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:ערים חמש ידי על שנוצר פאנטולי היה סירקיוז ההיסטוריונים פי על
של אזור יש הנופש באי .מסחר עמדת עם ליבשה המחובר האי ,רכבת ),אורטיקס( אורטיקס
ביותר הארוך האורכי הציר .רבועים קילומטרים -0.650כ או ,רבועים אחד מקילומטר פחות
.קומו'ג סן בלבדרה ממרינת מטרים  660הוא המרבי הרוחב .המניאק כולל ,מטרים  1660הוא
פני בגובה ביותר הגבוה המפלס ובגובה ,האתון של האחורי בחלקו נמצאת הקרקע קומת
 18,561.מטרים .15,נ הבירה עיר ,מינרווה דרך -דוומה הפינה היא הים
מריה ויה לבין אומברטינה אזור שבין השטח את שכלל ,פרופר ,אקראדס ,קרדינא 2.
.הנוכחית לאודיאן
.פורטונה אלת אל המוקדש מקדש היה בטיש .טודידה פי על ,תאגים ),טשיא( ,טישי 3) -
וקרדינה אינדיאנפוליס בין יפרד והוא -BALZA AKRADINAו פנגיה סנטה בין כלול שלו השטח
 Umberto Iהנוכחי החולים בית עם הגבול על
של הלווידר השבריר ,הצפוני הגבול בפסגת .עתה זה שגורשה ),העליונה העיר( איפולי )4
של ביותר המורכבת למעשיה הנחשב ),ראש-רחב מסמר( ,אוריאל הנקרא המבצר היה ,היום
מהרומאים הנשק לכבוד זכו והמגינים לקחה לא מעולם המצודה .העולם של צבאית הנדסה
.הספרדית המירמה של והבגידה הטעיה עם סירקיוז את שכבשו
מ"ק -28ב מוקף הדירות מתחם .שבאיזור הארכיאולוגי הפארק ),חדשה עיר( 5)- NEAPLIS,
.דיוניסיוס הרודן י"ע שנבנו העיר קירות של
.הרף בלי התרוקן והוא סיראקו את העורר הרומי הכיבוש אחרי
ומעל עמים מעשרה יותר כיבוש את כיבשו ,סיציליה ובכל העיר של ההיסטוריה במהלך
 V,רלס'צ ספרד של לכסא הירידה עם , 1516,בינואר - 23מ בה ששלטו הספרדים ,לכל
של מהאי המעבר את שהחזיקה ,אוטרכט השלום חתימת עם  1713,ביוני - 10ב שהסתיימו
.איטליה של ההיסטוריה זהו ,כן על יתר -1734-1860.מ שלטו הבורדים .מוויטוריו פיליפ
.לאחרים שיש מה כל את בה שיש העיר זוהי אבל ,האחרים כמו עיר לא הוא סירקיוז
.היום עד סיציליאני ממוצא סיציליה של ההיסטוריה הוא סירקיוז
-Wikipedia:מ
הוא בסירקיוז שתרגיש מה .ארטוזה'ד פונטנה של לירח שמתחת הנוף אל להביט עלינו
".מתחשבת רוח כל של מולדתו ,לאדה אהבה
).איטליה דרך וולקס ,מצרבאווס פרדיננד(
עם ס"לפנה -8ה המאה של השנייה במחצית נפתחת היוונית בתקופה סירקיוז של ההיסטוריה
: συράκουσαι).העתיקה ביוון( גריקס סיראקוסיאי ידי על נקרא הפוליס .היוונית הקולוניזציה
איטליה בירת ,היום של לסירקו גם מתאים ,סיציליה של מזרחי הדרום בחוף הממוקם ,המרכז
.המחוז של
