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Spectacular frescoes adorn the dome and altar inside Peterkirche

העיר העתיקה של וינה, המכונה איֶנֶרה 
שטאט (Innere Stadt - העיר הפנימית) 
התפתחה בשטח שגבל בתעלת הדנובה 
מצד אחד והוקף בחומה בצורה משלושת 
הצדדים האחרים. במאה ה�19 נסלל בתוואי 
החומה הרחוב האלגנטי רינגשטראֶסה. 
בתחומי העיר הפנימית נותרו שרידים 
עתיקים רבים, המעידים על ההיסטוריה 

מתקופת  העיר  של  רבת�התהפוכות 
הרומאים עד ימינו, ואינספור מוזיאונים 
של  העשירה  מורשתה  את  מגוללים 
אוסטריה כולה. זהו גם אחד האזורים 
שוכנים  כאן  בווינה:  ביותר  התוססים 
המסעדות ובתי�הקפה האופנתיים ביותר, 
הבילוי  ואתרי  ביותר  היקרות  החנויות 

שפתוחים עד השעות הקטנות.

העיר הפנימית

רחובות, רבעים וכיכרות
2 גראֶּבן

8 ד"ר�איגנאץ� ָזייֶּפל�ּפלאץ
w שֶווֶדנּפלאץ

r הרובע היהודי

u הֹוֶהר מרקט

o שּולהֹוף

p ָאם הֹוף

a פָריּונג

s ֶהֶרנגאֶסה

d מינֹוריֶטנּפלאץ

f מיכֶאֶלרּפלאץ

h ֶהלֶדנּפלאץ

l יֹוֶזְפסּפלאץ 
b ֶקרְנְטֶנר שטראֶסה

מבנים עתיקים
5 בית מוצרט

q אּוראנָיה

y ָאלֶטס ראטָהאּוס

i ֶּבמיֶשה הֹופָקנצלאי
j ָאלֶטה ּבּורג עמ' 72-3

כל האתרים
k בית הספר הספרדי לרכיבה 

עמ' 71
v וינֶטרּפאֶלה ֶדס ּפרינֶצן אֹויֶגן

כנסיות
1 פטרסקירֶכה

3 שֶטָפנסדֹום עמ' 72-3

6 דֹויטשאֹורֶדנסקירֶכה ָסנקט 
אליזבת

7 פרנציסָקֶנרקירֶכה

9 דומיניָקֶנרקירֶכה
e רּוֶּפרטסקירֶכה

ראו מפות הרחובות 2 ו�3

t מריה ָאם ֶגשטאֶדה

z אאוגוסטיֶנרקירֶכה

c ָקּפּוציֶנרקירֶכה וָקייֶזרגרּופט

מוזיאונים
4 מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון 

לאמנות דתית
0 המוזיאון האוסטרי לאמנות 

שימושית
x אלברטינה

פארק
g פולקסגארטן

57  | ורים  נה בחלוקה לאז י ו  

0 250
מ'

ֶקּפריאֹוֶלה
הסוס מזנק לאוויר תוך כדי בעיטה ברגליו 

האחוריות.

ּפיָאף
הסוס טופף 

במקום, לרוב 
בין שני עמודים.

קרּוּפאד
הסוס מזנק באוויר, 
כשרגליו הקדמיות 
והאחוריות כפופות 

מתחת לבטנו.

פעלולי רכיבה
הסוסים עוברים אימונים 

מיוחדים, ותנועותיהם 
משתלבות למחול מתוכנן 
בקפידה. הפרשים רוכבים 

על סוסים לבנים מזן 
ליּפיצאֶנר - הכלאה של סוסים 

ספרדיים, ערביים וֶּברֶּבריים.
ליבאֶדה 

הסוס נעמד על רגליו האחוריות, 
כשקרסוליו כמעט נוגעים בקרקע.

תבליטי מלאכים במיכֶאֶלרקירֶכה, מיכֶאֶלרּפלאץ

f מיכֶאֶלרּפלאץ

 ,2A @ Herrengasse  B4 2 מפה
 3A

 (Michaelerplatz) כיכר מיכאל
משתרעת למרגלות מיכֶאֶלר 

טָרקט, מבנה�הכניסה המפואר 
המוביל לחצר הפנימית של 

מתחם הארמון. משני צדי השער 
הענק ניצבות מזרקות�קיר 

מהמאה ה�19, בתכונונו של 
רודולף וואֶייר, המייצגות את 

עוצמתה של האימפריה באדמה 
ובים. המבנה הוקם על חורבותיו 

של תיאטרון החצר העתיק.
מיכֶאֶלרקירֶכה (כנסיית מיכאל 

הקדוש) היתה בעבר כנסיית 
הקהילה של חצר הקיסר. לפי 

האמונה נוסדה הכנסייה בשנת 
1221 בידי ליאופולד השישי לבית 

ּבאֶּבנּבּורג; החלקים העתיקים 
ביותר ששרדו נבנו במאה 
ה�13. את צורתה הנוכחית 

קיבלה הכנסייה ב�1792, אז 
נוספה לה חזית ניאו�קלאסית 

ונשמר השער הבארוקי. בפנים 
תראו אחד המזבחות היפים 

ביותר בסגנון הרוקוקו בווינה; 
בתבליט הגבס (סטּוקֹו) שמעליו 

מתואר גירושם של המלאכים 
המורדים מהשמיים, ומגולפת 

קבוצת מלאכים שבראשה 
מלאך�הפנים גבריאל.

במאות ה�17 וה�18 נטמנו בני 
הקהילה האמידים בקריפטה 

שמתחת לכנסייה. הגופות 
השמורות�היטב מוצגות לראווה 

בארונות פתוחים, לבושות 
בבגדי הקבורה הרשמיים.

ב�1990 נתגלו מתחת לכיכר 
שרידים של מחנה רומי 

ויסודות מימי הביניים.

g פֹולקסגארֶטן

 A4 2 מפה Dr.-Karl-Renner-Ring
 2A @ D ,2 ,1 v Herrengasse 

פתוח אפריל-נובמבר 6:00-22:00, 
דצמבר-מרץ 6:30-22:00

גן העם (Volksgarten) הוקם 
ב�1820, כשנפוליאון הורה 

להרוס את חומת העיר. הגנים 
הצרפתיים המתוחכמים 
בסגנון רשמי (ובפרט גני 
הוורדים המקסימים) היו 

למקום מפלט אופנתי.
בני החברה הגבוהה בילו 

את זמנם באחד משני 
מבנים קלאסיציטיים שתכנן 
פטר נֹוּביֶלה - ֶתֶזאּוסֶטמֶּפל 
(Theseustempel - מקדש 

תזאוס) וקֹורטיֶשס קפה�ָהאּוס 
 ,(Cortisches Kaffeehaus)
שכמה שרידים ממנו נותרו 
ב-Garden Café של היום. 

פסל תזאוס, שיצר קאנֹוָבה 
עבור ה'מקדש', שוכן היום 
במוזיאון לתולדות האמנות 
(ראו עמ' 88-91), ובמקומו 

ניצב מול המבנה פסל אתלט 
מאת יוזף ֶמלֶנר (1921). בגן 

יש גם אנדרטה למחזאי פרנץ 
גרילּפארֶצר ומזרקה המוקדשת 

לקיסרית אליזבת (סיסי).

h ֶהלֶדנּפלאץ

 Volkstheater M A5 ,A4 2 מפה
2A @ D ,46 ,2 ,1 v נֹוֶייה ּבּורג 

טל' 52-524-484 פתוח ב', ד'-א' 
9 & 10:00-18:00

במאה ה�19, כשווינה הורחבה 
ושופצה ברוב פאר, תוכננה 

 (Heldenplatz) כיכר הגיבורים
כפורום קיסרי מרשים, צמוד 

להֹופּבּורג ומוקף מבנים חדשים 
שיועדו לאוספי האמנות של בית 

הבסבורג. בנייתו של הארמון 
הראשון במתחם הושלמה 

ב�1913, אבל בשלב זה כבר 
התקרבה הקיסרות לסוף ימיה.

מהפורום המתוכנן נותרה 
כיכר רחבת�ידיים וריקה 
- המרחב הציבורי הגדול 

ביותר בווינה. ב�1938 הכריז 
כאן היטלר על סיפוחה של 

אוסטריה לרייך השלישי. 
הכניסה הראשית לכיכר היא 

ּבּורגטֹור (Burgtor - שער 
הארמון), שנבנה ב�1824 

לרגל ניצחונה של קואליציה 
בראשות אוסטריה על נפוליאון 

בקרב לייפציג (1813). מאוחר 
יותר הוצבה במבנה�השער 

אנדרטה לחייל האלמוני. בכיכר 
יש גם שני פסלים של גיבורי 

מלחמה (הארכידוכס קרל 
והנסיך אֹויֶגן מסאבויה) על 

סוסיהם, מאת אנטון ֶפרנקֹורן.
פסלו של הנסיך אֹויֶגן ניצב 

 Neue) בחזיתו של נֹוֶייה ּבּורג
Burg - הארמון החדש). 

בארמון שוכן כיום מוזיאון 
 ;Ephesos Museum) ֶאֶפסֹוס

על שם האתר הארכיאולוגי 
בטורקיה שבו נחשפו רוב 

המוצגים) ויש בו גם אוסף של 
כלי נגינה עתיקים, שאחדים 
מהם השתייכו למוסיקאים 

ידועים. אוסף כלי�נשק 
המוצג כאן נמנה עם הגדולים 

ביותר באירופה והמוזיאון 
לאתנולוגיה מתמקד בתצוגות 

נאות מאפריקה ומהמזרח.

פסל הנסיך אֹויֶגן על סוסו, ֶהלֶדנּפלאץ

j ָאלֶטה ּבּורג

ראו עמ' 72-3.

רוכב בלבוש אופייני
המשתתפים במופעים לובשים 

מדים מסורתיים ויושבים על 
אוכפים אלגנטיים מבדים רקומים.

ז'קט בגון הקפה עם 
שתי שורות של 

כפתורי פליז

כפפות�עור 
בהירות

מגפיים ארוכים 
עד מעל הברכיים

מכנסי רכיבה 
מעור�אייל

k בית הספר הספרדי לרכיבה

שּפאניֶשה ָרייטשּוֶלה (Spanische Reitschule) נוסד 
ב�1572. תחילה אימנו כאן סוסים למטרות מעשיות, 
אבל התצוגות הקרקסיות המועלות כאן היום נועדו 

לבידור בלבד ונמנות עם המופעים הפופולריים 
ביותר בעיר. המופעים מתקיימים בווינֶטר�ָרייט�שּוֶלה 

(Winterreitschule - בית�החורף של בית הספר לרכיבה), 
שנבנה בשנים 1729-1735 בתכנונו של יוזף 

עמנואל פיֶשר פון ֶארלאך. שריפה שהשתוללה 
בהֹופּבּורג ב�1992 הרסה אחדים ממבני 

האורווה וכמעט הובילה להפסקת המופעים.

חלל הפנים של וינֶטר�ָרייט�שּוֶלה
את אולם המופעים המרהיב 

מפארים עיטורי גבס, נברשות, 
תקרה המחולקת לריבועים 

ו�46 עמודים לאורך הקירות.

כובע דו�קרני שחור עם 
סרט�צמה בצבע זהב

חשוב לדעת
מידע שימושי

 B4 2 מפה Michaelerplatz 1
 srs.at ∑ 53-39-031 'טל

פתוח ינו'-יונ', אוג'-דצמ': ג'-שבת 
& 10:00-12:00

תחבורה
 .Stephansplatz ,% Herrengasse

.3A ,2A @
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מפת רחובות מאוירת: 
אזור שֶטָפנסדֹום

אזור זה של וינה נבנה במאה ה�13, אבל עבר שינויים רבים 
במאות ה�17 וה�18, כשכנסיות ומבני�ציבור רבים שופצו 

כדי להפגין את עוצמתה וחשיבותה של שושלת 
הבסבורג. סמטאות קצרות מימי�הביניים 

עוברות לצד מבנים בארוקיים 
עצומים ובתי אחוזה בורגניים, 

שבקומות הקרקע שלהם 
יש לרוב חנויות, 

מסעדות ובתי�
קפה. גם בשעות 

הערב, כשהכנסיות 
והמוזיאונים 

נסגרים, הומה האזור 
תיירים ומקומיים.

 (Haas & Haas) בבית התה האס אּונט האס
מציעים את המבחר העשיר ביותר של תה 
וקפה בווינה, לצד ארוחות קלות וטעימות. 

הוא שוכן בחצר ומוקף ירוק מכל עבר.

4 . מוזיאון הקתדרלה 

והמוזיאון לאמנות דתית
צלב זה, המכיל את שרידיו 

של אנדריאס הקדוש, 
הוא אחד מבין האוצרות 
הרבים של אמנות דתית 
מימי הביניים, השמורים 

במוזיאון הקתדרלה.

3 . שֶטָפנסדֹום

המזבח הראשי הבארוקי של 
קתדרלת סטפנוס הקדוש עוצב 

בידי טֹוּביָאס ּפֹוק, ומצויר עליו 
סיפור מות�הקדושים של סטפנוס.

ֶשנלאֶטרנגאֶסה הוא 
רחוב פופולרי ונקרא 
על שם מנורת רחוב 

מברזל מחושל, שהעתק 
שלה ניצב ליד בית 

מס' 6. רוברט שומאן 
התגורר במס' 7. מעניין 

גם לראות את בית 
 Basilisk) הבסיליסק

House) ואת הכנסייה 
הבארוקית ָסנקט 

 ;St Bernhard) ֶּברְנהארט
בתמונה משמאל).

6 דֹויטשאֹורֶדנסקירֶכה 
ָסנקט אליזבת

כנסייה זו השתייכה למסדר הטבטוני, 
שסולק בידי נפוליאון ממזרח 

פרוסיה והעתיק את בסיסו לווינה.

לאורך ּבלּוטגאֶסה והרחובות 
הסמוכים פזורים שיכונים עם 

גינות ירוקות ומקסימות.

5 בית מוצרט
וולפָגנג אמדיאוס מוצרט 

התגורר בבית זה בשנים 1784-7, 
וכאן הלחין את נישואי פיגארו.

ֶּבֶקרשטראֶסה, לשעבר רחוב האופים של 
וינה, ידוע כיום יותר בחיי הלילה התוססים 

בו. לבית מס' 12 יש חזית רנסאנסית 
מרהיבה, ואילו זה שבמס' 7 מפורסם 

באורוות שלו ובחצרו המוקפת אכסדרות.

מפגשי האקדמיה למדעים 
מתקיימים באולם הכנסים של בניין 

האוניברסיטה לשעבר.

8 ד"ר�איגנאץ�ָזייֶּפל�ּפלאץ 
כיכר זו, אחת היפות ביותר 

בווינה, גובלת בכנסייה ישועית 
מרהיבה בסגנון הבארוק; בתמונה 

נראה פרט מתוך דוכן הכומר.

מפת איתור
ראו מפות הרחובות 2 ו�3.

העיר 
הפנימית

מדרום 
לרינגשטראֶסה

ורים  נה בחלוקה לאז י | ו  5859  |  העיר הפנימית 

0 50
מ'

מקרא
מסלול מומלץ

מידע שימושי כל אתר 3 
בווינה נסקר בנפרד, כולל 
כתובות, מספרי טלפון, שעות 
פתיחה, דמי כניסה, תחבורה 

וגישה לנכים. את מפתח הסמלים 
תמצאו בקפל הכריכה האחורית.

מפת האזור1 
להתמצאות קלה, 

האזורים ממוספרים ומופיעים 
במפה וכן במפות הרחובות 

של וינה, עמ' 121-5.

 וינה 
פרק זה מחלק את מרכז 

העיר וינה לשלושה אזורים: 
העיר הפנימית, מצפון למריה�

הילפר�שטראֶסה ומדרום 
לרינגשטראֶסה. אתרים מחוץ 
למרכז מפורטים בתת�הפרק 

וינה רבתי. האתרים בעיר 
מסומנים במפה ומתוארים 

בפרוטרוט לפי סדר המספרים.

כל העמודים המתייחסים לווינה 
צבועים בתגית אדומה.

מפת האיתור תסייע לכם להבין את 
מיקומכם ביחס לאזורים אחרים בעיר.

ברשימת כל האתרים נמנים 
האתרים המתוארים בפרק 

לפי קטגוריות: רחובות ובניינים 
היסטוריים, מוזיאונים וגלריות, 

כנסיות, פארקים וגנים.

מפת רחובות מאוירת 2 
במפה זו מצוירים 

האזורים המרכזיים בכל 
פרק במבט מלמעלה.

מסלול הליכה מומלץ מסומן 
בקו אדום לא�רציף.

אוסטריה. מידע על חנויות, על בידור, על 
מקומות לינה, על מסעדות ועל אירועי 
ספורט תמצאו בפרק מידע שימושי, ואילו 
טיפים  מרוכזים  לדעת  חשוב  בפרק 
לדעת  שכדאי  מה  כל  על  שימושיים 

כשמטיילים באוסטריה.

מדריך זה יסייע לכם למצות את המרב 
מביקורכם באוסטריה. הפרק הראשון, 
היכרות עם אוסטריה, ממקם את המדינה 
בהקשר הגיאוגרפי, ההיסטורי והתרבותי. 
האתרים  מפורטים  הבאים  בפרקים 
חלקי  ובשאר  וינה  בבירה  העיקריים 

כיצד להשתמש במדריך זה

זה  ך  | כיצד להשתמש במדרי  6

טראסות הכרמים התלולות ליד גאמליץ

כריית עפרות הברזל בשטירָיה החלה עוד 
בימי הרומאים (הם כינו את האזור נֹוריקּום) 
ונודעה לה השפעה מכרעת על תולדות 
האזור. לאחר שעבר מיד ליד בראשית ימי 
לקיסרות  המחוז  סופח  הביניים, 
ההבסבורגית במאה ה�13 ומאז נקשר גורלו 
בגורלה. לאורך השנים הותקף האזור 
ההונגרים  בידי  תחילה  רבות,  פעמים 
והטורקים ומאוחר יותר - לאחר שנהדף 
האיום הטורקי - גם בידי הצרפתים. על 
תקופות קשות אלה מעידים המבצרים 
והמנזרים  הגבעות  בראשי  הרבים 
המבוצרים המרשימים; אחדים מהם שרדו 
בקפידה  שוחזרו  ואחרים  בשלמותם 
לצורתם המקורית, כדי להצית את דמיונם 

של התיירים.

נופשים באים לשטירָיה בזכות האקלים 
הנוח והשלווה הכפרית - המחוז ידוע כ'לב 
הירוק של אוסטריה'. בצפון משתפלים 
המדרונות הדרומיים של הרי ָרקסאלֶּפן 
ובמערב, לאורך הגבול עם זלצבורֶגר לאנד, 
חולשות על השטח הפסגות הנישאות של 
ניֶדֶרה ָטאּוֶארן ושל האלפים של  רכס 
זלצבורג. יש כאן מספר אתרי סקי מעולים, 
ולמרגלות  שלאדמינג  באזור  בייחוד 
דאכשָטיין (הפסגה הגבוהה ביותר במחוז), 
שם מתחילים השבילים הטובים ביותר 
לסקי�מישור. זלצקאֶמרגּוט שבצפון המחוז 
צלולים.  אגמים  אזור מרהיב של  הוא 
הנהרות העיקריים בשטירָיה הם מּור, 
הזורם דרך גראץ, יובלו מירץ והנהר זאלָצה, 

יובל של הֶאנס.

ה ָי ר שטי
(Styria; בגרמנית שטאֶיירמארק -  מחוז שטירָיה 

Steiermark) בדרום�מזרח אוסטריה הוא השני בשטחו 
במדינה (16,387 קמ"ר), ואוכלוסייתו מונה 1.2 מיליון תושבים. 

כשלושה רבעים משטחי המחוז מכוסים יערות, כרי�דשא וכרמים, אבל תושביו 
עוסקים גם בכריית עפרות ברזל ובעיבודן; ֶארצֶּברג (הר עפרת הברזל), הבוהק 

בגוני אדום וחום, הוא אחד המראות המרשימים ביותר במחוז.

ּבאד ּבלּוָמאּו, מתחם נופש שתכנן הצייר פריֶדנסָרייך הּונֶדרְטוואֶסר
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מבט על אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד
עמק ואָכאּו, חלקו הצר ביותר של עמק הדנובה, מתפתל בלבה של אוסטריה תחתית, 

הידועה במישוריה הפוריים, ביקביה ובכפריה הציוריים. לגדותיו התלולות של הנהר 
מתנשאים בגאון מצודות, טירות ומנזרים מבוצרים, בהם המנזר הבנדיקטיני המרשים 

בֶמְלק. מזרחה משם משתרע ויֶנרוואלד (יער וינה), אזור נהדר לטיולים ברגל ובאופניים. 
מחוז ּבּורֶגנלאנד עשיר בבעלי�חיים ובצמחים ייחודיים, 

בפרט בסביבות נֹויזידֶלרֶזה. באזור מייצרים 
את היינות האדומים הטעימים ביותר 

באוסטריה ומעלים על נס את מורשתו 
של יוזף היידן, שהיה מלחין�החצר של 

משפחת ֶאסֶטרהאזי בָאייֶזנשטאט.

תחבורה
אל שני המחוזות מגיעות טיסות�

פנים מנמל התעופה הבינלאומי וינה�
שֶווכאט, שבו נוחתות טיסות מכל רחבי 

העולם. ָסנקט ֶּפלֶטן, צומת חשוב של 
כבישים ומסילות רכבת, ממוקמת על קו 
ֶוסטּבאן (Westbahn), ומסילות מובילות 

ממנה למריה�ֶצל, לקֶרמס, לטּוְלן ולגאמינג. 
ָסנקט ֶּפלֶטן שוכנת על הכביש המהיר ֶוסטָאאּוטֹוּבאן 

(Westautobahn), המקשר בין וינה לבין זלצבורג, 
ורשת צפופה של כבישים מכסה את האזור כולו.

במבנים מהמאה ה�16 סביב החצר המוקפת�אכסדרות ָטייֶזנהֹוֶפרהֹוף שוכן 
כיום מוזיאון ואָכאּו

כנסיית הקהילה הגותית בשּפיץ משקיפה על 
עמק ואָכאּו הציורי

נשים מרכלות 
בֶהֶרנּפלאץ, ָסנקט ֶּפלֶטן

טירת פָרנֶצנסּבּורג הפסאודו�גותית 
בָלקֶסנּבּורג

 מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

כל האתרים

1 ָסנקט ֶּפלֶטן עמ' 136-7

2 טּוְלן

3 קלֹוסֶטרנֹויּבּורג

4 קֹורנֹויּבּורג

5 ָלקֶסנּבּורג
6 ויֶנר נֹוישטאט

7 ּבאֶדן ָּביי וין
9 ֶגְטָווייג
0 קֶרמס

w דירנשָטיין
e ָוייֶסנקירֶכן

r שּפיץ

t ּבּורג ָאגשָטיין
y מנזר ֶמְלק עמ' 146-7

u שאלאּבּורג

i ָאמשֶטֶטן

o ָויידהֹוֶפן ָאן ֶדר איּבס 
p נֹויהֹוֶפן ָאן ֶדר איּבס
s ּבּורג פֹורכֶטנשָטיין

d נֹויזידֶלר ֶזה עמ' 156-7
f ָאייֶזנשטאט עמ' 158-9

g ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה
h רֹוָראּו

j ָהיינּבּורג

k שלֹוס הֹוף

מסלולים מומלצים
8 ויֶנְרוואלד 

q ואלדפירֶטל
a שֶנֶּברג

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 292-9 ו�310-25

Brno Jihlawa

Szombathely

Györ

Poysdorf

Mistelbach

Hohenau

Dürnkrut 

Wolkersdorf 

Gänserndorf

Laa an der 
Thaya Zellerndorf 

Purkersdorf 

Ebreichsdorf 

Deutschkreutz 

Oberpullendorf

Mannersdorf  
an der Rabnitz 

Grosspetersdorf 

Oberwart 

Güssing 

Aspang Markt 

Berndorf 

Mödling 

Schwechat 

Raabs an  
der Thaya 

Heidenreichstein

Schrems

Weitra

Groß 
Gerungs 

Ybbs

Purgstall 
an der Erlauf 

Lilienfeld 

St Aegyd- 
am-Neuwalde 

Göstling 

Wilhelmsburg 

Groß-Siegharts

Frauenkirchen 

Petronell 

Stockerau 

Pinkafeld 

Gloggnitz

Terz 

Zwettl 

Rastenfeld 

Ilmitz

Hollabrunn 

ורים  | אוסטריה בחלוקה לאז  134135  | נלאנד  וּבּורֶג  אוסטריה תחתית 

מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני
כביש נופי

מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול בינלאומי
גבול בין מחוזות

0 20
ק"מ

1

2

3

4

y מנזר ֶמְלק 
 (Melk) כ�60 ק"מ ממערב לווינה מתנשאים מעל מעל הגדה השמאלית של הדנובה העיירה ֶמְלק

והמנזר בשם זה, מעוזה הראשון של שושלת ּבאֶּבנֶּברג. במאה ה�11 הזמין ליאופולד השני את 
הנזירים הבנדיקטיניים מלאמּבאך לֶמְלק והעניק להם את האדמות ואת הטירה, ואותה הפכו 

למנזר מבוצר. המנזר, שנשרף כמעט עד היסוד ב�1297, נבנה מחדש פעמים רבות ובמאה ה�16 
עמד בפני מתקפות הטורקים. ב�1702 הורה ראש המנזר ֶּברתֹולד דיטָמייר על שיפוץ כללי ומקיף 

במתחם. יאקֹוּב ּפָרנדָטאּוֶאר, יוהן ֶּברנָהרט פיֶשר פון ֶארלאך, יוזף מּונֶגנאסט ואמנים מוערכים 
נוספים של התקופה השתתפו במיזם המושקע, שהפך את המנזר לפנינה בארוקית יפהפייה.

חצר ההגמונים
סביב החצר ערוכים מבנים מרשימים 

המעוטרים בפסלים של נביאים ובציורי�קיר 
המייצגים את שבע המידות הטובות.

ההכתרה בכתר הקוצים 
הציור רב�העוצמה מאת ֶירג ּברֹוי 

(1502) מוצג במוזיאון המנזר.

. שטיְפְטְסקירֶכה
בכנסיית המנזר 

(Stiftskirche) הבארוקית 
והנפלאה יש ציור תקרה 

מאת יוהן מיכאל רֹוטָמייר. 
על המזבח הראשי ניצבים 

פסלונים של פטרוס 
ופאולוס, הקדושים�

המגינים של הכנסייה.

. הספרייה
בספרייה המרשימה שמורים כ�100,000 כרכים, בהם 

2000 כתבי�יד ו�1600 ספרים מראשית ימי הדפוס. את 
ציור התקרה היפהפה יצר פאול טרֹוֶגר.

מראה כללי
ֶמְלק, המנזר הבארוקי היפה ביותר באוסטריה, הוא מבנה 

צהוב ענקי הניצב במיקום מרשים, בראש מצוק גבוה 
המשקיף על הדנובה.

המדרגות
מדרגות לולייניות עם מעקה מקושט 

מקשרות בין הספרייה לבין כנסיית המנזר, 
המקודשת לקדושים פטרוס ופאולוס.

. הצלבים של ֶמְלק
במנזר שמורים שני 

צלבים בעלי חשיבות 
היסטורית - האחד 

רומאנסקי (מסביבות 
1200, בתמונה) והשני, 

שנוצר בסוף המאה 
ה�14, מעוטר באבני�חן 

ומכיל (לפי האמונה) 
פיסה מ'הצלב האמיתי' 

שעליו נצלב ישו.

חשוב לדעת
מידע שימושי

  6500 * F3 מפת אוסטריה
 Kremser Strasse 5 n

טל' 02752-51160 מנזר ֶמְלק 
פתוח מאי-ספטמבר 9:00-17:00, 

מרץ, אפריל ואוקטובר 9:00-16:00, 
שאר השנה בסיור מודרך בלבד 

8 בתיאום מראש & 

 Melker) ֶמלֶקר זֹוֶמרשּפיֶלה _

Sommerspiele; יולי�אוגוסט).

תחבורה
 g £ @

מקרא

1 אולם השיש החדר המפואר, המעוטר בציור 
מאת פאול טרֹוגֶר, שימש לקבלות�פנים ולטקסים.

2 חצר פנימית
3 מזרקה בשני מפלסים מהמאה ה�17

4 טור המדרגות המפואר, המוביל לחדרי המגורים, 
מקושט בפסלים ובמלאכים�תינוקות (ּפּוטי).

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 292-9 ו�310-25
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g האלשטאט

 1000 * D4 מפת אוסטריה
 Seestrasse 169 n 4 £ @

hallstatt.net ∑ 06134-8208 'טל

העיירה הקטנה האלשטאט 
(Hallstatt) היא אחד היעדים 

המקסימים ביותר בָזלצקאֶמרגּוט. 
המצוק התלול של דאכשָטיין 

מספק תפאורה מרהיבה לעיירה 
ולאגם הסמוך, האלשֶטֶטר ֶזה 

(Hallstätter See). הבתים צפופים 
כל�כך, עד שרבים מהם נגישים 

אך ורק מצד האגם, בעוד הרחוב 
עובר מהצד האחר, מעל הגגות. 
אפילו התהלוכה המסורתית של 

קורפוס כריסטי מתקיימת באגם, 
בסירות מקושטות וחגיגיות. על 

כף סלעי מעל העיירה מתגלה הגג 
דמוי�הפגודה של ּפפארקירֶכה 

(Pfarrkirche), כנסיית הקהילה. 
היא נבנתה במאה ה�15, אבל 

הכיפה המדורגת נוספה בתקופה 
מאוחרת יותר. אחד השרידים 
העתיקים ביותר בכנסייה הוא 

תמונת�מזבח מגולפת מעץ של 
מריה הקדושה, המוזכרת לעתים 

בנשימה אחת עם המזבח של 
ּפאֶכר בָסנקט וֹולפָגנג (ראו עמ' 

j דאכשָטיינֶהֶלן

 ,Winkl 34 n D4 מפת אוסטריה
 Obertraun am Hallstättersee
dachstein- ∑ 0-50140 'טל

 salzkammergut.com

המערות שבמדרונותיו של 
רכס דאכשָטיין נמנות עם פלאי 
הטבע היפים והמרתקים ביותר 

באוסטריה. מערכת המערות 
(Dachsteinhöhlen) הענקית, 

שגילה נאמד במיליוני שנים, היא 
אחת הגדולות ביותר בכדור�

הארץ ומכוסה קרח�עד בן 500 
שנה. אחרי עידן הקרח האחרון 

יצרו זרמים תת�קרקעיים הרי 
קרח, קרחונים ומפלים קפואים 

במערות. המערה המרתקת 
מכולן היא ריֶזנָאייסֶהֶלה 

(Rieseneishöhle - מערת�
הקרח הענקית); אולמותיו 

של עולם�הקרח התת�קרקעי 
הסוריאליסטי נקראים על 

שם המלך ארתור והגיבורים 

תרבות האלשטאט כשם כולל 
לתרבות הקלטית של אותה 

תקופה (800-400 לפנה"ס). 
השפעתה של תרבות האלשטאט 
ניכרה גם בעומק צרפת, במדינות 

הסלאביות ובהונגריה של היום. 
ממצאים ואוצרות מתרבות 

האלשטאט מוצגים במוזיאונים 
רבים באוסטריה, אבל רובם 
שמורים במוזיאון של שלֹוס 

ֶאֶגנֶּברג, ליד גראץ (ראו עמ' 166). 
הממצאים הבודדים שנותרו 
בהאלשטאט עצמה מוצגים 

במוזיאון אתר המורשת העולמית 
 ;(World Heritage Museum)

האזור כולו הוכרז כאתר 
מורשת עולמית של אונסק"ו.

