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Carrer de Sant Francesc de Paula
 q 90 2442882 טל B1 5 מפה 2

10 00 יום # מדי Urquinaona
עד ובאוגוסט הפסחא בחג 15 30
מומלץ קונצרטים ובזמן 18 00
מראש שבוע כרטיסים לקנות

& 7 8 באנגלית באינטרנט
ניתן לסיורים כרטיסים שעה מדי

מראש שבוע לקנות
www.palaumusica.org

קטלאנה מוסיקה לה דה ּפָלָאּו
Palau de la Música Catalana

חגיגה ארמון אכן הוא
אריחים של מודרניסטית

ים וויטראז פסלים ססגוניים
הקונצרטים אולם זה מופלאים

באור המואר באירופה היחיד
ב־ הושלם הבניין טבעי

ִאי דֹוֶמנֶק ליּואיס של בניצוחו
תוספות כמה אף על מֹונטאנֶר

מראו נשמר עדיין מאז לו שנוספו
לבנים של מהחזית המקורי

להתרשם מאוד קשה האדומות
שבחוץ הצר מהרחוב במלואה

מחופים עמודים ניצבים לאורכה
ראש־ פסלי ומעליהם פסיפסים

הדגולים המלחינים של חזה
פסל ובטהובן באך ּפָלֶסטרינָה

של הגדול הקבוצתי האבן
דמויות ושל הקדוש גיאורגיוס

תיאור הוא הבניין בפינת אחרות
מאת קטלאני עם שיר של אלגורי

ּבלַיי מיֶקל
ללא היא הכותרת גולת זאת ועם
את הבניין של הפנים עיצוב ספק

ויטראז כיפת מאירה האולם
שירת המתארת וקעורה ענקית
המלחינים של פסליהם מלאכים

קדמת את מקשטים וקלאבֶה ואגנר
אך דֹוֶמנֶק עיצב אותם גם הבמה

מוזות גארגאליֹו ּפָאּו פיסל
עלמות הן המרהיבות הארמון

בכלי־נגינה המנגנות מסוגננות
הבמה ירכתי את ומקשטות שונים
קרמיקה ומשברי מחרס המוזות

והאהוב הבולט לסממן והפכו
בבניין ביותר

קלאבֶה אנֶסלם ֹוזֶּפ ז של פועלו
קידום למען

הוביל הקטלאנית המוסיקה
מקהלת של לייסודה ב־

מקור ששימשה קאטאלָה אֹורפֵאֹו
הקטלאנית ללאומנות השראה
של בנייתו מאחורי מניע וכוח
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Carrer del Consolat de Mar 2
או 93 3192412 טל B3 5 מפה
 ¢ Barceloneta q 90 2448448

פעמיים מאשר חוץ לקהל סגור
משתנים התאריכים בשנה

בורסת  La Llotja ה ליֹוגָ לָה
של ה־ בשנות נבנתה הסחורות
של הראשי כמשרדה ה־ המאה
ראו Consolat de Mar חברת
בסגנון שופץ הבניין עמ
ושימש ב־ ניאו־קלאסי

עד ברצלונה של כבורסה
זירת היה המקורי הגותי האולם

תוכלו היום גם העיקרית המסחר
לחלונות מבעד אותו לראות

בשנים שכן העליונות בקומות
של בית־הספר

שבו היפות לאמנויות ברצלונה
יש כיום ומירו פיקאסו גם למדו

המקומי השלטון של משרדים כאן

המוסיקה ארמון
פועלת אמנם המקהלה כיום

L המשוכלל Auditori ב ומופיעה
ראו Plaça de les Glòries שב

נערך ערב מדי אך עמ
זוהי המוסיקה בארמון גם קונצרט

פסטיבלי של המרכזית הבמה
ותזמורות בעיר והגיטרה אז הג

ובינלאומיות מקומיות סימפוניות
הבמה על תדיר מופיעות

המפוארת
עומד הקטלאנית המוסיקה ארמון

השלמת עם חדש עידן בפני
המקומי האדריכל שביצע העבודות
הוסיף הוא טּוסֶקטס אוסקר הידוע
תת־קרקעי קונצרטים אולם לבניין
בחודשי לקונצרטים פתוחה וכיכר
של למוניטין עוד תרם ובכך הקיץ
הקונצרטים מבימות כאחת המקום

בעיר האהובות
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F3 2 מפה Nou de la Rambla 3 5
 ¢ Liceu q 93 3173974 טל
בשל 2010 עד חלקית פתוח

לקומת חופשית כניסה שיפוצים
שבת ג בימים ולמרתף הקרקע
הקרקע 7 לקומת 10 00 14 30

בלבד

גאּודי של הראשונה היצירה את
העשיר הפטרון הזמין העיר במרכז
כי בפומבי הכריז הוא גּוֶאל ֶאּוֶסּבי

חסר־ באדריכל שמדובר אף על
גאּודי של לרשותו העמיד ניסיון

הגבלה ללא תקציב
פטרונו של לדבריו התייחס גאּודי
בחומרים השקיע רבה ברצינות
ובנה ביותר והאיכותיים היקרים

הגזמה כדי עד מפואר בניין
וברחוב הקטנה בחלקה בהתחשב
Palau Güell האבן ארמון הצר

ספון הוא ובפנים שיש מצופה
ביותר האיכותי בעץ

גם שלו המופת יצירות בשאר כמו
ריהוט הכל את גאּודי עיצב כאן

ויטראז חלונות תאורה גופי
על עיניים בשבע ופיקח וכדומה

שיגשימו כדי בעלי־המלאכה כל
הארמון רעיונותיו את בדקדקנות

רק לא ושימש ב־ הושלם
במקום הפטרון משפחת של ביתה

פוליטיות אסיפות נערכו
קמרית מוסיקה של וקונצרטים

חשובים אישים והתארחו
ברמז ולו חושף אינו מהרחוב מבט

והגחמני הססגוני השפע את
גאודי של ההיכר לסימן שיהפוך
מאחורי הארובות לצריחי פרט
של הפשוטה החזית הגג מעקה

מאוד סימטרית גּוֶאל ּפאלאּו
ישרים בקווים ומאופיינת

היחיד הסימן ואופקיים אנכיים
גאּודי של המאוחרת ליצירתיות
כל הכניסה דלתות בשתי ניכר

פאראבולית קשת היא מהן אחת
רבת־רושם

הוא בפנים ביותר הבולט המאפיין
המרכזי באולם הגבוהה התקרה

טרקלין בין הכלאה מעין הוא החדר
של לגובה מתנשא מקורה לחצר
קומות שש מתוך קומות שלוש

כיפה מתנוססת ומעליו הארמון
סביבו מקובצים החדרים שאר

הקטלאנית המוסיקה בארמון מרהיבה ויטראז כיפת

בת־זמננו לאמנות המוזיאון של חזיתו

ּפאלאּו גג שעל הצריח ארובות
גּוֶאל

לָה של בחצר פוסידון של פסלו
ה ליֹוגָ

9

Catalunya Liceu q F3 2 מפה

El Raval ראבאל ֶאל רובע
ראמּבלָה ללָה ממערב משתרע

חלונות של שכונה גם בתוכו וכולל
מתחם הנמל באזור אדומים

ינֶס צ ּבארי בעבר שנקרא מפוקפק
הסיני הרובע  Barri Xinès

בית־ נמצא ואילך ה־ מהמאה
 Carrer de ב העירוני החולים
כאן יש היום ועד l Hospital

ראו גאּודי בתי־מרקחת מספר
לאחר לכאן הובהל עמ

חשמלית מפגיעת אנושות שנפצע
כיום שוכנת בבניינים ב־

 Biblioteca קטלוניה של הספרייה
חדר אבל de Catalunya

שוחזר לשעבר האלגנטי הניתוחים
במלואו

 Carrer Nou de la Rambla על
גּוֶאל ּפאלָאּו ניצב הנמל לכיוון

 Sant Pau ובקצה גאּודי מאת
הרומאנסקית הכנסייה נמצאת

ֶדל ּפָאּו סנט בעיר ביותר השמורה

0

F2 2 מפה Plaça d els Angels 1
Universitat  q 93 4120810 טל

11 00 19 30 ו וד # ב Catalunya
שבת 20 00 עד ספטמבר יולי

10 00 וחגים א 10 00 20 00
ה בספטמבר 24 ביוני 24 15 00

25 בינואר 1 ¢ חצות עד
7 8 & סיורים בדצמבר

www.macba.es 18 00 ב באנגלית
בת־זמננו לתרבות המרכז

93 3064100 טל Montalegre 5
www.cccb.org

 Museu הדרמטי הבניין את
חזית עם d Art Contemporani
האמריקני האדריכל תכנן הזכוכית
המרווחות הגלריות מאייר רד ריצ

אתר ממש הן באור השטופות
בת־ האמנות לאוהבי לרגל עלייה
סביב מתרכז הקבוע האוסף זמננו

המיצב ואמנות הפיסול הציור
יש אך ואילך ה־ משנות בספרד
אמנים של מתחלפות תערוכות גם
בין האוסף את המשלימים זרים

האמריקנית הציירת גם השאר
העיתונות וצלם סולאנו סוזנה

גולדבלט דיוויד הדרום־אפריקני
המרכז MACBA ניצב ליד

 Centre de זמננו בת לתרבות
מרכז Cultura Contemporània

אמנות פסטיבלי המארח תוסס
מופעים ושאר חשובים

6 26 3

עד Sant Pau del Camp קאמּפ
הנזירים כאן שרים היום

במקום המתגוררים הפרנציסקניים
המיסה בזמן מזמורים

ֵאישאמּפלֶה העתיקה העיר בעזרת ריים
מרכז את לעומק לתור תוכלו ּואיק ומֹונטג
להת־ תוכלו ברצלונה אזור בפרק ברצלונה
פרק ואילו וודעגםלאתריםמרוחקיםיותר
הפרק מתמקדבארבענפותהמחוז קטלוניה
למסעדות למלונות מוקדש שימושי מידע
חשוב הפרק ואילו הבידור ולאפשרויות
מכילאתכלהפרטיםהנוספיםהנחו־ לדעת

ציםלמטיילים

אתה למצות לכם לעזור נועד מדריך
ובקטלוניה בברצלונה ביקורכם
מומחים של המלצות לכם לספק
פרקהיכרות ולפרושבפניכםמידעשימושי
ממפהאתהאזורכולו וקטלוניה ברצלונה עם
והתרבותי בהקשרההיסטורי וממקםאותו
בשישה מדריך הוא וקטלוניה ברצלונה
עם היכרות פרקיםלכלהאתריםהחשובים
העיק־ העניין מוקדי את ממפה ברצלונה

זה במדריך  להשתמש  איך 

האתרים3  כל מפורט מידע
תת־הפרק בתחילת שמופיעים
כתובות כולל בפרוטרוט מתוארים
למספור ומתאימים שימושי ומידע

המידע לסמלי המקרא האזור שבמפת
האחורית בכריכה מופיע

סעיף הוא האתרים כל
האתרים מחולקים שבו

כנסיות לקטגוריות
מבנים מוזיאונים
ועוד היסטוריים

הרחובות2  מפת
לכם תספק המאוירת
אזור על הציפור ממעוף מבט
אותו יחסית מצומצם תיירותי

במפת בוורוד שמופיע אזור
האזור

אתכם יביא המוצע המסלול
באזור ביותר החשובים לאתרים

לאתרים מוצמדים הכוכבים
להחמיץ שאסור
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האמנות אוצרות
בפנים לראות שתוכלו
ציורים נמנים
מימי־ קטלאניים
6 הביניים

ַארדיַאָקה ל ֶדה קאָסה
של שרידיה מעל נבנה הבניין
כמעונו הרומית העיר חומת
המשנה של הגותי־רנסאנסי

בו שוכן וכיום להגמון
ברצלונה של העתיק הארכיון

1

לָה ֶדה ּפאלָאּו
נֶראליטאט ֶ ג

הקטלאני הממשל מושב
גותיים בסממנים ניחן
הקפלה בהם יפהפיים

האבן ומדרגות
יציע אל שמובילות
אכסדרת ובו פתוח

5 עמודים

סיּוטאט לָה ֶדה קאָסה
במאות נבנה ברצלונה של העירייה בית
ניאו־קלאסית תוספת היא החזית ה־
ילדים שלושה הפסל ניצב הכניסה באולם

ֶרּבּול ֹואן ז מאת צועניים
4 משנת יצירה של מ־ העתק

ֵריַאל ּפאלאּו .
סנטה ֶדה ֵריַאל קפליה

ה־ מהמאה אגתה
החלקים אחד היא
ביותר השמורים

תמונת־ ובה בארמון
3 מ־ מזבח

להתרשם תוכלו לתולדותהעיר במוזיאון
הנרחבים התת־קרקעיים הרומיים מהשרידים

מהמאה זה בית דרך היא אליהם הכניסה בעולם
את כאן לראות המבקרים יכולים השאר ובין ה־

הרומית ברצלונה של הכיכרות ואת הרחובות
עד הקרקע לפני מתחת מתחת משתרעות העתיקות

ֵריַאל ּפאלָאּו דרך היציאה

של לתיירות במרכז
 Centre Excursionista de) קטלוניה
מימי־ פאר שבבית (Catalunya

רומיים עמודים מוצגים הביניים
המקום את אוגוסטוס ממקדש
מציינת המקדש בעבר עמד שבו
ברחוב שניצבת ריחיים אבן כיום

מאֶרס פֶרֶדריק מוזיאון
הוא מימי־הביניים השער
של נרחבת מתצוגה חלק
מהאוספים ספרדי פיסול

במוזיאון ביותר היפים
2 והמגוון המרתק

הכוכבים

. הקתדרלה

ֵריַאל . ּפאלָאּו

הרובע של מיקומו ברצלונה של האמיתי לבה הוא Barri Gotic הגותי הרובע
אוגוסטוס הקיסר של שלטונו בימי עוד הרומאים בידי נבחר בעיר ביותר העתיק

המרכז שימש ומאז חדשה קולוניה עיירה נוסדה שבו כאתר לספירה ס לפנה
 Plaça de אּוֶמה זָ סנט ֶדה פלאסה באזור השתרע הרומי הפורום העיר של המנהלי

של הפרלמנט נֶראליטאט גֶ לָה ֶדה ּפאלָאּו היום ניצבים שם Sant Jaume
בקרבת ברצלונה של העירייה בית סיּוטאט לָה ֶדה וקאָסה קטלוניה

התקבל שם המלוכה וארמון הגותית הקתדרלה גם נמצאים מקום
ממסעו שובו עם ואיזבלה פרננדו הקתוליים המלכים בידי קולומבוס

ב־ החדש העולם אל
עמ ראו

שעווה נר
הנרות בחנות

Cereria Subirà

קטלוניה ֶדה פלאסה אל

ראמּבלָה לה אל

ֶדה ֵריָאל קפליה
אגתה סנטה

ליֹוקטינֶנט ֶדל ּפאלָאּו

ֵריי ֶדל פלאסה

הנרות חנות
Cereria Subirà

תחנת
המטרו
Jaume I

5 45 5

מפתח
מוצע מסלול

מ

העיר חומת
הרומית

טינֶל ֶדל סאלֹו

עומד הקטלאנית המוסיקה ארמון
השלמת עם חדש עידן בפני

המקומי האדריכל שביצע העבודות

הבמה על תדיר מופיעות
המפוארת

עומד הקטלאנית המוסיקה ארמון

הבמה על תדיר מופיעות

  

הקתדרלה .
נוספו והצריח החזית
לבניין ה־ במאה
עם המקורי הגותי
האמנות אוצרות
בפנים לראות שתוכלו
ציורים נמנים
מימי־ קטלאניים
6 הביניים

ַארדיַאָקה ל ֶדה קאָסה
של שרידיה מעל נבנה הבניין
כמעונו הרומית העיר חומת
המשנה של הגותי־רנסאנסי

בו שוכן וכיום להגמון
ברצלונה של העתיק הארכיון

1

לָה ֶדה ּפאלָאּו
נֶראליטאט ֶ ג

הקטלאני הממשל מושב
גותיים בסממנים ניחן
הקפלה בהם יפהפיים

האבן ומדרגות
יציע אל שמובילות
אכסדרת ובו פתוח

5 עמודים

סיּוטאט לָה ֶדה קאָסה
במאות נבנה ברצלונה של העירייה בית
ניאו־קלאסית תוספת היא החזית ה־
ילדים שלושה הפסל ניצב הכניסה באולם

ֶרּבּול ֹואן ז מאת צועניים
4 משנת יצירה של מ־ העתק

ֵריַאל ּפאלאּו .
סנטה ֶדה ֵריַאל קפליה

ה־ מהמאה אגתה
החלקים אחד היא
ביותר השמורים

תמונת־ ובה בארמון
3 מ־ מזבח

להתרשם תוכלו לתולדותהעיר במוזיאון
הנרחבים התת־קרקעיים הרומיים מהשרידים

מהמאה זה בית דרך היא אליהם הכניסה בעולם
את כאן לראות המבקרים יכולים השאר ובין ה־

הרומית ברצלונה של הכיכרות ואת הרחובות
עד הקרקע לפני מתחת מתחת משתרעות העתיקות

ֵריַאל ּפאלָאּו דרך היציאה

של לתיירות במרכז
 Centre Excursionista de) קטלוניה
מימי־ פאר שבבית (Catalunya

רומיים עמודים מוצגים הביניים
המקום את אוגוסטוס ממקדש
מציינת המקדש בעבר עמד שבו
ברחוב שניצבת ריחיים אבן כיום

מאֶרס פֶרֶדריק מוזיאון
הוא מימי־הביניים השער
של נרחבת מתצוגה חלק
מהאוספים ספרדי פיסול

במוזיאון ביותר היפים
2 והמגוון המרתק

הכוכבים

. הקתדרלה

ֵריַאל . ּפאלָאּו

הרובע של מיקומו ברצלונה של האמיתי לבה הוא Barri Gotic הגותי הרובע
אוגוסטוס הקיסר של שלטונו בימי עוד הרומאים בידי נבחר בעיר ביותר העתיק

המרכז שימש ומאז חדשה קולוניה עיירה נוסדה שבו כאתר לספירה ס לפנה
 Plaça de אּוֶמה זָ סנט ֶדה פלאסה באזור השתרע הרומי הפורום העיר של המנהלי

של הפרלמנט נֶראליטאט גֶ לָה ֶדה ּפאלָאּו היום ניצבים שם Sant Jaume
בקרבת ברצלונה של העירייה בית סיּוטאט לָה ֶדה וקאָסה קטלוניה

התקבל שם המלוכה וארמון הגותית הקתדרלה גם נמצאים מקום
ממסעו שובו עם ואיזבלה פרננדו הקתוליים המלכים בידי קולומבוס

