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The worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events.

BRIGHTER
IDEAS

IMEX is the inspirational hub of the meetings industry – a place to fire your imagination 
and discover more creative ways to book and motivate meetings. Every year, the show 
evolves to bring together new technology, new destinations and thousands upon 
thousands of brilliant ideas. It’s a different show every time, so bring on IMEX 2014!

•  Endless inspiration – everything from the latest that exhibitors have to offer,  
to compelling new research, fascinating seminars and the latest thinking from  
industry experts

•  Smart business – save time by getting more business done face-to-face.  
Every year IMEX attracts new exhibitors and peers you’ll want to meet 

•  Enjoyable networking – catch up with colleagues, chat with friends and  
meet valuable new contacts

Find out more and register now:

CALL: +44 (0)1273 227311 
WEB:  imex-frankfurt.com/register

20-22 MAY 2014

@IMEX_GROUP
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E-mail: a.badour@gmail.com

يتمتع الناس يف سويرسا بطريقة تفكري وإسلوب حياه قد يراه البعض غريباً ومثرياً لإلهتامم، ومن قراءايت واطالعي 

واملوضوعات  األخبار  بعض  إنتباهي  شد  إنفو«  »سويس  الشهري  موقعهم  ومن  سويرسا،  يف  الحياة  أوجه  بعض  عىل 

الطريفة أو الغريبة عىل بعضنا، منها مثالً أن منطقة يف  سويرسا سوف توفر للسائحني قضاء ليلة يف أنبوب خرساين، 

 ويجب عىل السياح الذين يبحثون عن مكان للمبيت فقط يف مكان غري مألوف، تجربة منتجع لويكرباد السياحي يف 

مقاطعة »الفاليه« حيث ميكنهم دفع مبلغ من املال مقابل النوم يف أنابيب خرسانية. وهناك 3 أنابيب يبلغ قطر كل 

منها 2.5 مرتاً تم وضعها يف منطقة مخصصة للتخييم، وتجهيزها بألواح خشبية توضع عليها حقائب النوم إىل جانب 

طاولة ومقعد. ومن املنتظر أن يتم تطوير املخيم بعد نجاح الفكرة. ويقول مسؤيل السياحة يف لويكرباد إنه سيتم وضع 

أضواء كهربائية قريباً، وعموماً تكلف اإلقامة لليلة الواحدة حوايل 50 فرنك سويرسي للشخص الواحد.

من ناحية أخرى، وابتداء من أول يناير املايض، أصبح من املفروض عىل جميع سائقي السيارات يف سويرسا ترك 

مصابيح سياراتهم ُمضاءة باستمرار أي صباحاً ومساًء.. شتاًء وصيفاً خصوصاً بعد أن أثبتت التجارب يف بلدان أخرى 

يف شامل ورشق أوروبا التأثري اإليجايب لهذه املاُمرسة عىل سالمة وأمان مستخدمي الطريق واملُشاة ويف التقليل من 

حوادث السري عموما، وبالطبع مل يتطرق هذا األمر للسيارات التي ال تعمل »مصابيحها« أصالً !

أما حزب الخرض فينوي اطالق استفتاء شعبي العام القادم بهدف حظر استرياد أي مواد غذائية ال تحرتم املعايري 

السويرسية خالل عملية انتاجها، وتعترب هذه القوانني مجحفة من وجهة نظر عدد كبري من املنتجني الذين ال يهمهم 

سوى بيع أكرب كمية بأعىل سعر ودون النظر إىل مصلحة املستهلك. ومن املرّجح أن يؤدي سن قانون بهذا الشأن إىل 

حظر اللحم االمرييك املعدل هرمونيا، أو بيض الدجاج الذي يتم إنتاجه يف البطاريات، أو املوز املنتج يف بلدان يخضع 

فيها العامل لظروف عمل شاقة وال يحصلون إال عىل أجور مزرية. ويسعى أصحاب املبادرة التي مل تطلق بعد من خالل 

هذه الخطوة إىل لفت أنظار املوطنني إىل املشكالت الكثرية يف العامل التي تحيط بإنتاج املواد الغذائية، يف الوقت الذي 

سيحصل فيه املواطن السويرسي عىل مواد غذائية عالية الجودة.

وتقول صحيفة »سونتاغ« الناطقة باالملانية أن %10.4 من الشبان السويرسيني املرتاوحة اعامرهم بني 15 و24 سنة 

يعانون من البطالة، وهذا املعّدل يتجاوز ما هو موجود يف النمسا التي تصل فيها نسبة البطالة إىل %9.2  أو يف أملانيا 

التعليم اإلعدادي،  البالغة من العمر 16 عاما: »أكملت  الفتيات السويرسيات  التي تصل إىل %8.8، . وتقول إحدى 

الصيف املايض، وبحثت عن مكان للقيام بتدريب مهني، فلم اجد مكانا،. وهذا هو الحال يف سويرسا، واحدة من أقوى 

اإلقتصاديات يف أوروبا، والطريف أن نسبة كبرية  من العامل الذين شاركوا يف بناء نفق الغوتهارد السويرسي الشهري 

الذي يربط بني شامل أوروبا وجنوبها ويعترب أكرب نفق جبيل يف العامل كانوا من العامل األجانب. ويبدو أن هذا هو حال 

العامل كله، فأهل البلد يفضلون أن يكونوا عاطلني بال عمل عىل أن يقوموا ببعض األعامل املرهقة مثل رصف الطرق أو 

شق األنفاق ويفضلوا أن يقوم العامل األجانب عنهم بهذه األعامل، ويستوي يف ذلك الفرد األورويب مع الفرد العريب.

best of switzerland
recommended by gübelin

Rue du Rhône   Place du Molard   Genève
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سمك الفرخ املقيل مع السفرجل والبطاطس الزرقاء من إبداعات الشيف 

جريجور تيسريمان كبري طهاة فندق بيل فيو باالس يف العاصمة برين.

شاهد الوصفة كاملة عيل صفحاتنا وال تحاول أن تقلدها.

الحامية، كبح آثار التقدم يف العمر، التفتيح، الحفاظ عىل شباب البرشة، 

املاركة  فإن  ببرشتك،  بالعناية  الخاصة  أولوياتك  كانت  ما  أيًا  التنظيف، 

السويرسية املمتازة “فينوديرم” توفر 5 مجموعات متكاملة من املنتجات 

والتنظيف،  واألساس  والتبييض  الشيخوخة  ومكافحة  بالحامية  خاصة 

القوي  عىل  جميعها  تعتمد  وبينام  الخاصة.  باحتياجاتك  لتفي  صيغت 

املضادة لألكسدة التي ال تُبارى لخالصة بذور العنب السويرسي، فإن كال 

منها يعتمد أيًضا عىل مكونات داعمة أخرى لتحقق الحلول املرجوة. 

افتتح يف ديسمرب 2012 هو أول فندق 5  الذي  فندق »ألبينا شتاد« 

نجوم جديد يتم إنشاؤه منذ 100 عام يف منتجع شتاد الشهري يف قلب 

أفدنة يف وسط منتجع شتاد،   5 الفندق عىل مساحة  سويرسا، ويقع 

السويرسية  العامرة  العرصية لفن  الرتجمة  الفندق هو  . ويعترب هذا 

التقليدية باستخدامه املواد املحلية واألسلوب األلبي األصيل.

لوزان هي مدينة لكل الفصول، تحبها صيفاً وشتاًء، وهى األصغر بني 

األربع مدن السويرسية الكربى ومن مزاياها سهولة الوصول إليها من 

أي مكان فهي ال تبعد غري 40 دقيقة من مطار جينيف الدويل. وتتمتع 

لوزان عاصمة مقاطعة »فود« ببيئة سياسية مستقرة وجو آمن يشيد 

املقاصد  من  العديد  من  بالقرب  لوزان  وتقع  الزائرين.  جميع  بهام 

السياحية الرئيسية الشهرية. ال تفوتك زيارتها.

عائلة  بواسطة   1888 عام  أسست  التي  بوشريير،  مجموعة  متاجر  تعترب 

»بوشريير«، إحدى أشهر متاجر التجزئة التقليدية للساعات و املجوهرات 

يف أوروبا؛ وتجتذب متاجر الرشكة الزبائن من جميع دول العامل بإبداعاتها 

من املجوهرات وتشكيالتها الواسعة من أفخر ماركات الساعات ومن بينها 

أكرب تشكيلة لساعات الرولكس ميكن أن تجدوها يف أي مكان آخر. ومن 

بني تخصصاتها، خطوط مجوهرات بوشريير مع إبداعات أخرى حرصية من 

ورشها الخاصة؛ وتربز هذه اإلبداعات بشكل خاص ماسات بألوان طبيعية 

نادرة وأحجار كرمية ذات ألوان فريدة والأللئ األكرث طلًبا املستولدة صناعًيا 

يف تاهيتي.

توفر منطقة بحرية لوسرين مع مدينة لوسرين ذات الشهرة العاملية وضفاف 

العطالت،  قضاء  تجارب  تنوًعا هائال من  الساحرة  األلبية  والقرى  البحرية 

فهي تعترب وكأنها سويرسا مصغرة. تَُعد الطليعية جزًءا من املدينة خاصة 

مع مركز لوسرين الحديث للثقافة واملؤمترات . ندعوكم لالستمتاع بنزهات 

رائعة لن تُنَس عىل ضفاف البحرية أو عىل الجبال أو يف املدينة الساحرة 

التي توفر خيارات هائلة لتسوق ممتع.
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مقاطعة »فاليه« السويرسية هي موطن ساللة فريدة من األبقار تسمى 

»هريينز«، تتميز وتتمتع بالقوة والنشاط ولديها خاصية فريدة وهي 

التصارع فيام بينهم لتأسيس ترتيب القيادة وسط القطيع. ويتم هذا 

التصارع بشكل طبيعي بالكامل عندما يخرجون إىل املراعي يف الربيع، 

فعندما تؤخذ األبقار إىل املراعي األلبية املرتفعة تبدأ يف مواجهة بعضها 

البعض وتتشابك قرونها يف رصاع مستمر حتى تحصل إحداها عىل 

السيادة عىل كامل القطيع. وهذه املصارعات فقط بني إناث القطيع 

ويتخلف عنها جروح سطحية، إال نادًرا.

فمن املعروف أنه يف نهاية فصل الربيع تؤخذ األبقار إىل املراعي املرتفعة، ويف اليوم 

األول يُقام موكب »إنألب« التقليدي يف أعايل الجبال، حيث تتجمع األبقار من مختلف 

القطعان مع بعضها، وهكذا تبدأ املصارعات القوية فيام بينها. وتعترب أيام »إنألب« من 

األحداث الهامة عىل قامئة عشاق مصارعة األبقار وكذلك الحال بالنسبة لزائري »فاليه«؛ 

حيث يتم تنظيم مهرجان ألبي تقليدي بالتزامن مع رحلة »إنألب«، ويُقام بنهاية مايو 

املنخفضة مرة  األبقار إىل األرايض  تُعاد  الخريف  ويستمر خالل شهر يونيو. ويف فصل 

أخرى وتُسمى هذه الرحلة »ديسألب«، وخالل هذا الوقت يتم أيًضا تنظيم عدد كبري 

من الفعاليات. وتُزين ملكة كل مرعى لهذه املناسبة بالزينة املالمئة.

وقام الناس باستغالل الروح التنافسية الفريدة لدى ساللة »هريينز« وذلك بتنظيم 

فعاليات مصارعة رياضية، وبدأت هذه األحداث الرياضية تقام يف »فاليه« منذ 1922، 

. ومن أجل ضامن نزاهة املسابقات يتم تقسيم األبقار إىل 5 فئات يف العادة. ويبدأ يوم 

املسابقات مبباريات اإلقصاء، حيث تُقسم األبقار إىل مجموعات وتتأهل البقرة الفائزة 

من كل مجموعة إىل النهائيات التي تتصارع خاللها األبقار الفائزة حتى تفوز واحدة عىل 

الجميع يف فئتها وتصبح امللكة. 

الحكام  هم  وهؤالء  املصارعة،  حلبة  بدخول  لهم  املرصح  لألشخاص  فقط  ويُسمح 

ومهمتهم أن يضمنوا سري املنافسات بنزاهة. ويف نهاية اليوم تعود ملكات الفئات من 1 

إىل 4 إىل حلبة املصارعة مرة أخرى لخوض منافسات النهايئ الكبري، حيث تُتوج البقرة 

التي تتغلب عىل جميع منافساتها ملكة للمقاطعة.

وتجتذب املسابقات الكثرية التي تُقام يف »فاليه« الكثري من املشاهدين حيث يشاهد 

هذه املسابقات إجاميل 50 ألف فرد بينام يشهد نهايئ املقاطعات حويل 10 آالف فرد. 

89
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تحقيقاً للمقولة الشهرية بأن »التعليم يف الصغر مثل النقش عىل الحجر« 

أي ال ميكن محوه مبرور الوقت، قررت إدارة فندق جراند هوتيل بارك يف 

منتجع جشتاد الشهري يف سويرسا أن تعلم ضيوفها الصغار أرسار املطبخ 

السويرسي، وبالفعل قام كبري طهاة الفندق بعمل برنامج تدريبي خاص 

للمتدربني الصغار يضم مجموعة من األطباق البسيطة خاصة بعض أطباق 

العجائن التي يحبها األطفال.
وقد القت هذه الفكرة إقباالً كبرياً من زوار الفندق وضيوفة وحرص عدد كبري منهم 

عىل إرسال أطفالهم ملطبخ الفندق واإلشرتاك يف الربنامج، ويقول كبري الطهاة أن األطفال 

الصغار يحبون التواجد يف املطبخ مع أمهاتهم ويحبون مشاركتها يف صنع الطعام، وهذا 

ما الحظناه مع األطفال املشاركني يف الربنامج.

أما إحدى أمهات األطفال فتقول أنها سعيدة جداً مبثل هذا الربنامج خاصة بعد أن 

فازت طفلتها بجائزة جميلة يف نهاية الربنامج وبشهادة تقدير تفيد مبرورها بنجاح باهر 

يف أول دروس حياتها العملية يف املطبخ.

أما إدارة الفندق فسعيدة أيضاً لنجاح الربنامج بعد أن حرص عدد كبري من الضيوف 

عىل اإلقامة يف الفندق فقط للسامح ألطفالهم باإلشرتاك يف برنامج الطهي.

تحتفل سويرسا هذا العام بذكرى مرور مائة عام عىل إنشاء أول حديقة وطنية 

الربملان  عضو  توجه   ١٩١٤ عام  من  مارس   ٢٥ يوم  ففي  بها،  طبيعية(  )محمية 

السويرسي فالرت بيسيجري بسؤال لزمالئه من أعضاء الربملان قال فيه »هل نرغب 

تأثري  أي  لإلنسان  فيه  يكون  ال  والنباتات  للحيوانات  آمن  مالذ  إيجاد  يف  بحق 

عليهم، مبعنى آخر فضاء ال يسمع فيه صدى فأس أو إطالق نار، وحتى الحيوانات 

األليفة متنع من الرعي فيه«. وكان رد األعضاء إيجابياً وهكذا بدأت أوىل خطوات 

إنشاء أول حديقة وطنية يف سويرسا، والتي تم افتتاحها بعد عدة أشهر وبالتحديد 

يف األول من أغسطس عام ١٩١٤ وهو اليوم املوافق للعيد الوطني السويرسي.
وتبلغ مساحة الحديقة ١٧٤ كيلومرتاً مربعاً وتقع يف منطقة »إنجادين« يف مقاطعة أو كانتون 

والحيوانات  النادرة  والنباتات  األشجار  من  كبرية  وتضم مجموعة  »جراوبوندن« رشق سويرسا 

والطيور التي تعيش بحرية وبدون تدخل اإلنسان أو التعرض لتأثريات البرش منذ أكرث من مائة 

إفتتاحها إىل أكرب مخترب علمي يف سويرسا خاصة يف  الحديقة منذ أول يوم  عام، وقد تحولت 

البحوث طويلة األجل والتي تساهم يف فهم تطور العمليات الطبيعية، وقد ساعد عىل ذلك أن 

كل مؤسيس الحديقة كانوا من علامء الطبيعة. 

ومنذ مائة عام، تحولت الحديقة الوطنية السويرسية إىل موقع ُمميّز يتيح للباحثني والعلامء 

إمكانية مالحظة ومراقبة الطبيعة وهي تتطور باستقاللية تامة، وقد أصبحت الحديقة األن أحد 

مواقع الرتاث اإلنساين الذي تحافظ علية منظمة اليونسكو وجزء هام ومميز من شبكة املنظمة 

الحديقة  الفتتاح  املِئوية  بالذكرى  و احتفاالً  العامل.  حول  الحيوي«  املحيط  »ملحميات  العاملية 

الوطنية السويرسية، أصدر مسؤولوها كتاباً يحمل عنوان »أطلس الحديقة الوطنية السويرسية 

- السنوات املائة األوىل«.

 ، للمشيْ صة  املخصَّ املسارات  تجاُوز  َحظر  يعني  فاألمر  الحديقة  وضيف  لزوار  بالنسبة  أما 

أو تناول يشء من الحديقة، أو رمي يشء فيها، كام ال يسمح مبرافقة الكالب، حتى وإن كانت 

مربوطة بسلسلة، أو بإشعال النار، أو السباحة، أو التخييم، أو إزعاج الحيوانات أو النباتات، أو 

إجراء أيّة تغيريات عىل الطبيعة. وميكن لحرّاس الحديقة فرض غرامات عىل املتجاِوزين.

ُمامثِلة  بحدائق  متبوعاً  وطنية يف سويرسا  أول حديقة  افتتاح  يكون  أن  املفرتض  من   وكان 

، انخفض  أخرى، ولكن هذه املشاريع مل تَر النور. »مع الحرب العاملية األوىل وفرتة ما بني الحربنييْ

االهتامم بشأن حامية الطبيعة، الذي كان يحظى باألولوية« وهكذا أصبحت أول حديقة وطنية 

مقاطعة  يف  أخرى  حديقة  إنشاء  يف  األن  يفكرون  ولكنهم  نوعها  من  الوحيدة  هى  سويرسية 

»تشينو« يف جنوب البالد ومن املنظر أن تفتتح العام القادم.
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أو  »املرشوم«  أو  الفطر  إنه  حيوان.  وال  نبات  هو  فال  فيه،  الناس  أحتار 

عش الغراب كام يطلقون عليه من بلد آلخر. والفطر يف سويرسا له وضع 

خاص، فهم يحبون جمعه يف أوقات معينة ال يعرفها إال الهواة والخرباء، 

وهم أيضاً يعشقون أكله كثرياً وهو مكون أسايس يف عدد كبري من األطباق 

السويرسية الشهية جداً ومن الصعب أن تجد قامئة طعام يف أحد املطاعم 

السويرسية خالية من بعض أطباق املرشوم أو »الشامبينيوم«.

يف  جداً  الشائعة  الهوايات  من  الفطر  جمع  أجل  من  التنزه  وقد  أصبح 

سويرسا هذه األيام، إذ أن الكثري من الناس بدالً من السفر خارج سويرسا 

الحقول  يف  الخريف  عطلة  قضاء  يفضلون  أصبحوا  عطالتهم  لقضاء 

والغابات واملروج يبحثون عن الفطر يف أماكن يعرفونها تحت األشجار أو 

بني الصخور أو حتى عىل سفوح الجبال وأسفل الوديان.

افُتنت منذ نعومة  إنه  الفطريات   ويقول ماركوس فلوك أحد خرباء جمع 

أظافره بهذه النباتات أو الحيوانات الدقيقة، أو مبعنى آخر هذه املعجزات 

الطبيعية الصغرية، التي ال تُعد وال تحىص.
ويؤكد أن ليس كل فطر يصلح لألكل، فبعضه شديد الخطورة والسمية بالرغم من 

األقل عن طريق  يتعرفون، عىل  الناس  كبري من  املغرية، وعدد  وألوانه  الجميل  شكله 

اإلشاعات، عىل الِفطريات الصالحة لألكل مثل فطر اإلنائية )Chanterelles( املعروف 

بلونه الذهبى وحروفه املتعرجة وصغر حجمه أو فطر البوليطوس )Bolets( الذي يصلح 

للطهي مع اللحوم الحمراء، أو عىل الفطريات السامة أو الخطرة مثل األمانيت الطائر 

التي تسبب أمل شديد لإلنسان وخطورة شديدة عىل حياته. 

و يف سويرسا تم تسجيل وجود آالف من أنواع الفطر ويقول العلامء أن هناك حوايل 

5500 ِصنف من الفطر يتواجدون حول العامل ويظهر منها حوايل 2000 إىل 3000 صنف 

ُمجددا كل عام، ما احتار معه العلامء وأوجد رضورة متابعة دراسة دورات حياة الفطر 

السويرسيني  وكعادة  لإلنسان،  سالمتها  أو  خطورتها  ودرجة  الجديدة  األنواع  وتسجيل 

يتم التسجيل مبهارة وعناية ودقة كاملة بحيث تعترب مرجعاً علميياِ للمهتمني بالفطر يف 

جميع أنحاء العامل، سواء للخرباء الدارسني أو للهواة.

ويقول أحد خرباء الفطر إنه يعترب نفسه خبري محنك يف هذه الكائنات الحية، ولديه 

خربة طويلة يف جنيها وفحصها، وقد ألف العديد من الُكتب حولها، وهو يخصص معظم 

نوعيتها، كام  ويحّدد  ويجنيها  الفطريات  يبحث عن  بحيث  الهواية  لهذه  فراغه  وقت 

التقطها  التي  الفطريات  العديد من صور  بنكهاتها. ويف حوزته  يخترب طهيها إلستمتاع 

 »Pilzführer Schweiz« بنفسه. وقد قام هذا الخبري بتأليف دليل جديد  يحمل عنوان

)أو دليل الفطر يف سويرسا(، يُقدم فيه ويعرض لـ 150 نوعاً من الفطريات األكرث شيوعا 

كام  املحمية،  والفطريات  سامة،  شبيهة  وأنواع  والسامة،  لألكل،  الصالحة  سويرسا،  يف 

يخصص  الدليل جزًء للفطريات الزراعية، كبديل لنظرياتها الربية.
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يشتهر موقع لوزان بأنه يحتوي عىل أجمل املشاهد الطبيعية يف العامل بحيث 

يقول البعض إنها »مدينة تعيش يف الريف«، فهي تطل عىل بحرية جينيف، التي 

تعترب أكرب بحرية طبيعية يف غرب أوروبا، وتحيط بها مزارع العنب وأشجار التنوب 

ومناطق ريفية غاية يف الجامل، ولذلك فال عجب أن تصنف بني أكرث املدن خرضة 

يف أوروبا.

من املمتع اإلقامة يف مثل هذه املدينة الصغرية التي برغم أنها تعطي اإلحساس 

بأنها مدينة كبرية إال أنها تظل إنسانية ومرحبة بكل حرارة، فهنا تأخذ السياحة 

والشباب  والكبار  لألطفال  للجميع،  الضيافة  دفء  طابع  الحرضية  املناطق  يف 

ورجال األعامل وعشاق الثقافة والرياضيني، وذلك عىل خلفية الجامل الطبيعي 

واملعامري جنبًا إىل جنب مع حيوية القطاع الثالث: املصارف والتأمني والرشكات 

العاملية والرشكات الكربى والكليات املهنية. 

وفوق كل ذلك توجد مجموعة كبرية من الفنادق املتميزة تزيد عن 60 مؤسسة 

فندقية ترتاوح بني فئات نجمة و5 نجوم وتوفر أكرث من 5000 رسير. ومن بيوت 

التقنية  عالية  واملؤسسات  الريفية  بالنزل  مروًرا  الفاخرة  الفنادق  إىل  الشباب 

الظروف  أفضل  تحت  تستضيفكم  أن  ومنطقتها  للوزان  ميكن  البوتيك،  وفنادق 

فنادقها  فأول  الضيافة،  عامل  يف  عريقة  بتقاليد  تفخر  املدينة  أن  حيث  املمكنة، 

يعود إىل 1775.

لوزان هي األصغر بني األربع مدن السويرسية الكربى 

ومن مزاياها سهولة الوصول إليها من أي مكان فهي 

الدويل.  جينيف  مطار  من  دقيقة   40 غري  تبعد  ال 

وتتمتع لوزان عاصمة مقاطعة »فود« ببيئة سياسية 

مستقرة وجو آمن يشيد بهام جميع الزائرين. وتقع 

السياحية  املقاصد  من  العديد  من  بالقرب  لوزان 

»شيون«  وقلعة  »مونرتو«  مثل  الشهرية  الرئيسية 

يونجفراو  وجبال  املاترهورن  وجبال  وزيرمات 

والنهر  »جرويري«  األثرية  واملدينة  لوسرين  ومدينة 

ألب  ومنطقة  ديابلرييتس«  دو  »جالسيري  املتجمد 

»فود« واملنتجع الفرنيس الكبري »شامونيز«.
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من  يوم،  كل  للرياضة  املثايل  املكان  لتكون  أهال  املدينة  ذلك  ألنشطتها، وجعل 

والدراجات  املش  مسارات  شبكات  إىل  البحرية  عىل  املعتمدة  املائية  الرياضات 

أعىل  الواقعة  الغابات  يف  الشامل(  أهل  طريقة  )عىل  النوردي  والتزلج  الجبلية 

املدينة.

وال شك أن صورة لوزان الفتية أسهمت بشكل كبري يف سمعتها املتنامية كمدينة 

للتعليم حيث مدارس األطفال وكذلك هناك الجامعة التي تضم 7 كليات وهناك 

الجامعي  باستمرار ولديه حرمه  يتوسع  الذي  الفيدرايل  التكنولوجيا  أيًضا معهد 

الكبري )يوفر الحرم الجامعي وصلة مرتو خاصة منه إىل وسط املدينة(.

األعامل ومعاهد  الدولية إلدارة  املعاهد  كبري من  لوجود عدد  باإلضافة  ذلك 

أخرى لإلدارة العامة واملعاهد املهنية املتخصصة مثل مدرسة لوزان للفندقة وهي 

الخاصة  التعليمية  املؤسسات  من  كبري  عدد  وأيضاً  العامل،  مستوى  عىل  األشهر 

ومدارس الفنون املتميزة واملعروفة دولياً.

ومن املنظر أن يفتتح معهد التكنولوجيا الفيدرايل بلوزان يف ربيع 2014 أول 

كونفينشن  تِك  »سويس  وهو  كامل  بشكل  أليًا  يعمل  مستقبيل  مؤمترات  مركز 

قاعة  من  ويتكون  فرد   3000 لحوايل  ويسع  أوروبا  يف  نوعه  من  الفريد  سنرت« 

قابلة  اجتامعات  غرفة  و15  كرسيًا   880 بها  وبالكوين  كريس   2200 بها  حضور 

للتعديل )الدمج والتقسيم( يف الحديقة ذات اإلطاللة املميزة عىل البحرية، وبعد 

إفتتاح هذا املعهد سوف يعترب أحد عالمات مدينة لوزان العلمية والثقافية.