E זאלְצֶוולֶטן האלשטאט

Lahnstrasse 21 טל' -06132-200
2400 פתוח אפריל-אמצע ספטמבר 

9:30-16:30, אמצע ספטמבר-אוקטובר 
 salzwelten.at ∑ - & 9:30-15:00

E מוזיאון אתר המורשת 

העולמית
Seestrasse 56 טל' 06134-828015 

פתוח ינואר-מרץ ד'-ב' 11:00-15:00, 
אפריל ואוקטובר מדי יום 10:00-16:00, 

מאי-ספטמבר מדי יום 10:00-18:00, 
נובמבר�דצמבר ד'-א' 11:00-15:00 
museum-hallstatt.at ∑ =&

המיתולוגיים פרסיפל וטריסטן. 
התצורה המרהיבה ביותר 

במערה מכונה ’קפלת הקרח'.
במרחק�מה משם נפתחת 

במצוקי�הגיר של דאכשָטיין 

מערכת שנייה של מערות. 
אלה נקראות מאמּוטֶהֶלה 
(Mammut-höhle) - בשל 

גודלן העצום, לא על שם בעל�
החיים הפרהיסטורי. במערות 

אלה אין תצורות�קרח, אבל 
מתקיים מופע אורקולי מרהיב. 

אל שתי מערכות המערות 
מובילים שבילים היוצאים מתחנת 
הרכבל הראשונה. מסלול התיירים 
עובר במבוך של מנהרות, ערוצים 

וחדרים, באורך של כ�44 ק"מ 
ובהפרש גבהים של 1200 מ'. 

כמה מאולמות�המערה זכו 
לשמות מעוררי�השראה כמו 

’ממלכת הצללים' או ’קתדרלת 
החצות'. כדאי לבקר גם במערכת 
מערות שלישית, קֹוֶּפנּבריֶלרֶהֶלה 

 ,(Koppenbrüllerhöhle)
שהמעיין הענק בה הוא 

הגדול ביותר באזור.
כל המערות פתוחות למבקרים 

באביב ובקיץ בלבד (מאי-
אוקטובר; קֹוֶּפנּבריֶלרֶהֶלה 

מאי-ספטמבר). לקראת הביקור 
במערות, בייחוד במערת�הקרח, 

כדאי להצטייד בבגדים חמים.

h גֹוָזאּוֶזן

מפת אוסטריה n @ D4 גֹוָזאּו 
 06136-8295

אי�אפשר להעריך באמת את 
הקסם הייחודי של הָזלצקאֶמרגּוט 

מבלי לבקר באזור האלפיני 
 (Gosauseen) המרהיב של גֹוָזאּוֶזן

- שני אגמים הרריים קטנים 
במיקום נפלא, בלב סלעי�גיר 

החרוצים בערוצים עמוקים. 
 Vorderer) פֹורֶדֶרר גֹוָזאּוֶזה

Gosausee) משתרע בגובה 933 
מ' ונגיש במסלול קל יחסית, 

המשקיף לנוף מרהיב של 
ההרים מסביב ושל הקרחונים 

ברכס דאכשָטיין. הכביש 
 Hinterer) להינֶטֶרר גֹוָזאּוֶזה

Gosausee) מטפס בתלילות 
ביער צפוף. מהאגם, השוכן 

בגובה של 1154 מ', תוכלו 
לטפס אל הפסגות הסמוכות.
פסגות משוננות ומצוק אנכי 

מאפיינים את גֹוָזאּוקאם 
(Gosaukamm; 2459 מ'), ההר 

הציורי ביותר בסביבה; זו הנקודה 
המזרחית ביותר באלפים שנשארת 

מושלגת במשך כל השנה.

209). משני צדיה של מריה 
הקדושה מפוסלות ברברה 

הקדושה, פטרוניתם של הכורים, 
וקתרינה, הקדושה, המגינה 

על חוטבי�העצים. בצד הפנימי 
של כנפות�המזבח מצוירות 

סצינות מחייהם של ישו ושל 
מריה הקדושה. לצדי המזבח 
ניצבים כזקיפים שני קדושים�

אבירים, גיאורגיוס ופלוריאן.
סביב הכנסייה משתרע בית 

קברות ובלבו ניצב ָּביינָהאּוס 
(Beinhaus), מבנה ששימש 

חדר�מתים וקפלת�קבורה, וכיום 
שמור בו אוסף ייחודי ומצמרר. 

בקפלה העתיקה שמורות כ�1200 
גולגלות מעוטרות בדוגמאות 

פרחוניות, שעל רבות מהן חקוקים 
שמותיהם של המתים, סיבת 

המוות והתאריך. בשל מחסור 
חמור במקום בבית הקברות, נהגו 

להוציא את הגופות מהאדמה 
עשרה ימים אחרי הלוויה, כשאלה 

כבר הספיקו להרקיב, ולהעביר 
את השרידים אל חדר�המתים כדי 
לפנות מקום לארון הבא. התוצאה 
היא מחסן ייחודי זה. כמה צעדים 

מתחת לּפפארקירֶכה הקתולית 
ניצבת כנסייה פרוטסטנטית בסגנון 

ניאו�גותי, ולה מגדל צר וגבוה.
כ�500 מ' מעל העיירה, 

בקו אנכי כמעט, ממוקם 
 - Salzwelten) זאלְצֶוולֶטן

עולמות המלח), מכרה המלח 
העתיק ביותר בעולם, הנגיש 

רק באמצעות רכבל. 
בשנת 1846 נחשף בהאלשטאט 

בית קברות גדול ובו כ�2000 
קברים. הקברים העשירים 

בממצאים היו ברובם מתקופת 
הברזל, אבל כמה מהם היו 
עתיקים אף יותר, מתקופת 
הברונזה. לממצאים נודעה 

חשיבות ארכיאולוגית עצומה, 
ובעקבות גילוים נטבע המושג 

גולגלות מצוירות בקפלת�הקבורה 
ָּביינָהאּוס בּפפארקירֶכה של האלשטאט

ממצאים מתקופת הברונזה במוזיאון אתר המורשת העולמית בהאלשטאט
נחל הררי בערוץ צר ברכס דאשכָטיין

מערות�הקרח ברכס דאכשָטיין

ָזלצקאֶמרגּוט הפופולרי, ארץ של הרים ואגמים

הָזלצקאֶמרגּוט
במשך מאות שנים ציין השם ָזלצקאֶמרגּוט רק את חופי האגמים 

האלשֶטֶטרֶזה וטָראּונֶזה ואת העיירות ּבאד איְשל, האלשטאט 
וגמינֶדן. המלח, הנכרה באזור מאז ימי קדם, היה הגורם העיקרי 

להתפתחותו ולשגשוגו לאורך השנים, ובאזור נותרו מספר מכרות 
עד היום. במחצית השנייה של המאה ה�19 התפרסם האזור 

במעיינותיו המרפאים, ובמשך הזמן התרחב השם ָזלצקאֶמרגּוט 
לכל אזור האגמים ההררי, שהוא היום יעד התיירות הפופולרי 
ביותר באוסטריה. הוא כולל את הקצה המזרחי של האלפים 
של זלצבורג ואת הרכסים הציורים דאכשָטיין, טֹוֶטס ֶגּבירֶגה 
(Totes Gebirge - ’הרכס המת') וֶהֶלנֶגּבירגה (’הרי השאול'). 

בין הרכסים משתרעים 76 אגמים, שעם הגדולים והידועים 
בהם נמנים טָראּונֶזה, מֹונדֶזה, ָאֶטרֶזה, וֹולפָגנגֶזה והאלשֶטֶטר 

ֶזה. מסיבות היסטוריות משתרעת ’ארץ המלח' בשטחם של 
שלושה מחוזות באוסטריה: רוב האזור שוכן באוסטריה עילית, 

חלק קטן ממנו (בדרום) משתייך לשטירָיה, ואילו רוב אגם 
וֹולפָגנג ועיירת�הנופש ָסנקט גילֶגן שוכנים בזלצבורֶגר לאנד.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 292-9 ו�310-25
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מוקדי העניין העיקריים לכל 4 
אחד ממוקדי העניין העיקריים 

מוקדש דף או יותר, הכולל איורים 
תלת�ממדיים של האתר ההיסטורי, 

כולל תרשים המבנה מבפנים 
ומבחוץ. ערים ועיירות מעניינות 

מלוות במפת רחובות מאוירת, שבה 
משורטטים האתרים המומלצים.

מידע מפורט סקירה 3 
נפרדת מוקדשת לכל עיר 
חשובה ולכל אתר; סדר הצגת 

היעדים תואם את מספורם 
במפה האזורית. תחת כל ערך 

תמצאו מידע מפורט על מבנים 
חשובים ועל אתרים נוספים.

מפה אזורית במפה 2 
האזורית משורטטת רשת 

הכבישים הראשיים, והיא 
מספקת מבט�על של האזור 
כולו. כל הערכים ממוספרים 

ומסומנים במפה, ולצדה תמצאו 
עצות מועילות להתניידות ברחבי 

האזור ברכב צמוד, ברכבת 
ובאמצעי תחבורה אחרים.

 אוסטריה - חלוקה לאזורים 
פרט לווינה, מחולקת אוסטריה לשישה 
אזורים, שלכל אחד מהם מוקדש פרק 

משלו. הערים והיעדים המעניינים ביותר 
ממוספרים ומסומנים במפה האזורית.

לכל אזור צבע משלו - מפתח הצבעים 
מופיע בקפל הכריכה הקדמית.

לצד כל אחד ממוקדי העניין 
העיקריים ריכזנו מידע שימושי 

ומעשי לתכנון ביקורכם בו.

היכרות בפתח כל 1 
פרק מותווה אופיו של 
האזור בקווים כלליים, עם 

מידע על תולדות האזור 
ועל מוקדי עניין לתיירים.

במסגרות תוכלו לקרוא 
בהרחבה על נושאים רלוונטיים.
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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר ממוקדי העניין הבולטים באוסטריה, תוך 
הקפדה על צמצום מרבי של נסיעות ארוכות. הטיול הראשון שלפניכם הוא מסלול של 
יומיים בווינה, בירתה המרתקת של אוסטריה, שרבים בה מוקדי העניין, המונומנטים 
והאתרים המתאימים לכל המשפחה. המסלול עומד בפני עצמו, וניתן גם לשלב בינו לבין 
אחד המסלולים האזוריים שבהמשך, וליצור מסלול טיול של שבוע. בהמשך, מתוארים 
עוד ארבעה מסלולים של שבעה ימים, המכסים את היערות והכרמים של מזרח אוסטריה, 
את שכיות החמדה העתיקות ואת הגבעות הסוב�אלפיניות של דרום המדינה, את האגמים 
והיערות המופלאים של זלצבורג והָזלצקאֶמרגּוט, וכן את הנופים המרהיבים של האלפים 
האוסטריים. בחרו במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל 

שעולה בדעתכם.

לגלות את אוסטריה

וֹולפָגנגֶזה, ָזלצקאֶמרגּוט
אחד המראות הקסומים של אזור ָזלצקאֶמרגּוט הוא אגם יפהפה זה, 

שאורכו 15 ק"מ ובמימיו הירוקים כברקת משתקפים ההרים, הנראים כמו 
מצודות שנבנו בחול. 

שבוע באלפים 
של אוסטריה

• יום של טיול באינסּברּוק, 
הבירה העתיקה של טירול 

האוסטרית.
• לגימה מהנופים היפים של 
ֶזֶפלט, כפר ציורי בלב כרי�

דשא מנוקדים בפרות.
• הרפתקה בין העמקים 

האלפיניים המסעירים באזור 
ֶאצטאל.

• טיול באזור מעבר�ההרים 
ָארלֶּברג, שבו עיירות נופש 

הרריות כמו ָסנקט ָאנטון וֶלך.
• טיולי הליכה בגבעות שמסביב 

לקיצּביהל שסביבה כמה 
מהפסגות המרהיבות בטירול.
• טיול בין כרי�הדשא והאסמים 

של ּפינצָגאּו, ומשם אל 
קרימֶלר ואֶסרֶפֶלה המקציף.

• נסיעה ברכבת קיטור אל פלאי 
קרחוני העד של ציֶלרטאל.

כרכרות בכיכר היפה ָאם הֹוף

Brück an der Mur
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שבוע במזרח 
אוסטריה

• בילוי של כמה ימים בווינה, 
בירתה המרשימה של 

אוסטריה.
• מסע אל הדרום, לכיוון 

נֹויזידֶלר ֶזה ואל הציפורים 
הנדירות המקננות בין קני�

הסוף שלחופיו.
• טיול בבירת המחוז ָסנקט 

ֶּפלֶטן ובמנזר ֶמלק המפואר.
• המשך המסע לאורך הדנובה, 

אל העיירות העתיקות של 
עמק ואכאּו.

• טיול נינוח בגבעות וביערות 
העבותים של ואלדפירֶטל.

• טיול בשבילים המוצלים של 
.(Wienerwald) יערות וינה

מנזר ֶמלק במזרח אוסטריה
המנזר הבארוקי היפהפה ניצב במיקום 

עוצר�נשימה, על צוק סלעי המשקיף 
אל הדנובה, והוא ללא ספק אחד 

האתרים המרהיבים במדינה.

שבוע בזלצבורג ובָזלצקאֶמרגּוט

שבוע בדרום אוסטריה

• אדריכלות בארוק 
מופלאה ומחווה לבנה 

הנודע ביותר של זלצבורג 
הקסומה.

• ביקור מפעים בארמון 
הפאר שלֹוס ֶהלּברּון, 

ומשם אל מערות הקרח 
של ֶורֶפן.

• אמנות גותית נהדרת ונוף 
אגמים והרים מרהיב 

סביב וֹולפָגנגֶזה.
• טיול נינוח בעיירה 

העתיקה והקסומה 
האלשטאט.

• היכרות עם עולמו של 
הקיסר פרנץ יוזף 

הראשון, בעיירת הספא 
האהובה עליו, ּבאד 

איְשל.
• ביקור בכפרים היפים על 

גדות טָראּונֶזה.
• היכרות עם הפינות 

החבויות והשקטות ביותר 
של ָזלצקאֶמרגּוט, באזור 

ּבאד ָאאּוסֶזה.

• אוספי עתיקות עשירים 
ואמנות בת�זמננו בעיר 

המוזיאונים גראץ.
• מסע אל הגבעות 

שממזרח לגראץ וביקור 
באחת הטירות האדירות 

בשטיריה, בריֶגרסֶּברג.
• המשך הטיול לאורך גדות 

נהר מּור עד מּוָראּו, 
עיירה עתיקה החוסה 
בצלם של הרי ניֶדֶרה 

ָטאּוֶארן.
• ביקור בעמקי צפון 

ָקרינתָיה, ביתם של 

פריזאך העתיקה ושל 
הקתדרלה הרומאנסקית 

היפה בגּורק.
• המצודה המרשימה 

בהֹוְכאֹוסֶטרוויץ וסיכום 
היום בקָלֶגנפּורט, בירת 

קרינתָיה.
• נסיעה בכביש או הפלגה 

בספינה לביקור בֶורֶתר 
ֶזה, אגם הנופש היוקרתי 

באוסטריה.
• המשך הטיול בין אגמי 
קרינתָיה אל קסמיו של 

מילשטאט ֶזה.

מקרא
מזרח אוסטריה

זלצבורג וָזלצקאֶמרגּוט
דרום אוסטריה

האלפים האוסטריים

Obergürgl
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נדקס  | אי  360

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
107 Augarten (וינה) ָאאּוגארֶטן

אאוגוסטיֶנרקירֶכה (וינה) 
74 ,69 Augustinerkirche

 Autobahnpickerl ָאאּוטֹוּבאנּפיֶקרל
368

 Abbado, Claudio ָאּבאדֹו, קלאודיו
38

229 Abtenau ָאְּבֶטָנאּו
אביב העמים (1848) 47

אבידות ומציאות 346, 347
211 ,199 Ebensee ֶאֶּבנֶזה

Ebbs ֶאְּבס
מסעדות 323  

 Egon (טּוְלן) ֶאגֹון שיֶלה, מוזיאון
138 Schiele Museum

 Seebühne (ּבֶרֶגנץ) אגם, במת
267 ,266

אגמים 
אגמי ָזלצקאֶמרגּוט   

210-1 Salzkammergut Lakes
213 ,212 ,209 Attersee ָאֶטרֶזה  

249 Achensee ָאֶכנֶזה  
 Altausseer See ָאלָטאּוֶסר ֶזה  

184 ,36
אלפיניים 25  

ּבֹוֶדנֶזה (אגם קֹונסטאנץ)   
267 Bodensee

186 Brunnsee ּברּונֶזה  
212 Gosauseen גֹוָזאּוֶזן  

 Hallstätter See האלשֶטֶטר ֶזה  
213 ,212 ,203-4 ,190
251 Hechtsee ֶהכטֶזה  
251 Walchsee ואלְכֶזה  

 ,209 Wolfgangsee וֹולפָגנגֶזה  
228 ,212

 ,277 Wörther See ֶורֶתר ֶזה  
276-7

 ,212 ,208-9 Traunsee טָראּונֶזה  
213

259 ,239 Lünersee ליֶנרֶזה  
236 Mooserboden מֹוֶזרּבֹוֶדן  
 ,210 ,209 Mondsee מֹונטֶזה  

213
 ,134 Neusiedlersee נֹויזידֶלרֶזה  

156-7 ,152-3
228 Fuschlsee פּוְשלֶזה  

257 Plansee ּפלאנֶזה  
236 Zeller See ֶצֶלר ֶזה  
183 Riesachsee ריֶזנֶזה  

 Steinernes Meer שָטייֶנרֶנס ֶמר  
236

שטילּוְּפשָּפייֶכר   
253 Stilluppspeicher

251 Stimmersee שטיֶמרֶזה  
שֶלָגייסשָּפייֶכר   

252 Schlegeisspeicher
145 Eggenberg ֶאֶגנּבּורג

מלונות 295  
ֶאֶגנּבּורג, ארמון (גראץ) 

212 ,167 Eggenberg Palace
 Eggenberg, ֶאֶגנּבּורג, רּוֶּפרט פֹון

177 Rupert von
 Egger-Lienz, ֶאֶגר�ִלֶיינץ, ָאלּבין

279 Albin
 Adalberto, ָאדאלֶּברטֹו, ההגמון

203 Bishop
 Edelweissspitze ֶאֶדְלָווייסְשּפיֶצה

284 ,283
 Adelaide, Queen ָאֶדֵלייד, המלכה

 272
184-5 Admont ָאדמֹונט

ָאדמֹונט, כתבי הקודש של 
32 Admont Bible

158 Ödenburg ֶאֶדנרינג
172 Adriach ָאדריָאך

אדריכלות 30-1
ּביֶדרמאֶייר 49  

גותית 45  
Open- (פֹוָראּו) המוזיאון הפתוח  

171 Air Museum
המוזיאון הפתוח של אוסטריה   

 Österreichishes (שטיּבינג)
170-1 Freilichtmuseum
המרכז לאדריכלות בווינה   

86 Arckitektur Zentrum Wien
אּו�ּבאן 359

 Oblinger, אֹוּבלינֶגר, הלמוט
35 Helmut

256 Obergurgl אֹוֶּברגּורְגל
מסעדות 324  

179 Oberwölz אֹוֶּבְרֶוולץ
 Obernberg am אֹוֶּברנֶּברג ָאם ִאין

202 Inn
224 Oberndorf אֹוֶּברנדֹורף

 Piratenschlach ּפיראֶטנשלאכט  
37

 Oberes (ּבלּוֶדנץ) אֹוֶּבֶרס טֹור
259 Tor

279 Obervellach אֹוֶּברֶפלאך
185 Oberzeiring אֹוֶּברָציירינג

 Otto I, King אוטו הראשון, המלך
259 ,41

41 Otto II, King אוטו השני, המלך
 Otto III, אוטו השלישי, המלך

150 King
אוטובוסים 358

אוטובוסים בינעירוניים 373
אוטוקאר השני, מלך בוהמיה 

 Ottokar II, King of Bohemia
175 ,45 ,42

 Eugene, אֹויֶגן, נסיך סאבֹוָיה
43 Prince of Savoy

102-3 Belvedere (וינה) ֶּבְלֶווֶדֶרה  
המוזיאון להיסטוריה צבאית   

 Heeresgeschichtliches (וינה)
109 Museum

וינֶטרּפאֶלה ֶדס ּפרינֶצן אֹויֶגן (וינה)   
 Winterpalais des Prinzen

75 Eugen
 Eugendorf אֹויֶגנדֹורף ָּביי זלצבורג

bei Salzburg
מלונות 297  

 ,20 Europabrücke אֹוירֹוָּפה�ּבריֶקה
256 ,248

אוכל ומשקאות 
הטעמים של אוסטריה 302-3  

 Suchard (ּבלּוֶדנץ) מפעל זּוכארט  
259 factory

משקאות 308-9  
קניות 117, 327  

ראו גם בירה; מסעדות; יין   
אוכפים 328

 Olbrich, אֹולּבריך, יוזף מריה
137 ,96 Joseph Maria

אולימפיאדת החורף 242, 256
 Ulrich אולריך השני לבית מֹוליטֹור

91 II Molitor
 Ulrich of Bregenz אּולריך מּבֶרֶגנץ

266
108 UNO-City (וינה) או"ם, מתחם

אומות, קרב (1813) 70
 Ohmann, Friedrich אֹומן, פרידריך

101
אּונֶטרֶּברג, רובע (ָאייֶזנשטאט) 

158 Unterberg district
אוניברסיטאות 

בית הספר לטכנולוגיה (וינה)   
97 Technische Universität

וינה 79, 80-1  
אֹוסטאריכי, חצר התרבות (נֹויהֹוֶפן 

 Ostarrichi (ָאן ֶדר איּבס
150 Kulturhof

 Ostarrichi אֹוסטאריכי, מסמך
150 ,41 Urkunde

אוסטרו�הונגרית, אימפריה 19, 
47-8

אוסטריה, המוזיאון הפתוח של 
 Österreichisches (שטיּבינג)

170-1 ,162 Freilichtmuseum
 Austria (וינה) אוסטריה, מזרקת

67 ,54 Fountain
 ,11 Upper Austria אוסטריה עילית

190-213
מלונות 296-7  

מסעדות 320-1  
מפות 192-3  
תחבורה 197  

אינדקס
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אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד 
 Lower Austria and

133-59 ,10 Burgenland
היסטוריה 133  
מלונות 296-7  

מסעדות 316-8  
מפה 134-5  

תחבורה 135  
אוסטרית, מלחמת הירושה 46

280 Ossiach אֹוסיָאך
מלונות 299  

 Carinthischer קיץ בָקרינתָיה  
37 Sommer
אופני הרים 35

אופניים, רכיבה על 337, 339
בערים ובעיירות 359  

עמק הדנובה 198  
אופרה 334, 335

פסטיבלים 36-9, 334, 335  
ראו גם קאמרית, אופרה; עממית,   

אופרה
(ה)אופרה הלאומית (וינה) 

 ,96 ,92 ,55 ,31 ,10 Staatsoper
119 ,118

מפת רחובות מאוירת: אזור   
האופרה 94-5

64 Urania (וינה) אּוראנָיה
 Ortenberg, אֹורֶטנֶּברג, הרוזן

278 Count
 Ortner, אֹורטֶנר, ָלאּורידס ומאנפֶרד

86 Laurids and Manfred
238 Orenberg אֹוֶרנֶּברג

 Asam, Egid ָאזאם, ֶאגיד קווירין
244 Quirin

 Asam, ָאזאם, קֹוסמאס דמיאן
244 Cosman Damian

Etmissl ֶאטמיְסל
מסעדות 318  

 Attems, (גראץ) ָאֶטמס, ּפאֶלה
167 Palais

Attnang- ָאטנאנג�ּפּוכָהיים
330 Puchheim

213 ,211 ,209 Attersee ָאֶטרֶזה
מסעדות 320  
248 Igls איגְלס

334 Aigen-Schlagl ָאייֶגן�שלאְגל
מסעדות 320  

185 Eisenerz ָאייֶזֶנרץ
 Eisenerzer Alpen ָאייֶזֶנרֶצר ָאלֶּפן

185
 ,134 ,133 Eisenstadt ָאייֶזנשטאט

158-9
 ,334 ,38 Haydn Tage ימי הייֶדן  

335
מלונות 295  

מפה 159  
Eichenberg ָאייֶכנֶּברג

מסעדות 323  
 ,216 Eisriesenwelt ָאייסריֶזְנֶוולט

229

אימייל 351
אינטרנט 351

 ,130 ,11 Innsbruck אינסּברּוק
242-7

היסטוריה 242  
מלונות 298-9  
מסעדות 324  

מפת רחובות מאוירת 242-3  
ֶפסְטוֹוֶכן ֶדר ָאלֶטן מּוזיק   

 Festwochen der Alten Musik
335 ,334 ,36

אינסטיטּוט ֶדר ֶאנגליֶשן פרֹויָליין 
 Institut der (ָסנקט ֶּפלֶטן)
137 Englischen Fräulein

(ה)אירו 349
אירועים מיוחדים ראו גם פסטיבלים

וינה 118-9  
לוח השנה האוסטרי 36-7  

ספורט 34-5  
(ה)אירופי, האיחוד 51

259 Ischgl אישְגל
 Top of הקונצרט בפסגת ההר  
 ,332 the Mountain Concert

333
מסעדות 324  

249 Achensee ָאֶכנֶזה
אכסניות נוער 290, 344

325 Alland ָאלאנד
260 Albonagrat ָאלּבֹונאגראט
258 Elbigenalp ֶאלּביֶגנאלּפ

256 Albergtunnel ָאלֶּברגטּוֶנל
אלברט מסקסוניה, דוכס ֶצ'שין 
 Sachsen-Teschen, Albert,

74 Duke of
74 ,69 Albertina (וינה) אלברטינה
 Albrecht II, ָאלּבֶרכט השני, הדוכס

42 Duke
360 ,334 Allegro Vivo ָאֶלגרֹו ויֹוו
 ,130 Alt, Salome ָאלט, סאלֹוֶמה

218
 Alt, Rudolf von ָאלט, רודולף פון

210
184 Altausseer See ָאלָטאּוֶסר ֶזה
36 Narzissenfest נארציֶסנֶפסט  

 Altdorfer, ָאלטדֹורֶפר, ָאלּבֶרכט
Albrecht

הקבורה 32  
 Alte (וינה) ָאלֶטה ּבאקשטּוֶּבה

84 Backstube
 ,68 Alte Burg (וינה) ָאלֶטה ּבּורג

72-3
ָאלטֹומֹונֶטה, ָּברטֹולֹוֵמיאֹו 

33 Altomonte, Bartolomeo
דֹומקירֶכה מרֶיה היֶמלפארט   

 Domkirche Mariä (ָסנקט ֶּפלֶטן)
137 Himmelfahrt

מינֹוריֶטנקירֶכה (לינץ)   
194 Minoritenkirche

 Admont Abbey מנזר ָאדמֹונט  
184

 Wilhering Abbey מנזר וילֶהרינג  
198

 St. Florian מנזר ָסנקט פלֹוריאן  
200 Abbey

שטאטּפָפרקירֶכה מרֶיה   
היֶמלפארט (לינץ) 

 Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt

 Altomonte, ָאלטֹומֹונֶטה, מרטינו
32 Martino

דָרייפאלטיגָקייטסקירֶכה   
(שטאְדל�ָּפאּוָרה) 

205 Dreifaltigkeitskirche
דָרייפאלטיגָקייטסקירֶכה   

ֶדר מינֹוריֶטן (וינה) 
 Dreifaltigkeitskirche der

84 Minoriten
ֶזמיָנרקירֶכה (לינץ)   

197 Seminarkirche
 Lambach Abbey מנזר ָלמּבאך  

203
 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  

98
221 Residenz (זלצבורג) ֶרזיֶדנץ  

299 Altmünster ָאלטמינסֶטר
מלונות 296  

 Altenburg ָאלֶטנּבּורג, מנזר
149 ,145 Abbey

ָאלֶטנמרקט ִאים ּפֹונָגאּו 
232 Altenmarkt im Pongau
39 Perchtenlauf ֶּפרכֶטנָלאּוף  

 Altes (אינסּברּוק) ָאלֶטס לאנדָהאּוס
244 Landhaus

ָאלֶטס ראטָהאּוס ראו בתי עירייה
ָאלֶטס ֶרגירּונגסֶגּבֹויֶדה (אינסּברּוק) 

244 Altes Regierungsgebäude
196 Alter Dom (לינץ) ָאלֶטר דֹום

 Alter (קָלֶגנפּורט) ָאלֶטר ּפלאץ
276 Platz

אלטרנטיבית, מוסיקה 335
אליזבת, נסיכת בוואריה ראו אליזבת 

(סיסי), הקיסרית 209, 210
אליזבת (סיסי), הקיסרית 

 ,23 Elisabeth, Empress (Sissi)
74 ,47

 Amalienburg (וינה) ָאָמלֶיינּבּורג  
72

 Schönbrunn ארמון ֶשנּברּון  
115 Palace

המוזיאון לטכנולוגיה (וינה)   
112 Museum of Technology
 Hermesvilla (וינה) הרמס�וילה  

113
פסלונים בדמותה 328  

 Kaisergruft (וינה) ָקייֶזרגרּופט  
75

ָרייכסָקנצָליטָרקט (וינה)   
73 Reichskanzleitrakt
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 Amalienburg (וינה) ָאָמלֶיינּבּורג  
72

 Rosenau Palace ארמון רֹוֶזָנאּו  
144

ארמון שוורצנברג (וינה)   
101 Schwarzenberg Palace

ארמון ֶשנּברּון (וינה)   
114-5 Schönbrunn Palace

ארמון�הקיץ ליכטנשטיין (וינה)   
 Liechtenstein Summer Palace

107
203 Burg Wels ּבּורג ֶולס  

 ,10 Belvedere (וינה) ֶּבלֶווֶדֶרה  
102-3

 Bartolotti (וינה) ָּברטֹולֹוטי  
60 Palace

 Gozzoburg (קֶרמס) גֹוצֹוּבּורג  
142

 Harrach Palace (וינה) האראך  
67

 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג  
244 ,243

הֹופּבּורג, מתחם הארמונות (וינה)   
68-74 ,10 Hofburg Complex
 Herberstein (וינה) ֶהרֶּברשָטיין  

167 Palace
ֶהרֶּברשָטיין (ָסנקט ֶּפלֶטן)   
137 Herberstein Palace

וינֶטרּפאֶלה ֶדס ּפרינֶצן אֹויֶגן (וינה)   
 Winterpalais des Prinzen

75 Eugen
 Liechtenstein (וינה) ליכטנשטיין  

67 Palace
 Laxenburg Palace ָלקֶסנֶּברג  

139
מֹונֶטה�קּוקֹולי (ָסנקט ֶּפלֶטן)   