.בסיציליה מושבות עוד עצמה מקימה ,צמחה שבקרוב ,קורינת של מושבה מתוך נולדה היא
העריץ ,הכפור :ציטטה שהעיר הראשונים בין ,הרבים הרבעים חילופי את ראה כך-אחר
רבי הצי ואחד ,רב צבא עם הפלוליס את הכריע אשר ,מקפצת הצפרדע של הראשון
של השלטון כגזירת שנחשב ,סיראטור של אני דיוניסוס  [1],התיכון הים של ביותר העוצמה
,השני המלך ,לבסוף .המלך שם על שקרוי ",הראשון המלך" המכונה ,הסיציקליטי המלך
סירקוסיאי את הוביל ,דמוקרטית כמעט ממשלה הקים מסוימת בנקודה אשר ,העריץ
.סיציליה את לכבוש רומא החלה שבו הקשה בתקופה
אלא הפסיקה שלא ,רפובליקת-רגעי גם חי הוא למעשה ,הרודן על רק ידע לא סירקואי אבל
זה .וסינטיליה הסיקים של דוקיו מלך עם זה כמו ,מול עצמו את שמצאו המלחמה ניגודי את
את התקיפו הפלופונזה שבמלחמת ,אתונה עם האפי העימות של המרכזי התיאטרון גם היה
סיראקוסיאי ברית בזכות גם ,נכשלו תכניותיה אך ,אותה לכבוש במטרה הביטחונית פוליסה

.ספארטה עם שהשתבשה
לאחר .ג.ב - 212ב התרחש ,רומא של לכיבושה עד ,זמנו כמפגין מאה מחצי יותר חי הפוליס
.רומי שלטון תחת ליפול האחרונים הסיציליאנים אחד היה זה .ארוך מצור
עלותיו עם אשר ,מסירקוס עתיק מתמטיקאי ,ארכימדס להזכיר עלינו ,המהוללים תושביו בין
.המדעית ההיסטוריה למהלך יסודית תרומה תרם ,המבריקים וגיליותיו
.העתיק היווני בעולם ביותר הגדול המטרופולין הוא שירקוסאי כי מסכים ההיסטוריון
ספציפי
ארכיאולוגיה
הביניים מימי ומגדלים מצודות
ארמונות של מונומנטים אל צופה הוא
חיים לבעלי
ספרדיים ביצורים
הביניים מימי שכונות
שירות כלי

שלח
אישית להתאמה הניתן ההשקעות שוק 0 -
אנטוניו של מקורי בית
 1בנמל ראשי משרד
קוויריניו 1 -
דוגאנה אנטיקה -ב1 -
אומברטינו פונטה 2-
טריאסטה דרך -2-bב הדואר משרד
ארמון דלתות 3
ורביקה פורטה 4-
 5פאלאס גרנד מלון
הארמון של המסחר לשכת 6-
פורטה מרינה 7 -
נסים כנסיית 8 -
פול סנט כנסיית  -פול סנט כנסיית
אפולו מקדש 10-
מרקטו אנטיקו 11-
בניטיטיס דה דרך שוק 12
בורבון 13-בן סוהר-בית
וטלגרף פופה פלאצו 14 -
ספרדים-דה חילופי 14-b -
חנייה מגרש 15 -
ובנלו'ג סן מאסיס 16 -
ספרדי אישרור 16
גלאזלה תחת 17--
הקדוש פטרוס בזיליקת 18-
כרמליטים מנזר 19 -

קרמי אל פיאטרו סן כנסיית
גרגאו ארמון -ב20-
קומות  21בן רירט מנזר
 23תוממאסו סן כנסיית
שעות  24קריסטופורו סן כנסיית
קיום שנות 25
 Matteottiקורסו של ולוגיה-careatב25-
קומות  26בן היווני בארמון סיור
 1693הוא אדמה רעידת לאחר הכובד מצבה
