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ג'אקֹובֹו 8
 .21,000 * .F2 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 48 ק"מ. £ -811-(031)
 Kralja n .(060)-302-030 @ .360

 .(031)-812-319 ,Tomislava 3
_ שבוע הרקמה של ג'אקֹובֹו, 

ג'אקֹובאצ'קי ֶוזֹובי (השבוע 
הראשון של יולי). 
www.tz-djakovo.hr

בימי־הביניים נקראה העיירה 
 Civitas( צ�יביטאס דיָאקֹו

Dyaco( ובהמשך השתנה שמה 
 Castrum( לקאְסְטרּום דיָאקֹו

Dyaco(. בסוף המאה ה־�� הפכה 
מושב הגמון, ותחום השפעתו של 

זה הקיף את מרביתן של ְסלאבֹוניָה 
ושל בוסניה.

ב־���� כבשו הטורקים את 
ג�אקֹובֹו )Ðakovo(, החריבו 
אותה והפכו אותה למרכז 

מוסלמי )בתקופה זו נבנה בה 
מסגד(. העיר שופצה לאחר 

שהטורקים עזבו, ורק המסגד, 
הנמצא בקצה השדרה המרכ־

זית, נותר מאותה התקופה. 
במאה ה־�� הוא הוסב 

לכנסיית כל הקדושים 
)ְסבי ְסבֶטי(.

מעל הכיכר המרכזית 
מתנשאת קתדרלת�

פטרוס�הקדוש )ְסבֶטי 
 )Sv. Petar - ּפֶטאר

שנבנתה בהוראת ההגמון 
יֹוסיּפ יּוראי ְסְטרֹוסמאיֶיר 
בשנים ����-����, ותוכננה בידי 
האדריכלים הווינאיים קרל רֹוזנֶר 

)Rösner( ופרידריך פון שְמיט. 
שני מגדלי־פעמונים בגובה של �� 

מ� ניצבים מצדדיה של חזיתה 
המרשימה. את פנים הכנסייה 

מעטרים ציורי־קיר מאת מקסימי־
ליאן ולְיּוֶדביט זָייץ )Seitz(, פסלים 

מאת איניָאציֹו דֹונֶגאני 
)Donegani( ומאת תומאס וֹוְד־
ְצָקה )Vodcka( וקישוטים מאת 

 )Voltolini( ג�ּוזֶּפֶה וֹולטֹוליני
מהמאה ה־��. בקריפטה נמצאים 

קבריהם של ההגמונים ְסְטרֹוס־
מאיֶיר וההגמון איוואן ֶדה זֶלָה 

)Zela(. בארמון ההגמון הסמוך 
מהמאה ה־�� קבועה כניסה מקו־

שטת בסגנון הבארוק.
במסגרת פסטיבל הרקמה של 
ג�אקֹובֹו )ג�אקֹובאצקי וֶזֹובי - 

Ðakovački Vezovi(, המתקיים 

ז'ּוּפאנָיה 0
 .13,800 * .F3 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 67 ק"מ. £ -831-(032)
(032)-832- ,Veliki kraj 66 n .183

711. _ הפסטיבל לפולקלור 
 ;Šokačko Sijelo) שֹוקאצ'קֹו ִסֶיילֹו

www.tz-zupanja.hr .(פברואר

ז�ּוּפאניָה )Županja( נמצאת לצד 
עיקול רחב בנהר סאבָה ליד הגבול 

עם בוסניה־הרצגובינה. ממצאים 
מתקופת הארד שהתגלו בבית־

קברות עתיק מעידים שהאזור היה 
מיושב כבר בעבר הרחוק, וכאן היה 

אחד היישובים הקרואטיים הרא־
שונים. לאחר תקופת שלטונם של 

הטורקים הפכה העיירה מרכז 
מסחר ואחד מאזורי־ההתכנסות 

בוֹויְנָה ְקראיִינָה )החזית הצבאית� 
ראו עמ' 39(.

בית�החזית�הוא בניין־עץ מתחי־
לת המאה ה־��, ושימש את גובי־

המסים. המבנה שופץ לאחר 
שהופגז בזמן המלחמה בשנות 

ה־�� של המאה הקודמת, וכיום 
שוכן בו המוזיאון�לאתנוגרפיה 

Zavičajni Muzej(
.)�Stjepan Gruber�

E המוזיאון�לאתנוגרפיה
Savska 3. טל� 837-101-(032). # ב'-ו' 

7:00-19:00, שבת וא' 17:00-19:00. & 8 
(בתיאום מראש).

q וינקֹובצי
 .33,000 * .F2 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 43 ק"מ. 
(060)-332- @ .(032)-308-215 £

 Trg bana Josipa :מקומית n .233
 ;(032)-334-653 ,Šokčevića 3

(032)-344- ,Glagoljaška 27 :אזורית
034. _ סתיו בוינקֹובצי, 

וינקֹובאצ'ֶקה ֶייֶסני (ספטמבר). 
www.tz-vinkovci.hr

העיר נוסדה בתקופה הרומית בשם 
 Aurelia( ָאּוֶרליָה צ�יּבאלֶה

Cibalae(, וכאן נולדו הקיסרים 
וָלֶנטיּוס ווָלֶנְטיניָאנּוס. החל 

מהמאה הרביעית שימשה 
מושב הגמון, ובימי־הבי־
ניים השתנה שמה לזֶנֶת־

 ,)Zenthelye( ליֶיה
על שם כנסיית 

אליהו�הקדוש 
 Sv. - ְסבֶטי אילִיָה(

Ilija( הניצבת בה. הכנ־
סייה שהוקמה במאה 
ה־�� ונטושה בימינו 

היא אחד המבנים 
העתיקים ביותר בְסלאבֹוניָה.

 )Gradski Muzej( מוזיאון�העיר
נמצא בכיכר המרכזית, שהיתה 

במאה ה־�� מחנה צבאי אוסטרי, 
ושמורים בו ממצאים מבית־הקב־
רות הרומי. יש בו גם תצוגת פול־

קלור, ולפניו מוצגים סרקופגים 
רומיים גדולים.

מול הגן ניצבים בית־העירייה וכנ־
סיית ֶאּוֶסּביּוס וּפֹולְיֹו הקדושים 
 Sv. - ְסבֶטי ֶאּוזֶּבִיֶיה ִאי ּפֹוליֹון(
Euzebije i Polion( מ־����.

w אילֹוק
 .5900 * .G2 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 62 ק"מ. £ וּוקֹובאר, 
39 ק"מ. n מקומית: 
 ,Trg Nikole Iločkog 2

 .(032)-590-020
_ פסטיבל הבציר 

(השבוע הראשון של 
ספטמבר). 

www.turizamilok.hr
אילֹוק )Ilok(, הצופה 

לפיתול רחב בנהר 
הדנובה, היא העיר 

המזרחית ביותר 
בקרואטיה ומרכזו של אזור ְסִריֶים 
)Srijem(, המפורסם ביינותיו עוד 
מהתקופה הרומית. בימי־הביניים 

שכן כאן קאְסְטרּום ובו חומות 

גבוהות, מגדלים ומבנים מבוצרים. 
ב־���� חוזקו הביצורים, ולאחר 
שהעיירה נמסרה לניקֹולָה קֹונְט 
)Kont(, זכתה משפחתו בתואר 

הרוזנים מאילֹוק.
סמוך לאמצע המאה ה־�� הוקמו 
בתחומי המבצר הכנסייה והמנזר 

ע�ש יוחנן�מָקּפיְסְטראנֹו )ְסבֶטי 
 Sv. Ivan - איוואן קאּפיְסְטראן
Kapistran(. יוחנן מָקּפיְסְטראנֹו 

)מת ב־����( היה פרנציסקני 
שהתפרסם בזכות הצלחתו לאחד 
את הנוצרים למלחמה בטורקים. 

במאה ה־�� הפכה אילֹוק מרכז 
ִמנהלי וצבאי של הטורקים, ולמב־

צר נוספו מסגדים וחמאמים.
הכנסייה והמנזר שופצו, וקטעים 

ארוכים מהחומות העתיקות עדיין 
ניצבים ביניהם. ניתן גם לראות את 

שרידיו של אחד החמאמים הטור־
קיים.

ב־���� העניק הקיסר האוסטרי 
את אילֹוק למצביא ליבְיֹו אֹוֶדס־

קאלְקי )Odescalchi( לאות הוק־
רה על חלקו בניצחון על הטורקים 
בקרב וינה, וזה הקים בנופה המק־
סים את אחוזת�אֹוֶדסקאלְקי�
הבנויה בצורת ח�. כיום נמצאים 

בה מסעדה, משרדי ציבור ומוזיאון�
העיר )Gradski Muzej(, ובו 

תצוגות של ארכיאולוגיה ואתנוג־
רפיה. גם כיום ממשיכים לייצר יין 
במרתפי היקבים באילֹוק, בהם גם 

יין לבן יבש בשם ְטראמינאץ 
.)Traminac(

נֹובי מיקאנֹובצי 9
 .700 * .F2 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 50 ק"מ. £ ְסטארי 
 3 ,(Stari Mikanovci) מיקאנֹובצי

.(032)-203-137 n .ק"מ

הכפר )Novi Mikanovci( מפור־
סם בזכות הכנסייה הקטנה בסגנון 

רומאנסקי ע�ש ּבָרתֹולֹוֶמאֹו�
 Sveti - הקדוש )ְסבֶטי ּבארטֹול
Bartol( מהמחצית הראשונה של 

המאה ה־��, המהווה דוגמה נדירה 
לאדריכלות מהתקופה שלפני 

השלטון הטורקי. הכנסייה, הניצבת 
בשטחו של בית־קברות, מכונה 
�מגדל פיזה של ְסלאבֹוניָה� בשל 

מגדל־הפעמונים הנטוי שלה, הנת־
מך למראית עין בידי חזיתה. בכני־

סה לבית־הקברות נמצא פסל 
ססגוני של ּבָרתֹולֹוֶמאֹו הקדוש.

ְוְרּפֹולֶייה 7
 .2200 * .F3 מפת�הדרכים

k אֹוִסֶייק, 39 ק"מ. @ אֹוִסיֶיק. 
 ,2 ,Petra Krešimira IV :אזוריתn
ְסלאבֹונְְסקי ּבְרֹוד, 408-393-(035).

וְְרּפֹוליֶיה )Vrpolje( היא עיירה 
כפרית קטנה הידועה בזכות 

היותה מקום הולדתו של 
הפסל איוואן ֶמשטרֹוביץ� 
)����-����� ראו עמ' 

157(. האמן זכר לעיירה 
חסד נעורים ותרם לה 
יצירות רבות המוצגות 

בה. בכנסייה הקטנה של 
העיירה ע�ש יוחנן�

המטביל )ְסבֶטי איוואן 
 Sveti Ivan - ְקְרְסטיֶטלי
Krstitelj( מ־���� נמצא 

פסל של הקדוש שפיסל 
ֶמשטרֹוביץ�. בנוסף יש 

בה תבליט וצלב עם דמותו של 
ישו, ומחוץ לה נמצאת היצירה 
המרהיבה פסל ראש�חזה של 

אישה. בגלריית�איוואן�
 Spomen( �ֶמשטרֹוביץ

Galerija( מוצגות �� מיצירותיו� 
פסלים מגבס, מארד ומעץ.

כנסיית�איוואן�הקדוש��ליד�
חומותיה�המבוצרות�של�אילֹוק

בית־האחוזה�של�קומנדר�ליבְיֹו�אֹוֶדסקאלְקי�באילֹוק

מוצג�במוזיאון�
העיר��וינקֹובצי

כיסוי�ראש�רקום�במוזיאון�
לאתנוגרפיה��ז�ּוּפאניָה

פסל�ראש־חזה�של�
אישה�מאת�
איוואן�

ֶמשטרֹוביץ���
וְְרּפֹוליֶיה

קתדרלת�פטרוס�הקדוש�מהמאה�ה־���בג�אקֹובֹו�הבנויה�מלבנים�
אדומות

R הכנסייה�ומנזר�יוחנן�
מָקּפיְסְטראנֹו

O.M. Barbarića 4. טל� 590-073-(032). 
# בתיאום מראש או לפני התפילה.

E אחוזת�אֹוֶדסקאלְקי�
ומוזיאון�העיר

 .Šetalište oca Mladena Barbarića 5
טל� 827-410-(032). # טעימות יין בלבד, 
מדי יום, 8:00-18:00. מוזיאון העיר # ג', 
ו' 9:00-19:00; ד'=ה' 9:00-15:00; שבת 

= 7 8 & .11:00-18:00

E מוזיאון�העיר
Trg bana Šokčevića 16. טל� -332-(032)
504. # ג'-ו' 10:00-13:00, 17:00-19:00; 
שבת וא' 10:00-13:00 (אוגוסט: ג'-א' 

6 8 .(10:00-13:00
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מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ� �-��� ועמ� �-���

מדי שנה מתקיים בעיר פסטיבל 
למוסיקה ולפולקלור 

 )Vinkovačke Jeseni(
בהשתתפות להקות מכל רחבי 

קרואטיה. במסגרת האירוע 
מקשטים את הרחובות, מוכרים 

תוצרת מקומית בדוכנים, 
ומתקיימות הופעות של מוסיקאים 

ולהטוטנים.

בתחילת יולי, אפשר ליהנות מתצו־
גות של תלבושות מסורתיות מקו־
מיות, מריקודי־עם ומטעימות יין.

R קתדרלת�פטרוס�הקדוש
Strossmayerov trg. טל� 802-200-(031). 

# מדי יום, 6:30-12:00, 15:00-19:00.

105

52

23

32

48

48

21

25

25

8

1

1

3

21

21

A9 

A1

32

302

300

4

5

7

8

0

w

i

o

j

l

x

c

v

n

p

y

u

2

M
a l a  K

a p e l a
 

la 

P
l j e

š
e

v
i c

a
 

Plavnik

Dolin

Mali Rajinac
1699m

Ozeblin
1657m

Gacka

Reka

Gračac

Baderna

Rupa

Cres

Lubenice Lukovo Otočac

Brinje

Udbina
Donji
Lapac

Korenica

Osor

Vrbovsko

Tršće

 1534

102

100

105

52

23

32

32

48

48

21

25

25

8

1

1

8

3

21

21

3A7

A8

A9 
A6 A6

A1

A1

44

32

302

300 1

a s

d

f3

4

5

6

7

e

8

0
9

q

w

r
t

i

o

g

j

k

l
z

x

c

v

b

n

h

p

y

u

2

M
a l a  K

a p e l a
 

Velik
a

  

K
apela 

P
l j e

š
e

v
i c

a
 

Plavnik

Dolin

Mali Rajinac
1699m

Ozeblin
1657m

Gacka

Reka

Gračac

Matulji

Baderna

Rupa

Crni Lug

Cres

Lubenice Lukovo Otočac

Brinje

Lički Osik

Udbina
Donji
Lapac

Korenica

Osor

Šilo

Vrbovsko

Ravna
Gora

Tršće

Gospić

 1534

סקירה של אזור איסטִרָיה וְקבארֶנר

איסטִריָה הוא חצי־אי משולש, ונוהגים לחלקו לשלושה 
אזורים עיקריים. איסטִריָה הלבנה הנמצאת במרכזו היא 

רמה של סלע־גיר )קארסט(, ופזורים בה בדלילות אזורים 
של אלונים, אורנים ועצי ֵמילָה� איסטִריָה האפורה היא 

רצועה של אדמת־סחף גירית ועשירה, ומגדלים בה כרמי־
ענבים ועצי זית� ואת הרמה של איסטִריָה האדומה מבת־

רים הנהרות מירנָה )Mirna( וראשָה )Raša(, ובאדמתה 
מגדלים דגנים וירקות. היעדים הפופולריים ביותר 

באיסטִריָה הם ּפֹוֶרץ�, רֹוביני, ּפּולָה והפארק הלאומי ּבְִריּוני.
באזור ְקבארנֶר נמצאת העיר ִריֶיָקה, וקו־החוף שלו נמתח עד יאּבְלָנאץ. חלקו הצפוני הוא 

שטח פראי ומכוסה־יערות� בקצהו הצפוני נמצא הפארק הלאומי ריְסנְיאק, ובדרום־
מזרחו - הפארק הלאומי אגמי ּפְליְטביֶצה. האיים ְקְרק, ְצֶרס, לֹושיני וראּב הם יעדים 

מקסימים לביקור. לעיירות רבות לאורך החוף יש חזות איטלקית.

סמלים�נוספים�במפה�ראו קפל הכריכה האחורית

�תחבורה�
הכבישים באזור טובים, ולאחרונה הושלמה סלילתם 

של הכבישים המהירים מִריֶיָקה לזאגרב ומּפּולָה 
לכיוון סלובניה. אל האיים הגדולים אפשר לשוט 

במעבורות־תיירים ובמעבורות סדירות, המותאמות 
גם להעברת כלי־רכב, ובקיץ תכיפות ההפלגות 

גבוהה. אוטובוסים מקשרים בין הערים הגדולות, 
 )Trieste( ואוטובוס נוסע בין ּפּולָה לבין ְטִריֶיסֶטה

שבאיטליה. רכבות נוסעות בין זאגרב לבין ִריֶיָקה, 
ואפשר להחליף בה תחבורה לכיוון דרום קרואטיה.

אּומאג )אּומאגֹו( 2
s אֹוּפאִטיָה

ּבאלֶה )ואלֶה( 7
l ּבאקאר
w ּבארּבאן

ּבּויֶיה 1
t גְראצ�ישֶצ�ה

הפארק הלאומי 
אגמי ּפְליְטביֶצה 

n 86�7 'עמ
הפארק הלאומי 

ּבְִריּוני עמ' 58-9 0
הפארק הלאומי 

ריְסנְיאק 
j 74�5 'עמ

וֹוְדנְיאן )דינְיָאנֹו( 8

וְְרסאר )אֹורֶסָרה( 5
u לאּבין

p לֹובראן
h )לֹושיני )לּוסינֹו

o מֹושֶצ�ניֶצה
c נֹובי וינֹודֹולְְסקי

נֹוביגְראד 
)ציטאנֹובָה( 3
e ְסבֶטבינֶצ�נָט

v ֶסני
פאז�אנָה 

)פאסאנָה( 9
r ּפאזין

ּפּולָה )ּפֹולָה( 
q 60�63 'עמ
ּפֹוֶרץ� )ּפאֶרנצֹו( 
עמ' 5�53 4

y ּפיצ�אן
i ּפְלֹומין

x ְצריְקבֶניָקה
g ְצֶרס

d ָקסטאב
ְקראליֶיביָצה 

z )ּפֹורטֹו ֶרה(
k ְקְרק

b 82�83 'ראּב עמ
רֹוביני 

)רוביניֹו( 6
ִריֶיָקה 

f 70�71 'עמ

מסלולי�טיול
טיול בערים 

a מבוצרות

קתדרלת�מריה�הקדושה�
באי�ראּב

קו־החוף�הסלעי�בקרבת�רֹוביני

��מקרא�
כביש מהיר דו�נתיבי

כביש ראשי

כביש משני

כביש בסלילה

מסילת רכבת ראשית

גבול מחוז

גבול בינלאומי

נתיב מעבורות

פסגה 

הים�האדריאטי

בוסניה�
הרצגובינה

  •

הונגריה
סלובניה

זאגרב
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 �מפת�איתור��

ראו�גם
מלונות�עמ� �-���  �

מסעדות�עמ� �-���  �

� ��
ק�מ

כל�האתרים

פריחת�הלבנדר�באי�ְחבאר

לספירה,  הראשונה  במאה 
ת  ו נ ש ם  י י ת א מ ר  ח א ל

הרומאים  הצליחו  מלחמה, 
להכניע את השבטים הדלמטיים 

ולשלבם  והליּבּורניניים 
נהנה  האזור  באימפריה. 
שנמשכה  שגשוג  מתקופת 
שנים,  משלוש־מאות  יותר 

בעקבות  הסתיימה  זו  אבל 
גם  בהם  מאסיה,  עמים  של  פלישות 

הסלאבים במאה השביעית.
ב־���, לאחר תקופה ארוכה של מלחמות 
הקרואטיים  המלכים  יסדו  ואי־שקט, 
הראשונים מדינה חדשה, וזו זכתה לברכת 
בתי־עירייה  חומות,  כנסיות,  האפיפיור. 
האמנויות  נבנו,  חדשים  ציבור  ומבני 
החוף  אזור  עם  היקף המסחר  וגדל  פרחו, 
באיטליה. היתה זו תקופה של התעוררות 
לאחר  גם  נמשך  זה  וגל  חזקה,  תרבותית 
והיטמעו־ שקיעתה של ממלכת קרואטיה 
 .�� ה־ במאה  הונגריה  בממלכת  תה 
ב־����, לאחר סדרה ארוכה של עימותים 
האיים  את  הונגריה  מלך  מכר  צבאיים, 
לוונציה.  החוף  ערי  של  מרביתן  ואת 
ופָס־ האמנויות,  פרחו  שוב  ה־��  במאה 

סופ־ ציירים,  אדריכלים,  לים, 
בתקופה  הניחו  ומלומדים  רים 
להתפתחותה  התשתית  את  זו 
קרואטיה  של  העתידית 
האמ־ התרבות,  בתחומי 

נות והספרות.
לקראת סוף האביב, ולפני 
יָדראנְְסָקה  החוף  שכביש 
 Jadranska ( ָמגיְסְטראלָה 
המכוניות  בהמוני  מתמלא   )Magistrala
של נופשי הקיץ, דלמטיה היא אחד האזו־
רים היפים ביותר באירופה. הכביש המת־
פתל היוצא מָקרלֹוּבאג עובר למרגלותיהם 
דלמטיה  של  הרמות  ושל  וֶלֶּביט  רכס  של 
ושל ּבְיֹוקֹובֹו )Biokovo(. מול החוף נמצא 
ומדרומו  ּפאג,  והטרשי  הארוך  האי 
לזא־ הסמוכות  האיים  קבוצות  נמצאות 
המק־ האיים  ולספליט. את שרשרת  דאר 

היפה  האי  נועל  הדלמטי  לחוף  בילה 
ְמלְיֶיט, הטובל במימיו התכולים של הים. 
מעברו האחר של כביש החוף לכיוון פנים 
שמורדותיהן  גבעות  נמצאות  קרואטיה, 
מכוסות כרמים וצמחייה צפופה של עצים 
קטנים ירוקי־עד. בולטת במיוחד הפריחה 

הצהובה והעזה של שיח הרותם.