ولهواة التسوق ومتعة الرشاء فإن املدينة توفر العديد من منافذ البيع لكل يشء 

مبا يسمح للزائرين بالتسوق املمتع سريًا عىل األقدام. هناك مثالً محالت الساعات 

األزياء  بيوت  أرقى  من  واإلكسسوارات  املالبس  ومحالت  واألجنبية  السويرسية 

ومحالت العطور الراقية ومحالت الشوكوالته اللذيذة ومحالت املعدات الرياضية 

املنتجات  تعرض  أنيقة  وبوتيكات  والسمعيات  املرئيات  يف  متخصصة  ومحالت 

الفاخرة، وتضمن لكم كل هذه املحالت أن تعودوا إىل بالدكم محملني بتذكارات 

وهدايا بديعة وفريدة، ذلك باإلضافة ملجموعة متميزة من مراكز التسوق الكبرية 

التي تضم مجموعات كبرية ومتنوعة من أفخر املعروضات.

بدأت هذه  الصحية،  الرعاية  مجال  بسمعة جيدة يف  أيًضا  لوزان  تتمتع  كام 

أتوا إىل  الشهري برعاية مرىض  الدكتور »تيسو«  السمعة منذ 3 قرون حينام قام 

الطبية  التقاليد  العديد من  الوقت تكونت  البقاع، ومنذ ذلك  املدينة من شتى 

الطبي  الجامعة  مركز  األن  املدينة  تحتضن  حيث  هذا،  وقتنا  حتى  وازدهرت 

وخدمات  الخاصة  املستشفيات  من  والعديد  سينرت(  هوسبيتال  )يونيفريسيتي 

املستشفيات  وتتميز  املتخصصة.  العيادات  كبريًا من  الطلب وعدًدا  طبية تحت 

صورة لوزان الفتية أسهمت بشكل كبير في 
سمعتها المتنامية كمدينة للتعليم.

الرثي  التاريخ  عىل  حقيقني  شاهدين  يعتربون  الذين  للزائرين،  هنا  وميكن 

متحًفا   20 حوايل  بني  من  يختاروا  أن  أشكالها،  بجميع  الحديثة  الثقافة  ومعامل 

التاريخ والعلوم والفنون الجميلة والفنون املعارصة والتصوير و«سويس  تغطي 

تقاليد  من  العامل  يف  نوعه  من  الوحيد  وهو  األوليمبي  واملتحف  سينامتيك« 

العاصمة األوليمبية، وكان تم افتتاحه عام 1993 وهو ميثل عرًضا استثنائيًا للحركة 

املدينة  يف  األوىل  الثقافية  الجذب  نقطة  األوليمبي  املتحف  ويعترب  األوليمبية، 

ورابع أشهر املتاحف يف سويرسا، فهو يجتذب أكرث من 200 ألف زائر يف العام. 

وقد خضع املتحف لعملية تجديد وتحديث شاملة استغرقت حوايل سنتني وأعيد 

افتتاحه يف ديسمرب 2013.

عام  منذ  كانت  بينام   ،1994 عام  األوليمبية  العاصمة  بلقب  لوزان  وحظيت 

املؤسسات  من  وللعديد  الدولية  األوليمبية  للجنة  الرئييس  للمركز  مقرًا   1915

املتصلة بالحركة األوليمبية، وكذلك لحوايل 55 منظمة واتحاًدا رياضيًا عامليًا  مام 

جعل لوزان تحصل عىل لقب العاصمة اإلدارية للرياضة العاملية. 

وباإلضافة إىل ذلك هناك حوايل 300 جمعية وناٍد تستخدم لوزان مركزًا رئيسيًا 
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وكذلك  لالسرتخاء  املناسبة  الهادئة  واألماكن  املذهل  »بيلرييف«  وحامم  شاطئ 

شاطئ فيدي الرميل، النقطة الساخنة عىل ضفاف بحرية جينيف يف فصل الصيف. 

إضافة إىل ذلك هناك حوايل 10 حاممات سباحة داخلية وخارجية يف منطقة لوزان 

سباحة  تحتوي عىل حاممات  التي  »رينني«  »أكوا سبالش« يف  املائية  والحديقة 

دافئة ومنصات تزحلق ومنصات غوص )القفز إىل املاء( والكثري غري ذلك.

وهناك العديد العديد من املتع الرتفيهية والثقافية الرائعة مثل زيارة مزارع 

أو  الوسطى،  القرون  وقرى  و«جرويري«  »شيون«  وقلعتي  »الفوس«  يف  العنب 

رحلة عىل منت سفينة من طراز الزمن الجميل أو عىل منت قطار »جولدن باس« 

الواحد عىل منت قطار  اليوم  البديع، أو االستمتاع برحلة من رحالت  البانورامي 

الشوكوالته والتي تتضمن زيارة إىل مصنع نسلِه للشوكوالته، أو االستمتاع باملراكز 

الرتفيهية املتنوعة مثل »البريينس أدفينرش« وهي أكرب حدائق املتاهات يف العامل 

شكل  يف  الحديدية  للسكك  بالكامل  املخصص  بارك«  ستيم  »سويس  مرسح  أو 

مصغر، أو التنزه سريًا عىل األقدام بني جنبات جبال األلب أو رحالت إىل مناجم 

الجبال  قمم  إىل  الصعود  أو  األرض(  سطح  )تحت  الجوفية  البحريات  أو  امللح 

ميكن  التي  العديدة  السياحية  املناطق  من  بعًضا  إال  ليس  ذلك  وكل  املحيطة، 

الوصول إليها بكل سهولة يف لوزان ومحيطها.

والعيادات هنا باستخدامها ألحدث التكنولوجيا الطبية مبا يضمن حصول املرىض 

من جميع أنحاء العامل عىل أعىل مستويات الرتحاب والراحة والخدمة املتوقعة 

من أرقى املستشفيات يف وقتنا هذا، وال شك ىف أن هذه الرعاية الصحية املتميزة 

كانت وراء شهرة مدينة لوزان الطبية والعالجية يف العامل. 

وال يقترص األمر عىل املستشفيات أو العيادات الطبية، بل تحتوي فنادق املدينة 

من فئة 5 نجوم أيضاً  عىل مجموعة من املنتجعات الصحية عالية املستوى، والتي 

تعترب عن حق معابد للصحة والعافية والرفاهية يف أماكن  متميزة توفر الفخامة 

والراحة الفائقة وتقدم العديد من الربامج املتطورة للعناية بالصحة والجامل.

تسمح  للمواصالت  لوزان  فبطاقة  السهولة،  غاية  يف  لوزان  داخل  والتحرك 

للضيوف املقيمني يف املدينة ويدفعون رضيبة السياحة باالستخدام املجاين لشبكة 

واملرتو(،  والقطار  )الباص  قيود  وبدون  حرية  بكل  باملدينة  العامة  املواصالت 

ويصدر هذه البطاقة الفندق للضيف لدى نزوله يف الفندق وترسى لنفس مدة 

حجزه بالفندق مبا يف ذلك مواعيد الوصول واملغادرة.

خاصة  األطفال  سيستمتع  لوزان،  يف  العديدة  السياحية  املواقع  بني  ومن 

الكبري يف حديقة »مون ريبوز« وحظرية لوزان املسيجة  الطيور  مبشاهدة قفص 

والحديقة  الطبيعية(  بيئتها  يف  والنباتات  الحيوانات  من  العديد  عىل  )تحتوي 

النباتية وحديقة سوافابيلني للحيوانات وقطار فيدي املصغر ووادي الشباب )ال 

فاليه دو ال جيونس( والعديد من املتاحف املوجودة يف املنطقة املحلية، كام توفر 

املدينة اآلن 100 منطقة عامة لأللعاب واألنشطة الرتفيهية. 

وال بد هنا من ذكر بحرية جينيف ذات الشخصية الفريدة واألشهر يف أوروبا 

والتي بفضلها تدين مدينة لوزان ومنطقة أويش خاصة بشواطئهام البهيجة حيث 

يستمتع أهل املدينة وزوارها بأجمل املشاهد. وسوف تجد العائالت التي تزور 

املدينة طيًفا كبري التنوع من األنشطة مبا فيها الرحالت البحرية عىل منت السفن 

قوارب  عىل  ونزهات  البحرية  حينيف  بحرية  لرشكة  التابعة  الكبرية  البخارية 

البيدالو والطائرات الرشاعية،  التي تعمل بالطاقة الشمسية وقوارب  »أكواريل« 

باإلضافة إىل إمكانية استئجار القوارب، إىل جانب جميع املتع البحرية التي ميكن 

أن تخطر عىل بالكم.  وتعترب ضفاف البحرية املمتدة ملسافة 4 كيلومرتات وخاصة 
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فندق »رويال �ضافوي« الأ�ضطوري يكتب ف�ضال جديًدا يف تاريخ ال�ضيافة يف لوزان

املنطقة  قلب  يف  يقع  الذي  اجلديد،  �ضافوي  رويال  فندق  �ضيوفر   2015 عام  يونيو  بحلول  

ال�ضكنية يف »اأو�ضي« قريبًا من البحرية ومنطقة الت�ضوق يف لوزان، 196 غرفة وجناًحا م�ض�ضمة 

ت�ضميًما ع�رصًيا اأنيًقا، مع خدمات راقية مثل اللوبي بار وقاعة ال�ضيجار وغريها.

اإىل توظيفه  اإ�ضافة  اأ�ضيلة �ضديدة اخل�ضو�ضية،  لكم جتربة خدمة �ضخ�ضية  الفندق  ي�ضمن 

وع�رصين  الأربع  مدار  على  غرف  وخدمة  كبرية،  �رصفة  اأي�ًضا  الفندق  ويقدم  متميز،  ل�ضيف 

�ضاعة. وبينما يتكون اجلزء التاريخي من الفندق من 101 غرفة وجناح �ضيوفر اجلناح اجلنوبي 

املنتجع  اأي�ًضا  اجلديد  املبنى  و�ضيت�ضمن  اخلا�ص،  البنتهاو�ص  طابق  فيها  مبا  غرفة   95 اجلديد 

داخلي  �ضباحة  حمامي  على  يحتوي  الذي  مربع  مرت   1500 م�ضاحة  على  اجلديد  ال�ضحي 

باأحدث  جمهز  وجيم  واجلمال  بال�ضحة  للعناية  خا�ضة  ومناطق  املعاجلة  وغرف  وخارجي 

املعدات والأجهزة. واإجمال يوفر الفندق 37 جناًحا كبرًيا و�ضغرًيا تتمتع بخدمات وت�ضهيالت 

ح�رصية، كما متتد منطقة اإقامة احلفالت واملوؤمترات على م�ضاحة 1200 مرت مربع.

الروعة ويوفر  التاريخي يف غاية   املبنى  ال�ضابع من  الطابق  ال�ضطح يف  امل�ضهد من �رصفة  اأما 

لل�ضيوف م�ضهًدا بانوراميًا بدوران 360 درجة على بحرية جينيف واملدينة وجبال الألب، كما 

�ضتكون احلديقة الكبرية الرائعة املكان الأمثل لال�ضتمتاع بالهدوء، حيث جال يف مروجها العديد 

من ال�ضخ�ضيات ال�ضهرية والعاملية  والعديد من الأ�ضماء الالمعة املوجودة يف �ضجل ال�ضيوف.

Hotel Royal Savoy 
Avenue d’Ouchy 40      1006 Lausanne, Switzerland 
Tel: +41 21 614 88 88         Fax: +41 21 614 88 78
www.royalsavoy.ch              info@royalsavoy.ch             
www.buergenstock-selection.ch

و�ضتني  داخلي  طالب  مائة  وت�ضع  لوزان  يف   1882 عام  املدر�ضة  ن�ِضئت 
ُ
اأ

املدر�ضة  وتوفر  ع�رصة.  والثامنة  ع�رصة  احلادية  �ضن  بني  خارجي  طالب 

منذ ن�ضاأتها جًوا اأ�رصًيا دافئًا مع الرتكيز دائًما على تطوير بنيتها التحتية. 

وقد تو�ضعت املدر�ضة يف براجمها الدرا�ضية الأمريكية والربيطانية لت�ضمل 

�ضن  من  الربيطانية  ال�ضابعة  وال�ضنة  الأمريكي  ال�ضابع  ال�ضف  تالميذ 

احلادية ع�رصة وما فوقها، وتفخر املدر�ضة ب�ضغر عدد الطلبة يف ف�ضولها 

التعليمي  باأ�ضلوبها  تفخر  كما  الف�ضل،  يف  طالبًا   12 عن  يزيد  ل  حيث 

ال�ضخ�ضي الذي يتطلب اقرتاب املدر�ص من تالميذه والهتمام بهم ب�ضكل 

�ضخ�ضي.

وُيِعدُّ الربنامج الأمريكي الطلبة للكليات واجلامعات الأمريكية ويزودهم 

اأما  و«اإيلت�ص«.  و«تويفل«  و«�ضات«  »ب�ضات«  لختبارات  املوؤهلة  بالدرو�ص 

التي  كامربيدج،  الدولية  التعليم  ل�ضهادة  الطلبة  فيُِعدُّ  الربيطاين  الربنامج 

توؤهلهم لدخول جميع اجلامعات يف العامل، حيث يتم اإعداد الطلبة يف ال�ضنتني 

»اإيه  12 لختبارات  ال�ضنة  اإي« ويف  اإ�ص  »اآي جي �ضي  10 و11 لختبارات 
اإ�ص« ويف ال�ضنة 13 لختبارات »اإيه تو« »اإيه اإ�ص« + »اإيه تو« = امل�ضتوي »اإيه«.

ناظر  يقول  »بريالنتمونت«  على  طراأت  التي  التغريات  على  تعليقه  ويف 

مفهوم  على  تركز  دائًما  مدر�ضتنا  »�ضتظل  با�ص«:  »فيليب  ال�ضيد  املدر�ضة 

العائلة مع تاأكيد على الف�ضول قليلة عدد الطلبة وبرامج التعليم ال�ضخ�ضية 

زيارة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد  قدراتهم.  بتنمية  لالأطفال  ت�ضمح  التي 

www.brillantmont.ch :موقعنا على الإنرتنت
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فندق بوريفاج باالس يقع عىل ضفاف بحرية جنيف ، وعىل بعد 5 دقائق من مراكز التسوق باملدينة ويصل 

عمر الفندق لـ 150 سنة وتحيط به حديقة خاصة ويضم 134 غرفة و34 جناح كِل منها له ديكوراته 

الخاصة ولكل أجنحة الفندق شخصية متميزة، وميكن أن يضم جناح غرفة أو غرفتني نوم أو حتى ثالثة 

مع مطبخ، باإلضافة ملجموعة من وسائل الراحة االستثنائية ألجنحة العمالء من كبار الشخصيات الهامة. 

ويقدم الفندق خدمة متميزة يف مجال األغذية واملرشوبات يف مطعمه الشهري »آن صويف« والحائز عىل 

نجمتي ميشالن، ومقهى »بوريفاج« الشهري، ومطعم السويش املعروف »مياكو لوزان«. إن أكرث من 50 

طهاه محرتف هم املسؤولون عن إعداد وجبات الطعام وخدمة غرف عىل مدار 24 ساعة. 

ويقدم املنتجع الصحي Cinq Mondes الحائز عىل جوائز عاملية مجموعة واسعة من عالجات التجميل 

والعناية بالجسم من جميع أنحاء العامل.

ويقول القامئني عىل إدارة الفندق أن هناك خمسة أسباب لزيارته، األوىل هى سهولة ويرس الوصول إليه 

من أي مدينة سويرسية أو حتى أوروبية، فهو يف قلب مدينة لوزان التي هى يف قلب سويرسا التي هى يف 

قلب أوروبا! أما السبب الثاين فهو الخدمة الراقية واملميزة التي يقدمها لنزالءة وضيوفه. والسبب الثالث 

أنهم أنفقوا أكرث من 100 مليون دوالر عىل تجديده، مام يعني فخامة فائقة ليس لها مثيل يف أي فندق 

مشابه، أما السبب الرابع فهو غرفه الواسعة األنيقة ذات الشخصية املميزة، والخامس هو مطاعمة وقامئة 

طعامه وطهاته األكفاء، وهو ما يعني أن تناول الطعام يف أحد مطاعمه هو تجربة ال تنىس. 

Hotel Angleterre & Residence
Place du Port 17- 19   1000 Lausanne 6, Switzerland
Tel: +41 21 613 33 33       Fax: +41 21 613 33 34
info@brp.ch          www.angleterre-residence.ch

Beau Rivage Palace 
Place du Port 17- 19   1000 Lausanne 6, Switzerland
Tel: +41 21 613 33 33    Fax: +41 21 613 33 34
info@brp.ch              www.brp.ch            

 أما فندق وريزدنت Hotel Angleterre & Residence فيتميز بجو من الجامل والروعة 

ويقدم خدماته يف عامل متميز يجمع بني الروح الحديثة والكالسيكية، و له موقع ممتاز 

يف الجزء السكني من لوزان مبارشة عىل ضفاف بحرية جنيف وبالتحديد يف منطقة أويش 

الشهرية ومالصق لفندق بوريفاج باالس، عىل بعد 5 دقائق من مركز التسوق لوزان و40 

دقيقة فقط من مطار جنيف. 

تجديدها  تم  والتي  القرنني 18، 19 عرش  إىل  تاريخها  يعود  مبان  الفندق ستة  ويضم 

مميزة  بيئة  للفندق  خلق  تاريخياً  الغنية  الجدران  داخل  الحديث  والتصميم  مؤخراً، 

جمعت بني الحداثة واألصالة وجعلت له مذاق خاص يبحث عنه زبائنه. 

وبالفندق 75 غرفة وجناح تتميز كلها بالفخامة واألبهة وبها كل وسائل اإلتصال والرتفيه 

الحديثة باإلضافة إىل ميني بار وخزنة وتكييف للهواء.

كام يتميز الفندق برشفة كبرية تسمى  L’Accademia وبها مطعم إيطايل له منظر رائع 

عىل البحرية وجبال األلب به قامئة طعام إيطالية، ولهواة األكالت الخفيفة يوجد بالفندق 

مطعم يسمى لو بيسرتو يفتح أبوابه طوال ليوم ويضم عرشون مقعداً فقط، أما املقبالت 

واملشهيات فلها مكان خاص يسمى ال فوت وبه قامئة مميزة من املقبالت واملرشوبات.

وميكن إقامة الحفالت صغرية العدد أو املؤمترات حيث تتوفر به مجموعة من صاالت 

اإلجتامعات املجهزة باألجهزة الحديثة.

ويقع وسط حديقة خرضاء  دافئة  مياهه  ولكن  أيضاً حامم سباحة خارجي  وبالفندق 

جميلة وله إطاللة رائعة عىل البحرية كام ميكن استعامل النادي الصحي لفندق بوريفاج 

باالس بتعريفة رمزية )25 فرنك سويرسي(.
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Mövenpick Hotel Lausanne
Avenue de Rhodanie 4     1006 Lausanne   
Tel:  +41 21 612 76 12      
Fax: +41 21 612 76 11
hotel.lausanne@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com

مبوقعه عىل ضفاف بحرية ليامن مطالً عىل مشاهد مذهلة لجبال األلب، 

يتكون  عطالتكم.  لقضاء  األمثل  املكان  لوزان  موفينبيك  فندق  يعترب 

فندقنا من 337 غرفة غري مسموح بالتدخني فيها، من بينها، 72 غرفة 

به  واحد  دوبلكس  وجناح  صغرية  أجنحة  و6  األعامل  لرجال  جديدة 

حامم دوامات )جاكوزي(، وجميع الغرف مزينة بشكل جميل وجذاب، 

اإلمكانات  وأحدث  العرصي  األسلوب  يراعي  بديع  بتصميم  وتتميز 

والتجهيزات مثل مراكز امليديا وأجهزة صنع الشاي والقهوة، باإلضافة 

بألوان دافئة مام  بلكونات ومزينة  الغرف تحتوي عىل  إىل أن معظم 

يجعلك تشعر باأللفة منذ لحظة دخولك إليها.

الغرف جميعها  باأللفة، ولكن  التي تشعرك  الدافئة  األلوان  تلك  األمر عىل  يقترص  وال 

ما  ولكن  والجامل،  الفخامة  من  ملسة  يعطيها  مام  وأجودها  الخامات  بأرقى  مفروشة 

مييز غرفنا ولن تجده يف مكان آخر هو  الوسادات، فهى مجموعة متنوعة ومختارة من 

الوسادات التي ميكنك أن تختار منها ما بني املحشوة بالريش أو املحشوة مبواد خاصة 

تليفزيون 32  بجهاز  أيضاً  الفندق مجهزة  فجميع غرف  الحساسية. وعموماً  ال تسبب 

بوصة مسطح ومكتب لألعامل الكتابية ووصلة إنرتنت مبا يضمن حصولك عىل كل ما 

تحتاج يف غرفتك سواًء كنت ستعمل أو تسرتخي، كام تحتوي جميع الغرف عىل نظام 

تحكم يف الجو. وبها أيضاً خدمات التليفون املجهز بالربيد الصويت ووصلة انرتنت فائقة 

الرسعة ومجفف للشعر وميني بار وخزنة خاصة، كام أن الدخول إىل االنرتنت متاح أيضاً 

يف مواضع عامة داخل الفندق. ويوفر نظام التلفزة الخاص بالفندق أكرث من 120 قناة 

محلية وإقليمية ودولية تبث برامجها بأكرث من 15 لغة مختلفة منها العديد من القنوات 

العربية املعروفة. أما أكرث ما مييز غرف فندقنا عن باقي فنادق املدينة فهو ذلك املنظر 

الرائع املطل عىل البحرية ومتتع النزالء مبشاهد مبهرة وإطاللة رائعة عىل بحرية ليامن 

البحرية  ومن ورائها جبال األلب املحيطة، وميكن بسهولة مشاهدة الجانب اآلخر من 

وهو الجانب الفرنيس حيث تقع مدينة إفيان املعروفة.

والبد أن يبدأ نزالء الفندق وضيوفه ببوفيه اإلفطار يف املطعم الرئييس الشهري »لوجاردان« 

الذي يضم قامئة مختارة من أشهى األطعمة السويرسية باإلضافة للخبز الطازج الذى 

يخبز يومياً داخل الفندق.  أما وجبة الغداء فيمكنهم تناولها يف مطعم الفندق املميز 

»البرازيري« بجوه البهيج والذى يعرض لزبائنه قامئة طعام فريدة. وعندما يأيت املساء 

فسوف يستمتع ضيوف الفندق وزواره باملشهيات واملرشوبات يف بار »تشني تشني« قبل 

البحر املتوسط يف مطعم »ال بيشريي« والذي  أن يتذوقوا أشهى وألذ إبداعات مطبخ 

يضم أيضاً قامئة مميزة ومختارة من األطباق العاملية واملحلية.

عامل  يف  األجهزة  أحدث  من  جهازاً   30 بـ  مجهز  البدنية  للياقة  مركز  بالفندق  ويوجد 

األجهزة الرياضية ومفتوح يومياً من السادسة صباحاً حتى العارشة مساًء. 

ما  كل  ونزالئه  الفندق  لضيوف  البحرية  شاطئ  عىل  الواقعة  »أوتش«  منطقة  وتوفر 

يحلمون به لهم ولعائالتهم مثل مالعب لألطفال ورحالت بالقوارب ومناطق للتمشية 

وميكن الوصول إىل الفندق عن طريق خط املرتو »إم 2« محطة أوتش، وال يستغرق 

األمر سوى دقائق معدودة من محطة لوزان الرئيسية،. 

إن اإلقامة يف فندق موفينبيك 

تعنى الكثري وتجربة فريدة 

البد منها لالستمتاع بها.
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املياه  إىل  الراسخة  الصخور  من  الغرب،  إىل  الرشق  من 

املتدفقة، من جبال »جاستلوزن« الخشنة إىل املياه الهادئة 

املشهدين  »سارين«  نهر  يشهد  »نيوشاتل«،  بحرية  يف 

الطبيعيني املقابلني لعاملي »ما قبل جبال األلب« وتسمى 

بري ألب و»األرايض املنخفضة« املعروفة بالوالند، حيث 

الثقافية  والتقاليد  وجارفة،  متابينة  الطبيعية  املشاهد 

الرثية، والجو الحميمي الدافئ؛ هنا فرايبورج التي تضم 

عىل كل ذلك وأكرث.

ثرية  بتقاليد  املقاطعة  جنوب  يف  الواقعة  فرايبورج  يف  ألب«  »بري  منطقة  وتتميز 

للمزارع األلبية، فهنا يتحول اللنب إىل جنب أو شوكوالته. وتوفر املقاصد السياحية الشهرية 

باكوت«  و»لو  و»موليزون-سور-جروييه«  و»شارمي«  »شفارتسزي«  العطالت  لقضاء 

للدراجات  ممهدة  وممرات  رائعة  برية  نزهات  ومسارات  نقية  أصلية  طبيعية  مناظر 

ومالعب ومراكز للرياضات الشتوية. 

الزائرين للتمهل قليالً عندها ليجربوا ما تقدمه من أشهى  الجبلية  وتدعو املطاعم 

األطباق املحلية ومشاهد طبيعية مثرية، ولكونها موطن مصنع شوكوالته »ميزون كيلييه« 

»جروييه«  الوسطى  العصور  مدينة  توفر  جروييه«،  دو  ميزون  »ال  األجبان  ومصنع 

واملنطقة املحيطة بها »ال جروييه« نزهات متنوعة كفيلة بفتح شهية عشاق النزهات 

الربية.

من  الرائعة  بقلعتها  »جروييه«  الوسطى  العصور  زمن  من  الصغرية  املدينة  وتعترب 

مقاومة  تستطيعوا  لن  حيث  املنطقة،  إىل  يأيت  من  لكل  زيارتها  تجب  التي  األماكن 

السري عىل مهل يف شوارعها الضيقة الخالية من السيارات، كام يوفر متحف »إتش. آر. 

»زاكويلون«، كام تزيد األسواق الجميلة التي تعرض املنتجات املحلية يف القري الناطقة 

بالفرنسية »شارمي« و»ألبيوف« و»سيمسال« الزيارة متعة وجامالً.