אבלה פאלאצו 28
אזימד פיאצה 29-
דיאנה מעיין 30 --
השעון ארמון 31-
קומות  32בן המלון בית
גרגאו ארמון 33-
התלמידים ארמון 34-
סיציליה ארמון 35 -
מונטאטו מפלאצו 'מ  36במרחק ממוקם המלון
היווני הגיל קירות של קומות  37בן מבנה
המלאכים של גבירתנו ב37-
הוכתרה הקדושים ארבע כנסיית 38 -
'סנטי  4די' רשת כרטיס באמצעות המהיר לאינטרנט גישה כוללים המלון של הדואר משרדי
לגורפוד נחמד 39 -
גרגאלו דרך גרגאו ארמון 40-
מלטה של הגאיות כנסיית 40 -
נרי פיליפו סן מנזר 41 -
בונגיובאני פאלאצו 42 -
'אסטראר' מסעדת 43 -
אינטרלנדי ארמון 44 -
– נרי פיליפו סן כנסיית
'ב 44
מזו בלנקו ארמון 45-
ויטורני אליו של טומאבן עם מקורי 46-
לייסמירי הפלאצו 47 -
במרחק ממוקם המלון
רוקה לה-בוצאנקה מפלאצו 'מ 48
של במרחק נמצא האירוח מקום
מסנטגסטינו נסיעה דקות 49
פיסן ארמון 50 -
לייסמירי הפלאצו 51 -
קומות  52בן בקסרונה ארמון
ישיבה ספסלי של ארמון 53
קומות  54לגובה מתנשא המלון בית
55 - Royal Palac-Riscica

רויאל-ו'מיגלייצ פלאצו 56 -
בלנקו פלאצו 57-
אפוטרופוס פאלאצו 58 -
אמאקולטה-אאסיסי סקו'פרנצ סן כנסיית
מאסיזי פרסיס סן של מנזר 60-
עובדים עבור 61-DITRICT
בופארדי רומיאו ארמון 62-
 63רגינה ארמון
'אינץ  64בגודל הטארגזית הכנסייה
ספרד של ארמון 65
גרגאלו-זאפטה ארמון 66 -
בוננו-לנדולנה ארמון 67 -
68-Iplyseri Palac-Vianisi
הרפז של ארמון 69 -
פיצזוטי-ולונינה ארמון את הכולל ,קומות  70בן מלון
'פאלאצו' חדרי  17כולל המלון
האזורית המועצה
קונססיונה דלה מריה סנטה מנזר
קונסיונה דלה מריה סנטה כנסיית 74 -
איי-י'ג-די רכבת 75 -
פיליפ .ס כנסיית 776 -
יהודי אמבטיה חדר
ביניון פורטה 78 -
ובנלו'ג סן כנסיית 79 -
פפירוס מוזיאון  -סועדים  80לפחות של מנזר
קרונה-םידירי ארמון 81 -
'רנדצו קאסה' 2 -
 83 - Teatro Comunaleשל מפגש
 84וזפה'ג סן כנסיית
קומות  85בן ראו ארמון
 86דומניקו סן כנסיית
 87דומניקו סן מנזר
ארקואלי מריה סנטה מנזר
 89ארקואלי מריה סנטה כנסיית
אנה כנסיית
TURBA 91
ומרי ישו כנסיית 92 -
פיטומו פאלאצו של האזור גלריית  -קומות  93בן סיור
 94מונטיברגיני די מריה סנטה כנסיית
95 - stri Magno
 96מרטינו סן כנסיית
תרזה סנטה כנסיית
הקדוש הצלב מנזר
פורטזה -פלטניה ארמון
הקדושה הרוח של הכנסייה 100 -

 101מניאק בטירת סיור
בלנקו ארמון 102-
מנייאק ניגבה103-
ארטוזה
 105ארטוזה מקור
ו'מיגלייצ פלאצו 106-
הליגות חמש של מנזר
בדיא לדה לוסיה סנטה כנסיית 106-109-