ה  י ט מ ל  ד

כולה, ח בקרואטיה  ביותר  המתויר  האזור  הוא   (Dalmatia) דלמטיה  בל 

של  ה�90  בשנות  המדינה  את  שפקד  התיירות  ממשבר  והתאושש 

המאה הקודמת בשל המלחמה. כיום שוב נוהרים תיירים רבים לאזור זה 

וחופים חוליים,  ליהנות מיתרונותיו הרבים: קו�חוף סלעי  כדי  של הים האדריאטי 

איים שוממים וערים מקסימות. בזכות הִקרבה לאיטליה והקשרים שנוצרו איתה, 

התפתחה בדלמטיה תרבות אדריאטית שמתאפיינת באווירה איטלקית.

העיר�שיּבֶניק�וכיפתה�הלבנה�של�קתדרלת�יעקב�הקדוש

האריה��סמלו�של�מרקוס�
הקדוש��על�שער�היבשה�

בזאדאר
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שפות )קרואטית ואיטלקית(, וייתכן ששני 
שמות שונים למקום יציינו למעשה אותו 
האתר. במקומות שבהם קיימים שני שמות 
רשמיים, יובא תחילה השם בקרואטית 
ולאחריו השם באיטלקית בסוגריים. הפרק 
מידע שימושי כולל מידע רב על מלונות 
ומסעדות, וכן על קניות ובידור, ואילו הפרק 
חשוב לדעת מכיל מידע הנחוץ לתיירים - 
מאמצעי התחבורה ועד טלפונים חשובים, 

לצד מידע מעשי אחר.

מדריך נועד לעזור לכם למצות את ה
ביקורכם בקרואטיה, לספק לכם 
ולפרוש בפניכם מידע  המלצות 
שימושי. הפרק היכרות עם קרואטיה ממפה 
את קרואטיה כולה ומכניס אותה להקשר 
ההיסטורי והתרבותי. ששת הפרקים, בהם 

־אחד המוקדש כולו לזאגרב, מתארים בפרו
טרוט אתרים חשובים, תוך שימוש במפות, 
בצילומים ובאיורים. באיסטִריָה, בְקבארנֶר 
ובאזורים מסוימים בדלמטיה דוברים שתי 

ך זה ך להשתמש במדרי אי

קרואטיה בחלוקה 
לאזורים

קרואטיה מחולקת לשישה 
אזורים עיקריים, וכל אחד 
מהם מסומן בצבע משלו. 
בכריכה הפנימית מופיעה 
מפה כללית של קרואטיה, 
־שבה מופיעים ששת האזו
רים. המקומות החשובים 
־והמעניינים ביותר מסומ

נים במפת האזור בכל אחד 
מהפרקים.

מפת האזור מציגה את רשת 2 
הכבישים הראשיים ומספקת מבט 

כללי על האזור. האתרים המעניינים 
ביותר מסומנים במפה זו וממוספרים. 

באותו עמוד מופיעים גם טיפים 
־שימושיים לנסיעה באזור ברכב ובת

חבורה ציבורית.

הקדמה ההיסטוריה ואופיו של 1 
כל מחוז מתוארים בתת־פרק 

זה, שבו תגלו כיצד התפתח האזור 
במשך מאות שנים ומה הוא צופן 

לתיירים כיום.

כל אזור בקרואטיה תוכלו 
לזהות בקלות בזכות 
הלשונית הצבעונית.

מידע מפורט כל העיירות 3 
החשובות ושאר מוקדי העניין 

מתוארים בפירוט. הם מסודרים על־
פי סדר מספורם במפת האזור. בתוך 

כל סעיף מובא מידע על האתרים 
החשובים ביותר.

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י א 6

 

  

מפת רחובות מאוירת: העיר העילית (גֹוְרְנִיי ְגראד)
בעיר העילית נמצאים מספר מוסדות שמילאו תפקיד משמעותי בתולדותיה של העיר ושל 

קרואטיה, וכיום שוכנים בהם מרכזי הפוליטיקה והתרבות של המדינה� משכנו של נשיא 
הרפובליקה, בית הפרלמנט, בית־המשפט של המדינה ומספר משרדי ממשלה. מבנים אלה 

שופצו, תוקנו, או אף נבנו מחדש לאחר רעידת האדמה ההרסנית ב־����, ואחדים מאר־
מונות האצולה העתיקים הוסבו למוזיאונים. באזור נמצאות גם שלוש כנסיות מעניינות� 

הכנסייה העתיקה ע�ש מרקוס הקדוש, כנסיית קתרינה הקדושה בסגנון הבארוק של 
המסדר הישועי וכנסיית קיריליּוס וֶמתֹודיּוס הקדושים. הצלצול היומי שהורה על סגירתם 

של שערי העיר הושמע ממגדל לֹוְטְרשְצ�אק �טּוריס לאטרּונקֹולֹורּום� מימי־הביניים.

ּפיֶיָטה�מאת�
איוואן�

ֶמשטרֹוביץ�

המוזיאון�לטבע�של�קרואטיה
במוזיאון יש מיזוג של תצוגות משלושה 
מקומות, ומוצגים בו מרבית הממצאים 

מְקראּפינָה, המעידים על קיומה של 
התיישבות אנושית בקרואטיה עוד 

בתקופה הפליאוליתית 7

ארמון�הּבאן
המבנה מהמאה ה�17 הוקם לאחר 

שהעיר הפכה מקום מושבו של הּבאן 
(מושל קרואטיה) ב�1621 וכיום זה 

q מעונו של נשיא קרואטיה

המוזיאון�לתולדות�קרואטיה
במוזיאון השוכן בארמון וֹויקֹוביץ'�אֹורשיץ'�

ראּוך מוצגים מסמכים ויצירות אמנות 
w 1959�שנאספו מאז פתיחתו ב

. המוזיאון�הלאומי�של�קרואטיה�
לאמנות�נאיבית

במוזיאון מוצגות יותר מ�1500 
יצירות של אמנות נאיבית בסגנון 

אסכולת ְחלֶּבינֶה עוד מימיה 
e הראשונים

כנסיית�הקדושים�
קיריליּוס�וֶמתֹודיּוס

את הכנסייה בתכנונו של 
ּבארטֹול ֶפלּבינגֶר הקימה 

הקהילה הנוצרית�
אורתודוכסית במחצית 
הראשונה של המאה 

ה�19 ויש בה איקֹונֹוסָטזיס 
r (מחיצה) יפה

. כנסיית�מרקוס�הקדוש
הרעפים הצבעוניים בגגה של הכנסייה הגותית 

היפה יוצרים את סמליהן של קרואטיה, דלמטיה, 
ְסלאבֹוניָה וזאגרב 9

. גלריית�ֶמשטרֹוביץ�
הָּפסל הקרואטי הדגול 
התגורר בבניין מהמאה 
ה�18 בשנים 41�1922. 
כעשר שנים לפני מותו 
תרם למדינה את ביתו 

ואת כל יצירות האמנות 
הנמצאות בו 8

בניין�הפרלמנט
המבנה נבנה ב�1910, אז הורחבו 

משרדיו של השלטון המחוזי. 
ב�1918 הוכרזה עצמאות קרואטיה 

מהחלון המרכזי בבניין 0

שער�האבן
הוא היחיד שנותר 
מחמשת השערים 
שנקבעו בחומות 
שהקיפו את אזור 

גְראדאץ במאה 
ה�13 5

ְקלֹוביֶצ�בי�דְבֹורי, אתר 
חשוב לתערוכות זמניות, 

שוכן מאז ���� במנזר 
מגדל�לֹוְטְרְשצ�אקישועי מהמאה ה־��.

מדי יום בשעה 12:00 יורה 
תותח מהמגדל, הקיים 

t 12�מהמאה ה

כנסיית�קתרינה�הקדושה
הכנסייה נבנתה באתר שבו ניצבה 

כנסייה דומיניקנית עתיקה והיא 
המבנה המעניין ביותר בעיר בסגנון 

y הבארוק

�הכוכבים�

כנסיית מרקוס הקדוש  .

גלריית ֶמשטרֹוביץ'  .

המוזיאון הלאומי של   .
קרואטיה לאמנות נאיבית

�מקרא�
     מסלול מוצע  
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העיירה�ְחבאר
העיירה היא אחד מאתרי התיירות 

הפופולריים ביותר לחופה של 
דלמטיה, בזכות האוצרות הנמ־

צאים בין חומותיה (1278). בתקו־
פת שלטונה של ונציה החליטו 

המושלים והאצילים המקומיים 
להפוך את העיר לנמל בטוח 

לספינות בדרכן אל ארצות המזרח 
ומהן, וכן העבירו אליה את מושב 

ההגמון ובנו בה מנזרים.
לְחבאר מסורת ארוכה בתחומי 

האמנות והתרבות ואחד 
התיאטראות הראשונים באירופה 

נבנה בה. העיירה היא גם מקום 
הולדתם של המשורר ואיש הרנ־

 �Lucić� �סאנס חניבעל לּוצ�יץ
סביבות ���������� ושל המחזאי 
מרטין ּבֶנֶטֹוביץ� �Benetović� מת 

ב־�����.
המבנים החשובים ביותר בעיירה 

ניצבים משלושת צדדיה של הכיכר 

המרכזית, שמצדה הרביעי נושקת 
לשפת־הים. בקתדרלת�סטפנּוס�

 Sv. � הקדוש �ְסבֶטי ְסְטיֶיּפאנָה
Stjepana� בסגנון הרנסאנס יש 
גמלון בצורת תלתן, ולידה ניצב 

מגדל־פעמונים מהמאה ה־��. 
בתוכה אצורות יצירות אמנות 

רבות� מריה הקדושה וקדושים 
מאת ּפאלָמה ִאיל ג�ֹובאנֶה ������

�����, ּפיֶיָטה מאת חּוָאן 
ּבֹוסֶצ�טּוס �Boschetus�, מריה 

הקדושה עם הקדושים מאת 
דומניקו אּוּבֶרטי �Uberti� ומת־
חם־מקהלה יפה מהמאה ה־��.

מגדל�השעון, הלוג�ה�של�העיר�
בתחתיתו וארמון�ֶהקטֹורֹוביץ� 

�ֶהקטֹורֹוביֶצ�בָה ּפאלאָצ�ה � 
 ,�Hektorovićeva Palača

שאחד מסימני־ההיכר שלו הוא 
חלון חצוי ויפה בסגנון גותי־

ונציאני, נבנו כולם במאה ה־��.
בצדה הדרומי של הכיכר נמצא 

מחסן־הנשק �Arsenal� מסוף 
המאה ה־��. התיאטרון שנבנה 

בקומתו הראשונה ב־���� נחשב 
�התיאטרון הציבורי� הראשון 

בארצות הבלקן, וצופים בני כל 
המעמדות יכלו לבוא ולצפות בו 

בהצגות.
מחוץ לחומות של העיר העתיקה 

ניצב המנזר�הפרנציסקני 
�פְראניֶיבָצקי סאמֹוסטאן � 
 �Franjevački Samostan

מ־���� וכנסיית גבירתנו�רבת�
החסד �גֹוסּפָה אֹוד מילֹוסטי � 

Gospa od Milosti�, שבחזיתה 
נמצא תבליט מאת ניקֹולָה פיֶרנ־

טינאץ. בפנים יש שני ציורים מאת 
ּפאלָמה ִאיל ג�ֹובאנֶה �סימני הצלי�
בה של ישו מופיעים בפרנציס�

קוס הקדוש ובדייגו הקדוש�, 
שלושה פוליפטיכונים מאת 

פרנצ�סקו ָדה ָסנָטְקרֹוֶצ�ה, הציור 
ישו הצלוב מאת לֵיָאנדרֹו ָדה ּבא־

סאנֹו �da Bassano�, ושישה 
ציורים המתארים את מסע הייסו־

רים של ישו מאת מרטין ּבֶנֶטֹוביץ�. 
גם בחדרים הפונים אל החצר 

הפנימית נמצאות יצירות אמנות 
רבות. אין יודעים בוודאות מי צייר 

את הסעודה האחרונה הנמצאת 
בחדר־האוכל וסוברים שהיה זה 
מתיאו אינגֹולי �Ingoli�, מתיאו 

ּפֹונצֹונֶה �Ponzone�, או אמן 
שהשתייך לסדנה של ּפאלָמה ִאיל 

ג�ֹובאנֶה. ממבצר שְּפאניֹולָה 
�Španjola� מהמאה ה־�� 

וממבצר נפוליון (1811) נשקף נוף 
נפלא.

האי נחשב אחת מגולות הכותרת בים האדריאטי בזכות 
אוצרות האמנות הנמצאים בו, מזג האוויר הנעים השורר 
בו, חופיו הטובים ושדות הלבנדר הריחניים הצומחים בו, 
ובמרכזו מתנשא רכס של גבעות מאבן־גיר. ראשיתה של 

ְחבאר �Hvar� במאה רביעית לפנה�ס, אז יסדו יוונים 
מּפארֹוס את פארֹוס �Pharos� ְסטארי גְראד של ימינו� ואת 

דימֹוס �Dimos� ְחבאר�. ממצאים באי מצביעים על כך 
ששלטו בו גם רומא, האימפריה הביזנטית, מלכי קרואטיה 

וונציה �����������. לאחר ���� נבנו ביצורים, וְחבאר 
החליפה את פארֹוס כבירת האי. ב־����, בתקופת שלטונה 
של האימפריה האוסטרו־הונגרית, החלה �אגודת הבריאות 

של ְחבאר� לשווק את העיר כאתר־מרפא. בעיר גם נולדו 
 �Plančić� �שני אישים מפורסמים� הצייר יּוראי ּפְלאנצ�יץ

���������� והסופר ומבקר האמנות טֹונקֹו מארֹוֶאביץ� 
�Maroević� יליד �����, איש־רוח קרואטי.

a ְחבאר

ְסטארי�גְראד
העיירה, שנקראה בראשיתה 

פארֹוס, נוסדה בידי יוונים מסיָר־
קּוזָה במאה הרביעית לפנה�ס 

�ניתן לראות עתיקות מהתקופה 
 .�Ciklopska ulica�היוונית ב

סביב Pod Dolom נמצאים שרי־
דיו של בית־אחוזה רומי עם רצפות 

 Stari� פסיפס. ְסטארי גְראד
Grad� נמצאת בקצהו של מפרץ 

ארוך, ומוקדי־העניין העיקריים בה 
מרוכזים סביב הכיכר המרכזית. 

מול הכיכר ניצבים ארמון�
ּבְיָאנקיני �ּפְלאָצ�ה ּבְיָאנקיני � 

Biankini Palača� בסגנון הבא־
רוק, שבו מוצגת התערוכה�
הימית, וכנסיית סטפנּוס�

 Sv. � הקדוש �ְסבֶטי ְסְטיֶיּפאן
Stjepana� מהמאה ה־��.

מעל מרכז העיירה מתנשא ָקְשֶטל�
 ,�Kaštel Tvrdalj� ְטבְְרדאלי

מעונו המבוצר של ּפֶטאר ֶהְקטֹורֹו־
ביץ� �Hektorović�, שנבנה 

בסביבות ����, ויש בו בריכת דגים 
של מי־ים ותערוכה לאתנוגרפיה. 

ֶהְקטֹורֹוביץ� היה משורר הומניסטי 
וכתב את השיר דיג ושיחת דייגים 

 Ribanje i ribarsko�
Prigovaranje�, המתאר בסגנון 

מלא־חיים מסע־דיג סביב האיים 
של ְחבאר, של ּבְראץ� ושל שֹולָטה 

שבו השתתף.
המנזר�הדומיניקני �דֹומיניקאנְ־

ְסקי סאמֹוסטאן � 
 ,�Dominikanski Samostan

שנוסד ב־����, שופץ ובוצר לאחר 
שהטורקים החריבו אותו, ויש בו 

ספרייה נרחבת ואוסף ציורים. 
בעיירה נמצא בית־הספר הבינ־

לאומי לציור ולפיסול בניהולו של 
פרופ� טאנָאי, בו לומדים צעירים 

וסטודנטים לתואר שני.

R המנזר�הדומיניקני
טל� 765-442-(021). # יוני-ספטמבר: 

10:00-12:00, 16:00-20:00; אוקטובר-מאי: 
בתיאום מראש.

וְְרּבֹוסָקה
ביוני נשקף מהכביש המוביל לכפר 

הקטן נוף מרהיב� שדות רחבים של 
לבנדר המפיצים ניחוחות בושם.
בוְְרּבֹוסָקה �Vrboska� נמצאת 

כנסיית מריה�הקדושה �ְסבֶטי 
מריה � Sv. Marija� מהמאה 

ה־��, שבשנת ���� בוצרה, כדי 
שתושבי הכפר יוכלו להימלט אליה 

במקרה של מצור. בכנסייה הבא־
רוקית ע�ש לורנציוס�הקדוש 

 �Sv. Lovro � ְסבֶטי לֹוברֹו�
נמצאים פוליפטיכון מאת ּפאולו 

וֶרֹונֶזֶה �מסביבות ����� על המזבח 
הראשי והציור מריה הקדושה של 

מחרוזת התפילה מאת לֵיָאנדרֹו 
ָדה ּבאסאנֹו.

שּוצ�ּוָראי
בכפר �Sućuraj� השוכן לחופו של 

מפרץ מוגן נמצאים שרידיו של 
מבצר ונציאני מסביבות ����.

אזור�ְחבאר
איי�ּפאקלֶני �Pakleni�, הנמ־
צאים מול העיירה ְחבאר, אינם 

מיושבים, ורוב שטחם מכוסה 
יערות. האיים נקראים על שמו של 

השרף �ּפאקלינָה� שנהגו להפיק 
בעבר מעצי האורן לצורך אטימתן 

של הסירות. בקיץ יוצאים אל 
האיים טיולי־שיט מְחבאר. האי 
הסמוך ביותר לְחבאר, יֶירֹולים 

�Jerolim�, הוא אתר נודיסטים.
האי ְשֶצ�דרֹו �Šćedro�, מדרום 
לְחבאר, מכוסה אורנים וצמחייה 

צפופה של עצים קטנים וירוקי־עד, 
והתגלו בו קברים איליריים ועתי־

קות של בית־אחוזה רומי.

�מידע�שימושי�

 .11,500 * .D–E5 מפת�הדרכים
.(Drvenik) 4 ספליט, ְדְרבֶניק

4 ְחבאר 741-007-(021); 
יאדרֹולינָיה: 741-132-(021).

 ,Trg Svetog Stjepana 16 n
741-059-(021). 4 ְסטארי גְראד 
765-060-(021); יאדרֹולינָיה: -(021)

(021)- ,Nova Riva 2 n .765-048
765-763. 4 שּוצ'ּוָראי -773-(021)

 (021)-717-288. n .228
www.tzhvar.hr

��מקרא�
כביש ראשי

כביש משני

מעגן מעבורות

לשכת מידע לתיירים

חוף רחצה מומלץ 

מפרץ�שליו�באי�ְחבאר

הכיכר�הראשית�בְחבאר��ובה�
קתדרלת�סטפנּוס�הקדוש

שדה�לבנדר�באי�ְחבאר

החצר�הפנימית�במנזר�
הפרנציסקני�מחוץ�לְחבאר ָקְשֶטל�ְטבְְרדאלי��ְסטארי�גְראד
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שּוצ�ּוָראי

ּפֹוֶרץ': הבזיליקה על־שם ֶאּופראזיּוס
הכנסייה מהמאה השישית, המעוטרת בפסיפסים מרהיבים על רקע זהב, 

היא יצירת־מופת מהתקופה הביזנטית. בשנים ������� הוגדל בית־
התפילה על־שם ָמאּורּוס הקדוש מהמאה הרביעית כדי לבנות את הבזילי־

קה על־שם ֶאּופראזיּוס �Eufrazijeva Bazilika� עבור ההג־
מון ֶאּופראזיּוס, ופסיפסים אחדים מהרצפה המקורית 

עדיין קיימים. לאורך מאות שנים נעשו במבנה שיפוצים רבים. בדצמבר 
���� צורפה הבזיליקה לרשימת המורשת העולמית של אונסק�ו, ובחוד־

שים יולי־אוגוסט מתקיימים בה קונצרטים של מוסיקה קלאסית.

מעון�ההגמון הוא מבנה מהמאה השישית, 
ופתחו מחולק לשלושה מעברים. בתוכו אפשר 

לראות ציורים אחדים מאת אנטוניו ָדה 
ּבאסאנֹו, פוליפטיכון מאת אנטוניו ויוָאריני 

וציור מאת ּפאלָמה ִאיל ג�ֹובאנֶה.

פנים�הבזיליקה
אחרי הכניסה לבזיליקה מגיעים 
לחלל פנימי גדול, ובו אולם�תווך 

ושני מעברי�צד. את 18 עמודי�
השיש היווניים מעטרות כותרות 

עם גילופי חיות מהתקופות 
הביזנטית והרומאנסקית, ועל 
כולן מופיעים ראשי התיבות 

של ֶאּופראזיּוס.

האטריום
מוקף באכסדרה 

רבועה כמעט, ובכל 
אחת מצלעותיו ניצבים 
שני עמודים. באזור זה 

מוצגים מגוון של 
ממצאים ארכיאולוגיים 
ומצבות מימי הביניים.

. גגון־החופה
מעל האגף המזרחי של 

הבזיליקה מתנשא גגון�חופה 
יפהפה, הנתמך בידי ארבעה 

עמודי�שיש. החופה עצמה 
מעוטרת בפסיפסים.

. הפסיפסים�באפסיס
פסיפסים מהמאה השישית מכסים את האפסיס. על שער 
הניצחון מופיעים ישו והשליחים (מעל), על הקמרון רואים 

את מריה הקדושה ישובה על כס, עם ישו התינוק ושני 
מלאכים. מצד שמאל נמצא ָמאּורּוס הקדוש, ההגמון 
של ֶאּופראזיּוס ולצדו דגם של הבזיליקה, וכן 

הכומר קלוד עם בנו.

חדר�הכמורה�והקפלה�המקודשת
מעבר לקיר השמאלי של חדר 

הכמורה נמצאת קפלה עם שלוש 
אפסידות ובה רצפת פסיפס 

מהמאה השישית. כאן טמונים 
שרידיהם של ָמאּורּוס וֶאלֶאּוֶטריּוס 

(St Eleuterius) הקדושים.

שרידיה�של�רצפת�
הפסיפס מבית־התפילה 
על־שם ָמאּורּוס הקדוש 

מהמאה הרביעית 
נמצאים בגן.