136 Montecuccoli Palace
 ,68 Neue Burg (וינה) נֹוֶייה ּבּורג  

72 ,70
 Pallavicini (וינה) ּפאלאוויצ'יני  

74 Palace
 Palais (גראץ) ּפאֶלה ָאֶטמס  

167 Attems
 Palais (וינה) ּפאֶלה טָראּוצֹון  

85 Trautson
74 Palffy Palace (וינה) ּפאלפי  

67 Porcia Palace (וינה) ּפֹורְצָיה  
67 Kinsky Palace (וינה) קינסקי  

 Rosenburg (קָלֶגנפּורט) רֹוֶזנּבּורג  
276 ,275 Palace

223 Residenz (זלצבורג) ֶרזיֶדנץ  
73 Stallburg (וינה) שטאלּבּורג  

 Schloss (זלצבורג) שלֹוס מיראֶּבל  
219 ,130 ,30 Mirabell

שלֹוס ּפֹורְצָיה (שּפיטאל ָאן ֶדר   
278 Schloss Porcia (דָראּו

ראו גם טירות; מוזיאונים   
וגלריות  

177 Ehrenhausen ֶאֶרנָהאּוֶזן

198 Enns ֶאנס
182 Ennstal ֶאנסטאל

66 Anker Clock (וינה) ָאנֶקר, שעון
51 Anschluss (ה)אנשלוס

307 Anthering ָאנֶתרינג
 Astel, Lienhart ָאסֶטל, לינָהרט

232
 Esterházy, ֶאסֶטרהאזי, הדוכס

28 Count
ֶאסֶטרהאזי, הנסיך פאול 

154 Esterházy, Prince Paul
 Esterházy ֶאסֶטרהאזי, משפחת
158-9 ,154 ,134 ,133 family

ֶאְסל, אוסף אמנות בת�זמננו 
 Essl Collection (קלֹוסֶטרנֹויּבּורג)

138 of Contemporary Art
 Ephesus (וינה) ֶאֶפסּוס, מוזיאון

90 ,70 Museum
Eferding ֶאֶפרדינג

מסעדות 320  
256 Ötztal ֶאצטאל

 Military (וינה) (ה)אקדמיה הצבאית
87 Academy

(ה)אקדמיה הצבאית (ויֶנר 
 Military Academy (נֹוישטאט

139
(ה)אקדמיה לאמנויות היפות (וינה) 
96 ,94 Academy of Fine Arts

(ה)אקדמיה למדעים (וינה) 
61 ,59 Academy of Science

 Ecology אקולוגית, תנועה
 20 movement

 Axamer Lizum ָאקזאֶמר ליצּום
242

אקלים 37-9, 343
אקספרסיוניזם 33

33 Actionism אקציוניזם
257 ,11 Ehrwald ֶאְרוואלט

ארכיאולוגיה 
המוזיאון הרומאי ֶטאּורנָיה   
(ליד שּפיטאל ָאן ֶדר דָראּו) 

278 Römermuseum Teurnia
הפארק הארכיאולוגי   

 Archaeological (מגדֶלנסֶּברג)
272 Park

הפארק הארכיאולוגי ָקרנּונטּום   
 Carnuntum (ליד ָהיינּבּורג)
155 Archaeological Park

Erl ֶארל
36 Passionsspiele מחזה הפסיון  

260-1 Arlberg ָארלֶּברג
 Arlberg ָארלֶּברג, מעבר�ההרים

260 ,258 Pass
ארמונות 

 Eggenberg (גראץ) ֶאֶגנּבּורג  
212 ,167 Palace

69 Albertina (וינה) אלברטינה  
 ,68 Alte Burg (וינה) ָאלֶטה ּבּורג  

72-3

Ellmau ֶאלָמאּו
מסעדות 323-4  

250 Alpbach ָאלּפּבאך
(ה)אלפים הגירניים הדרומיים 25

(ה)אלפים הגירניים הצפוניים 
 Northern Limestone Alps

 24-5
 Alps, (ה)אלפים, היווצרות

24-5 formation of
(ה)אלפים המרכזיים 24-5

 Alpenzoo (ֶּברגיֶזל) אלפיני, גן חיות
247

 Alpine (פרֹונָלייֶטן) אלפיני, גן
172 garden

 Alpine אלפיני, המוזיאון לטבע
284 Naturschau Museum

אלפיני, מוזיאון (ראמָסאּו) 
184 Alpinmuseum

ָאלֶּפנּבלּוֶמנגארֶטן (רֹויֶטה) 
257 Alpenblumengarten
66-7 Am Hof (וינה) ָאם הֹוף

ָאמאֶדה, עולם המים (ואגָריין) 
232 Amadé Water World

 Amalienbad (וינה) ָאמאלֶיינּבאד
109

 Amalienburg (וינה) ָאָמלֶיינּבּורג
72

262 Ammenegg ֶמֶנג ָאָ
אמנות 

אוסטרית 32-3  
פסטיבלים 36-9  

קניות 116-7  
אמנות, המוזיאון לתולדות (וינה) 
 Kunsthistoriches Museum

88-9 ,44
אמנות מופשטת 33

 Kunsthalle (וינה) אמנות, מרכז
86 Wien

אמנות עממית, קניות 326, 327
אמנות שימושית, המוזיאון 

האוסטרי (וינה) 
 Österreichisches Museum für

64 ,49 Angewandte Kunst
 Amerling, ָאֶמרלינג, פרידריך פון

101 Friedrich von
ֶמרלינגָהאּוס (וינה)  ָאָ  

87 Amerlinghaus
147 Amstetten ָאמשֶטֶטן

מסעדות 316  
107 Ehn, Karl ֶאן, קרל

 Angelika אנגליקה קאופמן, מוזיאון
262 Kauffman

244 André, Hans ָאנדֶרה, הנס
אנדרומדה, מזרקת (וינה) 

65 Andromeda Fountain
 Anna of Bohemia אנה מבוהמיה

249
75 Anna of Tyrol אנה מטירול
228 Anif Castle ָאניף, טירה

מסעדות 322  
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ּבּורֶגנלאנד ראו אוסטריה תחתית 
וּבּורֶגנלאנד 

 ,22 Burgtheater (וינה) ּבּורגֵתיָאֶטר
119 ,82-3 ,79

בורומיאוס, קרולוס הקדוש 98-9
 Bosch, ּבֹוש, הירונימּוס

96 Hieronymus
 Beethoven, בטהובן, לודוויג ואן

96 ,85 ,28-9 Ludwig van
140 Baden ּבאֶדן  

 Badener ּבאֶדֶנר בטהובן�טאֶגה  
38 Beethoventage

בית אגודת הֶזֶצסיֹון (וינה)   
97 ,94 Secession Building

בית ָּפסקוואלאטי (וינה)   
79 Pasqualati house

דָרייָפלטיגָקייטסקירֶכה   
ֶדר מינֹוריֶטן (וינה) 

 Dreifaltigkeitskirche der
84 Minoriten

ָהייליֶגנשֶטֶטר ֶטסָטֶמנט�  
 Heiligenstädter (וינה) ָהאּוס

106 Testament-Haus
קברו 111  

בטיחות 346-7
 Biasino, ּביָאזינֹו, צ'יּפריָאנֹו

142 ,63 Cipriano
בידור 330-9

אירועים ללא תשלום 330  
הזמנת כרטיסים 118-9, 330,   

333
וינה 118-9  

לוח השנה האוסטרי 36-9  
מידע על אירועים 118, 330, 333  

ספורט  34-5  
פעילויות�חוץ 336-9  

ּביֶדרמאֶייר, מוזיאון (וינה) 
49 Biedermeier Museum

 Biedermeier ּביֶדרמאֶייר, סגנון
49 ,33 style

ביטוח 343
רכב 356  

רפואי 346  
 Bielerhöhe ּביֶלרֶהֶהה, מעבר�הרים

259 Pass
בינלאומיים, יחסים 20

בירה 306, 308, 329
187 Gösser ִמבשלת ֶגֶסר  

בירה, גינות 332
232 Bischofshofen ּבישֹופסהֹוֶפן

39 Perchtenlauf ֶּפרכֶטנָלאּוף  
 Künstlerhaus (וינה) בית האמנים

100
בית החולים הכללי הישן, קמפוס 
Old AKH- (וינה) האוניברסיטה

81 University Campus
 Haus der (זלצבורג) בית הטבע

222 Natur

 Bad Mittendorf ּבאד מיֶטנדֹורף
39 Nikolospiel ניקֹולֹושּפיל  
141 Bad Vöslau ּבאד ֶפסָלאּו

 Bad ּבאד קָליינקירכָהיים
Kleinkirchheim

מלונות 306  
 Bad ּבאד ראדֶקרסּבּורג
175 Radkersburg

מלונות 296  
מסעדות 318  

 ,234 Badgastein ּבאדָגסָטיין
333 ,235

39 Teufelstag טֹויֶפלסטאג  
מלונות 297  

39 Perchtenlauf ֶּפרכֶטנָלאּוף  
קזינו 332, 331  

141 ,140 ,131 ,14 Baden ּבאֶדן
 Badener ּבאֶדֶנר בטהובן�טאֶגה  

38 Beethoventage
מלונות 295  

מסעדות 316  
פסטיבל האופרטה   

37 Operettenfestival
קזינו 133, 331, 332  

ָּבאּומקירֶכר, הדוכס אנדריאס 
 Baumkircher, Count Andreas

172
 108 Basset, Walter ּבאֶסט, וֹולֶטר

בארוקית, אדריכלות 30-1
בארוקית, אמנות 32-3

ּבֹוֶדנֶזה (אגם קֹונסטאנץ) 
 Bodensee (Lake Constance)

267
Bodensdorf ּבֹוֶדנסדֹורף

מלונות 299  
בוהמיה 42

בוואריה, הדוכסות העצמאית 41
 Bosio, ּבֹוזיֹו, ָּברטֹולֹוֵמיאֹו די

167 Bartolomeo di
 Botticelli, Sandro ּבֹוטיֶצ'לֹו, סנדרו

96
(ה)בונים החופשיים 145

(ה)בונים החופשיים, מוזיאון 
 Masonic Museum (רֹוֶזָנאּו)

145 ,144
103 Bussi, Santino ּבּוסי, ָסנטינֹו

Bosnia- בוסניה�הרצגובינה
50 ,47 Herzegovina

 Bocksberger, ּבֹוקסֶּברֶגר, הנס
32 Hans

143 Burg Aggstein ּבּורג ָאגשָטיין
 Burg ּבּורג פֹורכֶטנשָטיין
154 Forchtenstein

ּבּורֶגנלאנד, מוזיאון (ָאייֶזנשטאט) 
 Burgenländisches

158 Landesmuseum
ּבּורֶגנלאנד, פסטיבל האופרה 

 Burgenland Opera Festival
335 ,334

ארנולד השני לבית ֶולס�ָלמּבאך, 
 Arnold II Wels-Lambach, הרוזן

203 Count
 Erentrude, ֶאֶרנטרּוֶדה הקדושה

224 .St
ָארס אלקטרוניקה, מרכז (לינץ) 

 ,38 ,15 Ars Electronica Center
197 ,194

185 ,161 Erzberg ֶארצֶּברג
 Arcimboldo, ָארצ'ימּבֹולדֹו, ג'ּוֶזֶּפה

 Giuseppe
קיץ 91  

78 Arkadenhof (וינה) ָארקאֶדנהֹוף
Arco- ָארקֹו�שֶטֶּפֶּברג, ָאלֹואיס

227 Stepperg, Alois
אשה עירומה כורעת (שיֶלה) 87

אתניים, מיעוטים 21

ב
 Babenburg ּבאֶּבנּבּורג, שושלת
 ,146 ,138 ,72 ,41-2 dynasty

149
184 Bad Aussee ּבאד ָאאּוסֶזה

מלונות 295  
 ,193 ,192 Bad Ischl ּבאד איְשל

209
מלונות 296  

מסעדות 320  
 Operetta פסטיבל האופרטה  

37 Festival
 Lehár Festival פסטיבל ֶלהאר  

335 ,334
 ,161 Bad Blumau ּבאד ּבלּוָמאּו

174
מלונות 295  

Bad Bleiberg ּבאד ּבָלייֶּברג
מלונות 299  

מסעדות 325  
176 Bad Gams ּבאד גאמס

Bad Goisern ּבאד גֹויֶזרן
מלונות 296  

מסעדות 320  
 Bad Gleichenberg ּבאד גָלייֶכנֶּברג

175 ,163
מלונות 295  

 Bad ּבאד דֹויטש ָאלֶטנּבּורג
155 Deutsch Altenburg

229 Bad Dürrnberg ּבאד דירנֶּברג
205 Bad Hall ּבאד האל

 Bad Hofgastein ּבאד הֹופגאשָטיין
234

Bad Waltersdorf ּבאד ָולֶטרסדֹורף
מסעדות 318  

 Bad ּבאד ָטצמנסדֹורף
Tatzmannsdorf

מלונות 295  
Bad Leonfelden ּבאד ֵליאֹונֶפלֶדן

מלונות 296  
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(ה)ברית המשולשת (1882) 47
332 Greetings ברכות ונימוסים

ּבָרנָדאּוֶאר, קלאוס�מריה 
22 Brandauer, Klaus-Maria

 Berndl, Richard ֶּברְנְדל, ריכארד
222

ּבָרנדשֶטֶטר, ָּבלָתזאר 
178 Brandstätter, Balthasar

 Bernecker, Jakob ֶּברֶנֶקר, יאקֹוּב
148

 Brenner Pass ְּבֶרֶנר, מעבר�הרים
256 ,20

בתי הארחה 290
בתי חולים 346, 347

בתי מרקחת 347
בתי עירייה

 Altes (ּבֶרֶגנץ) ָאלֶטס ראטָהאּוס  
269 Rathaus

 Altes (זלצבורג) ָאלֶטס ראטָהאּוס  
221 Rathaus

 Altes (זלצבורג) ָאלֶטס ראטָהאּוס  
65 Rathaus

 Altes (לינץ) ָאלֶטס ראטָהאּוס  
195 Rathaus

ָאלֶטס ראטָהאּוס (קָלֶגנפּורט)   
276 ,275 Altes Rathaus

גראץ 164, 166  
האל ִאין טירול 248  

נֹוֶייס ראטָהאּוס (אינסּברּוק)   
245 Neues Rathaus

 Neues (וינה) נֹוֶייס ראטָהאּוס  
80 ,78 ,76 Rathaus

264 Rathaus (ּבֶרֶגנץ) ראטָהאּוס  
ראטָהאּוס (ויֶנר נֹוישטאט)   

135 Rathaus
ראטָהאּוס (ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר   

273 Rathaus (גלאן
 Rathaus (ָסנקט ֶּפלֶטן) ראטָהאּוס  

136
204 Rathaus (שָטייר) ראטָהאּוס  

בתי קברות 
בית הקברות היהודי (ָאייֶזנשטאט)   

158 Jüdischer Friedhof
בית הקברות הראשי (וינה)   

110-1 Zentralfriedhof
בית הקברות ע"ש סבסטיאן   

 Friedhof St. (זלצבורג) הקדוש
218 Sebastian

בתי קפה 301, 332
וינה 306, 307  

ג
Gaaden גאֶדן

מסעדות 316  
ג'אז, פסטיבלים 37, 38, 335

259 Galtür גאלטיר
Gamlitz גאמליץ

מסעדות 318  
208 Gampern גאמֶּפרן

75 Bergel, Johann ֶּברֶגל, יוהן
264-6 ,130 Bregenz ּבֶרֶגנץ

מלונות 298  
מסעדות 323  

מפה 265  
 Bregenz Festival פסטיבל ּבֶרֶגנץ  

335 ,334
37 Seefestspiele פסטיבל האגם  
263 Bregenzer Ache ּבֶרֶגנֶצר ָאֶכה

 Bregenzer Wald ּבֶרֶגנֶצר ואלד
262-3 ,15

ֶּברגקירֶכה (ָאייֶזנשטאט) 
158 Bergkirche

 Brahms, Johannes ברהמס, יוהנס
210 ,29

ביתו (מירצּושלאג) 172  
ְגמּונֶדן 208  

דֹויטשאֹורֶדנסקירֶכה   
ָסנקט אליזבת (וינה) 

 Deutschordenskirche St
61 Elisabeth

Haydn- (וינה) מוזיאון היידן  
112 Museum

פסטיבל ברהמס הבינלאומי   
 Internationales Musikfest

335 ,334 ,37 Brahms
קברו 110, 111  

תחרות ברהמס הבינלאומית   
 International Brahms

37 Wettbewerb
,Breu, Jörg ּברֹוי, ֶירג

ההכתרה בכתר הקוצים 146  
 Bruegel, Pieter, ּברֹויֶגל, פיטר האב

245 ,167 ,107 the Elder
המוזיאון לתולדות האמנות (וינה)   
 ,88 Kunsthistoriches Museum

91
ציידים בשלג 88  

ּברּומֶלרָהאּוס (שָטייר) 
204 ,192 Brummerlhaus

186 Brunnsee ּברּונֶזה
 Bruck an der ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה

154-5 Leitha
 Bruck an der ּברּוק ָאן ֶדר מּור

172 Mur
 Bruckner, Anton ְּברּוקנר, אנטון

210 ,196 ,194 ,28-9
 Brucknerfest ּברּוקֶנרֶפסט לינץ  

335 ,334 ,38 Linz
 St. Florian מנזר ָסנקט פלֹוריָאן  

200 Abbey
208 Vöcklabruck ֶפקלאּברּוק  

 Bartolotti (וינה) ָּברטֹולֹוטי, ארמון
60 Palace

 Bertoletti, ֶּברטֹוֶלטי, ג'ובאני רוקו
189 Giovanni Rocco

בריאות 346-7
106 Breitner, Hugo ְּבָרייטֶנר, הוגו

ברים 331
וינה 306  

בית הכנסת העירוני (וינה) 
65 Stadttempel

 Haus der (וינה) בית המוסיקה
75 Musik

בית הקברות היהודי (ָאייֶזנשטאט) 
158 Jüdischer Friedhof
בית הקברות הראשי (וינה) 
110-1 Zentralfriedhof

בית הקברות ע"ש סבסטיאן 
 Friedhof St. (זלצבורג) הקדוש

218 Sebastian
259 Bludenz ּבלּוֶדנץ

 Chocolate פסטיבל השוקולד  
333 ,259 ,21 festival

 ,49 ,14 Belvedere (וינה) ֶּבלֶווֶדֶרה
102-3

58 Blutgasse (וינה) ּבלּוטגאֶסה
 Blumenthal, ּבלּוֶמנתאל, אנטון

32 Anton
142 Blondel, Jean ּבלֹונֶדל, ז'אן
 ,241 Ballunspitze ָּבלּונשּפיֶצה

259
 Belucci, Antonio ֶּבלּוצ'י, אנטוניו

107
ּבלֹוקָהייֶדה�ָאייֶּבנשָטיין, פארק 

Naturpark Blockheide- הטבע
144 Eibenstein

91 Bellini, Giovanni ֶּבליני, ג'ֹובאני
ֶּבמיֶשה הֹופָקנצלאי (וינה) 

66 Böhmische Hofkanzlei
 Benatzky, Ralph ֶּבנאצקי, ראלף

209
בנדיקטיניים, מנזרים 149

150 Beneder, Ernst ֶּבֶנֶדר, ֶארנסט
בנקים 343, 348

 Basilisk (וינה) (ה)בסיליסק, בית
59 House

בעלי�חיים, הגבלות כניסה 
 Animals, entry requirements

 360
263 Bezau ֶּבָצאּו

מלונות 298  
מסעדות 323  

33 Boeckl, Herbert ֶּבְקל, הרברט
 Bäckerstrasse (וינה) ֶּבֶקרשטראֶסה

59
235 Böckstein ֶּבקשָטיין

בקתות הרים 290-1
 Beer, Franz ֶּבר, פרנץ אנטון

266 ,265 Anton
 Braunau am ּבָראּוָנאּו ָאם ִאין

202 Inn
Braz ּבראץ

מסעדות 323  
ברברים, פלישות 41

28 Berg, Alban ֶּברג, ָאלּבאן
Bergheim ֶּברגָהיים

מסעדות 322  
247 ,244 Bergisel ֶּברגיֶזל, קרב
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164-9 ,32 ,10 Graz גראץ
מלונות 296  

מסעדות 318-9  
מפת רחובות מאוירת 164-5  
335 Springsix סְּפרינגסיקס  

 Steirischer שָטייריֶשר ֶהרְּבְסט  
164 ,38 ,10 Herbst

 ,37 ,10 Styriarte שטיריָארֶטה  
335 ,334 ,164

 Grazer גראץ, מרכז הקונגרסים
167 Congress

183 Gröbming גֶרּבמינג
מסעדות 319  

 Gerhaert, Niklas ֶגרֶהרט, ניקלאס
139

 Gruber, גרּוֶּבר, פרנץ ְקסאֶפר
228 ,224 Franz Xaver

Grundlsee גרּונדלֶזה
מסעדות 319  

 Grossarler Ache גרֹוסארֶלר ָאֶכה
232

גרֹוסגלֹוקֶנר הֹוְכָאלֶּפְנשטראֶסה 
 Grossglockner

284-5 ,216 Hochalpenstrasse
 Grossglockner גרֹוסגלֹוקֶנר, קרחון

284-285 glacier
 Grossglockner גרֹוסגלֹוקֶנר, רכס

282 ,24 massif
237 Grossvenediger גרֹוְסֶווֶנדיֶגר
גרֹוֶסס ֶפְסְטְשּפילָהאּוס (זלצבורג) 

 Grosses Festspeilhaus
224 ,222-3 (Salzburg)
271 Gratschach גָרטשאך

145 Greillenstein גָרייֶלנשָטיין
199 Grein גָריין

 Grillparzer, גרילּפארֶצר, פרנץ
101 ,84 ,70 Franz

106 Grinzing גרינצינג
Grieskirchen גריסקירֶכן

מסעדות 320  
 Gerlos Pass ֶגרלֹוס, מעבר�ההרים

237
גרמאניים, שבטים 41

גרמניה, איחוד 47
גרמנית 21-2, 344
גרמנית 21-2, 344

מילון שימושי 391  
 Gerstl, Richard ֶגרסְטל, ריכארד

33
 Görz, Matthias ֶגרץ, מאתיאס פון

173 von

ד
 Daum, ָדאּום, ּבֹונאֶוונטּוָרה

61 Bonaventura
 Dachstein Massif דאכשָטיין, רכס

212-3 ,191 ,182-3 ,24
 Dachsteinhöhlen דאכשָטיינֶהֶלן

213

 Geymüller (וינה) ָגיימיֶלר שֶלְסל
49 Schlössl

 Gainsborough, ֵגיינסּבֹורֹו, תומאס
91 Thomas

גיל הזהב
דמי כניסה 343  

כרטיסי הנחה ברכבות 355  
 Gündter, גינֶטר, מתיאוס

247 Matthäus
54 Gürtel (וינה) גירֶטל

 Glaber, Lorenzo גלאֶּבר, לורנצו
274

 Gluck, Christophe גלּוק, כריסטוף
29

204 Gleink גָליינק
236 Glemmtal גֶלמטאל

גלריות לאמנות ראו מוזיאונים 
וגלריות

 Gemma ֶגָמה אאוגוסֶטָאה
90 ,89 Augustea

208 ,193 Gmunden גמּונֶדן
חג לחם הקודש 37  

מלונות 296  
מסעדות 320  

 Gmünd (אוסטריה תחתית) ְגמינט
144

279 Gmünd (ָקרינתָיה) ְגמינט
 Lainzer (וינה) גן החיות של ָליינץ

112 Tiergarten
גני חיות 

גן החיות האלפיני (ֶּברגיֶזל)   
247 Alpenzoo

 Lainzer (וינה) גן החיות של ָליינץ  
113 Tiergarten

 Schmiding גן החיות שמידינג  
202-3 Zoo

 Gasteiner Ache ָגסָטייֶנר ָאֶכה
234-5

234-5 Gasteinertal ָגסָטייֶנרטאל
 Gösser ֶגֶסר, ִמבשלת–הבירה

187 brewery
23 Götzens ֶגֶצנס

60 Graben (וינה) גראֶּבן
גראהֹוף, מוזיאון המולדת (ראמָסאּו) 

184 Heimatmuseum Grahhof
33 Gran, Daniel גראן, דניאל
דֹום ָסנקט פטר אּונט פאול   

 Dom St. Peter und (קָלֶגנפּורט)
277 ,274 Paul

דֹומקירֶכה מרֶיה היֶמלפארט   
 Domkirche Mariä (ָסנקט ֶּפלֶטן)

136 Himmelfahrt
הספרייה הלאומית (וינה)   

74 Nationalbibliothek
 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  

98
Grafenegg גראֶפֶנג

מסעדות 316  

290 Gasthöfe גאסטֶהֶפה
197 Gasser, Joseph גאֶסר, יוזף

גדוד הקלעים הקיסרי, מוזיאון 
 Imperial Fusiliers' (ֶּברגיֶזל)

247 Museum
גּוֶגנּביכֶלר, ָמיינראט 

209 Guggenbichler, Meinrad
212 Gosauseen גֹוָזאּוֶזן

212 Gosaukamm גֹוָזאּוקאם
199 Gusen גּוֶזן

גֹוטשאלק, ההגמון של פָרייזינג 
 Gottschalk, Bishop of Freising

150
278 Goldeck גולדֶאק

 Goldberg, גולדברג, אנדריאס
34 Andreas

 Goldberggruppe גולדברג�גרּוֶּפה
285 ,284

Goldegg גֹולֶדג
מסעדות 322  

גֹולֶדֶנס דאְכל (אינסּברּוק) 
244 ,242 ,45 Goldenes Dachl

 Giuliani, ג'וליאני, ג'ובאני
85 ,75 Giovanni

 Guglielmi, גּולֶיילמי, גרגוריו
114 ,61 Gregorio
229 Golling גֹולינג

מסעדות 322  
 Gollinger גֹולינֶגר ואֶסרפאל

229 Wasserfall
 Gumpp, גּומְּפ, גיאורג אנטון

245 ,243 Georg Anton
 Gumpp, Johann גּומְּפ, יוהן מרטין

244 ,243 Martin
גּומּפֹולדסקירֶכן 

141 Gumpoldskirchen
176 Gundersdorf גּונֶדרדֹורף

גֹונזאָגה, פאולה די, דוכסית מנטובה 
 Gonzaga, Paola di, Duchess

165 of Mantua
273 ,32 Gurk גּורק
גותית, אדריכלות 45

Gösing ֶגזינג
מלונות 295  

149 ,142 Göttweig ֶגְטָווייג
Göttelsbrunn ֶגֶטלסּברּון

מסעדות 316  
ֶגטָרייֶדה�גאֶסה (זלצבורג) 

220 Getreidegasse
גיאולוגיה 24-5

 Knights גיאורגיוס הקדוש, מסדר
278-9 of St. George

32 Ghisi, Teodoro גיזי, תיאודורו
Gailtal ָגיילָטייל

 Speck Festival פסטיבל השֶּפק  
333

36 Kufenstechen קּוֶפנשֶטֶכן  
63 Geyling, Franz ָגיילינג, פרנץ
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הֵאם הגדולה אוסטריה 189 
 Hanak, Anton האנאק, אנטון

159 ,110
 Hansen, האנֶסן, ֵתיאֹופיל

Theophil
בית האגודה למוסיקה   

100 Musikverein
80 Parlament בניין הפרלמנט  

האקדמיה לאמנויות היפות (וינה)   
96 Academy of Fine Arts
המוזיאון להיסטוריה צבאית   

 Heeresgeschichtliches (וינה)
109 Museum

קברו 111  
179 Hanf, Blasius האנף, ְּבלאזיּוס

האס אּונט האס, בית�תה (וינה) 
58 Haas & Hass Tea Shop
 Haas Haus (וינה) האס ָהאּוס

75 ,60
 Hacklhaus (ֶלאֹוֶּבן) האְקלָהאּוס

187
האראך, גלריית הציורים של 

 Harrach'sche (רֹוָראּו) בית
155 Gemäldegalerie

האראש, הארכיהגמון פרנץ אנטון 
 Harrach, Archbishop Franz

219 Anton
הארכיון והמוזיאון להתנגדות 
האוסטרית לנאצים (וינה) 

 Archives and Museum of the
65 Austrian Resistance

 Hašek, Jaroslav האֶשק, ָירוסלאב
22

 Hebbel, Friedrich ֶהֶּבל, פרידריך
208

 Habsburg הבסבורג, שושלת
42-50 dynasty

 Kaisergruft (וינה) ָקייֶזרגרּופט  
75

הגירה 342
112 Hegele, Max ֶהֶגֶלה, מקס

ההכתרה בכתר�הקוצים (ּברֹוי) 146
32 Huber, Wolf הּוֶּבר, וֹולף

 Hohe Salve הֹוֶהה ָזלֶבה, הר
250 mountain

הֹוֶהה ָטאּוֶארן, הפארק הלאומי 
 Hohe Tauern National Park

282-3 ,270 ,237 ,25 ,11
 Hohe Tauern הֹוֶהה ָטאּוֶארן, רכס

236 ,24 ,15 range
 Hohenberg, הֹוֶהנֶּברג, סופי פון

109 Sophie von
 Hohenburg, הֹוֶהנֶּברג, פרדיננד פון

74 Ferdinand von
הֹוֶהנּבֶרֶגנץ, מצודת 

266 Hohenbregenz Fortress
 Hohenwerfen הֹוֶהְנֶוורֶפן, מצודת

229 Fortress

229 Dürrnberg דירנֶּברג
253 ,23 Dirndl דירְנדל

 ,129-30 Dürnstein דירנשָטיין
142-3

מלונות 295  
מסעדות 316  

 Dürer, Albrecht דיֶרר, ָאלּבֶרכט
272 ,224 ,91 ,74
279 Döllach ֶדלאך

 dell'Allio, ֶדל'ָאליֹו, דומניקו
272 ,167 ,164 Domenico

דמי כניסה 343
ָדָנֶאה (קלימט) 33

 Danube (ה)דנובה, אסכולה בציור
32 School of painting

 Danube Valley (ה)דנובה, עמק
198-9 ,11

 Der (אינסּברּוק) ֶדר גֹולֶדֶנה ָאדֶלר
245 Goldene Adler

Dr- (וינה) ד"ר�איגנאץ�ָזייֶּפל�ּפלאץ
61 ,59 Ignaz-Seipel-Platz

דָרייֶמֶדרְלָהאּוס (וינה) 
49 Dreimäderlhaus

דָרייָפלטיגָקייטסקירֶכה ֶדר מינֹוריֶטן 
 Dreifaltigkeitskirche der (וינה)

84 Minoriten
(ה)דרקון, מזרקת (קָלֶגנפּורט) 

276 ,275 Dragon Fountain
דת 22, 344

חגים דתיים 331  

ה
האֶגָנאּוֶאר, יוהן בפטיסט 

 Hagenauer, Johann Baptist
235

183 Haus ָהאּוס
 Haus am (גראץ) ָהאּוס ָאם ליג

166 ,164 Luegg
 Hauptplatz (גראץ) ָהאּוּפטּפלאץ

166
 Hauptplatz (לינץ) ָהאּוּפטּפלאץ

195
 Hasenauer, האֶזָנאּוֶאר, קרל פון

112 ,88 ,86 ,82 Karl von
 ,241 Hall in Tirol האל ִאין טירול

247
Halbturn האְלְּבטּורן

מסעדות 316  
Hallwang האְלוואנג

מסעדות 322  
227-8 Hallein האָליין

185 Halfelden האלֶפלֶדן
212 ,206-7 Hallstatt האלשטאט

חג לחם הקודש 37  
מלונות 297  

 Hallstatt האלשטאט, תרבות
215 ,208 ,200 ,179 civilization

 Hallstätter See האלשֶטֶטר ֶזה
213 ,212 ,206-7 ,190

 Danhauser, דאנָהאּוֶזר, יוזף
49 Josef

דאס טירול פנורמה (אינסברוק) 
247 Das Tirol Panorama

 Daffinger, .דאפינֶגר, מוריץ מ
49 .Moritz M

 Dario, דאריֹו, ג'ובאני אנטוניו
224 Giovanni Antonio

דואר 351
דואר 351

 Post House (ָטמְסֶווג) דואר, בית
233

 Post Office (וינה) דואר, מוזיאון
112 Museum

דֹויטשאֹורֶדנסקירֶכה ָסנקט אליזבת 
 Deutschordenskirche St (וינה)