ב־ החדש העולם אל
עמ ראו

שעווה נר
הנרות בחנות

Cereria Subirà

קטלוניה ֶדה פלאסה אל

ראמּבלָה לה אל

ֶדה ֵריָאל קפליה
אגתה סנטה

ליֹוקטינֶנט ֶדל ּפאלָאּו

ֵריי ֶדל פלאסה

הנרות חנות
Cereria Subirà

תחנת
המטרו
Jaume I

התמצאות מפת
מפה רחובות אינדקס ראו

ֵאישאמּפלֶה

העיר
העתיקה

ּואיק מֹונטג
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מפתח
מוצע מסלול

מ

העיר חומת
הרומית

טינֶל ֶדל סאלֹו

האזור 1  מפת
קלה האתרים להתמצאות

במפה ומופיעים ממוספרים
במפת גם מופיעים האתרים

הרחובות שבעמ

וקטלוניה ברצלונה
אזורי לשלושה מחולק המחוז

ברצלונה מרכז תיירות
ואת־ יחסית מרוחקים אתרים
נפתח פרק כל לעיר מחוץ רים
החשובים האתרים ברשימת

צמודה העיר שבמרכז לרבעים
אזורי של רחובות מפת

ביותר המעניינים התיירות
יותר המרוחקים האתרים
אזוריות במפות מלווים

תוכלו האיתור מפות בכל
נמצאים אתם היכן לראות
או העיר חלקי לשאר ביחס

כולה לספרד

מסומן במדריך פרק כל
אחר בצבע בתגית

הרובע של מיקומו ברצלונה של האמיתי לבה הוא Barri Gotic הגותי הרובע
אוגוסט הקיסר של שלטונו בימי עוד הרומאים בידי נבחר בעיר ביותר העתיק
ה שימש ומאז חדשה קולוניה עיירה נוסדה שבו כאתר לספירה ס לפנה
de אּוֶמה זָ סנט ֶדה פלאסה באזור השתרע הרומי הפורום העיר של המנהלי
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גֹותיק ּבארי של הצדדיים הרחובות באחד גאטס קּוַאטֶרה ֶאל בית־הקפה

השדרהא חוצה העתיקה העיר ת
ראמּבלָה לָה בעיר המפורסמת
הגדולות הערים אחת והיא
ימי־ מאז שהשתמרו באירופה ביותר
הגותי הרובע גֹותיק בּבארי הביניים
מבוךשלרחובות וישבו ניצבתהקתדרלה

 Via Laietana ל מעבר כיכרות ושל
פאר בבתי העשיר ּבֹורן ֶאל רובע משתרע

כנסייתסנטה וחולשתעליו מהמאהה־
ֶדה תוחםפארק אתהאזור מאר ֶדל מריה
גן־החיות גם ובו הירוק סיּוטאֶדליה לָה
שילוב הוא המשופץ המים קו העיר של
ומסעדות חנויות לחדש ישן בין מרתק
ועומדות המרינה את תוחמות אופנתיות
בניגודמוחלטלרובעהנמלהעתיקהנקרא

החדש האולימפי ולנמל ּבָרֶסלֹונֶָטה
עיקריים אתרים
וגלריות מוזיאונים

f האקוואריום
k והמספנות הימי המוזיאון

0 בת־זמננו לאמנות המוזיאון
o לגיאולוגיה המוזיאון

i לטבע המוזיאון
g קטלוניה לתולדות המוזיאון

t השוקולד מוזיאון
e פיקאסו מוזיאון

2 מאֶרס פֶרֶדריק מוזיאון

בנמל
j גֹולונדרינאס

a אֹולימּפיק ּפֹורט
d וֶל ּפֹורט

ורחובות רבעים
9 ראבאל ֶאל
s ּבָרֶסלֹונֶָטה

7 ראמּבלָה לָה

כנסיות
r מאר ֶדל מריה סנטה ֶדה בזיליקה

6 עמ ראו הקתדרלה

חשובים בניינים
q הקטלאנית המוסיקה ארמון

פלאסה העיר לתולדות המוזיאון
3 ֵריי ֶדל
w ה ליֹוגָ לָה

8 גּוֶאל ּפאלאּו
לָה ֶדה ּפאלָאּו

5 נֶראליטאט גֶ

1 ַארדיַאָקה ל ֶדה קאָסה
4 סיּוטאט לָה ֶדה קאָסה

אנדרטאות
y טריֹומף ֶדל ָארק

h קֹולֹום ָא מֹונּוֶמנט

וגנים פארקים
u סיּוטאֶדליה לָה ֶדה פארק

p גן־החיות

תחבורה
המטרו קווי מגיעים האזור אל
Jaume I נמצאת תחנת ו־

אוטובוסים גֹותיק ּבארי של בלבו
ֶדה בפלאסה עוברים רבים

Plaça de Catalunya קטלוניה
גֹותיק ּבארי שבקצה
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מקרא
עמ רחובות מפת

מטרו תחנת

רכבת תחנת

האוטובוסים תחנת
המרכזית

חשמלית רכבל

לתיירים מידע לשכת

הכוכבים

המזבח . תמונת

מלכותיים . קברים

הפנימית . החצר

לתיירים מידע

מ ק עשרה N240 לכביש סמוך
977 870089 טל ממֹונטּבלאן

ומשם L Espluga de Francotlí  £
מודרכים c 8 סיורים במונית

15 00 10 00 12 45 יום מדי בלבד
אוקטובר אמצע מרץ אמצע 17 30

בדצמבר 25 26 ¢ 18 00 עד
גם וחגים א 8 00 יום & 5 מדי

0 ^ 18 ו־00 13 00 10 ב־00

g

הוא Monestir de Poblet ּפֹוּבלֶט ֶדה מריה סנטה מנזר
זהו מלכים של האחרונה מנוחתם ומקום שליו מפלט מקום

המוכרים המנזרים שלושת מבין ביותר והחשוב הראשון
מנזרים עמ ראו הציסטרציאני המשולש בכינוי

שראמון לאחר קטלוניה של עוצמתה לגיבוש רבות שתרמו
ב־ הערבים מידי מחדש אותה כבש הרביעי ּבֶֶרנגֶר

בשריפה קשות וניזוק המנזר נבזז הקרליסטים במלחמות
ומאז ב־ החלו המרשימים השרידים לשיפוץ העבודות

ב־ למנזר חזרו והנזירים הושלמו כמעט

השינה אולם אל
להגיע תוכלו

במדרגות
האולם מהכנסייה
אורך מ הענק

ה־ במאה נבנה
משמשת מחציתו
עד הנזירים את

היום

האוכל חדר
ה־ מהמאה

מכוסה אולם הוא
ובו קמרונות

מתומנת מזרקה
ודוכן

מטיף

ּפֹוּבלֶט אל נוף
בצורה בחומה מוקפים המנזר בנייני

בימי־הביניים כשהיתה כמעט שנותרה
מבודד עמק בתוך יושב כולו המתחם
פָרנקֹולי ִריּו של נביעתו למקור סמוך

Riu Francolí

הספרייה
הכתיבה אולם הסקריּפטֹוריּום
במאה לספרייה הוסב הגותי
קארדֹונָה כשמשפחת ה־

אוסף את למנזר תרמה
שלה הספרים

המטבח
לשעבר השער

המלכותי מוזיאון

יינות מרתף

מוזיאון

הנזירים לשכת
עמודיו על הרבוע בחדר

גבי על שורות יש הדקיקים
ספסלים של שורות

קבועות ברצפה לנזירים
של מצבותיהם

שמתו המנזר מאבות
בשנים

פרטית חצר

סן חצר
ֶאסֶטבֶה

המזבח . תמונת
שבו אבן מזבח מאחורי
בסגנון עמודים תומכים

את ממלאת רומאנסקי
מרשימה מזבח תמונת האפסיס

דאמיָה של בגילופו מבהט
מ־ פֹורֶמנט

מלכותיים . קברים
עוד המנזר בפנתיאון נקברו מלכים
ה־ משנות הפסלים את ב־

פֶרֶדריק שחזר הקודמת המאה של
מאֶרס

המנזר בכנסיית
למראה והפשוטה הגדולה

במתכונת מעברים שלושה יש
ציסטרציאני מבנה של

החזית
בסגנון

הבארוק

הפנימית . החצר
האווירה מלאת החצר

נבנתה אכסדרות המוקפת
ועמדה ה־ במאות

כותרות המנזר חיי במרכז
מקושטות המרהיבות העמודים

שבלוליים בעיטורים
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החדש
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ּפֹוּבלֶט מנזר את מייסד הרביעי ּבֶֶרנגֶר ראמון

ּפֶֶרה של שלטלונו תקופת
המלכותי לפנתיאון ּפֹוּבלֶט את שייעד המנומס

הפנימית החצר של בנייתה השלמת ה־ המאה
חואן של במנזר קבורתו

אראגון מלכי אחרון השני

חיילים
צרפתים

את מחללים
המנזר

המנזר של ייסודו
ס מֹונגֶ לֶס ֶדה בוואלּבֹונָה

המנזר קֶראּוס ָסנֶטס של ייסודו
הציסטרציאני משולש ב השלישי

אלפונסו
המלך הוא השני
שנקבר הראשון

במנזר
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השבת הקברים
המלכים שרידי
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הנזירים
למנזר חוזרים
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 n c וֶיילָיה N230 כביש לֶייאידה
973 640688 וֶיילָיה

Vall d Aran העמקים עמק
על משתרע עמק פירושו אראן

מרהיבים ר קמ של שטח
וכרי־דשא יערות ביופיים

נישאות פסגות ומסביב פורחים
הזורם Riu Garona גארֹונָה ִריּו

שם משתנה ושמו צרפת לתוך
העמק את שיצר הוא לגארון

מהעולם כליל מנותק היה האזור
החורף בחודשי במיוחד החיצון

כביש כאן כשנסלל עד
ּבֹונַאיגּוָאה מעבר־ההרים מעל

עדיין השלג Bonaigua Pass
בחודשים הצר המעבר את חוסם

ניתן כיום אך אפריל נובמבר
מנהרת דרך גם בקלות לכאן להגיע
 El מ Túnel de Vielha ויֶיליָה

Pont de Suert
ולכן צפונה פונה אראן ד ואל

של לזה מאוד דומה כאן האקלים
פרחי האטלנטי האוקיאנוס חוף

משגשגים נדירים ופרפרים בר
שיצרו המושלמים בתנאים
והמדרונות הלחות הרוחות

העמק ידוע כן כמו המוצלים
של רבים לזנים גידול כבית

נרקיסים
ִריּו לגדות צמחו זעירים כפרים

כנסיות סביב נבנו ורובם גארֹונה
שבהן הבולטות רומאנסקי בסגנון
בסאלארדּו Bossòst בּבֹוסֹוסט

בֶאסקּונָאּו Salardú
Arties ובָארטיֶאס Escunhau
סקי כולל לספורט אידיאלי העמק

לטרקים מאוד ופופולרי
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n c ּבאֵקיָרה־ 100 * לֶייאידה
ֶדה _ רֹוֶמִריה 973 639010 ּבֶֶרט
מֹונטגארי ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה

ביולי 2
Baqueira הגדול הסקי אתר

בספרד הטובים אחד הוא Beret
משפחת וגם מאוד ופופולרי
בו מבקרת הספרדית המלוכה

בחודשי עמוק השלג מעטה
מבין לבחור ותוכלו החורף

שבין בגבהים מדרונות ומשהו
מ ל־ מ

כפרים שני היו וּבֶֶרט ּבאֵקיָרה
הפך שהסקי לפני נפרדים הרריים
והיום פופולרי ולבילוי לספורט

הרו כבר גדול אחד אתר מהווים
החמים המעיינות את ניצלו מאים
הגולשים מהם נהנים וכיום באזור

סקי של יום אחרי התשושים

5

La Pobla de Segur £ לֶייאידה
La Pobla de Pont de Suert c

973 696189 n ּבארּוֶאָרה Segur

הפארק של ההררי הקדומים נוף
אחד הוא בקטלוניה היחיד הלאומי

בפירנאים היפים
ומשתרע בשנת נוסד הפארק

שמו ר קמ של שטח על
נאסיונאל פארק הוא המלא

ֶדה ֶאסטאני ִאי ַאייגּוֶאסטֹורֶטס
 Parc Nacional ָמאּוריסי סנט
 d Aigüestortes i Estany de

אגם ש ע Sant Maurici
מאּוריסי סנט estany ֶאסטאני

הַאייגּוֶאסטֹורֶטס ש וע שבמזרח
המתפתלים המים מילולית
ביותר החשוב הכפר במערב

ֶאסּפֹוט ההררי היישוב הוא באזור
של המזרחי בקצה Espot

ומים מפלים עתיר הפארק הפארק
אגמים כ־ של ובוהקים צלולים

מקרחונים שנותרו קטנים
של לעומק עד שחצבו קדומים

מ
שמסביב זה הוא ביותר היפה הנוף
לצמד מתחת מאּוריסי סנט לאגם
ֶדלס ֶסָרה של המשוננות הפסגות

 Serra dels ֶאנָקנטאְטס
המכושפים הרי  Encantats

רבים הליכה שבילי יוצאים מכאן
שמובילים האגמים לגדות במיוחד

של הנישאות לפסגות צפונה
 Agulles ס ָאמיגֶ ד ָאגּוליֶיס

תגיעו לכאן מדרום d Amitges
ֶאסטאני של הדרמטי הנוף אל
האגם Estany Negre נֶגֶרה
בפארק ביותר והעמוק הגבוה

בעמקים פורחת הקיץ בתחילת
הוורודה האלפים שושנת הנמוכים
פורחים מה זמן וכעבור והאדומה
והתרזה האשוח האשור ביערות

הבר שושן וגם
בעלי־ של ביתם גם הוא הפארק
מקפץ האלפים צפיר רבים חיים
הדשא מכרי וניזון הצוקים בין לו

לראות אפשר הפארק ובאגמי
מקנן הסלעים עיט ובונים לוטרות
מתרוצצים וביערות אבן מדפי על

הענק והשכווי היערות שכווי
פופולרי הפארק הקיץ בחודשי
הפסגות ובחורף לטרקים מאוד

לסקי־ אידיאליות המושלגות
מישור
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La Pobla de Segur £ לֶייאידה
ּבארּוֶאָרה n Pont de Suert c

www.vallboi.com 973 694000

Vall de Boí הקטן בעמק
נאסיונאל פארק שבפאתי

כפרים פזורים ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד
סביב נבנו מהם ורבים זעירים

רומאנסקי בסגנון מקסימות כנסיות
הכנסיות בלטו ה־ במאות
בין שלהן הפעמונים מגדלי בזכות
ֶדה ֶאסגלֶסיָה של זה גם השאר
 Església de ֶאּולאליָה סנטה
בֶאריל־לָה־ואל Santa Eulàlia
שש של לגובה המתנשא מגדל

קומות
סנט בָטאּול הכנסיות בשתי

ראו Sant Climent קליֶמנט
יש מריה וסנטה עמ

בשנים נהדרים קיר ציורי
הקיר ציורי הועברו

במוזיאון למשמרת המקוריים
קטלוניה של לאמנות הלאומי

עמ ראו שבברצלונה
העתקים כיום מוצגים ובמקומם
המגדלים מרומי אל לטפס תוכלו
נוף נשקף משם קליֶמנט סנט של
שמסביב הכפר אזור של מופלא
לביקור הראויות נוספות כנסיות

בזכות Coll שבקֹול אלה הן
וגם המעודנים הברזל פיתוחי

ּבארּוֶאָרה של הכנסיות
Durro דּורֹו ושל Barruera
איתן פעמונים מגדל ניצב שם

נוסף
הקטן הכפר יושב העמק בפתח
 Caldes de ּבֹוי ֶדה קאלֶדס

מעיינות בזכות הפופולרי Boí
כן כמו שלו הסקי ומתקני המרפא

הפירנאים של המושלגות בפסגות מוקף אראן ד ואל

של הגבוה הפעמונים מגדל
בָטאּול קליֶמנט סנט כנסיית

ּבֹוי ֶדה שבוואל

ַאייגּוֶאסטֹורֶטס הלאומי בפארק זכים מים של נחל

מנומרת ספרית

כסופה ספרית

החרמון צבעוני

ה־ המאה אראן מיג ישו
ויֶיליָה מיֶקל סנט כנסיית

פרפרי
אראן ד ואל

ושל פרפרים של עצום מגוון
במרומי מעופפים עשים זני

אראן ד ואל הפירנאים
לכמה גידול בית הוא המבודד
העונה במיוחד נדירים מינים

לצפות ביותר הטובה
ליולי מאי בין היא בפרפרים
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Carrer n c 2000 * לֶייאידה
 _ ) ה 973 640110 Sarriulera 10

בספטמבר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶייסָטה
באוקטובר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶריה

כיום היא Vielha אראן עמק בירת
בה נותרו אך מעודכן סקי אתר
בכנסיית מימי־הביניים שרידים

Sant Mquel מיֶקל סנט
פעמונים מגדל יש הרומאנסקית
עץ וצלב וגבוה מחודד גג מתומן
מיג ישו ה־ מהמאה מרהיב

חלק בעבר היה הצליבה תיאור אראן
סצינת את שתיאר גדול מגילוף

אבד השאר כל אך מהצלב ההורדה
 Museu de אראן ד ואל מוזיאון

לתולדות מוקדש la Vall d Aran
שלו ולפולקלור העמק

אראן ד ואל E מוזיאון
973 641815 טל Carrer Major 26

17 00 20 ו־00 10 00 13 00 שבת # ג
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בדצמבר 25 בספטמבר 8 ביוני
www.aran.org &
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הלאומי בפארק לטיול טוב בסיס זה
לפארק הכניסה ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

מהכפר מ ק חמישה רק נמצאת

הבלתי־פוסקת להמולה מעבר
הוא קטלוניה ברצלונה של
ערים בו אין כפרי מחוז בעצם
תעשייה אזורי לא וגם גדולות
הנפות מארבע מפלצתיים
ליֶיִאיָדה בירתן ש ע שנקראות
והכי ביותר הגדולה העיר היא
אוצרותיה עם צפופה פחות
הכנסיות נמנים הנפה של

פארק וגם ּבֹויש עמק של הרומאנסקיות
ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד נאסיֹונאל

גם חוף ובקו בהרים בורכה ירונה ג נפת
הפירנאים הרי של המזרחי בקצה יחד
הקסום ֶסרדאניָה עמק נמצאים
ֹואן ז וסנט ריּפֹול העתיקים והמנזרים
מימי־ כפרים לצד ָאּבאֶדֶסס לֶס ֶדה
רבים שתיירים נפה ובירת הביניים
החוף קו מה משום ממנה מתעלמים
סלעי ּבראבָה קוסטה הנפה של
לנפת נפלאות בפנינים ומלא מאוד