פסיפס�
באפסיס

בית־הטבילה
המבנה המתומן נבנה 

במאה השישית. במרכזו 
נמצא אגן ההטבלה, ויש כאן 

גם קטעים מפסיפסים; 
בעורפו מתנשא מגדל 
הפעמון מהמאה ה�16.

�הכוכבים�

. הפסיפסים באפסיס

. גגון�החופה    

�מידע�שימושי�

Eufrazijeva. טל� 432-064-(052). 
# יוני-אוגוסט: 9:00-19:00 מדי 

יום; אפריל-מאי, ספטמבר-
נובמבר: 10:00-14:00.

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ� ����� ועמ� �����

ר ֶנ ר א ב ְק ו ה  ָי ִר ט ס י א ר  ו ז א ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  י ט א ו ר ק 5 45 5

E הגלריה�לאמני�מופת�

ולאמנים�בני�זמננו

Stančićev trg 3. טל� -214-(042)
172. # קיץ: ג'-א' 10:00-18:00; 

חורף: ג'-ו' 10:00-17:00. & 
8 בתיאום מראש ^

בגלריה יש אוסף גדול יצירות מכל 
רחבי אירופה, ובמיוחד ציורי־נוף 
מאת אמנים פלמיים ואיטלקיים 

ודיוקנים מאת ציירים גרמניים 
והולנדיים.

R כנסיית�יוחנן�המטביל
Franjevački trg 8. טל� -213-(042)

166. # מדי יום, 8:30-12:00, 
.17:30-19:00

הכנסייה �ְסבֶטי איוואן ְקְרְסטיֶטלי � 
Sv. Ivan Krstitelj� נבנתה ב־���� 

בסגנון הבארוק באתר של כנסייה 

מהמאה ה־��. את הכניסה הקבועה 
בחזית בסגנון הרנסאנס מעטרים 

גמלון ושני פסלים של פרנציסקוס 
הקדוש מאסיזי ושל אנטוניוס 

הקדוש מּפאדֹובָה. בתוך הכנסייה יש 
שמונה קפלות מסתעפות ובימת־

מטיף מסוף המאה ה־�� המקושטת 
בעיטורי זהב. מגדל־הפעמונים 

מתנשא לגובה של �� מ�.
לפני הכנסייה נמצא העתק של 

פסלו של ההגמון גֶרגֹוריּוס מנִין 
מאת איוואן ֶמשטרֹוביץ�. בבית־

המרקחת הסמוך אצורות יצירות 
אמנות רבות, ובהן גם ציורי־קיר 

אחדים בסגנון אלגורי מאת איוואן 
ראנגֶר (ראו עמ' 206).

P ארמון�ֶהרֶצר
Franjevački trg 6. # קיץ: ג'-א' 

10:00-18:00; חורף: ג'-ו' 
10:00-17:00; שבת וא' 10:00-13:00. 
המוזיאון לחרקים: טל� -658-(042)

760. # שעות פתיחה זהות 
לאלה של הארמון. & 8

הארמון �Palača Hercer� הוקם 
בסוף המאה ה־�� �סמל־המשפחה 
של מייסדו נמצא על דלתו�, ומאז 
���� שוכן בו אגף�החרקים�של�

 Entomološki� מוזיאון�העיר
 .�Odjel Gradskog muzeja

המוזיאון נוסד הודות לחוקר החר־
 �Košćec� קים קֹושֶצ�ץ פְראניֹו

����������, שתרם ב־���� את 
אוסף הטבע שלו לעיר, ובשנים 

���������, המשיכה את עבודתו 
בתו רּוז�יָצה, ביולוגית במקצועה. 

במוזיאון המאורגן למופת שמורים 
אלפי חרקים, יש בו תצוגה של 

צמחים מיובשים, ומדי פעם מאר־
גנים בו תערוכות בנושאים שונים.

מאת אמני מופת מקומיים ועוגב 
המעוטר בדמויות של מלאכים 
מנגנים. גם המנזר הסמוך נבנה 

במאה ה־��, והוא מפורסם בזכות 
ספרייתו� שמורים בה כתבי־יד, 

תעודות על נייר־קלף וספרים מרא־
שית ימי הדפוס. אחדות מהתעודות 
העתיקות ביותר כתובות בקרואטית 

עתיקה �ָקיָקאבְְסקי�.

המכונה ּפּורגֶרי, ואנשיו לובשים 
מדים כחולים ומקושטים מאוד 
וחובשים כובעים מפרוות־דוב.

ממזרח לכיכר ניצב ארמון�
 Palača� �דראשקֹוביץ

Drašković� מסוף המאה ה־��, 
שחזיתו בסגנון הרוקוקו, והפרלמ־

נט של קרואטיה התכנס כאן 
בשנים �������. מולו נמצא בית 

ריץ בסגנון הרנסאנס, אחד 
הבניינים העתיקים ביותר בעיר, 

כפי שמעיד התאריך (1540) החקוק 
על הכניסה.

P המבצר�

ומוזיאון�העיר
 .Strossmayerovo šetalište 7

טל� 658-754-(042). # קיץ: ג'-א' 
10:00-18:00; חורף: ג'-ו' 

10:00-17:00; שבת וא' 10:00-13:00. 
^ 8 &

משפחת האצולה זְרינְְסקי בנתה 
 Stari � את המבצר �ְסטארי גְראד

Grad� על חורבותיו של מגדל 
תצפית, ובמאה ה־�� נוספו לו שני 

מגדלים עגולים �המגדל המרובע 
הוא חלק מהמבנה המקורי�. 

ב־���� שיפץ את המבצר האדריכל 
האיטלקי דֹוֶמניקֹו ֶדל�ָאליֹו 

�dell�Allio�, והסבו למבנה קומו־
תיים בסגנון הרנסאנס ובו קשתות 

ואכסדרות הפונות לחצרות פני־
מיות.

חזותו הנוכחית של המבצר נקבעה 
בתקופתם של הרוזנים לבית ֶאר־
דֹודי, אז נוספו המעוזים והחפיר. 

כיום שוכן בו מוזיאון העיר 
�Gradski Muzej� ומוצגים בו 
כלי־נשק, כלי־קרמיקה, רהיטים, 

עבודות־יד ובית־מרקחת מהמאה 
ה־��. מגדל ליסאק �Lisak� ושרי־

דים מהחומה הם כל שנותר 
מהחומות העתיקות.

 �Varaždin� באזור שסביב מבצר ואראזְ�דין
התגלו שרידים של התיישבות מהתקופה 

 �La Tene� הניאוליתית, של תרבות לָה ֶטן
מתקופת הברזל ושל התקופה הרומית. 

למרות זאת, מוזכרת העיר לראשונה רק 
במסמך מ־����, אז העניק המלך ּבֶלָה 

השלישי את זכויותיה של זאגרב קּוִריָה 
למרחצאות־הספא באזור. ב־���� הכריז 

עליה המלך אנדראש השני עיר חופשית, וזאת החלה להת־
פתח כמרכז מסחר. בסוף המאה ה־�� עברה לידיהם של 
הרוזנים מֶצלְיְְסקי �Celjski�, ולאחר מכן � לרוזנים לבתי 
האצולה פְָרנקֹוּפאן, ברנדנבורג וֶארדֹודי. ב־���� נהרסה 
בשריפה, וב־���� תקפו אותה הטורקים. ב־���� פרצה 

שריפה נוספת שכילתה את בתי העיר, אבל למרבה המזל, 
לא נפגעו מבני הבארוק שבזכותם התפרסמה.

ואראְז'דין 1

עיטור�בדלת�
של�כנסיית�
העלייה�
לשמיים

E כיכר�טומיסלאב
בית=העירייה (גְראְדְסָקה 

 .Trg kralja Tomislava 1 :(ִוֶייצ'ניצָה
טל� 402-508-(042). # בתיאום 

מראש. ארמון דראשקֹוביץ' 
 Trg :('ּפאלאצָ'ה דראשקֹוביץ)

kralja Tomislava 3. ¢ למבקרים.

 �Trg Kralja Tomislava� הכיכר
היא לבה של העיר, ומולה נמצא 

בית־העירייה, אחד המבנים 
העתיקים ביותר בואראזְ�דין. הוא 

נבנה במאה ה־�� בסגנון גותי, אבל 
מאז שופץ ונוסף לו מגדל־שעון. 
הבניין משמש בית־העירייה מאז 

����, אז העניק אותו הנסיך 
גיאורג לבית ברנדנבורג לעיר. בקיץ 

שומר עליו משמר העיר העתיקה 

R קתדרלת�העלייה�

לשמיים
Pavlinska ulica 4. טל� -210-(042)

688. # מדי יום, 9:30-12:30, 
.16:00-19:00

כנסיית העלייה לשמיים 
�Uznesenja Marijina� הפכה 

קתדרלה ב־����. הכנסייה והמנזר 
הצמוד לה נבנו במחצית הראשונה 

של המאה ה־�� בידי המסדר 
הישועי, ובשנים האחרונות עברו 

שניהם לידיו של המסדר הפאוליני.
העמודים הקבועים בחזיתה 

הגבוהה מקנים לה חזות מלאת־
חיים. העיצוב בתוך הקתדרלה הוא 

כולו שיר־הלל לסגנון הבארוק. 
המזבח הראשי משתרע לכל רוחבו 

של אולם־התווך המרכזי ומעוטר 
בעמודים מוזהבים, בעיטורי־טיח 

ובגילופים. במרכזו נמצאת תמונת־
המזבח העלייה לשמיים של מריה 

הקדושה, הדומה ליצירה בשם זה 
מאת טיציאן בוונציה. בקתדרלה 

מתקיימים ערבים למוסיקת 
בארוק.

R כנסיית�השילוש�

הקדוש
Kapucinski trg 7. טל� -213-(042)

550. # ב'-שבת 9:00-12:00, 
18:00-19:00, א' לפני המיסה 

ואחריה.

בכנסייה �Sv. Trojstvo� מתחילת 
המאה ה־�� נמצאים ציורים רבים 
בסגנון הבארוק, רהיטים ואביזרים 

P התיאטרון�הלאומי
 .Ulica Augusta Cesarca 1

טל� 214-688-(042). # להצגות 
בלבד.

 Narodno� התיאטרון
Kazalište� שנבנה בידי הרמן 

ֶהלֶמר ב־���� והוא אחד ממוקדי 
התרבות העיקריים בעיר. בקיץ 

ובסתיו נוהרים אליו אוהבי־
תיאטרון מכל רחבי אירופה כדי 

לחזות בהצגות המועלות בו.

מבט�מהאוויר�על�המבצר��כיום�משכנו�של�מוזיאון�העיר

המזבח�המפואר�בסגנון�
הבארוק�בקתדרלת�העלייה�

לשמיים

מגדל־הפעמונים�של�כנסיית�
יוחנן�המטביל�בכיכר�טומיסלאב

�מידע�שימושי�

 .41,500 * .D1 מפת�הדרכים
 .(042)-210-444 ,Frane Supila £

(060)-333- ,Kolodvorska 17 @
 Ivana Padovca :מקומית n .555

3, 210-987-(042); אזורית: 
 (042)-390-544. ,Franjevački trg 7

 www.tourism-varazdin.hr
_ ערבי הבארוק, ואראזְ'דין, 

(ספטמבר-אוקטובר); 
 ;Gastrolov) גאְסְטרֹולֹוב

אוקטובר).
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�מרכז�העיר�ואראזְ�דין�

ארמון ֶהרֶצר 6
הגלריה לאמני מופת ולאמנים 

בני־זמננו 2
המבצר ומוזיאון העיר 1

התיאטרון הלאומי 8
כיכר טומיסלאב 3

כנסיית השילוש הקדוש 7
כנסיית יוחנן המטביל 5

קתדרלת העלייה לשמיים 4

מקרא�סמלים�
ראו קפל הכריכה האחורית
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מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ� ��� ועמ� ���
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מוקדי העניין העיקריים של 7 
קרואטיה כל אחד מהם זוכה 

לכפולת עמודים. מבנים היסטוריים 
מתוארים תוך שימוש בחתך רוחב של 
חלל הפנים; פארקים לאומיים מלווים 

במפות, שבהן מפורטים מסלולים 
ומתקנים בשטחם; ומוזיאונים חשובים 

מלּווים בתרשימי התמצאות. כמו כן יש 
צילומים של מוקדי העניין העיקריים.

מפת הרחובות המאוירת תקנה 6 
לכם מבט ממעוף הציפור על 
־אזורי עניין בערים ובעיירות החשו

בות, כולל תמונות המלּוֹות בכיתוב 
המתאר את האתרים.

ערים חשובות לכל אחת מהערים 5 
החשובות מוקדש תת־פרק, נפרד 

שבו מפורטים המוזיאונים, המונומנטים 
ואתרים חשובים אחרים. כל מוקדי 

העניין העיקריים מופיעים במפת העיר.

מידע מפורט על כל האתרים 4 
בכל מקום מפורטים מוקדי 

העניין העיקריים. במפה מופיעים 
החופים, הכפרים והעיירות 

החשובות, ובכל האיים מסומנות 
העיירות העיקריות.

מידע שימושי מידע מועיל על 
תחבורה, על שעות פתיחה, על 

אירועים ועל תאריכי הסגירה של 
מוקדי העניין העיקריים.

מפת העיר מציגה את הכבישים 
הראשיים, את תחנות הרכבת 

והאוטובוסים, את החניונים ואת 
לשכות המידע לתיירים.

הכוכבים מדגישים אתרים 
מומלצים במיוחד.
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הים־ק לשפת השוכנת רואטיה
היעדים אחד היא התיכון
באירופה לנופש הבולטים

מעל שאורכו קו־חוף בזכות
מולו הפזורים איים ו־ מ ק
נמלים נמצאים החופים בקרבת
ומסעדות ים ורי וצי עתיקים
אינו הים אך לים הצופות מצוינות

בפנים בקרואטיה היחיד העניין מוקד
וזאגרב דין ואראזְ נמצאות המדינה
מורשת בעלות אופנתיות ערים
פזורים הכפר ובאזורי תרבותית
ופארקי־ עיירות־ספא מבצרים
נסקרים הבאים בעמודים טבע
של העיקריים העניין מוקדי

קרואטיה

הבי־ מימי עיר (132�5
ביצורים המוקפת ניים
בתקופת שהוקמו יפים

ובְמ־ ונציה של שלטונה
אי (עמ' 7�136) לְיֶיט

עצי־אורן ומכוסה בתולי
לשפת ציורי מנזר ובו

שלווים ומפרצים האגם
הוא דלמטיה לחופיו

ביותר היקר האזור
החוויות ואחת בקרואטיה
היא כאן ביותר המענגות

כיפת־ תחת ארוחה
הים נוף מול השמיים

והקרירים הצלולים במים טבילה
מהרה ועד נוסף נפלא בילוי היא

ההליכה באמנות אתם גם תשלטו
והחדות הקטנות האבנים על

שעליו ושטוח חם סלע ותמצאו
על הסיור בנוחות להשתרע ניתן
(עמ'  דּוּברֹובניק של חומותיה
גגות של הפסיפס 7�140) מעל

הוא העיר של הכתומים הרעפים
הביקור גם וכך נפלאה חוויה

בספליט דיֹוקלֶטיאנּוס בארמון
מגוון ובו מתחם (עמ' 123�118)

אדריכליים סגנונות של רב
ועד העתיקה רומא מימי

גם היכונו והבארוק הרנסאנס
טרֹוגיר של בקסמה להישבות

ויפה עתיקה עיר (עמ' 5�112)
אי על הנמצאת

לגלות את קרואטיה

איסטִריָה אזור
וְקבארנֶר

ויפות עתיקות ערי־נמל
המלכותית אֹוּפאִטיָה
אגמי הלאומי הפארק

ּפְליְטביֶצה
ראּב האי

ידועות איסטִריָה בחבל הנמל ערי
במגדלי האיתנות בחומותיהן

מימי־הביניים ובבתים הכנסיות
סמטאות של לאורכן הניצבים

המובי־ ומרוצפות־אבן תלולות
היא רֹוביני ציוריים לנמלים לות
מוקדי אבל (עמ' 56) שבהן היפה

בּפֹוֶרץ נמצאים נוספים עניין
הבזיליקה (עמ' 5�53), ובה

(עמ'  ובּפּולָה ֶאּופראזיּוס ש ע
האמפיתיאטרון 3�60) ובה
כדי הראשונה מהמאה הרומי
(עמ' 67)  מאֹוּפאִטיָה ליהנות

באחד חדר הזמינו במלואה
הנמצאים ה־ מהמאה המלונות
הם הים שלשפת הטיילת לאורך

למעמד כאחוזות־נופש הוקמו
האוסטרית הקיסרות של האצולה

קריסטל בנברשות ומתאפיינים

עמודים ובהם באולמות־פאר
בפארקים טיח בעיטורי המכוסים

והניגוד בקפידה גזומים ובגנים
האיטלקיים האזורים לבין בינם
מאוד בולט איסטִריָה של יותר

אגמי הלאומי הפארק
(עמ' 7�86) הוא ּפְליְטביֶצה

שבאוצרות המופלא רבים לדעת
של ובסופו קרואטיה של הטבע
המצוקים האגמים בין טיול־יום

בו הפזורים והמפלים היערות
תחושת ומלאי נפעמים תיוותרו

השחייה לאוהבי מרעננת קרירות
בלֹו־ המבודד בחוף לבקר מומלץ

(עמ' 3�82) ראּב שבאי ּפאר
ביותר המרהיבים האיים אחד

ְקבארנֶר במפרץ

והלבן החולי בחוף נופשים
דלמטיה במאקאְרְסָקה

דלמטיה

האיים בין נינוח טיול
למאכלי־ים מצוינות מסעדות

רבים רחצה חופי
של לאורכו עתיקות ערי־בירה

קו־החוף

באזור באיים לבקר לתיירים נוח
המעבורות בזכות דלמטיה

בתדי־ אליהם המפליגות הרבות
(עמ'  בְחבאר בקרו גבוהה רות

הלבנ־ ניחוח ממלא 7�126) שבה
(עמ'  ּולָה בקֹורצ האוויר את דר

זאגרב

שוקקים חיי־לילה
מרהיבה עילית עיר
וכנסיות קתדרלות
ומוזיאונים גלריות

חסתה שבהן רבות שנים לאחר
של בִצלה קרואטיה של בירתה

ימיה את זאגרב משחזרת בלגרד
מתעוררת בלילה והגאים היפים
המגוון את ומספקת לחיים העיר

של בקרואטיה ביותר המשובח

של פסיפס
מּפֹוֶרץ ישו

והציורי העתיק הרומי הנמל
איסטִריָה ברֹוביני

מיֶשה יֶירולים מאת ּפ בקֹולֹוֶצ צהריים
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תיאטראות מסעדות קזינו ברים
העיר ואולמות־מופעים

ובה (עמ' 7�151) העילית
מימי־הביניים יפות סמטאות
היא נפלא ונוף רכבל כנסיות
ביותר היפה הרובע ספק ללא
העלייה קתדרלת בזאגרב

הקדושה מריה של לשמיים
הניאו־ (עמ' 150) וצריחיה

העיר לב מעל מתנשאים גותיים
ביקור הוא נוסף מהנה בילוי

של והמוזיאונים הגלריות בשלל
לאמני בגלריה בייחוד העיר

(עמ' 3�162) ובגלריית מופת
(עמ' 5�153) ֶמשטרֹוביץ

ביותר המפורסם לאמן המוקדשת
קרואטיה של

וּבאראניָה ְסלאבֹוניָה

ריט קי קֹוּפאצ הלאומי הפארק
היפה אֹוִסיֶיק

טֹוּפֹוליֶיה של הכפרי הקסם

של הפוריים המישורים בתוך
הפארק נמצא ְסלאבֹוניָה חבל

(עמ'  ריט קי קֹוּפאצ הלאומי
מרהיב ביצות אזור (194�5

בסירה בשטחו לטייל שמומלץ
של עצום מהעושר להתרשם כדי
צעדו וציפורים דגים בעלי־חיים

ְדראבָה נהר לאורך בנחת
ובקיץ (עמ' 3�190) באֹוִסיֶיק

כדי ערב לעת במימיו טבלו
(עמ'  ה בְטבְְרגָ מהסיור להתקרר

הבארוקי העיר מרכז  (191�3
באזור ה־ מהמאה היפה

סביב המקסים הכפר
(עמ' 189)  טֹוּפֹוליֶיה
מחרוזות לייבוש תלויות
ברבים חריפים פלפלים של
ניכ־ שבהם מבתי־החווה
הונגריות השפעות רות

זה באזור רבים במקומות
בבירור נראים עדיין
הכאובים הסימנים

האז־ מלחמת שהותירה
אבל ביוגוסלביה רחים
היא המחודשת הבנייה
של המפעים לחוסנה חיה עדות

האדם רוח

הצפוניים המחוזות

הבארוקית דין ְ ואראז
מרשימים מבצרים

היסטוריות ערי־מרחצאות

מחברת הצפוניים המחוזות את
באזורי־ הפרושה כבישים רשת

ומורי־ עגלגלות גבעות בין הכפר
במכו־ בהם לטייל ומומלץ קות

לשכור ניתן שאותה נית
ביר־ (עמ' 3�202) דין ְ בואראז
בעיר קרואטיה של לשעבר תה
טירה אמנם יש ה־ מהמאה

אבל מימי־הביניים ובית־עירייה
ומו־ מקסימה אווירה בה שוררת

האוסטרי הבארוק של בהקת
מרוצפי־האבן הרחובות בזכות

עם ובתי־הקפה היפות הכנסיות
השמיים כיפת תחת השולחנות
מהמאה טאּבֹור וֶליקי מבצר
יפה (עמ' 210) נראה ה־

יותר אף ממנו ומרשים מבחוץ
מהמאה אן ְטָרקֹוְשצ מבצר

לאגם הצופה (עמ' 7�206) ה־
הביקור על תוותרו אל

טֹוּפליֶצה דינְְסֶקה בואראז
מהת־ מרחצאות עיר (עמ' 213)
ירוק ביער השוכנת הרומית קופה

ועבות

הצפוניים במחוזות הנמצא טאּבֹור וֶליקי המרשים המבצר

האצולה משפחות 3�172 של
יותר רחוק ומעט הקרואטיות
באֹוגּולין בסיסאק מהעיר
קֹוסָטאינִיָצה ובְחְרבאצָקה

מבצרים ניצבים (עמ' 5�174) 
האזור של עברו על המעידים
לנסוע מומלץ הטבע לחובבי

אל דרום־מזרח לכיוון מזאגרב
ּפֹוליֶיה לֹונְיְְסקֹו הטבע פארק
סוסי חיים שבשטחו (עמ' 176)