בורגיה ארמון 110-
לשעבר ארכיאולוגי מוזיאון
התחתית ברכבת דומו פיאצה 112 -
 113הארכיבישופרי ארמון
סוואבי קפלת
 115אלגיוניאן של ספרייה
קתדרלות מקדש  -אתנה מקדש
כללי מאפיין 117 -
ארצו פלאצו 118 -
בוונטנו פאלאצו 119
וורמסו פאלאצו 120
יוניאן מקדש 121 -
בשיפוי 122 - Casa Salvatore
שיארמונט פלאצו 123-
 124צרפתי ארמון של נווה הוא האירוח מקום
 125 -התיכון הספר ביתסיראקוז 126
היסוטס של אוורור פתח 127-
 - 128העבדים של המזרקה
סניטריה קסינה 129 -
ספאגנולי צאזני 130-
פומפיי די מדונה כנסיית
 - 131מריאת טירת
פלרמו דרך מתבצע הדואר משרד
המושלע בית 132 -
חיילים
 133עירוני מרכז
133-b-Ex GIL
חנייה מגרש 134 -
מקומיים שוטרים 135 -
עתיק רומאי כביש
סירקיוז 137-של פורום
עמודים  138כוללת הפנתאון כנסיית
רומאי כושר חדר
מידרתיים מים עם ,פיליפיס דה
אקס בורדי סמןריה 141 -

"ספארו" מסוג 142
אולימפיון 143 -
מיושבים נותרו 144 -
היוונית התקופה של תומבות144b-
ארכיאולוגיים קירות של רמים 145
 146מרכזית רכבת תחנת
הדואר בחירת דרך  66bהדואר משרד
מיושב נשאר 147.
ההלניסטים מגורי של רמות 148 -
מיטות  149מציע המלון
מדונינה לאקרימאזיונה בית 150 -
ביזנטית 151.
גואר ארסנלה152-
ההלניסטית התקופה שאר 153 -
וקאטקומבס לוסיה סנט 154 -
לוסיה סנטה קבר 155 -
בספולרה לוסיה סנט כנסיית ' -מ  155בן סיור
חדרים  157המציע ,הבינלאומי לשוק בסמוך ממוקם המלון
פיאבה דרך על  158עם דואר משרד
-159מ מוניציפאלי איצטדיון
קואלה י'לואיג לינה 160 -
 161סקרן
ויטוריה דלה .פ של הארכיאולוגיות החפירות
 163-ipogeoשל  Cryptמקדש
הקדושה מריה הגברת של דעת חוות  164מציע האירוח מקום
היווני מהעידן מטרים  165של במרחק נמצא המלון
'ריטה סנטה ייסה'צ' מסעדת  166 -מציע המלון
עירוניים וכבישים מערכות נותרו 167 -
הלניסטי ומקדש מרפסת של שרידים 168 -
כרטיסים משרד 169 -
) (170-170המולד חג גווי היסודי הספר בית
קורדרי אי ניקולו סן ייסה'צ 171 -
רומאי באמפיתיאטרון סיור
 173בגודל להב יחידת
'אספקה' הארכיברים פארק את כולל המלון
-175ב יווני תיאטרון
דרך טומנת 1776 -
עשר-תשעה
היווני התיאטרון את תראו במהלכו ,טאוור 178-של סיור
הדיוניום של אוזנו 179-
בנרה מסנט סנטימטרים 180
קטן הכנסה מקור המהווה אירוח מקום
רומנו קומה182-
קלאסיים זוג-בני נותרו 183 -
ההלניסטיים תרמיים מרחצאות

רומאי הקריטופורטיקוס וגיל קירות של שאריות 185-
 186סלאני קבר
סלווטורה כנסיית 187-SS.