חוף קווי שני יש ברצלונה
Maresme מאֶרסֶמה משלה
מסילת בגלל מדי מפותח בצפון
החוף לאורך שנמתחת הברזל
שבדרום Garraf גאראף אבל
בעיקר יותר הרבה מעניין
נופש עיירת ס סיגֶ בזכות
תוכלו הארץ בפנים אופנתית
מֹונטֶסראט הקדוש בהר לבקר
של ביקבים קטלוניה של הרוחני לבה

ויק ובעיירה ּפֶנֶֶדס
ביותר הדרומית הנפה היא טרגונה
הרומיות הערים אחת ובה במחוז
האזור הספרדי בחצי־האי החשובות
מטעים בו ופזורים עמקים עתיר כאן
כמו חשובים מנזרים לצד אגוז ועצי
תגיעו להם מעבר קֶראּוס וסנֶטס ּפֹוּבלֶט
עמק של הפוריות האורז אדמות אל
יותר הרבה מעודן כאן החוף קו הֶאּבֶרה

וארוכים חוליים חופים ובו

ּבראבָה שבקוסטה בקאדאֶקס רשתותיו את בודק דייג

ליֵיִאיָדה נפת המרכזיים שבפירנאים ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד נאסיֹונאל פארק

הקטנהי אנדורה במדינת וכן קטלוניה של הנפות בארבע פניכם את יקדם מרהיב טבעי ופי

מטיילים חוליות חוף ורצועות פורים מישורים והרים סלעיים חופים כאן יש הקטלאנית ודוברת

ממש אוצר יגלה הארץ פנים אל שיפנו מי אך הים חוף על לבטן־גב בעיקר מגיעים רבים

ריּפֹול מריה סנטה
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לנפת נפלאות בפנינים ומלא וארוכיםאוד חוליים חופים ובו
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עיקריים אתרים
5 ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

1 אראן ד ואל
4 ּבֹוי ֶדה ואל

2 ויֶיליָה
k ּפֶנֶֶדס ֶדל וילאפראנקה

a ויק
i מאר ֶדה טֹוָסה

c טֹורטֹוָסה
x טרגונה

7 יי אּורזֵ ד ֶסאּו לָה
f ליֵיִאיָדה

h מֹונטּבלאן
מֹונטֶסראט

p עמ
d lסֹולסֹונָה ס סיגֶ

לֶס ֶדה ֹואן ז סנט
0 ָאּבאֶדֶסס

j קֶראּוס ָסנֶטס

ּפֹוּבלֶט
g עמ

8 רָדה ּפּוֶצ
r פיגֶֶרס

u ּפֶרטאליַאָדה
t קאדאֶקס
s קארדֹונָה

z ָדאּוראָדה קוסטה
9 ריּפֹול

לטרגונה ממערב לגאנֶדָסה מחוץ כרמים

q אֹולֹוט
y ֶאמּפּוריֶיס
6 אנדורה

3 ּבאֵקיָרה־ּבֶֶרט
o ּבלאנֶס
w ּבֶסאלּו
e ירונה ג

v ֶאּבֶרה נהר של הדלתא
הלאומי הפארק

מ ק

האחורית הכריכה קפל ראו במפה נוספים סמלים

גם  ראו
מגורים

מסעדות

ארוך קטע בתחומה כוללת קטלוניה
לטייל תוכלו שם הספרדיים מהפירנאים

בחובם הטומנים ופורחים ירוקים בעמקים
רומאנסקי בסגנון כנסיות עם ציוריים כפרים

ּוואל ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד הלאומי הפארק
ובּבאֵקיָרה־ הטבע לאוהבי גן־עדן הם אראן ד

השמש אוהבי סקי לעשות גם תוכלו ּבֶֶרט
המפורצים ּבראבָה קוסטה בחופי ייהנו
של והארוכים החוליים הרחצה ובחופי

בעתיקות מלאה טרגונה ָדאּוראָדה קוסטה
ובפנים רומיות

סקירה4  ובה משלו הקדמה יש קטלוניה לפרק קטלוניה עם היכרות
במפת גם מודגש האזור המחוז של ואופיו ההיסטוריה הנופים של מקיפה

התרבותית ההיסטורית מורשתה אחר מתחקה הפרק שבעמ ספרד
פסטיבל ועד וּפֹוּבלֶט מֹונטֶסראט כמו ממנזרים קטלוניה של והסביבתית

הפסגות ועד ָדאּוראָדה קוסטה של החוליים מחופים טרגונה של הָקסֶטליֶירס
הפירנאים הרי של המושלגות

המחוז מאפשרת5  מפת
מהמחוז כללית התרשמות

החשובים האתרים כל כולו
הכבישים רשת ממוספרים

גם ויש היטב מסומנת הראשיים
באזור לתחבורה שימושיים טיפים

וברכבת באוטובוס

העיקריים 7  העניין מוקדי
לכפולת זוכה מהם אחד כל

היסטוריים מבנים יותר או עמודים 
של רוחב בחתך שימוש תוך מתוארים

ההיסטוריות הפנים בערים חלל
הבניינים כל ממוספרים החשובות
לכם לעזור כדי ביותר המרשימים

אתכם שמעניין מה את למצוא

מפורט 6  מידע
העיירות הערים כל

העניין מוקדי ושאר החשובות
ומובאים בפרוטרוט מתוארים
במפת מספורם סדר על־פי
יש סעיף כל בתוך המחוז

ועל האתרים על מידע
החשובים המבנים

את מדגישים הכוכבים
ואת ביותר המרשימים המאפיינים
ביותר החשובות האמנות יצירות

אתר באותו

גם יש החשובים האתרים בכל
המידע כל ובה מסגרת

כדי לכם הנחוץ השימושי
ביקורכם את לתכנן

לנפת נפלאות בפנינים ומלא וארוכיםאוד חוליים חופים ובו

רש את בודק ג

ד נאסיֹונאל רק

1 1 1 1 1 0

א

כ

ארוך קטע
לטייל תוכלו שם

בחובם הטומנים
רומאנסקי בסגנון ת

ּוואל סטֹורֶטס
ובּבאֵקיָרה־ הטבע י

השמש אוהבי י
המפורצים ה
של הארוכים

בעתיקות מלאה ה

ש

ד

האחורית הכריכה קפל ראו במפה נוספים סמלים

1 1 1 1 1 0

 

תחבורה
ממשיך מצרפת המהיר הכביש
 La ֹונֶקָרה ז בלָה ספרד לתוך
הוא ומברצלונה Jonquera

דרך החוף לאורך עובר
לאחרונה וטֹורטֹוָסה טרגונה
בספרד הכבישים מספרי שונו
המופיעים שהמספרים וייתכן

את תואמים אינם במדריך
אוטובוסים הדרכים שלטי
העיירות רוב בין מקשרים

מצפון הרכבת מסילת במחוז
לקו במקביל משתרעת לדרום

דרומה מּבלאנֶס החוף
בין מקשרות נוספות מסילות

וללֵייִאיָדה לוויק ברצלונה
אחורית פנימית כריכה ראו

הכפר באזור מבודדים בתים
יי ֵ אּורז ד ֶסאּו לָה סביב

עיקריים אתרים
5 ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

1 אראן ד ואל
4 ּבֹוי ֶדה ואל

2 ויֶיליָה
k ּפֶנֶֶדס ֶדל וילאפראנקה

a ויק
i מאר ֶדה טֹוָסה

c טֹורטֹוָסה
x טרגונה

7 יי אּורזֵ ד ֶסאּו לָה
f ליֵיִאיָדה

h מֹונטּבלאן
מֹונטֶסראט

p עמ
d lסֹולסֹונָה ס סיגֶ

לֶס ֶדה ֹואן ז סנט
0 ָאּבאֶדֶסס

j קֶראּוס ָסנֶטס

ּפֹוּבלֶט
g עמ

8 רָדה ּפּוֶצ
r פיגֶֶרס

u ּפֶרטאליַאָדה
t קאדאֶקס
s קארדֹונָה

z ָדאּוראָדה קוסטה
9 ריּפֹול

קו על כנסייה
ס סיגֶ של המים

לטרגונה ממערב לגאנֶדָסה מחוץ כרמים

q אֹולֹוט
y ֶאמּפּוריֶיס
6 אנדורה

3 ּבאֵקיָרה־ּבֶֶרט
o ּבלאנֶס
w ּבֶסאלּו
e ירונה ג

v ֶאּבֶרה נהר של הדלתא
הלאומי הפארק

מ ק

מקרא
אוטוסטרדה

מהיר כביש

ראשי כביש

משני כביש

נופי כביש

ראשית רכבת מסילת

משנית רכבת מסילת

בינלאומי גבול

מחוזי גבול

פסגה

האחורית הכריכה קפל ראו במפה נוספים סמלים

גם  ראו
עמ מגורים

עמ מסעדות

ארוך קטע בתחומה כוללת קטלוניה
לטייל תוכלו שם הספרדיים מהפירנאים

בחובם הטומנים ופורחים ירוקים בעמקים
רומאנסקי בסגנון כנסיות עם ציוריים כפרים

ּוואל ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד הלאומי הפארק
ובּבאֵקיָרה־ הטבע לאוהבי גן־עדן הם אראן ד

השמש אוהבי סקי לעשות גם תוכלו ּבֶֶרט
המפורצים ּבראבָה קוסטה בחופי ייהנו
של והארוכים החוליים הרחצה ובחופי

בעתיקות מלאה טרגונה ָדאּוראָדה קוסטה
ובפנים רומיות

כדאי הארץ
במנזרים לבקר
וָסנֶטס ּפֹוּבלֶט

ובכרמים קֶראּוס
של הנודעים

ּפֶנֶֶדס
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n c ויֶילָיה N230 כביש לֶייאידה
973 640688 וֶיילָיה
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Vall d Aran העמקים עמק
על משתרע עמק פירושו אראן

מרהיבים ר קמ של שטח
וכרי־דשא יערות ביופיים

נישאות פסגות ומסביב פורחים
הזורם Riu Garona גארֹונָה ִריּו

שם משתנה ושמו צרפת לתוך
ָ

העמק את שיצר הוא לגארון
מהעולם כליל מנותק היה האזור

החורף בחודשי במיוחד החיצון
כביש כאן כשנסלל עד
ּבֹונַאיגּוָאה מעבר־ההרים מעל

עדיין השלג
ָ

Bonaigua Pass
בחודשים הצר המעבר את חוסם

ניתן כיום אך אפריל נובמבר
מנהרת דרך גם בקלות לכאן להגיע
El מ Túnel de Vielha ויֶיליָה

Pont de Suert
ֶ

ולכן צפונה פונה אראן ד ואל
של לזה מאוד דומה כאן האקלים
פרחי האטלנטי האוקיאנוס חוף

משגשגים נדירים ופרפרים בר
שיצרו המושלמים בתנאים
והמדרונות הלחות הרוחות

העמק ידוע כן כמו המוצלים
של רבים לזנים גידול כבית

נרקיסים
ִריּו לגדות צמחו זעירים כפרים

כנסיות סביב נבנו ורובם גארֹונה
שבהן הבולטות רומאנסקי בסגנון
בסאלארדּו Bossòst בּבֹוסֹוסט

בֶאסקּונָאּו Salardú
Arties ובָארטיֶאס Escunhau
סקי כולל לספורט אידיאלי העמק

ֶ ָ

לטרקים מאוד ופופולרי
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n c ּבאֵקיָרה־ 100 * ליֶיאידה
ֶדה _ רֹוֶמִריה 973 639010 ּבֶֶרט
מֹונטגארי ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה
ֶ ֶ ֶֶר

ביולי
ָרָר

2
Baqueira הגדול הסקי אתר

בספרד הטובים אחד הוא Beret
משפחת וגם מאוד ופופולרי
בו מבקרת הספרדית המלוכה

בחודשי עמוק השלג מעטה
מבין לבחור ותוכלו החורף

שבין בגבהים מדרונות ומשהו
מ ל־ מ

כפרים שני היו וּבֶֶרט ּבאֵקיָרה
הפך שהסקי לפני נפרדים הרריים

ֶֶר ָר

והיום פופולרי ולבילוי לספורט
הרו כבר גדול אחד אתר מהווים

החמים המעיינות את ניצלו מאים
הגולשים מהם נהנים וכיום באזור

סקי של יום אחרי התשושים
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La Pobla de Segur £ לֶייאידה
La Pobla de Pont de Suert c

ֶֶ

973 696189 n ּבארּוֶאָרה Segur

הפארק של ההררי הקדומים נוף
אחד הוא בקטלוניה היחיד הלאומי

בפירנאים היפים
ומשתרע בשנת נוסד הפארק

שמו ר קמ של שטח על
נאסיונאל פארק הוא המלא

ֶדה ֶאסטאני ִאי ַאייגּוֶאסטֹורֶטס
Parc Nacional ָמאּוריסי סנט
d Aigüestortes i Estany de

אגם ש ע Sant Maurici
מאּוריסי סנט estany ֶאסטאני

הַאייגּוֶאסטֹורֶטס ש וע שבמזרח
המתפתלים המים מילולית

ֶ ֶֶ

ביותר החשוב הכפר במערב
ֶאסּפֹוט ההררי היישוב הוא באזור

של המזרחי בקצה
ֶ

Espot
ומים מפלים עתיר הפארק הפארק
אגמים כ־ של ובוהקים צלולים

מקרחונים שנותרו קטנים
של לעומק עד שחצבו קדומים

מ
שמסביב זה הוא ביותר היפה הנוף
לצמד מתחת מאּוריסי סנט לאגם
ֶדלס ֶסָרה של המשוננות הפסגות

Serra dels
ֶ

ֶאנָקנטאְטס
המכושפים הרי Encantats

רבים הליכה שבילי יוצאים מכאן
שמובילים האגמים לגדות במיוחד

של הנישאות לפסגות צפונה
Agulles ס ָאמיגֶ ד ָאגּוליֶיס

תגיעו לכאן מדרום
ֶ

d Amitges
ֶאסטאני של הדרמטי הנוף אל
האגם Estany Negre נֶגֶרה
בפארק ביותר והעמוק הגבוה

בעמקים פורחת הקיץ בתחילת
הוורודה האלפים שושנת הנמוכים
פורחים מה זמן וכעבור והאדומה
והתרזה האשוח האשור ביערות

הבר שושן וגם
בעלי־ של ביתם גם הוא הפארק
מקפץ האלפים צפיר רבים חיים
הדשא מכרי וניזון הצוקים בין לו

לראות אפשר הפארק ובאגמי
מקנן הסלעים עיט ובונים לוטרות
מתרוצצים וביערות אבן מדפי על

הענק והשכווי היערות שכווי
פופולרי הפארק הקיץ בחודשי
הפסגות ובחורף לטרקים מאוד

לסקי־ אידיאליות המושלגות
מישור
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La Pobla de Segur £ לֶייאידה
ּבארּוֶאָרה n Pont de Suert c
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www.vallboi.com 973 694000

Vall de Boí הקטן בעמק
נאסיונאל פארק שבפאתי

כפרים פזורים ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד
סביב נבנו מהם ורבים זעירים

רומאנסקי בסגנון מקסימות כנסיות
הכנסיות בלטו ה־ במאות
בין שלהן הפעמונים מגדלי בזכות
ֶדה ֶאסגלֶסיָה של זה גם השאר
Església de ֶאּולאליָה סנטה
בֶאריל־לָה־ואל

ָ
Santa Eulàlia

שש של לגובה המתנשא מגדל
ָ ֶָ ֶ

קומות
סנט בָטאּול הכנסיות בשתי

ראו Sant Climent קליֶמנט
יש מריה וסנטה עמ

בשנים נהדרים קיר ציורי
הקיר ציורי הועברו

במוזיאון למשמרת המקוריים
קטלוניה של לאמנות הלאומי

עמ ראו שבברצלונה
העתקים כיום מוצגים ובמקומם
המגדלים מרומי אל לטפס תוכלו
נוף נשקף משם קליֶמנט סנט של
שמסביב הכפר אזור של מופלא

ֶ

לביקור הראויות נוספות כנסיות
בזכות Coll שבקֹול אלה הן
וגם המעודנים הברזל פיתוחי

ּבארּוֶאָרה של הכנסיות
Durro דּורֹו ושל Barruera
איתן פעמונים מגדל ניצב שם

נוסף
הקטן הכפר יושב העמק בפתח
Caldes de ּבֹוי ֶדה קאלֶדס

מעיינות בזכות הפופולרי
ֶ ֶ

Boí
כן כמו שלו הסקי ומתקני המרפא

הפירנאים של המושלגות בפסגות מוקף אראן ד ואל

של הגבוה הפעמונים מגדל
בָטאּול קליֶמנט סנט כנסיית

ּבֹוי ֶדה שבוואל

ַאייגּוֶאסטֹורֶטס הלאומי בפארק זכים מים של נחל

מנומרת ספרית

כסופה ספרית

החרמון צבעוני

ה־ המאה אראן מיג ישו
ויֶיליָה מיֶקל סנט כנסיית

פרפרי
אראן ד ואל

ושל פרפרים של עצום מגוון
במרומי מעופפים עשים זני

אראן ד ואל הפירנאים
לכמה גידול בית הוא המבודד
העונה במיוחד נדירים מינים

לצפות ביותר הטובה
ליולי מאי בין היא בפרפרים
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בספטמבר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶייסָטה
באוקטובר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶריה

ָ ֶ ֶ ָ ֶ

כיום היא Vielha אראן עמק בירת
בה נותרו אך מעודכן סקי אתר
בכנסיית מימי־הביניים שרידים

Sant Mquel מיֶקל סנט
פעמונים מגדל יש הרומאנסקית

ֶ

עץ וצלב וגבוה מחודד גג מתומן
מיג ישו ה־ מהמאה מרהיב

חלק בעבר היה הצליבה תיאור אראן
סצינת את שתיאר גדול מגילוף

אבד השאר כל אך מהצלב ההורדה
Museu de אראן ד ואל מוזיאון
לתולדות מוקדש la Vall d Aran

שלו ולפולקלור העמק

אראן ד ואל מוזיאון E
973 641815 טל Carrer Major 26
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הלאומי בפארק לטיול טוב בסיס זה
לפארק הכניסה ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

מהכפר מ ק חמישה רק נמצאת

1 1 21 1 2
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 n c וֶיילָיה N230 כביש לֶייאידה
973 640688 וֶיילָיה