טּורֹוּפוליֶיה חזירי ּפוסאבינָה
ופזו־ שחורות וחסידות נקודים

מזון לעישון בקתות בו רות

קרואטיה מרכז

הקסומה סאמֹוּבֹור
ומבצרים כפריות אחוזות

ּפֹוליֶיה לֹונְיְְסקֹו הטבע פארק

מספר פזורים קרואטיה במרכז
זאת ולמרות מקסימים אתרים

המעטים התיירים אותה פוקדים
לזאגרב ממערב ממש ביותר
המיוערות הגבעות במעלה
נמצא לאזור האופייניות

הכפר (עמ' 170) סאמֹוּבֹור
בצבעים בבתים מתפאר המטופח

יפה ובנחל בגשרי־עץ רכים
פורל דגי שוחים שבמימיו
עתיקות שרידי בו יש וכן

מסלולי ה־ מהמאה
ומסעדות נפלאים הליכה

המקו־ למטבח משפחתיות
בנקני־ לפתוח מומלץ מי

המוג־ המקומיות קיות
מעושן חרדל עם שות
קרם־ בעוגות ולסיים
ְקֶרְמשְניָטה �  שניט
באזורי kremšnita

פזורות לזאגרב סמוך הכפר
עמ' הכפריות האחוזות

של לשמיים העלייה קתדרלת
בזאגרב הקדושה מריה

שחורה חסידה
הטבע פארק
ּפֹוליֶיה לֹונְיְְסקֹו

תלויים חריפים פלפלים
בטֹוּפֹוליֶיה בשמש לייבוש

ּבאראניָה
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מודגש בכתב עמודים מספרי
עיקרי למופע מתייחסים

א
24 בקרואטיה אביב

ְמלְיֶיט יֶיזֶרֹו וֶליקֹו הגדול אגם ה
136 Veliko Jezero
ָאלּבֶרטינֶלי וחווה אדם
165 Albertinelli

האפיפיור השני אדריאנוס
35 Hadrian II
22-3 אדריכלות

23 מודרנית אדריכלות
Uberti דומניקו אּוּבֶרטי

126 Domenico
174 11 Ogulin אֹוגּולין

Augustus קיסר אוגוסטוס
174 31 30 Emperor

Augustinčić ָאנטּון יץ ָאּוגּוְסטינצ
20 Antun

זאגרב מירֹוגֹוי בית־הקברות
163 Mirogoj Cemetery
210 טיטֹו לזכר האנדרטה

העולם מלחמת לזכר האנדרטה
 World War II ּבאטינָה השנייה

189 monument
ָאנטּון ש ע והגלריה המוזיאון

 Antun ְקלאניֶיץ יץ ָאּוגּוְסטינצ
 Augustinčić Museum and

211 Gallery
211 הולדתו מקום

153 צניעות
79 Ughetti אּוגֶטי

96 Ugljan אּוגְלְיָאן
161   Houdon אן־אנטואן ז אּודֹון

Jean Antoine 
Udine דָה ֹובאני ג אּודינֶה

152 Giovanni da
ומוזיאון האחוזה בית אֹודֶסקאלְקי

 Odescalchi אילֹוק העיר
 Manor and Civic Museum

187
ליבְיֹו קומנדר אֹודֶסקאלְקי

 Odescalchi Commander
187 Livio

32 Avars אווארים
171 Ozalj אֹוזָאי

110 Otavice אֹוטאביֶצה
EI Otto I הקיסר הראשון אוטו

36 Emperor
279 278 276 275 אוטובוס

280 זאגרב
281 כרטיסים

 Eugene סאבֹוי לבית הנסיך אֹויגֶן
189 of Savoy Prince

122 Ujević Tin ִטין אּויֶיביץ
ומשקאות אוכל

236-7 אוכלים מה

238-9 שותים מה
235 מצרכים

253 קניות
מסעדות גם ראו

16 אוכלוסייה
97 Olib אֹוליּב

ספורט לענפי אולימפיאדה ה
 Olympics י אנצ ּברֹוג עתיקים

26 of Ancient Sports
Umago Umag אּומאגֹו אּומאג

52
225 מלונות

242 מסעדות
25 פסטיבלים

15 המאוחדות אומות ה
128 Omiš אֹומיש

24 פסטיבלים
78-9 Omišalj אֹומישאלי

73 Unije אּונִיֶיה
188 142 101 ו אונסק

90 86 54 העולם מורשת אתרי
112

72 Osor אֹוסֹור
 Osor Music למוסיקה הפסטיבל

25 Festival
42 Ustaše אּוסטאֶשה

181 39 11 Osijek אֹוסיֶיק
190-93

רחובות מפת ה ְטבְְרגָ המבצר
192-3 מאוירת

232 מלונות
248 מסעדות

191 מפה
279 נמל־תעופה

27 24 פסטיבלים
81 Uskoks אּוסקֹוקים

67 49 10 Opatija אֹוּפאִטיָה
223 מלונות

241 מסעדות
27 פסטיבלים

130 Opuzen אֹוּפּוזֶן
 St Euphemia הקדושה ֶאּוֶפמיָה

56
275 אופנוע

 Opeka ויניָצה פארק אֹוֶּפָקה
205 Park

Euphrasius ההגמון ֶאּוְפראזיּוס
54 Bishop

 Opera ּפּולָה פסטיבל אופרה
24 Fesitval

170 169 Okić אֹוקיץ
131 Orebić אֹוֶרּביץ

 Urban האפיפיור החמישי אּורּבָנּוס
71 V

197 Orahovica אֹוָרהֹוביָצה
 Europe אֹוִסיֶיק שדרה ֶאּורֹוּפ

190-91 Avenue
 Aurelian Emperor קיסר ָאּוֶרליּוס

31 30

יּוראי דָלָמטינאץ ראו ֹו ֹורג ג אֹורסיני
Orsini טרֹוגיר של ההגמון אֹורסיני

113 Bishop of Trogir
וְְרסאר ראו אֹוְרֶסָרה

 Country טיול כפריות אחוזות
172-3 House tour

174 Attila ָאטילָה
Ibrišimović לּוָקה איּברישימֹוביץ

185 Luka
176 Ivanić Grad ־גְראד איוואניץ
 Iveković Oton אֹוטֹון איווֶקֹוביץ

185 161
שושנה מאיְְסטֹור איזגּוּבְלְיֶינֹוגְסינָה

Izgubljenogsina והזקנים
Majstor 164

איים
146-7 ֶאלאפיטי איי

96-9 זאדאר איי
127 ּפאקלֶני איי

135 ּבאדִיָה
125 ּביֶשבֹו

124-5 ּבְראץ
58-9 ּבְִריּוני הלאומי הפארק

125 ויס
126-7 ְחבאר

135 לאסטֹובֹו
146 לֹוקרּום

73 לֹושיני
136-7 ְמלְיֶיט
279 מעבורת

102-3 ּפאג
72 ְצֶרס

132-4 ּולָה קֹורצ
78-9 ְקְרק
82-3 ראּב

124 שֹולָטה
127 דרֹו ְשֶצ

73 Ilovik אילֹוביק
187 Ilok אילֹוק
30 29 אילירים

 Illyrian התנועה אילירית
40 movement

157 ֶמשטרֹוביץ אימהּות
 Aimone of סאבֹוי לבית ַאיְמֹונֶה

42 Savoy
האפיפיור 11 ה אינֹוֶקנטיּוס

39 Innocent XI
271 267 אינטרנט

 Ingoli Matteo מתיאו איניֹולי
128 127

 Istria and אזור וְקבארנֶר איסטִריָה
49-87 10 Kvarner area

37 היסטוריה
ּפליטביֶצה אגמי הלאומי הפארק

86-7
58-9 ּבְִריּוני הלאומי הפארק

ריְסנְיאק הלאומי הפארק
74-5

68-9 המבוצרות בעיירות טיול

אינדקס
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222-6 מלונות
240-42 מסעדות

50-51 מפה
 Icon ּולָה קֹורצ גלרייה איקונות

133 Gallery
13 מפה אירופה

142 43 16 האיחוד אירופי ה
221 220 נוער אכסניות

 St Eleuterius הקדוש ֶאלֶאּוֶטריּוס
54

 Elaphite Islands איים ֶאלאפיטי
146-7

66 painter Albert צייר אלברט
וחווה אדם ָמריֹוטֹו ָאלּבֶרטינֶלי

Albertinelli Mariotto 165
 Alighieri Nicolò ניקולו ָאליגְיֶירי

153
238 משקאות אלכוהוליים

האפיפיור השלישי אלכסנדר
92 82 Alexander III

 Alexander the מוקדון אלכסנדר
29 Great

יוגוסלביה מלך אלכסנדר
42 Alexander King

188 Eltz האצולה משפחת ֶאלְץ
20 Aleši Andrija ָאנְדְִריָה ָאלֶשי

23
שיּבֶניק הקדוש יעקב קתדרלת

108 Cathedral of St James
109

הקדוש לורנציוס קתדרלת
  Cathedral of St ְטרֹוגיר

113 112   Lawrence
269 אמבולנס

 Art Pavilion זאגרב ביתן אמנות
162

ספליט הלאומית הגלריה אמנות
122-3 National Art Gallery

20-21 ואמנים אמנות
הלאומי המוזיאון נאיבית אמנות

 National Museum of זאגרב
159 154 Naive Art

ּפּולָה אמפיתיאטרון
62-3 49 10 Amphitheatre

257 255
הונגריה מלך השלישי אנדראש

András III King of Hungary
38

 King הונגריה מלך השני אנדראש
37 András II of Hungary

202 Varaždin דין ְ ואראז
 Topusko טֹוּפליֶצה טֹוּפּוְסקֹו

174 Toplice
 Zrinski זְרינְְסקי שושלת

177 dynasty
Andreotti פאולו אנדריאוטי

145 Paolo
 Andrijić Marko מרקו ָאנדִריִיץ

132
Anastasia הקדושה אנסטסיה

94 St

 Anastasius St הקדוש אנסטסיוס
117 116

האצולה משפחת ֶאסֶטרהאזי
189 Esterházy

Vespasian הקיסר אסּפסיָאנּוס
130 62 Emperor

ֶמשטרֹוביץ רחוקים אקורדים
122

264 24-7 אקלים
 Erdödy Count קרל הרוזן ֶארדֹודי

176 Karl
 Erdödy האצולה משפחת ֶארדֹודי

211 202 173 170
171 Erdödy Petar ֶּפטאר ֶארדֹודי

188 Erdut ֶארדּוט
איְסְטִריָה של המוזיאון ארכיאולוגיה

 Archaeological ּפּולָה
61 Museum of Istria

זאגרב מוזיאון ארכיאולוגיה
 Archaeological Museum

162-3
זאדאר מוזיאון ארכיאולוגיה

93 Archaeological Museum
ספליט מוזיאון ארכיאולוגיה

123 Archaeological Museum
ְצֶרס מוזיאון ארכיאולוגיה

72 Archaeological Museum
החצר דיֹוקלֶטיאנּוס ארמון

 Peristyle ספליט הפנימית
120 118

זאגרב ההגמון ארמון
152-3 Archbishop s Palace

 Bishop s בצי ְקריזֶ ההגמון ארמון
215 Palace

זאגרב הלאומי ארמון ה
156 National Palace

 Prince s ראּב הנסיך ארמון
82 Palace

 Count s שיּבֶניק הרוזן ארמון
106 Palace

דּוּברֹובניק הֶרקטֹור ארמון
145 140 Rector s Palace

ארמונות
 Palace of ספליט דיֹוקלֶטיאנּוס

118 47 10 Diocletian
120-21

 Bishop s י בְצ ֶ ְקריז ההגמון
215 Palace

זאגרב הראשי ההגמון
152-3 Archbishop s Palace

 Viceroy s זאגרב למלך המשנה
158 154 Palace

82 Prince s Palace ראּב הנסיך
 Count s Palace שיּבֶניק הרוזן

106
 Rector s דּוּברֹובניק הֶרקטֹור

145 140 Palace
זאגרב ־אֹורשיץ וֹויקֹוביץ

23 Vojković Oršić Palace
 Stafileo טרֹוגיר ְסטאפילֶאֹו

112 Palace

 Sponza דּוּברֹובניק ְסּפֹונָצה
144-5 141 23 Palace

 Foscolo שיּבֶניק פֹוסקֹולֹו
106 Palace

 Čipiko Palace טרֹוגיר יּפיקֹו צ
114

189 Ernestinovo ֶארנְֶסטינֹובֹו
36 Arpad King המלך ָארּפאד

 Arpad dynasty שושלת ָארּפאד
38

ֶמשטרֹוביץ החוף על אשה
157 Meštrović

160 רנואר רוחצת אשה
איסטִריָה של המוזיאון אתנוגרפיה

 Ethnographic ּפאזין
65 Museum of Istria

זאגרב מוזיאון אתנוגרפיה
161 Ethnographic Museum

ּוּפאניָה ז מוזיאון אתנוגרפיה
 Ethnographic Museum

187
ניֶצה מֹושֶצ מוזיאון אתנוגרפיה
66 Ethnographic Museum
ֶסלֹו ְסטארֹו מוזיאון אתנוגרפיה

 Ethnological קּוְמרֹובֶץ
210-11 Museum Staro Selo

ב
אצולה משפחת ּבאּבֹוניץ

175 Babonić
 Babino ְמלְיֶיט ּפֹוליֶה ּבאּבינֹו

137 Polje
162 Babić Ljubo לְיּוּבֹו ּבאּביץ

135 Badija ּבאדִיָה
31 30 Batone ּבאטֹונֶה

189 Batina ּבאטינָה
57 Valle Bale ואלֶה ּבאלֶה

26 פסטיבלים
Bassano דָה אנטוניו ּבאסאנֹו

55 Antonio da
Bassano דָה לֵיָאנדרֹו ּבאסאנֹו
147 127 126 Leandro da

Bastl וְיֶיקֹוסלאב ּבאְסְטל
161 Vjekoslav
79 Bakar ּבאקאר

25 פסטיבלים
וּבאראניָה ְסלאבֹוניָה ראו ּבאראניָה

64 Barban ּבארּבאן
26 פסטיבלים

23 אדריכלות בארוק
דין ְ ואראז מוסיקה ערבי בארוק

26 Baroque Evenings
79 Baška ּבאשָקה

266 בגדים
252-3 עניבות

211 Bedekovčina ינָה ּבֶדֶקֹובְצ
הבינלאומי הפסטיבל בובות

 International Doll זאגרב
26 Festival

 Buvina Andrija אנדריאה ּבּובינָה
20
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Bogdanović ּבֹוגדאן ּבֹוגדאנֹוביץ
175 Bogdan

184 Bogomili ּבֹוגֹומילי
Bogišić בלתזאר ּבֹוגישיץ

147 Baltazar
Budislavić איוואן ּבּודיסלאביץ

113 Ivan
Budrišić מגדלנה ּבּודרישיץ

83 Magdalena
96 Božava אבָה ּבֹוז

68 Buzet ּבּוזֶט
וגנים פארקים ראו גנים בוטאניים

אצולה משפחת ּבֹוְטיָאני
214 Batthyany

 Botticelli Sandro סנדרֹו לי בוטיצ
165

52 Buje ּבּויֶיה
26 פסטיבלים

124 2 Bol ּבְראץ ּבֹול
32 Bulgars בולגרים

Bollé Hermann הרמן ּבֹולֶה
זאגרב מירֹוגֹוי הקברות בית

163 Mirogoj Cemetery
של הקדושה מריה כנסיית
ּביְסְטריָצה מריה השלגים

 Sanctuary of St Mary of the
211 Snows

זאגרב העיצוב מוזיאון
 Museum of Arts and Crafts

160
הקדושים וקיריליּוס ֶמתֹודיּוס

 Saints Cyril and זאגרב
159 Methodius

הקדוש סטפנּוס קתדרלת
 Cathedral of St זאגרב

152 Stephen
69 Boljun ּבֹוליּון

116 Bulić Frane ְפראנֶה ּבּוליץ
וֹודְנְיאן פסטיבל ּבּומּבארי ה

26 Bumbari Festival of the
Bombelles מרקו הרוזן ּבֹומּבֶל

205 Count Marko
Bonino of Milan ממילאנו ּבֹונינֹו

הכנסייה של האוצר בית
133 ּולָה קֹורצ

 St שיּבֶניק הקדושה ברברה
106 Barbara

דוברובניק הדומניקני המנזר
146

 St ּולָה קֹורצ הקדוש מרקּוס
132 Mark

הקדוש דֹוְמנִיּוס קתדרלת
 Cathedral of St ספליט

121 Domnius
שיּבֶניק הקדוש יעקב קתדרלת

108 Cathedral of St James
131 Bunić Župan ּוּפאן ז ּבּוניץ

Bosnia בוסניה־הרצגובינה
130 Herzegovina

 Boschetus Juan חּוָאן טּוס ּבֹוסֶצ
126

Buffalini אנדריאה ּבּופאליני
145 Andrea

Bučevski ֶאָּפמינֹונדאס בְְסקי ּבּוֶצ
159 Epaminondas

 Bokanić Trifun ְטריפּון ּבֹוקאניץ
113

 Bukovac Vlaho וְלאהֹו ּבּוקֹובאץ
160 147 123

162 אֹוסָמן על חולם גּונדּוליץ
 Bordon Paris ּפאריס ּבֹורדֹון

145
Bosch הירֹונימּוס ּבֹוש

161 Hieronymus
269 בטיחות
254-7 בידור

196 183 Bizovac ּביזֹובאץ
49 32-3 האימפריה ביזנטית

268 בריאות ביטוח
215 Bjelovar ּבְיֶילֹובאר
162 Bilak F פ ּבילאק

189 Bilje ּביליֶה
235 Bistros ּביְסְטרֹוס

110 33 Biskupija ּביסקּוִּפיָה
238 בירה

125 Biševo ּביֶשבֹו
ּולָה קֹורצ הכנסייה של האוצר בית

132-3
הקתדרלה של האוצר בית
145 140 דּוּברֹובניק

המטביל יוחנן ש ע הטבילה בית
Baptistry of St John ספליט

118
 Town Hall טרֹוגיר בית־העירייה

114
 Town Hall ִריֶיָקה בית־העירייה

70
 Blaise of מטרֹוגיר ּבְלאז ּבֶלאזיּוס

133 114  Trogir
142 St Blaise הקדוש ּבֶלאזיּוס

145
134 Blato ּבְלאטֹו

 Bela IV הונגריה מלך הרביעי ּבֶלָה
37 36

197 וירֹוביטיָצה
158 149 זאגרב
170 יְָסְטֶרּבְָרְסקֹו

102 העיירה ּפאג
184 גָה ֶ ּפֹוז

 Bela III הונגריה מלך השלישי ּבֶלָה
202

 Bela Nedeja ָקסטאב נֶדֶיָה ּבֶלָה
27

 Baljanska ּבאלֶה נֹוץ ּבָליאנְְסָקה
26 Noć

ֹובאני ג ּבֶליני
הקדושים וּבֶנֶדיקטּוס ניקולאּוס

Bellini Giovanni S
165

 Bellini Gentile נטילֶה גֶ ּבֶליני
114 113

213 Belec ּבֶלֶץ

Benetović מרטין ּבֶנֶטֹוביץ
127 126 Martin

 Building of אֹוִסיֶיק המשמר בניין
192 the Guard
272 267 בנקים
18-19 בעלי־חיים

ְּפליְטביֶצה אגמי הלאומי הפארק
86-7

58-9 ּבְִריּוני הלאומי הפארק
137 ְמלְיֶיט הלאומי הפארק

101 ּפאקלֶניָצה הלאומי הפארק
74 ריְסנְיאק הלאומי הפארק

11 ּפֹוליֶיה לֹונְיְְסקֹו הטבע פארק
176

11 ריט קי קֹוּפאצ הטבע פארק
194-5

עם נסיעה אישורי בעלי־חיים
264

 Becić Vladimir ולדימיר ּבֶציץ
162

 Branimir Duke הדוכס ּבְראנימיר
163 36 22

134 124-5 2 Brač ּבְראץ
226 מלונות

243 מסעדות
124 מפה

279 נמל־התעופה
ספליט כיכר ה ראדיָצ ה ּבְראֶצ

122 Braće Radića Square
32 פלישות ברברים

196 Brođanci אנצי ּבְרֹוג
26 17 פסטיבלים

ְסלָבֹונְְסקי ּבְרֹוד קֹולֹו ּבְרֹודְְסקֹו
24 Brodsko Kolo

173 Brezovica ּבְֶרזֹוביָצה
268-9 בריאות

37 Bribir רוזנים ּבריּביר
 Brijuni הלאומי הפארק ּבְִריּוני

58-9 19 National Park
222 מלונות

רוזנים ־גְָרּבְָרְסקי ּבֶריסלאביץ
185 Berislavić Grabarski

 Holy League הקדושה ברית ה
39

קרואטיה של מושל הּבאן ברנרדין
177 Bernard Ban of Croatia

 Bernardino of מּפארמה ברנרדינו
131 Parma

268 בתי־חולים
268 בתי־מרקחת

257 256 בתי־קולנוע
269 ציבוריים בתי־שימוש

ג
הבינלאומי הפסטיבל אז ג

 International Jazz נְיאן ְ גְרֹוז
25 Festival

21 Gaži Dragan דְראגאן י גאז
40 Gaj Ljudevit לְיּודֶביט גאי

207
161 Giambologna אמּבֹולֹוניָה ג
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186 Đakovo אקֹובֹו ג
232 מלונות

