ריֶבָרה, גנרל מיגל 
46 Primo de Rivera, Miguel

ֶפרמינּוס הקדוש 158
פרננדו הראשון מלך ֵליאֹון 

170 Fernando I
פרננדו השני, מלך אראגון 

178 ,119 ,94 ,44 Fernando II
פרננדו השני, מלך קסטיליה 

156 Fernando II
פרננדו השלישי )'הקדוש'(, מלך 

41 Fernando III קסטיליה
פרננדו השלישי, מלך קסטיליה 

172 Fernando III
פרננדו השביעי, מלך ספרד 

156 ,114 ,45 Fernando VII
 Fernández, ֶפרננֶדס, גֶרגֹוריֹו

144 Gregorio
פרנסיס חאבייר 160

פרנציסקוס מאסיזי 68, 116
 Franco, פרנקו, הגנרל פרנסיסקו

 ,26 ,21 General Francisco
46–7

ֶגרניָקה־לּומֹו 131  
השפה הקטלאנית 196  

חבל הבאסקים 123  

פרנקים 41
ֶפֶרס ֶדה ַאנדראֶדה, הרוזן ֶפרנאן 

60 Pérez de Andrade, Fernán
146 Pérez, Ruy ֶפֶרס, רּוי
88 Frexulfe פֶרשּולֶפה

פשיעה 238, 239

צ
צ'ֹוריסֹוס, הנקניקים של ֵליאֹון 

116 Chorizos
29 Chivite צ'יביֶטה, יין

ציד 231, 233
ציורי מערות 39

ואֶייה ֶדה ֶטֶברָגה 98  
מערת אלטאמירה 39, 13–112  

מערת ּבֹוסֶקה 106  
מערת טיטֹו ּבּוסִטיֹו 10, 102  
מערת ָלה קֹובאסֶייָאה 106  

מערת לֹוס קאֶנס 106  
פּונֶטה וֶייסגֹו 109  

קּוֶאָבה 'ֶאל ָקסִטיֹו' 109  
קּוֶאָבה 'לאס מֹוֶנדאס' 109  

 Chillida, ִצ'ִייָדה, אדוארדו
Eduardo

בשבח האופק 90  
המוזיאון לאמנויות היפות   

)ּבילָּבאֹו( 131
כנסיית סנטה מריה ֶדל קֹורֹו )סן   

סבסטיאן( 138
מסרק הרוחות 13, 138  

סנטּואריֹו ֶדה אראנצאסּו 141  
פארֶקה ֶדה לֹוס פּוֶאּבלֹוס ֶדה   
ֶאּורֹוָפה )ֶגרניָקה־לּומֹו( 131

ציפורים 31–30
החוף האטלנטי מגאליסיה עד   

חבל הבאסקים 33
הפארק הלאומי אֹורֶדָסה ִאי   

מֹונֶטה ֶפרדידֹו 188
הפארק הלאומי פיקֹוס ֶדה   

ֶאּורֹוָפה 107
צ'ירינגיטֹוס )ברים על החוף( 

208 Chiringuitos
צליינות

הדרך לסנטיאגו 5–24  
מוזיאון הצליינות )סנטיאגו ֶדה   

קֹומפֹוסֶטָלה( 13, 69
צלילה 231

צמחוני, אוכל 209
צמחים

נופים וטבע בצפון ספרד 30-31  
הפארק הלאומי אֹורֶדָסה ִאי   

מֹונֶטה ֶפרדידֹו 188-9
פיקֹוס ֶדה ֶאּורֹוָפה 107  
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ק
 Cabo de Peñas קאּבֹו ֶדה ֶפניַאס