Vall d Aran העמקים עמק
על משתרע עמק פירושו אראן

מרהיבים ר קמ של שטח
וכרי־דשא יערות ביופיים

נישאות פסגות ומסביב פורחים
הזורם Riu Garona גארֹונָה ִריּו

שם משתנה ושמו צרפת לתוך
העמק את שיצר הוא לגארון

מהעולם כליל מנותק היה האזור
החורף בחודשי במיוחד החיצון

כביש כאן כשנסלל עד
ּבֹונַאיגּוָאה מעבר־ההרים מעל

עדיין השלג Bonaigua Pass
בחודשים הצר המעבר את חוסם

ניתן כיום אך אפריל נובמבר
מנהרת דרך גם בקלות לכאן להגיע
 El מ Túnel de Vielha ויֶיליָה

Pont de Suert
ולכן צפונה פונה אראן ד ואל

של לזה מאוד דומה כאן האקלים
פרחי האטלנטי האוקיאנוס חוף

משגשגים נדירים ופרפרים בר
שיצרו המושלמים בתנאים
והמדרונות הלחות הרוחות

העמק ידוע כן כמו המוצלים
של רבים לזנים גידול כבית

נרקיסים
ִריּו לגדות צמחו זעירים כפרים

כנסיות סביב נבנו ורובם גארֹונה
שבהן הבולטות רומאנסקי בסגנון
בסאלארדּו Bossòst בּבֹוסֹוסט

בֶאסקּונָאּו Salardú
Arties ובָארטיֶאס Escunhau
סקי כולל לספורט אידיאלי העמק

לטרקים מאוד ופופולרי
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n c ּבאֵקיָרה־ 100 * לֶייאידה
ֶדה _ רֹוֶמִריה 973 639010 ּבֶֶרט
מֹונטגארי ֶדה סניורה נּוֶאסטָרה

ביולי 2
Baqueira הגדול הסקי אתר

בספרד הטובים אחד הוא Beret
משפחת וגם מאוד ופופולרי
בו מבקרת הספרדית המלוכה

בחודשי עמוק השלג מעטה
מבין לבחור ותוכלו החורף

שבין בגבהים מדרונות ומשהו
מ ל־ מ

כפרים שני היו וּבֶֶרט ּבאֵקיָרה
הפך שהסקי לפני נפרדים הרריים
והיום פופולרי ולבילוי לספורט

הרו כבר גדול אחד אתר מהווים
החמים המעיינות את ניצלו מאים
הגולשים מהם נהנים וכיום באזור

סקי של יום אחרי התשושים
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La Pobla de Segur £ לֶייאידה
La Pobla de Pont de Suert c

973 696189 n ּבארּוֶאָרה Segur

הפארק של ההררי הקדומים נוף
אחד הוא בקטלוניה היחיד הלאומי

בפירנאים היפים
ומשתרע בשנת נוסד הפארק

שמו ר קמ של שטח על
נאסיונאל פארק הוא המלא

ֶדה ֶאסטאני ִאי ַאייגּוֶאסטֹורֶטס
 Parc Nacional ָמאּוריסי סנט
 d Aigüestortes i Estany de

אגם ש ע Sant Maurici
מאּוריסי סנט estany ֶאסטאני

הַאייגּוֶאסטֹורֶטס ש וע שבמזרח
המתפתלים המים מילולית
ביותר החשוב הכפר במערב

ֶאסּפֹוט ההררי היישוב הוא באזור
של המזרחי בקצה Espot

ומים מפלים עתיר הפארק הפארק
אגמים כ־ של ובוהקים צלולים

מקרחונים שנותרו קטנים
של לעומק עד שחצבו קדומים

מ
שמסביב זה הוא ביותר היפה הנוף
לצמד מתחת מאּוריסי סנט לאגם
ֶדלס ֶסָרה של המשוננות הפסגות

 Serra dels ֶאנָקנטאְטס
המכושפים הרי  Encantats

רבים הליכה שבילי יוצאים מכאן
שמובילים האגמים לגדות במיוחד

של הנישאות לפסגות צפונה
 Agulles ס ָאמיגֶ ד ָאגּוליֶיס

תגיעו לכאן מדרום d Amitges
ֶאסטאני של הדרמטי הנוף אל
האגם Estany Negre נֶגֶרה
בפארק ביותר והעמוק הגבוה

בעמקים פורחת הקיץ בתחילת
הוורודה האלפים שושנת הנמוכים
פורחים מה זמן וכעבור והאדומה
והתרזה האשוח האשור ביערות

הבר שושן וגם
בעלי־ של ביתם גם הוא הפארק
מקפץ האלפים צפיר רבים חיים
הדשא מכרי וניזון הצוקים בין לו

לראות אפשר הפארק ובאגמי
מקנן הסלעים עיט ובונים לוטרות
מתרוצצים וביערות אבן מדפי על

הענק והשכווי היערות שכווי
פופולרי הפארק הקיץ בחודשי
הפסגות ובחורף לטרקים מאוד

לסקי־ אידיאליות המושלגות
מישור
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La Pobla de Segur £ לֶייאידה
ּבארּוֶאָרה n Pont de Suert c

www.vallboi.com 973 694000

Vall de Boí הקטן בעמק
נאסיונאל פארק שבפאתי

כפרים פזורים ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד
סביב נבנו מהם ורבים זעירים

רומאנסקי בסגנון מקסימות כנסיות
הכנסיות בלטו ה־ במאות
בין שלהן הפעמונים מגדלי בזכות
ֶדה ֶאסגלֶסיָה של זה גם השאר
 Església de ֶאּולאליָה סנטה
בֶאריל־לָה־ואל Santa Eulàlia
שש של לגובה המתנשא מגדל

קומות
סנט בָטאּול הכנסיות בשתי

ראו Sant Climent קליֶמנט
יש מריה וסנטה עמ

בשנים נהדרים קיר ציורי
הקיר ציורי הועברו

במוזיאון למשמרת המקוריים
קטלוניה של לאמנות הלאומי

עמ ראו שבברצלונה
העתקים כיום מוצגים ובמקומם
המגדלים מרומי אל לטפס תוכלו
נוף נשקף משם קליֶמנט סנט של
שמסביב הכפר אזור של מופלא
לביקור הראויות נוספות כנסיות

בזכות Coll שבקֹול אלה הן
וגם המעודנים הברזל פיתוחי

ּבארּוֶאָרה של הכנסיות
Durro דּורֹו ושל Barruera
איתן פעמונים מגדל ניצב שם

נוסף
הקטן הכפר יושב העמק בפתח
 Caldes de ּבֹוי ֶדה קאלֶדס

מעיינות בזכות הפופולרי Boí
כן כמו שלו הסקי ומתקני המרפא

הפירנאים של המושלגות בפסגות מוקף אראן ד ואל

של הגבוה הפעמונים מגדל
בָטאּול קליֶמנט סנט כנסיית

ּבֹוי ֶדה שבוואל

ַאייגּוֶאסטֹורֶטס הלאומי בפארק זכים מים של נחל

מנומרת ספרית

כסופה ספרית

החרמון צבעוני

ה־ המאה אראן מיג ישו
ויֶיליָה מיֶקל סנט כנסיית

פרפרי
אראן ד ואל

ושל פרפרים של עצום מגוון
במרומי מעופפים עשים זני

אראן ד ואל הפירנאים
לכמה גידול בית הוא המבודד
העונה במיוחד נדירים מינים

לצפות ביותר הטובה
ליולי מאי בין היא בפרפרים
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Carrer n c 2000 * לֶייאידה
 _ ) ה 973 640110 Sarriulera 10

בספטמבר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶייסָטה
באוקטובר 8 וֶיילָיה ֶדה פֶריה

כיום היא Vielha אראן עמק בירת
בה נותרו אך מעודכן סקי אתר
בכנסיית מימי־הביניים שרידים

Sant Mquel מיֶקל סנט
פעמונים מגדל יש הרומאנסקית
עץ וצלב וגבוה מחודד גג מתומן
מיג ישו ה־ מהמאה מרהיב

חלק בעבר היה הצליבה תיאור אראן
סצינת את שתיאר גדול מגילוף

אבד השאר כל אך מהצלב ההורדה
 Museu de אראן ד ואל מוזיאון

לתולדות מוקדש la Vall d Aran
שלו ולפולקלור העמק

אראן ד ואל E מוזיאון
973 641815 טל Carrer Major 26

17 00 20 ו־00 10 00 13 00 שבת # ג
17 בינואר ו־6 1 ¢ 11 00 14 00 א

בדצמבר 25 בספטמבר 8 ביוני
www.aran.org &

1 1 3 1 1 2

הלאומי בפארק לטיול טוב בסיס זה
לפארק הכניסה ַאייגּוֶאסטֹורֶטס

מהכפר מ ק חמישה רק נמצאת

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י 7א

הכוכבים

המזבח תמונת .

מלכותיים קברים .

הפנימית החצר .

לתיירים מידע

מ ק עשרה N240 לכביש סמוך
977 870089 טל ממֹונטּבלאן

ומשם L Espluga de Francotlí ££
מודרכים c 8 סיורים במונית

15 00 10 00 12 45 יום מדי בלבד
אוקטובר אמצע מרץ אמצע 17 30

בדצמבר 25 26 ¢ 18 00 עד
גם וחגים א 8 00 יום & 5 מדי

0 ^ 18 ו־00 13 00 10 ב־00

הוא Monestir de Poblet ּפֹוּבלֶט ֶדה מריה סנטה מנזר
זהו מלכים של האחרונה מנוחתם ומקום שליו מפלט מקום

המוכרים המנזרים שלושת מבין ביותר והחשוב הראשון
מנזרים עמ ראו הציסטרציאני המשולש בכינוי

שראמון לאחר קטלוניה של עוצמתה לגיבוש רבות שתרמו
ב־ הערבים מידי מחדש אותה כבש הרביעי ּבֶֶרנגֶר

בשריפה קשות וניזוק המנזר נבזז הקרליסטים במלחמות
ומאז ב־ החלו המרשימים השרידים לשיפוץ העהעבודות

ב־ למנזר חזרו והנזירים הושלמו כמעמעט

במדרגרגות
האולם מהכנסיסייה
אורך מ הענק

ה־ במאהה נבנה
משממשת מחציתו
עדד הנזירים את

היום

האוכוכל חדר
ה־ה־ מהמאה

מכמכוסה אולם הוא
ובובו קמרונות

מתומנמנת מזרקה
ודוכן

מטיף

ּפֹוּבלֶט אל ננוף
בצורה בחומה מוקפים המנזר בבנייני

בימי־הביניים כשהיתה כמעט ששנותרה
מבודד עמק בתוך יושב כולו ההמתחם
פָרנקֹולי ִריּו של נביעתו למקור ססמוך

Riu Francolí

הסהספרייה
הכתיבה אולם הסקריּפטֹוריּום
במאה לספרייה הוסב הגותי
קארדֹונָה כשמשפחת ה־

אוסף את למנזר תרמה
שלה הספרים

המטבח
לשעבר השער

המלכותי מוזיאון

יינות ממרתף

מוזיאון

הנזירים לשכת
עמודיו על הרבוע בחדר

גבי על שורות יש הדקיקים
ספסלים של שורות

קבועות ברצפה עותלנזירים
של מצבותיהם

ש המנזר שמתומאבות
בשנים

פרטית רטיתחצר

סן חצר
ֶאסֶטבֶה

המזבח תמונת .
שבו אבן מזבח מאחורי
בסגנון עמודים תומכים

את ממלאת רומאנסקי
מרשימה מזבח תמונת האפסיס

דאמיָה של בגילופו מבהט
מ־ פֹורֶמנט

מלכותיים קברים .
עוד המנזר בפנתיאון נקברו מלכים
ה־ משנות הפסלים את ב־

פֶרֶדריק שחזר הקודמת המאה של
מאֶרס

המנזר בכנסיית
למראה והפשוטה ההגדולה

במתכונת מעברים שלושה ונתיש
ציסטרציאני מבנה של

חזיתהחז
נוןבסגנו

וקהבארוק

הפנימית החצר .
האווירה מלאת החצר

נבנתה אכסדרות המוקפת
ועמדה ה־ במאות

כותרות המנזר חיי במרכז
מקושטות המרהיבות העמודים

שבלוליים בעיטורים

חדר
ורההכמ

שהחדש

1 2 6

ּפֹוּבלֶט מנזר את מייסד הרביעי ּבֶֶרנגֶר ראמון

ֶּפֶרה של שלטלונו תקופת
המלכותי לפנתיאון ּפֹוּבלֶט את שייעד המנומס

ֶֶרֶֶר

הפנימית החצר של בנייתה השלמת ה־ המאה
חואן של במנזר קבורתו

אראגון מלכי אחרון השני

חיילים
צרפתים

את מחללים
המנזר

המנזר של ייסודו
ס מֹונגֶ לֶס ֶדה בוואלּבֹונָה

המנזר קֶראּוס ָסנֶטס של ייסודו
הציסטרציאני משולש ב השלישי

ֶר ֶ ָ

אלפונסו
המלך הוא השני
שנקבר הראשון

במנזר

שחזור
השבת הקברים
המלכים שרידי

הזמן ציר

1300150017001900

המנזרים נכסי הלאמת
נבזז ּפֹוּבלֶט עמ

קברים
מלכותיים

1100

הנזירים
למנזר חוזרים

g

M i d P bl ל ּפֹו
השינה אולם אלאל

להגיע תוכוכלו

1 2 71 2 7

הכוכבים

המזבח . תמונת

מלכותיים . קברים

הפנימית . החצר

לתיירים מידע
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977 870089 טל ממֹונטּבלאן
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מודרכים c 8 סיורים במונית

15 00 10 00 12 45 יום מדי בלבד
אוקטובר אמצע מרץ אמצע 17 30

בדצמבר 25 26 ¢ 18 00 עד
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הוא Monestir de Poblet ּפֹוּבלֶט ֶדה מריה סנטה מנזר
זהו מלכים של האחרונה מנוחתם ומקום שליו מפלט מקום

המוכרים המנזרים שלושת מבין ביותר והחשוב הראשון
מנזרים עמ ראו הציסטרציאני המשולש בכינוי

שראמון לאחר קטלוניה של עוצמתה לגיבוש רבות שתרמו
ב־ הערבים מידי מחדש אותה כבש הרביעי ּבֶֶרנגֶר

בשריפה קשות וניזוק המנזר נבזז הקרליסטים במלחמות
ומאז ב־ החלו המרשימים השרידים לשיפוץ העבודות

ב־ למנזר חזרו והנזירים הושלמו כמעט

השינה אולם אל
להגיע תוכלו

במדרגות
האולם מהכנסייה
אורך מ הענק

ה־ במאה נבנה
משמשת מחציתו
עד הנזירים את

היום

האוכל חדר
ה־ מהמאה

מכוסה אולם הוא
ובו קמרונות

מתומנת מזרקה
ודוכן

מטיף

ּפֹוּבלֶט אל נוף
בצורה בחומה מוקפים המנזר בנייני

בימי־הביניים כשהיתה כמעט שנותרה
מבודד עמק בתוך יושב כולו המתחם
פָרנקֹולי ִריּו של נביעתו למקור סמוך

Riu Francolí

הספרייה
הכתיבה אולם הסקריּפטֹוריּום
במאה לספרייה הוסב הגותי
קארדֹונָה כשמשפחת ה־

אוסף את למנזר תרמה
שלה הספרים

המטבח
לשעבר השער

המלכותי מוזיאון

יינות מרתף

מוזיאון

הנזירים לשכת
עמודיו על הרבוע בחדר

גבי על שורות יש הדקיקים
ספסלים של שורות

קבועות ברצפה לנזירים
של מצבותיהם

שמתו המנזר מאבות
בשנים

פרטית חצר

סן חצר
ֶאסֶטבֶה

המזבח . תמונת
שבו אבן מזבח מאחורי
בסגנון עמודים תומכים

את ממלאת רומאנסקי
מרשימה מזבח תמונת האפסיס

דאמיָה של בגילופו מבהט
מ־ פֹורֶמנט

מלכותיים . קברים
עוד המנזר בפנתיאון נקברו מלכים
ה־ משנות הפסלים את ב־

פֶרֶדריק שחזר הקודמת המאה של
מאֶרס

המנזר בכנסיית
למראה והפשוטה הגדולה

במתכונת מעברים שלושה יש
ציסטרציאני מבנה של

החזית
בסגנון

הבארוק

הפנימית . החצר
האווירה מלאת החצר

נבנתה אכסדרות המוקפת
ועמדה ה־ במאות

כותרות המנזר חיי במרכז
מקושטות המרהיבות העמודים

שבלוליים בעיטורים

חדר
הכמורה
החדש

1 2 7 1 2 6

ּפֹוּבלֶט מנזר את מייסד הרביעי ּבֶֶרנגֶר ראמון

ּפֶֶרה של שלטלונו תקופת
המלכותי לפנתיאון ּפֹוּבלֶט את שייעד המנומס

הפנימית החצר של בנייתה השלמת ה־ המאה
חואן של במנזר קבורתו

אראגון מלכי אחרון השני

חיילים
צרפתים

את מחללים
המנזר

המנזר של ייסודו
ס מֹונגֶ לֶס ֶדה בוואלּבֹונָה

המנזר קֶראּוס ָסנֶטס של ייסודו
הציסטרציאני משולש ב השלישי

אלפונסו
המלך הוא השני
שנקבר הראשון

במנזר

שחזור
השבת הקברים
המלכים שרידי

הזמן ציר

1300150017001900

המנזרים נכסי הלאמת
נבזז ּפֹוּבלֶט עמ

קברים
מלכותיים

1100

הנזירים
למנזר חוזרים



הבקריםה ימיםבברצלונהארוכים
נמשכיםעדאחרהצהריים
ם י י ר ה צ ה ת ח ו ר א

ב־ רק מתחילה הטיפוסית
הארוכות הפתיחה שעות ובשל

בשעות הערב שעות מתמזגות
כך רב זמן יעמוד לרשותכם הלילה

את לנצל תוכלו היטב תתכננו שאם

כלאחתמארבע הביקורעדתום
מתמקדת שלהלן האפשרויות
האתרים ולכל עיקרי בנושא
רבה בקלות להגיע תוכלו
המחירים הציבורית בתחבורה
כניסה ודמי אוכל כולליםנסיעות
לפי מחושבים למשפחה המחירים

ילדים שני עם מבוגרים שני

בברצלונה קסומים  ימים  ארבעה 

סאגראָדה
פאמיליה

בארמון העשיר הפנים עיצוב
הקטלאנית המוסיקה

גאּודי של השיאים

אורגאניות צורות
ּבאליֹו בקאסה

המופלאה הכנסייה
יצירת פאמיליה סאגראָדה

האדריכל של המופת
שקיעה לעת מסוגנן טיול

גראסיה ֶדה בּפאֵסייג

לפחות מבוגרים שני

בוקר
נרדף שם היא ברצלונה לרבים

אנטוני של המיוחדת לאדריכלות
כאן בנה המהולל האדריכל גאּודי
ביקור שווים כולם רבים מבנים