248 מסעדות
25 17 פסטיבלים

אקֹובֹו ג וֶזֹובי אקֹובְְסקי ג
25 Đakovski Vezovi

176 Garić גאריץ
 Our ספליט החסד רבת גבירתנו

123 Lady of Grace
שלוש גשר סקו פרנצ גּוָארדי

ֹו קאנאֶרג תעלת מעל הקשתות
Guardi Francesco 164

Goya דה פרנסיסקו גויה
161 Francisco de

60 Joyce James יימס ג ויס ג
 Gojković Matej מאֵטיי גֹויקֹוביץ

113
261 גולף

123 ספליט מבצר גֹומיליָקה
 Gomilica Kaštel

ּבּוקֹובאץ אֹוסָמן על חולם גּונדּוליץ
Gundulić Imagining Osman

162 Bukovac
146 Gučetić Ivan איוואן טיץ גּוֶצ

215 Đurđevac ביץ ּורגֶ ג
161 Giorgione ֹונֶה ֹורג ג

174-5 Gora גֹוָרה
 Gorup האצולה משפחת גֹורּוּפ

210
176 Görner Josip יֹוסיּפ גֹורנֶר

32 גותים
 Gothic אדריכלות גותית

22 architecture
18-19 גיאוגרפיה

134 בדלמטיה גיאולוגיה
ברנדנבורג לבית הנסיך גיאורג
George of Brandenburg

202 Prince
 St George s יום הקדוש גיאורגיוס

24 Day
ספליט מבצר הקדוש גיאורגיוס

123 St George s Castle
הכתב בעקבות טיול גְלאגֹוליתי

 Glagolitic Documents Trail
69 of

 Glagolitic כתב גְלאגֹוליתי
34 alphabet

100 Gladeslaus גְלאדֶסלָאּוס
259 גלישת־רוח

מוזיאונים ראו גלריות
 Gena Boris ּבּוריץ בוריס גֶנָה

115 Burić
163 זאגרב גן־החיות

269 גניבות
וגנים פארקים ראו גנים

 Generalić Ivan איוואן גֶנֶָרליץ
159 21

21 חוטבי־העצים
21 Generalić Josip יֹוסיּפ גֶנֶָרליץ

197 Grad Ružica יָצה רּוז גְראד
129 Gradac גְראדאץ

Granicije גָּבִריֶיל גְראניִציֶיה
184 Gabrijel

65 Gračišće ה ישֶצ גְראצ
Gregory מנִין ההגמון גֶרגֹוריּוס

203 100 Bishop of Nin
האפיפיור השביעי גְֶרגֹוריּוס

37 36 Gregory VII
Grožnjan גְריזינְיאנָה נְיאן ְ גְרֹוז

52 Grisignana
25 פסטיבלים

 Groppelli Marino מרינו גְרֹוֶּפלי
140

נְיאן ְ גְרֹוז ראו גְריזינְיאנָה
האצולה משפחת גְרימאני

64 Grimani
26 גשם

ד
 Dalle אנטוניו מאֶסניֶיה דאלֶה

108 Masegne Antonio
189 Darda דארדָה

184 Daruvar דארּובאר
232 מלונות

248 מסעדות
Dvigrad דּוֶאָקסֶטלי דְביגְראד

64 Duecastelli
271 270 דואר

271 אלקטרוני דואר
47 10 Dubrovnik דּוּברֹובניק

140-46
38 היסטוריה

226-7 מלונות
243-4 מסעדות

143 מפה
מאוירת רחובות מפת

140-41
277 נמל־תעופה

257 255 25 הקיץ פסטיבל
27 26 17 פסטיבלים
ציור אסכולת דּוּברֹובניק

146 Dubrovnik School
146 רכבל דּוּברֹובניק

Dobričević לֹוברֹו ביץ דֹוּבריֶצ
21 Lovro

96 91 Dugi Otok אֹוטֹוק דּוגי
244 מסעדות

 Dujmo Count מְקְרק הרוזן דּויְמֹו
177 of Krk

153 Dulčić Ivo איבֹו יץ דּולצ
דּוּברֹובניק המנזר דומיניקני

141 Dominican Monastery
146

116 St Domnius הקדוש דֹוְמנִיּוס
123 121

95 Donat ההגמון דֹונאטּוס
Donegani איניָאציֹו דֹונֶגאני

186 Ignazio
 Donji Miholjac מיהֹולְיאץ דֹוניִי

196
Donner ָרפאל גיאורג דֹונֶר

133 George Raphael

לזכרה אירוע ביץ ֵּפיאֶצ דֹוָרה
 Dora Pejačević ה נאשיֶצ

27 Memorial
156 Durieux Tilla טילָה דּוְריֹו

259 דיִג
סיָרקּוזָה שליט דיוניסוס

29 Dionysios of Syracuse
125

Diocletian הקיסר דְיֹוקלֶטיאנּוס
31 30 Emperor

10 ספליט דיֹוקלֶטיאנּוס ארמון
120-21 47

121 דיוקן
117 116 סאלֹונָה

וֹודְנְיאן ראו דינְיאנֹו
 Dürer Albrecht ָאלְּבְֶרכט דיֶרר

152
dell Allio דֹוֶמניקֹו ָאליֹו דֶל

202 Domenico
 Della האמנים משפחת רֹוּבִיָה דֶלָה

161 Robbia
89-147 10 Dalmatia דלמטיה

96-9 זאדאר ָאיי
134 גיאולוגיה

39 37 היסטוריה
136-7 ְמלְיֶיט הלאומי הפארק

98-9 קֹורנאטי הלאומי הפארק
104-5 ְקְרָקה הלאומי הפארק

129 כרמים
226-30 מלונות
243-6 מסעדות

90-91 מפה
אֹורסיני ֹו ֹורג ג יּוראי דָלָמטינאץ
 Giorgio Dalmatinac Juraj

123 23 20 Orsini
דּוּברֹובניק הֶרקטֹור ארמון

145 Rector s Palace
טרֹוגיר ְסטאפילֶאֹו ארמון

112 Stafileo Palace
שיּבֶניק פֹוסקֹולֹו ארמון

106 Foscolo Palace
142 דּוּברֹובניק חומות

דּוּברֹובניק ָטה מינֶצ מגדל
142 Minčeta Tower

131 Ston סטֹון
103 Pag Town העיירה ּפאג

הקדוש דֹוְמניּוס קתדרלת
 Cathedral of St ספליט

121 Domnius
שיּבֶניק הקדוש יעקב קתדרלת

108 Cathedral of St James
134 109

277 תחנות דלק
182 19 12 Danube נהר דנובה

189 188 187
194 ריט קי קֹוּפאצ הטבע פארק

153 64 Dante דָנֶטה
136 Desa הדוכס דֶָסה

180 19 12 Drava נהר דְראבָה
199 193 182

68 Draguč דְראגּוץ



ס ק ד נ י א 2 8 6

163 Dražić Dozo דֹוזֹו יץ דְראז
Drašković יאנקֹו דראשקֹוביץ

40 Janko
Drašković יּוראי דראשקֹוביץ

207 Juraj
האצולה משפחת דראשקֹוביץ

173 Drašković
264 דרכונים

110 Drniš דְְרניש
17 דת

ה
 Hauser Eduard אדוארד האוזר

191
Hayez סקו פרנצ האיֶיץ

73 Francesco
Hamzić מיהאליֹו האמזיץ

145 Mihajlo
ּפֹוֶרץ ֶאּופראזיּוס ש ע הבזיליקה

22 10 Basilica of Euphrasius
54-5 46

 Habsburg האימפריה הבסבורגית
49 40-41 39 15 empire

Hegedušić ְקְרְסטֹו ֶהגֶדּושיץ
214 21 Krsto

68 Hum הּום
266 מטיילים הומואים

38 36 הונגרים
161 Heinz Antun אנטּון ֵהיינְז
משפחת ְּפראנְדָאּו הילֶּפראנד

 Hilleprand Prandau האצולה
196

29-43 היסטוריה
205 St Jerome הקדוש הירֹונימּוס

הליכה
280 זאגרב

261 260 בהרים ברגל טיול
 Helmer Hermann הרמן ֶהלֶמר

203 162 160
125 St Helen הקדושה הלנה

ּפּולָה איסטִריָה לתולדות המוזיאון
 Historical Museum of Istria

60-61
272 נוסעים המחאות

יֶילֹובֶשק לשמיים העלייה
166 Jelovšek

269 שירותים הצלה
Hektorović ֶּפטאר ֶהְקטֹורֹוביץ

127 Petar
Heraclius הקיסר ֶהראקלִיּוס

33 Emperor
 Herzer דין ְ ואראז ארמון ֶהרזֶר

203 Palace
18 הרים

261 260 ברגל טיול
 Hermann Oskar אוסקר הרמן

162

ו
23 Valdec Rudolf רודולף ואלדֶץ

161

ּבאלֶה ראו ואלֶה
 Valens Emperor הקיסר ואלֶנְס

187 30
196 Valpovo ואלּפֹובֹו

Van Dyck אנתוני דייק ואן
161 Anthony

161 Van Goyen Jan יאן חֹויֶין ואן
198 11 Varaždin דין ְ ואראז

202-3
233 מלונות

249 מסעדות
203 מפה

26 פסטיבלים
 Varaždin Castle מבצר דין ְ ואראז

202 201
טֹוּפליֶצה דינְְסֶקה ואראז

213 11 Varaždinske Toplice
233 מלונות

149 Weber Max מקס ובר
Vodnjan דינְיָאנֹו וֹודְנְיאן

57 Dignano
26 17 פסטיבלים

 Vodcka Tomas תומאס וֹודְְצָקה
186

 Vojnomir Prince הנסיך וֹוינֹומיר
33

ארמון ־ראּוך ־אֹורשיץ וֹויקֹוביץ
Vojković Oršić זאגרב

154 23 Rauch Palace
Voltolini ּוזֶֶּפה ג וֹולטֹוליני

186 Giuseppe
197 Voćin ין וֹוצ

188 Vukovar וּוקֹובאר
233 מלונות

130 Vid ויד
113 Vidov Grgur גְְרגּור וידֹוב

Vidović עמנואל וידֹוביץ
162 Emanuel

 Vivarini Antonio אנטוניו ויוָאריני
83 55

Vivarini ּבָרתֹולֹוֶמאֹו ויוָאריני
83 73 Bartolomeo

264 ויזות
St Vitus ּבְראץ הר הקדוש ויטּוס

125 Mount
 Vitturi ספליט מבצר ויטּורי

123 Castle
 Waidman Kuno קּונֹו וָיידמאן

172
Weyden דֶר ואן רֹוחיר וֵיידֶן

161 Rogier van der
 Villa אֹוּפאִטיָה ֹולינָה ָאנג וילָה

67 Angiolina
ָקה דּוּברֹובאצ ִריֶיָקה ְסָטיי וילָה

146 Villa Stay
210 Vinagora וינאגֹוָרה

1815 Vienna של הקונגרס וינה
40 Congress of
205 Vinica ויניָצה

 St Vincenza הקדוש וינסנטיוס
134

 St יום הקדוש נָקה וינֶצ
24 Vincenca s Day

 Vincent od מָקסטאב וינקֹו
21 Kastva

21 המוות מחול
וינקֹובצי יֶיֶסני ֶקה וינקֹובאצ

26 Vinkovačke Jeseni
187 Vinkovci וינקֹובְצי

232-3 מלונות
26 פסטיבלים

125 Vis ויס
230 מלונות

246 מסעדות
125 מפה

105 Visovac אגם ויסֹובאץ
Vicentino אנדריאה נטינֹו ויֶצ

37 Andrea
197 182 Virovitica וירֹוביטיָצה

21 Virius Mirko מירקֹו ויריּוס
159

 Višeslav Prince הנסיך ויֶשסלאב
122 33

 Velázquez Diego דייגו וֶלאסֶקז
161

101 Velebit הרים וֶלֶּביט
134 Vela Luka לּוָקה וֶלָה

 Vela Ploča קֹורנאט ה ְּפלֹוָצ וֶלָה
99

58 Veli Brijun ּבְִריּוני וֶלי
73 Veli Lošinj לֹושיני וֶלי

 Veli Rat מגדלור ראט וֶלי
221 lighthouse

200 11 Veliki Tabor טאּבֹור וֶליקי
210

249 מסעדות
 Veliko Jezero ְמלְיֶיט יֶזֶרֹו וֶליקי

136
131 Veliki Ston סטֹון וֶליקי

Valentinian הקיסר וָלֶנְטיניָאנּוס
187 30 Emperor

 St Venantius הקדוש וֶנאנְציּוס
116

57 Ventura Jurai יּוראי וֶנטּוָרה
 Veneziano Paolo ּפאולו וֶנֶציאנֹו

161 21
 St וֹודְנְיאן הקדוש ּבֶלאזיּוס

57 Blaise
ְקְרק דתית לאמנות המוזיאון

78 Diocesan Museum
דוברובניק הדומיניקני המנזר
146 Dominican Monastery
יּוסטינּוס ש ע והכנסייה המנזר
 Convent and ראּב הקדוש

83 Church of St Justine
ראּב הקדושה מריה קתדרלת

82 Cathedral of St Mary
177 49 39 38 37 Venezia ונציה

21 Večenaj Ivan איוואן נָאי וֶֶצ
159

Vecchia דֶלָה גָסּפארֹו וֶקיָה
52 Gasparo della
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 Vecchietti Emilio אמיליו וֶקיֶיטי
145

ולדימיר הברון וְראניְצזאני
 Vranyczany Baron Vladimir

172
127 Vrboska ְחבאר וְְרּבֹוסָקה
מקסימיליאן ההגמון וְְרהֹובאץ

 Vrhovac Bishop Maksimilijan
163

 Veronese Paolo ּפאולו וֶרֹונֶזֶה
161 127

Verrocchio 161 מלאך וֶרֹוקיֹו
Orsera Vrsar אֹורֶסָרה וְְרסאר

56
225-6 מלונות

186 Vrpolje וְְרּפֹוליֶיה

ז
47 Zagorje זאגֹוריֶיה
149-65 10-11 זאגרב

רחובות מפת העילית העיר
154-5 מאוירת

230-31 מלונות
246-7 מסעדות

150-51 מפה
253 251 קניות מרכזי

277 נמל־התעופה
27 26 25 24 פסטיבלים

250 שווקים
280-81 תחבורה

לּוטאָקה ָקזאליְשֶטה זאגֶרּבָצקֹו
 Zagrebačko Kazalište Lutaka

257 254
92-5 90 5 Zadar זאדאר

 Church הקדוש דֹונאטּוס כנסיית
95 of St Donat

230 מלונות
246 מסעדות

93 מפה
279 נמל־התעופה
25 24 פסטיבלים

96-9 91 איים זאדאר
קֹורנאטי הלאומי הפארק

98-9
96-7 מפה

129 Zaostrog זָאֹוְסְטרֹוג
156 Zajc Ivan איוואן זאיְץ

 Zvonimir King המלך זְבֹונֹומיר
37 36

המטביל יוחנן ש ע הטבילה בית
 Baptistery of St John ספליט

118
110 בחייו התנקשות

120 Zotikos זֹוטיקֹוס
186-7 Županja ּוּפאניָה ז

129 Živogošće ה יבֹוגֹושֶצ ז
הבסבורג לבית זיגיזמּונד

38 Sigismund of Habsburg
 Sigismund מאוסטריה זיגיסמּונד

206 of Austria
186 Seitz Ljudevit לְיּודֶביט זָייץ

Seitz מקסימיליאן זָייץ
186 Maksimilijan

 Žičara Cable Car רכבל אָרה יצ ז
281

Zela דֶה איוואן ההגמון זֶלָה
186 Bishop Ivan de

175 Zrin זְרין
171 Zrinski Juraj יּוראי זְרינְְסקי
177 Zrinski 39 ניקֹולָה זְרינְְסקי

Nikola
189 דארדָה

204 אקֹובֶץ צ
205 קברו

39 Zrinski Petar ֶּפטאר זְרינְְסקי
204 177 להורג ההוצאה

205 152 קברו
177 39 שושלת זְרינְְסקי

202 דין ְ ואראז
175 זְרין

 Jelena אקֹובֶץ צ הקדושה ילנה
205 Zrinska

Žrnovo פסטיבלים ְרנֹובֹו זְ
26 festivals

ח
126-7 88 10 Hvar ְחבאר

25 24 פסטיבלים
227 מלונות

244 מסעדות
126-7 מפה

276 274-5 תיור חבילות
דּוּברֹובניק הקדוש ּבֶלאזיּוס חגיגת

27 Feast of St Blaise
27 לאומיים חגים

גֶנֶָרליץ חוטבי־העצים
21 Generalić

יץ קֹובאצ חוטבי־העצים
4 Kovačić

142 דוברובניק חומות
חופים

124-5 ּבְראץ
129 גְראדאץ

83 לֹוּפאר
128 ָמָקְרְסָקה

267 נודיזם
80 ְצריקבֶניָצה

147 שּוניְִִי
27 בקרואטיה חורף

עם  נסיעה אישורי חיות־מחמד
264

268 חיסונים
269 מקרי חירום

269 ברכב תקלות חירום
277

 Hlebine School אסכולת ְחלֶּבינֶה
214 159 21

 Hlebine Gallery גלריה ְחלֶּבינֶה
214

272 משרדי חלפנות
277 חניה

194 19 חסידֹות

 Hrvatska קֹוסָטאינִיָצה ְחְרבאצָקה
175 11 Kostajnica

דין ְ ואראז מוזיאון חרקים
203 Entomological Museum

267 חשמל
חשמלית

280 זאגרב
281 כרטיסים

ט
30 Teuta Queen המלכה ֶטאּוָטה

למוסיקה פסטיבל טאמּבֹור
 Tambour אֹוִסיֶיק קרואטית
 Music Festival of Croatian

24 Music
Tanay אמיל הפרופסור טאנָאי

127 Professor Emil
Tasca כריסטופורו טאסקה

78 Cristoforo
 Natural זאגרב מוזיאון טבע
156 154 History Museum

 Tuđman Franjo ְפראניֹו מאן טּוג
43

 Tuheljske טֹוּפליֶצה טּוֶהלְְסֶקה
212 Toplice

ספליט של ההגמון סגן טֹוָמה
 Toma Archdeacon of Split

122 121
 Tomislav King המלך טֹומיסלאב

162 36
דין ְ ואראז כיכר טֹומיסלאב

202 Tomislav Square
189 11 Topolje טֹוּפֹוליֶיה

 Topusko טֹוּפליֶצה טֹוּפּוְסקֹו
174 Toplice

101 Turkalj טּורקאלי
163 Turkalj Juri יּורי טּורקאלי

39 38 טורקים
Tiberius הקיסר טיּבֶריּוס

31 30 Emperor
הגְלאגֹוליתי הכתב בעקבות טיול

 Trail of Glagolitic Documents
69

ברכב טיול
172-3 כפריות אחוזות

212-13 חמים מרחצאות
68-9 מבוצרות ערים
261 260 ברגל טיולים

Tito המרשל ּברֹוז יֹוסיּפ טיטֹו
42-3 Marshal

174 אֹוגּולין
59 58 ּבְִריּוני איי

125 ויס
206 לֶּפֹוגְלאבָה

42 השנייה העולם מלחמת
211 210 הולדתו מקום
זאגרב של ההגמון טימֹוֵטיי

 Timotej Bishop of Zagreb
176 152

132 125 Tintoretto טינטֹוֶרטֹו
279 277 276 274 טיסה
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261 260 סלעים טיפוס
266 טיפים

146 145 133 Titian טיציאן
202

159 Tišov Ivan איוואן טישֹוב
215

96 Telašica ֶטלאשיָצה
271 טלוויזיה

270-71 טלפונים
270 סלולריים טלפונים

המסדר אבירי טמפלרים
197 נאשיֶצה

81 ֶסני
184 גָה ֶ ּפֹוז

לְיּוּבָה לְיּוּבֶָאה ָקְסְטרּום
100 Castrum Ljubae

176 ְקריז
27 טמפרטורות

261 טניס
אּומאג הבינלאומי הטורניר טניס

 International Tennis
25 Tournament

97 Tkon ּפאשמאן ְטקֹון
112-15 10 Trogir טרֹוגיר

229 מלונות
245-6 מסעדות

113 מפה
יּוִריֶיב ּבְלאז טרֹוגיראנין

122 Trogiranin Blaž Juriev
Trogiranin ֶּפטאר טרֹוגיראנין

82 Petar
 Troti Lavoslav לאבֹוסלאב ְטרֹוטי

159
אדריכלות טרום־רומאנסקית

22 
156 Trnina Milka מילָקה ְטְרנינָה

וויליאם מאלֹורד וזף ג טרנר
161 Turner JMW

 Trsat ִריֶיָקה מבצר ְטְרסאט
71 Castle

146 Trsteno ְטְרסֶטנֹו
 Trpimir Prince הנסיך ְטְרּפימיר

36
ּבארּבאן ְּפְרְסֶטנאץ נָה ְטְרָקה

26 Trka na prstenac
206-7 11 Trakošćan אן ְטָרקֹוְשצ

233 מלונות
249 מסעדות

י
81 Jablanac יאּבְלָנאץ

279 276 Jadrolinija יאדרֹוליניָה
 John בוסניה מלך קֹורבינּוס יאנּוס

197 Corvinus King
172 Januševec יאנּוֶשבֶץ

 Janković Antun אנטּון יאנקֹוביץ
184

175 Jasenovac יאֶסנֹובאץ
38 Jacub Pasha ּפאָשה יאקּוּב

יוגוסלביה
42 הממלכה הקמת

43 15 קרואטיה פרישת
 John of מטרֹוגיר הקדוש יוחנן

112 Trogir Blessed
 John VIII האפיפיור השמיני יוחנן

35
30 קיסר יוליוס

 The Town s אֹוִסיֶיק העיר יום
27 Day

 The Town s Day ליּפיק העיר יום
27

147 Junčić Matej מאֵטיי יץ יּונצ
אירוע ְסלאבֶנְְסקי ְשטֹולֶצר יֹוסיּפ

 Josip Štolcer אקֹובֶץ צ לזכרו
24 Slavenski Memorial

 Josipović Ivo איבֹו יֹוסיּפֹוביץ
43

40 Jelačić Josip יֹוסיּפ יץ יֶילאצ
173

אנדריי כריסטוף יֶילֹובֶשק
159 Jelovšek Kristof Andrej
 Jelovšek Franc פרנץ יֶילֹובֶשק

159
 St סאמֹוּבֹור הקדושה אנסטסיה

170 Anastasia
166 לשמיים העלייה

 Jelena Queen המלכה יֶילֶנָה
122
239 יין

 Croatian קּוטיֶיבֹו תערוכה יין
24 Wine Exhibition

265 ילדים
הבינלאומי הפסטיבל ילדים
 International שיּבֶניק
25 Children s Festival
אֹוֶרּביץ המוזיאון ימי ה