61 Elisabeth
דֹויטשלאנדסֶּברג 

Deutschlandsberg
מסעדות 318  

 Margravate, (ה)דוכסות המזרחית
41 eastern

 Dollfuss, דֹולפּוס, ֶאנֶגלֶּברט
50 Engelbert

דֹום/דֹומקירֶכה ראו קתדרלות 
דֹומיניָקֶנרקירֶכה (וינה) 

63 Dominikanerkirche
דֹומיניָקֶנרקלֹוסֶטר (פריזאך) 

278 Dominikanerkloster
107 Donauinsel דֹוָנאּואינֶזל

108 Donauturm (וינה) דֹוָנאּוטּורם
 Donato דֹונאטֹו ד'ָאליֹו, ֶפליֶצ'ה

138 d'Allio, Felice
 Donner, Georg דֹוֶנר, גיאורג ָרפאל

Raphael
ארמון מיראֶּבל (זלצבורג)   

219 ,130 ,30 Mirabell Palace
ֶהֶרנּפלאץ (ָסנקט ֶּפלֶטן)   

137 Herrenplatz
מזרקת אנדרומדה (וינה)   

65 Andromeda Fountain
מזרקת ּפרֹוביֶדנצָיה (וינה)   

102 Providentia Fountain
שטאטּפָפרקירֶכה מרֶיה   

היֶמלפארט (לינץ) 
 Stadtpfarrkirche Mariä

196 Himmelfahrt
262 Dornbirn דֹורנּביְרן

מסעדות 323  
235 Dorfgastein דֹורפָגסָטיין

 Dorfmeister, דֹורפָמייסֶטר, שטפן
159 Stephan

דיוקן האינפנטה (ֶולאסֶקז) 89
דיוקן חנה קלינקֹוש (מאקארט) 33

דיטָמייר, ֶּברתֹולד, ראש מנזר ֶמלק 
 Dietmayr, Berthold, Abbot of

146 Melk
247 Diemer, Zeno דיֶמר, ֶצנֹו
273 Disney, Walt דיסני, וֹולט
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 Hinterseer, ('הנסי’) הינֶטרֶזר, הנס
335 Hansi

 Hinterseer, הינֶטרֶזר, פיליפ
218 Philipp

Hinterrux הינֶטרטּוקס
מלונות 298  

היסטוריה 41-51
היסטוריה צבאית, מוזיאון (וינה) 

 Heeresgeschichtliches
109 Museum
Hippach היּפאך

מסעדות 324  
היפופוטם (פסל מצרי) 89, 90

186 ,185 Hieflau היפָלאּו
 Hitzl, Johann היְצל, יוהן גיאורג

219 Georg
251 Hechtsee ֶהכטֶזה

הכרכרה של ֶתסּפיס (ּבּורגֵתיָאֶטר, 
וינה) 83

ֶהלּבלינגָהאּוס (אינסּברּוק) 
244 ,242 Helblinghaus

228 Hellbrunn ֶהלּברּון
ֶהלֶדְנאֹורֶגל (קּופשָטיין) 

251 Heldenorgel
 Heldenplatz (וינה) ֶהלֶדנּפלאץ

70 ,68
 Hellmer, Edmund ֶהלֶמר, אדמונד

101
 Helmer, Hermann ֶהלֶמר, הרמן

85
 ,211 Höllengebirge ֶהֶלנֶגּבירֶגה

213
151 Höllental ֶהֶלנטאל

המחאות נוסעים 348
224 Hemmel, Peter ֶהֶמל, פטר
המשפחה הקדושה עם הקדושים 

יואכים ואנה (ָמאּולֶּברטש) 32
הנחות ומבצעים

דמי כניסה 343  
טיסות 352  

מלונות 285  
רכבות 355  

276 Hönel, Michael ֶהֶנל, מיכאל
הסטודיו של האמן (ורמיר) 88, 91

הסכם המדינה האוסטרית (1955) 
51 ,20

הקבורה (ָאלטדֹורֶפר) 32
הקובייה של ארנולד ֶשנֶּברג 

(וֹוטרּוָּבה) 110
174 Herberstein ֶהרֶּברשָטיין

ֶהרֶּברשָטיין, ארמון (גראץ) 
167 Herberstein Palace

ֶהרֶּברשָטיין, הדוכס זיגמונד פון 
 Herberstein, Count Sigmund

174 von
Hart Bei Graz ָהרט ָּביי גראץ

מסעדות 319  
Hermagor ֶהרמאגֹור

מסעדות 325  

הֹופמנסתאל, הוגו פון 
225 Hofmannsthal, Hugo von
 Hofkirche (אינסּברּוק) הֹופקירֶכה

246-7 ,243 (Innsbruck)
 Hofer, Andreas הֹוֶפר, אנדריאס

247 ,245
הזמנת מקום מראש 

במלונות 288  
במסעדות 301  

ברכבת 354  
החג הלאומי של אוסטריה 38

החייל האמיץ שווייק 22
184 Hueber, Josef היֶּבר, יוזף

הידרו�חשמלית, תחנת כוח 236
 ,50 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

202 ,96
 Heyberger, ָהייֶּברֶגר, גֹוטָהרט

184 Gotthard
 Hayberger, ָהייֶּברֶגר, יוהן גוטפריד

204 Johann Gottfried
 ,28 Haydn, Joseph היידן, יוזף

134
 Haydn (ָאייֶזנשטאט) בית היידן  

159 Haus
 Haydn-Haus (וינה) בית היידן  

112
 Haydn (ָאייֶזנשטאט) ימי היידן  

335 ,334 ,38 Tage
מאוזוליאום (ָאייֶזנשטאט) 158  

מקום הולדתו (רֹוָראּו)   
 Geburtshaus Joseph Haydns

155
פסלו, מריה�הילֶפר�שטראֶסה   

87 Mariahilferstrasse
 Haydn, Michael היידן, מיכאל

224 ,155
285 Heiligenblut ָהייליֶגנּבלּוט

מלונות 299  
 Heiligenkreuz ָהייליֶגנקרֹויץ, מנזר

140 ,91 ,45 ,30 Abbey
ָהייליֶגנשֶטֶטר ֶטסָטֶמנט�ָהאּוס (וינה) 

Heiligenstädter Testament-
106 Haus

155 Hainburg ָהיינּבּורג
232 Hainzl, Fidelis ָהיינְצל, פיֶדליס
 Henry, Duke היינריך, דוכס טירול

249 of Tyrol
היינריך השני, דוכס אוסטריה 

42 Henry II Jasomirgott, Duke
 Henry II, היינריך השני, הקיסר

231 ,224 Emperor
היינריך השלישי, דוכס ָקרינתָיה 

 Henry III, Duke of Carinthia
178

היכל הקונצרטים (וינה) 
118 Konzerthaus

 Hildebrand, הילֶדּבָרנט, פרנץ
67 Franz

141 Hinterbrühl הינֶטרּבריל
מסעדות 316  

הֹוֶהנזלצבורג, מצודת 
 ,222 Hohensalzburg Fortress

226-7
185 Hohentauern הֹוֶהנָטאּוֶארן

מסעדות 319  
הֹוֶהנָטאּוֶאְרְנּפאס 

185 Hohentauernpass
259 Hohes Rad הֹוֶהס ראד

 Hoher Markt (וינה) הֹוֶהר מרקט
66

 Hutter, Wolfgang הּוֶטר, וולפגנג
223 ,33

301 ,106 ,23 Heurige הֹויריֶגה
הֹוְכאֹוסֶטרוויץ, מצודת 

 ,268 Hochosterwitz Fortress
272-3

183 Hochgolling הֹוכגֹולינג
הֹוכטֹור (גרֹוסגלֹוקֶנר 

 Hochtor (הֹוְכָאלֶּפנשטראֶסה
284

הֹוכָטנֶּברגּפאס 
263 Hochtannbergpass

 Hochfeiler Massif הֹוכָפייֶלר, רכס
252

229 Hochkögel הֹוכֶקֶגל
215 Hochkönig הֹוכֶקניג

 Hochschwab הֹוכשוואּב, רכס
186 Massif

הֹוכשטָרלּבלּוֶמן (וינה) 
101 Hochstrahlbrunnen

 Holbein, Hans הֹולָּביין, הנס
95 ,69

הולכי רגל 358-9
 Holzmeister, הֹולצָמייסֶטר, קֶלֶמנס

225 ,222 Clemens
247 Hungerburg הּונֶגרּבּורג

הונגרי, מרד 47
הּונֶדרְטוואֶסר, פריֶדנסָרייך 

 Hundertwasser, Friedensreich
60 ,33 ,31

 ,161 Bad Blumau ּבאד ּבלּוָמאּו  
174

בית הּונֶדרְטוואֶסר   
 ,104 Hundertwasser-Haus

108-9
184 ,182 Hunerkogel הּוֶנרסקֹוֶגל
 Knights of Malta (ה)הוספיטלרים

84 ,75
הֹופָּבאּוֶאר, קלמנס מריה 

65 Hofbauer, Clemens Maria
 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג

244 ,243
הֹופּבּורג, מתחם הארמונות (וינה) 
68-72 ,10 Hofburg Complex

מפת רחובות מאוירת 68-9  
 Hoflechner, הֹופֶלכֶנר, רודולף

223 Rudolf
 Hoffmann, הופמן, היינריך

155 Heinrich
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38 Wien Modern וין מודרן  
343 Wien-Karte וין�קארֶטה  

וינה רבתי 104-5  
 Wiener ויֶנר ֶפסְטֹווֶכן  

36 Festwochen
מדרום לרינגשטראֶסה 92-103  

מלונות 292-5  
מסורת מוסיקלית 28-9  

מסעדות 318-24  
מפה: אזור בית העירייה 78-9  

מפה: העיר הפנימית 57  
מפה: מדרום לרינגשטראֶסה 93  

מפה: מרכז העיר 54-5  
מפה: מתחם הֹופּבּורג 68-9  

מפת רחובות 120-7  
מפת רחובות מאוירת: אזור   

האופרה 94-5
מפת רחובות מאוירת: אזור   

שֶטָפנסדֹום 58-9
מפת רחובות מאוירת: מצפון   

למריה�הילֶפר�שטראֶסה 77
מצפון למריה�הילֶפר�שטראֶסה   

76-91
נשף האופרה 39, 96  
פסטיבל דֹוָנאּואינֶזל   

118 ,37 Donauinselfest
פסטיבל האביב   

36 Frühlingsfestival
פסטיבל הסרטים בבית העירייה   

37
קונצרט ראש השנה האזרחית   

 ,39 New Year's Day Concert
100

קניות 116-7  
שוק חג המולד 38  

תחבורה 57, 77, 93  
’וינה האדומה' 106 

 Vienna וינה, האוניברסיטה של
80-1 ,79 ,42 University

וינה, האופרה הלאומית של ראו 
האופרה הלאומית של וינה 

וינה, האקדמיה לאמנויות היפות 
 Vienna Academy of Fine של

33 Arts
וינה, המצור על (1683) 43, 44
וינה, התזמורת הפילהרמונית 
 Vienna Philharmonic של

118 ,100 ,75 Orchestra
וינה, יער ראו ויֶנְרוואלד 

108 Vienna Fair וינה, יריד
 Wiener וינה, מפעל החרסינה
107 Porzellanmanufaktur

 Vienna וינה, מקהלת הילדים של
107 ,73 Boys Choir
וינה, פסגת (1961) 51

וינה, קרב 32
וינֶטרּפאֶלה ֶדס ּפרינֶצן אֹויֶגן (וינה) 

 Winterpalais des Prinzen
75 Eugen

Wotruba- (וינה) וֹוטרּוָּבה�קירֶכה
113 Kirche

 Whiteread, Rachel ָווייטֶרד, רייצ'ל
65

22 Wilder, Billy וויילדר, בילי
28 Wolf, Hugo וֹולף, הוגו

158 Wolf, Sándor וֹולף, ָשנדֹור
 ,209 Wolfgangsee וֹולפָגנגֶזה

228 ,213
 Wolfmayr, Johann וֹולפָמייר, יוהן

35
137 Ward, Mary וֹורד, מרי

197 Warhol, Andy וורהול, אנדי
263 Widderstein ויֶדרשָטיין

ויזות 342
 Wiesen, Jazz ויֶזן, פסטיבל הג'אז

37 festival
 Wiesenthal, ויזנטל, שמעון

51 Simon
ָויידהאֶפן, המוזיאון העירוני (ָויידהֹוֶפן 

 Stadtmuseum (ָאן ֶדר איְּבס
148 Waidhafen

 Waidhofen ָויידהֹוֶפן ָאן ֶדר איּבס
148 an der Ybbs

 Weyden, ָוייֶדן, רֹוחיר ואן דר
91 Rogier van der

187 Weichselboden ָוייּכֶסלּבֹוֶדן
33 Weiler, Max ָוייֶלר, מקס

143 Weissenkirchen ָוייֶסנקירֶכן
מלונות 295  

 Weisses (ָסנקט וֹולפָגנג) ָוייֶסס ֶרְסל
209 Rössl

Weyr, Rudolf ָוייר, רודולף
 Burgtheater (וינה) ּבּורגֵתיָאֶטר  

83
מיכֶאֶלרּפלאץ (וינה)   
70 Michaelerplatz

 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה  
60

 Weyregg am ָוייֶרג ָאם ָאֶטרֶזה
Attersee

מסעדות 321  
ויל�איֶסה, ז'אן ניקולא ז'אדֹו ֶדה 

 Ville-Issey, Jean Nicolas Jadot
61 de

280 Wildpark (רֹוֶזֶנג) וילדפארק
256 Wildspitze וילדשּפיֶצה

 Wilten (אינסּברּוק) וילֶטן, בזיליקה
247 Basilica

143 Willendorf ויֶלנדֹורף
 Windisch, וינדיש, כריסטוף

276 Christoph
Windischgarsten וינדישגארֶטן

מלונות 297  
וינה 10, 32, 52-127

בידור 118-9  
העיר הפנימית 56-75  

38 Voicemania וֹויס�מאניה  
38 Viennale ִוֶיינאֶלה  

 Hermes Villa (וינה) הרמס�וילה
112

67 Herrengasse (וינה) ֶהֶרנגאֶסה
ֶהֶרנּפלאץ (ָסנקט ֶּפלֶטן) 

137 Herrenplatz
 Herzog, Andreas הרצוג, אנדריאס

35
ֶהרצֹוג�פרידריך�שטראֶסה 

 Herzog-Friedrich (אינסּברּוק)
244-5 ,242 Strasse

 Herkomer, ֶהרקֹוֶמר, יוהן יאקֹוּב
244 Johann Jakob

(ה)התנגדות האוסטרית לנאצים 65

ו
232-3 Wagrain ואגָריין

 Waggerl, Carl ואֶגְרל, קרל היינריך
233 Heinrich

248 Wattens ואֶטנס
ואָכאּו, מוזיאון (ָוייֶסנקירֶכן) 

143 ,135 Wachaumuseum
134 Wachau valley ואָכאּו, עמק

 Waldheim, ואלדָהיים, קורט
51 Kurt

ואלדמילר, פרדיננד גיאורג 
 Waldmüller, Ferdinand Georg

107 ,102 ,49
עת פריחת הוורד 33  

 Waldviertel ואלדפירֶטל, מסלול
144-5 Tour

 Walter, ואלֶטר, קונסטנטין יוהן
244 ,243 Konstantin Johann

251 Walchsee ואלכֶזה
 Valnegro, Pietro ואלֶנגרֹו, ּפֶייטרֹו

167
ואלסים וינאיים 29

ואלָפְרְטְסקירֶכה ראו כנסיות 
91 Eyck, Jan van ואן ָאייק, יאן

 Dyck, Antonius ואן ָדייק, אנתוני
 91 van

ואצלאב הראשון, מלך בוהמיה 
42 Vaclav I, King of Bohemia

263 ,258 Warth וארת
100 Weber, August ֶוֶּבר, אאוגוסט

28 Webern, Anton ֶוֶּברן, אנטון
96 ,60 Wagner, Otto וגנר, אוטו

בית אגודת הֶזֶצסיֹון (וינה)   
96 Secession Building

 Karlplatz (וינה) ביתני קרלּפלאץ  
100 Pavilions

112 Wagner Villas וילות וגנר  
ָמיֹוליָקה�ָהאּוס (וינה)   

97 ,54 Majolikahaus
 Naschmarkt (וינה) נאשמרקט  

97
קירֶכה ָאם שָטיינהֹוף (וינה)   

112 Kirche am Steinhof
81 Votivkirche (וינה) וֹוטיפקירֶכה

113 Wotruba, Fritz וֹוטרּוָּבה, פריץ
הקובייה של ארנולד ֶשנֶּברג 110  
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 Salzburg זלצבורג, האלפי של
213 Alps

 Salzurg Museum זלצבורג, מוזיאון
222

 Salzburger Land זלצבורֶגר לאנד
214-37 ,11

היסטוריה 215  
מלונות 301-303  

מסעדות 322-3  
מפות 216-7  
תחבורה 217  

 Salzatal Tour ָזלָצטאל, מסלול
186-7

 Salzkammergut ָזלצקאֶמרגּוט
212 ,192 ,161

ָזלצקאֶמרגּוט, אגמי 
210-1 Salzkammergut Lakes

 Seminarkirche (לינץ) ֶזמיָנרקירֶכה
196-7

 Semper, Gottfried ֶזמֶּפר, גֹוטפריד
88 ,86 ,82

151 Semmering ֶזֶמרינג
מלונות 295  

256-7 Seefeld ֶזֶפלט
 Secession (וינה) ֶזֶצסיֹון, בית אגודת

96-7 ,94 Building
 Viennese (ה)ֶזֶצסיֹון של וינה, סגנון

 ,54 ,47 ,33 Secession style
96-7 ,94

187 Seckau ֶזָקאּו

ח
חברות תעופה 352

חג ההתגלות 39
חג המולד 39

קישוטים 329  
שווקים 38  

חג הפועלים 36
חגורות בטיחות 356-7

חגים לאומיים 39
חדרים בבתים פרטיים 290

חיות�בר 27
 Haus der (זלצבורג) בית הטבע  

222 Natur
גן החיות האלפיני (ֶּברגיֶזל)   

247 Alpenzoo
 Lainzer (וינה) גן החיות של ָליינץ  

113 Tiergarten
 Schmiding גן החיות שמידינג  

202-3 Zoo
 Tierpark טיְרֶוולט ֶהרֶּברשָטיין  

174 Herberstein
שמורת החיות האלפינית   
 alpine animal (ֶפרָלייֶטן)

284 reserve
חיי לילה 331, 333

חניה 357
 Khrushchev, חרושצ'ב, ניקיטה

51 Nikita

 Seeschloss Ort ֶזה�שלֹוס אֹורט
211 ,208

 Suchard (ּבלּוֶדנץ) זּוכארט, מפעל
259 factory

 Sigismund of זיגיסמּונט מטירול
266 Tyrol

זיגיסמּונט מלוכסמבורג, הקיסר 
 Sigismund of Luxemburg,

42 Emperor
 Sitticus, Marcus זיטיקּוס, מרקוס

229 ,219
 Seisenegger, ָזייֶזֶנֶגר, יאקֹוּב

32 Jakob
 34 Sailer, Toni ָזייֶלר, טוני

Seyss- ָזייס�אינקווארט, ארתור
51 Inquart, Arthur

 Seipel, Dr. ָזייֶּפל, ד"ר איגנאץ
61 Ignaz

 Silberzeile (ֶשרדינג) זילֶּברָצייֶלה
201

 Silvretta range זילפֶרָטה, רכס
259

 Sindelar, זינֶדלאר, מאתיאס
35 Matthias

22 Zinneman, Fred זינמן, פרד
 Süss, Maria זיס, מריה וינֶצנץ

222 Vincenz
זיקארדסּבּורג, אאוגוסט זיקארד פון 

 Sicardsburg, August Sicard
96 ,31 von

 Girard, ז'יראר, דומיניק
102 Dominique

 Girardi, ז'ירארדי, אלכסנדר
210 Alexander

 Glass (ְגמינט) זכוכית ואבן, מוזיאון
144 and Stone Museum

250 Söll ֶזל
מסעדות 324  

256 Sölden ֶזלֶדן
מלונות 299  

 ,215 ,32 ,11 Salzburg זלצבורג
218-27

אֹוסֶטרֶפסטשּפיֶלה   
36 Osterfestspiele

היסטוריה 41, 218  
זלצבורֶגר ג'אז�ֶהרּבסט   

38 Salzburger Jazz-Herbst
מלונות 298  

מסעדות 322-3  
מפה: מרכז העיר 219  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 220-1

 Salzburg פסטיבל זלצבורג  
335 ,334 ,225 ,37 ,11 Festival

פסטיבל חג השבועות הנוצרי   
 Salzburg Whitsun Festival

335 ,334
 Frequency פסטיבל פריקוונסי  

335 Festival
שוק חג�המולד 38  

 Winterreitschule וינֶטר�ָרייט�שּוֶלה
71 ,73

 Wiener Neustadt ויֶנר נֹוישטאט
139

ויֶנר שטראֶסה (ָסנקט ֶּפלֶטן) 
137 Wiener Strasse

 ,106 ,10 Wienerwald ויֶנְרוואלד
134 ,112-3

מסלול טיול 140-1  
 Wickenberg, ויֶקנֶּברג, הרוזן פון

175 Count von
 Virgil, Bishop וירגיליוס, ההגמון

218
 Velázquez, Diego ֶולאסֶקס, דייגו

245 ,91
דיוקן האינפנטה 89  

 Welser, Philippine ֶולֶזר, פיליּפיֶנה
246

203 Wels ֶולס
 Drassburg Venus ונוס מדראסֶּברג

158
 Venus of ונוס מוויֶלנדֹורף

143 ,86 Willendorf
250 Wörgl ֶורְגל

276 Verda, Antonio ֶורָדה, אנטוניו
 Verdun, Nicholas ֶורֶדן, ניקולה ֶדה

138 of
 Wertheimer, ורטהיימר, שמשון

158 Samson
Vermeer, Johannes ורמיר, יוהנס

הסטודיו של האמן 88, 91  
 Wrangel, General ְוָרנֶגל, הגנרל

266
229 Werfen ֶורֶפן

מסעדות 323  
 ,277 ,11 Wörther See ֶורֶתר ֶזה

280-1
תהלוכת הספינות   

37 Schiffsprozession

ז
279 Sagritz זאגריץ

 Hotel Sacher (וינה) זאֶכר, מלון
317 ,117 ,96 ,94

305 Sacher, Franz זאֶכר, פרנץ
 ,96 ,95 Sachertorte זאֶכרטֹורט

329 ,305
236 Saalbach זאלּבאך

מלונות 298  
זאלֶפלֶדן, פסטיבל הג'אז 

335 ,37 Saalfelden, Jazz Fest
237 Salzach Valley זאלצאך, עמק
237 Zanussi, Jakob זאנּוסי, יאקֹוּב

 Zdarsky, ְזדארסקי, מאתיאס
34 Matthias

 Seegrotte ֶזה�גרֹוֶטה הינֶטרּבריל
141 Hinterbrühl

ֶזה�וינֶקל, הפארק הלאומי 
 ,10 Seewinkel National Park

157
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קינרינֶגרּבּורג (דירנשָטיין)   
142 ,128 Künringerburg

236 Kaprun ָקְּפרּון  
281 Reifnitz ָרייפניץ  

204 Steyr שָטייר  
148 Schallaburg ָשָלּבּורג  

שלֹוס ָאמּבראס (אינסּברּוק)   
245 Schloss Ambras

שלֹוס ֶאסֶטרהאזי (ָאייֶזנשאטט)   
158-9 Schloss Esterházy

 Schloss (ִלֶיינץ) שלֹוס ּברּוק  
279 ,130 Bruck

 Schloss שלֹוס גראֶפֶנג  
335 ,334 Grafenegg

 Schloss שלֹוס גרֹוסקירכָהיים  
279 Grosskirchheim

 Schloss Hallegg שלֹוס האֶלג  
277

155 Schloss Hoff שלֹוס הֹוף  
 Schloss שלֹוס ֶהלּברּון  

228 Hellbrunn
 Schloss שלֹוס ֶהרֶּברשָטיין  

174 Herberstein
שלֹוס ָויינֶּברג (ֶקֶפרמרקט)   

200 Schloss Weinberg
 Schloss שלֹוס ָטנָדלֶייה  

232 Tandalier
 Schloss שלֹוס לאנדסקרֹון  

280 Landskron
 Schloss Landeck שלֹוס לאנֶדק  

261
 Schloss שלֹוס לֹוֶקנָהאּוס  

37 Lockenhaus
שלֹוס ליאופולדסקרֹון (זלצבורג)   

224 Schloss Leopoldskron
 Schloss (ראדשטאט) שלֹוס ֶלרֶכן  

232 Lärchen
 Schloss שלֹוס ָמאּוֶטרנדֹורף  

233 Mauterndorf
 Schloss שלֹוס מֹוסהאם  

233 ,217 Moosham
 Schloss Murau שלֹוס מּוָראּו  

179
 Schloss שלֹוס פאלֶקנשָטיין  

279 Falkenstein
שלֹוס ּפֹורצָיה (שּפיטאל ָאן ֶדר   

279 Schloss Porcia (ְדָראּו
228 Schloss Fuschl שלֹוס פּוְשל  
280 Schloss Velden שלֹוס ֶפלֶדן  

 Schloss שלֹוס קֹורנֶּברג  
175 Kornberg

 Schloss שלֹוס רֹוֶזנּבּורג  
145 Rosenburg

 Schloss שלֹוס רֹוֶתנֶפלס  
179 ,160 Rothenfels

 Schloss שלֹוס ריֶגרסּבּורג  
174-5 Riegersburg

 Schloss שלֹוס ָרייֶפנשָטיין  
185 Reifenstein

 Burg ּבּורג אּולֶמרֶפלט  
148 Ulmerfeld

 Burg (האל ִאין טירול) ּבּורג האֶזג  
248 Hasegg

203 Burg Wels ּבּורג ֶולס  
 Burg ּבּורג ליכטנשטיין  

141 Liechtenstein
 Burg ּבּורג פֹורכֶטנשָטיין  

154 Forchtenstein
198 Burg Clam ּבּורג קלאם  

 Burg ּבּורג קרֹויֶצנשָטיין  
139 Kreuzenstein

 Gayenhofen (ְּבלּוֶדנץ) גאֶייינהֹוֶפן  
259

 Grazer Burg (גראץ) גראֶצר ּבּורג  
165

145 Greillenstein גָרייֶלנשָטיין  
דֹויטשָלנדסֶּברג   

176 Deutschlandsberg
 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג  

244 ,243
ֶהְטֶווה ּבאסטאי (זלצבורג)   

219 Hettwä Bastei
 Hinterhaus Castle הינֶטרָהאּוס  

143
177 Seggau ֶזָגאּו  

 Seeschloss Ort ֶזה�שלֹוס אֹורט  
211 ,208

 Harrach (רֹוָראּו) טירת האראך  
155 Castle

טירת ליכטנשטיין (יּוֶדנּבּורג)   
178 Liechtenstein Castle

249 Tratzberg טָרצֶּברג  
194 Linzer Schloss לינֶצר שלֹוס  

277 Mageregg מאֶגֶרג  
237 Mittersill מיֶטרזיל  

מצודת הֹוֶהנּבֶרֶגנץ   
266 Hohenbregenz Fortress

 Hohenwerfen מצודת הֹוֶהְנֶוורֶפן  
229 Fortress

מצודת הֹוֶהנזלצבורג   
 ,221 Hohensalzburg Fortress

226-7
מצודת הֹוְכאֹוסֶטְרוויץ   

 ,268 Hochosterwitz Fortress
272-3

מצודת לאנדסקרֹון (ּברּוק ָאן ֶדר   
172 Landskron Fortress (מּור

מצודת ֶּפֶטרסֶּברג (פריזאך)   
278 Petersberg Fortress

 Neues (ְגמינט) נֹוֶייס שלֹוס  
279 Schloss

 Feste Kufstein ֶפסֶטה קּופשָטיין  
251

 Prugg (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה) ְּפרּוג  
155

201 Freistadt פָריישטאט  
פרנֶצנסּבורג (ָלקֶסנּבּורג)   
139 ,135 Franzensburg

חרסינה, מפעל (ָאאּוגארֶטן) 
 ,117 ,107 Porcelain factory

328
חשמליים, מכשירים 345

חשמלית 358-9

ט
 Teutonic Knights טבטוני, מסדר

61
טבע, מוזיאון (וינה) 

86 Naturhistorisches Museum
213 Totes Gebirge טֹוֶטס ֶגּבירֶגה

138 Tulln טּוְלן
252 Tuxer Ferner טּוקֶזר ֶפרֶנר

252 Tuxer Tal טּוקֶסר טאל
 Turracher Höhe טּוראֶכר ֶהֶהה

178-9
מלונות 296  

229 Torren טֹוֶרן
טורקים, מלחמות נגד 43, 44, 168
 Tübingen, Hans טיּבינֶגן, הנס פון

178 von
טיולים ברגל ראו הליכה, מסלולים

ָטייֶזנהֹוֶפרהֹוף (ָוייֶסנקירֶכן) 
143 ,135 Teisenhoferhof

111 Tilgner, Victor טילגֶנר, ויקטור
Tintoretto טינטֹוֶרטֹו

שושנה וזקני העדה 91  
טיסה 352-3

טיסות�פנים 353
טיפוס הרים 337, 338

טיפים 301
טיציאן 91, 96

טירה, מוזיאון (לינץ) 
49 Schlossmuseum

טירה, מוזיאון (פָריישטאט) 
201 Schlossmuseum

 Tierwelt טיְרֶוולט ֶהרֶּברשָטיין
174 Herberstein

 Tiroler טירול ֶארל, פסטיבל
335 ,334 Festspiele Erl

 Tyrol and טירול ופֹוְרָארלֶּברג
238-67 ,11 Vorarlberg

היסטוריה 239  
התלבושת הלאומית המסורתית   

 Tyrolean National של טירול
253 Costumes

מלונות 298-9  
מסעדות 323-4  

מפות 240-1  
תחבורה 241  

ראו גם ָקרינתָיה ומזרח טירול  
טירול

מלונות 298-9  
טירות 

ָאלֶטס שלֹוס (ְגמינט, ָקרינתָיה)   
279 Altes Schloss

322 ,228 Anif Castle ָאניף  
 Burg Aggstein ּבּורג ָאגשָטיין  

143
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 Green (ה)ירוקים, התאחדות
20 Federation

ירידים 326

כ
כבישים מהירים 356

כבישים, נהיגה 356-7
כדורגל 35

 Chur, Bishop ּכּור, ההגמון של
259 of

כלי�נשק ושיריונות 
 Burg ּבּורג פֹורכֶטנשָטיין  

154 Forchtenstein
לאנֶדסצֹויגָהאּוס (גראץ)   

168-9 ,164 Landeszeughaus
כנסיות

אאוגוסטיֶנרקירֶכה (וינה)   
74 ,69 Augustinerkirche

אאוגוסטיֶנרקירֶכה (קֹורנֹויּבּורג)   
138 Augustinerkirche
229 Abtenau ָאּבֶטָנאּו  
ֶאגידיּוסקירֶכה (איְגלס)   

248 Aegidiuskirche
ֶאגידקירֶכה (קֹורנֹויּבּורג)   

138 Ägidkirche
אליזבתקירֶכה (מּוָראּו)   

179 Elisabethkirche
אנדריאסקירֶכה (קיצּביהל)   

251 Andreaskirche
אנה�ָקֶּפֶלה (אֹוֶּברנֶּברג ָאם ִאין)   

202 Annakapelle
 Burgkapelle (וינה) ּבּורגָקֶּפֶלה  

73
ֶּברגקירֶכה (ָאייֶזנשטאט)   