במיוחד חמות המלצות שתי להלן
בבית בביקור היום את התחילו

שתכנן ביותר והססגוני המשונה
עמ ראו ּבאליֹו קאָסה גאּודי

האורגניות הצורות את גלו
בו שמשובצות עתירות־הדמיון

את להאריך כדי יותר מעט ושלמו
עם הגג אל גם ולטפס ביקורכם

גב וגם המופלאות הארובות
תגיעו הרחובו בהמשך הדרקון

ּפֶדֶרָרה לָה מילָה קאָסה אל גם
עמ ראו פחות לא המפורסם
אבל לבקר תוכלו כאן גם

להסתפק תוכלו דוחק זמנכם אם
של המרשימה בחזית בהצצה

שורה יש צהריים לארוחת הבניין
ברחובות לא־יקרות מסעדות של

גראסיה ֶדה לּפאֵסייג שמסביב

ערב צ אחה
הלא־גמורה המופת ביצירת בקרו
פאמילָיה סאגראָדה גאּודי של

הקדישו עמ ראו
להתרשם תרצו אם רב זמן לביקור

בשתי הפרטים מעושר באמת
הכנסייה של הבנויות החזיתות

חזית הזו חסרת־התקדים
אל טפסו הלידה וחזית הייסורים

היסטוריים אוצרות

הגותי ברובע טיול
מוזיאונים וסיבוב

בסגנון קונצרטים אולם
המודרניסטה

הפסקה ללא רחוב
המפורסמת השדרה

בספרד ביותר

לפחות מבוגרים שני

בוקר
מימי־הביניים ברצלונה של לבה

עמ ראו גֹותיק ּבארי הוא
רחובות של מבלבל מבוך
הבוקר את כאן לבלות תוכלו צרים

מרחקים לעבור בלי גם בכיף
הוא העיקרי העניין מוקד ארוכים

עמ ראו הקתדרלה
הארמון ֵריַאל ּפאלאּו ניצב לצדה

חלקית כיום המוקדש המלכותי
העיר לתולדות למוזיאון
תוכלו עמ ראו
של חפירות באתר כאן לבקר
לפני מתחת הרומית ברצלונה

אחד גם נמצא בארמון הקרקע
ביותר המרתקים המוזיאונים

מאֶרס פֶרֶדריק מוזיאון בעיר
לא האקלקטי עמ ראו

זולות מסעדות גם באזור חסרות

צ אחה
בארמון מודרך לסיור הצטרפו
ראו הקטלאנית המוסיקה
להתפעל ובואו עמ

בסגנון המרהיב הפנים מעיצוב
צללו מכן לאחר המודרניסטה

ברובע המחשמלת האווירה לתוך
עמ ראו ּבֹורן ֶאל

אופנתיות חנויות שלל ובו
ראו פיקאסו במוזיאון בקרו
המשיכו ומשם עמ
ראמּבלָה בלָה נינוח לטיול

של שוקקת־הפעילות השדרה
פה קורה תמיד משהו ברצלונה

היום משעות שעה בכל מרתקת שדרה ראמּבלָה לָה

ה ֶ רֹוז ּבֹוש ֶאמילי מאת ב־ בברצלונה הסואנות השדרות אחת ּפאראלֶל
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לילדים מופלאה חוויה ברצלונה של האקוואריום

מקבילה ממציאות נלקח כאילו שנראה בית ּבאליֹו קאָסה

עלו המסחררים המגדלים מרומי
ולאחר במדרגות ורדו במעלית

המציאות קרקע אל חזרו מכן
גראסיה ֶדה ּפאֵסייג ואל

העיניים את לשטוף תוכלו שם
המסוגננים הראווה בחלונות

העיצוב למרכז במיוחד לב שימו
עמ ראו Vinçon

האמנות לשם אמנות

מרשימה רומאנסקית אמנות
ּואיק מונטג גבעת על

בנות־זמננו אמנות יצירות
מאת יצירות אוסף

האמנים גדולי

לפחות מבוגרים שני

בוקר
המצוינים המוזיאונים מספר

אחד ביום לדחוס שתוכלו
שלכם ובמרץ בתיאבון תלוי
אז בסביבות התחילו

הלאומי המוזיאון לקהל נפתח
ראו קטלוניה של לאמנות

ּואיק מֹונטג גבעת על עמ
מהנוף להתרשם תשכחו אל
רבים לדעת מוצג במוזיאון

אמנות של ביותר הטוב האוסף
נמצא מקום בקרבת רומאנסקית

והחדיש החדש במוזיאון גם
ראו ָקאישָה־פורום בעיר

בסגנון שנבנה במפעל עמ
לארוחת שבו המודרניסטה
מקומי בבית־קפה צהריים

צ אחה
סעו הקצב את לשנות תרצו אם
ּפֶדראלּבֶס ֶדה מֹונֶסטיר אל
מקסים מנזר עמ ראו
פולחן כלי ובו ה־ מהמאה
במרכז רבים אמנות ויצירות
במוזיאון לבקר כדאי העיר

עמ ראו בת־זמננו לאמנות
תראו ספק בלי שם

בעבר ראיתם לא שעוד דברים

המשפחה לכל כיף

השעשועים בפארק ביקור
בנמל שיט

באקוואריום כרישים
IMAX בקולנוע גדולה חוויה

לפחות למשפחה

בוקר
טיּבידאּבֹו השעשועים פארק

הגבוהה הגבעה על עמ
הוא ברצלונה שמאחורי ביותר
ההגעה עצמו בזכות כיף יום

הכבלים וברכבת בחשמלית לשם
אם אבל מהחוויה חלק היא
לכת להרחיק רוצים אינכם
בשדרת טיילו העיר ממרכז

אל במעלית ועלו ראמּבלָה לָה
קֹולֹום ָא מֹונּוֶמנט של ראשו
פה נוף נשקף משם עמ
עלו הרציפים באזור העיר של

עמ גֹולֹונדרינָה של סיפונה על
לאחר בנמל לשיט וצאו
להולכי־ הגלי הגשר את חצו מכן

הקניות מרכז אל והגיעו רגל
לאכול גם תוכלו שם מאֶרמגנּום

ערב צ אחה
היום את להאריך תרצו אם

לילדים האתרים את השאירו
עמ באקוואריום הערב לשעות
לקטנטנים פעילויות שלל יש

ושאר כרישים בריכות לצד
האקוואריום ליד מרתקים יצורים

עמ IMAX קולנוע גם נמצא
בסרטים לצפות תוכלו שם

לא ענק מסך על ריאליסטיים
במרחק האוכל אחרי מיד מומלץ

אל תגיעו משם קצרה הליכה
קטלוניה לתולדות המוזיאון

נעים מוזיאון עמ
המתחקה לילדים וידידותי
פעם של היומיום חיי אחר

לאמנות המוזיאון חזית
בת־זמננו
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אינדקס כללי
מודגש בכתב העמודים מספרי

עיקרי למופע מתייחסים

א
פסטיבלים בקטלוניה אביב

34
129 Ebre Riu ִריּו ֶאּבֶרה

אדריכלות
ואדריכלות אמנות

22-23 רומאנסקית
24-25 והמודרניסָטה גאודי

 La מֹוֶדרניסֶמה ֶדל רּוָטה לָה
26-27 Ruta del Modernisme

Augustus קיסר אוגוסטוס
54 Emperor

Huguet Jaume אּוֶמה ָ ז אּוגֶט
28 והנסיכה הקדוש גיאורגיוס

לאמנות הלאומי המוזיאון
ברצלונה קטלוניה של

 Museu Nacional d Art de
88 Catalunya

ֹור מאז ֵריַאל ּפאלאּו
Palau Reial Major ברצלונה

57
187 אוויס

187 אוטובוס
מהירים כבישים ָאּוטֹוּפיסֶטס
186-187 Autopistes אגרה

ומשקאות אוכל
32-33 הקאבָה חבל

155 154 חנויות
30-31 קטלוניה של הטעמים
קטלוניה של האחרים היינות

32
144 145 אוכל מילון

מסעדות גם ראו
Eulalia St הקדושה ֶאּולאליָה

59 58
115 Olot אֹולֹוט

115 28 של האסכולה
Oliva המנזר אב אֹוליבָה

124 44 Abbot
47 1992 אולימפיאדה ה

האולימפי האיצטדיון
ברצלונה ּואיק במֹונטג

Estadi Olímpic de Montjuïc
89

קֹוליֶיֶסרֹולָה ֶדה טֹוֶרה
Torre de Collserola ברצלונה

95
ברצלונה ּואיק מֹונטג

85 Montjuïc

ברצלונה אֹולימּפיק ּפֹורט
67 Port Olímpic

Homar גסּפאר אֹומאר
26 Gaspar

42 Usatges החוקה ס אּוסאגֶ
קֶראּו סנטה לָה ֶדה אֹוסּפיטאל

ברצלונה ָּפאּו סנט ֶדה ִאי
 Hospital de la Santa Creu i de

79 Sant Pau
155 154 חנויות אופנה

170 אופניים
170 על רכיבה אופניים

175 זמן אזורי
182 Iberia איבריה

41 שבטים איבריים
 Isabel קסטיליה מלכת איזבלה

56 44 of Castile
 European האירופי איחוד ה

47 Union
דיסקֹורדיָה לָה ֶדה איליָה

 Mansana de la ברצלונה
78 Discòrdia

72 רחובות מפת  
56 Inquisition אינקוויזיציה ה

Isozaki איראָטה איסֹוזאקי
89 Irata

האולימפי איצטדיון ה
ברצלונה ּואיק במֹונטג

Estadi Olímpic de Montjuïc
171 89

36 מיוחדים אירועים
175 קונסוליה אירלנד
ברצלונה ֵאישאמּפלֶה

70-83 15 Eixample
153 וברים בתי־קפה

136 137 מלונות
71 האזור מפת

148 מסעדות
 Sagrada פאמיליה סאגראָדה

80-83 Família
רחובות מפת הזהב ריבוע

72 73
El Born ברצלונה ּבֹורן ֶאל

102 103 הליכה מסלול
Albéniz איסאק ָאלּבֶניס

19 Isaac
128 88 28 El Greco גֶרקֹו ֶאל

128 El Vendrell וֶנדֶרל ֶאל
ֶדה מֹונטקאָדה ֶדה ֶאליֶסנָדה

 Elisenda de Montcada ּפיניֹוס
95 de Piños

43 Almogàvers ָאלמֹוגאבֶרס

Almodóvar פדרו אלמודובר
19 18 Pedro

113 El Sardinero סארדינֶרֹו ֶאל
ברצלונה טֹומּבְס טֶרס ֶאלס

37 Els Tres Tombs
ספרד מלך ה־13 אלפונסו

95 Alfonso XIII
אראגון מלך השלישי אלפונסו

Alfonso III
43 מיורקה כיבוש

אראגון מלך השני אלפונסו
Alfonso II

ּפֹוּבלֶט ֶדה מֹונֶסטיר
126 Monestir de Poblet

114 Puigcerdà רָדה ּפּויצֶ
התעופה נמל ּפראט ֶאל

182-183 El Prat ברצלונה
ברצלונה אינגלֶס קֹורֶטה ֶאל

155 El Corte Inglés
 El ברצלונה ראבאל ֶאל

62 Raval
Amargós ֹוזֶּפ ז ָאמארגֹוס

63 Josep
177 176 אמבולנס

אמנות
ואדריכלות אמנות

23-23 רומאנסקית
155 חנויות

28-29 קטלאני ציור
וגלריות מוזיאונים גם ראו

129 Amposta ָאמּפֹוסָטה
120 41 Empúries ֶאמּפּוריֶיס

178 אקספרס אמריקן
ֶפֶרֶרס לֶס המים אמת

 Aqüeducte de les טרגונה
129 Ferreres

Angelico פָרה ליקֹו ָאנגֶ
95 Fra

114 Andorra אנדורה
 Andorra la וֶליה לה אנדורה

114 Vella
 Antoni ֹואן ז ֶדסבאלס אנטוני

98 Desvalls Joan
פיגֶֶרס קאָסה ָאנטיגָה

 Antiga Casa ברצלונה
26 Figueres

 Any החדשה השנה נֹואּו ָאני
36 Nou

ברצלונה וֶל ֶאנקאנְטס
155 Encants Vell

 Estació de סאנץ ֶדה ֶאסטאסיֹו
187 Sants
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ברצלונה נֹורד ֶדל ֶאסטאסיֹו
187 99 Estació del Nord

112 Escunhau ֶאסקּונָאּו
המלכותית אקדמיה ה
ולאמנויות למדעים

 Reial Acadèmia ברצלונה
61 de Ciències i Arts
ברצלונה אקוואריום

68 Aquarium
42 הוויזיגותים מלך אקילה

34-37 21 אקלים
10 11 קסומים ימים ארבעה

112 Arties ָארטיֶיס
בתי־מלאכה ּכריסִטיָה ָארט

28 Art Cristià
Aribau בֹונאבֶנטּוָרה ָאריּבָאּו

45 Bonaventura
Arribas אלפרדו ָאריּבאס

89 Alfredo
113 Erill la Vall ֶאריל־לָה־ואל
הקטלאנית המוסיקה ארמון

 Palau de la ברצלונה
163 63 Música Catalana

Arché Rafael רפאל ה ָארצֶ
65

 Arc de טרגונה ּבֶָרה ֶדה ָארק
129 Berà

ברצלונה טִריֹומף ֶדל ָארק
65 Arc del Triomf

94 מירֹו וציפור אשה
170 ספורט אתגרי

ב
109 Balaguer ּבאלאגֶר

 Balearic איים ּבאלֵַאריים
Islands

183 שיט
ֹוזֶּפ ז קאָסנֹובאס ִאי ּבאליֹו

76 Batlló i Casanovas Josep
115 Banyoles ּבאניֹולֶס

Bassá Ferrer ֶפֶרר ּבאָסה
95 28

Baqueira Beret ּבאֵקיָרה־ּבֶֶרט
113

113 Barruera ּבארּוֶאָרה
 Barri ברצלונה גֹותיק ּבארי

53 Gòtic
54 55 רחובות מפת

 Barri ברצלונה ינֶס צ ּבארי
176 60 Xinès

בגדים
155 154 חנויות

142 במסעדות לבוש כללי
121 Begur ּבֶגּור
115 Beget ט ּבֶגֶ

133 בד־אנד־ברקפסט
Buigas גאיֶיָטה ּבּואיגאס

65 Gaietà
Buigas Carles ָקרלֶס ּבּואיגאס

89 87
Beuys Joseph ֹוזֶף ג ּבֹויס

99 הכאב חדר
Bonaparte ֹוזֶף ז ּבונּפארט

45 Joseph
112 Bossòst ּבֹוסֹוסט

116 Bofill Guillem גִיֶים ּבֹופיל
Bofill Ricard ריקארד ּבֹופיל

99 89
89 קֹולּבֶה בוקר

Borrassà לואיס ּבֹוראָסה
28 Luis

 Bourbon שושלת ּבּורּבֹון
dynasty

46 הקרליסטים מלחמות
הספרדית הירושה מלחמת

44 45
ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 Montjuïc
ֶדל מריה סנטה ֶדה בזיליקה

 Basílica de ברצלונה מאר
64 Santa Maria del Mar

הקדוש מלִיֶאּבאנָה ּבֵיָאטּוס
114 Beatus of Liébana St

162-169 בידור
ביטוח

187 רכב
177 נסיעות

דאלי סלבדור בית־מוזיאון
 Casa Museu קאדאֶקס

120 Salvador Dalí
117 דאלי גשומה מונית
ֶּפרֹו־מּור לאמנות מרכז

 Centre d Art קאדאֶקס
120 Perrot Moore

דאלי תיאטרון־מוזיאון
Teatro Museo Dalí פיגֶֶרס

117
דאלי גאלָה קסטל בית־מוזיאון
 Casa Museu Castell פיגֶֶרס

117 Gala Dalí
לאמנות בית־מלאכה

 Amattler d Art היספאנית
78 Hispanic

רֹוֶהה ֶדר פאן מיס ביתן
 Pavelló Mies van ברצלונה

89 der Rohe
86 רחובות מפת
120 Blanes ּבלאנֶס

Blay Miquel מיֶקל ּבלַיי
הקטלאנית המוסיקה ארמון

 Palau de la ברצלונה
63 Música Catalana

מודרנית לאמנות המוזיאון
 Museu d Art ברצלונה

63 Modern
אֹולֹוט ה גארֹוצָ נפת מוזיאון

 Museu Comarcal de la
115 Garrotxa

57 Blai Pere ֶּפֶרה ּבלַיי
143 במסעדות

178 בנקים
115 Besalú ּבֶסאלּו

Berga ּבֶרגָה
34 פסטיבלים

 Berga i ֹוזֶּפ ז ּבֹויש ִאי ּבֶרגָה
28 Boix Josep

176 בריאות
 British איירווייס בריטיש

182 Airways
170 שחייה בריכות

152-153 ,142 ברים
163 מעצבים

Berenguer פראנֶססק ּבֶֶרנגֶר
99 Francesc

הכדורגל מועדון ּבָרָסה
Barcelona Football Club

163 95
הכדורגל מועדון מוזיאון

 Museu del Futbol ברצלונה
94 Club Barcelona

67 Barceloneta ּבָרֶסלֹונֶָטה
ברצלונה

70-83 Eixample ֵאישאמּפלֶה
162-169 בידור

152-153 וברים בתי־קפה
92-99 האזור

52-69 העתיקה העיר
84-91 Montjuïc ּואיק מֹונטג

185 מטרו
134-137 מלונות

146-148 מסעדות
50 51 14 15 מפות

188-197
182-183 תעופה נמל

34 37 festes פֶסֶטס
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המשך ברצלונה
154-161 קניות  