קראטאורה של נימוקים -188מ
ריימן וילה נקרופוליס וילה
ון'ג סנט של קאטקומבות 190 -
-191מ פוליטי מבנה
אורסי פאולו  192של ארכיאולוגי מוזיאון
המקומית השפה את המדבר נהג עם וילה 193 -
: 194חנייה מקומות מספר
קסיה ויגנה של קטקומבות 195 -
ישו מרי סנט של היפוגאום 196-
נפולי דרך קחות 197-
החוף על פסולת
לנופלים אנדרטה 199
מאיורקה רוסאנה של ריצה מסלול כולל ,רגל  200באורך אופניים מסלול
יני'קפוצ די ייסה'צ201-
נים'הקפוצ של מרווחים202-
טוניס ויאלה ,המלון של הדואר משרדי
)מקדש(  203בן קלאסי בניין
ספורט פעילויות לשלל נוחה גישה מציע והוא ,יפהפה במיקום ממוקם המלון
205-ANTIHE
החווה מבית הנשקף הנוף 206 --
קרבינרי מחוז פיקוד 7207 -
ישו של הקדוש הלב את קרמה הכנסייה 208 -
ינו'לזצ נוף עם חדרים  209פרסם המשרד
פנאגיה סנטה העיר של הראשיים ממשרדיה 'מ  210במרחק ממוקם המלון
המרוצים של נקרופוליס 211
מודקה וילה של גדל'ווטצ 212 -
סירקיוז של 212-b-Questura
תוררה 213-פיזוטה
מפדואה אנתוני סנט כנסיית
 214מאסיזי פרנסיס סנט כנסיית
 14-cהדואר משרד
דיוניסיאן קירות ' 215מס כולל המלון
215-b-ANTICA EPOLI
 216יורילו טירת
טרגיה טירת 217 -
יציאות  218של במרחק נמצא האירוח מקום
סטנטינו פורטו-ב18-
 219דיוניגיאני בסגנון קירות עם קיר כביש
טריה-טרה  220של תצפית מגדל
 221בן עתיק יווני סולם
סקאה פורטה222-
 223ההלניסטי הקברות בית

ביממה שעות  24טרגיה חוף
לילה 225
בטריה קטנים חופים 226
סטנטינלו ,בארכיאולוגיה נופש כפר
גבעולים של מעיינות מי 228 -
פנאגיה סנטה טונרה229-
רוק  - 230פאניה סנטה כנסיית
הקודש משפחת של הכנסייה 231
 232מטוידיו סן כנסיית
קונקלונירי ,קוררדו סן של הכנסייה
הקדוש הגרוטו כנסיית 234 -
רנדצו אנטוניו מאת סירקיוסאניטה דלה קנולו235-
מינטי ו'בוצ קומות  236בן תצפית מגדל
 237מינטי בוסקו כנסיית
מינטי בושו די פארקו פארק 238-
רנדצו אנטוניו ידי על לארכימידס מונומנט 239
הצבאי הקברות בית
)קוזו שערורייה(  42בלחץ ציאניד מקדש
)בינונית הברונזה( 242 - Tapsos
למיפוי מחוץ
243 - Belvedere
מרה בקסיצת 244 -
וגם-וגם245-
' 245מס איסולה קונטראדה )ו'מונדג( מונומנטלי קבר או הזיכרון מונומנט 246 -
מס )פלמיריו( טורטה קונטראדה של ת"המזה נקרופוליס 247 -
י מסאוליבירי  /מולא דלה פונטה בולארדס ,רהיטים ,החוף על ישיבה מקומות
י וגינה פונטה בית ,רהיטים ,ים חוף טראומות 249
סי-הגנום של קבורה אי ,עמודים חורי שרידי ,המוקדמת הנוצרית הכנסייה
ה'ביאנצ פונטן המוקדם הנוצרי הקברות בית " -גרוטה לה" פנימי מגורים בית 251 -
)מארה די ולה( לגרוטזה בניגוד עומד בפלוקריסטיאן פונטן בנקרופוליס של הקברות בית
)לבנות מזרקות( לטיומי 253-החוף קו ,קנה דל פונטה
"פלסמיריו קונטראדה" של רצועות254-
נו מוטבה קונטראדה  -רומית וילה 255-
מס מילוקה או מטרינסה גליטו היפואגו256-
ריסרבה פלמיריו257-
טורה קובה
לנדולנה מגדל 259-
 260מילוקה מגדל
מוטבה טורר 261 -
וגננה טוררה 262 -
קומות  263בן עגול מגדל