158 Bergkirche
גנאֶדנָקֶּפֶלה (מריה�ֶצל)   

189 ,188 Gnadenkapelle
דֹויטשאֹורֶדְנְסקירֶכה   
ָסנקט אליזבת (וינה) 

 Deutschordenskirche St
61 ,58 Elisabeth

דומיניָקֶנרקירֶכה (וינה)   
63 Dominikanerkirche

דוקטור�קרל�לּוֶאֶגר�קירֶכה (וינה)   
110 Dr-Karl-Lueger-Kirche

דָרייָפלטיגָקייְטְסקירֶכה (זלצבורג)   
218 Dreifaltigkeitskirche

דָרייָפלטיגָקייְטְסקירֶכה (שטאְדל�  
 Dreifaltigkeitskirche (ָּפאּוָרה

205
דָרייָפלטיגָקייְטְסקירֶכה   

ֶדר מינֹוריֶטן (וינה) 
 Dreifaltigkeitskirche der

84 Minoriten
הֹופקירֶכה (אינסּברּוק)   
246-7 ,243 Hofkirche

285 Heiligenblut ָהייליֶגנּבלּוט  
ָהייליֶגנָגייסטקירֶכה (קָלֶגנפּורט)   

274 Heiligengeistkirche

 Jewish (וינה) המוזיאון היהודי  
65 ,60 Museum

 Jewish (וינה) הרובע היהודי  
64-5 ,10 Quarter

יהדות וינה 65  
יהודית (קלימט) 102

יֹוָאֵניאּום, המוזיאון האוניברסלי 
 Universalmuseum (גראץ)

 176 ,166-7 Joanneum
 Jugendstil (סגנון) יּוֶגנדשטיל

96 style
178 Judenburg יּוֶדנּבּורג
 Johann, יוהן, הארכידוכס

184 ,174 ,166-7 Archduke
יוהנס ברהמס, בית (מירצּושלאג) 

173 Johannes Brahms house
יווניות, עתיקות 90

יוזף היידן, מקום הולדתו (רֹוָראּו) 
 Geburtshaus Joseph Haydns

155
 Joseph II, יוזף השני, הקיסר

74 ,46 Emperor
81 Josephinum (וינה) יֹוֶזפינּום

 Josephsbrunnen (וינה) יֹוֶזפסּברּוֶנן
66

 Josefsplatz (וינה) יֹוֶזְפסּפלאץ
74 ,69

יֹוֶזפשטאט, תיאטרון (וינה) 
 Josefstadt, Theater in der

119 ,85
 Palm יום א' של הדקלים, תהלוכות

36 Sunday processions
ֶיזּואיֶטנקירֶכה (וינה) 

61 Jesuitenkirche
 Jettmar, Rudolf ֶיטמאר, רודולף

112
יין 177, 307, 308

301 ,106 ,23 heurige הֹויריֶגה  
 Wine (קיֶצק) מוזיאון היין  

163 Museum
פסטיבלים 38, 332, 333  

קנייה 329  
שָטייריֶשה ָויינשטראֶסה   

176-7 Steirische Weinstrasse
ילדים, טיול עם 291, 344

במושב הקדמי של מכוניות 357  
דמי כניסה 343, 344  

טיסה 352-3  
כרטיסים משפחתיים ברכבות   

355
מלונות 291, 344  

מסעדות 300, 301, 344  
 Jelinek, Elfriede ֶיליֶנק, ֶאלפריֶדה

51
ימי הביניים 41-2

 Medieval art ימי�הביניים, אמנות
103 ,32

249 Jenbach ֶינּבאך
יערות 26-7

132 Schönbühel ֶשְנּביֶאל  
ראו גם ארמונות  

טלפון 350
233 ,217 Tamsweg ָטמְסֶווג

 Samsonumzug תהלוכת שמשון  
37

טמפרטורות 39
טניס 338

 ,229 Tennengebirge ֶטֶננֶגּבירֶגה
232

ָטנצָמייסֶטרהֹוף (זלצבורג) 
218 Tanzmeisterhof

 Tanzquartier ָטנצקווארטֶייה וין
86 Wien

204 Tassilo Chalice ָטסילֹו, גביע
41 Tassilo III ָטסילֹו השלישי

 ,211 ,208-9 Traunsee טָראּונֶזה
213

208-9 Traunkirchen טָראּונקירֶכן
 Corpus Christi חג לחם הקודש  

37
36 Passionsspiele מחזות פסיון  

מלונות 297  
מסעדות 321  

טָראּוצֹון, הנסיך יוהן ליאופולד 
 Trautson, Prince דֹונאט

85 Johann Leopold Donat
 Tracht (לבוש מסורתי) טראכט

253 ,23
249 Tratzberg טראצֶּברג

222 ,33 Troger, Paul טרֹוֶגר, פאול
ארמון ההגמון (ָסנקט ֶּפלֶטן)   

136 Bishops Palace
146 Melk Abbey מנזר ֶמלק  

 Stift Göttweig שטיפט ֶגְטָווייג  
142

 Trisanna Valley טריזאָנה, עמק
259

טרמפים 357
151 Ternitz ֶטרניץ

36 Tressdorf טֶרסדֹורף

י
 Jagiellon יאֶגלונית, שושלת

43 dynasty
יאן השלישי סֹוּבֶייסקי, מלך פולין 

 Jan III Sobieski, King of
106 ,44 Poland

 John of יאן מֶנּפֹומּוק, הקדוש
196 .Nepomuk, St

 Jedermann (הֹופמנסתאל) ֶיֶדרמן
225

יהודים 
בית הכנסת העירוני (וינה)   

65 Stadttempel
בית הקברות היהודי (ָאייֶזנשטאט)   

158 Jüdischer Friedhof
המוזיאון היהודי (ָאייֶזנשטאט)   

158 Jewish Museum
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 St. (ָאייֶזֶנרץ) ָסנקט אֹוְסוואלט  
185 Oswald

 St. (ָאלּפּבאך) ָסנקט אֹוְסוואלט  
250 Oswald

 St. (ֶזֶפלט) ָסנקט אֹוְסוואלט  
257 Oswald

 St. (ֶדלאך) ָסנקט אנדריאס  
279 Andrew's Church

257 St. Anna (רֹויֶטה) ָסנקט אנה  
 St. (האָליין) ָסנקט אנטוניוס  

228 Antonius
 St. (וינה) ָסנקט ֶּברְנָהרט  

59 Bernhard
 St. Gallus (ּבֶרֶגנץ) ָסנקט גאלּוס  

266
 St. Georg (זאגריץ) ָסנקט גיאורג  

279
ָסנקט גיאורגסקירֶכה (ָאדריָאך)   

172 St. Georgskirche
 St. (ֶצל ָאם ֶזה) ָסנקט היּפֹוליטּוס  

236 Hippolytus
 St. (ֶיינּבאך) ָסנקט וֹולפָגנג  

249 Wolfgang
 St. (אֹוֶּבְרֶוולץ) ָסנקט זיגיסמּונט  

179 Sigismund
 St. Jakob (ֶורֶפן) ָסנקט יאקֹוּב  

229
ָסנקט יוהן ָאם אימֶּברג (זלצבורג)   

218-9 St. Johann am Imberg
 St. Josef (קאֶלנֶּברג) ָסנקט יוזף  

106
 St. (ֶורְגל) ָסנקט ָלאּוֶרנטיּוס  

250 Lawrence
 St. (ָטמְסֶווג) ָסנקט ליאונָהרט  

233 ,217 Leonard
 St. (ֶפלֶקרמרקט) ָסנקט מגדלנה  

272 Magdalena
ָסנקט מקסימיליאן (ּבישֹופסהֹוֶפן)   

232 St. Maximilian
 St. (אֹוֶרנּבּורג) ָסנקט ניקֹוָלאּוס  

238 Nikolaus
 St. (טֹוֶרן) ָסנקט ניקֹוָלאּוס  

229 Nikolaus
ָסנקט ניקֹוָלאּוס (ֶלך ָאם ָארלֶּברג)   

258 St. Nikolaus
 St. (זלצבורג) ָסנקט סבסטיאן  

218 Sebastian
ָסנקט פטר אּונט ָסנקט פאול (ֶזל)   

250 St. Peter and St. Paul
173 St. Veit (ֶּפָלאּו) ָסנקט ָפייט  

 St. (ֶצל ָאם ציֶלר) ָסנקט ָפייט  
253 Veit

 St. Veit (קּופשָטיין) ָסנקט ָפייט  
251

ָסנקט קרל ּבֹורֹוֶמאּוס (פֹולֶדרס)   
248 St. Karl Borromäus

 St. (קיצּביהל) ָסנקט קתרינה  
251 Catherine

ָסנקט רּוֶּפרט (ּברּוק ָאן ֶדר מּור)   
172 St. Rupert

ּכריסטּוסקירֶכה (האלשטאט)   
207 Christuskirche

ָלאּוֶרנטיּוסקירֶכה (ּבלּוֶדנץ)   
259 Laurentiuskirche

ליְּבפָראּוֶאנקירֶכה (קיצּביהל)   
251 Liebfrauenkirche

מאֵתיאּוסקירֶכה (מּוָראּו)   
179 Matthäuskirche

ָמגָדֶלֶננקירֶכה (יּוֶדנּבּורג)   
178 Magdalenenkirche

מיכֶאֶלרקירֶכה (וינה)   
70 ,69 Michaelerkirche

מינֹוריֶטנקירֶכה (וינה)   
67 Minoritenkirche

מינֹוריֶטנקירֶכה (לינץ)   
194-5 Minoritenkirche
מינֹוריֶטנקירֶכה (קֶרמס)   

142 Minoritenkirche
ָמלֶטֶזרקירֶכה (וינה)   
75 Malteserkirche

מרטינסקירֶכה (לינץ)   
194 ,11 Martinskirche

מרטינסָקֶּפֶלה (ּבֶרֶגנץ)   
265 Martinskapelle

 Maria am מריה ָאם ֶגשטאֶדה  
65 Gestade

 Maria am (ֶלאֹוֶּבן) מריה ָאם ואֶזן  
187 Waasen

מרֶיה היֶמלָפרטסקירֶכה   
 Mariä (ָסנקט יוהן ִאין טירול)

251 Himmelfahrtskirche
מרֶיה היֶמלָפרטסקירֶכה   

 Mariä (ֶפקלאּברּוק)
208 Himmelfahrtskirche

281 Maria Wörth מריה ֶורת  
 Maria (וינה) מריה ְטרֹוי קירֶכה  

84 Treu Kirche
 Maria (ֶּפָלאּוֶּברג) מריה ֶלּבינג  

173 Lebing
 Maria מריה קירֶכנתאל  

237 Kirchenthal
מריה�הילֶפר קירֶכה (וינה)   

87 Mariahilfer Kirche
188-9 ,162 Mariazell מריה�ֶצל  

ניקוָלאּוסקירֶכה (ֶאלּביֶגנאלּפ)   
258 Nikolauskirche

ניקוָלאּוסקירֶכה (האל ִאין טירול)   
248 Nikolauskirche

ניקוָלאּוסקירֶכה (יּוֶדנּבּורג)   
178 Nikolauskirche

 St. (ָסנקט גילֶגן) ָסנקט ֶאגיד  
228 Ägyd

ָסנקט ֶאגידּוסקירֶכה (ֶפקלאּברּוק)   
208 St. Ägiduskirche

 St. (ויֶזלּבּורג) ָסנקט אּולריך  
32 Ulrich

 St. Ulrich) (ֶשָפאּו) ָסנקט אּולריך  
229

ָסנקט אּולריכקירֶכה (ֶפקלאּברּוק)   
208 St. Ulrichkirche

כנסיות, המשך
ָהייליֶגר יאקֹוּבּוס (ָטמְסֶווג)   

233 Heiliger Jakobus
ָהייליֶגר ליאונָהרטקירֶכה   

 Heiliger (מיֶטרזיל)
237 Leonhardkirche

ואלָפְרְטְסקירֶכה (מריה זאל)   
272 ,270 Wallfahrtskirche

ואלָפְרְטְסקירֶכה (ֶקֶפרמרקט)   
200-1 Wallfahrtskirche

ואלָפְרְטְסקירֶכה צּו ֶדן זיֶּבן שֶמרֶצן   
 Wallfahrtskirche (לינץ) מִרֶיינס

 zu den Sieben Schmerzen
197 Mariens

 Votivkirche (וינה) וֹוטיפקירֶכה  
81

Wotruba- (וינה) וֹוטרּוָּבה�קירֶכה  
113 Kirche

 Wilten (אינסּברּוק) וילֶטן בזיליקה  
247 Basilica

ֶורקירֶכה מרֶיה היֶמלפארט   
 Wehrkirche Mariä (ָוייֶסנקירֶכן)

143 Himmelfahrt
זאקֶסן�ָקֶּפֶלה (מריה זאל)   

272 Sachsen-Kapelle
ֶזה�ָקֶּפֶלה ָסנקט גיאורג (ּבֶרֶגנץ)   

264 Seekapelle St. Georg
זילֶּברֶנה ָקֶּפֶלה (הֹופקירֶכה,   

 Silberne Kapelle (אינסּברּוק
246

ֶזמיָנרקירֶכה (לינץ)   
197 Seminarkirche

יוהנסֶּברגָקֶּפֶלה (טָראּונקירֶכן)   
208 Johannesbergkapelle

יוהנסָקֶּפֶלה (ּפירג)   
32 Johanneskapelle

ֶיזּואיֶטנקירֶכה (וינה)   
61 Jesuitenkirche

כנסייה לעולי�רגל (ָסנקט וֹולפָגנג)   
209 ,203 Pilgrimage church

כנסייה קפוצ'ינית (ָויידהֹוֶפן ָאן ֶדר   
148 Capuchin Church (איְּבס

כנסיית בית העלמין ע"ש   
 St. (ֶאלּביֶגנאלּפ) מרטינוס הקדוש
258 Martin's cemetery chapel

כנסיית גבירתנו של העצה הטובה   
 Our Lady of Good (ֶּבקשָטיין)

235 Counsel
כנסיית יוחנן המטביל ויוחנן   

 St. John (גֹולינג) כותב הבשורה
 the Baptist and St. John the

229 Evangelist
כנסיית ּכריסטקינְדל (שָטייר)   

204-5 Christkindl Church
כנסיית מריה ָגייל (ליד פילאך)   

278 Maria Gail Church
כנסיית מריה ְּפָליין (זלצבורג)   

224 Maria Plain Church
32 Pölling church כנסיית ֶּפלינג  
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שטיפט ָסנקט פטר (זלצבורג)   
224 ,221 Stift St. Peter

שטיְפְטְסקירֶכה (דירנשָטיין)   
142 ,128 Stiftskirche
שטיְפְטְסקירֶכה (וינה)   

87 Stiftskirche
שטיְפְטְסקירֶכה (ֶמלק)   
149 ,147 Stiftskirche

שֶטָפנסקירֶכה (ּבראּוָנאּו ָאם ִאין)   
202 Stephanskirche

263 Schröcken שֶרֶקן  
כסף 348-9

כסף, החלפה 348
כפרית, תיירות 290
כרטיסי אשראי 348

מסעדות 301  
קניות 116  

כרטיסים 
אוטובוסים וחשמליות 359  

טיסה 352  
רכבת 355  

רכבת תחתית 359  
תיאטרון, הזמנה מראש 118-9  

כרייה, מוזיאון (גרֹוסקירכָהיים) 
279 Mining Museum
כרי�מרעה אלפיניים 26-7

 Coach (וינה) כרכרות, מוזיאון
115 Museum

ל
187 Leoben ֶלאֹוֶּבן

 Louis, King לאיּוש, מלך הונגריה
188-9 of Hungary

 Landhaus (גראץ) לאנדָהאּוס
167 ,164

67 Landhaus (וינה) לאנדָהאּוס
 Landhaus (לינץ) לאנדָהאּוס

194-5
 Landhaus (קָלֶגנפּורט) לאנדָהאּוס

276 ,274 ,131
לאנֶדסצֹויגָהאּוס (גראץ) 

168-9 ,164 Landeszeughaus
 ,131 Lanner, Joseph לאֶנר, יוזף

140
Lebrign ֶלּברינג
מסעדות 319  

23 Lederhosen ֶלֶדרהֹוֶזן
 Lederwasch, ֶלֶדרוואש, גֶרגֹור

233 Gregor
 Lederwasch, ֶלֶדרוואש, יוהן

179 Joahnn
203 Lederturm (ֶולס) ֶלֶדרטּורם
 ,29 Lehár, Franz ֶלהאר, פרנץ

210 ,103
 Lehár (ּבאד איְשל) מוזיאון ֶלהאר  

209 Museum
פסטיבל ֶלהאר (ּבאד איְשל)   

335 ,334 Lehár Festival

 Kirche am (וינה) קירֶכה ָאם הֹוף  
66 Hof

קירֶכה ָאם שָטיינהֹוף (וינה)   
112 Kirche am Steinhof

ָקּפּוציֶנרקירֶכה (וינה)   
75 Kapuzinerkirche

ָקֶּפֶלה ָסנקט אנה (ָסנקט יוהן ִאים   
232 St. Anna's Chapel (ּפֹונָגאּו

קפלה רוסית�אורתודוכסית (וינה)   
111 Russian Orthodox chapel

קפלת ָּביינָהאּוס (האלשטאט)   
212 Beinhaus chapel

קפלת גיאורגיוס וֶגּבָהרט   
 St. Gebhard (ּבֶרֶגנץ) הקדושים
266 and St. George's Chapel
קפלת ָהייליְגוואֶסר (ליד איגְלס)   

248 Heiligwasser chapel
קפלת הקבורה ע"ש שלושת   

 Three Wise (טּוְלן) מלכי הקדם
138 Men funerary chapel

קפלת השילוש הקדוש   
 Holy Trinity chapel (קּופשָטיין)

251
 Mittersill chapel קפלת מיֶטרזיל  

237
קפלת ְּפרּוג (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה)   

155 Prugg chapel
 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  

98-9
קתריֶננמינסֶטר (פָריישטאט)   

201 Katharinenmünster
רּוּפֶרכטסקירֶכה (וינה)   
64 Ruprechtskirche

ֶרמיגיּוסקירֶכה (גאמֶּפרן)   
208 Remigiuskirche

שֹוֶטנקירֶכה (וינה)   
67 Schottenkirche

שטאטּפָפרקירֶכה (ְגמּונֶדן)   
208 Stadtpfarrkirche

שטאטּפָפרקירֶכה (שָטייר)   
204 Stadtpfarrkirche

שטאטּפָפרקירֶכה מרֶיה   
היֶמלפארט (לינץ) 

 Stadtpfarrkirche Mariä
196 Himmelfahrt

שטאטּפָפרקירֶכה ָסנקט ֶאגיד   
 Stadtpfarrkirche (קָלֶגנפּורט)

274 St. Egid
שטאטּפָפרקירֶכה ָסנקט ָאנדֶרה   

 Stadtpfarrkirche St. (ִלֶיינץ)
279 Andrä

שטאטּפָפרקירֶכה ָסנקט יאקֹוּב   
 Stadtpfarrkirche St. (פילאך)

278 Jakob
שטאטּפָפרקירֶכה ָסנקט מרטין   

 Stadtpfarrkirche St. (אֹוֶּבְרֶוולץ)
179 Martin

שטיפט נֹויקלֹוסֶטר (ויֶנר   
139 Stift Neukloster (נֹוישטאט

 St. (ֶפלֶקרמרקט) ָסנקט רּוֶּפרט  
272 Rupert

ָסנקטס גיאורג אּונט ניקוָלאּוס   
 St. Georg und Nikolaus (ֶאץ)

256
פאולסקירֶכה (ּבאד ָאאּוסֶזה)   

184 Paulskirche
 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה  

60 ,56
פטרסקירֶכה (פריזאך)   

278 Peterskirche
ּפיָאריסֶטנקירֶכה (קֶרמס)   

142 Piaristenkirche
 Veitskirche (קֶרמס) ָפייְטְסקירֶכה  

142
ּפפארקירֶכה (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה)   

154-5 Pffarkirche
ּפפארקירֶכה (האלשטאט)   

212 Pffarkirche
ּפפארקירֶכה (טָראּונקירֶכן)   

208 Pffarkirche
 Pffarkirche (ְשוואץ) ּפפארקירֶכה  

248-9 ,45 ,30
ּפפארקירֶכה (ְשָווֶננשטאט)   

205 Pffarkirche
 Pffarkirche (שּפיץ) ּפפארקירֶכה  

143
ּפפארקירֶכה מרֶיה ֶגּבּורט (ּברּוק   
 Pffarkirche Mariä (ָאן ֶדר מּור

172 Geburt
ּפפארקירֶכה ָסנקט יוהנס ֶדר   

 Pffarkirche (ֶולס) ֶאוואנֶגליסט
203 St. John the Evangelist

ּפפארקירֶכה ָסנקט ָפייט (ָסנקט   
 Pffarkirche St. (ָפייט ָאן ֶדר גלאן

273 Veit
ּפפארקירֶכה ָסנקט ְקסאֶפר   

 Pffarkirche St. Xaver (ֶלאֹוֶּבן)
187

ּפפארקירֶכה ָסנקט שטפן (טּוְלן)   
138 Pffarkirche St. Stephan
185 Frauenberg פָראּוֶאנֶּברג  

פרנציסָקֶנרקירֶכה (ָאייֶזנשטאט)   
159 Franziskanerkirche
פרנציסָקֶנרקירֶכה (גראץ)   
166 Franziskanerkirche

פרנציסָקֶנרקירֶכה (וינה)   
61 Franziskanerkirche)

פרנציסָקֶנרקירֶכה (זלצבורג)   
 ,220 ,45 Franziskanerkirche

223
פרנציסָקֶנרקירֶכה (ִלֶיינץ)   
279 Franziskanerkirche

פרנציסָקֶנרקירֶכה (ָסנקט ֶּפלֶטן)   
136 Franziskanerkirche

פרנציסָקֶנרקירֶכה (שוואץ)   
249 Franziskanerkirche
קֹוֶלגֶיינקירֶכה (זלצבורג)   

223 ,220 Kollegienkirche
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מ
60 Mauer, Otto ָמאּוֶאר, אוטו

Mauerbach ָמאּוֶארּבאך
מלונות 295  

(ה)מאוזוליאום (גראץ) 
167 ,165 Mausoleum

199 Mauthausen ָמאּוטָהאּוֶזן
233 Mauterndorf ָמאּוֶטרנדֹורף

ָמאּולֶּברטש, פרנץ אנטון 
33 Maulbertsch, Franz Anton
אאוגוסטיֶנרקירֶכה (קֹורנֹויּבּורג)   

139 Augustinerkirche
 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג  

244
המשפחה הקדושה עם יואכים   

ואנה הקדושים 32
 Maria (וינה) מריה טרֹוי קירֶכה  

84 Treu Kirche
Mattielli, Lorenzo מאטֶיילי, לורנצו

103 Belvedere (וינה) ֶּבְלֶווֶדֶרה  
ֶּבמיֶשה הֹופָקנצלאי (וינה)   

66 Böhmische Hofkanzlei
מריה�ֶצל 189  

 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה  
56

 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  
99

Matrei מאטָריי
מסעדות 325  

 Klaubaufgehen קָלאּוָּבאּוְפֶגֶאן  
39

 Matsch, Franz מאטש, פרנץ פון
82-3 ,66 von

34 Maier, Hermann מאֶייר, הרמן
112 Mayer, Fritz מאֶייר, פריץ

140 Mayerling מאֶיירלינג
מסעדות 317  

מאלף הסוסים (פסל) 86
 Mamola, מאמֹוָלה, ג'ובאני

168 Giovanni
212 Mammuthöhle מאמּותֶהֶלה

74 Manet, Edouard מאנה, אדואר
 Makart, Hans מאקארט, הנס

222 ,101
דיוקן חנה קלינקֹוש 33  

המוזיאון לתולדות האמנות (וינה)   
89 Kunsthistorisches Museum

 Hermesvilla (וינה) הרמס�וילה  
112

ָמָקרטּפלאץ (זלצבורג)   
218 Makartplatz

 Maria מארי לואיז, הקיסרית
140 ,74 Louise, Empress
 Matthias, מאתיאס, הקיסר

75 Emperor
מבצרים ראו טירות

 Clock Tower (גראץ) מגדל השעון
166

 Leopold, ליאופולד, רודולף
86 Rudolph

ליאופולדיניֶשר טָרקט (וינה) 
72 Leopoldinischer Trakt

106 Leopoldsberg ליאופולדסֶּברג
229 Lueg Pass ליג, מעבר�ההרים

177 Leibnitz ָלייּבניץ
ָלייֶטנּבאך, יוזף ֶשֶמרל פון 

 Leytenbach, Joseph Schemerl
97 von

279 ,130 ,11 Lienz ִלֶיינץ
מלונות 299  

מסעדות 325  
ָלייּפציג, קרב 101

ליכטנשטיין, הנסיך הנס�אדם השני 
 Liechtenstein, פון אּונט צּו

 Prince Hans Adam II von und
107 zu

ליכטנשטיין, מוזיאון (וינה) 
107 Liechtenstein Museum

ליכטנשטיינקָלם 
232 Liechtensteinklamm

’לילה שקט' (גרּוֶּבר/מֹור) 224, 
233 ,228

267 Lindau לינָדאּו
לינְטוּורְמּברּוֶנן (קָלֶגנפּורט) 

276 ,275 Lindwurmbrunnen
194-7 ,131 ,11 Linz לינץ

 ,38 Brucknerfest ּברּוקֶנרֶפסט  
335 ,334

היסטוריה 194  
מלונות 297  

מסעדות 320-1  
מפה 195  

194 Linzer Schloss לינֶצר שלֹוס
259 ,239 Lünersee ליֶנרֶזה

158 Listz, Franz ליסט, פרנץ
מקום הולדתו (ָריידינג) 154  

ליּפיצאֶנר ראו סוסים 
32 Licinio, Giulio ליצ'יניֹו, ג'וליו

 Lech am Arlberg ֶלך ָאם ָארלֶּברג
258

מסעדות 324  
 Lambach Abbey ָלמּבאך, מנזר

203 ,32
33 Lehmden, Anton ֶלמֶדן, אנטון

 Lampi, Johann .ָלמּפי, יוהן ב
33 .B

ָלמּפֶרכטְסאֹוֶפנלֹוך 
237 Lamprechtsofenloch

258 Längenfeld ֶלנֶגנֶפלט
261 Landeck ָלנֶדק

מסעדות 324  
ֶלנטֹוס, המוזיאון לאמנות (לינץ) 
197 Lentos Kunstmuseum

139 Laxenburg ָלקֶסנּבּורג
Lermoos ֶלרמֹוס

מלונות 299  

 Lefebvre, ֶלה�פאְבר, מרשל
245 Marshal

 Lubitsch, Ernst לּוּביטש, ֶארנסט
22

לודוויג השלישי, מלך בוואריה 
 Ludwig III, King of Bavaria

228
251 ,23 Loden (מעיל טירולי) לֹוֶדן
 Lodron, לֹודרֹון, הדוכס כריסטוף

279 Count Christoph
 ,218 Lodron, Paris לֹודרֹון, פאריס

226 ,222
 Losenstein, לֹוֶזנשָטיין, וילהלם פון

148 Wilhelm von
 Luxemburg לוכסמבורג, שושלת

42 dynasty
216 Lungötz לּונֶגץ

101 ,95 Loos, Adolf לֹוס, אדולף
267 Lustenau לּוסֶטָנאּו

237 Lofer לֹוֶפר
לוקאס הקדוש, אחווה 32

 Luchese, Giovanni לּוֶקֶזה, ג'ובאני
245

172 Lurgrotte לּורגרֹוֶטה
 Lorenz, Konrad לורנץ, קונראד

51 ,22
 Lorenzoni, Peter לֹוֶרנצֹוני, פטר

228
 Leonhard, ליאונָהרט, הארכיהגמון

279 Archbishop
 Eleanor of ליאּונּור מפורטוגל

 139 Portugal
 Leonardo da ליאונרדו דה וינצ'י

74 Vinci
ליאופולד החמישי, הארכידוכס 
257 Leopold V, Archduke

ליאופולד החמישי לבית ּבאֶּבנּבּורג, 
 Leopold V Babenburg, הדוכס

142 Duke
 Leopold, ליאופולד, הנס ֶּברנָהרט

84 Hans Bernhard
 Leopold ליאופולד הראשון, הקיסר

114 ,72 ,60 I, Emperor
ליאופולד הראשון לבית ּבאֶּבנּבּורג, 
 Leopold I Babenburg, המרקיז

107 ,41 Margrave
 Leopold II, ליאופולד השני, הקיסר

184 ,74 Emperor
ליאופולד השני לבית ּבאֶּבנּבּורג, 

 Leopold II Babenburg, המרקיז
146 Margrave

ליאופולד השלישי לבית 
 Leopold III ּבאֶּבנּבּורג, המרקיז

 ,138 Babenburg, Margrave
140

ליאופולד השישי לבית ּבאֶּבנּבּורג, 
 Leopold VI Babenburg, הדוכס

70 ,63 Duke
 Leopold (וינה) ליאופולד, מוזיאון

86 Museum
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 Alpine המוזיאון לטבע אלפיני  
284 Naturschau Museum
המוזיאון לטכנולוגיה (וינה)   

112 Museum of Technology
 Wine (קיֶצק) המוזיאון ליין  

163 Museum
המוזיאון לכרייה (גרֹוסקירכָהיים)   

279 Mining Museum
 Coach (וינה) המוזיאון לכרכרות  

115 Museum
המוזיאון לסניטריה (גמּונֶדן)   

208 Sanitärmuseum
המוזיאון לספורט חורף   

 Winter Sports (מירצּושלאג)
172-3 Museum

המוזיאון לפולקלור (וינה)   
84 Museum für Volkskunde
המוזיאון לציד באמצעות בזים   

 Falconry Museum (הֹוֶהְנֶוורֶפן)
229

המוזיאון לקרימינולוגיה (ויֶנר   
 Criminology (נֹוישטאט

139 Museum
המוזיאון לרקמה (לּוסֶטָנאּו)   

267 Stickereimuseum
המוזיאון לשיט (שּפיץ)   

143 Schiffahrtsmuseum
 Clock (וינה) המוזיאון לשעונים  

66 Museum
המוזיאון לתובלה (שטאְדל�  

205 Shipping Museum (ָּפאּוָרה
המוזיאון לתולדות האמנות (וינה)   
 ,44 Kunsthistoriches Museum

88-9
המרכז לאדריכלות (וינה)   

86 Architektur Zentrum Wien
המרכז לאמנות (וינה)   
86 Kunsthalle Wien

ָזלצֶוולֶטן (האלשטאט)   
212 Salzwelten

חצר התרבות אֹוסטאריכי   
 Ostarrichi (נֹויהֹוֶפן ָאן ֶדר איּבס)

150 Kulturhof
ָטנצָמייסֶטרָהאּוס (זלצבורג)   

218 Tanzmeisterhaus
ָטנצקווארטֶייה (וינה)   

86 Tanzquartier Wien
81 Josephinum (וינה) יֹוֶזפינּום  

לאנֶדסצֹויגָהאּוס (גראץ)   
168-9 ,164 Landeszeughaus
 Egon (טּוְלן) מוזיאון ֶאגֹון שיֶלה  

138 Schiele Museum
מוזיאון אוסטריה עילית (לינץ)   
196 ,194 Landesmuseum

 Ephesus (וינה) מוזיאון ֶאֶפסּוס  
90 ,70 Museum

מוזיאון אתר המורשת העולמית   
 World Heritage (האלשטאט)

212 Museum

המוזיאון האוסטרי   
לאמנות שימושית (וינה) 