72-73 הזהב ריבוע
184 רכבות

42 רוזני ברצלונה
Barclays Bank בנק ברקליס

178
Bartomeu ֶמסטֶרה ּבָרתֹוֵמיאּו

28 Mestre
ּפֹורט בניין בתי־המסחר

67 General Stores אֹולימּפיק
177 176 בתי־חולים
155 154 כלבו בתי

56 בתי־כנסת
176 בתי־מרקחת

152-153 וברים בתי־קפה
163

ג
Gaudí Antoni אנטוני גאּודי

78 46 19
24-25 והמודרניסָטה גאּודי
ברצלונה ּבֶלֶסגארד טֹוֶרה  

98 Torre Bellesguard
60 מותו

פאמיליה סאגראדה
Sagrada Família ברצלונה

80-83 78 71 51 24
Palau Güell גּוֶאל ּפאלאּו

62 60 24 25
ֶּפדראלּבֶס ֶדה ֵריַאל ּפאלָאּו

 Palau Reial de ברצלונה
95 Pedralbes

 Parc ברצלונה גּוֶאל פארק
96-97 Güell

סיּוטאֶדליָה לָה ֶדה פארק
 Parc de la ברצלונה

65 Ciutadella
ברצלונה ֵריַאל פלאסה

61 Plaça Reial
 Casa ברצלונה ּבאליֹו קאסה

76 77 78 25 24 Battló
 Casa ברצלונה ויֶסנס קאסה

26 Vicens
 Casa ברצלונה מילָה קאסה

79 78 73 50 Milà
163 Jazz אז ג

טראסה אז הג פסטיבל
34 Terrassa Jazz Festival

La Cova del Drac - Jazz Room
167

Galters Charles שארל גאלֶטר
59 58

111 Gandesa גאנֶדָסה
Garran ָמאּוריסי גאראן

67 Maurici
109 Garraf חוף גאראף

Gargallo Pau ָּפאּו גארגאליֹו
79 61

112 Garona Riu ִריּו גארֹונָה
Güell ֶאּוֶסּבי הרוזן גּוֶאל

46 Count Eusebi
ֶּפדראלּבֶס ֶדה ֵריַאל ּפאלאּו

 Palau Reial de ברצלונה
95 Pedralbes

 Parc ברצלונה גּוֶאל פארק
96 97 25 Güell

Goya ֶדה פרנסיסקו גויה
28 Francisco de

ברצלונה גֹולונדרינאס
69 Golondrinas

170 גולף
28 אמנות גותית

George הקדוש גיאורגיוס
34 St

והנסיכה הקדוש גיאורגיוס
28 אּוגֶט

השעיר ֶּפלֹוס ֶאל גיפֶרה
 Guifré el ברצלונה רוזן

42 Pélos
116-117 109 Girona ירונָה ג

182 התעופה נמל
116 מפה

155 154 Galerías גָלֶריַאס
רּוסיניֹול ָאראנחּוֶאס גני

28 Jardines de Aranjuez
176 גניבה

וגנים פארקים ראו גנים
17 Generalitat נֶראליטאט גֶ

47 18
נֶראליטאט גֶ לָה ֶדה ּפאלאּו

 Palau de la ברצלונה
57 Generalitat

ליֶסאּו ֶדל ֵתיָאְטר גראן
 Gran Teatre del ברצלונה

60 Liceu
Gràcia גראסיָה

104 105 הליכה מסלול
Granados ֶאנריק גָרנאדֹוס

19 Enric
ּבָרֶסלֹונָה ֶדה פסטיבל גְֶרק

Grec Festival de Barcelona
35

ד
117 Dalí Gala גאלָה דאלי

Dalí Salvador סלבדור דאלי
117 29 19

גאלָה קסטל בית־מוזיאון
 Casa Museu פיגֶֶרס דאלי

117 Castell Gala Dalí
120 Cadaqués קאדאֶקס

דגלים
 Les ּבאֶרס קּוַאטֶרה לֶס

114 Quatre Barres
180 דואר

 Dolça of מפרובאנס דֹולָסה
42 Provence

Domínguez אדולפו דֹומינגֶס
155 Adolfo

ליּואיס מֹונטאנֶר ִאי דֹוֶמנֶק
Domènech i Montaner Lluís

ַארדיַאָקה ל ֶדה קאָסה
Casa de l Ardiaca ברצלונה

56
סנטה לָה ֶדה אֹוסּפיטאל

ָּפאּו סנט ֶדה ִאי קֶראּו
 Hospital de la ברצלונה

71 Santa Creu i de Sant Pau
79

24 המודרניסָטה
ברצלונה טאּפיֶיס מוזיאון

78 72 Fundacío Tàpies
מֹוֶרָרה ליֶיאֹו קאסה

Casa Lleó Morera ברצלונה
78 72

דראגֹונס טֶרס ֶדלס קסטל
 Castell del Tres ברצלונה

66 Dragons
ֶּפֶרה מֹונטאנֶר ִאי דֹוֶמנֶק
Domènech i Montaner

79 Pere
ֶּפֶרה רּוָרה ִאי דֹוֶמנֶק

89 Domènech i Roura Pere
113 Durro דּורֹו

170 דיג
178 דיינרס

Dalmau Lluís ליּואיס ָדלָמאּו
88 28
186 דלק

 Delta Air איירליינס דלתא
182 Lines

 Delta ֶאּבֶרה נהר של דלתא ה
171 129 de l Ebre

Desclot Bernard ּבֶרנאר ֶדקלֹו
43

ברצלונה דראסאנֶס
65 Drassanes

174 דרכון
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ה
 Habsburg שושלת הבסבורג

44 dynasty
170 הקרח על החלקה

40-47 היסטוריה
170-171 הליכה

הליכה
102 103 El Born ּבֹורן ֶאל

177 בטיחות
170-171 בפארקים

104 105 Gràcia גראסיָה
 La מֹוֶדרניסֶמה ֶדל רּוָטה לָה
26-27 Ruta del Modernisme

100-107 מודרכים סיורים
106 107 Poblenou ּפֹוּבלֶנֹואּו

178 143 נוסעים המחאות
143 במסעדות

187 Hertz הרץ
187 186 רכב השכרת

ו
ֹואקים ז וילָה ִאי וַאיֶרָדה

Vayreda i Vila Joaquim
115 28

112 Vall d Aran אראן ד ואל
112 פרפרים

113 Vall de Boí ּבֹוִאי ֶדה ואל
ּווֶנאנסי אגאּפיט ואלמיטיַאנָה

 Vallmitjana Agapit and
123 Venanci

Valls ואלְס
35 פֶסֶטס

28 Van Eyck Jan יאן ַאייק ואן
Van Gogh וינסנט גוך ואן

64 Vincent
פראנֶססק לֹוסאנֹו ִאי וִיָאר

Villar i Lozano פאולה ֶדה
81 Francesc de Paula

174 ויזה
114 41 42 ויזיגותים

112 Vielha ויֶיליָה
Viladomat אנטוני וילאדֹומאט

28 Antoni
Vilanova וילאנֹובָה

37 פֶסֶטס
קאָסנֹובאס ִאי וילאֶסָקה

Vilaseca i Casanovas ֹוזֶּפ ז
62 Josep

ֶּפנֶֶדס ֶדל וילאפראנקה
33 Vilafranca del Penedès

125
35 פֶסֶטס

124 Vic ויק

ברצלונה כרמן ֶדל ן ֶ וירז
35 Virgen del Carmen
הוויזיגותים מלך וירצִיָה

42 Wirtzia
Velázquez ֶדה דיֶיגֹו וֶלאסֶקס

61 28 Diego de
לאמנות הלאומי המוזיאון

88 ברצלונה קטלוניה של
Vespucci אמריגו י וֶסּפּוצ

65 Amerigo
Verboom ּפרֹוסֶּפר וֶרּבֹום

62 Prosper
Verdaguer אסינט ז וֶרדאגֶר

45 Jacint
Veronese פאולו וֶרֹונֶזֶה

95 Paolo

ז
הכובש הראשון אּוֶמה ָ ז

 Jaume I the אראגון מלך
57 43 Conqueror

אראגון מלך השני אּוֶמה ָ ז
95 Jaume II

קֶראּוס סנֶטס ֶדה מֹונֶסטיר
Monestir de Santes Creus

125
28 החצר צייר

59 58 ברצלונה קתדרלת
מארימּורטָרה ּבֹוטאניק ארדי ז

 Jardí Botànic ּבלאנֶס
120 Marimurtra

129 Joan Pere ֶּפֶרה ֹוָאן ז
 Jujol Josep מריה ֹוזֶּפ ז ֹול ּוז ז

79 Maria
 Parc ברצלונה גּוֶאל פארק

99 Güell

ח
37 36 המולד חג
36 לאומיים חגים

 Juan אראגון מלך השני חואן
126 II

 Juan of דֹון מאוסטריה חואן
65 Austria Don

 Juan ספרד מלך קרלוס חואן
47 Carlos

חופים
Costa Brava ּבראבָה קֹוסָטה

121
 Costa ָדאּוראָדה קֹוסָטה

128 Daurada
פסטיבלים בקטלוניה חורף

37

חיות־בר
21 במאטֹוליַאר חיות־הבר
דלתא ֶדל נאטּוראל פארק

 Parc Natural del ֶאּבֶרה ל ֶדה
129 Delta de L Ebre

נאסיֹונאל פארק
 Parc ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד

113 Nacional d Aigüestortes
112 אראן ד בוואל פרפרים

170 צפרות
176 מקרי חירום

178 משרדי חלפנות
 Hamil ּבָרָקה חמילֶקֶרת

41 Barca
155 154 ייחודיות חנויות

155 ספרים חנויות
41 Hannibal חניבעל

187 חניה
מלחמת מלחמת חצי־האי

1808 1814 העצמאות
45 Peninsular War

ט
Tàpies Antoni אנטוני טאּפיֶיס

29 19
29 ליתוגרפיה

ברצלונה טאּפיֶיס מוזיאון
78 72 Fundació Tàpies

ברצלונה לפיקאסו מחווה
63

72 וכיסא ענן
כל חג סאנְטס טֹוטס

36 Tots Sants הקדושים
Tossa de Mar מאר ֶדה טֹוָסה

121 120 19
37 פֶסֶטס

Tusquets אוסקר טּוסֶקְטס
19 Oscar

ברצלונה ּבֶלֶסגארד טֹוֶרה
98 Torre Bellesguard
קֹוליֶיֶסרֹולָה ֶדה טֹוֶרה

Torre de Collserola ברצלונה
95

129 Tortosa טֹורטֹוָסה
Tibidabo ברצלונה טיּבידאּבֹו

98
ּבאטיסָטה ֹובאני ג טיֶיּפֹולֹו

Tiepolo Giovanni Battista
88

182-183 טיסה
170 מועדוני טיסה

177 בטיחות הרים טיפוס
143 טיפים
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88 Titian טיציאן
181 טלוויזיה

180 טלפון
176 חירום  

ֶדל ֶאקסּפיאטֹורי ֶטמּפלֶה
 Temple קֹור ָסגראט

Expiatori del Sagrat Cor
98 93

37 טמפרטורה
170 טניס

אז הג פסטיבל טראסה
34 Terrassa Jazz Festival

109 Tarragona טרגונה
128-129

מארטֹוֶרל טרנספיגורציה ה
59

י
יהודים

115 Besalú ּבֶסאלּו
44 ספרד גירוש

ירֹונָה ג ן הרמב מרכז
Centre Bonastruc Ça Porta

116
120 Caesar Julius קיסר יוליוס

התמרים כפות של א יום
34 Diumenge de Rams

 Dilluns הפסחא חג של ב יום
36 de Pasqua

 Día de la אמריקה גילוי יום
36 Hispanitat

חג לפני הקדוש ה יום
34 Dijous Sant הפסחא

 Día de la החוקה יום
36 Constitució

36 Divendres Sant הטוב ו יום
 Diada de קטלוניה יום

36 Catalunya
Eurolines אוטובוסים יורוליינס

187
187 Europcar יורופקאר

יין
32-33 הקאבָה חבל

ֶדל וילאפָרנָקה היין מוזיאון  
125 Museu del Vi ֶּפנֶֶדס

קטלוניה של האחרים היינות
32

143 במסעדות
177 שריפות יער

1929 הבינלאומי יריד ה
 Internacional de Cotxes

46 d Època

85 Montjuïc ּואיק מֹונטג
לאמנות הלאומי המוזיאון

ברצלונה קטלוניה של
 Museu Nacional d Art de

88 Catalunya
רֹוֶהה ֶדר פאן מיס ביתן

 Pavelló Mies van ברצלונה
89 der Rohe

ברצלונה ֶאסּפאניֹול ּפֹוּבלֶה
89 Poble Espanyol

1888 העולמי יריד ה
46 24 Universal Exhibition
ברצלונה טִריֹומף ֶדל ָארק

65 Arc del Triomf
ברצלונה קֹולֹום ָא מֹונּוֶמנט

69 Monument a Colom
175 נציגויות ישראל

כ
186-187 מהירים כבישים

כדורגל
מדריד ֵריַאל מול ברצלונה

95
הכדורגל מועדון מוזיאון

 Museu del Futbol ברצלונה
94 Club Barcelona

 FC ברצלונה הכדורגל מועדון
163 95 Barcelona

ראו גישה גלגלים כיסאות
נכים מטיילים

בברצלונה כנסיות
ֶדל מריה סנטה ֶדה בזיליקה

 Basílica de Santa Maria מאר
60 del Mar

ֶדל ֶאקסּפיאטֹורי ֶטמּפלֶה
 Temple Expiatori קֹור ָסגראט

98 93 del Sagrat Cor
 Sagrada פאמיליה סאגראָדה

78 71 51 24 Família
80-83

174 175 פתיחה שעות
178-179 כסף

178 כספומטים
178 143 אשראי כרטיסי

181 עת כתבי
181 כתובות

ל
121 L Estartit לֶאסטארטי
64 פיקאסו ֶמנינאס לאס

121 L Escala ֶאסקאלָה ל
עירומה ואשה בחלל להבה

88 מירו

 La ברצלונה ּבֹוֶקִריָה לָה
155 Boqueria

 La ברצלונה ה ליֹוגָ לָה
63 Llotja

123 La Moreneta מֹוֶרנֶָטה לָה
 La ברצלונה ֶמרֶסה לָה

36 Mercé
 La Seu יי ֵ אּורז ד ֶסאּו לה

114 110 d Urgell
1909 יָקה טראג ֶסטמאנָה לָה

46 La setmana tràgica
 Les Quatre ּבאֶרס קּואְטֶרה לֶה

114 Barres
 La ברצלונה ראמּבלָה לָה

60-61 51 Rambla
 La מֹוֶדרניסֶמה ֶדל רּוָטה לָה

26-27 Ruta del Modernisme
88 Lotto Lorenzo לורנצו לוטו

43 Lull Ramon ראמון לּול
29 Luminists לּומיניסטים ה
19 Luna Bigas ּביגאס לּונָה
123 Luke St הקדוש לוקאס

121 Llafranc ליַאפרנק
114 Llívia ליבִיָה

מפלגת קטלוניה ֶדה ליגה
46 Lliga de Catalunya
 Lloret de מאר ֶדה ליֹוֶרט

121 Mar
35 פֶסֶטס

 Llúria Roger ֶדה ר ֶ רֹוז ליּוריָה
43 de

124-125 109 Lleida ליֵיִאיָדה
Llimona Josep ֹוזֶּפ ז ליֶימֹונָה

63 62
Lichtenstein רוי ליכטנשטיין

64 Roy
133 כפרית לינה

29 טאּפיֶיס ליתוגרפיה
 Les Quatre ּבאֶרס קּוָאְטֶרה לֶס

114 Barres
133 לתיירים מידע לשכות

175 174

מ
57 Mateu Pau ָּפאּו מאֶטאּו

Matollar מאטֹוליַאר
20-21 פרחים

21 בר חיות
Meier Richard רד ריצ מאייר

60
ארקאדי פֹונְטֶדבילָה ִאי מאס

29 Mas i Fontdevila Arcadi
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18 Mas Artur ארתור מאס
Macià פראנֶססק מאסיָה

46 Francesc
פראנֶססק ֶּפניָה ִאי מארטֹוֶרל

Martorell i Peña Francesc
66

Martorell ּבֶרנאט מארטֹוֶרל
Bernat

59 הטרנספיגורציה
Martorell ֹוָאנֹוט ז מארטֹוֶרל

44 43 Joanot
 Martí the האדם אוהב מארטי

98 57 Humanist
פֶרֶדריק ֶדאּולֹובֹול ִאי מאֶרס
Marès i Deulovol Frederic

127 56
Maresme חוף מאֶרסֶמה

109
מבצרים

ברצלונה ּבֶלֶסגּוארד טֹוֶרה
98 Torre Bellesguard

124 Cardona קארדֹונָה
ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 50 Montjuïc
125 אנושיים מגדלים

123 השחורה מדונה ה
מֹוֶדרניסֶמה מודרניסָטה

19 Modernisme
ברצלונה ֵאישאמּפלֶה

71 Eixample
24-25 והמודרניסָטה גאּודי

 La מֹוֶדרניסֶמה ֶדל רּוָטה לָה
Ruta del Modernisme

26-27
וגלריות מוזיאונים

לאקולוגיה מוזיאון ה
ֶאּבֶרה נהר של הדלתא

129 Eco Museu
דאלי סלבדור בית־מוזיאון
 Casa Museu קאדאֶקס

120 Salvador Dalí
גאלָה קסטל בית־מוזיאון

 Casa Museu Castell דאלי
117 פיגֶֶרס Gala Dalí

175 כניסה דמי
ברצלונה הימי המוזיאון

69 Museu Marítim
לאמנות הלאומי המוזיאון

ברצלונה קטלוניה של
 Museu Nacional d Art de

88 86 Catalunya

הלאומי המוזיאון
טרגונה לארכיאולוגיה

Museu Nacional Arqueològic
129

ֶדל טֹוָסה העירוני המוזיאון
120 Museu Municipal מאר

לאמנויות המוזיאון
ברצלונה דקורטיביות

Museu de Arts Decoratives
95

ירֹונָה ג לאמנות המוזיאון
117 Museu d Art

בת־זמננו לאמנות המוזיאון
 Museu d Art ברצלונה

62 Contemporani
לָה דתית לאמנות המוזיאון

Museu Diocesà יי ֵ אּורז ד ֶסאּו
114

דתית לאמנות המוזיאון
סֹולסֹונָה הנפה ומוזיאון

124 Museu Diocesà i Comarcal
של דתית לאמנות המוזיאון
Museu Episcopal de Vic ויק

124 22
דלתא לאקולוגיה המוזיאון

129 Eco Museu ֶאּבֶרה ל ֶדה
לארכיאולוגיה המוזיאון

 Museu ברצלונה
88 87 Arqueològic
לאתנולוגיה המוזיאון

Museu Etnològic ברצלונה
87

מוזיאון לטבע המוזיאון
 Museu de ברצלונה ּבלָאּו
 Ciencies Naturals - Museu

87 Blau
לרעיונות המוזיאון

 Museu ברצלונה ולהמצאות
66 d'Ideas i Invents

העיר לתולדות המוזיאון
ברצלונה ֵריי ֶדל פלאסה

Museu d Història de la Ciutat
56 55

העיר לתולדות המוזיאון
 Museu d Història de ירֹונָה ג

117 la Ciutat
קטלוניה לתולדות המוזיאון

68 69 ברצלונה
הטקסטיל מוזיאון

ברצלונה והתלבושות
 Museu Tèxtil i de la

61 Indumentària

ֶדל וילאפָרנָקה היין מוזיאון
125 Vinseum ֶּפנֶֶדס

ברצלונה המדע מוזיאון
קֹוסמֹו־ָקאישָה ראו

ברצלונה המוסיקה מוזיאון
73 Museu de la Música

סֹולסֹונָה הסכינים מוזיאון  
124 Museu del Ganivet

הרומי הּפֶרטֹוריּום מוזיאון
 Pretori i Circ טרגונה

128 129 Romans
פיגֶֶרס הצעצועים מוזיאון

117 Museu del Joguet
המכאניים הצעצועים מוזיאון

 Museu ברצלונה
98 d Automates

ירֹונָה ג הקולנוע מוזיאון
117 Museu del Cinema

ברצלונה הקרמיקה מוזיאון
95 Museu de Ceràmica

 Museu de השוקולד מוזיאון
65 la Xocolata

ברצלונה השעווה מוזיאון
61 Museu de Cera

ויֶיליָה אראן ד ואל מוזיאון
Museu de la Vall d Aran

112
ברצלונה מירֹו ֹואן ז מוזיאון
88 ,87 Fundació Joan Miró
ברצלונה מירו ואן ז מוזיאון

