
Belle città- ערים באיטליה  

 טיולים מן הכורסא

ל הדרכים הן מובילות לרומא, אבל גם לפירנצה, לונציה, לנאפולי וגם כ

  .לערים ועיירות שיופיין אינו ידוע

  רומא 

 מזרקותהפיאצות וה"סודות" של ה 

רומא כמו מוזיאון פתוח מזמינה את המבקר בה לטייל בין פיאצות ומזרקות, להביט, 

 להשתאות ולשבת ליד עד בלי די.

  רומא האימפריאלית –לחם ושעשועים 

צמחה מתוך הגרעין של העיר רומא העתיקה שהתפשטה על פני נטייל בעיר הנצח ש

אירופה, המזרח הקרוב וצפון אפריקה. רומא העתיקה השאירה חותם עמוק על 

 התרבות המערבית הרבה מעבר לתקופת שלטונה. 

 טיול בין כנסיות בעיר 

רומא היא ערש הנצרות והמקום בו יושב המרכז של הכנסייה הקתולית, על כן בעיר 

 .ישנן כנסיות רבות, חלקן מהמיוחדות והיפות בעולם רומא

 פיטר פרנגה בעקבות ספרו של - הפרינצ'יפסה 

ג'אן רומן המשלב עובדות ובדיה מפיח פיטר פרנגה רוח חיים בדמויותיהם של דרך 

-שהקימו במאה השבעהיריבים אדריכלים השני , מיניולורנצו ברניני ופרנצ'סקו בור

אתרים המוזכרים טייל בין אתריה של רומא בדגש על הנ .עשרה את "רומא החדשה"

  בספר.

 

 



  פירנצה 

 סיור במרכזה של העיר פירנצה, ערש הרנסנס, עיר שהיא מוזיאון פתוח.

 מרכז הדתי המדהים של העירה  

 .הכיפה העצומה של הדואומו שהיא סמל למופתנראה, בין היתר, את 

 המרתק של העיררכז הפוליטי המ 

 סיניוריה, שהיא מוזיאון פתוח של יצירות נפלאות.דלה  פיאצה 

  מוזיאון האופיצי, בו נמצאות יצירות מופת רבות  

  בעקבות ספרה של שרה דוננט –הולדת ונוס 

העיר פירנצה באחת מן התקופות הדרמטיות והמסעירות בתולדותיה.  51המאה ה 

 אמנות.נתוודע לתקופה ולגיבורת הספר, אלסנדרה, גם באמצעות יצירות 

 בתוך תמונהלחיות  – ונציה 

כמו ונוס מאבן העולה מתוך הקצף;  היאעיר מרתקת אחת מן המיוחדות בעולם כולו, 

דרך  נטייל .וצבעונית , קסומהחושניתיש בה מיזוג מופלא של מציאות ואשליה, היא 

סאן מרקו,  ונבקר גם בפיאצה ים עתיקיםתוריות, נעבור ליד גשרסמטאות צרות ומס

 הסלון של אירופה. -אותה כינה נפוליאון בונפרטה 

  מילאנו 

הם חלק אלה  ,בתי קפה מסוגננים, חלונות ראווה מצוחצחים, שדרות רחבות ידיים

העיר היפה והמסוגננת. נטייל בין שכיות חמדה של ממאפייניה של העיר מילאנו, 

הלה סקלה, הדואומו המרהיב, נציץ ב"הסעודה האחרונה" של  -בית האופרה  –העיר 

 הקניון הראשון ועוד. –ליאונרדו דה וינצי, נבקר ב"גלריה" 

 

 



 טורינו 

והקסום שבירתו היא  הצפוני פיימונטה מחוז פירוש שמו של זהו", ההרים למרגלות"

ויוקרתיים,  ישרים. בטורינו רחובות עיר הבירה הראשונה של איטליהטורינו. 

מרהיבות ומקושטות והכל טבול בעידון צרפתי ובחמימות כיכרות , ארמונות מפוארים

 איטלקית אופיינית. 

 בולוניה 

 בולוניהיא מכונה "ה עיר שימרה את האופי האדריכלי של ימי הביניים והרנסנס.

. נקראת גם בולוניה שלה האוניברסיטה בגלל , Bologna la dottaת" המלומד

 זה בגללואדומים ו מרשימים בניינים הרבה בה ישו Bologna la grassaהמפוטמת 

 ידועה ". היאהאדומה בולוניה" Bologna la rossa גם השאר בין בולוניה נקראת

ק"מ. העיר שבה  83של רחובותיה שאורכן המצטבר הוא  הארקדות בזכות גם

 המציאו את רוטב הבולונז, הנקרא על שמה, אותו אוכלים בכל העולם כולו.

  ההיסטוריה הסודית"ים ודובבתו של מאלף על פסיפסים,  -רוונה" 

 השליטהו זונה, חשפנית, שחקנית תיאטרון :יאודורהות יוסטיניאנוסרוונה של 

גם צילומי פפראצי כבר  ,סלבס אינה המצאה של ימינורכילות על . בקיסרות האמתית

אין חדש תחת השמש. אם אתם רוצים להיווכח  ,ימי הבינייםוב היו גם בעולם העתיק

 .רוונה ותשטפו את העינייםבואו לטייל ב –בכך 

  מלכת  הזמן עצרהעיר בה  –פומפיי 

 . הילולה אחת גדולה התחוללהבה  של האימפריה הרומית המתירנית העיר פומפיי

בפסיפסים ובציורי קיר, נבקר  מפוארים של אצולת העיר המעוטרים בתיםבין נסייר 

יום, נבקר , אחד ממוקדי המשיכה של תיירים שהגיעו לעיר אז וגם הב"בית הבושת"

 .תעלומהשהיא עדיין בגדר  ,המיסתריות ה שלבוויל

 

 



  לראות את נאפולי ולחיות –נאפולי 

העיר הצבעונית גתה. אמר המשורר  "אינך יכול להיות עצוב לאחר שהיית בנאפולי"

יצירות מופת  והתוססת שהר הוזוב משמש כתפאורה מושלמת לקצב שלה. נכיר

"החדר נראה חובה לעצמנו לבקר גם בו מפומפיי והרקולנאום נאפולישהובאו ל

 ונגלה שאין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו נוהג. הסודי" ובו הממצאים הארוטיים 

  וקאפרי קוסטיירה אמלפיטנה -לימונצ'לו  

ד על , נלמלבקר בעיירות ציוריות , כדיביותר בעולםנצא לנסיעה איטית בדרך היפה 

נטעם קצת מן המתוק ומן הלימונצ'לו הכל כך  .ההיסטוריה המרתקת של האזור

שאהב את  אקסל מונטההווילה של בו נמצאת  קאפרינבקר באי הקסום אופייני לאזור. 

  ."מגילת סן מיקלה" עליו אתמקום הציורי הזה וכתב ה

 