91 ,32
60 Cabo Vilán קאּבֹו וילאן

 Cabo קאּבֹו מאצ'יצ'אקֹו
132 Matxitxako

 ,13 Cabo Fisterra קאּבֹו פיסֶטָרה
60 ,53 ,32

 Cabezón de קאֶּבסֹון ֶדה ָלה סאל
108 la Sal

194 Cadí-Moixeró קאדי־מֹויֶשרֹו
39 Cádiz קאדיס

קאֶייה קאֶרָרה )סנטיַאָנה ֶדל מאר( 
110 Calle Carrera

70-71 Cambados קאמּבאדֹוס
מלונות 216  

 Camino de קאמינֹו ֶדה סנטיאגו
19 Santiago

 Campo del קאמפֹו ֶדל ָאגּוָאה
116 Agua

197 Camprodon קאמפרֹודֹון
 Canales קאנאֶלס ֶדה ָלה סֶייָרה

166 de la Sierra
 Cangas de קאנגאס דה אֹוניס

106 ,15 Onís
פסטיבלים 109  
מסעדות 217  

178 Candanchú קאנדאנצ'ּו
מלונות 207  

91 Candas קאנדאס
קאנו 231

139 Cano, Alonso קאנֹו, אלֹונסֹו
קאסאֶדבאל ָקליֹוסטרֹו, ראמון 

 Casadevall Callostro, Ramón
179

קאסאדֹו ֶדה ָאליסאל, חֹוֶסה 
191 Casado de Alisal, José

 Casas קאסאס ִאי נֹובֹוָאה, פרננדו
69 y Novoa, Fernando

 Casas, Gabriel קאסאס, גבריאל
69

 Casas rurales קאסאס רּוראֶלס
203 ,202

 Casa de )קאָסה ֶדה ּבֹוטיֶנס )ֵליאֹון
118 Botines

 Casa )קאָסה דֹוס מֹוָסאיקֹוס )לּוגֹו
82 ,81 dos Mosaicos

קאָסה ֶדל ָאגיָלה ִאי ָלה פאָרה 
 Casa del )סנטיַאָנה ֶדל מאר(

110 Águila y la Parra
 Casita קאסיָטה ֶדה לאס ּברּוחאס

182 de las Brujas
 Casco )קאסקֹו וֶייחֹו )ּבילָּבאֹו

126–7 ,12 Viejo

140 Caseríos )קאֶסריֹוס )בתי־אבן
94 Caeredo, Juan ָקֶאֶרדֹו, חואן

85 Carmona קארמֹוָנה
קארמֹוָנה, לואיס סלבדור 

141 Carmona, Luis Salvador
61 Carnota קארנֹוָטה

 Carrera, קאֶרָרה, מרטין ֶדה
141 Martín de

קו החוף 31
החוף האטלנטי מגאליסיה עד   

חבל הבאסקים 32-3
קּוֶאָבה ראו מערות

 ,84 ,15 Covadonga קֹובאדֹונָגה
106 ,104

פסטיבלים 36  
קֹובאדֹונָגה, קרב )718( 

106 ,85 ,41 Covadonga
קֹובארּוּביָאס, אלונסו 

69 Covarrubias, Alonso
175 Cobo, Lopez קֹוּבֹו, לֹוֶפס

 ,89 ,32 ,14 ,10 Cudillero קּוִדֶיירֹו
198–9

מלונות 204  
195 Cot, Ramon קֹוט, ראמון
166 Cuyacabras קּויאָקּבראס

193 Coll קֹול
 Cola de קֹוָלה ֶדה קאּבאיֹו

187 Caballo
 Colón, קולומבוס, כריסטופר

115 ,73 ,44 Cristóbal
קֹוֶלחיַאָטה ֶדה סנטה חּוליַאָנה 

 Collegiata )סנטיַאָנה ֶדל מאר(
111 de Santa Juliana

קולנוע 228, 229
פסטיבלים 36, 139, 228, 229  

קֹוֶלשיַאָטה ֶדה סנטה מריה ֶדל 
 Colegiata )קאמפֹו )ָא קֹורּונָיה
 de Santa María del Campo

58
קֹוֶלשיַאָטה סנטה מריה ָא ֵריַאל דֹו 
סאר )סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה( 
 Colexiata Santa María a Real