131 Maritime Museum
לאזור המוזיאון וההיסטורי ימי ה

ִריֶיָקה קרואטיה של החוף
 Maritime and Historical

 Museum of Coastal Croatia
70-71

168 Jastrebarsko יְָסְטֶרּבְָרְסקֹו
170-71

247 מסעדות

כ
277 מהירים כבישים

 Square דּוּברֹובניק ה הלוג כיכר
144 of the Loggia

 People s זאדאר העם כיכר
92 Square

 People s ספליט העם כיכר
119 Square

הבינלאומית התחרות כינור
 International Violin זאגרב

27 Competition
נכים ראו גישה גלגלים כיסאות

מטיילים
251 חנויות כלבו

16 כלכלה
266 התנהגות כללי

כנסיות
 St סאמֹוּבֹור הקדושה אנסטסיה

170 Anastasia
 St דּוּברֹובניק הקדוש ּבֶלאזיּוס

145 140 Blaise
 St וֹודְנְיאן הקדוש ּבֶלאזיּוס

57 Blaise
 St שיּבֶניק הקדושה ברברה

106 Barbara
 Our ִריֶיָקה מְטְרסאט גבירתנו

71 Lady of Trsat
 St לֹובראן הקדוש גיאורגיוס

66 George
 St טרֹוגיר הקדוש דומניקוס

115 Dominic
 St ספליט הקדוש דומניקוס

118 Dominic
 St זאדאר הקדוש דֹונאטּוס

95 Donat
ֶאּוְפראזיּוס ש ע הבזיליקה

 Basilica of Euphrasius ּפֹוֶרץ
54-5 46 25 10

 St אקֹובֶץ צ הקדושה הלנה
204-5 Helen

גְראדיְשָקה נֹובָה הקדוש העיבור
 Immaculate Conception

184
 Holy דין ְ ואראז הקדוש השילוש

203 Trinity
 Holy ָקרלֹובאץ הקדוש השילוש

171 Trinity
 St נָט ְסבֶטבינֶצ הקדוש וינסנט

64 Vincent
 St דין ְ ואראז המטביל יוחנן

202-3 John the Baptist
 St John טרֹוגיר המטביל יוחנן

114 the Baptist
ִריֶיָקה לשמיים העלייה כנסיית

70 Church of the Assumption
ש ע לשמיים העלייה כנסיית

אֹומישאלי הקדושה מריה
 Church of the Assumption of

79 Mary
אֹוִסיֶיק הקדוש הצלב כנסיית
 Church of the Holy Cross

193 190
י בְצ ֶ ְקריז הקדוש הצלב כנסיית

215 Church of the Holy Cross
כנסיית הקדוש הצלב כנסיית

וכנסיית הקדוש ָאנְֶסלְם
 Church נִין הקדוש ָאְמּבְרֹוזיּוס

 of the Holy Cross of St
 Anselm and of St Ambrose

100 22
ִריֶיָקה ינים הקפוצ כנסיית

70 Church of the Capuchins
מָקּפיְסְטראנֹו יוחנן כנסיית

 Church of St Ivan אילֹוק
187 Kapistran

אֹוִסיֶיק הקדוש יעקב כנסיית
191 Church of St James
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 St זאדאר הקדוש ּכְריסֹוגֹונּוס
92-3 Chrysogonus

 St אֹוִסיֶיק הקדוש מיכאל
192 190 Michael

 St Mary זאגרב הקדושה מריה
153

 St Mary זאדאר הקדושה מריה
93

 St לֶּפֹוגְלאבָה הקדושה מריה
206 Mary

מּביסטריָצה הקדושה מריה
 Sanctuary of ּביסטריָצה מריה

211 St Mary of Bistrica
מירושלים הקדושה מריה

 Madonna of וְְרה ְטְרְשקי
207 Jerusalem

ּפּולָה מפֹורמֹוזָה הקדושה מריה
60 St Mary of Formosa

השלגים של הקדושה מריה
 Church of St Mary of ּבֶלֶץ

213 the Snows
 St Mark זאגרב הקדוש מרקוס

158 155
 St ּבאְרּבאן הקדוש ניקֹולאּוס

64 Nicholas
 St טרֹוגיר הקדוש ניקֹולאּוס

115 Nicholas
 St נִין הקדוש ניקֹולאּוס

100 Nicholas
 St ּפּולָה הקדוש ניקֹולאּוס

60 Nicholas
 St ִריֶיָקה הקדוש ניקֹולאּוס

70 Nicholas
הקדושים ופאולוס פטרוס

Saints Peter and Paul אֹוִסיֶיק
191 180 Osijek

 St זאגרב הקדוש פרנציסקוס
153 Francis

 St ספליט הקדוש פרנציסקוס
122 Francis

 St ּפּולָה הקדוש פרנציסקוס
60 Francis

 St ראּב הקדוש פרנציסקוס
83 Francis

 St שיּבֶניק הקדוש פרנציסקוס
106 Francis

הקדושים וֶמתֹודיּוס קיריליּוס
 Saints Cyril and זאגרב
159 154 Methodius

 St זאגרב הקדושה קתרינה
159 155 Catherine

 St זאדאר הקדוש שמעון
92 Simeon

 St גָה ֶ ּפֹוז הקדושה תרזה
185 Theresa

מנזרים קתדרלות גם ראו
272-3 כסף

272 267 כספומטים
272-3 אשראי כרטיסי

250 חנויות
235 מסעדות

כרטיסים
281 וחשמלית אוטובוס

254 בידור
Kristofor ההגמון כריסטֹופֹור

80 Bishop
 St Christopher הקדוש כריסטופר

83 82
129 כרמים

ל
65 Labin לאּבִין

26 25 פסטיבלים
99 Lavsa לאבָסה

172 Laduč לאדּוץ
מלך ּו ָאנז לבית לאדיסלאב

Ladislaus of Anjou הונגריה
92 39 King of Hungary

הונגריה מלך לאדיסלאב
 Ladislaus King of Hungary

152 37 36
 Louis הונגריה מלך הראשון לאיֹוש

38 King of Hungary I
Louis II הונגריה מלך השני לאיֹוש

38 King of Hungary
Langenberg פרנץ לאנגֶנּבֶרג

191 Franz
135 Lastovo לאסטֹובֹו

27 פסטיבלים
 Lacković Ivan איוואן לאקֹוביץ

159
Lacković ְסְטיֶיּפאן לאקֹוביץ

215 Stjepan
266 לבוש

 Louise of אראגֹון לבית לואיסה
177 Aragon

Lubinsky רודולף לּוּבינְְסקי
23 Rudolf

66-7 Lovran לֹובראן
223 מלונות

27 פסטיבלים
 Old שיּבֶניק העתיקה ה לוג ה

106 Loggia
טרֹוגיר השעון ומגדל ה לוג ה
 Loggia and Clock Tower

114
82 Loggia ראּב ה לוג ה

214 Ludbreg לּודּבֶרג
172 Lužnica ניָצה לּוז

 Lotto Lorenzo לֹוֶרנצֹו לֹוטֹו
123

134 Lumbarda לּומּבארדָה
הטבע פארק ּפֹוליֶיה לֹונְיְְסקֹו

11 Lonjsko Polje Nature Park
176 167 47 19

לֹושיני ראו לּוסינֹו
83 10 Lopar לֹוּפאר

147 Lopud לֹוּפּוד
 Lucić Hanibal חניבעל יץ לּוצ

126 24
 Lukačić Ivan איוואן יץ לּוקאצ

122

146 Lokrum לֹוקרּום
 Loredan האצולה משפחת לֹוֶרדאן

64
Lorenzetti פייטרו לֹוֶרנֶצטי

161 Pietro
Lussino Lošinj לּוסינֹו לֹושיני

73
222-3 מלונות

240-41 מסעדות
81 Leo X האפיפיור העשירי ליאו

214
 Leopold הקיסר הראשון ליאוּפולד

177 70 39 Emperor I
100 Ljubač לְיּוּבאץ

Ljudevit קרואטיה נסיך לְיּודֶביט
174 Prince

 Limski Channel תעלת ליְמְסקי
56 16

240 מסעדות
פרטיים בבתים לינה

218-19 
165 Lippi Filippo פיליּפֹו ליּפי

184 Lipik ליּפיק
248 מסעדות
27 פסטיבלים

160 Lenuci Milan מילאן י לֶנּוצ
161

 Lenković Ivan איוואן לֶנקֹוביץ
81

266 מטיילות לסביות
הלאומי הפארק מסלול לֶסָקה

Leska trail ריְסנְיאק
74-5 Risnjak National Park

206 Lepoglava לֶּפֹוגְלאבָה
26-7 פסטיבלים

Lerchinger אנטֹון לֶרכינגֶר
207 Anton

Lerman דְראגּוטין לֶרמאן
161 Dragutin

267 265 לתיירים מידע לשכות

מ
123 Magaš Boris בוריס מאגאש
164 Gros גְרֹו ֶרקאמיֶיה מאדאם

113 Mauro ּפָסל ָמאּורּו
54 St Maurus הקדוש ָמאּורּוס

מיהֹוליאץ דֹוניִי אחוזת מאילאת
196 Majláth Manor

 Mala Proversa ְּפרֹובֶרָסה מאלָה
99

טֹוָמה ההגמון מאלּוְמּבְָרה
 Malumbra Bishop Toma

132
58 Mali Brijun ּבְִריּון מאלי

73 15 Mali Lošinj לֹושיני מאלי
99 Mana מאנָה

 Manet Edouard אדואר מאנֶה
161

 Maso di ּבָרתֹולֹוֶמאֹו די מאסֹו
146 Bartolomeo

156 Matz Rudolf רודולף מאץ
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128-9 5 Makarska מאקאְרְסָקה
228 מלונות

244 מסעדות
Maroević טֹונקֹו מארֹוֶאביץ

126 Tonko
איוואן הרוזן קי מארֹוביצ

188 Maroivički Count Ivan
 Marulić Marko מרקו מארּוליץ

122 38
157 Marun Lujo לּויֹו מארּון

 Marunada לֹובראן מארּונאדָה
27

Marmont הגנרל מארמֹון
62 40 General

Marchiori ֹובאני ג מארקיֹורי
52 Giovanni

162 Mašić M מ מאשיץ
הונגריה מלך הּוניָאדי מאתיאש

 Matthias Corvinus King of
38 Hungary

130 אֹוּפּוזֶן
210 טאּבֹור וֶליקי

206 לֶּפֹוגְלאבָה
205 ְשְטריגֹובָה

 New ספליט החדש מבצר ה
123 Castle

 Old ספליט העתיק מבצר ה
123 Castle

 The אֹוִסיֶיק ה ְטבְְרגָ מבצר ה
190 47 11 Fort

192-3 מאוירת רחובות מפת
דּוּברֹובניק הקדוש יוחנן מבצר
143 141 Fort of St John

 Fort שיּבֶניק הקדוש יוחנן מבצר
107 of St John

שיּבֶניק הקדוש מיכאל מבצר
107 Fort of St Michael

שיּבֶניק הקדוש ניקולאוס מבצר
107 Fort of St Nicholas

מבצרים
171 אֹוזאי

211 ינָה ּבֶדֶקֹובְצ
215 באץ ּורגֶ ג

ִריֶיָקה ְטְרסאט גְראדינָה
71 Gradina Trsat

טרֹוגיר קאֶמרלֶנגֹו גְראדינָה
115 Gradina Kamerlengo

201 Varaždin Castle דין ְ ואראז
202

210 Veliki Tabor טאּבֹור וֶליקי
206-7 אן ְטָרקֹוְשצ

174 סיסאק מצודה
60-61 ּפּולָה

וינֹודֹולְְסקי נֹובי ְפָרנקֹוּפאן
80 Frankopan Castle

204 אקֹובֶץ צ
ספליט המבצרים שבעת

123 Seven Castles
271 מברקים

 Civic Tower ִריֶיָקה העיר מגדל
70

זאגרב אק לֹוְטְרְשצ מגדל
154 Tower of Lotrščak

159
221 ב לינה מגדלורים

Medović ֶסלֶסטין ֶמדֹוביץ
162 Celestin

185 גָה ֶ ּפֹוז
זאגרב הקדוש פרנציסקוס

153
215 בצי ְקריזֶ

לזכר פסל ָאנְדְִריָה ֶמדּוליץ
Medulić Andrija זאגרב

162 monument to
266 טיפים מדריכים

מוזיאונים
העיר ומוזיאון אֹודֶסקאלְקי אחוזת

 Odescalchi Manor אילֹוק
187 and Civic Museum

העיר מוזיאון הרוזן ארמון
Count s Palace שיּבֶניק

106 Civic Museum
יץ ָאּוגּוסטינצ ָאנטּון גלריית

 Antun Augustinčić קלאניֶיץ
211 Gallery

ּולָה קֹורצ האיקונות גלריית
133 Icon Gallery

 Hlebine Gallery ְחלֶּבינֶה גלריית
214

זאגרב ֶמשטרֹוביץ גלריית
155 11 Meštrović Gallery

156
ספליט ֶמשטרֹוביץ גלריית

122 Meštrović Gallery
 Koprivnica קֹוּפריבניָצה גלריית

214 Gallery
לאמנות הלאומית הגלריה

 National Art Gallery ספליט
122-3

אֹוִסיֶיק היפות לאמנויות הגלריה
191 Gallery of Fine Arts
מודרנית לאמנות הגלריה

 Gallery of Modern Art זאגרב
162

זאגרב מופת לאמני הגלריה
11 Gallery of Old Masters

164-5 150
ולאמנים מופת לאמני הגלריה
 Gallery דין ְ ואראז בני־זמננו

 of Old and Modern Masters
202

אֹוֶרּביץ הימי המוזיאון
131 Maritime Museum

לאזור וההיסטורי הימי המוזיאון
ִריֶיָקה קרואטיה של החוף

 Maritime and Historical
 Museum of Coastal Croatia

70-71
קרואטיה של הלאומי המוזיאון

זאגרב נאיבית לאמנות
 Croatian National Museum

159 154 of Naive Art

בת־זמננו לאמנות המוזיאון
 Museum of זאגרב

163 Contemporary Art
זאדאר דתית לאמנות המוזיאון

93 Museum of Sacred Art
דתית לאמנות המוזיאון

 Museum of Sacred טרֹוגיר
114 Art

דתית לאמנות המוזיאון
 Museum of Sacred ָקרלֹובאץ

171 Art
זאגרב לארכיאולוגיה המוזיאון

 Archaeological Museum
162-3

זאדאר לארכיאולוגיה המוזיאון
93 Archaeological Museum

נִין לארכיאולוגיה המוזיאון
 Archaeological Museum

100
ספליט לארכיאולוגיה המוזיאון

 Archaeological Museum
123

ְצֶרס לארכיאולוגיה המוזיאון
72 Archaeological Museum

של לארכיאולוגיה המוזיאון
ּפּולָה איסטִריָה

 Archaeological Museum of
61 Istria

של לארכיאולוגיה המוזיאון
 Museum of ספליט קרואטיה

 Croatian Archaeological
122 Monuments

ְסטארֹו לאתנוגרפיה המוזיאון
 Ethnological קּוְמרֹובֶץ ֶסלֹו

210-11 Museum Staro Selo
ּוּפאניָה ז לאתנוגרפיה המוזיאון
187 Ethnographic Museum
זאגרב לאתנוגרפיה המוזיאון

161 Ethnographic Museum
לאתנוגרפיה המוזיאון

 Ethnographic ניֶצה מֹושֶצ
66 Museum

של לאתנוגרפיה המוזיאון
 Ethnographic ּפאזין איסטִריָה

65 Museum of Istria
העתיקה בעת לזכוכית המוזיאון
 Museum of Ancient זאדאר

92 Glass
דין ְ ואראז לחרקים המוזיאון

203 Entomological Museum
קרואטיה של לטבע המוזיאון
 Croatian Natural זאגרב
156 154 History Museum

מאקאְרְסָקה לצדפות המוזיאון
129 Malacological Museum

איסטִריָה לתולדות המוזיאון
 Historical Museum of ּפּולָה

60-61 Istria
קרואטיה לתולדות המוזיאון
 Croatian History זאגרב

158 154 Museum
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הכנסייה של האוצר חדר
 Abbey Treasury ּולָה קֹורצ

132-3
 Brač ְשקריּפ ּבְראץ מוזיאון

125 Museum
זאגרב העיצוב מוזיאון

 Museum of Arts and Crafts
160

 Civic ּבּויֶה העיר מוזיאון
52 Museum

 Civic דין ְ ואראז העיר מוזיאון
202 Museum

 Civic וינקֹובְצי העיר מוזיאון
187 Museum

 Civic וירֹוביטיָצה העיר מוזיאון
197 Museum

 City זאגרב העיר מוזיאון
156 Museum

 Civic טרֹוגיר העיר מוזיאון
112 Museum

 Town לאּבין העיר מוזיאון
65 Labin Museum

 Civic ה נאשיֶצ העיר מוזיאון
197 Museum

 Civic סאמֹוּבֹור העיר מוזיאון
170 Museum

 Civic סיסאק העיר מוזיאון
174 168 Museum

 Civic ּפאזין העיר מוזיאון
65 Museum

 Civic גָה ֶ ּפֹוז העיר מוזיאון
185 Museum

 Civic קֹוּפריבניָצה העיר מוזיאון
214 Museum

 Civic ּולָה קֹורצ העיר מוזיאון
133 Museum

 Civic י בְצ ֶ ְקריז העיר מוזיאון
215 Museum

 Civic ָקרלֹובאץ העיר מוזיאון
171 Museum

 Civic רֹוביני העיר מוזיאון
56 Museum

ימּוריֶיה ֶמג העיר מוזיאון
 Međimurje Civic Museum

204
המחוז של העיר מוזיאון

 Regional ּבְרֹוד ְסלאבֹונְְסקי
185 Civic Museum

קּוטינָה מֹוסלאבינָה מוזיאון
176 Museum of Moslavina

זאגרב מימאָרה מוזיאון
160-61 23 Mimara Museum

אֹוִסיֶיק ְסלאבֹוניה מוזיאון
190 Museum of Slavonia

193
 Museum of ספליט מוזיאון

118 Split
 Pag ּפאג ּפאג מוזיאון

253 252 Museum
 Poreč Museum ּפֹוֶרץ מוזיאון

53

הקדמון לאדם ְקראּפינָה מוזיאון
 Museum of Krapina זאגרב

207 Neanderthal Men
הסולטן השני מוחמד

38 Sultan Mohammed II
68 Motovun מֹוטֹובּון

97 Molat מֹולאט
159 Rabuzin ראּבּוזין מולדתי

האצולה משפחת מֹונֶטקּוקֹולי
65 Montecuccoli

מוניות
281 זאגרב
266 טיפים

257 255 מוסיקה
זאגרב של הביינאלה מוסיקה

 Musical Biennial of Zagreb
24

 Music זאדאר פסטיבל מוסיקה
25 Festival

הקרואטי הרכב מועדון
HAK Automobile Club

279
257 255-6 מועדונים

265 ממס פטורים מוצרים
19 Mura הנהר מּוָרה

האצולה משפחת מֹורֹוזיני
64 Morosini

Moronzoni מתיאו מֹורֹונצֹוני
94 Matteo

162 Murtić Edo ֶאדֹו מּוְרטיץ
163

Murillo ֶאסֶטּבאן ּבָרתֹולֹוֶמה מּוִריֹו
161 Bartolomé Esteban
האצולה משפחת מֹוְרלאך

110 Morlach
Morelli קפטן מֹוֶרלי

67 Captain
66 Mošćenice ניֶצה מֹושֶצ

264 24-7 מזג־האוויר
271 267 תחזית

Brlić איוואנה ־ּבְְרליץ ּוראניץ ָמז
185 Mažuranić Ivana

251-2 מזכרות
אֹונֹוְפִריֹו הגדולה מזרקה ה

 Big Fountain of דּוּברֹובניק
143 Onofrio

254 מחול
מָקסטאב וינקֹו המוות מחול
21 Vincent od Kastav
25 זאגרב שבוע מחול ה

268-9 מחלות
273 מטבע ה
273 מטבעות

 Metellus Lucius לּוציּוס ֶמֶטלּוס
30

 Metković מסעדות ֶמטקֹוביץ
244

268 239 שתייה מי
יץ קאצ ָאנְדְִריָה הנזיר מיאֹושיץ

 Miošić Brother Andrija Kačić
129 125

אנדרטאות אנטּון מיהאנֹוביץ
Mihanović קלאניֶיץ לזכרו

211 Antun
 Michael הקיסר השלישי מיכאל

34 Emperor III
Milano דָה סקו פרנצ מילאנו

92 Francesco da
210 Miljana מילְיאנָה

Miličević ּפאְסקֹויֶיה ביץ מיליֶצ
131 Paskoje

124 Milna ּבְראץ מילְנָה
Mimara טֹוּפיץ ָאנֶטה מימאָרה

160 Ante Topić
 Mimara זאגרב מוזיאון מימאָרה

160-61 23 Museum
דּוּברֹובניק מגדל ָטה מינֶצ
142 91 Minčeta Tower

Michelozzi מיֶקלֹוצֹו מיֶקלֹוצי
Michelozzo

142 דּוּברֹובניק חומות
 Bokar דּוּברֹובניק ּבֹוקאר מבצר

143 Fort
דּוּברֹובניק ָטה מינֶצ מגדל

142 Minčeta Tower
131 Ston סטֹון

זאגרב בית־הקברות מירֹוגֹוי
163 Mirogoj Cemetery

269 מכבי־אש
מכונית

281 279 278 השכרה
275 קרואטיה אל נהיגה

277-8 קרואטיה בתוך נהיגה
277 269 חירום שירותי תקלות

במכונית טיולים גם ראו
265 מכס

161 Verrocchio וֶרֹוקיֹו מלאך
218-33 מלונות

222-26 וְקבארנֶר איסטִריָה אזור
219 דירוג

226-30 דלמטיה
220 חדרים הזמנת

233 הצפוניים המחוזות
230-31 זאגרב

220 מחירים
220 נכים מטיילים

231-3 קרואטיה מרכז
232-3 וּבאראניָה ְסלאבֹוניה
100 Salt trade מסחר מלח

49 41 הראשונה העולם מלחמת
49 42 השנייה העולם מלחמת

175 125
 Mljet הלאומי הפארק ְמלְיֶיט

136-7 19 10 4 National Park
האיליריים המחוזות ממלכת
 Kingdom of the Illyrian

40 Provinces
193 אֹוִסיֶיק ְסלאבֹוניָה ִמנהלת

מנזרים
ספליט החסד רבת גבירתנו

123 Our Lady of Grace
146 141 דוברובניק הדומיניקני
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המשך מנזרים
ְחבאר גְראד סטארי הדומיניקני