العديد من األطعمة  وتتميزمنطقة فرايبورج بتقاليد طهوية أسطورية حيث ترتبط 

الخاصة بالتقاليد املتوارثة عرب قرون، ورمبا يكون أفضل سفراء املنطقة يف هذا املجال 

»مواتييه-مواتييه«  الشهري  فرايبورج  فوندو  وكذلك  و»فارشون«  جروييه«  »لو  أجبانها 

باإلضافة إىل شوكوالتات »كيلييه« و»فيالر« اللذيذة. وتتمثل هذه املنتجات أيًضا بأشكال 

متنوعة يف األنشطةالسياحية باملنطقة، حيث يعترب مصنع األجبان »ال ميزون دوجروييه« 

ومصنع الشوكوالته »ال ميزون كيلييه« من النقاط السياحية الشهرية.

يعترب »فوندو الجنب«من األكالت السويرسية الشهرية، ويتكون هذا املزيج من العديد 

بفص  البداية  يف  يفرك  خزيف  وعاء  ويجهزالفوندويف  والتوابل.  والنبيذ  الجنب  أنواع  من 

ثوم، وبعد ذلك يتم تسخني النبيذ ببطء مع نشا الذرة ثم يضاف الجنب املبشور ويقلب 

املحتوى حتي يذوب الجنب )يضاف نشا الذرة أو أي نوع نشا آخر ملنع املكونات من 

االنفصال(. يستمر تحريك املزيج تحت الحرارة يف الوعاء الخزيف، وعندما يصبح جاهزًا 

يتم تناوله بغمس مكعبات من الخبز أو البطاطس بشوكة الفوندو يف املزيج.

وزيارة واحدة ملقاطعة فرايبورج سوف يجعل لعطلتكم طعم ومذاق آخر يختلف 

عن زيارة أي مكان آخر يف سويرسا.

جيجر« مبتكر أشكال الحياة يف فيلم »إليني« ومتحف »تيبيت« نوًعا مختلًفا من السحر 

والجاذبية.

أما مصنع األجبان »ال ميزون دو جروييه« الذي تورد إليه 36 مزرعة ألبانها مرتني 

يوميًا وهي ألبان األبقار التي تقتات عىل األعشاب الخرضاء والنباتات العطرية مبراعي 

األلب الواقعة عىل ارتفاعات ما بني 800 و1600 مرت فوق سطح األرض، فيسمح للزائرين 

مبشاهدة أساتذة صناعة األجبان وفرقهم وهم ينتجون حوايل 48 قرًصا كبريًا من جنب 

ستكتشفون  هنا  الصارمة،  املنشأ  اسم  مواصفات  ومراقبة  اليوم،  يف  الشهري  »جروييه« 

أرسار صناعة الجنب طبًقا للتقاليد املوروثة جيال عن جيل.

بزيارة مصنع شوكوالته؟ هنا يف مصنع شوكوالته »ميزون كيلييه«  من منا مل يحلم 

)نستله( يف »بروك« ستكتشفون طريقة صنعها وتشمون الروائح الجميلة التي تنبعث 

منها؛ وبفضل جولة مميزة مبصاحبة مرشد ستكتشفون أرسار صناعة الشوكوالته داخل 

املصنع عىل الطبيعة. وسوف تتعرفون خالل الجولة أيًضا عىل تاريخ املصنع منذ 1898 

حتى اآلن. وتنتهي الزيارة بتذوق منتجات »كيلييه« اللذيذة، التي ميكنكم حملها معكم 

إىل بالدكم حيث يوفرها متجر املصنع الذي يبيع جميع منتجات »كيلييه« السويرسية.

ألب«  »بري  ملنطقة  خالبة  بانورامية  مناظر  جروييه«  »موليزون-سور  جبل  ويوفر 

فرايبورج؛ ويعترب هذا الجبل املقصد املثايل للرياضات الجبلية التقليدية ونزهات برية 

هذا  يعشقون  فالجميع  لذا  متعددة؛  صيفية  وأنشطة  مذهلة  طبيعية  مشاهد  وسط 

املكان، الذي تنفتح من فوق قمته الواقعة عىل ارتفاع 2002 مرت بانوراما طبيعية خالبة. 

كام يوجدهنا، إىل جانب املشهد الدائري املذهل الذي ميكن االستمتاع به أكرث باستخدام 

النظارات املعظمة، مرصد يقدم عرًضا فلكيًا ليليًا رائًعا.

ويعترب حدث »رينديا« وهو عودة األبقار من املراعي الجبلية إىل الوادي هو الحدث 

سبتمرب  أواخر  من  الفرتة  يف  األبقار،  تعود  حيث  فرايبورج،  مبنطقة   2014 يف  الرئييس 

قرى  يف  املشهد  هذا  هواة  ويتجمع  الوادي.  إىل  الجبال  مراعي  من  أكتوبر،  أوائل  إىل 

باألجراس  املزينة  األبقار  لتحية  و»شفارتسزي«  و»ألبيوف«  و»سيمسال«  »شارمي« 

البديعة واألزهار امللونة حول أعناقها.  ولهذه املناسبة يتم ارتداء األزياء التقليدية حيث 

القطعان يف زي يسمى »بريدزون« وزوجاتهم يف زي آخر يطلق عليه  يظهر أصحاب 
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تعترب متاجر مجموعة بوشريير، التي أسست عام 1888 بواسطة عائلة »بوشريير«، إحدى أشهر متاجر 

التجزئة التقليدية للساعات و املجوهرات يف أوروبا؛ وتجتذب متاجر الرشكة الزبائن من جميع دول العامل 

بإبداعاتها من املجوهرات وتشكيالتها الواسعة من أفخر ماركات الساعات ومن بينها أكرب تشكيلة لساعات 

الرولكس ميكن أن تجدوها يف أي مكان آخر. ومن بني تخصصاتها، خطوط مجوهرات بوشريير مع إبداعات 

أخرى حرصية من ورشها الخاصة؛ وتربز هذه اإلبداعات بشكل خاص ماسات بألوان طبيعية 

نادرة وأحجار كرمية ذات ألوان فريدة والأللئ األكرث طلًبا املستولدة صناعًيا يف 

تاهيتي.

متتلك رشكة بوشريير 15 متجًرا يف سويرسا و8 فروع يف أملانيا ومتجر يف 

فيينا، ويف ربيع 2013 افتتحت الرشكة يف باريس )فرنسا( أكرب متجر 

للساعات واملجوهرات يف العامل. ويدير الرشكة اآلن الجيل الثالث 

من العائلة ممثال يف »يورج جي. بوشريير« ويبلغ عدد 

موظفي الرشكة أكرث من 1500 فرد.

وبعد مىض 6 سنوات عىل إطالقه األول ، تعيد الرشكة 

هذا العام تقديم خط مجوهرات »الكرميا« بشكله 

الجديد الذي يحتفي ببهجة الحياة وجاملها، 

وقدمت مجموعته الجاملية املمتعة 

بشكل جديد وموسع لتضم 

إبداعات فاتنة بلمسة 

عرصية متميزة.

كجزء أسايس 

من أيام الحياة العادية البد لنا من نقطة انطالق لنزهة مسائية أو قضاء أمسية صيفية مع خلفية طبيعية 

رائعة من أشجار النخيل يف الهواء الطلق؛ ولذلك تعترب »ال بياتسا« مثاال واضًحا عىل الحياة اإليطالية بكل 

أناقتها واحتفائها مبتعة الحياة. وكان مصممو بوشريير أبدعوا، كنوع من التقدير للسيدات وللجو الفريد 

النابض بالحياة والطاقة املنترشة يف تلك امليادين، خط الكرميا للمجوهرات عام 2007، وكان تصميمه 

معتمًدا عىل الخطوط الفتانة لشكل الدمعة، ورسعان ما وجدت هذه املجموعة املبتكرة يف ورش بوشريير 

العديد من املعجبني. واليوم ماتزال األناقة التي ال تُضاهى واللطافة املبهجة هي امللهمة ملصممي بوشريير 

يف إبداعهم املستمر للتحفة تلو األخرى. وتعكس آخر اإلضافات لخط مجوهرات الكرميا بشكله الجديد 

املوسع من بيت بوشريير التنوع الرثي للحياة املوجود يف البياتسا )امليادين( اإليطالية، وتعترب هذه املجموعة 

الجديدة إفصاًحا جلًيا عن شغف الرشكة وحرفيتها الفنية املتأصلة.

ويؤسس بيت بوشريير، بإبداعاته الخاصة من املجوهرات، تقليًدا عظياًم، فمجموعات مثل خطوط 

»باستيللو« و«كيدج« أو سوليتري 1888 الفاتن املصنوع من البالتينوم لها أصولها يف ورش الرشكة يف لوسرين 

حيث عمل، مصممو بوشريير وأخصائيو األحجار الكرمية والصاغة وعامل صف األحجار الكرمية وعامل 

النقش وعامل الصقل، يًدا بيد البتكار هذه القطع الرائعة. ومن املعروف أن أخصائيو بوشريير يجوبون 

العامل بحًثا عن األحجار الكرمية التي تالئم معايري الرشكة فائقة الجودة. ويحول الصاغة وعامل صف 

األحجار، بتحريهم منتهى الدقة يف عملهم، مبتكرات وإبداعات مصممي الرشكة إىل حقيقة واقعة تبهج 

الناظرين؛ ويف املرحلة األخرية من العمل تحصل هذه القطع الرائعة عىل ملعانها الذي ال يقاوم عىل يد عامل 

الصقل.

تتمتع رشكة بوشريير بتقاليد عريقة حيث يصل عمرها إىل 125 عاًما فقد تم تأسيسها عام 1888 ومنذ ذلك 

الحني منت الرشكة لتصبح من كربيات متاجر التجزئة للساعات واملجوهرات يف أوروبا. ويقدم بيت بوشريير، 

من سويرسا وأملانيا والنمسا يف متاجره الخمسة والعرشين يف كل 

اختيارات واسعة من وباريس، لزبائنه املتميزين 

املجوهرات بني أرقى وأغىل قطع 

أفضل والساعات من 

املاركات وأشهر 

العاملية.

سوار ال كرميا

ال كرميا كوليري

قطعة رائعة من املاس

مجموعة ال كرميا

سوار ال كرميا
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توفر منطقة بحرية لوسرين مع مدينة لوسرين ذات 

األلبية  والقرى  البحرية  وضفاف  العاملية  الشهرة 

الساحرة تنوًعا هائال من تجارب قضاء العطالت، فهي 

جزًءا  الطليعية  تَُعد  مصغرة.  سويرسا  وكأنها  تعترب 

من املدينة خاصة مع مركز لوسرين الحديث للثقافة 

»جان  الشهري  املعامري  صممه  الذي  واملؤمترات 

نوفيل«؛ كم أسهمت املتاحف واملسارح واملهرجات 

يف تأسيس لوسرين كمدينة ثقافية تجمع بأناقة بالغة 

بنزهات  بني األصالة واملعارصة. ندعوكم لالستمتاع 

رائعة لن تُنَس عىل ضفاف البحرية أو عىل الجبال أو 

يف املدينة الساحرة التي توفر خيارات هائلة لتسوق 

ممتع.

ومدينة لوسرين هي نقطة االنطالق إىل منطقة بحرية لوسرين، وهى نقطة إنطالق 

فاملواقع  لالكتشاف؛  الجاهزة  السياحية  الجذب  نقاط  من  كبريًا  طيًفا  وتقدم  رائعة 

الكنيسة وحائط  العتيقة الذي تحيك تاريخ املدينة مثل جرس  الذكريات  القدمية ذات 

موسيج ومتثال األسد األثري واملدينة التاريخية القدمية متثل التباين املوجود يف مقابل 

الحديث  لوسرين  مركز  مثل  حديثة  مواقع  من  وتضمه  تحتويه  مبا  العرصية  لوسرين 

الفاخر،  التسوق  الجذاب لفرص  املتنوعة والتنوع  الكثرية  للثقافة واملؤمترات واملطاعم 

وال ميكن أن ننىس ذكر املتاجر األسطورية ذات الشهرة العاملية املتخصصة يف الساعات 

واملجوهرات واألحجار الكرمية ومصانع الشوكوالته. 

لعل  عديدة  ألسباب  للتسوق  جداً  ومناسبة  ومتميزة  جميلة  مدينة  هي  ولوسرين 

هذه  تضمه  وما  الكبرية  التسوق  ومراكز  املحالت  من  كبري  عدد  من  تضمه  ما  أهمها 

املحالت واملراكز من بضائع عالية الجودة ورفيعة الذوق باإلضافة إىل سهولة التسوق 

والتمتع به. 

وتتميز أيضاً بالخدمة الفردية التي يقدمها العاملني فيها حيث يتم التعامل مع كل 

يجعل  مام  ممكنة،  خدمة  ألحسن  واملستحق  املحل  يف  الوحيد  كأنه  عميل  أو  زبون 

التسوق بحق يف أحد بوتيكات لوسرين الخاصة أو أحد مراكزها التجارية الكربى تجربة 

ال تنىس ويحب تكرارها دامئاً. 

وتعرض أسواق لوسرين الساعات ذات الشهرة العاملية، واملجوهرات واألحجار الكرمية 

النادرة خاصة يف متاجر »بوخرير« الشهرية والتي تعترب أحد عالمات سويرسا خاصة يف 

مجال األعامل التجارية العائلية منذ عام 1888، وتقدم املجموعة يف الوقت الحارض عدد 

كبري من املنتجات ذات الجودة العالية واملجوهرات النادرة والساعات الفاخرة يف أربعة 

طوابق. وال يختلف األمر كثرياً عن مجموعة جوبالن ومحالت  كارتييه املعروفة وإمبايس 

التي تعرض قطعاً مثينة لن تجدها إال يف لوسرين.

وتوفر لوسرين أو مدينة املهرجانات كام يطلق عليها البعض املتعة طوال أيام السنة 

مبا تقدمه من مهرجانات ملوسيقى الجاز والبلوز والروك والكوميديا إضافة إىل الكرنفال 

الشهري الذي يقام هناك كل عام ويتميز بألوانه املرشقة ويشرتك فيه عدد كبري من سكان 

املدينة وضيوفها، ويقدم مهرجان لوسرين برنامًجا متميزًا من الفعاليات الكالسيكية مع 

أشهر فناين العامل، ويحرص عدد كبري من السياح عىل حضور هذا املهرجان. 

الجالسيري  حديقة  يف  الطبيعية  واآلثار  الفنية  »روزنجارت«  مجموعة  أيضاً  وهناك 

واملتحف السويرسي للنقل واملواصالت مع رحلة مغامرة الشوكوالته السويرسية الجديدة 

التي سيتم افتتاحها يف يونيو 2014 وسوف تعترب من أبرز متاحف لوسرين. 

ونحن ندعوكم أن تنفذوا إىل هذه املدينة الساحرة، سواٌء بنزهة سري مبحاذاة امليناء 
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أو باالشرتاك يف إحدى جوالتنا مبصاحبة مرشد الكتشاف سحر هذه املدينة األسطوري.

بحرية  فمنطقة  عنها،  وسحرًا  فتنة  أقل  لوسرين  مبدينة  املحيطة  املنطقة  تعترب  وال 

لوسرين مع جبالها الفريدة واملشهد الطبيعي للبحرية تعطي خيارات غري محدودة للزوار 

والضيوف للقيام بنزهات ممتعة مثل الرحلة إىل جبال األلب، وبالتحديد جبل »ريجي« 

الرتوس  أشد قطارات  الرحلة عىل منت  أو  أوروبا،  الجبلية يف  القطارات  أقدم  عىل منت 

انحداًرا يف العامل وهو يصعد إىل قمة جبل »بيالتوس« وهى رحلة فريدة بحق من ناحية 

القطار ومن ناحية الجبل ومناظره الفريدة الرائعة. 

أما الباحثون عن املتعة واأللعاب عىل نهر متجمد فعليهم تجربة أول عربة معلقة 

دوارة وتسمى »روت إير« يف الرحلة إىل قمة جبل »تيتليس« عىل ارتفاع 3 آالف مرت 

وهي أعىل قمة ميكن الوصول إليها يف منطقة بحرية لوسرين. ومنذ عام 2012 تصل أول 

عربة معلقة يف العامل من نوع »كابريو« )عربة هوائية معلقة ذات طابقني( بني املحطة 

الوسطى »كيايت« و«ستانرسهورن«.

التي  لوسرين،  بحرية  مياه  عىل  البحرية  فالرحلة  البحرية،  الرحالت  وعشاق  ولهواة 

متتلك أكرث شبكات اإلبحار الداخلية كثافة يف أوروبا، تعترب من الرحالت الجميلة املمتعة 

لصفاء املياه وجامل املناظر وفخامة السفن واملراكب، إنها تجربة ال يجب تفويتها.

الفنادق  من  مجموعة  خالل  من  دامئاً  متوفرة  واملنطقة  املدينة  يف  اإلقامة  وتعترب 

متنوعة الدرجات وإن كانت تشرتك جميعها يف النظافة وحسن اإلستقبال، وفندق مثل 

غرفًا  ويضم  جديدة،  فنية  تحفة  يعترب  ديلوكس  نجوم   5 فئة  من  أندرمات«  »شيدي 

فسيحة ذات تصميم ألبي سويرسي مرتافًقا مع النمط األسيوي الشيق.

ضفافها،  عىل  املتناثرة  الساحلية  القرى  من  العديد  بوجود  لوسرين  بحرية  وتتميز 

وقرية  »فيجيس«  قرية  أشهرها  ولعل  مختلف،  وطعم  مذاق  ذات  منها  قرية  وكل 

»فيتسناو« اللتان تقعان يف الجانب الجنويب املشمس لجبل »ريجي« وتشتهران بكونهام 

الفاخرة  واملنتجعات  الفنادق  العديد من  القرى  والجامل، وتضم هذه  للرفاهية  واحة 

والتي تقدم العديد من الرعاية والعناية الصحية والعافية من خالل منتجعاتها الصحية 

والعاملني فيها من الخرباء، كام تضم العديد من مطاعم الدرجة األوىل، وحاممات املياه 

املعدنية وسبا »ريجي-كالتباد«؛ ويف نهاية النزهة املمتعة إىل هذه املنطقة يقدم جبل 

أهال بكم في منطقة بحيرة لوسيرن: 
المدينة والبحيرة والجبال.
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يقال إن لوسرين هي سويرسا، وال عجب يف ذلك فهي تقع يف موضع القلب منها؛ وهي مكان مثايل لقضاء العطالت 

ومامرسة األعامل بأسلوب مبدع وأنيق. فاملتاحف واملسارح واملهرجانات تجعل من لوسرين مدينة ثقافية بامتياز، وتحتفظ 

لها أناقتها مبكانة عالية بني التقاليد واالتجاهات العرصية.

ندعوكم لالنغامس يف مدينتا والنفاذ إليها باالستمتاع بالتنزه عىل طول أرصفة امليناء، وباملتاجر التي تعرض جميع البضائع 

املمتازة مثل الساعات واملجوهرات السويرسية ذات الشهرة العاملية.

وتتمتع املنطقة الريفية املحيطة باملدينة بالسحر والجامل ذاته اللذين تتمتع بهام لوسرين، حيث يتوافر العديد من 

النزهات املثرية واملمتعة. استمتعوا باملشاهد الطبيعية املبهرة يف منطقة البحرية والجبال القريبة، وال تُفاجؤوا بأنكم ال 

تريدون الرحيل.

سحر لوسرين أسطوري، فلتأتوا لتستمتعوا به بأنفسكم!

مرحًبا بكم يف لوسرين ومنطقة بحرية لوسرين، فنحن نتطلع لرؤيتكم والرتحيب بكم بيننا.

مار�سيل بريين - مدير لو�سرين لل�سياحة

ريجي، إذا أتيحت لكم الفرصة بزيارته والوصول لقمته كل ما ينشط وينعش الجسد 

والعقل من هواء منعش ومناظر طبيعية خالبة.

مجال  يف  ومتميزة  فريدة  خدمة  يقدمان  لوسرين  بحرية  ومنطقة  لوسرين  ومدينة 

املنعش  النقي  لطبيعة جوها  فبإلضافة  األوىل،  الدرجة  السويرسية من  الطبية  الرعاية 

وطبيعتها الخرضاء الصحية التي تساعد عىل الشفاء والتمتع بصحة جيدة، فقد قامت 

العالجية يف منطقة  الطبية واملراكز  والعيادات  املستشفيات  أشهر وأكرب  مجموعة من 

لوسرين بتأسيس تجمع طبي خدمي يسمى LucerneHealth هو يعترب املركز الرائد يف 

مجال الخربة الصحية.

 - هيلث  لوسرين  ي  الخدم-  الطبي  التجمع  هذا  مثل  تأسيس  يف  التفكري  تم  وقد 

للتسهيل عيل املريض يف الحصول عىل الخدمات الطبية املتميزة، وهم يقومون بتنسيق 

إقامة الزائرين من املرىض واملرافقني ولقائتهم مع األطباء واملراكز الطبية املؤهلة تأهيالً 

عىل  الحصول  عىل  باإلضافة  املطلوبة،  العالجية  الخطواط  لتحديد  واملتخصصة  عالياً 

اإلستشارات الطبية الفردية، وتوفر »لوسرين هيلث« لضيوفها ومرضاها أيضاً املساعدة 

املختلفة  الطب  مجاالت  يف  األوىل  الدرجة  من  خدمات  لهم  وتقدم  األصلية،  بلغتهم 

والفحوصات والتشخيصات املتقدمة، والعالج وإعادة التأهيل يف العديد من التخصصات.

وميكن اعتبار - بال مبالغة - أن لوسرين ومنطقة لوسرين هى املكان املثايل للحصول 

وإجراء  طبيب  مقابلة  أو  ما  صحي  تقرير  إرسال  من  بدءاً  متميزة  صحية  رعاية  عىل 

الشفاء  بعد  أو داخل غابة خرضاء  البحرية  بالسري عىل ضفاف  التمتع  فحوصات حتى 

بإذن الله. 

وأخرياً، بعد هذه املعلومات الرسيعة، فأهال بكم يف منطقة بحرية لوسرين: املدينة 

يجعل من  مثل هذا سوف  أيام يف مكان جميل  بضعة  أن  وتأكدوا  والجبال،  والبحرية 

زيارتكم لسويرسا طعم ومذاق فريد مل تعرفوه من قبل.

وميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات باللغة العربية بزيارة موقعنا األلكرتوين 

www.luzern.com/ar



يقع »سيتي باليه« ذو املائة عام يف قلب لوسرين وقد تم تجديده مبهارة ويقبع خلف 

واجهته التاريخية فندق »رينيسينس هوتيل« وهو فندق من الدرجة األوىل يتميز بفخامة 

ميكنكم  حيث  الحديثة،  التقنية  واإلمكانات  الشخيص  االهتامم  من  مزيًجا  ويوفر  خاصة 

السياحية  ومواقعها  األضواء«  »مدينة  لوسرين  وزيارة  العرصية  الراحة  بأسباب  االستمتاع 

القريبة من الفندق؛فبحرية لوسرين وجرس الكنيسة ذو الشهرة العاملية ومتثال األسد األثري 

ووسط املدينة القدمية التاريخي ومركز الثقافة واملؤمترات الحديث، من بني مواقع أخرى، 

أنيقة تم تجديدها  الفندق من 86 غرفة  الفندق.  يتكون  تقع عىل بعد مرمى حجر من 

حديثًا، وتعطي أسقفها املزينة واأللوان الداخلية الدافئة ملسة أناقة وشعوًرا بالرقي يف جميع 

الغرف. 

جميع الغرف مجهزة بإمكانيات عالية وانرتنت السليك فائق الرسعة وإمكانية عمل الشاي 

والقهوة وميني بار وتلفاز بشاشة مسطحة وخزنة خاصة بالغرفة.

ويضم مطعم »باسيفيكو« )عىل الطراز املكسييك( الذي يعترب مكانًا فريًدا لتناول أشهى 

األطباق املكسيكية يف جو ساحر. وميكن االسرتخاء يف الونج املدخنني »بلو بار« شديد األناقة 

الذي يجمع بني التأثريات األسيوية وفرتة »نيو باروك«. 

كام يوفر الفندق إمكانية دمج الغرف وخدمات الكونسريج ومجالسة األطفال والليموزين 

حسب الطلب، واتصال »واي فاي« مجانًا، وكذلك ركًنا خاًصا لوجبة اإلفطار الخايل من لحوم 

الخنزير، باإلضافة إىل وجود مسجد ومطعم للطعام الحالل بالقرب من الفندق.

مبوقعه الرائع يف قلب سويرسا يرحب جبل تيتليس 

باملزيد واملزيد من الزائرين من دول مجلس التعاون 

أول  بتجربة  ستستمتعون  هنا  عام.  كل  الخليجي 

مع  إير«  »روت  العامل  يف  دوارة  جوندوال)بالون( 

الكثري من األشياء املذهلة مثل طائرة الجليد »آيس 

ومسار  املتجمد(  )النهر  الجالسيري  وحديقة  فالير« 

لكم  »تيتليس كليف ووك«. ونضمن  الجديد  امليش 

مثل  لجذبكم  ستستمر  واملرح  واملتعة  الثلوج  أن 

املغناطيس.
من أخبار عام 2013 افتتاح مسار »تيتليس كليف ووك«.

متأرجح  معلق  جرس  عىل  مبهرة  مش  تجربة  من  يوفره  مبا 

عىل ارتفاع 10 آالف قدم فوق سطح البحر؛ باإلضافة إىل رحلة 

ذهاب وعودة بني كهف الجالسيري ومسار تيتليس ووك يف نفق 

طوله 150 مرتًا يصل اآلن بني كهف الجالسيري وأحد طريف مسار 

الوصول  فيمكن  اآلخر  الطرف  أما  كليف ووك  تيتليس  املش 

إليه من محطة »آيس فالير«. 

وهناك أيًضا افتتاح منتجع تيتليس وهو عبارة عن 9 مباين 

ووصلت  للتأجري.  وجاهزة  بالفعل  متت   4 بينها  من  شقق 

إكسربيس  افتتاح خط  تم  أول حجوزات هندية. كام  بالفعل 

اآلن  وهو  عرباته  وفرش  تجديد  بعد  إنجلبريج،   – لوسرين 

سيأخذ 43 دقيقة فقط من لوسرين إىل إنجلبريج، وسيكون يف 

يوفر  األوىل. كام  الدرجة  بانورامية يف  القطارات عربة  جميع 

تيتليس اآلن خدمة باص مجانية من محطة قطار إنجلبريج إىل 

محطة الوادي بجبل تيتليس، ومع ذلك فإننا ننصح مبسرية الـ 

7 دقائق عرب املروج الخرضاء ونهر إنجلبريج.

)تليفريك(  جديدة  معلقة  عربة  بناء   ،2014 أخبار  ومن 

الجديدة  العربة  وستوفر  العام،  هذا  ربيع  يف  سيبدأ  الذي 

دقيقة   25 يف  تيتليس  جبل  إىل  مبهرة  رحلة صعود  للزائرين 

فقط وهي أول عربة معلقة يف العامل تعرب خالل نفق. 