69 do Sar
קֹוֶלשיֹו ֶדה פֹונֶסָקה )סנטיאגו ֶדה 

 Colegio de )קֹומפֹוסֶטָלה
69 Fonseca

קֹוֶלשיֹו סן ֶחרֹונימֹו )סנטיאגו ֶדה 
 Colexio San )קֹומפֹוסֶטָלה

68 ,54 Jerónimo
 Coma Pedrosa קֹוָמה ֶפרדֹוָסה

195
108 ,85 ,15 Comillas קֹומיָאס

מלונות 204  
פסטיבלים 109  

 Congosto קֹונגֹוסטֹו ֶדה ֶונטאִמיֹו
190 de Ventamillo

129 Koons, Jeff קּונס, ג'ף
קֹוָסה, חואן סבסטיאן ֶדה ָלה 

 Cosa, Juan Sebastián de la
115 ,44

קֹוסֹו ּבלאנקֹו )קאנגאס ֶדה אֹוניס( 
109 Coso Blanco

קֹוסֹו ּבלאנקֹו )קסטרו אּורדיָאֶלס( 
35 Coso Blanco

197 Costa Brava קוסטה ּבראָבה
 Costa da קוסטה ָדה מֹורֶטה

60 ,55 ,13 Morte
85 Costa Verde קוסטה ֶורֶדה

טיול בקֹוסָטה ֶורֶדה 10, 15–14  
40–41 Córdoba קורדוּבה

 Corro, Antonio קֹורֹו, אנטוניו ֶדל
102 del

31 Corrubedo קֹורּוֶּבדֹו
 Cortázar, קֹורָטסאר, אנטוניו

139 Antonio
 Cortázar, קֹורָטסאר, ראמון

139 Ramón
 Kursaal )קּורסאל )סן סבסטיאן

229 ,139
 Corpus Christi קֹורפּוס ּכריסטי

35
175 Catalonia קטלֹוניה

כנסיות רומאנסקיות בקטלוניה   
194

לשכת מידע לתיירים 237  
קטלאנית 196  

קטנוע 250
קידומות 242

215 Queimada ֵקיימאָדה
40 Caesar, Julius קיסר, יוליוס

קיץ בצפון ספרד 35
 Quirós, קירֹוס, חוסה ֶּברנאלדֹו ֶדה

94 José Bernaldo de
42 Clavijo )844( קלאביחֹו, קרב

165 ,14 Calahorra ַקָלאֹוָרה
ֶקֶלדֹוניּוס הקדוש 114, 165 

)ה(קלטי, פסטיבל )אֹורטיֵגייָרה( 35
קלטים 19, 20, 39

חמת־חלילים אסטּוריאנית 90  
קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה 88  