88 Fundació Joan Miró
ברצלונה טאּפיֶיס מוזיאון

78 Fundació Tàpies
ברצלונה טאּפיֶיס מוזיאון

78 Fundació Tàpies
ברצלונה מארטֹוֶרל מוזיאון

66 Museu Martorell
של הכדורגל מועדון מוזיאון
 Museo del Futbol ברצלונה

94 Club Barcelona
אֹולֹוט ה גארֹוצָ נפת מוזיאון

 Museu Comarcal de la
115 Garrotxa

ֶדה קֹונָקה נפת מוזיאון
 Museu מֹונטּבלאנק ּבָרּבֶָרה

 Comarcal de la Conca de
125 Barberà

סנט קאסאלס ָּפאּו מוזיאון
Museu Pau Casals סלבדור

128
ברצלונה פיקאסו מוזיאון

64 Museu Picasso
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המשך וגלריות מוזיאונים
מאֶרס פֶרֶדריק מוזיאון

55 Museu Frederic Marès
56

ס סיגֶ ֶפראט ָקאּו מוזיאון
128 Museu Cau Ferrat

מֹונטֶסראט ֶדה מֹונֶסטיר
122 Monestir de Montserrat

72 רחובות מפת
87 רחובות מפת

ירֹונָה ג ן הרמב מרכז
Centre Bonastruc Ça Porta

116
CaixaForum ָקאישָה־פורום

98
CosmoCaixa קֹוסמֹו־ָקאישָה

98
ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 Montjuïc
59 ברצלונה קתדרלת

 Girona ירֹונָה ג קתדרלת  
117 Cathedral

174 פתיחה שעות
דאלי תיאטרון־מוזיאון

Teatre Museu Dalí פיגֶֶרס
17

Mompou פרדריק מֹומּפּו
19 Frederic

Moneo Rafael רפאל מֹונֶאֹו
99

ברצלונה קֹולֹום ָא מֹונּוֶמנט
50 Monument a Colom

69 60
125 Montblanc מֹונטּבלאן

ברצלונה ּואיק מֹונטג
84-85 ,14 Montjuïc

85 האזור מפת
86 87 רחובות מפת

 Castell ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
89 60 de Montjuïc

ֶאסטאריֹול ִאי מֹונטּוִריֹול
Monturiol i Estarriol נארסיס

117 Narcís
Montserrat מֹונטֶסראט

122-123
187 מוניות

117 דאלי גשומה מונית
מריה סנטה ֶדה מונֶסטיר
ברצלונה ֶּפדראלּבֶס ֶדה

 Monestir de Santa Maria de
95 Pedralbes

קֶראּוס ָסנֶטס ֶדה מֹונֶסטיר
Monestir de Santes Creus

125
ָאּבאֶדֶסס לֶס ֶדה ֹואן ז סנט
Sant Joan de les Abadesses

115
מריה סנטה ֶדה     מונֶסטיר

 Monestir de Santa ריּפֹול
114 22 Maria

מוסיקה
הקטלאנית המוסיקה ארמון

 Palau de la ברצלונה
63 Música Catalana

ברצלונה המוסיקה מוזיאון
73 Museu de la Música
טראסה אז הג פסטיבל

34 Terrassa Jazz Festival
163 162 35 קלאסית

עולם ומוסיקת אז ג רוק  
163

163 עולם מוסיקת
163 מועדונים

ֶאסֶטּבאן ברתולומה מּוִריֹו
Murillo Bartolomé Esteban

28
44 42 Moors מּורים ה
129 Tortosa טֹורטֹוָסה

34-37 21 האוויר מזג
163 162 מחול

129 sardana ָסרדאנָה
29 נֹונֶל למרק מחכים

178-179 מטבע
179 מטבעות

185 מטרו
Mitjans פראנֶססק אנס מיג

94 Francesc
79 Milà family משפחת מילָה

מיסים
143 במסעדות

174 ממס פטורים מוצרים
ברצלונה רֹוֶהה ֶדר פאן מיס

89 Mies van der Rohe
Mirablau ברצלונה מיראּבלָאּו

163
19 Miró Joan ֹואן ז מירֹו

86 29
94 וציפור אשה

ברצלונה של בית־הספר
 Barcelona היפות לאמנויות

60 School of Fine Arts
298 2 דיוקן

88 עירומה ואשה בחלל להבה

ברצלונה הקרמיקה מוזיאון
95 Museu de Ceràmica

ברצלונה מירֹו ואן ז מוזיאון
88 87 Fundació Joan Miró

מירֹו ֹואן ז ֶדה פארק
Parc de Joan Miró ברצלונה

94
ּבֹוֶקִריָה לָה ֶדה פלאסה

 Plaça de la ברצלונה
61 Boqueria

19 Miró Toni טוני מירֹו
63 Mir Joaquim ֹוָאקים ז מיר

29 העניים קתדרלת
177 מכבי־אש

186-187 מכונית
132-141 מלונות

134 137 ברצלונה
132 חדרים וקבלת הזמנות

133 כפרית לינה
133 נכים מטיילים

132 ושירותים סיווג
132 Paradores ּפאראדֹוֶרס

138 141 קטלוניה
132 ומחירים תשלום

133 דירות מלונות
הספרדית האזרחים מלחמת

Spanish Civil War
129 47 1936 1939

הספרדית הירושה מלחמת
 War of the Spanish

44 45 Succession
  Thirty השנה שלושים מלחמת

44 1618 1659 Years War
מנזרים

הציסטרציאני המשולש
126 125 Cistercian Triangle

מֹונטֶסראט ֶדה מֹונֶסטיר
Monestir de Montserrat

122-123
ּפֹוּבלֶט ֶדה מֹונֶסטיר

126-127 Monestir de Poblet
Mancomunitat ָמנקֹומּוניטאט

46
178 מסטרקארד

142-151 מסעדות
143 יין בחירת

146 149 ברצלונה
143 גלגלים לכיסאות גישה

143 התפריט
142 הארוחות זמני

142 לבוש
143 ותשלום מחירים

2 1 3 ס ק ד נ י א

144 145 אוכל מילון
143 עישון

150 151 קטלוניה
ומשקאות אוכל גם ראו

146 148 מסעדות
גֹותיק ּבארי רחובות מפת

54 55
IVA איבָה מוסף ערך מס

143 במסעדות
174 ממס פטורים מוצרים

186 מפות
13 אפריקה וצפון אירופה

ברצלונה ֵאישאמּפלֶה
71 Eixample

 Barri ברצלונה גֹותיק ּבארי
54 55 Gòtic

188-197 50 51 ברצלונה
93 האזור ברצלונה

14 15 העיר מרכז ברצלונה
72 72 הזהב ריבוע ברצלונה

116 Girona ירֹונָה ג
 Canary הקנריים האיים

13 Islands
53 ברצלונה העתיקה העיר

32 33 הקאבָה חבל
 La ברצלונה ראמּבלָה לָה

60 61 Rambla
 La מֹוֶדרניסֶמה ֶדל רּוָטה לָה
26 27 Ruta del Modernisme

ברצלונה ּואיק מֹונטג
86 87 85 Montjuïc

12 13 ספרד
110 111 15 קטלוניה

170 רחיפה מצנחי
Maragall פסקל ָמרגאל

47 18 Pasqual
 Martín חּואן ֶסרֶמניֹו ֶדה מרטין

64 de Cermeño Juan
ממֹונטֶסראט הקדושה מריה

123 Virgin of Montserrat
Mariscal חאביֶיר ָמריסקאל

89 19 Javier
לתיירות הקטלוני מרכז ה

 Centre ברצלונה
Excursionista de Catalunya

170
55 רחובות מפת

 Centre ירֹונָה ג ן הרמב מרכז
116 Bonastruc Ça Porta

ֶּפרֹו־מּור לאמנות מרכז
 Centre d Art קאדאֶקס

120 Perrot Moore

בת־זמננו לתרבות מרכז ה
 Centre de Cultura ברצלונה

60 Contemporania
פלֹוְרס לאס ֶדה ֶמרקאט

 Mercat de las ברצלונה
163 Flors

ברצלונה ֹוזֶּפ ז סן ֶדה ֶמרקאט
60 Mercat de Sant Josep
הציסטרציאני משולש ה

126 125 Cistercian Triangle
176 משטרה

177 סיוע משפטי
36 משקעים

175 מתאמים

נ
Nadal המולד חג נאדאל

37 36
Nagel Andrés אנדֶרס נאֶחל

94
Narcissus הקדוש נארקיסּוס

116 St
המותרת המהירות נהיגה

186
Nonell Isidre איסידֶרה נֹונֶל

63
29 למרק מחכים

שחור לילה נֶגָרה ה נֹוֶצ
47 Noche negra

174 נימוסים
175 מטיילים נכים

133 במלונות
143 במסעדות

הקיסר הראשון נפוליאון
45 36 Napoleon I

ס
Sabartes ייֶמה ָ ז סאּבארֶטס

61 Jaime
ברצלונה פאמיליה סאגראדה
78 71 51 Sagrada Família

80-83
24 והמודרניסָטה גאּודי  

112 Salardú סאלארדּו
128 Salou סאלּו

Salzillo פרנסיסקו סאלִסיֹו
262 Francisco

Sagnier Enric ֶאנריק סאניֶיה
98

Safont Marc מארק סאפֹונט
57

פרנֶססָקה סאּפֹורֶטליָה
95 Saportella Francesca

Sardana מחול סארדאנָה
129

מריה ֹוזֶּפ ז סּוּביראץ
Subirachs Josep Maria

82 80
124 Solsona סֹולסֹונָה

Soler Frederic פֶרֶדריק סֹולֶר
62

170 על רכיבה סוסים
ֶדה פרנסיסקו סּורּבאראן

28 Zurbarán Francisco de
לאמנות הלאומי המוזיאון

ברצלונה קטלוניה של
 Museu Nacional d Art de

88 Catalunya
ֶדה מריה סנטה ֶדה מֹונֶסטיר

 Monestir de Santa ֶּפדראלּבֶס
95 Maria de Pedralbes
175 מטיילים סטודנטים
השבוע סנטה ֶסטמאנָה

34 Setmana Santa הקדוש
128 111 Sitges ס סיגֶ

29 Luminists הלּומיניסטים
37 34 פֶסֶטס

178 Citibank סיטיבנק
סירות

ברצלונה גֹולֹונדרינאס
65 golondrinas

ברצלונה הימי המוזיאון
69 Museu Marítim

171 הפלגה
183 182 שיט

176-177 ומטרדים סכנות
ברצלונה ֶאּולאליָה סנטה

37 Santa Eulalia
ֶדה ליֹוֶרט כריסטינה סנטה

35 Santa Cristina מאר
 Santa ָטאּול מריה סנטה

113 Maria
 Santa ריּפֹול מריה סנטה

113 22 Maria
פרֹונטאניָה ֶדה אּוֶמה ָ ז סנט
Sant Jaume de Frontanyà

114 22
36 Sant Joan ֹואן ז סנט

ָאּבאֶדֶסס לֶס ֶדה ֹואן ז סנט
Sant Joan de les Abadesses

115
34 Sant Josep ֹוזֶּפ ז סנט
34 Sant Jordi ֹורדי ז סנט

 Sant ּבֶגֶט ֶדה ּכריסטֹופֹול סנט
23 Cristòfol de Beget
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114 Sant Martí מארטי סנט
 Sant ברצלונה ֶמדיר סנט

34 Medir
36 Sant Miquel מיֶקל סנט
 Sant ָאנֹויָה ד סאדּורני סנט

Sadurní d Anoia
32 33 קאבָה

Santes Creus קֶראּוס סנֶטס
125

 Sant Pere ּבֶסאלּו ֶדה ֶּפֶרה סנט
23 de Besalú

 Sant גָליגאנְְטס ֶדה ֶּפֶרה סנט
23 Pere de Galligants

 Sant קאמּפרֹודֹון ֶדה ֶּפֶרה סנט
23 Pere de Camprodon

 Sant Pere רֹוֶדס ֶדה ֶּפֶרה סנט
117 23 de Rodes

 Sant ָטאּול ֶדה קליֶמנט סנט
113 22 Climent de Taüll
ראּפיָטה לָה ֶדה קרלֶס סנט

Sant Carles de la Ràpita
129

170-171 163 ספורט
170 אווירי ספורט
171 חורף ספורט

171 ימי ספורט
ספרד

12 13 מפה
171 סקי

Baqueira ּבאֵקיָרה־ּבֶֶרט
113 Beret

114 Cerdanya ֶסרדאניָה
אילֶדפֹונס סּוניֶיר ִאי ֶסרָדה
Cerdà i Sunyer Ildefons

46 24
ברצלונה ֵאישאמּפלֶה

71 Eixample
גלֹוריֶיס לֶס ֶדה פלאסה

 Plaça de ברצלונה קטלאנֶס
99 les Glòries Catalanes

Cervantes ֶדה מיגֶל ֶסרוואנֶטס
43 Miguel de

 Sert Josep ליּואיס ּפ ֶ זֹוז ֶסרט
Lluís

Sert Josep מריה ֹוזֶּפ ז ֶסרט
124 29 Maria

סיּוטאט לָה ֶדה קאָסה
Casa de la Ciutat ברצלונה

57
 Cercle de ֶּפסֹונס ֶדה ֶסרקלֶה

114 Pessons
36 פסטיבלים בקטלוניה סתיו

ע
 Immaculada הקדוש עיבור ה

36 Concepció
155 חנויות עיצוב

15 ברצלונה העתיקה העיר
53-69

152 153 וברים בתי־קפה
La Rambla ראמּבלָה לָה

60-61
134 136 מלונות
53 האזור מפת

58 59 ברצלונה קתדרלת
עישון

181 עיתונים
155 חנויות

מריה של לשמיים עלייה ה
36 Assumpció הקדושה
72 טאּפיֶיס וכיסא ערפל

155 חנויות עתיקות

פ
Faust Karl קארל פאּוסט

120
קּוַאְדראס ֶדה ּבארֹו ּפאלאּו
 Palau Baró de ברצלונה

26 Quadras
 Palau ברצלונה גּוֶאל ּפאלָאּו

62 60 24 25 Güell
נֶראליטאט גֶ לָה ֶדה ּפאלָאּו

 Palau de la ברצלונה
57 Generalitat

54 רחובות מפת  
ויֵריינָה לָה ֶדה ּפאלאּו

 Palau de la ברצלונה
60 Virreina

ברצלונה מאקאיָה ּפאלאּו
61 Palau Macaya

 Palau ברצלונה ָה מֹוז ּפאלָאּו
61 Moja

ברצלונה נאסיֹונאל ּפאלָאּו
88 86 50 Palau Nacional
ברצלונה ֹורדי ז סנט ּפאלאּו

89 Palau Sant Jordi
 Palau ברצלונה ֵריַאל ּפאלָאּו

55 Reial
55 רחובות מפת  

ֶּפדראלּבֶס ֶדה ֵריַאל ּפאלָאּו
 Palau Reial de ברצלונה

95 Pedralbes
121 Palamós ּפאלאמֹוס
מנואל גְָראּו ּפאליַאֶרס

60 Pallarès Grau Manuel

Falqués Pere ֶּפֶרה פאלֶקס
99 ,72

ברצלונה גראסיה ֶדה ּפאֵסייג
Passeig de Gràcia
72 רחובות מפת

הפסחא חג ּפאסקּוַאה
34 Pasqua

132 Paradores ּפאראדֹוֶרס
133

8 9 ֶר רֹוז ּפאראלֶל
 Parc ברצלונה גּוֶאל פארק

96-97 Güell
 Parc ברצלונה גּוֶאל פארק

96-97 Güell
אטראקסיֹונֶס ד פארק

Parc d Atracciones ברצלונה
98

ברצלונה מירו ֹואן ז ֶדה פארק
94 Parc de Joan Miró

ברצלונה מירֹו ֹואן ז ֶדה פארק
94 Parc de Joan Miró
אספאניה ל ֶדה פארק

 Parc ברצלונה אינדּוסטִריָאל
94 de l Espanya Industrial

סיּוטאֶדליָה לה ֶדה פארק
 Parc de la ברצלונה

65 51 Ciutadella
אֹורָטה ד לאּבֶרינט ֶדל פארק

98 Parc del Laberint d Horta
ברצלונה יק זֹואֹולֹוז פארק

66 Parc Zoològic
וגנים פארקים

ּבֹוטאניק ארדי ז
 Jardí ּבלאנֶס מארימּורטָרה

120 Botànic Marimurtra
ֶּפדראלּבֶס ֶדה ֵריַאל ּפאלאּו

 Palau Reial de ברצלונה
95 Pedralbes

אספאניה ל ֶדה פארק
 Parc ברצלונה אינדּוסטִריָאל

94 de l Espanya Industrial
סיּוטאֶדליָה לָה ֶדה פארק

Parc de la Ciutadella
65 51 ברצלונה

לאומים פארקים
170-171 הליכה
נאסיֹונאל פארק

 Parc ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד
113 Nacional d Aigüestortes
ֶדה דלתא ֶדל נאטּוראל פארק

 Parc Natural del ֶאּבֶרה ל
129 Delta de L Ebre
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קאדי־ ֶדל נאטּוראל פארק
114 Cadí Moixeró מֹוישֶרֹו