كام سيتم االفتتاح الكامل ملنتجع تيتليس ابتداًء من خريف 

البدء يف تشغيل  العام فسيتم  أما يف نوفمرب من هذا   .2014

»روت إير« الجديد وهي عربة معلقة دوارة جديدة ستحدث 

ثورة يف املنطقة؛ وقد متت املوافقة عىل التصميم النهايئ وسيتم 

الكشف عن التشكيلة اللونية للعربة الجديدة يف القريب.

يف نوفمرب من هذا 

العام سيتم البدء 

يف تشغيل »روت 

إير« الجديد وهي 

عربة معلقة دوارة 

جديدة ستحدث 

Renaissance Lucerne Hotelثورة يف املنطقة.
Pilatusstrasse 15
6003 Luzern
+41 41 226 87 87
renaissance.lucerne@renaissancehotels.com
www.renaissance-luzern.ch

Hotel Astoria
Pilatusstrasse 29
6002 Luzern
+41 41 226 88 88
info@astoria-luzern.ch 
www.astoria-luzern.ch
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ليكون  لوسرين«  فندق »شفايترسهوف  يقع  »لوسرين«  األضواء  مدينة  بقعة يف  أبرز  يف 

مبثابة نقطة انطالق مركزية للعديد من املهرجانات وبوتيكات التسوق الحرصية يف املنطقة 

القريبة املحيطة به مع وجود جميع نقاط الجذب الرئيسية باملدينة عىل بعد مسرية دقائق 

قليلة منه. ويتكون الفندق من 101 غرفة وجناًحا أنيقة األثاث ومكيفة الهواء تتمتع بإطاللة 

رائعة عىل أجمل مشاهد بحرية لوسرين والجبال من خلفها. وفندقنا ليس مجرد فندق 5 

توين«  األديبني »مارك  نجوم فقامئة ضيوفه تعود إىل عام 1845 وتضم أسامًء شهرية مثل 

و«ليو تولستوي« واملمثل »روجر مور« واملوسيقي »ريتشارد فاجرن«.

اللذين  الراقيني  اإلقليميني  مبطبخيهام  و«جالريي«  »بافيلون«  الفندق:  مطعام  ويشتهر 

االنغامس يف متع  يريدون  املدينة. وبالنسبة ملن  »الشاتوبريون« يف  أطباق  أفضل  يقدمان 

بالفندق،  األول  الطابق  يف  املوجودة  والجامل  بالصحة  العناية  بإمكانيات  فسيُلهمون  أكرث 

وهذا املركز الصحي )سبا( مكرس متاًما للوصول للتوازن املثايل بني الجسم الصحيح والعقل.

وجميع غرف الفندق تم تجديدها بالكامل يف بني يناير 2013 وأبريل 2014، بحيث تحيك 

قصًصا عن الشخصيات الشهري التي أقامت يف الفندق، مثل كيف كان الضيوف يف عام 1859 

يحمون أنفسهم من الضوضاء التي يحدثها »ريتشارد فاجرن« أثناء تأليفه موسيقاه يف تلك 

الغرفة، أو كيف كان »وينستون ترششل« عام 1893 )كان يف الـ 19 من عمره( يتعجب من 

الضوء الكهربايئ بالفندق، أو كيف تم خطف الضيوف الدامئني من عائلة »كونفريس« وتم 

تحريرهم أثناء الرحلة إىل بيوتهم عام 1970. وال تنتهي القصص عند الشخصيات الشهرية 

فقط ولكن هناك قصًصا عن العديد من املهرجانات، مثل كيف عزف »يب.يب. كينج« عىل 

جيتاره بطريقة عفوية يف قاعة االحتفاالت »تسويجهري« بالفندق. ميكن للضيوف قراءة هذه 

القصص عىل املكتب يف غرفهم ويف الوقت نفسه يكتشفون عنارص أخرى عن الـ 101 قصة 

التي تحيط بتلك الشخصيات عن طريق الكثري من االقتباسات واألغراض والكتابات.

الذي يوفره  الجديدة، فإن االهتامم الشخيص  الغرف  املتميز وروعة  املوقع  وإىل جانب 

العاملون يف الفندق هو ما يجعل إقامتكم يف فندقنا تجربة ال تُنىس.

ميزج هذا الفندق الفاخر من فئة 5 نجوم الذي أنشأه »سيزار ريتس« و«أوجست 

فندق  أول  وكان  العرصية  الراحة  إمكانات  مع  العريقة  التقاليد   1870 إسكوفييه« يف 

»قرص« يف لوسرين، واآلن يعترب أحد أهم فنادق سويرسا. ويقع عىل ممىش شاطئ البحرية 

مدينة  من  دقائق   5 مسافة  وعىل  األلبية  والقمم  لوسرين  لبحرية  مبهرًا  مشهًدا  موفرًا 

الشهرية ومحطة  التسوق  الرئيسية ومناطق  السياحية  املواقع  القدمية وجميع  لوسرين 

القطار. وأيضاً عىل بعد 8 دقائق سريًا عن محطة القطار وأماكن التسوق، وحوايل 60 

دقيقة عن مطار زيوريخ الذي يوفر رحالت مبارشة إىل باريس وميالنو ولندن.

تتميز غرف الفندق وأجنحته الـ 41 بأثاث خاص عىل الطراز اإلمرباطوري مع اهتامم 

خاص بالتفاصيل وجميعها تطل إما عىل املدينة أو البحرية؛ واألرضيات مغطاة بالرخام 

اإليطايل والحوائط مغطاة بورق حائط فاخر واملقاعد واألرائك منجدة بأجود املواد؛ كل 

هذه التفاصيل تتضافر مًعا لتعطيك إحساًسا فوريًا بأنك يف بيتك.

 وندعوكم لالستمتاع بإبداعات كبري طهاتنا من املطبخ الفرنيس الكالسييك مبطعمنا 

شهور  البحرية خالل  شاطئ  عىل  املطلة  يف رشفتنا  أو  ناسيونال«  »ريستورانت  الفاخر 

أما والرشفة  الجذاب؛  بار« بديكوره  بار يف لوسرين فهو »ناسيونال  أما أجمل  الصيف؛ 

الرائعة املطلة عىل البحرية التي تفتح خالل شهور الصيف فهي املكان األمثل لالسرتخاء 

عىل ضفاف البحرية والتمتع باملرشوبات الخفيفة وأشهى أطباق املشويات.

يضم الفندق حامم سباحة داخيل وساونا وغرفة تدليك، و4 مالعب جولف يف املنطقة 

املحيطة. . ومن أجل إنشاء قرص الضيافة »ريزيدنس ناسيونال« تم تحويل بعض أجنحة 

الراحة  إمكانات  توفر كل  األناقة  غاية يف  إىل 22 غرف ضيافة  السابقة  الغريب  الجناح 

املمكنة. أما الفندق نفسه فيحتل الجناح الرشقي ويتكون من 41 غرفة ضيوف وجناًحا 

تم تصميمها لتعكس نقاء وسمو القرن الـ 19 مع االستفادة من إمكانيات القرن الـ 21. 

مرحًبا بكم لقضاء عطالتكم يف الفندق األسطوري  »جراند هوتيل ناسيونال«.

Grand Hotel National
Haldenstrasse 4
CH-6006 Lucerne, Switzerland
Tel. +41 41 419 09 09 / Fax +41 41 419 09 10
info@grandhotel-national.com / www.grandhotel-national.com

Hotel Schweizerhof Luzern
Schweizerhofquai  /  CH-6002 Luzern
Tel.: +41 (0)41 410 0 410
Fax: +41 (0)41 410 2 971
info@schweizerhof-luzern.ch  /  www.schweizerhof-luzern.ch 
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مبا أنني عمدة سويرسا كام يحلو للكثريين من أصدقايئ أن ينادوين، فقد 

مالحظايت  ويثقون يف  رحاليت يف سويرسا  يتابعون  ممن  كبري  عدد  سألني 

ونصائحي عن سويرسا يف الشتاء، وهل هى يف الصيف أجمل أم يف فصل 

املرة عىل صفحات »مجلة  أن تكون رحلتى هذه  الشتاء، ولذلك فضلت 

 Lake سويرسا« ألحد املنتجعات السويرسية الشتوية الشهرية يف مقاطعة

 .Villars وبالتحديد يف منتجع فيالرز Geneva Region

وفيالرز عبارة عن قرية سويرسية تقليدية يقصدها الكثري من السكان املحليني وبعض 

السواح وهي مناسبة جدا للعوائل واألزواج صيفا وشتاًء ، اقوم بزيارتها سنويا يف فصل 

الشتاء للتمتع مبامرسة الرياضات الثلجية، وال داعي للقلق فمن اليعرف للتزلج يوجد 

معلمني وحتى املالبس ميكن استأجارها من هناك.

وما مييز منتجع فيالرز هو قربها من مدينتي جنيف ولوزان وسهولة الوصول إليها 

ويرس وسالمة طريقها و هي تقع عىل ارتفاع 1300 مرت فوق سطح البحر، وتعترب رشفة 

إىل  الصفحات  هذه  عىل  أصحبكم  نهر الرون، وسوف  جنوب وادي   مشمسة تواجه 

هذا املنتجع الشهري يف قلب جبال األلب والذي يقع ضمن حدود  كانتون Vaud فود، 

قمة  مثل  الشهرية  األلب  عىل قمم  رائعة  وإطاللة  خالبة  مبناظر طبيعية  و يتمتع 

ساعة  تبعد  والتي  جنيف  Dents-du-Midi و بحرية  جبل  وقمة  بال  مونت  جبل 

بالقطار أو السيارة عن منتجع فيالرز الذي يستقبل ضيوفه من جميع  ونصف تقريباً 

جارتها األصغر  الخاصة والعريقة. وكذلك  املدارس  من  عدداً كبرياً  به  األعامر ويوجد 

قرية Gryon املنخفضة قليال و املطلة عىل الجانب الرشقي من الوادي. وعادة ما يدمج 

 .Villars-Gryon اسمي القريتني ليطلق عليهام اسم منتجع فيالر قريون

بالسيارة حتى  القيادة  الشتاء ميكن  ففي فصل  السنة،  زيارتها طوال  املنطقة ميكن 

منطقة  أولون أو بيكس، أما يف فصل الصيف فيمكن قيادة السيارة إىل أقىص نقطة بها 

وهي Les Diablerets يل ديابلوغيه عرب طريق وممر يسمى Col de la Croix أو كول 

دي ال كغوا والذي يغلق شتاًء، و ميكن الوصول بالقطار الجبيل إىل قمة Bretaye بغيتي 

والتي تعتري نقطة انطالق للعديد من األنشطة الرياضية والرتفيهية، كام أن املنطقة -  

كام هو الحال بباقي القرى الجبلية السويرسية -  موصلة بشكل جيد بشبكة قطارات 

مريحة تعمل طوال السنة، حيث من املمكن اخذ القطار إىل املحطة الرئيسية يف مدينة  

Aigle ومنها تتفرع القطارات الجبلية إىل املنتجعات الجبلية مثل فيالرز وليزان وغريها.

 Villars/Bretaye ويف الشتاء تتجه أنظار محبي التزلق والتزحلق إىل منتجعات مثل

و Gryon مع Les Diablerets والتي تشكل مجتمعه منطقة تزلج كبرية وممتدة عىل 

مساحة 125 كم من املنحدرات، باإلضافة  لثالث مناطق تزلج و 44 كم مخصصة لرياضة 

.Cross - Country Skiing Trails مسارات التزلج والتي يطلق عليها باإلنجليزية

فإن  والتأمل،  الجلوس  ويفضلون  الشتوية  الرياضات  مبامرسة  كثرياً  يهتمون  ال  وملن 

املنتجع يضم مجموعة من املطاعم املميزة جداً بأطباقها الغنية واملعدة بطرق تقليدية 

 Golf Hotel قولف  لفندق  الرئييس  املطعم  يف  فمثالً  البعض،  عىل  غريبة  تكون  قد 

عىل  متحرك  سيخ  عىل  شواءه  يتم  حيث  فريدة  و  مميزة  بطريقة  اللحم  تقديم  يتم 

املدفأة واملتبل بطريقة جيدة، والنتيجة طعم ال ميكن مقاومته، أيضا ال ميكن تفويت 

 Alpe Fleurie Le  ،  Le Sporting  املطعمني أحد هذين  »الفوندو« يف  تناول وجبة 

 Auberge du أما وجبة »الروشتي« اللذيذة فمكانها الطبيعي يف مطعم Restaurant

Col de Soud وإذا كنت تبحث عن مطعم مشهور بأكالته وأطباقه السويرسية، فإن 

مطعم  Le Vieux Villars هو املكان املالئم لوجبة عشاء ال تنىس يف منتجع فيالرز.

والسكن يف فيالر أيضاً متوفر بشكل كبري ومتنوع فتوجد الفنادق الفاخرة والشقق 

والشاليهات بأسعار ممتازة وميكن االستعانة مبوقع فيالر الرسمي للحجز

http://www.villars.ch/en/page.cfm/Hebergements  

 Hôtel du  »يف رحلتي القصرية هذه املرة كان ىل الحظ يف اإلقامة يف فندق »قولف

Golf الذي وجدته  جميالً ورائعاً وغرفه جداً كبرية ونظيفة وموقعه ممتاز وقريب جداً 

من محطة القطار. وللتواصل معه ميكنكم زيارة موقعة اإللكرتوين:

 http://www.hoteldugolf.ch

وإذا أسعدكم الحظ وقمتم بزيارة املنتجع فإنني أقرتح عليكم القيام بعض الرحالت 

التى  الرحالت  املثرية لإلهتامم مثل زيارة قمة جبل  Roc d›Orsay  وهي من أشهر 

ميكن أن تقوم فيها مستخدماً »التلفريك«  يف فصل الشتاء،  ويوجد باألعىل مطعم ممتاز 

مشهور بالبيتزا والباستا.  

القمم  كذلك ميكن ويستحب زيارة قمة جبل  Col de Bretaye وهي من أجمل 

سور  »فيالرز  محطة  من  الجبيل  القطار  بواسطة  لها  الوصول  ويتم  املنطقة  هذه  يف 

أولون« ويتجمع بها أعداد كبرية من عشاق رياضة التزلج الثلجي استعداداً لبدء مامرسة 

رياضاتهم املفضلة، وباملنطقة أيضاً مطعم كبري وتراس جميل جداً.

وال ننىس زيارة ممر Route de Col de la Croix و هو طريق سيارات يتم اغالقه 

شتاًء ليصبح ممر عىل طول 4 كيلومرتات، وهو مناسب جداً لرياضة املش. 

وأنصح بزيارة املواقع التالية ملعرفة معلومات أكرث عن هذه املنطقة وما حولها:

Villars Tourisme ) information@villars.ch ( :موقع فيالر الرسمي

AquaParc كام ميكن التمتع بزيارة املدن الرتفيهية القريبة مثل املدينة املائية

  Swiss Vapeur Parc وحديقة القطار الصغري www.aquaparc.ch  

Bouveret يف منطقة بوفريت  www.swissvapeur.ch

parc-aventure.ch/parcs/aigle يوجد منتزه التسلق  Aigle ويف مدينة ايجل

www.labyrinthe.ch  وحديقة املتاهة

www.mines.ch/en  ومنجم امللح يف قرية بيكس

www.funplanet.ch  »واملدينة الرتفيهية فن بالنيت بالقرب من قرية »فيل نوف

Chillon ومدينة منرتو وقلعتها الرائعة شيون

 وال يفوتكم زيارة منطقة جالسيري Les Diablerets / Glacier 3000 حيث ميكن التمتع 

صيفاً وشتاًء بأعىل زحليقة صيفية يف أوروبا كلها عىل هذا اإلرتفاع. 

فال  الصيف،  أسعدكم يف  ولكن  الشتاء  املنطقة يف  بزيارة هذه  الحظ  يسعدكم  وإذا مل 

وركوب  املش  مثل  والخفيفة  الجميلة  الرياضية  األنشطة  من  العديد  تفوتكم مامرسة 

الدراجات الجبلية وحتى الجولف، وميكنك االختيار من بني أكرث من 300 كم من ممرات 

العديد من  بزيارة  الجبلية والتمتع  للدراجات  الطرق املخصصة  املشاة و 150 كم من 

 Lac de Chavonnes, Lac de Bretaye and Lac Noir البحريات الجملية وأشهرها

ولهذه البحريات قصة أخرى يف العدد القادم إن شاء الله.

أبوعزيز يف فيالرز
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والروعة  الجامل  فائقة  والقرى  املدن  من  مجموعة  الكانتون  أو  املقاطعة  وتضم 

ملناطرها الطبيعية وشكل املباين بها وحتى طريقة حياة أهلها التي تقرتب من السلوك 

املدن  هذه  ومن  اليومية،  الحياة  يف  السويرسي  السلوك  عن  ابتعادها  بقدر  اإليطايل 

بحرية  عىل  وتقعان  املنطقة  يف  الصيفيان  املقصدان  وهام  ولوكارنو،  أسكونا  مدينتي 

»مادجوري« إحدى البحريتني الرئيستني يف كانتون »تيتشينو« يف ركن جميل متفرد مبناخ 

معتدل ونباتات متنوعة وجبال ألبية بديعة يف خلفية املشهد.

وتسمى مدينة أسكونا أيضاً بلؤلؤة بحرية مادجوري وذلك ملا تتمتع به من تراث ثقايف 

ثري وما تقدمه من عروض سياحية متميزة. وتعترب هذه املدينة منتجعاً شهرياً لقضاء 

الفاخرة. وسواًء كنتم ترغبون يف قضاء عطلة  العطالت بفضل جاملها األخاذ وفنادقها 

قصرية أو طويلة، فإن أسكونا ستلبي جميع احتياجاتكم.

تم  التي  القدمية  مببانيها  وهي،  صيادين؛  قرية  املايض  يف  مرة  ذات  أسكونا  وكانت 

ترميمها ومبمىش شاطئ البحرية )الكورنيش( حيث تُقام العديد من األحداث والفعاليات، 

والعناية  ممتع  وقت  وقضاء  االستجامم  يف  الراغبني  واألزواج  للعرسان  املثايل  املكان 

بالصحة والعافية مبا تقدمه من أعىل مستويات الخدمة. وإذا كنت من عشاق موسيقى 

الجاز ننصحك بحضور االحتفال بالذكرى الثالثني ملهرجان »جاز أسكونا« يف الهواء الطلق 

يف شهر يونيو هذا العام. أما هواة التسوق فسيستمتعون أيًضا بالبوتيكات الفاخرة يف 

الشوارع الضيقة الجميلة باملدينة القدمية.

وعندما نتحدث عن اإلقامة يف »أسكونا« نقرتح عليكم فندق »هوتيل إيدن روك« 

من فئة 5 نجوم الواقع مبارشة عىل شاطئ البحرية مع إمكانات »سبا« حديثة، وفندق 

السويرسي  الجنوب  يف  منطقة  أقىص  هي  تيتشينو  مقاطعة 

متصلة  وهي  اإليطالية،  اللغة  املحليون  السكان  يتكلم  حيث 

بواسطة جميع  األخرى  السويرسية  املناطق  بجميع  بشكل جيد 

وسائل املواصالت من خالل شبكة كثيفة من الطرق والحافالت 

والقطارات والعربات املعلقة؛ وميكن الوصول إليها بسهولة من 

جميع مدن ومناطق سويرسا، وهناك 5 مسارات أو رحالت رائعة 

تيتشينو  مغادرة  أو  إىل  للوصول  الفرص  أجمل  توفر  بالقطارات 

إكسربس«  »برنينا  هي  املسارات  وهذه  ومريح،  ممتع  بأسلوب 

مادجوري  و»الجو  إكسربس«  و»بامل  إكسربس«  تِل  و»فيلهلم 

أال  ويجب  إكسربس«  تشينتوفاليل   – و»لوتشبريج  إكسربس« 

تفوتك الفرصة لتجربة أحد هذه القطارات ورحالتها املثرية من 

وإىل مقاطعة تيتشينو.
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»جاردينو« من فئة 5 نجوم بحدائقه وجوه البحرمتوسطي األنيق، وفندق »كاركاين« من 

فئة 3 نجوم الذي يقع مبارشة عىل ممىش شاطئ البحرية ويحتوي عىل غرف جديدة 

بسيطة تطل عىل أجمل مشاهد البحرية، وفندق »بارك هوتيل دلتا« من فئة 4 نجوم 

الذي يعترب املكان املثايل للعائالت.

وعىل الجانب اآلخر من دلتا نهر »مادجا«، وعىل بعد كيلومرتين فقط، توفر مدينة 

تشتهر  حيث  كثرية،  وفعاليات  لطيفاً  ومناخاً  مبهرة  ومشاهد  بكراً  طبيعة  »لوكارنو« 

مدينة لوكارنو بفعالياتها العديدة التي تُقام يف الهواء الطلق مثل مهرجان الفيلم. وفيها 

الرئييس  امليدان  جراندي«،  »بياتسا  ميدان  يف  قهوة  فنجان  برشف  االستمتاع  ميكنكم 

باملدينة، بينام تنظرون إىل املشاهد الطبيعية الرائعة التي متتد أمامكم بداية من أشجار 

النخيل وصوال إىل األنهار املتجمدة.

عالمة  ولوكارنو  أسكونا  مدينتي  مؤخراً،  للسياحة،  السويرسي  االتحاد  منح  وقد 

التميز الرسمية » فامييل ويلكوم« أي الرتحيب باألرسة وهو دليل عىل أن منطقة بحرية 

مادجوري ملعب حقيقي لألطفال من جميع األعامر، وتضمن عالمة التميز تلك للضيوف 

متنوعة  ومسارات  منظمة  وأنشطة  لألطفال  صديقة  إقامة  بأماكن  سيتمتعون  أنهم 

ومالعب وطبيعة بكر من بني العديد من املناطق الجميلة ونقاط الجذب األخرى.

ويف لوكارنو كذلك سوف تستمتعوا  بأوقاتكم يف الكثري من الفنادق التي توفر كل 

ما تحتاجه لعطلة سعيدة، ولعشاق الـ »سبا« فإن فندق إسبالناد من فئة 4 نجوم يوفر 

املزيج الصحيح من الثقافة والتاريخ؛ ويوجد الجو البحرمتوسطي وأسلوب الحياة الراقي 

مبارشة عىل شاطئ البحرية عىل بعد خطوات من وسط املدينة يف فندق جاردينو الجو، 

وإذا كان الضيوف ممن يرغبون يف االستمتاع مبشهد البحرية من أعىل، فإن فندق هوتيل 

فيال أورسيلينا هو املكان املثايل لذلك.

أما مدينة لوجانو العريقة، فهي أكرب مدن منطقة تيتشينو ويقع مطارها عىل بعد 4 

كيلومرتات من وسط املدينة ويوفر رحالت مبارشة منتظمة إىل جينيف وزيوريخ ومدن 

أوروبية أخرى، وعالوة عىل ذلك، فعىل بعد ساعة هناك »مطار ميالنو مالبينسا« الدويل 

املتصل بـ »تيتشينو« بواسطة حافالت مكوكية تسري بشكل منتظم.

ملا  دولية  بأهمية  تتمتع  مدينة  الثالث يف سويرسا، وهي  املايل  املركز  ولوجانو هي 

توفره للزائرين من طيف واسع من األنشطة؛ وهي تفتخر مبا لديها من مميزات املدن 

الكربى، ومع ذلك فإنها توفر الهدوء وأجواء االستجامم يف كل من املدينة ومنطقة بحرية 

لوجانو املحيطة بها؛ وهذا مزيج ال ميكن مقاومته بالنسبة لعدد كبري من الزائرين خاصة 

من رجال األعامل.

وتعترب لوجانو، وهى املدينة الواقعة مبارشة عىل البحرية هي املكان املثايل لألزواج 

وتعترب  متميزة،  متعة وراحة  لهم من وسائل  توفره  ملا  الصيف  والعائالت خالل فصل 

املعلقة إىل جبل »سان  العربات  أو رحلة يف  البحرية  الرحلة عىل منت قارب عىل مياه 

سالفاتوري« أو جبل »بري« من التجارب املثرية. 

اكتشاف  ميكن  حيث  مينييترش«  »سويس  حديقة  إىل  الزيارة  نفوت  أن  يجب  وال 

سويرسا كلها يف ساعة واحدة؛ حيث تم بناء أشهر املباين مبقياس 25:1 مع 3500 مرت من 

املعلقة  املعلقة والعربات  القطارات  بالقطارات، باإلضافة إىل  الحديدة  السكك  قضبان 

والقوارب. أما حديقة »تامارو« فتقع عىل بعد 15 دقيقة فقط سواٌء بالقطار أو السيارة 

من مركز املدينة وتتكون من »مونتي تامارو« وحديقة املغامرات وأماكن جاذبة أخرى 

مثرية، وإىل جانبها تقع الحديقة املائية »سبالش أند سبا« التي تم افتتاحها مؤخرًا وتوفر 

تجارب ال تُنىس مليئة بالحركة واملتعة والرتف والخيال.

تاون«  »فوكس  التجاري  السوق  يف  العروض  أفضل  فسيجدون  التسوق  عشاق  أما 

حيث تعرض 250 من املاركات العاملية الفاخرة يف أكرث من 160 متجرًا تقدم خصومات 

مدينة  املتميز يف  التجاري  السوق  ذلك  ويقع  املعروضات.  إىل %70 عىل جميع  تصل 

»ميندريزيو« الصغرية التي تبعد حوايل 15 كيلومرتاً من لوجانو. وبالنسبة للتسوق يف 

وسط املدينة فنحن نويص بشدة بزيارة شارع شهري يسمى »فيا ناسا« واملعروف أيضاً بـ 

»ميل لوجانو الذهبي« ملا يحتويه من متاجر راقية وماركات عاملية.

ويف لوجانو تشكيلة حرصية من فنادق الـ 5 نجوم التي تتميز مبواقعها الفريدة يف 

الفنادق  هذه  توفر  املهيبة.  السويرسية  األلب  جبال  بها  تحيط  التي  الرائعة  الوديان 

لضيوفها إقامة راقية مرتفة أنيقة يف جو بحرمتوسطي رائع. وبالنسبة لعشاق اإلقامة يف 

وسط املدينة، نقرتح عليهم فندق هوتيل لوجانو دانتي من فئة 4 نجوم الذي يتميز 

بخدمته الفائقة؛ أما الضيوف الباحثون عن الهدوء وإمكانات العناية بالصحة، فنقرتح 

عليهم منتجع ريزورت كوللينا دورو من فئة 5 نجوم، وفندق فيال برينشيبي ليوبولدو 

من فئة 5 نجوم، وفندق فيال ساسا هوتيل ريزيدينس أند سبا من فئة 4 نجوم، وفندق 

كورهاوس كادمياريو هوتيل أند سبا من فئة 4 نجوم. وال يجب أن نغفل فندق سويس 

دياموند من فئة 5 نجوم، وفندق جراند هوتيل فيال كاستانيوال من فئة 5 نجوم، وفندق 

ديلفينو من فئة 3 نجوم.