קסטרֹופֹול 88  
129 Klein, Yves קליין, איב

60 ,13 Camariñas ָקמאריניאס
ָקמפאנָיה, פדרו ֶדה, הערצת מלכי 

 Campaña, Pedro de הקדם
120

קמפינג 202, 203

ָקנַטּבִרָיה ראו ָאסטּוריַאס 
וָקנַטּבִרָיה

ָקנטיגאס ֶדה סנטה מריה )אלפונסו 
 Cantigas de )'העשירי 'החכם

43 Santa María
 Cañon de קניון ֶדה ָאנִייְסקלֹו

187 Añisclo
קניות 7–224

אמצעי תשלום 224  
בתי כלבו ומרכולים 225  

מה לקנות בצפון ספרד 7–226  
מכירות סוף עונה 224-5  

מע״מ 224  
מרכזי קניות 225  

שווקים 225  
שעות פתיחה 224  

 Castillo de ָקסִטיֹו ֶדה מאֶצ'ר
178 Macher

 Castejón de Sos ָקסֶטיֹון ֶדה סֹוס
190

 Castelao, ָקסֶטָלאֹו, אלפונסו
72 Alfonso

 Castro קסטרו אּורדיָאֶלס
115 ,85 ,15 ,10 Urdiales

מלונות 204  
מסעדות 217  

פסטיבלים 35, 109  
 Castro de קסטרו ֶדה ּבארֹונָיה

70 Baroña
 Castro de קסטרו ֶדה ֶסרוואנֶטס

79 Cervantes
 Castro de קסטרו ֶדה קֹוַאנָיה

88–9 Coaña
 Castro קסטרו קאלֶדלאס

77 Caldelas
 Castro, קסטרו, רֹוָסלָיה ֶדה

71 ,69 Rosalía de
בית־מוזיאון רֹוָסלָיה ֶדה קסטרו   

)פאדרֹון( 70
88 Castropol קסטרופֹול

קפה 214
196 Queralbs ֶקראְלְּבס

195 Queralt ֶקראלט
 Cruceiros )קרּוֵסיירֹוס )צלבי אבן

61
קרל, הארכידוכס מאוסטריה 45

קרל הגדול, הקיסר 41, 95
אנדורה 195  

הקרב ברֹונֶססבאֶייס 154  
קרל החמישי, הקיסר ראו קרלוס 

הראשון
45 Carlos, Don קרלוס, דון

קרלוס הראשון, מלך ספרד 
 Carlos I )הקיסר קרל החמישי(

146 ,44
ּבּורגֹוס 170  
ויֵביירֹו 56  

 Carlos II קרלוס השני, מלך ספרד
163 ,45

קרלוס השלישי, מלך ספרד 
162 ,95 ,45 Carlos III

קרלוס החמישי, מלך ספרד 
164 Carlos V

קרליסטים, מלחמות 45
קרמיקה 227

קרנבל, תהלוכת )לאנץ( 37
75 Crecente ְקֶרֶסנֶטה

קרתגו 40
קתדרלות

אּוֶאסָקה 43, 191  
אֹובֶיידֹו 93, 94  

אֹוּוֶרנֶסה 22, 75  
ָאסטֹורָגה 117  

ּבּורגֹוס 148, 170, 3–172  
ּבילָּבאֹו 12, 127, 130  

ָּברּבאסטרֹו 190  
ג'ירֹוָנה 197  

דמי כניסה 237  
חאָקה 179  

טּוי 74  
לה ֶסאּו ד'אּורֵז'יי 194  

לּוגֹו 80, 82  
לֹוגרֹוניֹו 164  

ֵליאֹון 22, 24, 21–120  
מֹונדֹונֶיידֹו 56  

סן סבסטיאן 13, 139  
ָסנטָאנֶדר 114  

סנטו דומינגו ֶדה לה קאלסאָדה   
167 ,14

סנטיאגו ֶדה קֹומפֹוסֶטָלה 13,   
66–7 ,65 ,50 ,24–5 ,23

פאמפלֹוָנה 25, 157  
ַקָלאֹוָרה 165  

קתדרלת סנטה מריה )קתדרל   
וֶייָחה, ויטֹוריה( 144

קתדרלה נּוֶאָבה )ויטֹוריה( 145  
רֹוָדה ֶדה איסאֶּבָנה 190  

ר
165 Raón ָראֹון, האחים

 Rajoy, Mariano ראחֹוי, מריאנו
47

ראמאֶלס ֶדה ָלה ויקטוריה 
115 Ramales de la Victoria

ראמירֹו הראשון, מלך ָאסטּוריַאס 
97 ,96 ,95 ,42 Ramiro I

ראמירֹו הראשון, מלך אראגון 
190 ,180 ,179 Ramiro I
ראמירֹו השני, מלך אראגון 

191 Ramiro II
ראמיֶרס ֶדה חֹוֶבה, קרלוס מיגל 

 Ramírez de Jove, Carlos
90 Miguel

ראָפה דאס ֶּבסטאס )פֹונֶטֶבדָרה 
35 ,34 Rapa das Bestas )ולּוגֹו
204 Reboredo ֶרּבֹוֶרדֹו, מלונות

184–5 Revilla ֶרִבָייה
ֶרגאטאס ֶדה ָלה קֹונָצ'ה )סן 

 Regatas de La )סבסטיאן
36 Concha

131 Regoyos ֶרגֹויֹוס
רדיו 243

רּוָאה נֹוָבה )סנטיאגו ֶדה 
65 Rúa Nova )קֹומפֹוסֶטָלה

 Rubens, Peter רּוֶּבנס, פטר פול
139 Paul

 Roda de רֹוָדה ֶדה איסאֶּבָנה
190 Isábena

 Rodríguez, רֹודריֶגס, ֶונטּוָרה
157 Ventura

154 Roland רולנד
רומאים 19, 39, 40

אֹוּוֶרנֶסה 75  
ָאסטֹורָגה 117  

ֵליאֹון 118  
רומאנסקית, אדריכלות 22

אדריכלות רומאנסקית באֹובֶיידֹו   
96-7

כותרות עמודים 181  
כנסיות 25  

כנסיות בקטלוניה 194  
רֹוֶמִרָיה ֶדה נאֵסיירֹו )ויבֶיירֹו( 
35 Romería de Naseiro