 Österreichisches Museum für
64 ,49 Angewandte Kunst

המוזיאון האוסטרי לקולנוע (וינה)   
 Österreichisches Filmmuseum

119
המוזיאון האזורי (קּופשָטיין)   

251 Regional Museum
המוזיאון האיזורי   

פרדיננֵדיאום (אינסּברּוק) 
 Tiroler Landesmuseum

245 Ferdinandeum
המוזיאון האלפיני (ראמָסאּו)   

184 Alpinmuseum
המוזיאון היהודי (ָאייֶזנשטאט)   

158 Jewish Museum
 Jewish (וינה) המוזיאון היהודי  

65 ,60 Museum
המוזיאון העירוני (ָאייֶזֶנרץ)   

185 Stadtmuseum
המוזיאון העירוני (ָויידהֹוֶפן   

 Stadtmuseum (ָאן ֶדר איְּבס
 148 Waidhafen

המוזיאון העירוני (פילאך)   
278 Municipal Museum

המוזיאון העירוני נֹורדיקֹו (לינץ)   
196 Stadtmuseum Nordico

המוזיאון הפדרלי לפתולוגיה   
 Federal Museum for (וינה)

81 Pathological Anatomy
Open- (פֹוָראּו) המוזיאון הפתוח  

173 Air Museum
המוזיאון הפתוח של אוסטריה   
 Österreichisches (שטיּבינג)

170-1 ,162 Freilichtmuseum
המוזיאון הקלטי (האָליין)   

228-9 Keltenmuseum
המוזיאון הרומי ֶטאּורנָיה   

278 Römermuseum Teurnia
המוזיאון לאופנועים ולטכנולוגיה   

 Museum of (ֶאֶגנּבּורג)
 Motorcycles and Technology

145
המוזיאון לאמנות אוסטרית   

 Museum of (וינה) מימי�הביניים
103 Austrian Medieval Art

המוזיאון לאמנות דתית (ָסנקט   
136 Diocesan Museum (ֶּפלֶטן

המוזיאון לאמנות דתית   
 Diözesanmuseum (קָלֶגנפּורט)

275 ,11
המוזיאון להיסטוריה צבאית   

 Heeresgeschichtliches (וינה)
109 Museum

המוזיאון לזכוכית ולאבן (ְגמינט)   
144 Glass and Stone Museum

המוזיאון לטבע (וינה)   
86 Naturhistorisches Museum

273 Magdalensberg מגדֶלנסֶּברג
מגורים 288-99

מדיארים 41
 Medici, ֶמדיצ'י, קלאודיה ֶדה

245 Claudia de
מדליות 91

141 Mödling ֶמדלינג
מסעדות 317  

185 Möderbrugg ֶמֶדרּברּוג
מהירות מותרת 356

 Mahler, Gustav מהלר, גוסטב
96 ,28-9

 Modler, מֹודֶלר, יוהן בפטיסט
202 Johann Baptist

233 ,217 Moosham מֹוזהאם
מּוֵזיאּומס�קווארטֶייה (וינה) 
86-7 MuseumsQuartier

מוזיאון אוסטריה עילית (לינץ) 
196 ,194 Landesmuseum

Open- (פֹוָראּו) (ה)מוזיאון הפתוח
173 Air Museum

מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון 
 Dom- und (וינה) לאמנות דתית

60 ,58 Diözesanmuseum
 Wien מוזיאון וינה בקרלסּפלאץ
101 ,49 Museum Karlsplatz

מוזיאון ָקרינתָיה (קָלֶגנפּורט) 
277 Landesmuseum Kärnten

מוזיאונים וגלריות
אוסף ֶאְסל לאמנות בת�זמננו   

 Essl Collection (קלֹוסֶטרנֹויּבּורג)
138 of Contemporary Art

74 Albertina (וינה) אלברטינה  
אנגליקה קאופמן, מוזיאון   
263 Angelika Kauffman

100 Künstlerhaus בית האמנים  
 Haus der (זלצבורג) בית הטבע  

222 Natur
 Haydn (ָאייֶזנשטאט) בית היידן  

159 Haus
 Haydn Haus (וינה) בית היידן  

112
 Haus der (וינה) בית המוסיקה  

75 Musik
בית ָּפסקָוולאטי (וינה)   
79 Pasqualati house

גלריית הציורים של האראש   
 Harrach'sche (רֹוָראּו)
155 Gemäldegalerie

דאס טירול פנורמה (אינסברוק)   
247 Das Tirol Panorama

האקדמיה לאמנויות היפות (וינה)   
96 ,94 Academy of Fine Arts

הארכיון והמוזיאון להתנגדות   
האוסטרית לנאצים (וינה) 

 Archives and Museum of the
65 Austrian Resistance

המוזיאון האוניברסלי יֹוָאֵניאּום   
 Universalmuseum (גראץ)

176 ,166-7 Joanneum



נדקס  | אי  376

מולדת, מוזיאון (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה) 
155 Heimatmuseum

 Heimathaus (ֶּפרג) מולדת, מוזיאון
200

מולדת, מוזיאון (רֹויֶטה) 
257 Heimatmuseum

 Munggenast, מּונֶגנאסט, יוזף
146 ,137 ,136 Joseph

102 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד
213 ,210 ,209 Mondsee מֹונטֶזה

מלונות 297  
מסעדות 321  

 Montani, מֹונָטני, גּבריֶאֶלה
60 Gabriele

 Montafon Valley מֹונָטפֹון, עמק
259

 Montafon קיץ במֹונָטפֹון  
335 Summer

מֹונֶטקּוקֹולי, ארמון (ָסנקט ֶּפלֶטן) 
136 Montecuccoli Palace

מוניות 358
 Montfort, Hugo מֹונפֹורט, הוגו פון

266 von
 Munch, Edvard מּונק, אדוארד

102
 Munkácsy, מּונקאצ'י, מיכאל

89 Michael
מוסיקה 28-9

 Haus der (וינה) בית המוסיקה  
75 Musik

הופעות חיות וקונצרטים 334-5  
וינה 118-9  

מוסיקה מסורתית ומחול עממי   
349 ,347

 Salzburg פסטיבל זלצבורג  
335 ,334 ,225 Festival
פסטיבלים 36-7, 334-5  

מוסיקה, בית האגודה (וינה) 
 ,118 ,100 ,10 Musikverein

119
מוסקבה, ועידת (1943) 51

מועדונים 331
 Mozart, מוצרט, וולפגנג אמדיאוס
96 ,28-9 Wolfgang Amadeus

67 Am Hof (וינה) ָאם הֹוף  
אנדרטה לזכרו, ֶצנטרלפרידהֹוף   

111 Zentralfriedhof (וינה)
 Baden bei Wien ּבאֶדן ָּביי וין  

140
בית התזמורת הסימפונית   

 Lambacher בָלמּבאך
203 Symphonie

 Mozarthaus (וינה) בית מוצרט  
61 ,58

דֹויטשאֹורֶדנסקירֶכה   
ָסנקט אליזבת (וינה) 

 Deutschordenskirche St.
61 Elisabeth

 Salzburger זלצבורגר מוצרטוֹוֶכה  
39 Mozartwoche

מוזיאון ֶלנטֹוס לאמנות (לינץ)   
197 Lentos Kunstmuseum
מוזיאון פֹוְרָארלֶּברג (ּבֶרֶגנץ)   

 Vorarlberger Landesmuseum
264

מוזיאון פורום האל (ּבאד האל)   
205 Forum Hall Museum

 Porsche (ְגמינט) מוזיאון פורשה  
279 Museum

 Freud (וינה) מוזיאון פרויד  
81 Museum

 Kafka (קירלינג) מוזיאון קפקא  
138 Museum

מוזיאון ָקרינתָיה (ָסנקט   
 Kärnter (ָפייט ָאן ֶדר גלאן
273 Eisenbahnmuseum

מוזיאון ָקרינתָיה (קָלֶגנפּורט)   
277 Landesmuseum Kärnten

מוזיאון קרן לודוויג לאמנות   
 Museum (וינה) מודרנית
 of Modern Art Ludwig

86 Foundation (MUMOK)
מוזיאון ָקרנּונטיּום (ּבאד דֹויטש   

 Carnuntinum (ָאלֶטנּבּורג
155 Museum

מוזיאוני טּולן במינֹוריֶטנקלֹוסֶטר   
 Tullner Museen in

138 Minoritenkloster
מוצרֵטיאּום (זלצבורג)   

222 Mozarteum
מחירים 343  

מינימּונדּוס (קָלֶגנפּורט)   
277 Minimundus

מכרה הכסף (שוואץ)   
249 Silberbergwerk

מקום הולדתו של יוזף היידן   
 Geburtshaus Joseph (רֹוָראּו)

155 Haydns
מקום הולדתו של מוצרט   

 Mozarts (זלצבורג)
223 ,220 Geburtshaus

מקסימיליאֵניאּום (אינסּברּוק)   
244 Maximilianeum

מרכז ָארס אלקטרוניקה (לינץ)   
 ,38 ,11 Ars Electronica Center

197 ,194
עולמות הקריסטל של   

 Swarovski (ואֶטנס) סוורובסקי
248 Kristallwelten

ֶרזיֶדנצגאֶלרֶייה (זלצבורג)   
223 Residenzgalerie

שעות פתיחה 343  
 Musicant, מּוזיקאנט, אריאל

51 Ariel
233 Mooskopf מֹוזקֹוּפף

 ,97 ,96 Moser, Kolo מֹוֶזר, קֹולֹו
112

236 Mooserboden מֹוֶזרּבֹוֶדן
 Moll, מֹול, ָּבלָתזאר פרדיננד
75 Balthasar Ferdinand

מוזיאונים וגלריות, המשך 
מוזיאון ּבּורֶגנלאנד (ָאייֶזנשטאט) 

 Burgenländisches
158 Landesmuseum

מוזיאון ּביֶדרמאֶייר (וינה)   
49 Biedermeier Museum

מוזיאון גדוד הקלעים הקיסרי   
 Imperial Fusiliers' (ֶּברגיֶזל)

247 Museum
 Gmunden מוזיאון ְגמּונֶדן  

208 Museum
מוזיאון הבונים החופשיים   

 Masonic Museum (רֹוֶזָנאּו)
145 ,144

 Post Office (וינה) מוזיאון הדואר  
112 Museum

מוזיאון הטירה (לינץ)   
49 Schlossmuseum

מוזיאון הטירה (פָריישטאט)   
201 Schlossmuseum

מוזיאון הילדים ZOOM (וינה)   
87 ZOOM Kindermuseum

מוזיאון המולדת (ּברּוק ָאן ֶדר   
155 Heimatmuseum (ָלייָתה

מוזיאון המולדת (ִלֶיינץ)   
130 Heimatmuseum
מוזיאון המולדת (ֶּפרג)   

200 Heimathaus
מוזיאון המולדת (רֹויֶטה)   

257 Heimatmuseum
מוזיאון המולדת גראהֹוף   

 Heimatmuseum (ראמָסאּו)
184 Grahhof

מוזיאון המכשפות (ריֶגרסּבּורג)   
175 Witches' Musuem

 St. מוזיאון המנזר ָסנקט ָלמּבֶרכט  
 Lambrecht Abbey Museum

178
מוזיאון הקתדרלה והמוזיאון   

 Dom- und (וינה) לאמנות דתית
60 ,58 Diözesanmuseum

 Rhine (לּוסֶטָנאּו) מוזיאון הריין  
267 Museum

 Railway (וינה) מוזיאון הרכבת  
112 Museum

מוזיאון ואָכאּו (ָוייֶסנ קירֶכן)   
143 ,135 Wachaumuseum

 Wien מוזיאון וינה בקרלסּפלאץ  
101 ,49 Museum Karlsplatz

 Salzburg מוזיאון זלצבורג  
222 Museum

 Museum (וינה) מוזיאון יּוֶדנּפלאץ  
65 Judenplatz

 Lehár (ּבאד איְשל) מוזיאון ֶלהאר  
209 Museum

 Leopold (וינה) מוזיאון ליאופולד  
86 Museum

מוזיאון ליכטנשטיין (וינה)   
107 Liechtenstein Museum
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הזמנת חדרים 288  
וינה 292-4  

זלצבורֶגר לאנד 297-8  
טירול ופֹוְרָארלֶּברג 298-9  

ילדים 291  
מחירים 289  

עלויות חבויות 289  
ָקרינתָיה ומזרח טירול 299  

רשתות 288  
שטירָיה 295-6  

מלח, מכרות 184, 208, 213, 215
ּבאד דירנֶּברג 229  

האָליין 228-9  
מוזיאון המולדת (רֹויֶטה)   

257 Heimatmuseum
עולמות המלח (האלשטאט)   

212 Salzwelten
מלח, עולמות (האלשטאט) 

212 Salzwelten
מלחייה (ֶצ'ליני) 88, 90

מלחמת העולם הראשונה 50
ֶהלֶדְנאֹורֶגל (קּופשָטיין)   

251 Heldenorgel
מלחמת העולם השנייה 51

אנדרטה (וינה) 110  
אנדרטה (ריֶגרסּבּורג) 175  
מלחמת שלושים השנה 43

279 Mölltal ֶמלטאל
מלטה, אבירים 75, 84

35 Mählich, Roman ֶמליך, רֹומאן
70 Möllner, Joseph ֶמלֶנר, יוזף

146 Melk ֶמלק
 Mölk, Adam von ֶמלק, אדם פון

172
 .Mölk, Joseph A .ֶמלק, יוזף א

279 ,179 ,171
 ,134 ,10 Melk Abbey ֶמלק, מנזר

149 ,146-7
אמנות ואדריכלות 31, 33, 146  
הפסטיבל הבינלאומי למוסיקת   

 Internationale בארוק
36 Barocktage

הצלבים של ֶמלק 147  
91 Memling, Hans ֶממלינג, הנס

ממשל 19-20
ממתקים 329

 Mandel, ָמנֶדל, מיכאל ֶּברנָהרט
218 ,32 Michael Bernhard

מנהגים 354-5
מנזרים 

184-5 Admont ָאדמֹונט  
149 ,145 Altenburg ָאלֶטנּבּורג  

149 Benedictine בנדיקטיני  
204 Gleink ְגָליינק  

דומיניָקֶנרקלֹוסֶטר (פריזאך)   
278 Dominikanerkloster

 ,30 Heiligenkreuz ָהייליֶגנקרֹויץ  
140 ,91 ,44

198 Wilhering וילֶהרינג  

237 Mittersill מיֶטרזיל
מסעדות 322  

 Meytens, ָמייֶטנס, מרטין פאן
33 Martin van

267 Mainau ָמייָנאּו
Maishofen ָמייסהֹוֶפן

מסעדות 322  
 Mayr, ָמייר, כריסטוף אנטון

250 Christof Anton
253 ,252 Mayrhofen ָמיירהֹוֶפן

מלונות 299  
מיכאֶלרּפלאץ (וינה) 

70 ,68 Michaelerplatz
מיכֶאֶלרקירֶכה (וינה) 

70 ,69 Michaelerkirche
91 ,74 Michelangelo מיכלאנג'לו

Michelbach מיֶכלבאך
מסעדות 317  

 Milbauer, מילָּבאּוֶאר, אברהם
251 Abraham

מילון שימושי 391
 Millennium (וינה) מילניום, מגדל

22 Tower
278-9 Millstatt מילשטאט

36 Musikwochen מּוזיְקוֹוֶכן  
מלונות 299  

מסעדות 325  
מינדֶסנטי, הקרדינל יוזף 

 Mindszenty, Cardinal Joseph
189

מינֹוריֶטנּפלאץ (וינה) 
67 Minoritenplatz

מינימּונדּוס (קָלֶגנפּורט) 
277 Minimundus

33 ,31 Happenings מיצגים
33 Mikl, Josef מיְקל, יוזף

מיראֶּבל, ארמון ראו שלֹוס מיראֶּבל
 ,162 ,161 Mürz River מירץ, נהר

172
172-3 Mürzzuschlag מירצּושלאג

פסטיבל ברהמס הבינלאומי   
 Internationales Musikfest

335 ,334 ,38 Brahms
מכונית 

השכרה 353, 357  
נהיגה באוסטריה 356-7  

מכירות סוף עונה 327
מכס 342

מכרה הכסף (שוואץ) 
 249 Silberbergwerk

מכשפות, מוזיאון (ריֶגרסּבורג) 
175 Witches' Musuem

263 Mellau ֶמָלאּו
מלאכת�יד ראו עבודות�יד

מלונות 288-99
אוסטריה עילית 296-7  

אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד   
295

במבנים עתיקים 289  

ָטנצָמייסֶטרָהאּוס (זלצבורג)   
218 Tanzmeisterhaus

כנסיית מריה ְּפָליין (ליד זלצבורג)   
224 Maria Plain Church

מוצרטיאום (זלצבורג)   
222 Mozarteum

מזכרות 329  
מזרקת מוצרט (ָסנקט גילֶגן) 228  

 Mozarts (זלצבורג) מקום הולדתו  
223 ,220 Geburtshaus

פסלו, מוצרטּפלאץ (זלצבורג)   
223 Mozartplatz

 Mozart, Anna מוצרט, אנה מריה
228 ,29 Maria

 Mozart, מוצרט, ליאופולד
218 ,29 Leopold

 Mozart, (נאֶנרל) מוצרט, מריה אנה
 ,28 Maria Anna (Nanerl)

228 ,224
 Mozart, מוצרט, קֹונסָטנֶצה

218 Constanze
329 ,305 Mozartkugel מוצרטקּוֶגל
233 ,224 Mohr, Joseph מֹור, יוזף
 ,162-3 ,161 Mur River מּור, נהר

172 ,166
179 Murau מּוָראּו

מסעדות 319  
163 Mureck מּוֶרק

מורשת עולמית, מוזיאון האתר 
 World Heritage (האלשטאט)

212 Museum
 ,337 ,34 Tobogganing מזחלות

339
מזחלות�שלג 337, 339

מזכרות 117, 328-9
מזנונים 300-1

(ה)מזרח התיכון, עתיקות 90
מזרח טירול ראו ָקרינתָיה ומזרח 

טירול 
מחול 

 Tanzquartier ָטנְצקווארטֶייה וין  
86 Wien

עממי 331, 332  
מחירים 

מוזיאונים ואתרים היסטוריים 343  
מלונות 285  

מסעדות 309  
מחנות ריכוז 199

מטבע 348-9
מטבעות עתיקים 91

 Luggage, rail (ברכבות) מטען
354 travel

 Metternich, ֶמֶטרניך, קלמנס
48 ,46 Klemens

מיוליקה�ָהאּוס (וינה) 
97 ,96 ,54 Majolikahaus

 Mitterhofer, מיֶטרהֹוֶפר, גיְלג
249 Gilg
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אינסּברּוק 242-3  
ָארלֶּברג 260-1  

ּבֶרֶגנץ 265  
ּבֶרֶגנֶצר ואלד 262-3  
ָגסָטייֶנרטאל 234-5  

גראץ (מפת רחובות מאוירת)   
164-5

גרֹוסגלֹוקֶנר הֹוְכָאלֶּפנשטראֶסה   
284-5

ואלדפירֶטל, מסלול 144-5  
וינה רבתי 105  

וינה: אזור בית העירייה (מפת   
רחובות מאוירת) 78-9

וינה: אזור האופרה (מפת רחובות   
מאוירת) 94-5

וינה: אזור שֶטָפנסדֹום (מפת   
רחובות מאוירת) 58-9

וינה: העיר הפנימית 57  
וינה: מדרום לרינגשטראֶסה 93  

וינה: מפת רחובות 120-7  
וינה: מצפון למריה�הילֶפר�  

שטראֶסה (מפת רחובות מאוירת) 
77

וינה: מרכז העיר 54-5  
וינה: מתחם הארמונות הֹופּבּורג   

68-9
ויֶנרוואלד, מסלול 140-1  

ֶורֶתר ֶזה 280-1  
זלצבורג: העיר העתיקה (מפת   

רחובות מאוירת) 220-1
זלצבורג: מרכז העיר 219  

זלצּבּורֶגר לאנד 216-7  
ָזלָצטאל, מסלול 186-7  

טירול ופֹוְרָארלֶּברג 240-1  
לינץ 195  

נֹויזידֶלרֶזה 156-7  
ָסנקט ֶּפלֶטן 137  

עמק הדנובה 198-9  
ציֶלרטאֶלר ָאלֶּפן 252-3  

קָלֶגנפּורט (מפת רחובות   
מאוירת) 274

ָקרינתָיה ומזרח טירול 270-1  
רשת הרכבות 355  

שָטייריֶשה ָויינשטראֶסה 176-7  
שטירָיה 162-3  

שָלדמינֶגר ָטאּוֶארן 182-3  
ְשֶנֶּברג, מסלול 151  

מפלגת החירות האוסטרית 
51 Austrian Freedom Party

מפלים 
235 Badgastein ּבאדָגסָטיין  
 Gollinger גֹולינֶגר ואֶסרפאל  

229 Wasserfall
237 ,24 Krimmler Falls קרימֶלר  

מצודות ראו טירות 
מצפה הכוכבים (קֶרְמְסמינסֶטר) 

204 Sternwarte
מצריות, עתיקות 90

 Wienerwald Tour ויֶנְרוואלד  
140-1

186-7 Salzatal Tour ָזלָצטאל  
 Neuseidlersee נֹויזידֶלרֶזה  

156-7
 Around Wörther סביב ֶורֶתר ֶזה  

280-1 See
 Danube Valley עמק הדנובה  

198-9
 Zillertaler ציֶלרטאֶלר ָאלֶּפן  

252-3 Alpen
שָטייריֶשה ָויינשטראֶסה   

176-7 Steirische Weinstrasse
שָלדמינֶגר ָטאּוֶארן   

182-3 Schladminger Tauern
151 Schneeberg Tour ְשֶנֶּברג  

 Mesnerhaus (ָטמְסֶווג) ֶמסֶנרָהאּוס
233

מסעדות 300-25
אוסטריה עילית 320-1  

אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד   
316-8

הזמנת מקום מראש 301  
הטעמים של אוסטריה 302-4  

וינה 310-6  
זלצבורֶגר לאנד 322-3  

טיפים 301  
טירול ופֹוְרָארלֶּברג 323-4  

מחירים 301  
משקאות 308-9  

קוד לבוש 301  
ָקרינתָיה ומזרח טירול 325  

שטירָיה 318-20  
שעות פתיחה 300  

 Mascagni, ָמסקאני, דונאטו ָארזניו
32 Donato Arsenio

ֶמֶסרשמידט, פרנץ קסאֶפר 
Messerschmidt, Franz Xaver

ראש של ליצן 103  
מע"מ 116, 289

החזרים 326  
מערות 25

 ,216 Eisriesenwelt ָאייסריֶזְנֶוולט  
229

172 Lurgotte לּורגֹוֶטה  
ָלמּפֶרכטסאֹוֶפנלֹוך   

237 Lamprechtsofenloch
213 Mammuthöhle ָממּוְטֶהֶלה  

קֹוֶּפנּבריֶלרֶהֶלה   
213 Koppenbrüllerhöhle

 Rieseneishöhle ריֶזְנָאייסֶהֶלה  
213
מפות 

אגמי הָזלצקאֶמרגּוט 210-1  
אוסטריה 16-7  

אוסטריה עילית 192-3  
אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד   

134-5
ָאייֶזנשטאט 159  

מנזרים, המשך
187 Seckau ֶזָקאּו  

187 Leoben ֶלאֹוֶּבן  
45 Lilienfeld לילֶיינֶפלט  

203 ,32 Lambach ָלמּבאך  
278-9 Millstatt מילשטאט  

 ,134 ,36 ,33 ,31 Melk ֶמְלק  
149 ,146-7

 Marienthron (גאמינג) ָמִרֶיינתרֹון  
148 Monastery

 St. (וילֶטן) ָסנקט ָלאּוֶרנטיּוס  
247 Laurentius

 St. Lambrecht ָסנקט ָלמּבֶרכט  
178

 St. Paul ָסנקט פאול אין ָלָפנטאל  
272 ,271 ,149 ,36 in Lavanttal

 ,32 St. Florian ָסנקט פלוריאן  
200

173 Vorau פֹוָראּו  
277 Viktring פיְקְטרינג  

173 Pöllau ֶּפָלאּו  
144 ,45 ,43 Zwettl ְצֶווְטל  

ציסֶטרצֶיינֶזרקלֹוסֶטר ֶמֶרָראּו   
 Zisterzienserkloster (ּבֶרֶגנץ)

264 Mehrerau
ָקּפּוציֶנרקלֹוסֶטר (ּברּוק ָאן ֶדר   

154 Kapuzinerkloster (ָלייָתה
 Kremsmünster קֶרְמְסמינסֶטר  

204 ,149 ,32
 Stift Göttweig שטיפט ֶגטָווייג  

149 ,142
 Stift Nonnberg שטיפט נֹונֶּברג  

224 ,32
שטיפט ָסנקט פטר (זלצבורג)   

224 ,221 Stift St. Peter
 Stift שטיפט קלֹוסֶטרנֹויֶּברג  
149 ,138 Klosterneuberg

 Mönchsberg (זלצבורג) ֶמנְקסֶּברג
223 ,220

מסורות 22-3, 36-7
מסים 289

מסלולי הליכה 337, 339
בערים 358  

ואֶסרפאְלֶווג (מפל קרימֶלר)   
237 Wasserfallweg

ּפינצָגאּוֶאר שּפאצירגאנג   
236 Pinzgauer Spaziergang

מסלולי טיול ברכב
אגמי זלְצָקֶמרגּוט   

210-1 Salzkammergut Lakes
260-1 Arlberg ָארלֶּברג  

 Bregenzer Wald ּבֶרֶגנֶצר ואלד  
262-3

 Gasteinertal ָגסָטייֶנרטאל  
234-5

גרֹוסגלֹוקֶנר הֹוכָאלֶּפנשטראֶסה   
 Grossglockener

284-5 Hochalpenstrasse
 Waldviertel Tour ואלדפירֶטל  

144-5
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נדידת העמים 41
נהיגה באוסטריה 356-7

נהיגה, כללי 356
70 Nobile, Peter נֹוּביֶלה, פטר
 Neuburg, נֹויּבּורג, אוטו וָהיימֹו

65 Otto and Heymo
 Neuhofen an נֹויהֹוֶפן ָאן ֶדר איּבס

150 der Ybbs
 Neusiedl am See נֹויזיְדל ָאם ֶזה

157
מלונות 295  

מסעדות 317  
 ,134 Neusiedlersee נויזידֶלר ֶזה

152-3
מפה 156-7  

 ,68 Neue Burg (וינה) נֹוֶייה ּבּורג
72 ,70

 Neues (וינה) נֹוֶייס ראטָהאּוס
80 ,76 Rathaus

197 Neuer Dom (לינץ) נֹוֶייר דֹום
 Neuer (קָלֶגנפּורט) נֹוֶייר ּפלאץ

276 ,275 Platz
151 Neunkirchen נֹוינקירֶכן

256 Neustift נֹוישטיפט
Nussdorf נּוסדֹורף

מסעדות 321  
נוף 26-7

(ה)נוצרית�דמוקרטית, המפלגה 51
178 Nocky Mountains נֹוקי, רכס

נורדי, סקי 34
נֹורדיקֹו, המוזיאון העירוני (לינץ) 
196 Stadtmuseum Nordico

269 ,37 Noricum נֹוריקּום
ניאו�קלאסי, סגנון בציור 33

 Niedere Tauern ניֶדֶרה ָטאּוֶארן
182 ,185

 Nüll, Eduard ניל, אדוארד פאן ֶדר
96 ,31 van der

נימוסים 344
 Nissel, Franz ניֶסל, פרנץ קסאֶפר

250 Xaver
ניקולס הקדוש, חגיגות 39

נכים, מטיילים 344
באולמות מופעים 330-1, 333  

בטיסות 353  
כרטיסי הנחה ברכבות 355  

נמלי תעופה 352
תחבורה אליהם ומהם 352  

 Nestroy, ֶנסטרֹוי, יוהן ֶנּפֹומּוק
210 ,82 Johann Nepomuk

 Nesselthaler, ֶנֶסלתאֶלר, אנדריאס
228 Andreas

נפוליאון הראשון, הקיסר 
 ,48 ,46 Napoleon I, Emperor

140 ,74 ,49
 Napoleonic נפוליאון, מלחמות

250 ,247 Wars
33 Nazarenes (ה)נצרתיים

ארמון ֶשנּברּון (וינה)   
114-5 Schönbrunn Palace

 Lainzer (וינה) גן החיות של ָליינץ  
112 Tiergarten

 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג  
244

ָלקֶסנֶּברג 139  
 Kaisergruft (וינה) ָקייֶזרגרּופט  

75
מריה�הילֶפר�שטראֶסה (וינה) 
87 ,77 Mariahilferstrasse

188-9 ,162 Mariazell מריה�ֶצל
מלונות 296  

מסעדות 319  
ָמִרֶיינתרֹון, מנזר (גאמינג) 

 ,37 Marienthron Monastery
148

מרכזי טיפולים ואתרי מרחצאות 
333

209 ,192 Bad Ischl ּבאד איְשל  
 ,161 Bad Blumau ּבאד ּבלּוָמאּו  

174
176 Bad Gams ּבאד גאמס  

 Bad ּבאד גָלייֶכנֶּברג  
175 ,162 Gleichenberg

 Bad Dürrnberg ּבאד דירנֶּברג  
229

205 Bad Hall ּבאד האל  
141 Bad Vöslau ּבאד ֶפסָלאּו  

 Bad ּבאד ראדֶקרסּבּורג  
175 Radkersburg

 ,234 Badgastein ּבאדָגסָטיין  
235

 Baden bei Wien ּבאֶדן ָּביי וין  
141 ,140

מלונות 333  
278 Villach פילאך  

מרעה, פסטיבלים 332
מרקֹומאנים (שבט) 41

 Marcus מרקוס אאורליוס, הקיסר
140 ,66 ,41 Aurelius, Emperor
 Mark (וינה) מרקוס אנטוניוס, פסל

95 Anthony Statue
 Marchesi, ָמרֶקזי, פומפיאו

72 Pompeo
מרקטּפלאץ (אֹוֶּברנֶּברג ָאם ִאין) 

202 Marktplatz
265 Mehrerau ֶמֶרָראּו

משטרה 346
משקאות ראו בירה; אוכל 

ומשקאות; יין 
משקעים 38

משרדי חלפנות 354

נ
109 Nadel, Otto נאֶדל, אוטו

(ה)נאצים 50, 51, 65
 ,10 Naschmarkt (וינה) נאשמרקט

97 ,94

מקסימיליאן הראשון, הקיסר 
 ,42-3 Maximilian I, Emperor

178 ,44-5
165 Burg (גראץ) ּבּורג  

גֹולֶדֶנס דאְכל (אינסּברּוק)   
244 ,242 Goldenes Dachl

 Hofburg (אינסּברּוק) הֹופּבּורג  
244

הֹופקירֶכה (אינסּברּוק)   
246 Hofkirche

המוזיאון האזורי   
פרדיננדיאום (אינסּברּוק) 

 Tiroler Landesmuseum
245 Ferdinandeum

ָסנקט גיאורגס קתדרֶלה   
 St. Georgs (ויֶנר נֹוישטאט)

139 Kathedrale
מקסימיליאן השני, הקיסר 

 ,43 Maximilian II, Emperor
44-5

מקרי חירום 346
 Mörbisch am ֶמרּביש ָאם ֶזה

156 See
פסטיבל האופרטה   

 ,334 ,37 Operettenfestspiele
335

 Kurtax (קּורטקס) מרחצאות, מס
289

 St. מרטינוס הקדוש, יומו של
38 Martin's Day

 Martinelli, מרטיֶנלי, דומניקו
107 ,67 Domenico
מרטינסטּורם (ּבֶרֶגנץ) 
264-5 Martinsturm