لوجانو: الجودة السويسرية 
مع أسلوب الحياة اإليطالي

5455



5657

Grand Hotel Villa Castagnola
Viale Castagnola 31 
CH- 6906 Lugano 
info@villacastagnola.com
www.villacastagnola.com

يعترب فندق »فيال كاستانيوال« هو الفندق الوحيد يف لوجانو من فئة 5 نجوم سوبرييور، ويتمتع مبوقع متميز 

وسط حديقة شبه استوائية كبرية وإطاللة رائعة عىل البحرية. وقد تم بناء هذه الفيال األنيقة التي تجمع بني 

سحر الزمن املايض وملسة من الرفاهية العرصية عام 1860. ويضم الفندق 78 غرفة تتميز بسحر غري عادي 

وتصميم خاص وإطاللة مبهرة عىل البحرية أو الحديقة وتتمتع جميع الغرف ومن بينها 28 جناًحا كبريًا وصغريًا 

بتكييف هواء منفصل وتوفر جميعها كل متطلبات الراحة العرصية.

ويف مطعم »لو ريلو« الحائز عىل 14 نقطة من »جولتميلو« والواقع يف مكان غاية يف األناقة يقدم الشيف 

والنكهات  األلوان  بني  رائع  توازن  يف  الخفيف،  البحرمتوسطي  املطبخ  إبداعات  أشهى  بريتونيا«  »كريستيان 

اللذيذة، وأثناء موسم الصيف تقدم وجبات الغداء والعشاء يف الرشفة الخارجية املطلة عىل البحرية والحديقة.

أما مطعم »جالرييا أريت أل الجو« الحائز عىل نجمة من »ميتشيلني« و16 نقطة من »جولتميلو« فهو مطعم 

لفنانني  ومنحوتات  لوحات  فنية من  بأعامل  مزدانًا  تجدونه  )جالرييا(، حيث  فنية  قاعة عرض  يقع يف  فريد 

يقدم  لوجانو، حيث  وفريدة عىل خليج  بإطاللة ساحرة  املطعم  ويتمتع هذا  عاملية.  مكانة  معارصين ذوي 

الشيف »فرانك أورتل« إبداعاته الخاصة الجديدة يف قامئة طعام تحتفي باملأكوالت البحرية والنهرية.

بدنية حديثة،  لياقة  للحديقة، وقاعة  بانورامية  وبالفندق حامم سباحة داخيل مذهل يطل عىل مشاهد 

خاصة  ورشفة  خارجية،  تنس  ومالعب  طاولة،  تنس  وقاعة  تشميس  وغرفة  حيوية،  وساونا  عادية،  وساونا 

التجمييل طيًفا واسًعا من معالجات التجميل والتزيني  البحرية. كام يوفر مركز »كالرينس بيويت كورنر«  عىل 

خدماته  يقدم  الذي  »دانيلو«  الشعر  تصفيف  محل  إىل  باإلضافة  والرجال،  للسيدات  الدوائية  واملعالجات 

للسيدات والرجال أيًضا.

ومع أن الفندق يقع عىل مسافة سري قصرية من وسط مدينة لوجانو، فإنه متصل بشكل جيد مبحطة لوجانو 

للسكك الحديد واملطار )يبعد مطار »لوجانو أنيو« 7 كيلومرتات فقط عن وسط املدينة(، كام أن الفندق يسهل 

الوصول إليه من الطريق الرسيع الذي يصله بجميع مدن سويرسا وأوروبا.



بأسلوب مميز يجمع بني  »جوبيلني« صانع مجوهرات ذو توجه تقليدي 

اختيار األحجار الثمينة وأنظمة التصميم مع املهارة الفنية التقنية من أجل 

الوصول إىل قمة تجارة املجوهرات؛ ويف هذا املضامر أسست رشكة جوبيلني 

الدائم، وهكذا، فإن  الجامل  اسمها كامركة رئيسية لكل من يبحثون عن 

األحجار الثمينة امللونة التي توضع يف مركز التصميم هي اإلرشاقة الرئيسية 

يف إبداعات جوبيلني التقليدية من املجوهرات.

وتربز »بيليز« وهي آخر مجموعات الرشكة أجود أحجار الياقوت األزرق 

التي تُشع لونًا أزرق عميًقا يذكرنا بأزهار الذرة املتفتحة أو بأعامق املحيط. 

اإلخالص  رمز  وبأنه  الثمني  السامء  حجر  بأنه  األزرق  الياقوت  ويعرف 

والصداقة والوفاء والتفاين يف الحب، وكان مشهوًرا يف العديد من الحضارات، 

األزرق  الياقوت  إن  يقال  ؛ كام  قوى شفائية حقيقية  له  بأن  القرون،  عرب 

يجعل من يستخدمه مساملًا ويحميه من الكراهية والخيانة، وال عجب إذن 

امللوك  من  العديد  تيجان  يف  املركزي  الحجر  هو  األزرق  الياقوت  نرى  أن 

مجموعة  يف  واألقراط  والخواتم  واألساور  القالدات  فإن  واآلن  واألباطرة، 

»بيليز« ستحول كل امرأة إىل ملكة.

مع  األبيض  الذهب  من  الجديدة  باملجموعة  املختلفة  القطع  وتتكون 

عرشات من أرقي املاسات مصفوفة يف شكل زهرى رائع، أما نسق الرتصيع 

املركزي فيزدان بياقوتات زرقاء مستديرة مصفوفة حسب الحجم. وتتكون 

من  »كوالريت«  الرائعة  القالدة  وهي  املجموعة  يف  الرئيسية  القطعة 

ياقوتات شديدة الزرقة عيار 4.17 من »مدغشقر« موضوعة بخربة وبشكل 

الرؤوس  تدير  التي  القطع  من  يجعلها  مبا  القطعة،  للنظر يف وسط  الفت 

بجاملها ورونقها.

وبغض النظر عن أصل الحجر الكريم أو لونه أو كيفية قطعه فإن خرباء 

املجوهرات يف »جوبيلني« يسلطون الضوء عىل كل حجر كريم عن طريق 

وضعه يف املكان املثايل الذي يربز ويؤكد جامله. وتهدف الرشكة يف جميع 

إبداعاتها من املجوهرات إىل الوصول إىل توازن من األناقة الرسمدية يجمع 

أن  الواضح  ومن  الحرفية.  والرباعة  املبتكر  والتصميم  امللونة  األحجار  بني 

إبداعات مجموعة »بيليز« الجديدة تثبت أنه ميكن بالخربة تعزيز األحجار 

امللونة الطبيعية غري املعالجة وزيادة قيمتها.

املجوهرات  صناعة  مستويات  أعىل   1854 منذ  »جوبيلني«  اسم  وميثل 

والساعات واألحجار الكرمية، وتُعرض مجموعات الرشكة، التي تديرها عائلة 

املصصمة  البديعة  الفاخرة  واملجوهرات  األنيقة  الساعات  من  »جوبيلني«، 

بواسطة خربائها يف جميع املواقع الرئيسية يف سويرسا مثل لوسرين وزيوريخ 

وبازل وبرين وسان موريتس ولوجانو وجينيف. 

وهام  القابضة«  »جوبيلني  رشكة  سارة  وأخته  جوبيلني  رافاييل  ويرأس 

متاجرها  جانب  إىل  الرشكة  ومتتلك  العائلة.  من  السادس  الجيل  ميثالن 

للمجوهرات وورشها للتصميم والتصنيع معمل »جوبيلني جيم الب« وهو 

معمل علمي خاص باألحجار الكرمية معرتف بع يف جميع أنحاء العامل.

بوضعها وسط األملاس املتألأل، تُشكل الياقوتات 

الزرقاء األصلية تصمياًم زهريًا متألًقا يف مجموعة 

»بيليز« من بيت »جوبيلني« للمجوهرات. وتركز 

القطع الشخصية يف املجموعة، وهي القالدات 

واألساور والخواتم واألقراط، عىل شغف الرشكة 

الكبري باألحجار الكرمية امللونة االستثنائية.
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والتأثري األول هو الرتكيز العايل من خالصة بذور الجريب السويرسي )جريب بينو نوار( الذي 

الكامل  الطيف  عرب  لألكسدة  مضاًدا  كبرًيا  تأثرًيا  يوفر  والذي  األلب،  جبال  سفوح  عىل  ينمو 

بني  عضويًا  الفعالة  الطبيعية  الخالصة  هذه  وتجمع  بالبرشة.  للعناية  فينوديرم  ملنتجات 

الربسيانيدين القابل للذوبان يف املاء وفيتامني “إي” 

ينتجان  مًعا  وهام  الزيت،  يف  للذوبان  القابل 

الجيل التايل من الحامية ضد األكسدة الناتجة 

عن التوتر واإلجهاد، وهكذا يؤخران شيخوخة 

التهيج  ضد  البرشة  ويحميان  املبكرة  البرشة 

وااللتهاب.

أما التأثري الثاين فهو ما مييز كِل من مجموعات فينوديرم الخمس، وهي مادة إضافية أساسية 

املكونات األخرى،  تتمحور حولها  التي  السويرسي  الجريب  باإلضافة إىل خالصة بذور  فعالة 

وهذا ميكِّن كل تشكيلة فرعية من االستجابة بفعالية للحاالت التي تم تصميمها من أجلها.

والتأثري الثالث:  يكمل تشكيلة معايرة علميًا من املكونات الطبيعية، التي هى أساس منتجات 

فينوديرم للعناية بالبرشة، حيث يضيف كل منها شيئًا أساسيًا يسهم يف التكامل ويقوي فعالية 

املكونات الرئيسية.

وتعمل مجموعة الحامية من فينوديرم عىل مقاومة التوتر واإلجهاد اليومي، حيث يلعب الدرع 

الواقي للقوى الوقائية لخالصة بذور الجريب السويرسي دوره الواقي يف منتجات فينوديرم 

املصممة للحامية خاصة للسيدات الاليت يرغنب يف حامية برشتهن من رضر 

العادية  فوق  فالقدرة  الشيخوخة.  عالمات  ظهور  ومنع  األكسدة 

لهذه الخالصة لكسح الجذور الحرة الضارة بكفاءة تواجه اإلجهاد 

البيئي اليومي وتحمي البرشة من األكسدة الناجمة عن الضوء التي 

تعطل األيض الطبيعي يف خاليا البرشة وتسبب الشيخوخة املبكرة؛ 

وبكونها وقائية ودفاعية فهي تنشط أيًضا النظام الدفاعي الطبيعي 

البرشة  تحمل  من  ويزيد  للبرشة  الوقايئ  الحاجز  وتقوي  للبرشة 

لألشعة فوق البنفسجية وتَُسكِّن مصادر االلتهاب.

أما ُمَركَّب نبات “رشاد” السويرسي، وهو املكون اإلضايف الرئييس 

الحامية، كبح آثار التقدم يف العمر، التفتيح، الحفاظ عىل شباب البرشة، التنظيف، أيًا ما كانت أولوياتك الخاصة بالعناية 

ببرشتك، فإن املاركة السويرسية املمتازة “فينوديرم” توفر 5 مجموعات متكاملة من املنتجات خاصة بالحامية ومكافحة 

الشيخوخة والتبييض واألساس والتنظيف صيغت لتفي باحتياجاتك الخاصة. وبينام تعتمد جميعها عىل القوي املضادة 

لألكسدة التي ال تُبارى لخالصة بذور الجريب السويرسي، فإن كال منها يعتمد أيًضا عىل مكونات داعمة أخرى لتحقق 

الحلول املرجوة. وهذه املنتجات صيغت بأعىل مستويات الدقة والخربة والرباعة السويرسية، وتتكون من مجموعات 

عالية األداء من املكونات الفعالة لتحقيق عملها ثاليث التأثري.

الذي  لألكسدة  املضاد  للتأثري  كبرًيا  تعزيًزا  فيعطي  للحامية،  الفرعية  فينوديرم  يف مجموعات 

توفره خالصة بذور الجريب السويرسي. وقد أظهرت االختبارات املعملية قدرة دفاعية هائلة 

ملَُركَّب نبات رشاد السويرسي تزيد من مقاومة الخاليا لنطاق كبري من السموم املجهدة.

وتتكون مجموعة فينوديرم للحامية من 3 منتجات إضافية؛ كريم مرطب لتعزيز التخلص من 

البرشة بشكل مكثف، وكريم  الذي يعمل عىل ترطيب  البابونج األملاين  السموم يحتوي عىل 

غسيل للتخلص من السموم مع خالصة الجريب فروت يعمل عىل إزالة الشوائب والسموم 

وينشط نظام البرشة الدفاعي، وقناع التخلص من السموم املرطب واملهدئ الذي يحتوي عىل 

خالصة املجنوليا، وال يحمي فقط من الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البرشة، ولكنه أيًضا 

يعزز مظهر البرشة الصحي الناعم.

لتقليل  أنها صيغت  البرشة حيث  الشيخوخة فرتكز عىل شد  فينوديرم ملقاومة  أما مجموعة 

الدقيقة والتجاعيد ويحسن مرونة البرشة ويصقلها ويعيد امتالئها وينعمها.  ظهور الخطوط 

وتعترب قدرات خالصة بذور الجريب السويرسي الفائقة املضادة لألكسدة والكاسحة للجذور 

الحرة، من أساسيات التأثري التجديدي املعيد للشباب التي تتميز به املعالجات الخمس التي 

تتكون منها هذه املجموعة.

يقاوم  السويرسي،  الجريب  بذور  خالصة  بها  تتميز  التي  للبرشة  املنعمة  الخواص  ولتعزيز 

الضامة؛  األنسجة  ويرخي  البرشة  بروتينات  تيبس  السيليامرين  املعتمد عىل خالصة  املركب 

بعد  النتائج،  أظهرت  وقد  الوجه.  قسامت  إىل  الشباب  ويعيد  التعابري  خطوط  ذلك  ويسوي 

العالج ملدة 4 أسابيع مبستحرض خالصة السيليامرين، تحسًنا ملحوظًا، حيث نقصت خطوط 

التجهم )العبوس( بنسبة %24، وانخفضت الخطوط املتجعدة حول العينني بنسبة 27%.

ومقاومة  الشد  و”مصل  الشيخوخة”  ومقاومة  الشد  “قناع  هام  مكثفان  عالجان  ويقوم 

الشيخوخة” بتعزيز تأثري الكريم عىل شد وترطيب البرشة؛ ويعترب الربوبوليس )مادة راتينجية 

طبيعية( مسؤوال عن تأثري القناع عىل الشد، ويقوي ما يحتويه املصل من حمض الهيالورونك 

كثافة ومرونة البرشة.

ويعمل جيل مقاومة الشيخوخة يف الخطوط حول العينني الغني بحمض الهيالورونك وخالصة 

عىل  السيليامرين،  وخالصة  السويرسي  الجريب  بذور  إىل خالصة  باإلضافة  الصينية،  الجنكة 

صقل وتنعيم البرشة الرقيقة حول العينني.

بينام  املستوي،  غري  اللوين  والنسق  البرشة  لون  تغري  للتبييض  فينوديرم  مجموعة  وتستهدف 

تقف حارًسا ضد الشيخوخة الناتجة عن األكسدة وتغمر البرشة بالسوائل املجددة، وهنا يأيت 

من  البرشة  لحامية  الحرة  الجذور  كسح  يف  السويرسي  الجريب  بذور  لخالصة  القوي  الدور 

املسبب الرئييس للبقع الصبغية، وتكون النتيجة تحسًنا يف إرشاق وصفاء البرشة مع نسق لوين 

متألق وملمس ناعم.

أما ُمَركَّب نبات رشاد السويرسي، فإنه إىل جانب قواه الوقائية، ميتلك قدرة هائلة عىل تبييض 

وتصفية لون البرشة. وقد أظهرت االختبارات الطبية، التي أجريت يف آسيا عىل مجموعة 

أفراد بني سن الـ 22 والـ 39، تحسًنا كبرًيا يف صفاء البرشة وملعانها.

وتُكمل مواد إضافية فعالة، باإلضافة إىل الجسيامت الشحمية التي تربط بعمق بني املواد 

املرطبة، تركيبات املنتجات العالجية الثالثة مع مادة منظفة واحدة يف مجموعة فينوديرم 

الهيالورونك،فعاال  بحمض  الغني  كلري”،  “وايتننج  البرشة  ومبيض  مرطب  ويعترب  للتبييض. 

بشكل خاص يف الحفاظ عىل رطوبة البرشة املثىل وتسوية البقع السطحية. كام يعترب مصل 

ًعا قويًا، كام أنه  تبييض البرشة “ وايتننج كلري” مع حمض فاكهة “إيه إتش إيه” مرطبًا وُملَمِّ

يزيد تأثري مرطب “وايتننج كلري”.

التأثري  البرشة “وايتننج كلري”، املصمم لالستخدام مرتني يف األسبوع،  تبييض  ويستخدم قناع 

رباعي  ولتكملة  مستوية.  مرشقة  برشة  عىل  للحصول  السكرية  للربوتينات  للبرشة  املنعم 

حمض  مع  خفيًفا  تنظيف  عنرص  كلري”،  “وايتننج  البرشة  تنظيف  رغوة  تضيف  التبييض، 

من خالصة  مزيجها  إىل  الطبيعي”  الرتطيب  “عنرص  بـ  املعروف  كاربوكسيليك”  “بريواليدون 

مثالية  انطالق  نقطة  يجعلها  مبا  السويرسي،  رشاد  نبات  وُمَركَّب  السويرسي  الجريب  بذور 

للوصول إىل نظام فعال لتبييض وصفاء البرشة.

حيوية  عىل  الحفاظ  هي  الرئيسية  فمهمتها  إسسينشال(  )فينوديرم  “األساس”  مجموعة  أما 

وشباب البرشة عن طريق تقوية نظام الحامية الطبيعي للبرشة ملواجهة االعتداءات اليومية، 

وتحفيز تجديد الخاليا. ويف هذه املجموعة تدعم األداء املضاد لألكسدة الفائق لخالصة بذور 

الجريب السويرسي تركيبة من األحامض األمينية والربوتينات وخالصة الخمرية للحفاظ عىل 

مرونة البرشة وتقليل خطر التجاعيد املبكرة.

وتعترب القدرة الطبيعية للبرشة عىل تجديد خالياها من العالمات املميزة لبرشة شابة وناعمة؛ 

املعاكسة،  البيئية  لألحوال  والتعرض  العمر  يف  التقدم  نتيجة  التجديد  معدل  يتباطئ  وعندما 

الدقيقة  الخطوط  وتبدأ  والبهتان  والرتاخي  الضعف  يف  البرشة  تأخذ  أخرى،  عوامل  بني  من 

فينوديرم  طيف  يف  مهم  عنرص  وهي  الخمرية،  خالصة  أظهرت  وقد  الظهور.  يف  والتجاعيد 

“األساس”، يف االختبارات املعملية قدرة كبرية عىل تحفيز تكاثر خاليا البرشة.

رسيع  الرتطيب”  تعزيز  “سائل  هي  خاصيات،   4 إسسينشال  فينوديرم  مجموعة  ل  ويُكمِّ

إضافية  حامية  ويوفر  والليل  النهار  كرميي  عمل  يقوي  الذي  األفوكادو  زيت  مع  االمتصاص 

طويلة األمد ضد الجفاف. كام يوفر قناع “هيدرا” مع خالصة الخيار املصمم لالستخدام مرتني 

أسبوعيًا زيادة يف الرتطيب ويؤدي إىل ملعان شبايب. أما قناع التجديد مع خالصة وردة البحر 

آي  “كولينج  ويخفف  املرونة.  ويزيد  الخاليا  أيض  ويحسن  البرشة  ويهدئ  فينشط  البيضاء 

كونتور ستيك” إلنعاش خطوط العني، املعتمد عىل خالصات نباتية، من االنتفاخات والهاالت 

السوداء حول العينني، ويجدد بشكل عام خاليا البرشة الرقيقة حول العينني.

أما مجموعة فينوديرم للتنظيف فإنها تنظف وترطب؛ وباإلضافة إىل إزالة الشوائب الضارة 

دون إزالة دهون البرشة األساسية، فإن منتجات فينوديرم الخمسة يف مجموعة التنظيف هي 

عنارص لطيفة وقوية يف الوقت نفسه مصنوعة من مكونات طبيعية تجعل البرشة يف أفضل حال 

وتعظم االستفادة من املعالجات التي تليها، والعنرص الرئييس يف كل مرحلة هو خالصة بذور 

الجريب السويرسي الذي تُضاف إليها عنارص أخرى يساهم كل منها مبزاياه املحددة.

فينوديرم  مجموعة  منتجات  جميع  يف  الرئييس  الداعم  املكون  هو  األخرض  فالشاي  وعموماً 

للتنظيف، حيث يحتوي عىل مضادات األكسدة الفينولية التي تقوم بوظيفة مهمة ملنع تلف 

الخاليا، كام أن له تأثرًيا ملطًفا ومرطبًا عىل البرشة.
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وشاليهني  خاصة  فندقية  شقة   14 عىل  الرئييس  مبناه  جانب  إىل  الفندق  ويحتوي 

خاصني ويتميز الجميع بديكورات فاخرة وبها كل وسائل الراحة التكرواوجية الحديثة، 

كام يضم 56 غرفة وجناًحا بها نفس املواصفات، كام تتميز بوجود بلكونات تطل عىل 

مشاهد رائعة لجبال األلب البرينية ومنطقة »زاننالند«، املحيطة بالفندق، وتوفر هذه 

الغرف واألجنحة الخدمة السويرسية الحديثة واملميزة، ويف الوقت نفسه تتميز بالحرارة 

التوقعات، وهذا بشهادة عدد كبري من ضيوف وزوار  واألصالة والخصوصية مبا يفوق 

الفندق املميزين. وقد حاز الفندق عىل تصنيف »فندق 5 نجوم سوبرييور« من  منظمة 

»أوتيلريي سويس« كام إنه عضو يف مجموعة الفنادق املفضلة.

ويعترب فندق »ألبينا شتاد« أول فندق أورويب يفتتح فرًعا للمطعم الشهري »ميجو«، 

اللذين  باإلضافة إىل احتوائه عىل مطعمني آخرين هام »زوميت« و«سويس شتوبيل« 

يقدمان إبداعات املطبخ السويرسي التقليدي واملطبخ العاملي من صنع مجموعة مختارة 

من الطهاة املحرتفني. وال يقترص األمر عىل مطاعم فاخرة وقوائم طعام شهية، بل يحتوي 

تدخني  وغرفة  خاصة  سينام  وقاعة  النبيذ  تذوق  وقاعة  والونج  بار  عىل  أيضاً  الفندق 

القدمني يف غرفة امللح، بينام يتمكنون يف غرفة العالج باأللوان - وهي األوىل من نوعها 

يف شتاد -  الوصول إىل توازن طاقتهم سواٌء البدنية أو العاطفية أو الذهنية أو الروحية.

ويف منطقة االستجامم، ميكن للضيوف االستفادة من الصخور الساخنة القادمة من 

الينبوع مبارشة، بينام تتدىل حديقة عمودية من أحد الحوائط، وأمام حائط آخر تتكدس 

أخشاب املدفأة بشكل زخريف مع خزائن الكتب املرتافقة عىل كال الجانبني. 

غرفة  جوار  إىل  وباردة  ساخنة  مياه  وأحواض  بخار  وغرفة  ساونا  توجد  وبالطبع 

استحامم مختلفة.  تجارب  توفر  قد  التي  الشاورات  بنوعني من  املجهزة  املالبس  تغيري 

أما منطقة السيدات فهي مجهزة بقرون االستشعار الخاصة بـ »سيكس سينسيز« مع 

التقليدي مع  التصميم السويرسي  الداخيل  السباحة  أرِسَّة مائية دافئة. ويجمع حوض 

القوة الدراماتيكية لجبال األلب املحيطة، ويحد حوض السباحة حوضا جاكوزي، ويسمح 

السيجار وقاعة احتفاالت وعدة قاعات اجتامعات ومؤمترات مجهزةبأحدث اإلمكانيات، 

ومبعنى آخر أن نزالء الفندق لن يحتاجوا أبداً الخروج منه طوال فرتة إقامتهم يف سويرسا 

الفندق والتمتع بخدماته هى  ألنهم سيجدون كل ما يحتاجونه وأكرث، وأن اإلقامة يف 

تجربة لن تنىس أبداً.

»سيكس  الشهري  الصحي  للمنتجع  فرًعا  منشآته  ضمن  مؤخرًا  الفندق  افتتح  وقد 

التقليدي واإلحساس  السويرسي  املعامر  الستة( متزج بني  الحواس  )سبا  سينسيز سبا« 

األسيوي مبا يخلق مالًذا هادئًا ملحبي الراحة واالسرتخاء، وميتد هذا املنتجع عىل مساحة 

21,500 قدم مربع ويتميز بحوائطه املنحنية ومساحاته املتدفقة؛ وهنا ينتقل الضيوف 

حرفياً إىل عامل جديد ومختلف متاماً. 

فبعد عبور الباب الضخم املصنوع من خشب البلوط سيجد الضيوف يف استقبالهم 

شجرة الحياة يف منطقة االستقبال، وتوجه أفرع الشجرة الضيوف عرب ممر مضاء بالشموع 

إىل غرف تغيري املالبس. ويعاود عنرص تصميم شجرة الحياة الظهور عند بداية منطقة 

غرف املعالجات التي تحتوي عىل 12 غرفة، يوفر فيها املعالجون مجموعة متنوعة من 

املعالجات غري العادية. 

وحوائط وأرضية »الحامم املغريب« مصنوعة من الحجر الجريي السويرسي من نوع 

»الوفن«، كام يتم تدفئة الرسير املرفوع يف وسط غرفة املعالجة، وتبدأ املعالجة بجلسة 

الطفو  املقبب؛ ويف غرفة  السقف  مياهه من  بارد تسقط  بدوش  وتنتهي  بخار ساخن 

اإلضاءة  وتضع  الدافئة  املياه  ذي  األضالع  مثاين  الحوض  أعىل  السقف  يف  مرايا  توضع 

البيضاوية الضيوف يف حالة من االسرتخاء الذهني. ويستطيع الضيوف االستمتاع بتدليك 

فندق »ألبينا شتاد« الذي افتتح يف ديسمرب 2012 هو أول فندق 5 نجوم 

جديد يتم إنشاؤه منذ 100 عام يف منتجع شتاد الشهري يف قلب سويرسا، 

تلة  وهي  »أوبربورت«  منطقة  يف  أفدنة   5 مساحة  عىل  الفندق  ويقع 

جميلة يف وسط منتجع شتاد، وبالتحديد يف املنطقة الواقعة يف زاننالند يف 

قلب برينيز ألب. ويعترب هذا الفندق هو الرتجمة العرصية لفن العامرة 

السويرسية التقليدية باستخدامه املواد املحلية واألسلوب األلبي األصيل. 