 ,11 Roncesvalles רֹונֶססבאֶייס
154 ,150 ,19 ,14

רֹונֶססבאֶייס, קרב )778( 
154 ,149 ,41 Roncesvalles

155 Roncal רֹונקאל
מסעדות 222  

 Roza, רֹוָסה, גֶרגֹוריֹו ֶדה ָלה
94 Gregorio de la

 Rucabado, רּוקאּבאדֹו, ליאונרדו
114 Leonardo

128 Rothko, Mark רֹותקֹו, מארק
109 Retortillo ֶרטֹורִטיֹו

56 Rías Altas ִריַאס אלטאס
 Rías )ִריַאס ּבאיָשס )ִריַאס ּבאחאס
70 ,50 ,31 Baixas )Rías Bajas(
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74–5 Ribadavia ריּבאדאבָיה
מסעדות 216  

56 ,14 ,10 Ribadeo ריּבאֶדאֹו
 ,85 ,15 Ribadesella ריּבאֶדֶסָיה

102
מלונות 205  

מסעדות 218  
 Monasterio ריּבאס ֶדה סיל, מנזר

77 de Ribas de Sil
ריָּבה לאדרֹון ֶדה ֶגבאָרה, 

 Riba Ladrón פרנסיסקו ֶדה ָלה
 de Guevara, Francisco de la

94
28 Ribeiro ריֵּביירֹו, יין

 Ribera, ריֶּבָרה, חּוֶסֶפה ֶדה
139 ,131 Jusepe de

 Rivero, Juan de ריֶברֹו, חואן ֶדה
94

 Ría de Bilbao ִרָיה ֶדה ּבילָּבאֹו
131

57 Ría de Viveiro ִרָיה ֶדה ויבֶיירֹו
36 Reinosa ֵריינֹוָסה, פסטיבלים

196 Ripoll ריפֹול
רכבת 7–246

הזמנת כרטיסים 247  
לוחות זמנים 247  

רכבות אזוריות 247  
רכבות לתיירים 247  
תחנות רכבת 7–246  
תעריפי נסיעה 247  

רכבת הכבלים )סן סבסטיאן( 
139 Funicular

 RENFE רכבת, הרשת הלאומית
247 ,246

29 Remelluri ֶרֶמלּורי, יין
רנסאנס, אדריכלות 23

רפואה, שירותי 238
רפטינג 231

רפטינג בנהר ֶאסָקה )ּבּורגּוי( 34  
40 Reccared ֶרקאֶרד

 ,41 Reconquista ה(ֶרקֹונקיסָטה(
85

הממלכות הצפוניות   
והֶרקֹונקיסָטה 42-3

ש
שגרירויות 237
שווקים 225

שוורים, מרוץ 35, 156, 157
 Rosa dos Ventos שושנת הרוחות

18
שטיחי־קיר, מוזיאון )סנטיאגו ֶדה 

קֹומפֹוסֶטָלה( 67
שטרות 241
שיחון 265-8

שיט, תחרות בנהר ֶסָיה 
35 Sella )ָאסטּוריַאס(

שיט 231
המוזיאון הימי )סן סבסטיאן(   

138 ,136
מעבורות 245  

ספורט מים 231  
שירותים ציבוריים 239
שליחים, שירות 243

שמש 35
שנירקול 231

שעון 237
שעות פתיחה 237

בנקים 240  
חנויות 224  

מסעדות 208  

שפה 236
באסקית 27  

קטלאנית 196  
ֶאּוסֶקָרה 123, 149  

שיחון 273-80  

ת
תחבורה 51–244
אוטובוס 250  

אוטובוסים בינעירוניים 249  
אופניים, קטנוע ואופנוע 250  

אזהרות מסע 236, 237  
ָאסטּוריַאס וָקנַטּבִרָיה 86  

בערים 51–250  
גאליסיה 54  

הפירנאים המרכזיים והמזרחיים   
177

חבל הבאסקים 125  
חשמלית 51–250  

טיסה 5–244  
טרמפים 249  

מונית 250, 251  
מטרו 251  

מכונית 9–248, 251  
מעבורות 245  

נאבאָרה וָלה ִריֹוָחה 150  
רכבת 7–246  

 Teatro )תיאטרו ָאריַאָגה )ּבילָּבאֹו
126 Arriaga

תיאטרון 228, 229
תפריטים 9–208
תקשורת 3–242
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