127
ש ע הפרנציסקני המנזר

הנזירים אבי הקדוש אנטוניוס
 Franciscan Convent of ראּב

83 St Anthony Abbot
144 דוברובניק הפרנציסקני

111 סיני הפרנציסקני
 Holy אֹוִסיֶיק הקדוש הצלב

193 Cross
ְקְרָקה הלאומי הפארק ויסֹובאץ

104 Visovac
ראּב הקדוש אנדריאס מנזר
 Monastery of St Andrew

82
אילֹוק מָקּפיְסְטראנֹו יוחנן מנזר

 Monastery of St Ivan
187 Kapistran

ראּב הקדוש יּוסטינּוס מנזר
83 Convent of St Justine
אֹוִסיֶיק הקדוש יעקב מנזר

191 Monastery of St James
 St Mary ְמלְיֶיט הקדושה מריה

136
 St אֹוָרהֹוביָצה הקדוש ניקֹולאּוס

197 Nicholas
17 ומנהגים מסורות
234-49 מסעדות

240-42 וְקבארנֶר איסטִריָה אזור
243-6 דלמטיה

249 הצפוניים המחוזות
246-7 זאגרב

266 טיפים
247-8 קרואטיה מרכז

248-9 וּבאראנְיָה ְסלאבֹוניה
ומשקאות אוכל גם ראו

278-9 275-6 מעבורת
250 מ מע והחזר מ מע

מערות
125 ּביֶשבֹו

101 ּפאקלֶניָצה הלאומי הפארק
מפות

191 אֹוִסיֶיק
192-3 ה ְטבְְרגָ המבצר אֹוִסיֶיק

50-51 וְקבארנֶר איסטִריָה אזור
13 אירופה
124 בראץ

143 140-41 דּוּברֹובניק
90-91 דלמטיה

200-201 הצפוניים המחוזות
ְּפליְטביֶצה אגמי הלאומי הפארק

86-7
58-9 ּבְִריּוני הלאומי הפארק

136-7 ְמלְיֶיט הלאומי הפארק
98-9 קֹורנאטי הלאומי הפארק
104-5 ְקְרָקה הלאומי הפארק

74-5 ריְסנְיאק הלאומי הפארק
203 דין ְ ואראז

125 ויס
150-51 זאגרב

154-5 העילית העיר זאגרב
93 זאדאר

126-7 ְחבאר
172-3 כפריות באחוזות טיול

68-9 מבוצרות בערים טיול
212-13 חמים למרחצאות טיול

113 טרֹוגיר
73 לֹושיני

אחורית כריכה ראו כבישים מפת
פנימית

168-9 קרואטיה מרכז
117 סאלֹונָה

182-3 וּבאראנְיָה ְסלאבֹוניה
119 ספליט
102-3 ּפאג

ריט קי קֹוּפאצ הטבע פארק
194-5

61 ּפּולָה
72 ְצֶרס

132-3 ּולָה קֹורצ
46-7 12-13 קרואטיה

78 ְקְרק
83 ראּב

71 ִריֶיָקה
107 שיּבֶניק

 Peasant Party האיכרים מפלגת
42 41
מפלים

ְּפליְטביֶצה אגמי הלאומי הפארק
86-7

104-5 ְקְרָקה הלאומי הפארק
שיט ראו מפרשית

Metzinger ואלנטין ֶמצינגֶר
171 170 65 Valentin

235 219 מצרכים
רומא של לכבודם מקדש ה

 Temple ּפּולָה ואוגוסטוס
 of Romae and Augustus

60
הגדול הדוכס מקסימיליאן

146 Maximilian Archduke
Maximilian הקיסר מקסימיליאן

177 Emperor
 Maksimir זאגרב ּפארק ָמקסימיר

163 Park
21 Mraz Franjo ְפראניֹו ְמראז

261 מרחצאות
196 טֹוּפליֶצה ֶקה ּביזֹובאְצ

184 דארּובאר
213 טֹוּפליֶצה דינסֶקה ואראז

212-13 ספא טיול
184 ליּפיק

 Martinov Peter ֶּפֶטר מרטינֹוב
145

 St Martin s יום הקדוש מרטינּוס
27 Day

 Marjan חצי־האי ָמְריאן
123 Peninsula

Maria Anna הקיסרית אנה מריה
67 Empress

20 ֶמשטרֹוביץ ּבאנאץ מריה

 Marija Bistrica ּביסטריָצה מריה
211

התינוק וישו הקדושה מריה
ֶמשטרֹוביץ

158
עם התינוק וישו הקדושה מריה
הקדושים וּבֶרנאר פרנציסקוס

Caporali קאּפֹוראלי
164

המטביל יוחנן ישו עם הקדושה מריה
del Sellaio ֶסלאיֹו דֶל ומלאך

165
 Maria הקיסרית תרזה מריה

215 Theresa Empress
111 Marina מרינה

167-76 11 קרואטיה מרכז
231-2 מלונות

247-8 מסעדות
168-9 מפה

 Mersi Anton אנטֹון ֶמרסי
207

Marcello ניקֹולֹו הרוזן לֹו ָמרֶצ
106 Count Niccolò

 St זאגרב כיכר הקדוש מרקוס
46 Mark s Square

 St טרֹוגיר מגדל הקדוש מרקוס
115 Mark s Tower

רוביני ֶּפזארֹו רֹוביני הסירות משט
Regatta Rovinj Pesaro

24 Rovinj
269 משטרה
264 רישום

Meštrović איוואן ֶמשטרֹוביץ
157 20 Ivan

157 אימהּות
העיירה דָלָמטינאץ אנדרטת

103 Dalmatinac ּפאג
122 רחוקים אקורדים

157 החוף על אשה
110 Biskupija ּביסקּוִּפיָה

המטביל יוחנן ש ע הטבילה בית
 Baptistery of St John ספליט

118
זאגרב מירֹוגֹוי בית־הקברות

163 Mirogoj Cemetery
זאגרב ֶמשטרֹוביץ גלריית

155 11 Meštrović Gallery
156

ספליט ֶמשטרֹוביץ גלריית
122 Meštrović Gallery

157 של דיוקנו
מנִין גֶרגֹוריּוס להגמון האנדרטה

203
לאמנות הלאומית הגלריה

 National Art Gallery ספליט
123

מודרנית לאמנות הגלריה
 Gallery of Modern Art זאגרב

162
זאגרב מופת לאמני הגלריה

164 Gallery of Old Masters
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אֹוטאביֶצה המאוזוליאום
110 Mausoleum

ָאנְדְִריָה ֶמדּוליץ לזכר הפסל
 Monument to Andrija

162 Medulić
קרואטיה של הלאומי התיאטרון

 Croatian National Theatre
160

ספליט ה ראדיָצ ה ּבְראֶצ כיכר
122 Braće Radića Square
114 Loggia טרֹוגיר ה לוג

צאבְטאט יץ ראצ מאוזוליאום
147 Račić Mausoleum

186 הולדתו מקום
20 ּבאנאץ מריה

158 התינוק וישו הקדושה מריה
זאגרב הקדוש מרקוס

158
ּולָה קֹורצ הקדוש מרקוס

132
186 אשה של ראש־חזה פסל
הקדוש ּבֶלאזיּוס של פסלו

142 דּוּברֹובניק
מנִין גֶרגֹוריּוס ההגמון של פסלו

100 נִין
ָאלֹויזִיֶיה החשמן של קברו

152 ְסֶטּפינאץ
 Kaštelet ספליט ָקשֶטלֶט

122
157 149 קרואטיה תולדות

157 לזרוס של תחייתו
זאגרב ארמון למלך משנה ה
158 154 Viceroy s Palace

267 התיירות משרד
272 267 חלפנות משרדי

221 נסיעות משרדי
69 34-5 33 הקדוש ֶמתֹודיּוס

נ
130 Neum נֶאּום

21 20 ציור סגנון נאיבי
Nasica ְסקיּפיֹו ּפּוּבלִיּוס נאסיָקה

30 Publius Scipio
106 Nakić Petar ֶּפטאר נאקיץ

130 Narona נארֹונָה
197 Našice נאשיֶצה

248 מסעדות
27 פסטיבלים

103 Novalja ּפאג נֹובאליָה
 Nova Gradiška גְראדיְשָקה נֹובָה

184
248 מסעדות

173 Novi Dvori דְבֹורי נֹובי
 Novi Vinodolski וינֹודֹולְְסקי נֹובי

80
26 פסטיבלים

 Novi Mikanovci מיקאנֹובצי נֹובי
186

Novigrad ציטאנֹובָה נֹוביגְראד
53 Cittanova

175 Novska נֹובְְסָקה

267 נודיזם
268 נחשים

Nugent לאבאל הגנרל נְט נְיּוגֶ
71 General Laval

100 Nin נִין
ּבֶליני הקדושים וּבֶנֶדיקטּוס ניקולאּוס

165 Bellini
Božidarević ידֶָרביץ ּבֹוז ניקֹולָה

147 28 Nikola
 St Nicolosia הקדושה ניקֹולֹוסיָה

57
 St Nicephorus הקדוש ניקֹופֹורּוס

65
267 265 מטיילים נכים

220 מלונות
274-81 נסיעות

275 קרואטיה אל אוטובוס
276

278 קרואטיה בתוך אוטובוס
279

50 וְקבארנֶר איסטִריָה אזור
90 דלמטיה

201 הצפוניים המחוזות
280-81 150 זאגרב
277 276 274 טיסה

275 מכונית
278-9 275-6 מעבורת

168 קרואטיה מרכז
183 וּבאראנְיָה ְסלאבֹוניה
278 276 275 רכבת

39 38 הקיסר הראשון נפוליאון
49 40

124 Nerežišća ּבְראץ ה יְשָצ נֶֶרז
130 Neretva נהר נֶֶרטבָה

266 מטיילות נשים

ס
167 19 12 Sava נהר סאבָה

186 182 169
 Savudrija מגדלור סאבּודִריָה

221 lighthouse
Satire זאגרב פסטיבל סאטירה

25 Festival of
116-17 32 Salona סאלֹונָה

117 מפה
96 Sali אֹוטֹוק דּוגי סאלי

170 11 Samobor סאמֹוּבֹור
231-2 מלונות
247 מסעדות

 Saplunara ְמלְיֶיט סאּפלּונאָרה
137

64 Svetvinčenat נָט ְסבֶטבינֶצ
מגדלור יני ּפּוצ נָה איוואן ְסבֶטי

 Sveti Ivan na pučini
221 lighthouse

 Sveti מגדלור ָאנְדְִריָה ְסבֶטי
221 Andrija lighthouse

 Sveti Petar מגדלור ֶּפטאר ְסבֶטי
221 lighthouse

ֹו ָקרּפאצ הקדוש סבסטיאנוס
165 Carpaccio

Severus הקיסר ֶסּפטימּוס ֶסבֶרּוס
30 Septimus Emperor

99 Svršata ְסבְרשאָטה
האצולה משפחת ּבֶמּבֹו סֹוָארדֹו

57 Soardo Bembo
Sobota ֹובאני ג סֹוּבֹוָטה

115 Giovanni
 Sobota האצולה משפחת סֹוּבֹוָטה

111
147 Suđurađ ּוראג סּוג

163 Sutej Markus מרקוס סּוֵטיי
 Sutinske טֹוּפליֶצה סּוטינְְסֶקה

212 Toplice
הסולטן המפואר השני סולימאן

Suleyman II the Magnificent
192 39 38 Sultan

125 Sumartin ּבְראץ סּוָמרטין
73 Susak סּוסאק

124 Supetar ּבְראץ סּוֶּפטאר
 Sokolić Dorijan דוריאן סֹוקֹוליץ

80
 Sušac מגדלור סּושאץ

221 lighthouse
Stančić מיליֶינקֹו יץ ְסטאנצ

162 Miljenko
טרֹוגיר ארמון ְסטאפילֶאֹו

112 Stafileo Palace
76-7 Stara Baška ּבאשָקה ְסטאָרה

 Stari Grad ְחבאר גְראד ְסטארי
127

 Stubičke טֹוּפליֶצה ֶקה ְסטּוּביצ
212 Toplice
249 מסעדות

221 מטיילים סטודנטים
 Stolnik Slavko ְסלאבקֹו ְסטֹולניק

159
131 16 Ston ְסטֹון

בוסניה של מושל הּבאן ְסטיּפאן
136 Stipan Ban of Bosnia

ָאלֹויזִיֶיה החשמן ְסֶטּפינאץ
 Stepinac Cardinal Alojzije

206 152
האפיפיור החמישי סטפנוס

35 Stephen V
144 Stradùn דוברובניק ְסְטראדּון

Straub יאקֹוּב פיליפ ְסְטָראּוּב
207 Filip Jacob

 Struga מגדלור ְסְטרּוגָה
221 lighthouse

יּוראי יֹוסיּפ ההגמון ְסְטרֹוסמאיֶיר
 Strossmayer Bishop Josip

186 164 41 Juraj
 Strozzi Bernardo ּברנרדו ְסְטרֹוצי

73
111 Sinj סיני

26 פסטיבלים
 Sinjska Alka סיני ָאלָקה סינְְסָקה

26
174 11 Sisak סיסאק

232 מלונות
248 מסעדות
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ְקראליֶיביָצה ֶסזֹונָה ְסכְרֹובֶטידֶה
27 Shrovetide Sezona

 Slavonia and וּבאראניָה ְסלאבֹוניָה
181-97 11 Baranja

232-3 מלונות
ריט קי קֹוּפאצ הטבע פארק
 Kopački Rit Nature Park

194-5
248-9 מסעדות

182-3 מפה
 Slavonski Brod ּבְרֹוד ְסלאבֹונְְסקי

185 182
248 מסעדות
24 פסטיבלים

32-3 סלאבים
 Slavenski Josip יֹוסיּפ ְסלאבֶנְְסקי

204
עם הקדושה מריה דֶל יאקֹוּפֹו ֶסלאיֹו
Sellaio ומלאך המטביל יוחנן ישו

165 Jacopo del
161 Seljan Mirko מירקֹו ֶסליאן
161 Seljan Stevo ְסֶטבֹו ֶסליאן

189 Smajić Petar ֶּפטאר ְסמאיִיץ
דָה ירֹולאמֹו ג ה ָסנָטְקרֹוֶצ

79 Santacroce Girolamo da
125

 All ּבְלאטֹו הקדושים כל כנסיית
134 Saints Church

ספליט החסד רבת גבירתנו
123 Our Lady of Grace
מְסּפיליָצה הקדושה מריה

147 St Mary of Spilica לֹוּפּוד
דָה סקו פרנצ ה ָסנָטְקרֹוֶצ

 Santacroce Francesco da
126

80-81 Senj ֶסני
24 פסטיבלים

Sanmicheli מיֶקלֶה ָסנמיֶקלי
107 106 92 Michele

מרחצאות ראו ספא
דּוּברֹובניק ארמון ְסּפֹונָצה

144-5 141 23 Sponza Palace
258-61 256-7 ספורט

118-23 17 15 Split ספליט
 Palace of דיֹוקלֶטיאנּוס ארמון
120-21 118 10 Diocletian

229 מלונות
245 מסעדות

119 מפה
277 נמל־התעופה

25 פסטיבלים
250-51 שווקים

של הלאומית ספרייה ה
 National זאגרב האוניברסיטה

23 and University Library
Scamozzi נצו וינצ ְסקאמֹוצי

64 Vincenzo
 Scarpa Iginio ינְיֹו איג ְסקארָּפה

67
 Skurjeni Matija מאִתיָה ְסקּוריֶיני

159

Scipio קֹורנֶליּוס ּפּוּבלִיּוס ְסקיִּפיֹו
102 Publius Cornelius

104 Skradin ְסְקָרדין
 Skradinski Buk ּבּוק ְסְקָרדינְְסקי

104
Sergia ּפֹוסטּוָמה סאלְבִיָה ֶסְרגִיָה

60 Salvia Postuma
26-7 בקרואטיה סתיו

ע
251-2 עבודות־יד

מוזיאונים ראו מוזיאונים עירוניים
267 עישון

271 עיתונים
 Plague אֹוסיֶיק המגיפה עמוד

192 Column
266-7 המקח על עמידה

 Grape ּבּויֶה פסטיבל ענבים
26 Festival

252-3 קנייה עניבות
18 עצים

268 חרקים עקיצות

פ
 Paul King יוגוסלביה מלך ּפאבל

42
 Pavelić Ante ָאנֶטה ּפאבֶליץ

42
102-3 100 Pag ּפאג

228 מלונות
245 מסעדות

102-3 מפה
25 Pag Carnival קרנבל

Fažana פאסאנָה אנָה פאז
57 16 Fasana

64-5 Pazin ּפאזין
 Palagruža מגדלור ה ּפאלאגרּוזָ

221 lighthouse
 Palatium ְמלְיֶיט ּפאלאטיּום

136
 Palma il ֹובאנֶה ג ִאיל ּפאלָמה

127 Giovane
הקודש רוח של בית־התפילה

 Oratory of the Holy אֹומיש
128 Spirit

 Our ְחבאר החסד רבת גבירתנו
126 Lady of Charity

 St טרֹוגיר הקדוש דומניקוס
115 Dominic

 St ספליט הקדוש דומניקוס
118 Dominic

ֶאּופראזיּוס ש ע הבזיליקה
 Basilica of Euphrasius ּפֹוֶרץ

55
נאט ְסבֶטבִינֶצ הבשורה כנסיית

 Church of the Annunciation
64

65 לאּבין
147 סּוני

זאדאר אנסטסיה קתדרלת
94 Cathedral of St Anastasia

הקדוש לורנציוס קתדרלת
 Cathedral of St ְטרֹוגיר

113 Lawrence
הקדוש סטפנּוס קתדרלת
 Cathedral of St ְחבאר

126 Stephen
125 Škrip ּבְראץ ְשקריּפ

 Palma il Vecchio וֶקיֹו ִאיל ּפאלָמה
57

130 Patsch Karl קרל ּפאץ
127 Pakleni Islands איים ּפאקלֶני

הלאומי הפארק ּפאקלֶניָצה
19 Paklenica National Park

101
 Paravić זאגרב ארמון ּפאראביץ

156 Palace
 Pardoni Sante ָסנֶטה ּפארדֹוני

215
158 Parler Ivan איוואן ּפארלֶר

ּפֹוֶרץ ראו ּפאֶרנצֹו
וגנים פארקים

 Arboretum ְטְרְסֶטנֹו ָארּבֹוֶרטּום
146

הלאומי הפארק הבוטאני הגן
 Botanical וֶלֶּביט ְסיֶיבֶרני

81 Garden
 Botanical זאגרב הבוטאני הגן

161 Garden
זאגרב ריּבְנְיאק הציבורי הגן

153 Ribnjak Public Gardens
 Opeka ויניָצה אֹוֶּפָקה פארק

205 Park
זאגרב ָמקסימיר פארק

163 Maksimir Park
19 לאומיים פארקים

46 19 10 ְּפליְטביֶצה אגמי
86-7 84-5

58-9 19 ּבְִריּוני
136-7 19 ְמלְיֶיט

101 19 ּפאקלֶניָצה
19 וֶלֶּביט צפון

98-9 46 19 קֹורנאטי
104-5 19 ְקְרָקה
74-5 19 ריְסנְיאק

97 Pašman ּפאשמאן
64 Padovanino ָּפדֹובאנינֹו
הקדוש לורנציוס קתדרלת
 Cathedral of St ְטרֹוגיר

113 Lawrence
184-5 Požega גָה ֶ ּפֹוז

24 פסטיבלים
10 5 Pula Pola ּפֹולָה ּפּולָה

60-63 49 31
62-3 49 10 אמפיתיאטרון

257 255
224 מלונות

241-2 מסעדות
61 מפה

279 נמל־התעופה
27 25 24 פסטיבלים

132 Marco Polo מרקו פולו
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הבינלאומי הפסטיבל פולקלור
 International Folklore זאגרב