فقد استخدمت يف بنائه كتل من حجر »رينجنبريج« الجريي ذو اللون البني 

الغني اآليت من املحاجر املحلية، وخشب التنوب ذو املئة عام من العمر 

واملجموع من املزارع األلبية، وأحجار االردواز الطبيعي. كام تتميز غرفه 

بنوافذ كبرية تسمح بالكثري من الضوء الطبيعي وتوفر إطاللة عىل أروع 

مشاهد الجبال املحيطة.
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السقف املصنوع من خشب التنوب عرب الكوة املوجودة به للضوء الطبيعي بغمر املكان.

وتعترب املعالجات املحلية هي السمة املميزة لـ »سيكس سينسيز سبا« يف فندق »ألبينا شتاد« 

حيث تستخدم النباتات الطبيعية املحلية واألعشاب الجبلية؛ وتوفر الـ »سبا« التدريب عىل أساليب 

مامرسون  بها  يقوم  متخصصة  وعالجات  تغذية  واستشارات  السموم  من  تخلص  وبرامج  الحياة 

زائرون، وتغطي املعالجات املجاالت التالية:

- التدليك: من »شياتسو« و«السويدي« إىل »تاي« و«سيجنيترش سيكس سينسيز«.

- العناية بالجسم: »الفرك بامللح« و«أغلفة األعشاب البحرية واألعشاب األلبية السويرسية«.

- معالجات التجميل: تجميل الوجه والعناية باألظافر والقدمني.

- العقل والجسم: »اإلبر الصينية« و«يك جونج« و«راييك« و«تاي يش« و«اليوجا«.

- حاممات العالج: »التخلص من السموم« و«األزهار الغريبة املجلوبة من الخارج« و«األعشاب 

الخاصة بكل  فيها بطريقتهم  الـ »سبا« مناطق خاصة لألطفاليستمتعون  البحرية«. كام تخصص 

إمكانات املنتجع تحت إرشاف خاص من مجموعة العاملني املدربني.

وإىل جانب احتوائه عىل مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل بأحدث املعدات، فإن الفندق يوفر 

برنامًجا شامالً ملامرسة العديد من األنشطة الخارجية يف البيئة الطبيعية املحيطة بالفندق يتضمن 

نزهات السري والدراجات الجبلية والتزلج.

بسمعة جيدة  سباز«  أند  ريزورتس  سينسيز  »سيكس  وتتمتع رشكة 

عامليًا حيث تتواجد يف أجمل املواقع يف العديد من بلدان العامل  وقاراته 

مثل أسيا والرشق األوسط واألمريكتني وأوروبا. 

فريد، أصيل  اسم »سيكس سينسيز« مرادفًا ألسلوب رفاهية  ويعترب 

املجموعة  منتجعات  كل  وليست  املحيطة.  البيئة  مع  ومتناغم  ومريح 

لتعكس  مختلفة  بطريقة  منها  واحدة  كل  تصميم  تم  فقد  متامثلة، 

قابلية التأقلم بسهولة مع الحضارة املضيِّفة، يف أجواء تهيء االستجامم 

واإلحساس بالراحة وتجديد الشباب. 

من  واسعاً  طيفاً  الصحية  سبا«  سينسيز  »سيكس  منتجعات  وتوفر 

معالجات متكاملة للوجه والجسم ومعالجات تجميلية تتم تحت إرشاف 

املكونات  من  »سبا«  الـ  منتجات  وتصنع  عالية.  خربة  ذوي  معالجني 

الطبيعية فقط وذلك تناغاًم مع البيئة املحيطة.

أي  الساحرة  املرافق  بهذه  االستمتاع  سويرسا  زائري  لجميع  وميكن 

الفندق والـ »سبا« بسهولة ففندق ألبينا شتاد يقع عىل بعد ساعات قليلة 

من مطارات جينيف وزيوريخ وبرين؛ كام ميكن للراغبني يف مستوى أعىل 

من الرفاهية والراحة الهبوط بطائراتهم الخاصة أو بطائرات الهليكوبرت 

يف مطار »زانن« الذي يبعد 10 دقائق فقط عن الفندق.

إنه بحق فندق األحالم، فإذا كان السفر إىل سويرسا هو حلم الكثريين، 

ممن  واملتميزين  الخاصة  حلم  هو  شتاد  ألبينا  فندق  يف  اإلقامة  فإن 

يقدرون الجامل واألبهة.
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يطالن عىل أجمل مشاهد بانورامية للجبال املحيطة. ويشتمل الديكور الداخيل األصيل 

باملنتجع عىل حائط حجري من جرانيت »بالوزي« مام يعزز اإلحساس التواجد بالقرب 

يتعدى توقعات أكرث  من جبال برين ويجعل من املنتجع مركزاً صحياً خاصاً واستثنائياً 

خرباء املنتجعات إدراكاً وفطنة.

حيث  سويرسا،  يف  فخامة  املقاصد  أكرث  أحد  هى  »شتاد«  العطالت  منطقة  وتعترب 

األصالة األلبية والتقاليد املحفوظة بفخر وتتميز بلمسة من السحر تضفي عليها أسلوباً 

خاصاً من األناقة وتجعلها مختلفة بشكل ممتع عن بقية العامل. 

وسيسعد موظف الكونسريج أن ينظم لكم جوالت تسوق خاصة بعيداً عن ساعات 

أفخر  توفر  »شوبارد«  مؤسسة  مع  باالس  شتاد  فندق  تعاون  أن  كام  الرسمية،  العمل 

جريين«  لكرشي  »شوبارد  املتكاملة  السياحية  البذخ  رحلة  طريق  عن  التسوق  تجارب 

للساعات مع  الفاخرة  تتضمن جولة يف محالت شوبارد  التي  الباذخة«  »رحلة شوبارد 

إقامة فخمة يف شتاد باالس واالنتقال بالهليكوبرت بني االثنني؛ كام أن متنزه شتاد الخايل 

للتنزه  األمثل  املكان  يعترب  الراقية  الفخمة ومطاعمه  وأروقته  ببوتيكاته  السيارات  من 

اآلمن عىل األقدام. وتدعو فروع املاركات العاملية الشهرية املنترشة هنا جميع املتواجدين 

يف شتاد وفنادقها أن يتمتعوا بتجربة تسوق حرصية شديدة الخصوصية.

ويعترب فندق »شتاد باالس« الرائد بني الفنادق السويرسية الفخمة معلامً رئيسياً يف 

هذا املقصد الشهري ويُعرف بسحره االستثنايئ الذي يجعله موضع التقدير ويضيف إليه 

قيمة عالية وبرغم هذه القيمة العالية السم »شتاد« فإنها تظل بسيطة وعملية حيث 

أن  مفهوم الرسية والخصوصية والتواضع يؤكد ويربز السحر الفائق الذي مييزها. وبرغم 

جوها الريفي، الذي مازال يتمثل يف الشاليهات العائلية الحميمية، فإن »شتاد« تفخر 

بسلسلة من امليزات السياحية التي تجعل  أعىل مستويات الخدمة هي املبدأ الرئييس 

لكل عملها. 

وإىل جانب غرف الفندق وأجنحته الرائعة الـ 104 والتي تطل عىل مشاهد مبهرة 

لوادي »زاننالند« يف منتجع شتاد، يشتهر الفندق أيضاً مبا يقدمه من طعام شهي ولذيذ، 

فإىل جانب طبق الـجنب الشهري »تروفلز تشيز فوندو« الذي تقدمه قامئة »ال فورماجريي« 

يف مطعم »لو جريل« الحائز عىل 16 نقطة »جولتميلو« مبطبخه املفتوح، هناك أيضاً 

العديد من األطباق املمتعة التي تغري عشاق الطعام الجيد. 

وتقدم قامئة املطبخ العاملي يف مطعم »لو جراند ريستورانت« أطعمة شهية ولذيذة 

املرتدوتيل  اسم  أما مطعم »جيلدوز ريستورانت«، املسمى عىل  بقدر روعته وجامله، 

بالفندق »جيلدو« والذي يعترب ركناً ال غنى عنه بالفندق منذ ستينيات القرن املايض، 

فيشتهر بالطعام اإليطايل األصيل. 

وميكنكم بعد وجبة عشاء فاخرة االسرتخاء يف الـ »لويب بار« أو البار األنيق »بار دو 

نقطة  بأنه  املعروف  الشهري »جرينجو«  اللييل  النادي  راقصة يف  ليلة  أو قضاء  جريل« 

تجمع املشاهري املقيمني مبنتجع شتاد طوال فصل الشتاء.

ومن عىل ارتفاع حوايل 20 ألف قدم مربع يقع املنتجع الصحي للفندق »باالس سبا« 

الذي يحتوي عىل 8 غرف معالجات وجناح سبا خاص وحاممات بخار وساونا ومناطق 

استجامم بها مدفآت عىل الطراز السويرسي القديم وحامم سباحة داخيل وآخر خارجي 

به جاكوزي وجيم وستوديو »بيالتيس« الذي يقدم معالجات الطب املتكامل واللذان 

الضيوف يف 8  استقبال  املعامرية يف  الفنية  التحفة  وقد بدأت هذه 

الفندق  ويتمتع  عام.  مائة  عن  مايزيد  منذ  أي   1913 عام  ديسمرب 

وقد  الشهري  »شتاد«  منتجع  قلب  من  بالقرب  تلة  أعىل  رائع  مبوقع 

-واليزال-   أسلوبها  التي جسد  عائلة »شريتس«  عاماً   75 أدارته ملدة 

قيمة الزمن حينام كانت الفنادق فنادق بحق وليس رشكات. 

وقد التزم »أندريا شريتس« ممثل الجيل الثالث من العائلة يف ملكية وإدارة الفندق 

ضيوف  ومتطلبات  احتياجات  جميع  بتلبية  ملتزماً  يزال  وال  العاملني  من  فريقه  مع 

الفندق بصفة فردية وشخصية مام يخلق شعوراً خاصاً لدي كل نزيل أو ضيف بأنه هام 

جداً إلدارة الفندق، وأنه يعامل معاملة امللوك.

العامل  أنحاء  جميع  من  املشاهري  من  كبرية  مجموعة  الفندق  ضيوف  قامئة  وتضم 

أندروز باإلضافة إىل عدد كبري  مثل ممثيل هوليوود روجر مور وجون ترافولتا وجويل 

عند  به  اإلقامة  يفضلون  الذين  العاملية  الرشكات  مدراء  وكبار  الفرنسيني  الرؤساء  من 

زيارتهم لسويرسا أو عندما يحبون قضاء عطلة أو إجازة مميزة ال يزعجهم فيها أحد ألن 

الخصوصية واملحافظة عليها هى أحد فلسفات إدارة الفندق.

السويسرية  الضيافة  فن  الزمان  من  قرن  عبر  باالس«  »شتاد  فندق  جسد  لقد 
الفنادق  آخر  من  واحد  وهو  البيرنية،  األلب  لجبال  األخاذ  الجمال  وسط  األصيل 

الفاخرة في سويسرا التي تدار  بواسطة عائالت.
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اأعلنت موؤخًرا بوابة »برمييوم �سويت�رسلند«، وهي بوابة رائدة على الإنرتنت 

تهتم باخلدمات الفاخرة ومقا�سد العطالت يف �سوي�رسا، جوائزها للتميز عن 

عام 2013؛ وقد ح�سل فندق جراند هوتيل بارك يف »�ستاد« على لقب »اأف�سل 
فندق فاخر« يف �سوي�رسا. وجوائز هذه البوابة الهامة هي نتاج م�سح لآراء 80 

األف م�ستخدم للبوابة، وتقدر جائزتهم اجلودة الفائقة بالإ�سافة اإىل اأهمية 

اخلدمة احل�رسية التي ل ُت�ساهى. 

حواىل 215 مرتاً مربعاً، وتبلغ مساحة جناح البنتهاوس الكبري الرائع الذي يضم 4 غرف 

نوم ويسمى جناح »ماي شتاد شاليه« حواىل 400 مرت مربع؛ وتتمتع األجنحة األربعة 

بنظام ذيك لتكييف الهواء يضمن درجات الحرارة املالمئة يف جميع األوقات صيًفا وشتاًء. 

وكام يوحي اسم الجناح الذي يعني »شاليهي الخاص« فإنه يعطي ضيوفه - مبا ميلكه 

من إمكانات - الفرصة للحياة متاماً مثل قاطني املنتجعات الخاصة املحظوظني. 

راحة  مستوى  فيوفر  بالفندق  والسابع  السادس  الطابقني  يف  يقع  الذي  الجناح  أما 

املعيشة حيث  املدفأة يف غرفة  مثل  استثنائية  وإمكانات  تُضاهى ومرافق  ال  ورفاهية 

الغرفة  ويف  الوقت،  مير  بينام  بالدفء  والتمتع  واالسرتخاء  التمدد  الضيوف  يستطيع 

املجاورة منتجع صحي حقيقي يحتوي عىل غرفته الخاصة للمعالجات وساونا وحامم 

تريك وتروبيكال شاور وجاكوزي ومنطقة لياقة بدنية. وأفضل طريقة لتجربة هذه الحياة 

املرتفة حتى الثاملة دون أي هموم هي أن ترتك نفسك متاماً بني يدي الساقي الخاص 

بالجناح واملتوافر عىل مدار 24 ساعة لخدمة الضيوف املقيمني يف الجناح.

نهاية  عطلة  لقضاء  األمثل  املكان  بارك  هوتيل  جراند  فندق  وأجنحة  غرف  وتوفر 

ويف عام 2012 أضاف »روب ريبورت« فندق جراند هوتيل بارك إىل قامئة أفضل 

يف  واحد  رقم  الفندق  الزبائن  صنفه  سنوات   4 ومنذ  العامل،  يف  منتجع  فندق  مائة 

يوفرها  التي  واملميزات  الفاخرة  األجنحة  الكتشاف  ندعوكم  أن  ويسعدنا  »شتاد«. 

فندق جراند هوتيل بارك، الذي يفخر باحتوائه عىل أكرب جناح يضم أربعة غرف يف 

منطقة األلب كلها والذي يعترب قمة الفخامة مبنتجعه الصحي الخاص ومتيزه بخدمة 

الساقي الخاص )بَتلَر( الذي يرشف عىل العديد من الخدمات داخل الجناح. 

ويظهر ديكور الفندق عىل الفور جامل أرقى شاليهات املنطقة األلبية، حيث تعمل 

األجنحة  وتوفر  العرصية.  واملميزات  املرافق  مع  بتناغم  املستخدمة  الطبيعية  املواد 

العرشة، التي ترتاوح أحجامها بني 75 مرتًا مربعاً و400 مرت مربع، مساحة أكرب وتتميز 

بنفس تركيبة األصالة والتكنولوجيا الحديثة. 

وتنقسم بعض األجنحة إىل مستويني، مثل جناح »إندلجنس« وهو جناح البنتهاوس 

ويضم غرفتي نوم وتبلغ مساحته 123 مرتاً مربعاً، بينام تبلغ مساحة أجنحة البنتهاوس 

الديلوكس مثل جناح »ذا بارك« وجناح »ذا برومينيد« ثالثة غرف نوم وتبلغ مساحته 

الحميم والتوازن  العائيل  الجو  أو عطلة عائلية طويلة حيث يسمح  أسبوع رومانسية 

املتناغم بني األصالة والتقاليد املحلية والتكنولوجيا الحديثة سهلة االستخدام للضيوف 

باالستمتاع بكل لحظة من إقامتهم والتمتع الكامل مبباهج ومرسات منتجع »شتاد«.

والفندق ال يتميز فقط يف جودة وفخامة اإلقامة، بل يف خدمة صنع وتقديم الطعام 

أيضاً، ويقدم كبري طهاة الفندق السيد جوزيبي كوليلال، مطبخاً متوازنًا يف مطاعم الفندق 

األربعة مستخدماً أجود املنتجات الطازجة والعاملية ذات الجودة الفائقة. 

وسوف تتمتعون بأطباق البحر املتوسط يف مطعم »جراند ريستورانت«، حيث متتزج 

الخفيفة  األطباق  هواة  أما  بولو«،  »ماركو  مطعم  يف  والغريب  الرشقي  املطبخني  روائع 

فسيجدون طلبهم يف مطعم »جرينهاوس«، كام يجب أن يجرب الضيوف أطباقنا املحلية 

التي يقدمها مطعم »فالدهوس«.

املهم هنا أن كبري الطهاة لديه كل ما يحقق جميع رغبات الضيوف، وسوف يتمتع 

ضيوفنا أيضاً مبقاهينا الثالثة وبركن السويش الخاص بها  أو بار »كافو« من أجل لحظة 

بهجة وسعادة مع كأس من عصري العنب الفاخر يقدمه نادل متخصص.

أما حامم السباحة الفسيح مبياهه املالحة، وقاعة اللياقة البدنية والساونا والحاممات 

ضيوفه  ليمد  تصميمه  تم  والذي  بالفندق  الصحي  املنتجع  أرسار  بعض  فهي  الرتكية 

استخدام  ويتم  وقواهم.  طاقتهم  ويستعيدوا  ويستجموا  يسرتخوا  ليك  كافية  مبساحة 

املاركة  أن  واملعالجات، كام  التدليك  أنواع  أسوشيتس« يف جميع  »أروماثريايب  منتجات 

الكندية  الفاخرة »أيوكو« توفر معالجات للوجه تعطي نتائج معجزة.

من  سلسلة  من  االستفادة  أيضاً  تعني  بارك«  هوتيل  »جراند  فندق  يف  اإلقامة  إن 

حلبة  واستخدام  الفندق،  منطاد  عىل  جوية  رحلة  مثل  الحرصية  والخدمات  األنشطة 

أنحاء  جميع  يف  الكنز  صيد  ولعبة  الفندق،  حديقة  يف  الواقعة  الجليد  عىل  التزحلق 

الفندق، والتمتع بالرشاء من بوتيكات اليوم الواحد التي تقدم معظم املاركات الشهرية 

والتي تفتح  أبوابها لفرتة وجيزة أثناء فصل الشتاء، ذلك باإلضافة إىل ملعب الجولف 

الداخيل املصغر الذي يتيح لهواة مامرسة رياضة الجولف اإلستمتاع بها داخل الفندق.
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األناقة هو منطقة “كولينا دورو”  الفندق يف ركن غاية يف  يقع 

الزمن  الفيال جوهرة من جواهر عرص  يف مدينة لوجانو، وتعترب 

 ،1986 عام  فندق  إىل  تحولت  قد  وكانت  املعامرية  الجميل 

ومازالت اللوحات الزيتية ولوحات الجص وأثاثات الزمن الجميل 

تزين غرف وأجنحة الفندق. 

االسرتخاء  يف  للراغبني  حقيقية  واحة  به  امللحق  الصحي  واملنتجع   الفندق  ويعترب   

وكذلك يف تنظيم لقاءات العمل أو املؤمترات ويضم  قاعات االستقبال السبع التي ميكن 

أن تسع 250 فرًدا. 

ويفخر الفندق بأن مطعمه يعترب قطعة فنية متميزة، مبوقعه الدائم عىل جميع أدلة 

املطاعم العاملية مبا يقدمه من مجموعة من أشهى األطباق العاملية والسويرسية ذات 

النكهة األيطالية، كام يقدم البيانو بار والونج الفندق مجموعة منتقاة من الكوكتيالت  

املختلفة مبصاحبة أنغام البيانو الحية كل ليلة مام جعل الفندق مكان اللقاء والتجمع 

املميز يف لوجانو. ويقوم عىل إدارة مطاعم وبارات الفندق ثاليث رائع هم كبري الطهاة 

“داريو رانسا” واملرتدوتيل “كالوديو ريكيا” ومدير قسم املرشوبات “جابرييل سبيتسيايل” 

الفندق يف مصاف أفضل فنادق  املتميزة فريًقا متكامال وضع  ومتثل هذه الشخصيات 

الخمس نجوم يف مجال الطهي وتقديم الطعام. ومن أجل العناية بالصحة والعافية يوفر 

املنتجع املايئ “كيزو سبا” بيئة مريحة تساعد عىل االسرتخاء قوامها الرفاهية والخصوصية 

والعالجات الشخصية التي أساسها خط املنتجع التجمييل عايل الجودة. ولقضاء أوقات 

الفراغ يف مامرسة الرياضات املحببة، هناك حاممني للمياه الدافئة خارجني وملعبا تنس 

ومركز لياقة بدنية مع مدرب شخيص. 

وعموماً من يريد التمتع باملستوى الراقي للحياة السويرسية مع نكهة إيطالية مميزة 

لوجانو ستكون هى  ليوبولدو يف  برينسيب  األمثل، وفيلال  املكان  لوجانو هى  فمدينة 

وجهته الطبيعية. 

Villa Principe Leopoldo 
Tel. +41(0)91 985 88 55       Fax +41 (0)91 985 88 25
info@leopoldohotel.com         www.leopoldohotel.com

املجمع  هذا  أنشطة  يحكم  الذي  الشعار  هي  واألناقة  والرفاهية  الراحة 

ألف مرت مربع ويحتوي عىل  الذي يقع عىل مساحة 16  الكبري  الفندقي 

120 وحدة تنترش بجامل وأناقة حول الفيال القدمية التي تم تجديدها. 

وال شك يف أن أناقة تصميم “فيلال ساسا” والخدمات املتميزة التي تقدمها والجامل 

املحيط بها سيجعل من إقامتكم تجربة ال ُتنىَس، حيث تتعانق الراحة والرفاهية برقة مع 

متع الرتفيه والطعام اللذيذ لرتيض جميع األذواق، ألنه سواء كان ضيوفنا يف فيلال ساسا 

من عشاق املوسيقى أو الرقص أو السينام أو األزياء أو من عشاق الطعام الجيد الشهي، 

فسيجد كل منهم ضالته من ضمن اختيارات عديدة أمامه. 

ويقدم الفندق يف مطعمه قامئة طعام رائعة تم اإلعداد لها بعناية، وتضم هذه القامئة 

مجموعة من األطباق السويرسية الشهية باإلضافة إىل العديد من األطباق العاملية يقوم 

بصنعها وطهيها مجموعة من خرية طهاة سويرسا وأكرثهم خربة. 

وأياً كانت رغبات ضيوفنا فإن طاقم العاملني يف الفندق بخربتهم املعهودة سيبذلون 

كل جهدهم لتنفيذها، باإلضافة إىل مساعدتهم النزالء يف تصميم برامج سياحية خاصة 

حسب طلباتهم أو مساعدة الضيوف عىل اختيار ما يناسبهم من العروض املوجودة. 

األجهزة  بأحدث  البدنية مجهزة  للياقة  منطقة خاصة  ونادي ساسا  منتجع  ويشمل 

وساونا  “چاكوزي”  دوامة  وحامم  سباحة  حامم  بها  لالستجامم  أخرى  رائعة  ومنطقة 

وحامم تريك وغريها الكثري مام يجعله املكان األمثل للعناية بالجسد والعقل يف آن واحد.  

الرتفيه والسهر يوجد ديسكو كلوب ساسا وبهو ساسا  الفندق من محبي  ولضيوف 

حيث تقدم العديد من الفعاليات املوسيقية والرقص وعروض األزياء واألمسيات الخاصة.

وإذا كان الفيلسوف “تريي باكو” قال أن الرتف والرفاهية هذه األيام ليس أن تقوم 

بنفسك، فإن فندق فيلال  ساسا هو  للعناية  الوقت  املحيط ولكن أن تجد  برحلة عرب 

املكان األمثل لتنفيذ هذه املقولة.

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa
Tel. +41 (0)91 911 41 11
Fax +41 (0)91 922 05 45
info@villasassa.ch
www.villasassa.ch
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بُِني فندق ومنتجع »كورهاوس كادمياريو« عام 1914 وأعيد افتتاحه يف ثوبه 

سنوات.  عدة  استمرت  وتحديث  تجديد  عملية  بعد   2013 أبريل  يف  الجديد 

يقارب 100  الذي  التقاليد  الكبري من  بإرثه  بالطبع،  الجديد،  الفندق  ويرتبط 

عام موفًرا املكان األمثل لضيوفه ليك ينغمسوا يف عامل الرفاهية والعناية بالصحة 

والعافية مبنتجعه املقام عىل مساحة 2200 مرت مربع، وذلك باإلضافة إىل غرفه 

األنيقة ومطبخه الراقي. 
وبرغم تجديد كل يشء يف الفندق واملنتجع إال أنه مازال يتمتع بالهدوء والسكينة واملشاهد 

الساحرة لبحرية لوجانو وجبال تيتشينو املحيطة عالوة عىل 3 هكتارات من الحدائق الفسيحة 

عىل ارتفاع 850 مرتًا فوق سطح البحر ويوفر من هذا املوقع مشاهد رائعة لبحرية لوجانو 

وجبال منطقة مالكانتوين املحيطة. وتعترب كادمياريو من أشمس املواضع يف سويرسا وهي قرية 

رومانسية ساحرة تقع عىل بعد 12 كيلومرتًا فقط من لوجانو.

أما »دوت سبا« فقد تم تخطيطها بناًءا عىل معايري الدالالت الجيولوجية مبعنى أن العنارص 

األساسية الخمسة ممثلة، فالشالالت متثل عنرص املاء وجذوع األشجار املجففة وخشب الزان 

وتجسد  النار  عنرص  يحتويان  املتاميل  الشموع  وضوء  املدفأة  بينام  الخشب  عنرص  ميثالن 

والنحاس  الحديد  مثل  معدنية  مصادر  متثل  كام  )الرتاب(  األرض  عنرص  الصخرية  الحوائط 

عنرص املعدن. تشمل منطقة الرفاهية واملنتجع الصحي عامل املياه مبنتجع صحي مايئ، وحامم 

أحدهام  سباحة  كهفي صخري، وحاممي  املاء يف محيط  تحت  موسيقى  مع  متباين  ملحي 

داخيل واآلخر خارجي مع شالل أمطار، ومضطجع مدمج للتدليك وحامم دوامات وقنوات 

مياه ومقاعد مياه نفاثة ورشفة بانورامية وكهف ملح ومنطقة ساونا مع حامم مياه مالحة 

ساخنة وحامم مغريب وحامم بخار تريك وساونا فنلندية وساونا حيوية )بيو-ساونا( تطل عىل 

ويف  الطلق،  الهواء  يف  متارين  ومنطقة  بدنية  لياقة  ومنطقة  ثلجي  ونبع  الحديقة 

الصيف هناك حامم سباحة ريايض بطول 20 مرتًا مع منطقة تشميس.