מרטינסקירֶכה (לינץ) 
194 ,11 Martinskirche

 Maria (וינה) מריה ָאם ֶגשטאֶדה
65 am Gestade

 Maria Anna, מריה אנה, הנסיכה
115 Princess

 Maria מריה אנטוניה, הנסיכה
115 Antonia, Princess

מריה הקדושה וישו התינוק 
(ריֶמנשָנייֶדר) 90

מריה הקדושה מֶארלאך 60
281 Maria Wörth מריה ֶורת
272 Maria Saal מריה זאל
Maria Taferl מריה טאֶפְרל

מסעדות 317  
 Maria (וינה) מריה טרֹוי קירֶכה

84 Treu Kirche
מריה כריסטינה, הארכידוכסית 

 Maria Christina, Archduchess
115 ,74

 Maria of Burgundy מריה מבורגון
244 ,42

74 ,46 Maria Theresa מריה תרזה
אנדרטה לזכרה (וינה) 86  

אנדרטה לזכרה (קָלֶגנפּורט) 276  
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סקי 34, 336, 339
תחרויות 332, 333  

34 Alpine skiing סקי
232 Ski Alliance סקי אליאנס

סקי�ֶולט וילֶדר ָקייֶזר ּבריקֶסנטאל 
 Skiwelt Wilder Kaiser

250 Brixental
סקי�מישור 34

109 ,50 Sarajevo סראייבו

ע
עבודות�יד, קניות 327, 328

עוגות ג'ינג'ר 345
עוגות ומאפים 304-5

עידן הקרח 25
עיתונים 33, 345

עלייה לרגל, יעדים
ואלָפְרְטְסקירֶכה (מריה זאל)   
272 ,270 Wallfahrtskirche

ואלָפְרְטְסקירֶכה (ֶקֶפרמרקט)   
200-1 Wallfahrtskirche

ואלָפְרְטְסקירֶכה צּו ֶדן זיֶּבן שֶמרֶצן   
 Wallfahrtskirche (לינץ) מִרֶיינס

 zu den Sieben Schmerzen
197 Mariens

כנסייה לעולי רגל (ָסנקט וולפגנג)   
209 ,202 Pilgrimage church

כנסיית ּכריסטקינְדל (שָטייר)   
204-5 Christkindl Church

כנסיית מריה ְּפָליין (זלצבורג)   
224 Maria Plain Church

 St. Mary כנסיית מריה קירֶכנתאל  
237 Kirchenthal

188-9 ,162 Mariazell מריה�ֶצל  
 St. (ָטמְסֶווג) ָסנקט ליאונָהרט  

233 ,217 Leonard
עלייתה לשמיים של מריה הקדושה 

37
עם ואוכלוסייה 16

עמוד המגיפה (ּבאד ראדֶקרסּבּורג) 
175 Plague Column

 Plague (וינה) עמוד המגיפה
60 Column

 Plague (לינץ) עמוד המגיפה
195 Column

 Volkstheater (וינה) עממי, תיאטרון
119 ,85

עממיות, תלבושות 23, 253
קניות 117, 327  

 Volksoper (וינה) עממית, אופרה
119

עממית, מוסיקה 335
ערים

נהיגה בערים 357  
תחבורה ציבורית 358-9  

עריצות נאורה 46
עת פריחת הוורד (ואלדמיֶלר) 33

עתיקות, קניות 116-7

 St. (וינה) ָסנקט יוזף, מזרקת
60 Joseph Fountain

 St. ם ָארלֶּברג ָסנקט כריסטוף ָאָ
261 Christoph am Arlberg

מסעדות 324  
 St. (וינה) ָסנקט ליאופולד, מזרקת

60 Leopold Fountain
 St. Lambrecht ָסנקט ָלמּבֶרכט

178
ָסנקט מיכאל (אוסטריה תחתית) 

143 St. Michael
 St. (זלצבורֶגר לאנד) ָסנקט מיכאל

233 Michael
 St. ָסנקט ניקולה ָאן ֶדר דֹוָנאּו
199 Nikola an der Donau
St. Sebastian ָסנקט סבסטיאן

מסעדות 320  
 St. Paul ָסנקט פאול ִאים ָלָפנטאל

272 ,271 ,149 im Lavanttal
 St ָסנקט פאוֶלר קּולטּורזֹוֶמר  

36 Pauler Kultursommer
 St. Peter in ָסנקט פטר ִאין הֹולץ

278 Holz
 St. Veit an ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן

273 der Glan
St. Florian ָסנקט פלוריאן

מנזר 32, 200  
מסעדות 321  

 ,133 ,10 St. Pölten ָסנקט ֶּפלֶטן
136-7 ,134
מלונות 295  

מפה 137  
 Pragmatic (ה)סנקציה הפרגמטית

139 ,46 Sanction
ספורט 34-5

ספורט קבוצתי 332, 333  
פעילויות�חוץ 336-9  

ספורט אתגרי 338, 339
ספורט חורף 332, 333, 336-7

המוזיאון לספורט חורף   
 Winter Sports (מירצּושלאג)

172-3 Museum
ספורט ימי 338, 339

 Sforza, ספֹורָצה, ביאנקה מריה
244 Bianca Maria

ספרדי, בית הספר לרכיבה (וינה) 
 ,69 Spanish Riding School

71 ,71
חוות הרבעה (ּפיֶּבר) 178  

ספרדית, מלחמת הירושה 46
ספריות 

הספריה הלאומית (וינה)   
74 ,73 Nationalbibliothek

146 Melk Abbey מנזר ֶמלק  
 St. Paul ָסנקט פאול ִאין ָלָפנטאל  

271 in Lavanttal
(ה)ספרייה הלאומית (וינה) 

74 ,73 Nationalbibliothek

Neckenmarkt ֶנֶקנמרקט
מסעדות 317  

ס
 Swarovski סוורובסקי, מגדל

285 Tower
סוורובסקי, עולמות הקריסטל של 

 Swarovski Crystal (ואֶטנס)
248 Worlds

 Solari, Antonio סֹולארי, אנטוניו
168

 Solari, Santino סולארי, סנטינֹו
224 ,31

 Horses, סוסים, ליּפיצאֶנר
332 ,112 ,71 Lipizzaner
חוות הרבעה (ּפיֶּבר) 178  

סוסים, רכיבה על 35, 338, 339
74 Cezanne, Paul ֶסזאן, פול

 Stanetti, סטאֶנטי, ג'ובאני
98 Giovanni
סטודנטים 344

דמי כניסה 345  
כרטיסי הנחה ברכבת 355  

 Settignano, ֶסטיְניאנֹו, ֶדזיֶדריֹו ָדה
91 Desiderio da

סטפנוס הקדוש, יומו של 39
סטפנוס הקדוש, קתדרלת (וינה) 

ראו שֶטָפנסדֹום 
35 Simon, Hugo סימון, הוגו

סיסי ראו אליזבת, הקיסרית 
 Salvator, Johann סלבאטֹור, יוהן

213
 Salamanca, סלמנקה, גבריאל פון

278 Gabriel of
סנובורד 332, 336, 339

סן�ז'רמן, חוזה (1919) 50
סניטריה, מוזיאון (גמּונֶדן) 

208 Sanitärmuseum
 St. Anton ם ָארלֶּברג ָסנקט ָאנטון ָאָ

261 am Arlberg
 Folk הפסטיבל למוסיקה עממית  

336 Music Time
 St. ָסנקט גיאורֶגן ִאים ָאֶטרָגאּו

Georgen im Attergau
מלונות 297  

228 ,212 St. Gilgen ָסנקט גילֶגן
מלונות 298  

 ,193 St. Wolfgang ָסנקט וֹולפָגנג
210 ,209

מלונות 297  
מסעדות 321  

 St. Johann ָסנקט יוהן ִאים ּפֹונָגאּו
232 im Pongau

39 Perchtenlauf ֶּפרכֶטנָלאּוף  
 St. Johann in ָסנקט יוהן ִאין טירול

251 Tirol
 Dumpling פסטיבל הכיסנים  

249 ,248 ,21 festival

381  | נדקס   אי

Fuschl am See פּוְשל ָאם ֶזה
מלונות 297  

מסעדות 322  
228 Fuschlsee פּוְשלֶזה

284 Fuscher Törl פּוֶשר ֶטרל
 Pöttler, ֶּפטֶלר, ויקטור הרברט

170 Viktor Herbert
155 Petronell ֶּפטרֹוֶנל

 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה
60 ,56

Pöttsching ֶּפטשינג
מסעדות 317  

178 ,162 Piber ּפיֶּבר
 Füger, פיֶגר, היינריך פרידריך

107 ,33 Heinrich Friedrich
277 Pittner, Killian ּפיטֶנר, קיליָאן

ָפייסֶטנֶּברֶגר, סימון ֶּבֶנדיקט 
 Faistenberger, Simon

251 Benedikt
67 Pichl, Ludwig ּפיְכל, לודוויג

278 ,22 ,11 Villach פילאך
מלונות 299  
מלונות 325  

 Villacher פילאֶכר פאשינג  
39 Fasching

 Carinthischer קיץ בָקרינתָיה  
37 Sommer

 Christmas שוק חג�המולד  
38 market

פילאך, תומאס ָארטּוָלה פון 
32 Villach, Thomas Artula von

 Pilgram, Anton ּפילגראם, אנטון
67

149 .Pilgram, F.A ּפילגרם, פ"א
 Philip פיליפ אוגוסט, מלך צרפת
142 August, King of France

184 Filzmoos פילצמֹוס
מלונות 297  

מסעדות 322  
ּפינצָגאּוֶאר שּפאצירגאנג 

236 Pinzgauer Spaziergang
74 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

 Pyramidenkogel ּפיָרמיֶדנקֹוֶגל
281

Fischbach פישּבאך
מסעדות 318  

Pistorf ּפישטֹורף
מסעדות 319  

פיֶשר פון ֶארלאך, יוהן ֶּברנָהרט 
 Fischer von Erlach, Johann

99 ,32 Bernhard
107 Augarten (וינה) ָאאּוגארֶטן  

ארמון שוורצנברג (וינה)   
101 Schwarzenberg Palace

ארמון ֶשנּברּון (וינה)   
114 Schönbrunn Palace

בית הספר הספרדי לרכיבה (וינה)   
71 Spanische Reitschule

 Vogelsang, פֹוֶגלזאנג, אּולריך
276 ,275 Ulrich

 Podhajsky, ּפֹודָהייְסקי, ָאלֹויס
35 Alois

157 Podersdorf ּפֹוֶדרסדֹורף
מסעדות 317  

 Puchberg am ּפּוכֶּברג ָאם ְשֶנֶּברג
151 Schneeberg

248 Volders פֹולֶדרס
פוליטיקה 19-20, 51

פולין, חלוקות 46
35 Polster, Toni ּפֹולסֶטר, טוני

256 Fulpmes פּולְּפֶמס
מלונות 298  

 Volksgarten (וינה) פֹולקסגארֶטן
70

 Pomis, Pietro ּפֹומיס, פייטרו דה
167 ,32 de
פונדקים 300

Fontanella פֹונטאֶנָלה
מלונות 298  

Fohnsdorf פֹונסדֹורף
מלונות 296  

 Poussin, Nicolas ּפּוסאן, ניקולא
91

פופ (מוסיקה) 335
 Pozzo, Andrea ּפֹוצֹו, אנדריאה ֶדל

32 del
ארמון ליכטנשטיין (וינה)   

107 Liechtenstein Palais
ֶיזּואיֶטנקירֶכה (וינה)   
61 Jesuitenkirche

פרנציסָקֶנרקירֶכה (וינה)   
61 Franziskanerkirche

58 Pock, Tobias ּפֹוק, טֹוּביָאס
 ,33 Fuchs, Ernst פּוקס, ֶארנסט

273 ,112
פּוקס ּפאלאסט, מלון�אמנות 

(ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן) 
272 Kunsthotel Fuchs Palast
פּוקס�מֹולארט, הרוזנת קרוליֶנה 

 Fuchs-Mollard, Countess
75 Caroline

173 Vorau פֹוָראּו
פֹוְרָארלֶּברג, מוזיאון (ּבֶרֶגנץ) 

 Vorarlberger Landesmuseum
264

פֹוְרָארלֶּברג ראו טירול ופֹוְרָארלֶּברג 
Purbach ּפּורּבאך

מסעדות 318  
פורום האל, מוזיאון (ּבאד האל) 

205 Forum Hall Museum
 Porsche (ְגמינט) ּפֹורֶשה, מוזיאון

279 Museum
 Porsche, ּפֹורֶשה, פרדיננד

279 Ferdinand
 Puschbaum, ּפּושָּבאּום, הנס

204 Hans

פ
64 Fabian, Max פאּביאן, מקס

 Paula Penz, פאולה ֶּפנץ, פרנץ ֶדה
247 Franz de

248 Patscherkofel ּפאטֶשרקֹוֶפל
 Pacher, Michael ּפאֶכר, מיכאל

245 ,45 ,32
כנסייה לעולי�רגל (ָסנקט וולפגנג)   

209 ,202 Pilgrimage church
כנסיית ָהייליֶגנּבלּוט   

285 Heiligenblut church
פרנציסָקֶנרקירֶכה (זלצבורג)   

223 Franziskanerkirche
פאלאס אתינה, מזרקת (וינה) 

80 ,55 Pallas Athene Fountain
258 Falger, Anton פאלֶגר, אנטון

260 Valluga פאלּוָגה
 Valkenauer, פאלֶקָנאּוֶאר, הנס

272 Hans
 Pacassi, ּפאקאסי, ניקולאוס

114 ,74 Nikolaus
Faakersee פאֶקרֶזה

 Harley מפגש רוכבי הארלי  
333 ,332 Meeting

218 Paracelsus ּפאראֶצלזּוס
 Parodi, פארודי, דומניקו

205 Domenico
פארקים וגנים

ָאלֶּפנּבלּוֶמנגארֶטן (רֹויֶטה)   
257 Alpenblumengarten

 Lainzer (וינה) גן החיות של ָליינץ  
113 Tiergarten

 Alpine (פרֹונָלייֶטן) הגן האלפיני  
172 garden

280 Wildpark (רֹוֶזג) וילדּפארק  
מינימּונדּוס (קָלֶגנפּורט)   

277 Minimundus
פארק הטבע ּבלֹוקָהייֶדה�  

 Naturpark ָאייֶּבנשָטיין
144 Blockheide-Eibenstein

 Volksgarten (וינה) פולקסגארטן  
70

108 Prater (וינה) ּפראֶטר  
 Stadtpark (וינה) שטאטפארק  

101
 Schillerpark (פילאך) שילרפארק  

278 ,269
שלֹוספארק (ָלקֶסנֶּברג)   

139 Schlosspark
ראו גם פארקים לאומיים,   

שמורות טבע
פארקים לאומיים 

הפארק הלאומי הֹוֶהה ָטאּוֶארן   
 Hohe Tauern National Park

282-3 ,270 ,237 ,25 ,11
157 ,10 Seewinkel ֶזה�וינֶקל  

172 Peggau ֶפָגאּו
 Vogtturm (ֶצל ָאם ֶזה) פֹוגטּורם

236



נדקס  | אי  382

200 Perg ֶּפרג
פרדיננד הראשון, הקיסר 

47 Ferdinand I, Emperor
פרדיננד הראשון, קיסר האימפריה 

 Ferdinand הרומית הקדושה
 ,43 I, Holy Roman Emperor

246 ,45
פרדיננד השני, הארכידוכס 

 ,245 Ferdinand II, Archduke
246

 Ferdinand פרדיננד השני, הקיסר
75 ,66 II, Emperor

מאוזוליאום (גראץ) 165, 167  
פרדיננד השלישי, הקיסר 

 ,67 Ferdinand III, Emperor
107

פרדיננֵדיאּום, המוזיאון 
האזורי (אינסּברּוק) 

 Tiroler Landesmuseum
245 Ferdinandeum

פרהיסטוריה 41
פרובידנציה, מזרקת (וינה) 

102 Providentia Fountain
 Prugg (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה) ּפרּוג

155
 Freud, Sigmund פרויד, זיגמונד

79 ,22
 Freud (וינה) מוזיאון פרויד  

81 Museum
 Fromiller, פרֹומיֶלר, יוזף פרדיננד

277 ,276 Josef Ferdinand
 Fromentini, פרֹוֶמנטיני, יוהן

167 Johann
172 Frohnleiten פרֹונָלייֶטן

 Prunner, ּפרּוֶנר, יוהן מיכאל
205 ,201 Johann Michael

Pörtschach ֶּפרטשאך
מסעדות 325  

תחרות ברהמס הבינלאומית   
 Internationaler Brahms

37 Wettbewerb
פרידריך ברברוסה, הקיסר 

42 Frederick Barbarossa
פרידריך הראשון ’היפה', הנסיך 

65 Friedrich the Fair, Prince
פרידריך השני לבית ּבאֶּבנּבּורג, 

 Frederick II Babenburg, הדוכס
42 Duke

 Friedrich פרידריך השלישי, הקיסר
173 ,63 ,42-3 III, Emperor

גראץ 164, 165  
לינץ 194, 196  

 Friedrich פרידריך הרביעי, הקיסר
259 ,242 IV, Emperor

 Friedrich, פרידריך, קספר דוד
102 Caspar David

 Friedrichshafen פרידריכסהאֶפן
267

67 ,54 Freyung (וינה) פָריּונג

223 Residenz (זלצבורג) ֶרזיֶדנץ  
שטאטּפָפרקירֶכה מרֶיה   

היֶמלפארט (לינץ) 
 Stadtpfarrkirche Mariä

196 Himmelfahrt
 Stift Göttweig שטיפט ֶגְטָווייג  

142
פיֶשר פון ֶארלאך, יוזף עמנואל 

 Fischer von Erlach, Joseph
189 ,101 Emanuel

173 Pöllau ֶּפָלאּו
257 Plansee ּפלאנֶזה

ּפלאֶנֶטנּברּוֶנן (לינץ) 
194-5 Planetenbrunnen

ֶפלֶּברָטאּוֶארנשטראֶסה 
237 Felbertauernstrasse

280 Velden ֶפלֶדן
מלונות 299  

מסעדות 325  
פסטיבל ברהמס הבינלאומי   

 Internationaler Brahms
37 Wettbewerb

184 Plochl, Anna ְּפלֹוְכל, אנה
Feld am See ֶפלט ָאם ֶזה

מסעדות 325  
Feldkirch ֶפלטקירך

מסעדות 324  
פליטים 21

 Planetarium (וינה) (ה)פלנטריום
64

 Fellner, Ferdinand ֶפלֶנר, פרדיננד
85

109 Pölzer, Amalie ֶּפלֶצר, אמלֶיה
260 ,258 Flexenpass פֶלקֶסנּפאס

272 Völkermarkt ֶפלֶקרמרקט
פנסיונים 290

פסחא 36
פסטיבלים 36-9, 332, 333

 Festlicher ֶפסטליֶכר ָאלמאּבטריּב
38 Almabtrieb

 Pöstlingberg (לינץ) ֶּפסטלינגֶּברג
197

 Pasterze Glacier ָּפסֶטרֶצה, קרחון
282 ,236 ,24

ֶפסטשּפילָהאּוס (ּבֶרֶגנץ) 
266 Festspielhaus

פסיון, מחזות 36
 Pasqualati ָּפסקוואלטי, בית

79 house
פעילויות�חוץ 336-9

ראו גם ספורט  
פעמונים 328

ּפפארקירֶכה ראו כנסיות 
266 Pfänder ְּפֶפנֶדר

 Vetsera, Mary ֶפֶצָרה, מארי פון
140 von

208 Vöcklabruck ֶפקלאּברּוק
118 ,108 Prater (וינה) ּפראֶטר

172 Prasser, Hans ּפראֶסר, הנס

פיֶשר פון ֶארלאך, יוהן ֶּברנָהרט, המשך
ֶּבמיֶשה הֹופָקנצלאי (וינה)   

66 Böhmische Hofkanzlei
גרֹוֶסס ֶפסטשּפילָהאּוס (זלצבורג)   

 ,225 Grosses Festspielhaus
224

דָרייפאלטיגָקייטסקירֶכה   
 Dreifaltigkeitskirche (זלצבורג)

218
הספרייה הלאומית (וינה)   

74 Nationalbibliothek
וינֶטר ּפאֶלה ֶדס ּפרינֶצנ אֹויֶגן   

 Winterpalais des Prinzen (וינה)
75 Eugen

 Maria כנסיית מריה קירֶכנתאל  
237 Kirchenthal

מאוזוליאום (ֶאֶרנָהאּוֶזן)   
177 Mausoleum

 Mausoleum (גראץ) מאוזוליאום  
167

146 Melk Abbey מנזר ֶמלק  
מריה�ֶצל 189  

 Palais (וינה) ּפאֶלה טָראּוצֹון  
85 Trautson

פרנציסָקֶנרקירֶכה (זלצבורג)   
220 ,223 Franziskanerkirche

קֹוֶלגֶיינקירֶכה (זלצבורג)   
223 ,220 Kollegienkirche

 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  
98-9

רובע המוזיאונים (וינה)   
86-7 MuseumsQuartier

 Stift שטיפט קלֹוסֶטרנֹויּבּורג  
138 Klosterneuburg

 Schloss (זלצבורג) שלֹוס מיראֶּבל  
219 Mirabell

הילֶדּבָרנט,יוהן לוקאס פון 
 Hildebrandt, Johann Lukas

32 von
ארמון מיראֶּבל (זלצבורג)   
219 ,30 Mirabell Palace

 Kinsky (וינה) ארמון קינסקי  
67 Palace

ארמון שוורצנברג (וינה)   
101 Schwarzenberg Palace

102-3 Belvedere (וינה) ֶּבְלֶווֶדֶרה  
המוזיאון לפולקלור (וינה)   

84 Museum für Volkskunde
וינֶטרפארק ֶדס ּפרינֶצן אֹויֶגן (וינה)   

 Winterpalais des Prinzen
75 Eugen

ֶזמיָנרקירֶכה (לינץ)   
196-7 Seminarkirche

 Maria (וינה) מריה טרֹוי קירֶכה  
84 Treu Kirche

 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה  
60

 Prugg (ּברּוק ָאן ֶדר ָלייָתה) פרּוג  
155
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75 Zita, Empress ציָטה, הקיסרית
ציידים בשלג (ּברֹויֶגל) 88

 Zeiller, Johann ָצייֶלר, יוהן יאקֹוּב
257 Jakob

140 Zille ציֶלה
 Zilletaler Alpen ציֶלטאֶלר ָאלֶּפן

254-5 ,252-3
260 Zimbaspitze צימּבאשּפיֶצה

ציסֶטרצֶיינֶזרקלֹוסֶטר ֶמֶרָראּו 
 Zisterzienserkloster (ּבֶרֶגנץ)

265 Mehrerau
 ,202 Zürn, Michael צירן, מיכאל

208
 Zürs am צירס ָאם ָארלֶּברג

258-9 ,240 Arlberg
236 Zell am See ֶצל ָאם ֶזה

מלונות 298  
מסעדות 323  

253 Zell am Ziller ֶצל ָאם ציֶלר
36 Gauderfest ָגאּוֶדרֶפסט  

מסעדות 336  
צלילי המוסיקה 335

 Cellini, Benvenuto ֶצ'ליני, ֶּבְנֶבנּוטֹו
90 ,88

 Zelking, ֶצלקינג, כריסטוף פון
200 Christoph von

236 Zeller See ֶצֶלר ֶזה
צמחונים 301

צמחייה 26-7, 283, ראו גם 
פארקים וגנים

צעירים, מטיילים 344
כרטיסי הנחה ברכבת 355  

ק
 Khautt, Valentin ָקאּוט, ולנטין

178
 Kaunitz, Prince ָקאּוניץ, הנסיך

114
 Kauffmann, קאופמן, אנגליקה

264 ,262 Angelika
106 Kahlenberg קאֶלנֶּברג

 Camesina, קאֶמזיָנה, אלברט
98 Albert

קאמרית, אופרה (וינה) 
119 Kammeroper

 Canevale, קאֶנבאֶלה, איזידור
107 ,84 ,81 Isidor

 Canevale, קאֶנבאֶלה, אנטוניו
63 Antonio

קאנו, שיט ב 35
 Canova, Antonio קאנֹוָבה, אנטוניו

74 ,70
Kapfenberg קאְּפֶפנֶּברג

מלונות 296  
 Karajan, קאראיאן, הרברט פון

225 ,96 Herbert von
 Carracci, קאראצ'י, ָאניּבאֶלה

91 Annibale

ָרייכסָקנצָליטָרקט (וינה)   
73 Reichskanzleitrakt

ארמון ֶשנּברּון (וינה)   
115 Schönbrunn Palace

 Franz פרנץ פרדיננד, נסיך הכתר
 Ferdinand, Crown Prince

109 ,50
 Franz Karl, פרנץ קרל, הארכידוכס

196 Archduke
Franz-Josefs- פרנץ�יֹוֶזפס�ֶהֶהה

285 Höhe
פרנציסָקֶנרקירֶכה (ָאייֶזנשטאט) 

159 Franziskanerkirche
פרנציסָקֶנרקירֶכה (גראץ) 

166 Franziskanerkirche
פרנציסָקֶנרקירֶכה (וינה) 

61 Franziskanerkirche
פרנציסָקֶנרקירֶכה (זלצבורג) 

 Franziskanerkirche (Salzburg)
223 ,220 ,45

פרנציסָקֶנרקירֶכה (ָסנקט ֶּפלֶטן) 
136 Franziskanerkirche

פרנֶצנסּבּורג (ָלקֶסנּבּורג) 
139 ,135 Franzensburg

 Fernkorn, Anton ֶפרנקֹורן, אנטון
70

פרס נובל, זוכי 22, 51
 Ferstel, ֶפרסֶטל, היינריך פון

81 ,64 Heinrich von
 Förster, Ludwig ֶפרסֶטר, לודוויג

109
 Prescenyklause ּפֶרסֶצני�קָלאּוֶזה

186
פתולוגיה, המוזיאון הפדרלי 

 Federal Museum for (וינה)
81 Pathalogical Anatomy

צ
232-3 Zauchensee ָצאּוֶכנֶזה

 Zauner, Franz ָצאּוֶנר, פרנץ אנטון
74 Anton

 Zahmer Kaiser צאֶמר ָקייֶזר, רכס
251 range

111 Zang, August צאנג, אאוגוסט
(ה)צבא האדום, אנדרטת (וינה) 

101 Red Army Memorial
257 Zugspitze צּוגשּפיֶצה

144 Zwettl ְצֶווְטל
מלונות 295  

 ,43 Zwettl Abbey ְצֶווְטל, מנזר
144 ,45

37 Orgelfest אֹורֶגלֶפסט  
219 Zweig, Stefan ְצָווייג, שטפן
131 Zeughaus (גראץ) צֹויגָהאּוס
 Zumbusch, צּומּבּוש, קספר פון

86 Caspar von
256 Zuckerhütl צּוֶקרהיְטל

ציור 32-3
ציורי קיר 32-3

278 Friesach פריזאך
 Freymann, Franz פָריימן, פרנץ

276
201 Freistadt פָריישטאט

 Princip, Gavrilo ּפרינציּפ, גברילו
50

 Fries, Count ְפריס, הרוזן מוריץ
141 Moritz

 Prix, Dr. ּפריקס, ד"ר יוהן ֶנּפֹומּוק
111 Johann Nepomuk

284 Ferleiten ֶפרָלייֶטן
 Parlament (וינה) (ה)פרלמנט

80 ,78 ,19-20
290 Fremdenzimmer פֶרמֶדנציֶמר

 Permoser, ֶּפרמֹוֶזר, ָּבלָתזאר
103 Balthasar

ֶפרֶמלּונגסּברּוֶנן (וינה) 
66 Vermählungsbrunnen

256 Fern Pass ֶפרן, מעבר�ההרים
 Prandtauer, ּפָרנדָטאּוֶאר, יאקֹוּב

201 Jakob
אינסטיטּוט ֶדר ֶאנגליֶשן פרֹויָליין   

 Institut der (ָסנקט ֶּפלֶטן)
137 Englischen Fräulein

דֹומקירֶכה מרֶיה היֶמלפארט   
 Domkirche Mariä (ָסנקט ֶּפלֶטן)

136 Himmelfahrt
ֶהֶרנּפלאץ (ָסנקט ֶּפלֶטן)   

137 Herrenplatz
כנסיית ּכריסטקינדל (שָטייר)   

204 Christkindl Church
 ,32 Melk Abbey ֶמלק, מנזר  

146
 St. Florian ָסנקט פלוריָאן, מנזר  

200 Abbey
קֶרְמְסמינסֶטר, מנזר   

204 Kremsmünster Abbey
שטיְפְטסקירֶכה (דירנשָטיין)   

142 Stiftskirche
 Franz I, פרנץ הראשון, הקיסר

72 ,48-9 ,46 Emperor
 Franz פרנץ הראשון, הקיסר

145 ,115 ,86 ,75 Stephan I
 Franz פרנץ יוזף הראשון, הקיסר

 ,47 ,40 ,23 Joseph I, Emperor
81 ,75 ,74

 Parlament (וינה) בניין הפרלמנט  
80

המוזיאון לטכנולוגיה (וינה)   
112 Museum of Technology
 Hermesvilla (וינה) הרמס�וילה  

112
מיכֶאֶלרּפלאץ (וינה)   
68 Michaelerplatz

 Hotel Sacher (וינה) מלון זאֶכר  
96

ָקייֶזר�וילה (ּבאד איְשל)   
210 ,209 Kaiservilla

 Kaisergruft (וינה) ָקייֶזרגרּופט  
75
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קלטי, מוזיאון (האָליין) 
228-9 Keltenmuseum

97 Klieber, Joseph קליֶּבר, יוזף
Kleinarl קָליינארל

מלונות 298  
Kleinwassertal קָלייְנוואלֶזרטאל

מלונות 299  
 ,82-3 Klimt, Ernst קלימט, ֶארנסט

89 ,86
 ,74 Klimt, Gustav קלימט, גוסטב

245 ,197
 Burgtheater (וינה) ּבּורגתיאטר  

82-3
בית אגודת הֶזֶצסיֹון (וינה)   

96-7 ,94 Secession Building
דאָנֶאה 33  

 Hermesvilla (וינה) הרמס�וילה  
112

יהודית 102  
Kelchsau ֶקלכָזאּו

מסעדות 324  
210 Kálmán, Imre קלמן, אימֶרה

קמפינג 291
51 .Kennedy, John F .קנדי, ג'ון פ

82-3 Knesl, Hans ְקֶנְזל, הנס
172 Königer, Veit ֶקניֶגר, ָפייט

קניות 326-9
אוכל ומשקאות 58, 327  

בווינה 116-7  
החזרי מע"מ 326  

מוצרים מומלצים / מה כדאי   
לקנות / מה לקנות באוסטריה 

328-9 What to Buy in Austria
מכירות סוף עונה 327  

מלאכת�יד ואמנות עממית 327  
קרמיקה וזכוכית קריסטל 327  

שווקים וירידים 326  
שעות פתיחה 326  

קפה 307
 Café (וינה) קפה ָלנטָמן

307 ,306 ,79 Landtmann
 Café Museum (וינה) קפה מוזיאום

307 ,306 ,95
ָקּפּוציֶנרֶּברג (זלצבורג) 

218-9 Kapuzinerberg
ָקּפּוציֶנרקירֶכה (וינה) 