171
נאסיֹונאל פארק

 Parc ַאייגּוֶאסטֹורֶטס ד
Nacional d Aigüestortes

171 ,113
163 שעשועים פארק
163 שעשועים פארק

שעשועים פארק
 Port ָאבֶנטּוָרה ּפֹורט

128 Aventura
ברצלונה טיּבידאּבֹו

98 Tibidabo
 Foix Counts רוזני פּוָאה

114 of
ברצלונה ֶאסּפאניֹול ּפֹוּבלֶה

89 Poble Espanyol
86 רחובות מפת  

ֶדה מֹונֶסטיר ראו ּפֹוּבלֶט
ּפֹוּבלֶט

99 Poblenou ּפֹוּבלֶנֹואּו
106 107 הליכה מסלול
Pujol Jordi ֹורדי ז ֹול ּפּוג

47 18
Folguera פראנֶססק פֹולגֶָרה

122 Francesc
ברצלונה קאנאלֶֶטס ֶדה פֹונט

61 Font de Canaletes
 Font ברצלונה יָקה מאג פֹונט

85 Màgica
87 רחובות מפת

Fontseré Josep ֹוֶסּפ ז פֹונֶסֶרה
ברצלונה מארטֹוֶרל מוזיאון

66 Museu Martorell
סיּוטאֶדליָה לָה ֶדה פארק

 Parc de la ברצלונה
65 Ciutadella

Foster Norman נורמן פוסטר
95

ֹוזֶּפ ז קאדאפאלק ִאי ּפּוץ
Puig i Cadafalch Josep

ברצלונה ָקאישָה־פורום
99 CaixaForum

24 המודרניסָטה  
 Museu de המוסיקה מוזיאון

73 la Música
קּוַאְדראס ֶדה ּבארֹו ּפאלָאּו

 Palau Baro de ברצלונה
26 Quadras

ברצלונה אמאליֶיר קאסה
78 Casa Amatller

ברצלונה ֶטראֶדס קאָסה
79 73 Casa Terrades

ברצלונה מאקאיָה קאָסה
27 Casa Macaya

114 Puigcerdà ֶסרָדה ּפּוצ
Port Aventura ָאבֶנטּוָרה ּפֹורט

128
ברצלונה אֹולימּפיק ּפֹורט

67 Port Olímpic
 Port ברצלונה וֶל ּפֹורט

68 Vell
מריה ָמרסאל ִאי פֹורטּוני
Fortuny i Marsal Marià

63 29
Forment דאמיָה פֹורֶמנט

127 Damià
Forestier אן ז פֹוֶרסטיֶיה

62 Jean
 Petronila מאראגון ֶּפטרֹונילָה

42 of Aragón
123 Peter St הקדוש פטרוס

Fiveller Joan ֹואן ז פיבֶליֶיר
57

117 Figueres פיגֶֶרס
פֶסֶטס ראו פיֶיסטאס

Picasso קלין ז פיקאסו
61 Jacqueline

Picasso Pablo פבלו פיקאסו
29 19

ברצלונה של האקדמיה
 Barcelona היפות לאמנויות

60 School of Fine Arts
ֶּפרֹו־מּור האמנות מרכז
 Centre d Art קאדאֶקס

120 Perrot Moore
64 ֶמנינאס לאס

ברצלונה הקרמיקה מוזיאון
95 Museu de Ceràmica

ברצלונה פיקאסו מוזיאון
64 Museu Picasso

64 בברצלונה פיקאסו פבלו
ברצלונה ּפֹונס סנט ֶדה פיָרה

34 Fira de Sant Ponç
114 Pyrenees פירנאים ה
Platja d Aro ארֹו ד ָה ּפלאז

121 35
37 פֶסֶטס

ברצלונה אספאניה ד פלאסה
89 Plaça d Espanya

ּבֹוֶקִריָה לָה ֶדה פלאסה
 Plaça de la ברצלונה

61 Boqueria

 Plaça ברצלונה ֵריַאל פלאסה
61 Reial

ֶדה טֹוָסה טֹוָסה ָדה ֶּפלֶגרי
37 Pelegrí de Tossa מאר

Pla Francesc פראנֶססק ְּפלָה
28

 Flor Roger ֶדה ֶה רֹוז פלֹור
43 de

ספרד מלך החמישי ֶפליֶּפה
Felipe V

ִסיּוטאֶדליָה לָה ֶדה פארק
 Parc de la ברצלונה

65 Ciutadella
ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 Montjuïc
 Diada de קטלוניה ֶדה דיַאָדה

36 Catalunya
 La ליֵיִאיָדה וֶליָה ֶסאּו לָה

124 Seu Vella
הספרדית הירושה מלחמת

45
ספרד מלך הרביעי ֶפליֶּפה

44 Felipe IV
116 Felix St הקדוש ֶפליקס

 Peña לואיס גי גאנצֶ ֶּפניָה
94 Ganchegui Luis

36 34 פסחא
 Festa del טֶרּבאל ֶדל ֶפסָטה

36 Treball
גראסיָה ֶדה ֹור מאז ֶפסָטה

 Festa Major de ברצלונה
35 Gràcia

וילאפראנָקה ֶדה ֹור מאז ֶפסָטה
 Festa major de ֶּפנֶֶדס ֶדל

35 Vilafranca del Penedès
סאנץ ֶדה ֹור מאז ֶפסָטה

 Festa Major de ברצלונה
35 Sants

34-37 פסטיבלים
125 casteller קסטליֶיר

34 37 Festes פֶסֶטס
לֶס ֶדה ִאי סאִריָה ֶדה ֶפסֶטס

 Festes de ברצלונה קֹוְרְטס
36 Sarrià i de Les Corts

170 חוץ פעילויות
177 סכנות חוץ פעילויות

Pepper Beverley ּבֶוֶורלי ֶּפֶּפר
99

המנומס הרביעי ֶּפֶרה
 Pere IV the אראגון מלך

126 43 Ceremonious
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20-21 המאטֹוליַאר פרחי
120 Peratallada ֶּפָרטאליָאָדה

חֹוֶסה ריבֶָרה ֶדה ּפרימֹו
Primo de Rivera אנטוניו

46 José Antonio
62 Prim General ֶחנֶָרל ּפרים
קטלוניה־ מלך השני פרננדו
56 44 Fernando II אראגון

פרנסיסקו הגנרל פרנקו
47 Franco General Francisco

42 Franks פרנקים ה
112 אראן ד ואל פרפרי

57 Ferrer Pere ֶּפֶרה ֶפֶרר
176-177 פשיעה

צ
170 ציד

28 הגותית באמנות ציורי־קיר
28-29 קטלאני ציור

171 צלילה
170 צניחה

170 צפרות

ק
Caballé מֹונטֶסראט קאּבאיֶיה

19 Montserrat
32-33 Cava ה חבל קאבָה

109 Cadaqués קאדאֶקס
120

Costa Brava ּבראבָה קוסטה
121

Cadí Moixeró קאדי־מֹוישֶרֹו
114

98 CaixaForum ָקאישָה־פורום
 Caldes de ּבֹוי ֶדה קאלֶדס

113 Boí
128 Cambrils קאמּברילְס

 Camp איצטדיון נֹואּו קאמּפ
94 Nou

115 Camprodon קאמּפרֹודֹון
88 Canaletto קאנאלֶטֹו

 Cantada ָאבאנֶֶרס ד קאנטאָדה
35 d havaneres

19 Casals Pau ָּפאּו קאסאלס
סנט קאסאלס ָּפאּו מוזיאון
Museu Pau Casals סלבדור

128
 Cases de ס ּפאגֶ ֶדה קאסאס

133 Pagès
Casas Ramon ראמון קאסאס

63 29
מריה לסנטה מחוץ תהלוכה

28 מאר ֶדל

 Casa ברצלונה ּבאליֹו קאסה
76-77 78 25 24 Batlló

ַארדיַאָקה ל ֶדה קאָסה
Casa de l Ardiaca ברצלונה

56
54 רחובות מפת

סיּוטאט לָה ֶדה קאָסה
Casa de la Ciutat ברצלונה

57
54 רחובות מפת

 Casa ברצלונה ויֶסנס קאָסה
26 Vicens

 Casa ברצלונה ֶטראֶדס קאָסה
79 Terrades

73 רחובות מפת
ברצלונה מֹוֶרָרה ליֶיאֹו קאָסה

26 Casa Lléo Morera
72 רחובות מפת

 Casa ברצלונה מילָה קאָסה
79 78 50 Milà

73 רחובות מפת
124 Cardona קארדֹונָה

Cardona דוכסי קארדֹונָה
126 124 Dukes of
הקיסר הגדול קארל

42 Charlemagne Emperor
116 117

37 Carnestoltes קארנֶסטֹולֶטס
חֹוֶסה ֹוזֶּפ ז קאֶרראס

19 Carreras Josep José
162

113 Coll קֹול
Kolbe Georg גיאֹורג קֹולּבֶה

86
89 בוקר

כריסטופר קולומבוס
44 Columbus Christopher

370 Burgos ּבּורגֹוס
 Dia איסָּפניטאט לָה ֶדה ִדיָה

36 de la Hispanitat
ברצלונה קֹולֹון ָא מֹונּוֶמנט
60 50 Monument a Colón

69
ֹור מאז ֵריַאל ּפאלאּו

Palau Reial Major ברצלונה
56

58 ברצלונה קתדרלת
ֶטֶרסיָאנֶס לֶס ֶדה קֹוליֶיגי

Col·legi de les Teresianes
25

Collet Carles קארלֶס קֹוליֶיט
123

Companys ליּואיס קֹומּפאניס
Lluís

46 ומאסרו מעצרו
ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 Montjuïc
89 47 להורג הוצאתו

מפלגה אּוניֹו ִאי נִסיָה קֹונבֶרגֶ
47 18 Convergència i Unió

177 קונסוליות
ברצלונה ה עונת קונצרטים

35
Costa Brava בראבה קוסטה

121 109
 Costa ָדאּוראָדה קוסטה

128 Daurada
CosmoCaixa קֹוסמֹו־ָקאישָה

98
Corpus Christi ּכריסטי קֹורּפּוס

34
174 18 19 שפה קטלאנית
108-129 Catalonia קטלוניה

17-19 דיוקן
40-47 היסטוריה
137-141 מלונות

150-151 מסעדות
110 111 15 12 13 מפות  

28-29 הקטלאני הציור  
180 קידומות

35 פסטיבלים בקטלוניה קיץ
Clavé ָאנֶסלם ֹוזֶּפ ז קלאבֶה

61 Josep Anselm
133 קמפינג

קניות
154-161 ברצלונה

Canary Islands האיים קנריים
13 מפה

ּואיק מֹונטג ֶדה קסטל
 Castell de ברצלונה

89 50 Montjuïc
דראגֹונס טֶרס ֶדלס קסטל

 Castell del Tres ברצלונה
66 Dragons

Casteller פסטיבלים ָקסֶטליֶיר
125 35

ספרד מלך הרביעי קרלוס
126 Carlos IV

ה מלחמות קרליסטים
Carlist Wars 1833 1839

46 45 41
37 Carnival קרנבל ה

41 קרתגו
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קתדרלות
54 51 Barcelona ברצלונה

58-59
116 117 Girona ירֹונָה ג

124 Vic ויק
129 Tarragona טרגונה

 La Seu יי ֵ אּורז ד ֶסאּו לה
114 d Urgell

124 Lleida ליֶיִאיָדה
29 מיר העניים קתדרלת

ר
Raventós ֹוזֶּפ ז ראבֶנטֹוס

32 Josep
Raventós רמון ראבֶנטֹוס

89 Ramon
Reus ֶראּוס

182 התעופה נמל
לרכב הבינלאומי ראלי ה

 Internacional de אספנות
37 Cotxes d Època

רוזן הראשון ּבֶֶרנגֶר ראמון
 Ramon Berenguer ברצלונה

59 42 I
קֶראּוס סנֶטס ֶדה מֹונֶסטיר

Monestir de Santes Creus
125

ּפֹוּבלֶט ֶדה מֹונֶסטיר
126 Monestir de Poblet
רוזן הרביעי ּבֶֶרנגֶר ראמון

 Ramon Berenguer ברצלונה
42 IV

רוזן השלישי ּבֶֶרנגֶר ראמון
 Ramon Berenguer ברצלונה

42 III
Rebull Joan ֹואן ז ֶרּבּול

54 צועניים ילדים שלושה
 Revetlla ֹואן ז סנט ֶדה ֶרבֶליָה

35 de Sant Joan
37 Revellón ֶרבֶליֹון

181 רדיו
Rogent Elies ֶאליֶיס נט ֶ רֹוז

64 65
 Roger Emili ּבֹוש אמילי ֶר רֹוז

Bosch
8 9 ּפאראלֶל

170 רולרבליידס
63 Romeu Pere ֶּפֶרה רֹוֶמאּו

ואדריכלות אמנות רומאנסקית
22-23

41 שרידים רומיים
120 Empúries ֶאמּפּוריֶיס

 Barri ברצלונה גֹותיק ּבארי
54 Gòtic

העיר לתולדות המוזיאון
Museu d História de la Ciutat

57
124 Vic ויק

128 129 Tarragona טרגונה
 Ros i אנטוני גּוֶאל ִאי רֹוס

26 Güell Antoni
Rusiñol סנטיאגו רּוסיניֹול

29 Santiago
28 ָאראנחּוֶאס גני
128 Sitges ס סיגֶ

121 Roses רֹוֶסס
177 רופאים

 Roig i ֹואן ז סֹולֶר ִאי רֹוץ
63 29 Soler Joan

163 מוסיקת רוק
הכדורגל מועדון מדריד ֵריַאל

Real Madrid Football Club
95

ברצלונה הזהב ריבוע
Quadrat d Or

72 73 רחובות מפת
 Ribera José ֶדה חֹוֶסה ריּבֶָרה

28 de
Rigalt Lluís ליּואיס ריגאלט

26
62 Reynés Josep ֹוזֶּפ ז ֵריינֶס

 Reis ההתגלות חג ֶמגס ֵריֶיס
37 36 Mags

114 Ripoll ריּפֹול
114 Ripoll ריּפֹול

ָאּבאֶדֶסס לֶס ֶדה ֹואן ז סנט
Sant Joan de les Abadesses

115
184-185 רכבת

170 סוסים על רכיבה
45 46 Renaixença ֶרנאישֶנָסה

177 שירותי רפואה
הוויזיגותים מלך ֶרקארד

41 Reccared

ש
Chagall Marc מארק שאגאל

120
הפרנקים מלך הקירח שארל

114 Charles the Bald
הפרנקים מלך מארֶטל שארל

42 Charles Martel
הפסחא של הקדוש שבוע ה

34 Semana Santa

155 שווקים
ֹוזֶּפ ז סנט ֶדה ֶמרקאט

 Mercat de San ברצלונה
60 Josep

179 שטרות
183 ,171 שיט

ֶרּבּול צועניים ילדים שלושה
54

35 שמש
פתיחה שעות
178 בנקים

174 כנסיות
174 מוזיאונים
142 מסעדות
609 מסעדות

174 18 19 שפה
177 יער שריפות

ת
ֶדל מריה לסנטה מחוץ תהלוכה

28 קאסאס מאר
182-187 תחבורה

187 אוטובוס
ברצלונה גֹולֹונדרינאס

69 golondrinas
182-183 טיסה

187 מונית  
185 מטרו

186-187 מכונית
110 קטלוניה

184-185 רכבת
183 182 שיט

ברצלונה גֶרק ֵתיאטֶרה
Teatre Grec

87 רחובות מפת
163 162 תיאטרון

Teatre Lliure ליּוֶרה ֵתיאטֶרה
163

של הלאומי תיאטרון ה
 Teatre Nacional de קטלוניה

163 Catalunya
פיגֶֶרס דאלי תיאטרון־מוזיאון

17 Teatre Museu Dalí
186 תמרורים

144-145 143 תפריטים
180-181 תקשורת
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171 Aeroclub de Sabadell
171 Aïguamolls de l Empordà

182 Air Europa
182 Air Nostrum

ברצלונה Antilla Barcelona
163

163 ברצלונה Apolo
155 ברצלונה Armand Basi
175 ברצלונה articket BCN

 Associació Catalana d Estacions
 d Esquí i Activitats de

171 Muntanya ACEM
 Associació de Campings de

133 Barcelona
Associació Fondes de Catalunya

133
183 Atlas Cruises and Tours

L'Auditori de Barcelona
163 ברצלונה

170 Bike Tours Barcelona
163 ברצלונה Boadas

155 ברצלונה Bulevard Rosa
182 Buquebus

155 ברצלונה Calçats Solé
133 Central de Reservas

 Centre Municipal de Tennis Vall
171 d Hebron

 Centre Municipal de Vela Port
171 Olímpic

155 ברצלונה Cereria Subirà
169 168 Club Fellini

155 ברצלונה Colmado Quílez
155 ברצלונה Come In

182 Costa Cruises

182 EasyJet
ברצלונה El Bosc de les Fades

163
163 ברצלונה El Xampanyet

171 Escola Hípica
ברצלונה Escribà Pastisseries

155
171 10 Esports

 Federació d Entitats
Excursionistes de Catalunya

133
133 Federació ECOM
184 FGC Information

171 Golf El Prat
171 Golf Sant Cugat

183 Grimaldi Lines
171 Grup Aeri

171 Guies del Pirineu

ברצלונה Harlem Jazz Club
163

Individual Travellers Spain
133

163 ברצלונה Jamboree
187 Julià Tours

133 Keytel International

ברצלונה La Caixa de Fang
155

La Manual Alpargatera
155 ברצלונה

155 ברצלונה L Arca de l Àvia
155 ברצלונה L Estanc

155 ברצלונה L Illa
171 Llibreria Quera

178 Lloyds TSB Bank

155 ברצלונה  Maremagnum
133 Marketing Ahead

171 Medi Natural

154 Montana Outlet
159 Muxart

187 National ATESA

163 ברצלונה Otto Zutz

155 ברצלונה Pilma
171 Piscines Bernat Picornell
Pista de Gel del FC Barcelona

171
187 Pullmantur

187 Radio Taxis
184 RENFE

182 Ryanair

182 Spanair
171 Super Esport

171 Teletiempo
182 Thomson Cruises
184 TMB Information

182 Trasmediterránea
175 Turisme de Barcelona
175 Turisme de Catalunya

133 Turisverd

 Unlimited Youth Student Travel
175 & Viatgeteca

175 2000 Viajes
155 ברצלונה Vinçon

178 VISA
182-183 Vueling Airlines

Xarxa d Albergs de Catalunya
133

Young People s Tourist Office
184

שמותמסחריים
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 רוצים עוד מידע על ברצלונה
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להזמנת הספר
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