رحلة  يف  فسيأخذانكم  كوتشينا«  و«ال  ترياتسا«  »ال  البانوراميان  املطعامن  أما 

»فرانكو  الشيف  يقدم  حيث  الشهي  والطعام  السليم  الذوق  عامل  يف  استكشافية 

باسوين« جميع األطباق التقليدية واملحلية طازجة يوميًا. ويعترب مطعم »ال ترياتسا« 

بنافذته البانورامية الكبرية املكان املثايل لالستمتاع بالغذاء الخفيف مع الكثري من 

يوم  لقضاء  األمثل  املكان  الراقي  فيعترب مبحيطه  كوتشينا«  »ال  مطعم  أما  البهجة. 

تيتشينو  اإليطايل يف  الحياة  بأسلوب  لتستمتعوا  ندعوكم  رائع من عطلتكم.  خيايل 

وكرم الضيافة والسحر والجودة التي يتمتع بها الجنوب السويرسي والشامل اإليطايل 

يف فندق ومنتجع »كورهاوس كادمياريو« حيث الحياة الجميلة بأسلوب تيتشينو.



هوتيل  جراند  يوجنفراو   – »فيكتوريا  املجموعة فندق  ياأتي على راأ�ص 

اأند �سبا اإنرتالكن » من فئة 5 جنوم ويقع يف اإنرتلكن قلب �ضوي�رصا الذي يتمتع 

عند  جميلتني  بحريتني  بني  ورائع  مميز  مبوقع  ويتمتع  الطبيعية  امل�ضاهد  باأجمل 

اأناقة  1865 وهو يجمع بني  اإىل عام  الفندق  افتتاح  �ضفح جبل يوجنفراو. ويعود 

ورقي املا�ضي وبني اإمكانيات الراحة الع�رصية املتاحة يف القرن الواحد والع�رصين. 

244 غرفة فاخرة بينها  ون�ضمن ل�ضيوفنا املميزين اأجواًء جذابة. وي�ضم الفندق 

اأول  لت�ضمتعوا من  الفندق  اإىل  الو�ضول  اإل  99 جناًحا كبرًيا و�ضغرًيا. وما عليكم 
– يوجنفراو  اأما املنتجع ال�ضحي »فيكتوريا  حلظة بجو من ال�ضتجمام والراحة. 

�ضبا« فيمتد على م�ضاحة 5500 مرت مربع ويوفر طيًفا وا�ضعاً من اأن�ضطة العناية 

بال�ضحة والعافية يف 16 غرفة معاجلات ف�ضيحة ومركز »�ضين�ضاي �ضيليكت �ضبا« 

»يوجنفراو  مثل  مطاعم  يف  الطعام  متع  من  رائعة  تنويعة  الفندق  ويقدم  اخلا�ص. 

الذي  تريا�ص«  »ل  اأو  اخلال�ضة،  ال�ضوي�رصية  الأطعمة  يف  املتخ�ض�ص  برا�ضريي« 

املذاق  يقدم   الذي  اأونو«  »كوارانتا  اأو  الكال�ضيكي،  الفرن�ضي  املطبخ  اإبداعات  يقدم 

بار«  اأما »فيكتوريا  البحرمتو�ضطي؛ وجميعها حائز على جوائز من »جولتميلو«. 

هواة  اأما   ، الظهرية  بعد  و�ضاي  بالقهوة  ال�ضتمتاع  فيمكنكم  بار«  و«اإنرتميت�ضو 

»�ضالون  بار  يوفره  الذي  املثايل  اجلو  يف  مبتغاهم  ف�ضيجدون  ال�ضيجار  تدخني 

دافيدوف«.

الذي يقع على �ضفاف بحرية  »باال�س لو�سرين«  وثاين الفنادق الأربعة هو 

لو�ضرين البديعة باإطاللة مبهرة على جبال الألب بو�ضط �ضوي�رصا ويقدم لكم اأعلى 

وي�ضم  واجل�ضد.  للروح  الفاخر  والتدليل  وال�ضحر  الفتنة  مع  ال�ضيافة  م�ضتويات 

ت�ضع  اأنيقة  واأجنحة  غرًفا  النيوكال�ضيك،  طراز  من  الفخمة،  واجهته  خلف  الفندق 

وتعك�ص  املتميز،  والديكور  والأقم�ضة  املفرو�ضات  اأرقى  با�ضتخدام  وجمال  اأناقة 

جميع الغرف والأجنحة نف�ص امل�ضتويات املتميزة من الأناقة اخلال�ضة با�ضتخدام 

الألوان الدافئة واملواد املختارة يف ت�ضميم يهتم باأدق التفا�ضيل. وجت�ضد الروائح 

املتاأثر  »جا�ضرب«،  مطعم  مييز  الذي  الراقي  الذوق  خ�ضائ�ص  اللذيذة  والنكهات 

بطعام البحر املتو�ضط، خا�ضة مبوقعه املتميز وت�ضميمه الع�رصي املوؤثث باأرقى 

من  يقدمه  مبا  احلديثة  لو�ضرين  مطاعم  اأحد  �ضك  بال  يعترب  والذي  املفرو�ضات 

امل�ضتوى.  تناول طعام رفيعة  التي ت�ضمن لكم جتربة  املذاقات  ت�ضكيلة رائعة من 

مدعوًما  الأنيق  بجوه  ومتميزة  �ضهرية  لقاء  نقطة  �ضك  بال  فهو  بار«  »بال�ص  اأما 

واحة  وهو  �ضبا«  »بال�ص  ال�ضحي  املنتجع  الفندق  وي�ضم  �ضاحرة.  مبو�ضيقى 

ال�رصقية  املعاجلات  بني  متزج  متنوعة  خا�ضة  برامج  من  يوفره  مبا  لال�ضتجمام 

التقليدية والتقنيات الغربية املختارة. وي�ضاعد ما يوفره املنتجع من غرف ال�ضاونا 

ندعوكم لتجربة االإقامة يف الفنادق الفاخرة فئة 5 جنوم واكت�ساف 4 من اأ�سهر املقا�سد ال�سياحية 

يوجنفراو فريد من نوعه ويتمتع ب�سحر خا�س  يف �سوي�رسا. كل فندق يف جمموعة فيكتوريا – 

اآ�رس، ومتثل الفنادق الفاخرة يف �سوي�رسا تقاليد عريقة يف مباٍن تاريخية ومنتجعات �سحية 

ع�رسية  وفخامة  اأ�سيل  �سيافة  واأ�سلوب  الطعام  وتقدمي  الطهي  فن  هائال يف  وتنوًعا  فريدة 

يوجنفراو الفاخر لال�ستمتاع بلحظات ال ُتن�سى. وعواطف خال�سة. ندعوكم لدخول عامل جمموعة فيكتوريا – 

على  البدنية  اللياقة  واإمكانات  ال�ضرتخاء  ومناطق   الأنيقة   وال�ضاورات  والبخار 

الدخول اإىل عامل رائع  من العناية بال�ضحة.

الك  اأو  »اإيدن  فندق  اأي�ًضا  يوجنفراو   – فيكتوريا  جمموعة  يف  وياأتي 

زيوريخ« الذي كان دائًما بيت ال�ضيافة الأ�ضلية لرجال الأعمال وع�ضاق الفنون 

اأعلى  جميًعا  ينتظرهم  الذين  العامل  اأنحاء  جميع  من  وال�ضائحني  اجليد  والطعام 

م�ضتويات اخل�ضو�ضية وخدمة من الدرجة الأوىل بالأ�ضلوب ال�ضوي�رصي الفريد. 

العاملية  ال�ضمعة  ذات  زيوريخ  اأوبرا  دار  من  قليلة  خطوات  بعد  على  الفندق  ويقع 

زيوريخ  متع  لكت�ضاف  مثالية  انطالق  نقطة  ويعترب  املدينة  و�ضط  من  وبالقرب 

وجمال املنطقة املحيطة بها.

اإيدن«  »ري�ضتورانت  الفندق  مبطعم  بزيوريخ  اجليد  الطعام  خرباء  ويو�ضي 

الذي يبتدع كبري طهاته احلا�ضل على جوائز من »جولتميلو« مع فريقه األذ واأ�ضهى 

اخل�ضو�ضية  من  جو  يف  البحرمتو�ضطي  املطبخ  روائع  من  امل�ضتلهمة  الأطباق 

واحلميمية. اأما »اإيدن بار« فهو نقطة لقاء �ضهرية يف اأو�ضاط ع�ضاق مو�ضيقى اجلاز 

ويقدم م�رصوبات لذيذة ووجبات خفيفة . وميكن القول اإن اأجمل م�ضاهد لزيوريخ 

الربد  مو�ضم  يف  لكم  تقدم  التي  بالفندق  العلوية  ال�رصفة  من  م�ضاهدتها  ميكنكم 

واأثناء  مفتوح  بانورامي  م�ضهد  يف  اللذيذ  فوندو«  »تروفل  وطبق  �ضتوية  مقبالت 

ف�ضل ال�ضيف نقدم امل�رصوبات الباردة وال�ضلطات الطازجة.

»بيلفيو باال�س برين« الواقع يف مدينة برين  اأما اآخر فنادق املجموعة فهو 

ال�ضيافة  فيج�ضد  ال�ضوي�رصي  الكونفيدرايل  لالحتاد  الر�ضمي  ال�ضيافة  دار  فهو 

الدول  رجال  كبار  عليه  يح�ضل  الذي  اخل�ضو�ضية  وم�ضتوى  الأ�ضيلة  البرينية 

م�ضتويات  اأعلى  اإىل  التقاليد  الفندق  ويرتجم  ملهمة.  طبيعية  م�ضاهد  اإىل  اإ�ضافة 

ال�ضيافة  دار  وباعتباره  و�ضولهم.  حال  ل�ضيوفه  املميز  والرتحيب  اخلدمة 

وتاريخية  وطنية  باأهمية  يتميز  الكال�ضيكي  الفندق  هذا  فاإن  للدولة،  الر�ضمي 

وثقافية كبرية حيث ا�ضت�ضاف العديد من رجال الدولة وال�ضخ�ضيات البارزة من 

جميع اأنحاء العامل. وتوفر غرف الفندق واأجنحته الأنيقة كل ما ميكن اأن تتمنوه، 

الغرف  التي تطل عليها نوافذ  املبهرة  املتناغمة وامل�ضاهد  الراقي والألوان  فالأثاث 

ملدينة برين القدمية اأو جبال الألب، �ضوف ميكنكم جتربة عظمة ال�ضيافة واأ�ضهى 

الأطعمة يف قلب مدينة برين القدمية يف مطعم »ل تريا�ص« احلا�ضل على 16 نقطة من 

»جولتميلو« ويعترب اأحد مطاعم الذوق الرفيع يف برين حيث ن�ضمن لكم بت�ضكيلة 

طعام  تناول  جتربة  للمطعم  املميز  الفريد  واجلو  نقدمها  التي  ال�ضهية  الأطباق 

ا�ضتثنائية. ويعترب املطعم املكان املثايل لغداء العمل اأو ع�ضاء فخم مع ال�ضخ�ضيات 

الهامة، وال�ضتمتاع مب�ضاهد مذهلة جلبال الألب من �رصفة املطعم اخلا�ضة.

ن
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كمبنى  اأو  كفندق  متيزه  التي  الأنيقة  املعمارية  بهند�ضته  الفندق  ويتميز 

تربطه  املعمارية  الفندق  وهند�ضة  املماثلة،  املباين  من  كبري  عدد  عن  اأثري 

بتاريخ املنطقة العريق الذي يعود لآلف ال�ضنني.

واحلداثة  املعا�رصة  اأن  اإل  املكان  تلف  التي  التاريخ  رائحة  من  وبالرغم 

والفندق  وي�رص،  راحة  اأكرث  الفندق  يف  الإقامة  جلعل  طريق  لها  وجدت 

طلباتهم  لهم  ويحقق  اختلفوا  مهما  بال�ضيوفه  يرحبون  به  والعاملني 

اأو لالإجتماعات �ضيجد ما يريده من قاعات  للعمل  اأتى  مهما  تنوعت، فمن 

�ضوف  وال�ضتجمام  للنزهة  اأتى  ومن  الأعمال،  لرجال  ومركز  للموؤمترات 

جلميع  �ضيتيح  انه  كما  ت�ضمه،  التي  واملدينة  الفندق  باإمكانات  حقاً  يتمتع 

نزلءه فر�ضة التمتع مبنتجعه ال�ضحي الفريد ذي املياه املعدنية الدافئة التي 

تاأتي من ينبوع املدينة الدافئ مبا�رصة .

والفندق مفتوح طوال العام، على عك�ص فنادق اأخرى يف �ضوي�رصا، وهو 

 120 الـ  غرفه  جميع  جتديد  مت  وقد  ال�ضوبرييور  جنوم  الأربعة  نوع  من 

�ضبكة  وبها  التدخني  فيها  م�ضموح  غري  وجميعها  اأجنحتة،  جميع  وكذلك 

»واي فاي« داخلية جمانية لالإت�ضال ب�ضبكة الإنرتنت طوال اليوم.   

ومن اأهم مميزات الفندق اأي�ضاً هو تنوع غرفه واأجنحته، �ضواء من حيث 

اختيارها  مت  التي  واملفرو�ضات  الديكورات  حيث  من  اأو  وامل�ضاحة  احلجم 

�ضيوفه  اأذواق  تالئم  حتى  الفندق  اإدارة  اهتمام  مدي  تعك�ص  لكي  بعناية 

املزدوجة  الغرف  العديد من  تتوافر  العامل، فمثالً  اأنحاء  ونزلئه من جميع 

اأر�ضيات  به  وبع�ضها  املفردة  الأ�رصة  ذات  واأي�ضاً  الكبرية  الأ�رصة  ذات 

موكيت فاخرة والبع�ص الأخر باأخ�ضاب الباركيه الطبيعية.

ولنزلء الفندق من العائالت كبرية العدد وحمبي اخل�ضو�ضية ميكن فتح 

غرف مع غرف اأخري اأو اأجنحة كبرية مع غرف اأخرى لتنا�ضب اأية اأعداد، 

الراحة احلديثة يف  كافة و�ضائل  الأجنحة والغرف  كافة  تتوافر يف  وعموماً  

قنوات  ذات  امل�ضطحة  احلديثة  التلفزيون  اأجهزة  مثل  الع�رصية  الفنادق 

�إيفردون  مدينة  يف   بان  دي  هوتيل  جر�ند  فندق 

مقاطعة  يف  لوز�ن  بعد  مدينة  �أكرب  ثاين  بان،  يل 

�أو  فندق  فهو  �آخر،  فندق  كاأي  لي�س  »فود«  

�إمكانات  من  ميتلكه  ملا  خا�س  نوع  من  منتجع 

يف  �ملعروفة  �ملقاطعة  يف  مثالً  فموقعه  خا�صة، 

ومناظرها  موقعها  وتو�صط  بجمالها  �صوي�رس� 

�إ�صافية،  ميزة  �لفندق  يعطى  �خلالبة  �لطبيعية 

�مل�صافة بني مدن لوز�ن  بالإ�صافة لتو�صطه  ذلك 

وجينيف وبرين ونيو�صاتيل، مما يجعل �لإقامة 

فيه وكاأنك ملكت �صوي�رس� كلها.

Grand Hotel Des Bains & Centre Thermal – Yverdon-les-Bains
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والإت�ضال  الداخلي  لالإت�ضال  واأجهزة  اللغات،  مبختلف  ال�ضناعية  الأقمار 

بكل  الفاخرة  واحلمامات  اخلا�ضة  احلديدية  واخلزائن  بار  وامليني  الدويل 

ما تعنيه الكلمة، باإخت�ضار �ضديد �ضوف يتمتع النزلء وال�ضيوف بغرفهم 

واأجنحتهم ولو ق�ضوا فيها يومهم كله.

م�ضتوى  ولكن  مييزه،  ما  هى  فقط  واملريحة  الفاخرة  الفندق  وغرف 

حيث  الأخرى،  الفندق  مميزات  من  تعترب  تناوله  واأماكن  املقدم  الطعام 

ي�ضم الفندق مطعم رئي�ضي فخم وكبري وبه قائمة طعام مميزة يقوم على 

جتهيزها فريق حمرتف من اأكرب طهاة �ضوي�رصا، واملطعم نف�ضه حتفة فنية 

يف حد ذاته حيث تزينت جدرانه بديكورات فنية رائعة، ذلك بالإ�ضافة ملطعم  

يقدم  حيث  ال�ضيف  ف�ضل  خالل  الفندق  مميزات  اأحد  يعترب  الذي  التريا�ص 

قامة طعام و�رصاب تالئم ف�ضل ال�ضيف، كما توجد خدمة غرف طوال اليوم 

حيث ميكن ل�ضيوف الفندق تناول طعامهم و�رصابهم يف غرفهم.

اأو متعة تناول الطعام، بل  ول تنتهي مميزات الفندق عند ح�ضن الإقامة 

جراند  فندق  مميزات  اأحد  وتعترب  اأي�ضاً،  ال�ضحية  العناية  اإىل  الأمر  يتعدي 

املمتازة،  الطبية  وخدماته  املميز  ال�ضحي  منتجعه  هى  بان  دي  هوتيل 

فالفندق مت�ضل باملنتجع املائي ال�ضحي العام ملدينة اإيفردون - دي - بان، 

حيث مير حتته تقريباً ينبوع املياه املعدنية ال�ضاخن.

وميكن ل�ضيوف وزوار الفندق التمتع بخدمات وحمام ال�ضباحة ذي املياه 

املعدنية ال�ضاخنة ملنتجع املدينة بالإ�ضافة اإىل متتعهم بنف�ص اخلدمات داخل 

درجة   34 عن  تقل  ول  حرارته  درجة  تزيد  ل  الذي  الفندق  �ضباحة  حمام 

موؤية، مما يعني متتع دائم بال�ضباحة طوال العام.

الريا�ضية  للتمارين  خا�ضة   �ضالة  بالفندق  ال�ضحي  املنتجع  وي�ضم 

ورعاية  ا�رصاف  وحتت  احلديثة  الريا�ضية  الأجهزة  من  جمموعة  ت�ضم 

وحمامي  فنلنديه  و�ضاونا  �ضاونا  حلمامات  بالإ�ضافة  متخ�ض�ص،  فريق 

بخار اأحدهما خا�ص لل�ضيدات وحمام ياباين وجاكوزي وغرف للمعاجلات 

للعناية  خا�ص  جناح  لوجود  بالإ�ضافة  ذلك  بالب�رصة،  والعناية  وامل�ضاج 

ال�ضحية، اأو مبعنى اآخر منتجع �ضحي خ�ضو�ضي ميكن تاأجرية ل�ضاعات 

معدودة ملحبي اخل�ضو�ضية. 

ويوجد بالفندق فريق طبي متخ�ض�ص وموؤهل  يقوم بعمل الفح�ص الكلي 

واإجراء التحاليل الالزمة ومتابعة احلالت، وياأتي عدد غري قليل من �ضيوف 

الفندق خ�ضي�ضاً ملتابعة حالتهم ال�ضحية والتمتع باملنتجع ال�ضحي للفندق 

وباإمكانات منتجع املدينة العام القريب.

اإمكانات عديدة  ومن ناحية تنطيم املوؤمترات والإجتماعات ي�ضم الفندق 

لتنظيم املوؤمترات والإجتماعات املميزة، فهو ي�ضم مثالً  غرف لالإجتماعات 

متعددة الأحجام وي�ضع بع�ضها حلوايل 200 فرد وميكن فتحها مع بع�ص 

اأو غلقها تبعاً للعدد املطلوب، ذلك بالإ�ضافة لتوفر املعدات واأجهزة الإت�ضال 

 500 عن  تزيد  حلفالت  فتت�ضع  الفندق  حديقة  اأما  املجال،  هذا  يف  احلديثة 

�ضخ�ص.

الفرق  من  كبري  عدد  ال�ضيف  فرتات  خالل  الفندق  ويزور 

الريا�ضية مثل فرق كرة القدم والرجبي وكرة القدم الأمريكية 

الطق�ص  جودة  من  الفرق  هذه  وت�ضتفيد  والتن�ص،  والهوكي 

لإجراء  بالإ�ضافة  وامل�ضابقات  املباريات  من  العديد  اإقامة  يف 

العديد من التدريبات يف املجمع الريا�ضي الكبري باملدينة الذي 

يبعد دقائق معدودة عن الفندق، وي�ضم هذا املجمع جمموعة 

مغطى،  �ضباحة  وحمام  الأوليمبية  الريا�ضية  املالعب  من 

الأوليمبية  الأبعاد  املفتوح مثالً ذي  ال�ضباحة  ول يبعد حمام 

�ضوي خم�ص دقائق عن الفندق.

للت�ضهيالت  الفندق  يف  الإقامة  الفرق  هذه  اإداري  ويف�ضل 

وح�ضن ال�ضيافة وجودة الطعام املقدم، ودائماً ما تقدم قوائم 

طعام خا�ضة بالريا�ضيني. 

وتهتم اإدارة الفندق كما تقول ال�ضيدة نادين ترابر ب�ضيوفه 

من منطقة اخلليج العربي وتقدم لهم كل الإمكانات التي جتعل 

لإ�ضتقبالهم  ي�ضتعد  والفندق  تن�ضى،  ل  جتربة  اإقامتهم  من 

خالل �ضهر رم�ضان.

ومنطقة »بحرية جينيف« التي ينتمي لها الفندق هى منطقة 

من  متتد  فهى  جداً،  ب�ضهولة  اإليها  الو�ضول  وميكن  مميزة 

بحرية  من  اجلنوب  يف  نقطة  اأق�ضى  اإىل  جورا  جبال  �ضفوح 

وتتميز  وجميلة  جذابة  وقراها  مدنها  وجميع  نيو�ضاتل 

كما  البحرية.  وبالطبع  والوادي  اجلبال  بني  طبيعتها  بتنوع 

تتميز مبرور العديد من امل�ضارات التاريخية بها والتي عبدها 

والتجارية.  الع�ضكرية  حتركاتهم  يف  وا�ضتخدموها  الرومان 

كما اأن مناخها مثايل خالل جميع الف�ضول لالأن�ضطة الثقافية 

واجلولف  وامل�ضي  الدراجات،  ركوب  مثل  والريا�ضية 

والريا�ضات املائية.

واأقل من �ضاعة �ضوف ت�ضل لفندقنا من جينيف اأو لوزان 

اأو برين �ضواء بالقطار اأو بال�ضيارة.
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إىل  باإلضافة  الثقافية  النقاط  أبرز  اكتشاف  بارك فيجيس  لزوار فندق  وميكن 

مدينتي  يف  العاملية  املوضة  وبوتيكات  املجوهرات  ومحالت  املتنوعة  املتاجر 

األحداث  من  العديد  وزيارة  متابعة  ميكنهم  حيث  القريبتني  وزيوريخ  لوسرين 

املوسيقية والثقافية املختلفة التي تقام هناك دامئاً من أجل الرتفيه واملتعة لكل 

طول  عىل  تجوالهم  أثناء  املتوسط  البحر  بجو  االستمتاع  الضيوف  ويستطيع 

املنتزه املمتد ملسافة كيلومرتين أو تسلية أنفسهم برحلة عىل منت قارب عىل مياه 

بحرية لوسرين أو بنزهة ألحد أشهر جبال العامل املعروف باسم بيالتوس،  أو زميله 

الشهري بتيتليس، وكذلك جبل ريجي وكلهم عىل مسافة ليست بعيدة عن الفندق. 

السكان املحليني والضيوف من السائحني طوال فصل الصيف.

وفيام يتعلق باالستجامم فاملنتجع الصحي »سباركلينج ويلنس« هو املكان 

املغطى  السباحة  وحامم  املنتجع،  أولويات  أهم  الخصوصية  حيث  املثايل 

الخارجي مبياهه الدافئة هو قلب املنتجع، كام ميكن للضيوف االستجامم يف 

أي من أكواخ املنتجع الستة الخاصة التي تبلغ مساحة كل منها 70 مرتًا مربًعا 

وتحتوي عىل ساونا وحامم بخار وحامم دوامات أو حامم مياه عذبة صغري مام 

يجعل املكان مثالياً لعشاق التمتع باملياه.

ومعالجات  التدليك  أنواع  مختلف  من  واسعاً  طيفاً  أيضاً  املنتجع  ويقدم 

مركز  أما  التيبيت(.  لهضبة  )نسبة  التيبيتية  واملعالجات  والتجميل  الجسد 

باستخدام  التجميلية  البرشة  ملعالجات  جريين«  »هارالد  للدكتور  ميدبيويت 

خصوصيني  مدربني  فيوفر  الطبية  التجميلية  واملعالجات  الجذعية  الخاليا 

وبرامج غذائية خاصة مبا يكمل العرض الواسع يف منتجع » سباركلينج ويلنس«.

مدهشة،  طعام  تذوق  تجربة  هوتيل«  فيجيس  »بارك  يف  املطبخ  ويقدم 

يقدم  »جولتميلو«  دليل  من  نقطة   15 عىل  الحاصل  »سباركس«  فمطعم 

تُقدم  إقليمية  منتجات  الخفيفة مع  املأكوالت  تقليدية وعرصية من  توليفة 

الغذائية واألطعمة  يف جو دافئ وجذاب. وجدير بالذكر أن طلب الحميات 

الخاصة متاح برشط التبليغ املسبق من الضيوف.

أما صالون »بيتش بار الونج« وبار »الليك كافيار بار« فهام مكانان رائعان 

لقضاء األمسيات الصيفية عىل ضفاف البحرية مبا يوفرانه من إحساس العطلة 

وصوت  الخفيفة  واألطعمة  الباردة  املرشوبات  مع  سويرسا  يف  الكاريبية 

موسيقى االسرتخاء تحت أشجار الكستناء العمالقة. وتزين بار »الليك كافيار 

بار« أروع أعامل »الليك« الفنية، ويعترب هذا البار نقطة لقاء لالسرتخاء متميزة 

هو فندق رائع بكل املقاييس، له إطاللة رائعة عىل بحرية لوسرين ويتميز بغرفه الفاخرة ومطاعمه الفخمة، وقبل كل 

هذا بحرارة استقبال العاملني فيه لدرجة أنك تشعر بأنك النزيل الوحيد بالفندق. ويضم الفندق 52 غرفة وجناحاً 

و3 مطاعم مختلفة وشاطئ خاص ومركز صحي يسمى »سباركلينج ويلنس« الذي يضم حامم سباحة خارجي وغرف 

معالجة و6 أكواخ خاصة ووحدة »ميد بيويت« ملعالجات البرشة والعناية بالجامل باستعامل الخاليا الجذعية. 

ويعترب فندق »بارك هوتيل« بحق مالًذا رائعاً يقدم أعىل مستويات الخدمة يف موقع فريد عىل بحرية لوسرين مطالً عىل 

أجمل مشاهد البحرية والجبال املحيطة بها وهو املكان املثايل لالستجامم والعطالت الرومانسية، ويتميز بوقوع غرفه 

يف 3 مباٍن منفصلة مبا يجعل الضيوف يشعرون كأنهم يقيمون يف منازلهم الخاصة.