75 Kapuzinerkirche
ָקּפיֶטלּפלאץ (זלצבורג) 

221 Kapitelplatz
קפיצות סקי, תחרויות 34, 232, 

247
קפלות ראו כנסיות 

 Kepler, Joahnnes קפלר, יוהנס
194

 Khevenhüller ֶקֶפנהיֶלר, משפחת
280 ,278 ,273 family

 Kafka (קירלינג) קפקא, מוזיאון
138 Museum

236 ,11 Kaprun ָקּפרּון
מסעדות 322  

קֹורנֶמֶסרָהאּוס (ּברּוק ָאן ֶדר מּור) 
172 Kornmesserhaus

 Corpus קורפוס כריסטי, חג
37 Christi

האלשטאט 212  
טָראּונקירֶכן 209  

קזינו, בתי 119, 331, 333
קידומות חיוג 350

250 Kaisergebirge ָקייֶזרֶגּבירֶגה
75 Kaisergruft (וינה) ָקייֶזרגרּופט

 Kaiservilla (ּבאד איְשל) ָקייֶזר�וילה
209 ,193

265 Kuen, Michael קין, מיכאל
קינוחים 304-5

קינרינֶגרּבּורג (דירנשָטיין) 
142 ,128 Künringerburg

קיץ (ָארצ'ימּבֹולדֹו) 91
251 Kitzbühel קיצּביהל

מלונות 299  
מסעדות 324  

מרוץ הסקי האֶננקאם   
 ,332 Hahnenkamm ski race

333
 Summer פסטיבל הקיץ  

335 Concerts
 Kitzbüheler Horn קיצּביהֶלר הֹורן

251
177 ,163 Kitzeck קיֶצק

מסעדות 319  
 Kitzsteinhorn קיצשָטיינהֹורן

236 ,230-1
 Kirchberg קירכֶּברג ִאין טירול

in Tirol
מלונות 299  

מסעדות 324  
 Kirche (וינה) קירֶכה ָאם שָטיינהֹוף

112 am Steinhof
237 Kirchenthal קירֶכנתאל

138 Kierling קירלינג
 Kirschner, קירשנר, כריסטוף

136 Christoph
 Kirschner, קירשנר, פרדיננד

68 Ferdinand
 Claudius, קלאודיוס, הקיסר

41 Emperor
34 Klammer, Franz קלאֶמר, פרנץ

237 Kleber, Johann קֶלֶּבר, יוהן
 Callegari, ָקֶלגארי, אלסנדרו

245 Alessandro
274-5 ,11 Klagenfurt קָלֶגנפּורט

מלונות 299  
מסעדות 325  

מפת רחובות מאוירת 274-5  
שוק חג�המולד 38  

 Clouet, קלּוֶאה, פרנסואה
91 François

 Klosterneuburg קלֹוסֶטרנֹויּבּורג
138

מסעדות 316  

 Kara קאָרה מוסטפה, הווזיר הגדול
44 Mustapha, Grand Vizier

קדושים ראו לפי שם הקדוש
קּוֶאן�ֶּבלאזי, הארכיהגמון יוהן יאקֹוּב 

 Khuen-Belasy, Archbishop
226 Johann Jakob

 ,33 Kubin, Alfred קּוּבין, אלפרד
196

קוד לבוש במסעדות 300-1
200 Alter Codex (ה)קודקס העתיק

 Codex קודקס מיֶלנאריּוס מאיֹור
204 ,32 Millenarius Maior

41 Quadi tribe קוואדי, שבט
קֹויטשאך, הארכיהגמון ליאונָהרט 
 Keutschach, Archbishop פון

233 ,226 Leonhard von
 Koch, Joseph קֹוך, יוזף אנטון

33 Anton
קֹוֶלגֶיינקירֶכה (זלצבורג) 

223 ,220 Kollegienkirche
223 Kolig, Anton קֹוליג, אנטון

 Colin, Alexander קֹולין, אלכסנדר
246

 ,10 Kohlmarkt (וינה) קֹולמרקט
69

קולנוע, בתי (וינה) 119
קולנוע 

בתי קולנוע 119  
המוזיאון האוסטרי לקולנוע (וינה)   
 Österreichisches Filmmuseum

119
38 Viennale ִוֶיינאֶלה  

קולנוע, המוזיאון האוסטרי (וינה) 
 Österreichisches Filmmuseum

119
קונגרס וינה 46-7, 267

 Kundmann, Karl קּונטמן, קרל
80 ,55

(ה)קונטרה�רפורמציה 43
 Kunigunde, קּוניגּונֶדה, הקיסרית

224 Empress
קונסוליות 342, 344

קונסטנטינוס השני, הקיסר 
267 Constantine II, Emperor

קונצרטים 334, 335
קּוסטֹוָצה, קרב 48

קּוֶּפְלוויֶזר, ליאופולד 
63 Kuppelwieser, Leopold

קֹוֶּפנּבריֶלרֶהֶלה 
212 Koppenbrüllerhöhle

 Kupetzky, Johann קּוֶּפצקי, יוהן
33

251 Kufstein קּופשָטיין
 Kokoschka, קֹוקֹושָקה, אוסקר

245 ,223 ,197 ,33 Oskar
 Kornhäusel, קֹורנהֹויֶזל, יוזף

140 ,85 Joseph
138-9 Korneuburg קֹורנֹויּבּורג
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דֹום ָסנקט פטר אּונט פאול   
 Dom St. Peter und (קָלֶגנפּורט)

276-7 ,275 Paul
דֹומקירֶכה (ָאייֶזנשטאט)   

159 Domkirche
דֹומקירֶכה ָמִרֶיה היֶמלפארט   

 Domkirche Mariä (ָסנקט ֶּפלֶטן)
136 Himmelfahrt

דֹומקירֶכה ָסנקט יוהנס ֶדר   
טֹויֶפר (ָסנקט יוהן ִאים ּפֹונָגאּו) 

 Domkirche St. John the
232 Baptist

 Neuer Dom (לינץ) נֹוֶייר דֹום  
197

ָסנקט גיאורגס קתדרֶלה   
 St. Georgs (ויֶנר נֹוישטאט)

139 Kathedrale
 Stephansdom (וינה) שֶטָפנסדֹום  

62-3 ,58 ,55 ,45 ,42 ,10
קתריֶננמינסֶטר (פָריישטאט) 
201 Katharinenmünster

ר
ראטָהאּוס ראו בתי עירייה 

184 ,182 Ramsau ראמָסאּו
מלונות 296  

מסעדות 320  
 Ramsau פסטיבל ראמָסאּו  

335 Festival
ראש של ליצן (ֶמֶסרשמידט) 103

רדיו 345
337 Radenthein ָרֶדנטָהיין

מסעדות 325  
47 Radetsky, Johann ָרֶדצקי, יוהן

232 Radstadt ָרדשטאט
Paul- ימי פאול הֹופָהייֶמר  

335 ,334 Hofhaimer Days
ָרדשֶטֶטר ָטאּוֶרנשטראֶסה 

 Radstädter Tauernstrasse
233 ,232

רהיטים בסגנון ּביֶדרמאֶייר 49
 Rubens, Peter רובנס, פטר פול

272 ,245 ,107 ,96 ,91 ,74 Paul
רֹוגֶנר�ּבאד ּבלּוָמאּו, אתר הנופש 
 Rogner Bad Blumau resort

333 ,174 ,31 complex
 Rudolf, רודולף, הארכידוכס

140 ,75 ,47 Archduke
 Rudolf I, רודולף הראשון, הדוכס

44-5 ,42 Duke
 Rudolf II, רודולף השני, הקיסר

194 ,44-5 ,43 Emperor
 Rudolf IV, רודולוף הרביעי, הדוכס

60 ,42 ,32 Duke
 Stephansdom (וינה) שֶטָפנסדֹום  

62 ,45
280 Rosegg רֹוֶזג

115 Rosa, Josef רֹוָזה, יוזף
106 Rosen, Henryk רֹוֶזן, ֶהנריק

191 Krippenstein קריֶּפנשָטיין
41 Charlemagne קרל הגדול

 Karl, Grand קרל, הדוכס הגדול
115 Duke

 Charles I, קרל הראשון, הקיסר
114 ,75 ,50 Emperor

 Charles IV, קרל הרביעי, הקיסר
42 Emperor

 Charles V, קרל החמישי, הקיסר
45 ,43 Emperor

 Charles VI, קרל השישי, הקיסר
115 ,98 ,86 ,48 Emperor

ָקרלֹוֶנה, ג'ובאני ּבאטיסָטה 
 Carlone, Giovanni Battista

208 ,204
 Carlone, Joachim ָקרלֹוֶנה, יֹוָאקים

172
 Carlone, ָקרלֹוֶנה, פייטרו פרנצ'סקו

196 ,187 Pietro Francesco
 Carlone, ָקרלֹוֶנה, קרלו אנטוניו

208 Carlo Antonio
 Carlone, ָקרלֹוֶנה, קרלו מרטינו

 ,201 ,200 ,158 Carlo Martino
205 ,204

Karl Marx- (וינה) קרל�מרקס�הֹוף
106-7 Hof

קרלסּפלאץ, פביליונים (וינה) 
100 Karlsplatz Pavilions

 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה
98-9

קרמיקה, קניות 327, 328
142 ,10 Krems קֶרמס

36 Donaufestival דֹוָנאּופסטיבל  
מלונות 295  

מסעדות 316  
קֶרְמְסמינסֶטר, מנזר 

 ,32 Kremsmünster Abbey
204 ,149

קֶרְמְסמינסֶטֶררהֹוף (ֶולס) 
203 Kremsmünstererhof

(ה)קרנבל, נשפים 39
קרנבל, עונה 39

155 Carnuntum ָקרנּונטּום
 Kärntner (וינה) ֶקרנטֶנר שטראֶסה

75 Strasse
קרציות 347

 Kaschauer, ָקשאּוֶאר, יאקֹוּב
32 Jakob

קתדרלות 
 Alter Dom (לינץ) ָאלֶטר דֹום  

196
273 ,32 Gurk גּורק  

166 ,165 Dom (גראץ) דֹום  
139 Dom (ויֶנר נֹוישטאט) דֹום  

 ,221 ,30-1 Dom (זלצבורג) דֹום  
224

דֹום ָסנקט יאקֹוּב (אינסּברּוק)   
244 ,241 Dom St. Jakob

 Kapruner ָקְּפרּוֶנר ָאֶכה, תחנת כוח
236 Ache power station

200-1 Kefermarkt ֶקֶפרמארקט
מסעדות 320  

ָקצּונגָהאּוס (אינסּברּוק) 
245 Katzunghaus

 Krauss, Clemens קראוס, קלמנס
257

 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס
245 ,244 ,167 ,96 ,91

35 Krankl, Hans קראנְקל, הנס
 Caravaggio, ָקָרוואג'ֹו, ֶמריזי ָדה

91 Merisi da
 Karwendel range ָקְרֶוונֶדל, רכס

249
ָקרוליֶנה אוגוסֶטה, הנסיכה 

 Karoline Auguste, Princess
222

ָקרֹולסֶפלד, יוליוס שנֹור פון 
 Carolsfeld, Julius Schnorr

33 von
Krumbach קרּומּבאך

מסעדות 317  
Krumpendorf קרּומֶּפנדֹורף

מסעדות 325  
 Karawanken ָקָרָוְנָקה, האלפים של

280-1 Alps
קרחונים 

 Grossglockner גרֹוסקלֹוקֶנר  
285 ,284

252 Tuxer Ferner טּוקֶסר ֶפרֶנר  
282 ,236 ,24 Pasterze ָּפסֶטרֶצה  

 Krimmler Ache קרימֶלר ָאֶכה  
237

256 Stubai שטּוּבאי  
Krieglach קריגלאך

השבוע הבינלאומי למוסיקה   
 Internationale Woche עתיקה

38 der Alten Musik
קרימינולוגיה, מוזיאון (ויֶנר 
 Criminology (נֹוישטאט

139 Museum
237 Krimmel קריֶמל

 Krimmler קרימֶלר ואֶסרֶפֶלה
237 ,24 ,11 Wasserfälle

 Carinthia ָקרינתָיה ומזרח טירול
268-84 ,15 and East Tyrol

היסטוריה 269  
מלונות 299  

מסעדות 325  
מפה 270-1  

תחבורה 271  
ָקרינתָיה, מוזיאון הרכבת של 

 Kärtner (ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן)
273 Eisenbahnmuseum

קריסטל
עולמות הקריסטל של   

 Swarovski (ואֶטנס) סוורובסקי
248 Kristallwelten

קניות 327  
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רכבת תחתית 359
 ,245 ,91 Rembrandt רמבראנדט

272
 Renoir, Auguste ֶרנּוָאר, אוגוסט

102
(ה)רנסאנס

אדריכלות 30  
ציור 32, 91  

110 ,50-1 Renner, Karl ֶרֶנר, קרל
107 Raphael ָרפאל

רפואיים, שירותים 346, 347
(ה)רפובליקה הראשונה 50-1

(ה)רפובליקה השנייה 51
(ה)רפורמציה 43

ָרֶּפנלֹוכשלּוכט 
262 Rappenlochschlucht

Retz ֶרץ
מלונות 295  

רקמה 267
רקמה, מוזיאון (לּוסֶטָנאּו) 
267 Stickereimuseum
 Raxalpen ָרקסאלֶּפן, הרי

161 ,151 mountains

ש
236 Schattberg שאטֶּברג

148 Schallaburg שאלאּבּורג
 Schallenberg, שאֶלנֶּברג, ליאופולד

144 Leopold
209 Schafberg שאפֶּברג

שארל הראשון, דוכס בורגון 
 Charles the Bold, Duke of

247 Burgundy
285 ,283 Schareck שאֶרק

שגרירויות 343, 345
 Schubert, Franz שוברט, פרנץ

140 ,97 ,28
פסלו (שטאטפארק, וינה) 101  

קברו 112  
שוברטיאדה (שוורצנברג)   

335 ,334 ,37 Schubertiade
248-9 ,45 ,30 Schwaz שוואץ

 Schwedenplatz (וינה) שֶווֶדנּפלאץ
64

שֶווכאט, נמל התעופה (וינה) 
352-3 Schwechat Airport

205 Schwanenstadt שָווֶננשטאט
שָוונתאֶלר, יוהן פטר 

 Schwanthaler, Johann Peter
202 ,201

 Schwanthaler, שָוונתאֶלר, פרנץ
224 Franz

 Schwanthaler, שָוונתאֶלר, תומאס
224 ,209 ,208 Thomas

שווקים 326
 Naschmarkt (וינה) נאשמרקט  

97 ,94
262 Schwarzenberg שוורצנברג

 ,37 Schubertiade שוברטיאדה  
335 ,334

 Ried im ריד ִאים אינקָרייס
202 Innkreis

183 Riesachsee ריזאכֶזה
213 Rieseneishöhle ריֶזנָאייסֶהֶלה

ריֶזנרּונדֶגֶמלֶדה (דיֶמר) 
247 Riesenrundgemälde

 Ritter von ריֶטר פון שָּפאּון, אנטון
196 Spaun, Anton

158 ,154 Raiding ָריידינג
ָרייֶטָנאּו, הארכיהגמון וֹולף דיטריך 

 Reitenau, Archbishop Wolf פון
 ,219 ,218 ,130 Dietrich von

223 ,222
 Third Reich (ה)רייך השלישי

70 ,51
מחנות ריכוז 199  

ָרייכסָקנצָליטָרקט (וינה) 
73 Reichskanzleitrakt

226 Reicher, Hans ָרייֶכר, הנס
ָרייָכרטינֶגר, כריסטוף 

249 Reichartinger, Christof
 Raimund, ָריימּונט, פרדיננד

87 ,85 Ferdinand
267 Rhine, River ריין, נהר

85 Reinhardt, Max ָריינָהרט, מקס
 Salzburg פסטיבל זלצבורג  

225 Festival
שלֹוס ליאופולודסקרֹון (זלצבורג)   

224 Schloss Leopoldskron
 Reynolds, ֵריינֹולדס, ג'ֹושּוָאה

91 Joshua
 Reiner, Wenzel ָרייֶנר, ֶונֶצל לֹוֶרנץ

148 Lorenz
ריֶמנשָנייֶדר, טילמן 

Riemenschneider, Tilman
מריה הקדושה וישו התינוק 90  

ריֶמרּפלאץ (ָסנקט ֶּפלֶטן) 
137 Riemerplatz

 Ringstrasse (וינה) רינגשטראֶסה
77 ,57 ,54-55

 Richard the ריצ'ארד לב�הארי
142 Lionheart

 Ricci, Sebastian ריצ'י, סבסטיאן
98

Ritzing ריצינג
מסעדות 318  

רכבת 354-5
רכבת 354-5

 Railway (וינה) מוזיאון הרכבת  
112 Museum

מוזיאון הרכבת של ָקרינתָיה   
 Kärtner (ָסנקט ָפייט ָאן ֶדר גלאן)

273 Eisenbahnmuseum
ֶּפסלטינגֶּברג (לינץ)   
197 Pöstlingberg
קיצשָטייְנהֹורנּבאן   

236 Kitzsteinhornbahn
209 Schafberg שאפֶּברג  
151 Schneeberg ְשֶנֶּברג  

144 Rosenau רֹוֶזָנאּו
רֹוֶזנּבּורג, ארמון (קָלֶגנפּורט) 

276 ,275 Rosenburg Palace
32 Rota, Martino רֹוָטה, מרטינו
 Rottmayr, רֹוטָמייר, יוהן מיכאל

222 ,32 Johann Michael
ארמון ליכטנשטיין (וינה)   

107 Liechtenstein Palace
דָרייפאלטיגָקייטסקירֶכה   

 Dreifaltigkeitskirche (זלצבורג)
218

 Peterskirche (וינה) פטרסקירֶכה  
60

פרנציסָקֶנרקירֶכה (זלצבורג)   
223 Franziskanerkirche
קֹוֶלגֶיינקירֶכה (זלצבורג)   

223 ,220 Kollegienkirche
 Karlskirche (וינה) קרלסקירֶכה  

99
223 Residenz (זלצבורג) ֶרזיֶדנץ  

 Stiftskirche (ֶמלק) שטיפטקירֶכה  
147

 Rottenmanner רֹוֶטנמאֶנר ָטאּוֶארן
185 Tauern

185 Rottenmann רֹוֶטנמן
257 Reutte רֹויֶטה
רומא העתיקה 41

המוזיאון הרומי ֶטאּורנָיה   
278 Römermuseum Teurnia

המוזיאון לתולדות האמנות (וינה)   
90 Kunsthistorisches Museum

155 Carnuntum ָקרנּונטּום  
 Rommel, General רֹוֶמל, הגנרל

139
232 Rossbrand רֹוסּבראנט

156 Rust רּוסט
מלונות 295  

מסעדות 318  
233 Rosskopf רֹוסקֹוּפף

רֹופאן, רכס 249
 ,218 St. Rupert רּוֶּפרט הקדוש

232 ,224
רּוֶּפרטסקירֶכה (וינה) 

64 Ruprechtskirche
רוק (מוסיקה) 335
155 Rohrau רֹוָראּו

182 Rohrmoos רֹורמֹוס
 Rohrertörl רֹוֶררֶטרל, מעבר�ההרים

236 Pass
 ,221 Residenz (זלצבורג) ֶרזיֶדנץ

223
ֶרזיֶדנצגלריה (זלצבורג) 

223 Residenzgalerie
ֶרזיֶדנצּפלאץ (זלצבורג) 

223 Residenzplatz (Salzburg)
63 Rösner, Karl ֶרזֶנר, קרל

 Rätikon mountains ֶרטיקֹון, הרי
260

ריאליזם 33
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178 Strettweg שטֶרְטֶווג
 ,167 Strettweg chariot מרכבה  

178
 Strigel, שטריֶגל, ֶּברנָהרט

Bernhard
מקסימיליאן הראשון ובני   

משפחתו 44-5
251 Stripsenkopf שטריּפֶזנקֹוּפף

שֶטרנּבאך, פרנץ ָאנדֶרה פון 
 Sternbach, Franz Andrä von

259
 Sciassi, שיָאסי, דומניקו
188 ,178 Domenico

 ,33 Schiele, Egon שיֶלה, ֶאגֹון
245 ,74

אשה עירומה כורעת 87  
 Egon Schiele (טּוְלן) מוזיאון  

138 Museum
שילוט 356

 Schiller, Friedrich שילר, פרידריך
94

 Schillerpark (פילאך) שילרפארק
278 ,269

שיניים, טיפולים 346, 347
 Schützen am שיֶצן ָאם ֶגּבירֶגה

Gebirge
מסעדות 318  

 Schikaneder, שיקאנֶדר, עמנואל
97 Emanuel

שירותי חירום 346
שלגיה (סרט) 273

 Schlegeisspeicher שֶלָגייסשָּפייֶכר
252

182 Schladming שָלדמינג
מלונות 296  

 Schladminger שָלדמינֶגר ָטאּוֶארן
182-3 Tauern

שלֹוס ָאמּבראס (אינסּברּוק) 
245 Schloss Ambras

שלֹוס ֶאסֶטרהאזי (ָאייֶזנשטאט) 
158-9 Schloss Esterházy
155 Schloss Hoff שלֹוס הֹוף

 Schloss (זלצבורג) שלֹוס מיראֶּבל
219 ,30 Mirabell

שלֹוס ראו גם טירות; ארמונות 
 Schloss שלֹוס ריֶגרסֶּברג
174-5 Riegersburg

234 Schlossalm שלֹוסאלם
 Schlossberg (גראץ) שלֹוסֶּברג

166
289 Schlosshotels שלֹוסהֹוֶטלס

שמורות טבע 
155 Hainburg ָהיינּבּורג  

 Tierpark טיְרֶוולט ֶהרֶּברשָטיין  
174 Herberstein

 Schmidt, שמידט, יוהן גיאורג
61 Johann Georg

224 Stoss, Veit שטֹוס, ָפייט
שטֹוק�ִאים�ָאייֶזן�ּפלאץ (וינה) 

75 Stock-im-Eisen-Platz
170-1 Stübing שטיּבינג

 Staininger, Hans שָטיינינֶגר, הנס
202

 Steinl, Matthias שָטייְנל, מאתיאס
173

שָטיינֶפלט, ָמשֶקֶררטאנץ 
39 Steinfeld, Maschkerertanz

176 Stainz שָטיינץ
 Steinernes Meer שָטייֶנרֶנס ֶמר

236
204-5 ,192 Steyr שָטייר

מסעדות 321  
 Music פסטיבל המוסיקה  

335 ,334 Festival
 Steirische שָטייריֶשה ָויינשטראֶסה

176-7 Weinstrasse
 Stilluppspeicher שטילּוְפשָּפייֶכר

253
251 Stimmersee שטיֶמרֶזה

 Stift Göttweig שטיפט ֶגְטָווייג
149 ,142

 Stift (זלצבורג) שטיפט נֹונֶּברג
224 ,32 Nonnberg

 Stift St. שטיפט ָסנקט ָלמּבֶרכט
178 Lambrecht

 Stift (זלצבורג) שטיפט ָסנקט פטר
224 ,221 St. Peter

 Stift שטיפט קלֹוסֶטרנֹויּבּורג
149 ,138 Klosterneuburg

שטיְפְטְסקירֶכה ראו מנזרים; כנסיות 
 Stifter, שטיפֶטר, ָאדאלֶּברט

200 Adalbert
160-89 ,10 Styria שטירָיה

היסטוריה 161  
מלונות 297-299  
מסעדות 318-20  

מפות 162-3  
תחבורה 163  

167 Stengg, Georg שֶטנג, גיאורג
 Stephansdom (וינה) שֶטָפנסדֹום

62-3 ,58 ,55 ,45 ,42 ,10
 Stöhr (ָסנקט ֶּפלֶטן) שֶטר ָהאּוס

137 Haus
 Strauss, שטראוס, יוהן האב

 ,111 ,28 Johann the elder
210 ,140 ,131

 Strauss, שטראוס, יוהן הבן
 ,28-9 Johann the younger

140 ,111
פסלו (שטאטפארק, וינה) 101  

 Strauss, שטראוס, ריכארד
96 Richard

 Strasser, Arthur שטראֶסר, ארתור
95

Strobl שטרֹוּבל
מלונות 298  

שוורצנברג, ארמון (וינה) 
101 Schwarzenberg Palace

שוורצנברג, הנסיך קרל 
 Schwarzenberg, Prince Karl

101
שוורצנברגּפלאץ (וינה) 

101 Schwarzenbergplatz
שוורצנגר, ארנולד 

22 Schwarzenegger, Arnold
שוורצקֹוגֶלר, רודולף 

33 Schwarzkogler, Rudolf
233 Schwarzkopf שוורצקֹוּפף

 Schäufelein, Hans שֹויֶפָליין, הנס
249

66 Schulhof (וינה) שּולהֹוף
 Schumann, שומאן, רוברט

59 Robert
 Chopin, Frederic שופן, פרדריק

148
פסטיבל שופן הבינלאומי   

 Internationales Chopin
37 Festival

158 Sopron שֹוּפרֹון
שושנה והזקנים (טינטֹוֶרטֹו) 91
 Schuschnigg, שּושניג, קורט

50 Kurt
 ,259 Schesaplana ֶשזאּפלאָנה

260
שחייה

עולם המים ָאמאֶדה (ואגָריין)   
232 Amadé Water World

108 Staber, Johann שטאֶּבר, יוהן
205 Stadl-Paura שטאְדל�ָּפאּוָרה

שטאט�טּורם (אינסּברּוק) 
244 ,242 Stadtturm

שטאט�ֶטמֶּפל ראו בית הכנסת 
העירוני (וינה) 

101 Stadtpark (וינה) שטאטפארק
ם ִאין)  שטאטּפלאץ (ּבָראּוָנאּו ָאָ

202 Stadtplatz
203 Stadtplatz (ֶולס) שטאטּפלאץ
 Stadtplatz (ֶשרדינג) שטאטּפלאץ

201
שטאטּפָפרקירֶכה ָסנקט גאלּוס 

266 St. Gallus Church (ּבֶרֶגנץ)
שטאטּפָפרקירֶכה ראו כנסיות 

73 Stallburg (וינה) שטאלּבּורג
185 Stammel, Josef שטאֶמל, יוזף
197 Statz, Vincenz שטאץ, וינֶצנץ

 Stubai שטּוּבאי, האלפים של
256 Alps

 Stubai glacier שטּוּבאי, קרחון
256

256 Stubaital שטּוּבאיטאל
260 Stuben שטּוֶּבן

שטּוֶּבנֶּברג, פסטיבל הכדורים 
 Stubenberg, Balloon הפורחים

18 Festival
336 Stumm שטּום

מסעדות 324  
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 Seebühne .(ּבֶרֶגנץ) במת האגם  
267 ,266

גרֹוֶסס ֶפסטשּפילָהאּוס (זלצבורג)   
222-3 Grosses Festspielhaus

האופרה הלאומית (וינה)   
 ,96 ,93 ,92 ,55 ,31 Staatsoper

333 ,119 ,118
האופרה העממית (וינה)   

333 ,119 Volksoper
האופרה הקאמרית (וינה)   

119 Kammeroper
היכל הקונצרטים (וינה)   
119 ,118 Konzerthaus
התיאטרון העממי (וינה)   

119 ,85 Volkstheater
התיאטרון על נהר וין (וינה)   

 ,97 ,94 Theater an der Wien
119

 Salzburg פסטיבל זלצבורג  
333 ,331 ,225 Festival
ֶפסטשּפילָהאּוס (ּבֶרֶגנץ)   

266 Festspielhaus
תיאטרון יֹוֶזפשטאט (וינה)   

 ,85 Theater in der Josefstadt
119

תיאטרון קֹורנמרקט (ּבֶרֶגנץ)   
266 Theater am Kornmarkt

תיירות 20-1
לשכות מידע לתיירים 343, 345  

עונת התיירות 342  
תלבושות עממיות 23, 253

תרבות 19, 22, 28-31

שמות מסחריים
AEIOU, מוטו 42, 167

Akademietheater (וינה) 118
Altman & Kühne (וינה) 116, 117

Dorotheum (וינה) 117
Meinl am Graben (וינה) 117
Raimund Theater (וינה) 119

Wiener Kursalon (וינה) 118, 119
Witzky Landhausmode (וינה) 

117
ZOOM, מוזיאון הילדים (וינה) 

87 ZOOM Kindermuseum

201 Schärding ֶשרדינג
מלונות 297  

מסעדות 321  
259 Schruns שרּונס

 Schrammelmusik שָרֶמלמּוזיק
119

263 Schröcken שֶרֶקן

ת
Thaur ָתאּור

עריסות חג�המולד 39  
תהלוכות יום א' של הדקלים   

36 Palmprozession
תובלה, מוזיאון (שטאְדל�ָּפאּוָרה) 

205 Shipping Museum
תחבורה 352-9

אוסטריה עילית 193  
אוסטריה תחתית וּבּורֶגנלאנד   

135
וינה: אחרי הבילוי 119  

וינה: העיר הפנימית 57  
וינה: מדרום לרינגשטראֶסה 93  

וינה: מצפון למריה�הילֶפר�  
שטראֶסה 77

זלצבורֶגר לאנד 217  
טיסה 352-3  

טירול ופֹוְרָארלֶּברג 241  
נהיגה באוסטריה 356-7  

ציבורית 358-9  
ָקרינתָיה ומזרח טירול 270-1  

רכבת 354-5  
שטירָיה 163  

תחבורה ציבורית 358-9
תחותמס השלישי, מלך מצריים 

 Thutmosis III, King of Egypt
89

תחנות רכבת 354
תחרה, טווייה 267

תחתית, רכבת 359
תיאודוריק, מלך האוסטרוגותים 

 Theodoric, King of the
41 Ostrogoths

תיאטרון 331, 333
Akademietheater (וינה) 119  
Raimund Theater (וינה) 119  

 Burgtheater (וינה) ּבּורגֵתיָאֶטר  
119 ,82-3 ,79 ,22

בית האגודה למוסיקה (וינה)   
119 ,118 ,100 Musikverein

שמידט, מרטין יוהן (קֶרמֶזר) 
 ,33 Schmidt, Martin Johann
272 ,224 ,203 ,143 ,142 ,136

 Schmidt, שמידט, פרידריך
80 Friedrich

202-3 Schmiding שמידינג
236 Schmittenhöhe שמיֶטנֶהֶהה
196 Schmitz, Bruno שמיץ, ברונו

 Schmitzer, שמיֶצר, יוזף מיכאל
248 Josef Michael

 Schmalhofer, שָמלהֹוֶפר, קרל
109 Karl

שמן גרעיני דלעת 176
שמש, ימי 37

שמשון, תהלוכות (ָטמְסֶווג) 
233 Samson Processions
 Schönberg, ֶשנֶּברג, ארנולד

110 Arnold
 Schneeberg Tour ְשֶנֶּברג, מסלול

151
 Schönbrunn (וינה) ֶשנּברּון, ארמון

114-5 ,10 Palace
 Schöndorf, ֶשנדֹורף, ֶוֶצלֹו פון

208 Wezelo von
22 Schneider, Romy שניידר, רומי

ֶשנלאנֶטרנגאֶסה (וינה) 
59 Schönlaterngasse

שעון 345
 Clock (וינה) שעונים, מוזיאון

66 Museum
שעות פתיחה 343
חנויות 116, 326  

מוזיאונים ואתרים היסטוריים 343  
מסעדות 300  

סניפי דואר 351  
250 ,229 Scheffau ֶשָפאּו

 Spanheim, שּפאנָהיים, דוכסי
273 Dukes of

234 Sportgastein שּפֹורטָגסָטיין
Spittal שּפיטאל
מסעדות 325  

 Spittal an שּפיטאל ָאן ֶדר דָראּו
278 der Drau

שוקי חג�המולד 38  
87 Spittelberg שּפיֶטלֶּברג

236 Speilberghorn שּפילֶּברגהֹורן
143 ,134 Spitz שּפיץ

 Schratt, שראט, קתרינה
210 Katharina
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