25 Festival
30 Pompey פומפיי

 Ponzone Matteo מתיאו ּפֹונצֹונֶה
127

Postrana פסטיבלים ּפֹוְסְטראנָה
26 festivals

 Foscolo שיּבֶניק ארמון פֹוסקֹולֹו
106 Palace

Foscolo ליאונרדו פֹוסקֹולֹו
106 Leonardo

125 Pučišća ּבְראץ ה ישָצ ּפּוצ
94 Forum פורום ה

ּוזֶֶּפה ג ּפֹורטֹו־סאלְבְיאטי
 Porto Salviati Giuseppe

64
Parenzo Poreč ּפאֶרנצֹו ּפֹוֶרץ

53-5 10
ֶאּופראזיּוס ש ע הבזיליקה

46 10 Basilica of Euphrasius
54-5

224 מלונות
241 מסעדות
25 פסטיבלים

 Porer lighthouse מגדלור ּפֹוֶרר
221

מלך הרביעי ְקֶרשימיר ֶּפטאר
KV Petar Krešimir IV קרואטיה

106 36 King
Petretić ֶּפטאר הגמון ֶּפטֶרטיץ

152 Bishop Petar
 Pejačević Dora דֹוָרה ביץ ֶּפיָאֶצ

197
Fiore דֶל יאקֹוּבֶלֹו פיֹוֶרה

79 Jacobello del
Pittoni באטיסטה ֹובאני ג ּפיטֹוני

103 Giovanni Battista
 Pietro di ובאני ג דִי פייטרו

147 Giovanni
 Pile Gate דוברובניק שער ּפילֶה

142
121 120 Filotas פילֹוטאס

 Filipović Antun אנטּון פיליּפֹוביץ
163

Filipović ְפראניֹו פיליּפֹוביץ
21 Franjo

 Pincino Lorenzo לורנצו ינֹו ּפינצ
113

 Pissarro Camille קאמי ּפיסארֹו
161

20 פיסול
כנס הים־התיכון באגן פיסול
 Mediterranean לאּבין

26 Sculptor s Symposium
65 Pićan אן ּפיצ

235 פיצריות
235 פיקניקים

239 מיצים פירות
Firentinac ניקֹולָה פיֶרנטינאץ

23 20 Nikola

 Our ְחבאר החסד רבת גבירתנו
126 Lady of Charity

טרֹוגיר השעון ומגדל ה הלוג
114

אֹוֶרּביץ הפרנציסקני המנזר
131 Franciscan Monastery

 St John טרֹוגיר המטביל יוחנן
114 the Baptist

הקדוש דומניקוס כנסיית
 Church of St Dominic טרֹוגיר

115
שיּבֶניק הקדוש יעקב קתדרלת

108 Cathedral of St James
109

הקדוש לורנציוס קתדרלת
 Cathedral of St ְטרֹוגיר

113 Lawrence
99 Piškera ּפישֶקָרה

 Plančić Juraj יּוראי יץ ְּפלאנצ
126

Felbinger ּבארטֹול ֶפלּבינגֶר
159 154 Bartol

 Pellegrino דניאלֶה סן דָה ֶּפלֶגרינֹו
133 da San Daniele

66 Plomin ְּפלֹומין
 Ploče דוברובניק שער ה ְּפלֹוֶצ

142 141 Gate
 Pločica מגדלור יָצה ְּפלֹוצ

221 lighthouse
הפארק אגמים ְּפליְטביֶצה
 Plitvice Lakes הלאומי

84-5 46 19 10 National Park
86-7

223-4 מלונות
 Pelješac חצי־האי ֶּפליֶישאץ

131 Peninsula
245 מסעדות

 Pliny the Elder הזקן ְּפלינְיּוס
146

 Fellner Ferdinand פרדיננד ֶפלנֶר
162 160

24 חג פסחא
לסרטי והווידיאו הקולנוע פסטיבל

 Amateur Film גָה ֶ ּפֹוז חובבים
24 and Video Festival

גָה ֶ ּפֹוז הזהב מיתרי פסטיבל
 Festival of the Golden Strings

26
 Festival אֹומיש ְקלאָּפה פסטיבל

25 Klapa
24-7 17 פסטיבלים

133 ּולָה קֹורצ
אישה של ראש־חזה פסל

186 ֶמשטרֹוביץ
הבינלאומית התחרות פסנתר

אֹוִסיֶיק צעירים לנגנים
 International Competition

27 for Young Pianists
258-61 פעילויות־חוץ

Ferramolino אנטוניו ֶפראמֹולינֹו
142 Antonio

רוברט ְפראנגֶש־מיהאנֹוביץ
 Frangeš Mihanović Robert

23
 war אֹוִסיֶיק המלחמה אנדרטת

190-91 memorial
זאגרב מירֹוגֹוי בית־הקברות

163 Mirogoj Cemetery
 Art זאגרב האמנות ביתן

162 Pavilion
מודרנית לאמנות הגלריה

 Gallery of Modern Art זאגרב
162

קלאניֶיץ מיהאנֹוביץ פסל
211 Mihanović monument

210 Pregrada ְּפֶרגראדָה
Ferdinand הגדול הדוכס פרדיננד

39 Archduke
Ferdinand הקיסר פרדיננד

204 Emperor
הבסבורג לבית פרדיננד

 Ferdinand of Habsburg
70

29 אתרים פרהיסטוריים
 Probus Emperor הקיסר ְּפרֹוּבּוס

30
165 Perugino ינֹו ֶּפרּוג

Pribislao דָה ֹובאני ג ְּפריּביְסלָאֹו
106 Giovanni da

111 Primošten ְּפרימֹושֶטן
228 מלונות

 Prišnjak מגדלור ְּפריְשנְיאק
221 lighthouse

 Parliament זאגרב בניין פרלמנט
158 155 Building
97 Premuda ְּפֶרמּודָה

Frangipane מריו יּפאנֶה ְפָרנְג
177 Mario

אוסטריה קיסר הראשון פרנץ
190 Emperor Francis I

Franz Joseph הקיסר יוזף פרנץ
174 67 41 Emperor

הגדול הדוכס פרדיננד פרנץ
 Franz Ferdinand Archduke

41
דּוּברֹובניק המנזר פרנציסקני

144 Franciscan Monastery
Frankopan מרטין ְפָרנקֹוּפאן

71 Martin
האצולה משפחת ְפָרנקֹוּפאן

177 39 Frankopan
174 אֹוגּולין
171 אֹוזאי

170 אֹוקיץ
79 ּבאקאר

80 וינֹודֹולְְסקי נֹובי
81 ֶסנְיְי

79 ְקראליֶיביָצה
78 ְקְרק

71 ִריֶיָקה
Frankopan ניקֹולָה ְפָרנקֹוּפאן

80 Nikola
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ְקְרְסטֹו ְפראניֹו ְפָרנקֹוּפאן
39 Frankopan Franjo Krsto

204 177
Frankopan ְקְרְסטֹו ְפָרנקֹוּפאן

177 152 Krsto
Frankopan קתרינֶה ְפָרנקֹוּפאן

205 Catherine
Fernkorn דומיניק אנטון ֶפְרנְקֹורן

153 Anton Dominik
33 עם פרנקים

96 Preko Ugljan אּוגְלְיָאן ּפֶרקֹו
269 268 פשע

צ
147 Cavtat צאבְטאט

226 מלונות
243 מסעדות

196 Čadavica ה אדאביָצ צ
Chaky דימיטריוס הרוזן אק צ

204 Count Demetrius
204-5 Čakovec אקֹובֶץ צ

231 מלונות
24 פסטיבלים

יוגוסלביה של העממי צבא ה
Yugoslav People s Army

188 JNA
185 Cebej A אנטון ֶצּבֵיי

מאקאְרְסָקה מוזיאון צדפות
129 Malacological Museum

41 Cuvaj Slavko ְסלאבקֹו צּובאי
 Čulinović Juraj יּוראי ּולינֹוביץ צ

96
171 Cussa Michele מישל צּוָסה

הלאומי הפארק עמק ֶצטינָה
128 Cetina Valley Nature Park

269 שירותים ציבוריים
נֹוביגראד ראו יָטנֹובָה צ

ציפורים
ּפליְטביֶצה אגמי הלאומי הפארק

86
176 ּפֹוליֶה לֹונְיְְסקֹו הטבע פארק

11 ריט קי קֹוּפאצ הטבע פארק
194-5 47

 Čipiko טרֹוגיר ארמון יּפיקֹו צ
114 Palace

110 105 Čikola נהר יקֹולָה צ
 Celje Count of לבית הרוזן ֶצליֶיה

206
261 259 צלילה

קרואטיה של ההתאחדות צלילה
 Croatian Diving Federation

261
235 אוכל צמחוני
18-19 צמחים

188 Cseh משפחת ְצֶסה
Csikos ּבֶלָה ְצסיקֹוס־ֶסִסיָה

162 Sessia B
 North הלאומי הפארק וֶלֶּביט צפון

19 Velebit National Park
 Northern המחוזות צפוניים ה

199-215 11 Counties

212-13 חמים למרחצאות טיול
233 מלונות

249 מסעדות
200-201 מפה

80 Crikvenica ְצריְקבֶניָקה
222 מלונות

 Crnčić M קלמנט ֶמנצי יץ ְצְרנְצ
162 C

72 Cres ְצֶרס
222 מלונות

240 מסעדות
129 Crkvine ְצְרְקבִין

ק
האצולה משפחת קאבאניִין

122 Cavagnin
Cava לָה דֶה אֹונֹוְפִריֹו קאבָה

145 143 Onofrio de la
99 Katina קאטינָה

 Callido Gaetano גֶָאטאנֹו קאלידֹו
52

83 Kampor קאמּפֹור
טרֹוגיר מבצר קאֶמרלֶנגֹו

115 Gradina Kamerlengo
161 Canaletto קאנאלֶטֹו

 Kanižlić Antun אנטּון ליץ קאניז
185

מריה ּבָרתֹולֹוֶמאֹו קאּפֹוראלי
עם התינוק וישו הקדושה

הקדושים וּבֶרנאר פרנציסקוס
Caporali Bartolomeo 164

Karas וְיֶיקֹוסלאב קאראס
162 Vjekoslav

וְקבארנֶר איסטִריָה ראו ְקבארנֶר
אזור

האצולה משפחת ֶקגלֶביץ
213 210 Keglević

 Kovačić Viktor ויקטור יץ קֹובאצ
156

 Kovačić Mijo ִמיֹו יץ קֹובאצ
159

4 העצים חוטבי
56 Koversada קֹובֶרסאדָה
Quadrio אנטוניו ְקוואדִריֹו

159 Antonio
Quaglio וליו ג אנטוניו ְקוואלְיֹו

206 Antonio Giulio
185 Kutjevo קּוטיֶיבֹו

248 מסעדות
176 Kutina קּוטינָה

Koloman הונגריה מלך קֹולֹומאן
181 93 83 37 36 15 King

146-7 Koločep ּפ קֹולֹוֶצ
257 256 קולנוע

42 המפלגה קומוניסטית
125 Vis Komiža ויס ה קֹומיזָ

210-11 Kumrovec קּוְמרֹובֶץ
147 16 Konavle קֹונאבלֶה

187 Kont Nikola ניקֹולָה קֹונְט
 Contarini G ובאני ג קֹונטאריני

57

 Contieri Jacopo יאקֹוּפֹו קֹונְְטיֶירי
66

Königer ָאלֶקִסיֶיה קֹוניגֶר
206 Aleksije
267 קונסוליות

 Constable John ון ג קֹונְְסָטּבֶל
161

ּפֹורפירֹוגֶניטּוס קונסטנטינוס
 Constantine הקיסר

 Porphyrogenitus Emperor
140

הטבע פארק ריט קי קֹוּפאצ
11 Kopački Rit Nature Park

194-5 47 19
171 19 Kupa נהר קּוָּפה

Kupelwieser ּפאּול קּוֶּפלוִיזֶר
58 Paul

214 Koprivnica קֹוּפריבניָצה
249 מסעדות

 Koprivnica גלריה קֹוּפריבניָצה
214 Gallery

171 87 Korana נהר קֹוראנָה
99 Kornat קֹורנאט

הלאומי הפארק קֹורנאטי
46 19 Kornati National Park

98-9
98-9 מפה

132-4 10 Korčula ּולָה קֹורצ
227-8 מלונות
244 מסעדות

132-3 מפה
133 25 24 17 פסטיבלים

79 Košljun קֹוְשלְיּון
 Košćec Franjo ְפראניֹו ץ קֹושֶצ

203
 Košćec Ružica יָצה רּוז ץ קֹושֶצ

203
257 256 קזינו

270-71 טלפון קידומות
24-6 בקרואטיה קיץ

 Summer ְחבאר פסטיבל קיץ
25 Festival

 Summer לאּבין פסטיבל קיץ
25 Festival

וינֹודֹולְְסקי נֹובי קרנבל קיץ
26 Summer Carnival

ּבאקאר מרגֶריטה של קיץ ה
24 Summer of Margherita

34-5 33 St Cyril הקדוש קיריליּוס
69

Claudius הקיסר קלאודיוס
62 Emperor

 Claudius הקיסר השני קלאודיוס
30 Emperor II

211 Klanjec ְקלאניֶיץ
21 Klović Julije יּולִיֶיה ְקלֹוביץ

 Klovićevi זאגרב דְבֹורי בי ְקלֹוביֶצ
155 Dvori

 Klostar Ivanić איוואניץ ְקלֹוסטאר
176

29 ֶקלטים
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 Kljaković Jozo יֹוזֹו ְקלְיאקֹוביץ
163 158 110

111 Klis ְקליס
 Clement St הקדוש ְקלֶֶמנטּוס

34
221 220 אתרים קמפינג
האצולה משפחת ביץ ֶ ְקנֶז

205 Knežević
250-53 קניות
110 Knin ְקנין

67 Kastav ָקסטאב
240 מסעדות
27 פסטיבלים

האצולה משפחת ָקְסְטרֹוּפֹולָה
64 Castropola

238 קפה
מ הקדוש יוחנן ָקּפיְסְטראנֹו
187 Kapistran St Ivan

הקדוש אנטוניוס ש ע קפלה ה
 Chapel of St ראּב מּפאדֹובָה

83 Anthony of Padua
Kraljevic מירֹוסלאב ְקראליֶיביץ

162 Miroslav
79 Kraljevica ְקראליֶיביָצה

27 פסטיבלים
207 Krapina ְקראּפינָה

 Krapinske טֹוּפליֶצה ְקראּפינְְסֶקה
212 Toplice
233 מלונות

249 מסעדות
המלוכה שושלת ביץ ֹורגֶ ָקָרג
42 Karađorđević dynasty

153 Kerdić Ivan איוואן ֶקרדיץ
163

 Croatia איירליינס קרואטיה
276 Airlines

הלאומי המוזיאון קרואטיה
זאגרב נאיבית לאמנות

 Croatian National Museum
159 154 of Naive Art

של לטבע המוזיאון קרואטיה
 Croatian Natural זאגרב

154 History Museum
156

לתולדות המוזיאון קרואטיה
 Croatian History זאגרב
158 154 23 Museum

הלאומית המועצה קרואטיה
 Croatian National לתיירות

276 Tourist Board
הלאומי התיאטרון קרואטיה

 Croatian National אֹוִסיֶיק
191 Theatre

הלאומי התיאטרון קרואטיה
257 254 160 זאגרב

הלאומי התיאטרון קרואטיה
 Croatian National זאדאר

257 254 Theatre
הלאומי התיאטרון קרואטיה

 Croatian National ספליט
257 254 Theatre

ש ע הלאומי התיאטרון קרואטיה
 Croatian ִריֶיָקה זאיְץ איוואן

 National Theatre Ivan pl Zajc
257 254

276 של הרכבות חברת קרואטיה
33 קרואטים

161 Caravaggio ֹו ָקָרוואג
176 Kriz ְקריז

215 Križevci י בצ ְקריזֶ
הגדול הדוכס אוגוסטוס קרל

171 103 Charles Augustus
 Charlemagne הקיסר הגדול קרל

33
הונגריה מלך הראשון קרל

38 Charles I
70 Charles VI הקיסר השישי קרל

79
103 Karlobag ָקרלֹוּבאג
171 Karlovac ָקרלֹובאץ

247 מסעדות
זאגרב הטריאנאלה קרמיקה
27 Triennial of Ceramics
Kerempuh ֶּפטריָצה ֶקֶרמּפּו

153 Petrica
אֹוּפאִטיָה הריביירה קרנבל

27 Carnival of the Riviera
27 Carnival לאסטֹובֹו קרנבל ה

27 Carnival of Rijeka ִריֶיָקה קרנבל
173 Kerestinec ֶקֶרסטינֶץ

Carpaccio ויטֹוֶרה ֹו ָקרּפאצ
133 93 Vittore

165 הקדוש סבסטיאנוס
78-9 Krk ְקְרק
222 מלונות

240 מסעדות
78 מפה

 Krk Summer הקיץ פסטיבל ְקְרק
25 Festival

 Krka הלאומי הפארק ְקְרָקה
104-5 19 National Park

104-5 מפה
Krešimir קרואטיה מלך ְקֶרשימיר

37 King
קתדרלות

 St זאדאר הקדושה אנסטסיה
94 90 22 Anastasia

145 דּוּברֹובניק
 St ספליט הקדוש דֹומנִיּוס

121 Domnius
70 St Vitus ִריֶיָקה הקדוש ויטּוס
 St James שיּבֶניק הקדוש יעקב

108-9 106 89 23
 St ְטרֹוגיר הקדוש לורנציוס

112-13 Lawrence
 St Mary ראּב הקדושה מריה

82 50
 St ּולָה קֹורצ הקדוש מרקוס

132 22 Mark
60 ּפּולָה

 St אקֹובֹו ג הקדוש פטרוס
186 Peter

לשמיים העלייה קתדרלת
 Cathedral of the דין ְ ואראז

202 Assumption
של לשמיים העלייה קתדרלת

זאגרב הקדושה מריה
 Cathedral of the Assumption
11 of the Blessed Virgin Mary

152
כנסיות גם ראו

ר
82-3 81 48 10 Rab ראּב

224 מלונות
242 מסעדות

83 מפה
25 24 פסטיבלים

65 Rabac ראּבאץ
159 Rabuzin Ivan איוואן ראּבּוזין

159 מולדתי
38 Ragusa ראגּוזָה
דּוּברֹובניק גם ראו

Ragusino אנטוניו ראגּוזינֹו
144 Antonio

Ragusino ניקולו ראגּוזינֹו
146 Niccolò

 Radauš Vanja ואניָה ראדָאּוש
163 153

Radovan מ רב־האמן ראדֹובאן
112 20 Master

41 Radić Antun אנטּון ראדיץ
 Radić Stjepan ְסְטיֶיּפאן ראדיץ

42 41
Razmilović ּבֹונֶה ראזמילֹוביץ

123 Bone
מוראביה מלך ראטיסלאב

35 Ratislav King
 Ratkaj האצולה משפחת ראטָקאי

210
21 Ranger Ivan איוואן ראנגֶר

206
 St דין ְ ואראז המטביל יוחנן

203 John the Baptist
206 לֶּפֹוגְלאבָה

השלגים של הקדושה מריה
 St Mary of the Snows ּבֶלֶץ

213
207 ְקראּפינָה

205 ְשְטריגֹובָה
 Rapska ראּב ְפיֶיָרה ראְּפְסָקה

25 fjera
162 Račić Josip יֹוסיּפ יץ ראצ

162 Rački Mirko מירקֹו קי ראצ
214

271 רדיו
Robba סקו פרנצ רֹוּבָה

215 213 159 Francesco
Rovinj Rovigno רוביניֹו רֹוביני

56 10
225 מלונות

242 מסעדות
24 פסטיבלים
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 Rubens Peter פאול פיטר רוּבנס
161 Paul

 Rodin Auguste אוגוסט רודן
161 157

 Rosa Salvator ָסלבאטֹור רוזה
113

186 Rösner Karl קרל רֹוזנֶר
 Rottman Franjo ְפראניֹו רוטמן

153
Ruisdael פאן יאקוב רּויסדאל

161 Jacob van
49 30-32 רומאים

ספליט דיֹוקלֶטיאנּוס ארמון
118 Palace of Diocletian

120-21
ּפּולָה הרומאי האמפיתיאטרון

49 10 Roman amphitheatre
257 255 62-3

 Roman ִריֶיָקה הרומאי השער
70 Arch

אדריכלות רומאנסקית
22 Romanesque architecture

56 St Romualdo הקדוש רומואלדו
הקיסר אוגוסטּולּוס רֹומּולּוס

 Romulus Augustus Emperor
32

268 רופאים
Rufus מינּוציּוס ְקווינטּוס רּופּוס

30 Quintus Minucius
69 Roč רֹוץ

Roksandić סיֶמאֹון רֹוקסאנדיץ
159 Simeon

26 St Roch s Day יום הקדוש רוש
105 Roški Slap ְסלאּפ רֹוְשקי

 Rt Zub מגדלור זּוּב ְרט
221 lighthouse

זאגרב הציבורי הגן ריּבְנְיאק
153 Ribnjak Public Gardens

Reiffenberg הברון ֵרייֶפנּבְֶרג
52 Baron

70-71 49 Rijeka ִריֶיָקה
225 מלונות

242 מסעדות
71 מפה

279 נמל־התעופה
27 24 פסטיבלים

 Risnjak הלאומי הפארק ריְסנְיאק
19 National Park

74-5 Leska Trail לֶסָקה מסלול
281 זאגרב רכבל

278 276 275 רכבת
276 Rail Europe חברת רכבת

161 Rembrandt רמברנדט
163 Rendić Ivan איוואן ֶרנדיץ

Renoir אוגוסט פייר רנואר
161 Pierre Auguste

160 רוחצת אשה
23 אדריכלות רנסאנס

161 145 Raphael ָרפאל
268 שירותים רפואיים

261 רפטינג
251 רקמה

ש
188 Šarengrad שאֶרנגְראד

 Seven ספליט המבצרים שבעת
123 Castles
267 שגרירויות

 Šubić Stjepan ְסְטיֶיּפאן שּוּביץ
81

שיּבֶניק מבצר באץ שּוּביֶצ
107 Šubićevac Fort

Šubić שושלת ־זְרינְְסקי שּוּביץ
177 79 Zrinski dynasty

250-51 שווקים
124 Šolta שֹולָטה

Šulentić זְלטאקֹו שּולֶנטיץ
175 Zlatko
147 Šunj שּוני

127 Sućuraj ְחבאר ּוָראי שּוצ
 Dolac Market זאגרב דֹולאץ שוק

153 149
 Fish Market טרֹוגיר הדגים שוק

115
איזגּוּבְלְיֶינֹוגְסינָה והזקנים שושנה

164 Izgubljenogsina
 Štolcer Josip יֹוסיּפ ְשטֹולֶצר

24
273 כסף שטרות

205 Štrigova ְשְטריגֹובָה
106-9 89 Šibenik שיּבֶניק

228-9 מלונות
245 מסעדות

107 מפה
25 פסטיבלים

הקדוש יעקב קתדרלת
106 Cathedral of St James

108-9
295-6 שיחון

261 258-9 שיט
99 קֹורנאטי איי
261 258-9 שיט
99 קֹורנאטי איי
269 מחלת־ים

278-9 275-6 מעבורות
147 Šipan שיּפאן

 Šipanska Luka לּוָקה שיּפאנְְסָקה
147

269 ציבוריים שירותים
Schmidt פון פרידריך ְשמיט

186 152 Friedrich von
92 St Simeon הקדוש שמעון

268 הגנה שמש
25 אור שעות שמש

267 שעון
265 פתיחה שעות

235 מסעדות
250 בתי־עסק

 Stone Gate זאגרב האבן שער
153

 Iron Gate ספליט הברזל שער
119

 Golden Gate ספליט הזהב שער
118

זאדאר העיר וחומות היבשה שער
92 Land Gate and Walls

 Land Gate טרֹוגיר היבשה שער
112

92 Sea Gate זאדאר הים שער
115 Sea Gate טרֹוגיר הים שער
 Silver Gate ספליט הכסף שער

118
 Twin Gate ּפּולָה הכפול שער ה

61
 Brass Gate ספליט הנחושת שער

118-19
 Gate of ּפּולָה הרקולס שער

61 Hercules
 Arch of the ּפּולָה ֶסְרגְיּוס שער

60 Sergii
266 17 שפה

295-6 שיחון
127 Šćedro דרֹו ְשֶצ

125 Škrip ּבְראץ ְשקריּפ

ת
238 תה

149 ֶמשטרֹוביץ קרואטיה תולדות
157

הנסיכים משפחת וטאקסיס תּורן
171 Thurn and Taxis

ֶמשטרֹוביץ לזרוס של תחייתו
157

251-2 תחרה
לֶּפֹוגְלאבָה התחרה תערוכת

26-7 Lace Exhibition
103 ּפאג

הקיסר הגדול תיאֹודֹוסיּוס
Theodosius the Great

32 Emperor
 St יום הקדוש תיאודורוס

25 Theodore s Day
אֹוִסיֶיק כנס בובות תיאטראות

 Meeting of Puppet Theatres
24

ִריֶיָקה פסטיבל קטנים תיאטראות
 Small Theatre Festival of the

24
257 254 תיאטרון

דין ְ ואראז הלאומי תיאטרון ה
203 National Theatre

הבינלאומי הפסטיבל תיאטרון
 International Festival ּפּולָה

25 of Theatre
 Days ְחבאר ימי־ְחבאר תיאטרון

24 of Hvar Theatre
252 תכשיטים

277-8 271 269 דיווחים תנועה
270-71 תקשורת

268 תרופות
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