بإطاللته الرائعة عىل بحرية لوسرين ومبا يقدمه إبداعات أطباق الكافيار اللذيذة 

ومجموعة كبرية من أنواع السيجار الفاخر.

لالستحامم   خاصة  مساحة  لوسرين  بحرية  شاطئ  عىل  الفندق  أمام  ويوجد 

ومنطقة خرضاء مسيجة ومجهزة للتشميس، ذلك باإلضافة لوجود الزوارق ذات 

لعب  وغرفة  والبلياردو  الطاولة  وتنس  والدراجات  الكانو  وقوارب  املحركات 

الرياضات أو يقىض  بانورامية ملن يحب أن ميارس أحد هذه  لألطفال ومكتبة 

وقت فراغه يف القراءة واالطالع يف جو منعش شديد النقاء.

العديد الجوائز عىل مدار السنوات بفضل ما  الفندق بحصوله عىل  ويفخر 

يقدمه من منتج جيد وخدمة متميزة يجب أن يجربها عشاق السياحة، وينصح 

بزيارة الفندق والتمتع بخدماته وإمكاناته التي ال تضاهى.
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إذا كنت تعتقد أن التاريخ وآثاره يُفرتض أن تكون مرتبة ومملة وعتيقة، 

لألبد.  الفكرة  لك هذه  مان« سيغري  فيلدر  »رومانتك هوتيل  فندق  فإن 

سحر  بني  السويرسي  الفندق  هذا  ميزج  ماضية،  زمنية  لحقبة  وبانتامئه 

العامل القديم وأساليب الراحة العرصية بتناغم رائع ينقلك إىل عامل مختلف 

من الرفاهية والفخامة. 
يقع الفندق يف 7 مباٍن متجاورة من بيوت البلدية التي يعود تاريخها إىل 1517، تم 

السحر  الذي يعترب واحة من  الفندق االستثنايئ  لتُكوِّن هذا  تجديدها بحرص واهتامم 

مدينة  أحضان  يف  الفريد  مبوقعه  خاصة،  الضيافة،  مستويات  أعىل  وتقديم  والجامل 

لوسرين القدمية بفتنتها اآلرسة. 

األعامل  رجال  أو  والرتفيه  الراحة  الباحثون عن  فندقنا جميع ضيوفه، سواٌء  ويدلل 

الضيافة، بأماكن إقامة حميمية فاخرة وبإمكانات تناول طعام راقية  بأعىل مستويات 

ببساطة  التكنولوجية؛  اإلمكانيات  بأحدث  مجهزة  خاصة  وحفالت  مؤمترات  وبقاعات 

الضيوف مهام  احتياجات  كامل جميع  نحو  التاريخي عىل  الفندق  يوفر هذا  شديدة، 

كانت مختلفة ومتنوعة. 

شامًخا  مان«  فيلدر  هوتيل  »رومانتك  يقف  والراحة،  لألناقة  مرادفًا  أصبح  وألنه 

بالحياة وذلك بحفاظه عىل  النابضة  كتجسيد ملايض لوسرين امللئ باألحداث ولثقافتها 

سامته املعامرية التي متثل فرتة الزمن الجميل.

ويوفر الفندق غرف ضيوف فسيحة وعرصية تضمن إقامة ال تُنىس، فيمكنك االختيار 

من بني 50 غرفة حسنة التجهيز تضم جناًحا كبريًا والعديد من األجنحة الصغرية والغرف 

املزدوجة الفاخرة والعادية إضافة إىل الغرف الفردية. تم تصميم كل غرفة بعناية وحب 

واهتامم بأدق التفاصيل بحيث تغويك بسحرها الواضح. 

ويخلق األثاث األثري الثمني والتجهيزات رفيعة الذوق يف الغرف جًوا مبهًجا وحميميًا 

خاصة مع توافر خدمة االنرتنت الالسليك الرسيع يف جميع الغرف بحيث ميكنك االتصال 

بذويك أو أصدقائك أو مكتبك برسعة ويف أي وقت.

وعندما يحني وقت الطعام يأخذك الفندق يف رحلة طهوية مثرية مبا يوفره من مذاقات 

متنوعة وشهية تغري حتى أصحاب األذواق الغريبة. وإذا كنت تشتهي الذوق األصيل 

لتدلل  املثايل  املكان  فهو  إىل مطعم »سوفاج«،  الذهاب  فيمكنك  الحديث  األورويب  أو 

أفراد عائلتك أو أصدقائك أو زمالئك يف العمل، حيث يقدم أشهى األطباق وتشكيلة من 

أفخم أنواع النبيذ. 

األطعمة  أطيب  فيقدم  تقليدية،  سويرسية  دار  عن  عبارة  وهو  »برجرشتوبه«،  أما 

املحلية التي تفتح الشهية. وإذا كنت تبحث عن مكان منعزل لالسرتخاء والتمدد مع 

عن  عبارة  وهو  سالون«  »لو  بزيارة  فعليك  واملقبالت  املرشوبات  أرقى  من  تشكيلة 

الالونج  هذا  وضع  أيًضا  وميكن  رائعة.  محيطية  بإضاءة  يتميز  مريح  فسيح  »الونج« 

ويوفر  فرًدا  يسع حتى 90  فهو  الكوكتيل  إقامة حفالت  أردت  إذا  اعتبارك  الساحر يف 

كافة احتياجاتك. وعندما ترغب يف االستمتاع ببعض الهواء املنعش بينام تتناول عشاءك، 

فالرشفة يف الطابق األول من الفندق هي املكان األمثل لهذه الرغبة.

وبالنسبة للحفالت والفعاليات املختلفة فإن الفندق ال يوفر جهًدا ليك يجعلها حدثًا 

ال يُنىس، سواًء كانت اجتامعات أو مؤمترات أو حفالت زواج أو أي يشء آخر؛ ولذلك فإن 

الفندق يوفر العديد من القاعات تناسب االحتياجات املتنوعة، جميعها مجهزة بأحدث 

معدات امليديا صوتًا وصورة. وتم تصميم جميع قاعات املؤمترات بحيث يغمرها الضوء 

الطبيعي أثناء اليوم مع توفري جو من الراحة والخصوصية. 

يوفر الفندق أيضاً 4 قاعات تتميز كل منها بديكور مختلف، فقاعات الحفالت متزج 

بني األناقة والتكنولوجيا الحديثة بحيث توفر لك بيئة خالية متاًما من اإللهاء أو تشتيت 

االنتباه خاصة للقاءات الرسمية واالجتامعات الخاصة، كام يوفر الفندق كذلك خدمات 

متميزة لتقديم األطعمة واملرشوبات أثناء االجتامعات واملؤمترات والحفالت.

هى مرة واحدة يسعدك فيها الحظ بزيارة مدينة مثل لوسرين وتقيم يف فندق متميز 

مثل فندقنا هذا، وستكون تجربة فريدة وممتعة من الصعب نسيانها.

دلِّل نف�ضك برفاهية احلا�رص يف 

موقع يعود للع�ضور الو�ضطى.
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تالل متدحرجة وسهول فسيحة ومناظر طبيعية جبلية خالبة وأنهار 

وبحريات طبيعية ومدن وقرى تاريخية، كل ذلك يف منطقة العطالت، 

منطقة بحرية زيوريخ املحيطة مبدينة زيوريخ، التي توفر نطاًقا واسًعا 

مشاهدها  إىل  باإلضافة  واملغامرات،  الرياضية  واألنشطة  املتعة  من 

الطبيعية الخالبة.

العلوي من  الجزء  الواقعة يف  الورود  وتوفر »رابرزفيل-جونا« مدينة 

ريفيريا بحرية زيوريخ الكثري إىل جانب مدينتها القدمية الساحرة من 

زمن القرون الوسطى، حيث ميكن للزائرين االستمتاع مبنتجع البحرية 

واملتاحف  البديعة  والقلعة  الرومانسية  الورود  وحدائق  الساحر 

الشيقة وأكرب جرس خشبي يف سويرسا.

وتعترب الرحلة عرب بحرية زيوريخ عىل منت إحدى بواخر املجاديف التاريخية تجربة 

خاصة قد ال تتاح للكثريين، كام أن التنوع الطبيعي للمنطقة يجعلها مثالية لألنشطة 

الرتفيهية أو الرياضية الخارجية، حيث يعشق هواة الرياضات املائية والدراجات ونزهات 

السري والتزلج هذه املنطقة، وحتى يف الشتاء توفر املنطقة طيًفا واسًعا من الرياضات 

مثل التزحلق عىل الجليد وعبور الضاحية ونزهات السري بارتداء أحذية الجليد والتزلج 

الحر والتزلج باستخدام املزلجة.

وينجذب الزائرون إىل حديقة »ألباماري« التي تعترب أكرب حديقة مائية يف سويرسا بال 

منازع، وتقع الحديقة يف منطقة تسمى »بفافيكون« والتي تحتوي عىل حوض موجات 

زحلوقة   11 إىل  باإلضافة  املالحة،  البحر  مياه  من  قريباً  ليكون  يود  بها  مياه  وحوض 

والتناسق يف حديقة  الحركة  مهاراتهم يف خفة  اختبار  للضيوف  رائعة، كام ميكن  مياه 

تجربة  ميكنهم  كام  الحبال،  عىل  ألعابها  وتعتمد  »أتسامنيج«،  تسمى  التي  املغامرات 

االقرتاب من عامل الحيوان يف حديقة حيوان األطفال »كنيز« يف »رابرزفيل«؛ أما عشاق 

التسوق فيمكنهم االستمتاع بتجربة تسوق رائعة يف السوق التجاري »سيدمان سنرت«.

من  الطعام،  أطايب  من  واسع  بطيف  االستمتاع  زيوريخ، ميكنكم  بحرية  منطقة  يف 

إبداعات املطابخ الراقية، عىل ضفاف البحرية، إىل الحانات الصغرية، حيث تقدم األطباق 

املحلية يف مطاعم عىل قمم الجبال برشفاتها البانورامية املشمسة. 

والتمتع  بزحامها  الكبرية  املدن  بعيد عن  إنها تجربة بحق سوف ال تنىس يف مكان 

بطبيعة خالبة ليس لها مثيل.

يقع فندق سيدام بالزا - من فئة 4 نجوم - يف الجزء العلوي من بحرية زيوريخ ويتميز بإطاللة 

رائعة عىل البحرية ويتكون من 142 غرفة مصممة لتوفر أعىل مستويات الراحة ومجهزة بتكييف 

هواء ووصلة إنرتنت فائقة الرسعة مع إمكانية االختيار بني اإلطاللة عىل البحرية أو عىل الريف 

باإلضافة إىل  الفندق وبه جناحني  أرجاء  إنرتنت السلكية تغطي جميع  املحيط، ويوجد شبكة 

إمكانية حجز طابق بأكمله.

وبالفندق 3 مطاعم هي مطعم »بور« الراقي الذي يقدم أشهى األطباق السويرسية والعاملية، 

ومطعم »بونتو« لألطباق اإليطالية، أما قامئة الطعام الياباين فتُقدم يف مطعم »نيبون َصن«.

لنهاية  أو  عطلة طويلة  قضاء  الراغبني يف  الضيوف  الطبيعة  الفندق وسط  موقع  ويجتذب 

األسبوع، وتوفر البحرية والجبال القريبة فرًصا عديدة لرحالت السري والنزهات الربية.

ميكن لضيوفنا االستمتاع بتجربة تسوق شيقة ومسلية يف مدينة زيوريخ التي تبعد 30 دقيقة 

فقط عن الفندق باإلضافة إىل املنطقة املحلية القريبة. وتوفر مدينة »رابرزفيل« التاريخية فرصة 

أو  املحلية،  القلعة  إىل  الرحلة  مثل  ثقافية  نزهات  واالشرتاك يف  الراقية  البوتيكات  التسوق يف 

االستمتاع بجامل املنطقة عىل منت قارب عرب مياه بحرية زيوريخ. وبفضل تعاوننا مع رشكاء مثل 

»ألباماري« أكرب حديقة مائية يف أوروبا ميكننا تقديم عروض متكاملة وجذابة وحرصية متاًما.

تم افتتاح فندق مارينا الِخن، املعروف باسم ميل »الرتفيه والطعام الجيد« والذي يقع يف 

أقىص بقعة جنوب بحرية زيوريخ، عام 2001 ومتت توسعته عام 2007 ويعترب هذا الفندق 

من فئة 4 نجوم بتصميمه الفريد وأسلوبه الراقي جوهرة حقيقية عىل بحرية زيوريخ، حيث 

توفر غرفه األنيقة كل ما يتمنى الضيوف املميزون من إمكانات التكنولوجيا العالية إىل األرِسَّة 

املريحة للغاية إىل جميع وسائل الراحة.

وتوفر مطاعم الفندق الثالثة املختلفة مع الالونج بار تجربة استجاممية رائعة عىل الواجهة 

واملنشآت  املبهرة  الغروب  بلحظات  مشهور  »الِخن«  ميناء  ألن  فقط  ليس  للميناء،  املائية 

الحائزة عىل جوائز عدة، ولكن أيًضا ملا يوفره من تنوع هائل يف الطعام والرشاب.

مثل  موقعه،  يوفره  الذي  التنوع  من  أكرث  الِخن«  »مارينا  لجاذبية  أخرى  أسباب  وهناك 

الحياة  باالبتعاد عن روتني  األنيقة واإلحساس  العرصية  الشخيص ملوظفيه ومنشآته  االلتزام 

اليومية، برغم أنه عىل بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من مدينة رابرزفيل الجميلة.

ال شك يف أن فندق »مارينا الِخن« سيلهمكم ويثريكم بكل الوسائل!

املثالية  البدء  نقطة  هام  سبري  هوتيل  بلس  ويسرتن  بيست  وفندق  رابرزفيل  مدينة  تعترب 

تقع عىل تخوم بحرية زيوريخ،  التي  الصغرية يف سويرسا،  املدن  إلقامتك يف واحدة من أجمل 

والفندق يقع يف الجزء الذي ميثل القرون الوسطى يف املدينة التاريخية »رابرزفيل«، ويوفر جواً 

ساحراً ومريحاً، حيث ميكن استكشاف املدينة عىل األقدام أو بالدراجة دون حاجة للمساعدة.

إنرتنت  بوصلة  تلفاز ذيك  أيضاً  وبها  ونوًما هانئًا،  مريحة  لتوفر حياة  وجميع غرفنا مجهزة 

رسيعة  السلكية  انرتنت  شبكة  إىل  باإلضافة  العامل،  أنحاء  جميع  من  مبارشة  وقنوات  مبارشة 

مجانية، وميني بار وخزانة خاصة ومجفف شعر وشاورات.

ويقدم مطعمنا »سايوري« الرومانيس األنيق اختيارات متنوعة من أشهى األطباق اليابانية 

من  كبرية  تشكيلة  املنفصل  بار«  »سويش  يقدم  كام  مستوى،  أعىل  عىل  والتايالندية  والصينية 

أطباق السويش الطازجة واملصنوعة يدويًا. أما بار »موجو« األنيق فهو وجهة هواة املوضة، حيث 

يقدم مجموعة كبرية من الكوكتيالت الراقية من جميع أنحاء العامل، من »أمريكانو« إىل »وايت 

رََشن« يف جو راٍق فتان.

ندعوكم لتكونوا جزًءا من هذه املدينة الجميلة، فسوف تحبونها!

www.zuerich.com
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نوفر  ال�ضيف  ويف  ليلة،  و14  و7   6 لالإقامة  احل�رصية  باقاتنا  وتغطي 

�ضفر  بطاقة  اأو  يوًما   14 اأو   7 ملدة  املحلية  القطارات  على  �ضفر  بطاقة 

واإذا  جريندلفالد.  وادي  كامل  يف  احلر  لالنتقال  اأيام   6 ملدة  يوجنفراوبانن 

كنتم ترغبون يف اإقامة ق�ضرية جميلة فنن�ضحكم بباقة »3 اأيام رومان�ضية« 

»�ضميته«  الرتحيب وع�ضاء فاخر يف مطعم  الإقامة وكوكتيالت  ت�ضمل  التي 

اأو قائمة »اأوبرلندر« اأو فوندو �ضينوا يف مطعم »جا�ضت�ضتوبلي« والع�ضاء يف 

مطعم األبتريا�ضني« بالإ�ضافة اإىل هدية وداع جميلة.

القراآن الكرمي و�ضجادة لل�ضالة من مكتب الكون�ضريج عند احلاجة. كذلك مت 

تخ�ضي�ص اأحد اأركان الفندق وجتهيزه ملحبي تدخني »ال�ضي�ضة«.

وبعد ق�ضاء يوم طويل يف منطقة »برنيز اأوبرلند« م�ضتمتعني بالتزحلق 

على املنحدرات املمتدة يف ال�ضتاء اأو القيام بنزهة برية على الأقدام يف ال�ضيف، 

التي  الفندق  �ضبا«  »واحة  يف  ال�ضتجمام  ال�ضحية  املنتجعات  لع�ضاق  ميكن 

داخلي  �ضباحة  حمام  على  وحتتوي  مربًعا  مرًتا   650 م�ضاحة  على  اأقيمت 

ثلجية  ومغارة  فنلندية  و�ضاونا  حيوية  و�ضاونا  بخار  وغرفة  املياه  دافئ 

ال�ضمالية  للجهة  مبهرة  م�ضاهد  على  تطل  و�رصفة  كنايب  وحمام  و�ضاور 

جلبل اآيجر.

على  الفندق  �ضبا«  »واحة  يف  العامل  املوؤهل  الفريق  ي�ضاعدكم  و�ضوف 

اختيار اأف�ضل املعاجلات التي تنا�ضبكم بينما يدللونكم بجل�ضة تدليك رائعة 

حيث ي�ضتخدم خرباوؤنا اأف�ضل الكرميات والزيوت وامل�ضتخل�ضات العطرية 

لتن�ضيط ب�رصتكم وا�ضتعادة حيويتها. اأما اأفخم التجارب هنا فهو منتجعنا 

الذي يحتوي على جاكوزي ويوفر جًوا فريًدا مع  اخلا�ص (برايفيت �ضبا) 

ال�ضموع واملو�ضيقى الرومان�ضية.

وم�ضيفوكم يف الفندق هما ال�ضيد وال�ضيدة اأنيليزه واأوتو هاوزر- زيجر 

اللذان ظال على قمة اإدارة الفندق لأكرث من 30 عاماً حمافظني على تعاي�ص 

رائع بني التقاليد العريقة للفندق  واأ�ضلوب احلياة الع�رصي. لقد اأن�ضاآ منتجعاً 

لكم  الفخامة واخل�ضو�ضية مع خدمة ممتازة يقدمها  اأنيًقا يتمتع بجو من 

من  بال�ضيوف  يرحب  الفندق  وتفاٍن.  وٍد  بكل  الفندق  يف  العاملني  طاقم 

جميع اأنحاء العامل ويوؤكد اأنهم �ضيعودون اإليه مرات اأخرى بعد ما يجربون 

»اإح�ضا�ص �ضفايت�رصهوف« الفريد.

ومع  متاأخًرا  ال�ضتيقاظ  ميكنكم  اأنه  �ضفايت�رصهوف  فندق  تقاليد  ومن 

 11:30 ال�ضاعة  حتى  ي�ضتمر  الذي  الغني  الإفطار  ببوفيه  ت�ضتمتعون  ذلك 

�ضباًحا. اأما يف امل�ضاء فيمكنكم بدء اأم�ضيتكم بتناول املقبالت وامل�ضهيات يف 

البار اأو اأمام املدفاأة يف اللوبي. وكل م�ضاء ميكنكم التطلع اإىل ما �ضتتناولونه 

من اإبداعات كبري طهاتنا الرثية، فهناك 3 مطاعم تدعوكم لال�ضتمتاع باأف�ضل 

اأو  التقليدي  اجلنب  فوندو  تناول  ميكنكم  حيث  ال�ضوي�رصي،  املطبخ  اأطباق 

فيقدمها  الإقامة  وجبة  قائمة  اأما  »جا�ضت�ضتوبلي«،  مطعم  يف  �ضينوا  فوندو 

مطعم »األبتريا�ضني«، كما ميكنكم اكت�ضاف اجلانب ال�ضهي من »جريندلفالد« 

يف مطعم »�ضميته« الذي يقدم القائمة املفتوحة بالإ�ضافة اإىل الأطعمة احلالل 

رعاية  لهم  وهوؤلء  والإ�ضالمية،  العربية  الدول  من  �ضيوفنا  يطلبها  التي 

خا�ضة عندما يكونون �ضيوفاً بالفندق حيث ميكن احل�ضول على ن�ضخة من 

من  بكوب  م�صتمتًعا  �ل�صم�س  دفء  يف  جال�ًصا  نف�صك  تخيل 

�ملكان  تلف  �ل�صم�س  و�أ�صعة  �ل�صاخنة  �صفايت�رسهوف  قهوة 

�لبانور�ما  وجمال  لعظمة  متعجباً  تنظر  بينما  حولك  من 

م�صهد  �إنه  و»يوجنفر�و«؛  و»مون�س«  »�آيجر«  جلبال  �ملذهلة 

ر�ئع حيث يقع فندق �صفايت�رسهوف على �أعتاب قمم جبلية 

ميكن  ل  �جلليد  على  و�لتزلج  للتنزه  م�صمار  و�صط  مهيبة 

مقاومته.

يف  �ضوي�رصا  فنادق  اأف�ضل  اأحد  يعترب  الذي  فندقنا،  يف  اإقامتكم  �ضتكون 

م�ضتوى ال�ضيافة وكرم الوفادة، متعة خا�ضة حيث �ضت�ضتمتعون بفخامة 

الغرف  اإحدى  يف  اإقامتكم  كانت  و�ضواًء  اأجنحته،  و�ضعة  الفندق  غرف  اأثاث 

الرئي�ضي  املبنى  يف  التقليدي  ال�ضوي�رصي  الطراز  على  املريحة  املزدوجة 

للفندق اأو يف جناح فاخر يف اأحد �ضاليهاتنا الثمانية، فاإن جميع غرفنا جمهزة 

اجلو  على  باحلفاظ  الكامل  اإهتمامنا  مع  وع�رصية  متطورة  راحة  بو�ضائل 

التاريخي الفريد للفندق. وقد مت جتهيز جميع الغرف باأجهزة تلفاز ب�ضا�ضة 

م�ضطحة وراديو وتليفون مبا�رص وميني بار وجمفف �ضعر وخزينة خا�ضة 

وو�ضلة واي فاي جمانية للدخول اإىل النرتنت.

ماريو ريتش

مدير التسويق
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اإيجر ومون�ش وروعة ال�سيافة.

عندما تزور اأحد الأ�سدقاء �سوف ت�سعر 

باأنك يف بيتك حتى ولو كنت يف بلد 

اأجنبي . �سوف ت�ستمتع بهذا ال�سعور اأي�سًا 

اأثناء اإقامتك يف GriwaRent،  اأحد اأجمل 

�ساليهات ومنازل العطالت يف �سوي�رسا. 

يوجد املنزل عند �سفح اأكرث اجلبال �سهرة يف 

�سوي�رسا، الثالثي ايجر ومون�ش ويوجنفراو . 

متتع بخدمة فريق العمل لدينا الذي ي�سعد 

بتوجيه الن�سيحة لكم من الألف اإىل الياء.

ترحيب حار لتجربة فريدة 

يف منتجع جريندلفالد.

اإ�سرتخ وا�ستمتع بعطلتك معنا وا�سعر باأنك يف بيتك. ولهذا فنحن 

وت�سلم  الإيجار  عقد  توقيع  من  ابتداء  ون�ساعدك  خدمتك  يف  هنا 

مفتاح وحدتك اإىل اأن نقول لك »وداعا - نراك قريبًا على خري« .

مل�سات قليلة قد تعني فرق كبري

يتيح هذا ال�ساليه اجلبلي الفاخر اإطاللة بانورامية

 !رائعة ملجموعة اجلبال املحيطة به

 يقع ال�ساليه مبا�رسة اأمام جبل اإيجر ال�سهري. وي�سم

 م�ساحة خا�سة للعناية ال�سحية وكاأنه منتجع �سغري

 به �ساونا وجاكوزي. اأما �سكك احلديد اجلبلية

وحمطة التلفريك فال تبعد كثريًا عنه

�شوف ت�شعر مت�مً� وك�أنك يف منزلك

GriwaRent AG
Holiday Home & Chalets
Dorfstrasse 118 . 3818 Grindelwald
Tel. +41 (0)33 854 11 40
welcome@griwarent.ch    www.griwarent.ch

9293



69 68

 ملا ل تتمتع بع�ساء مميز يف جناحك اخلا�ش.

قد ل تريد الذهاب اإىل مطعم الفندق لتناول الطعام، 

ل تقلق فالطعام �سوف ي�سل اإليك �ساخنًا �سهيًا واأنت 

يف مكانك.

ع�ساء خا�ش

ا�ستمتع ب�سفاء واأناقة 

اجلبال والطبيعة ال�ساحرة، 

ا�ستمتع بفخامة وجمال 

�ساليه وفندق »اأ�سبني«.

مرحبا بكم يف فندق و�ساليه 

»اأ�سنب« اأحد اأجمل فنادق 

منتجع جريندلفالد ال�سهري.

تقول املمثلة الإيطالية املعروفة �سوفيا 

لورين »اأن ال�سحر واجلاذبية هما اجلزء 

غري املرئي من اجلمال، والتي بدونهما 

ل ميكن للمرء اأن يكون جمياًل حقًا«. 

وهذا بال�سبط ما نعنيه اأن �سحر وجاذبية 

فندقنا �سوف جتعل من اإقامتكم يف 

منتجع جريندلفالد جتربة ل تن�سى.

 ا�سرتخ وا�ستمتع واأعد

�سحن طاقتك

 
 ي�سم املنتجع جاكوزي وحمامات بخار

 و�ساونا. اإنها حقًا جتربة ا�سرتخاء

وتدليل لن تن�سى

 �سوف تزيد ثراء عطلتك يف

 منتجع جريندلفالد بالتمتع

مبنتجعنا ال�سحي يف فندق اأ�سنب

Alpin Lifestyle Hotel ASPEN
Hotelrooms & Suites
Aspen 1 . 3818 Grindelwald
Tel. +41 (0)33 854 40 00
info@hotel-aspen.ch  
www.hotel-aspen.ch
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ويف هذا املنتجع الجميل ووسط أكرب حديقة فندقية يف سويرسا يقع فندق ومنتجع 

»فالدهاوس فيلمز ماوننت ريزورت أند سبا« يف مكان رائع ومثايل، ففي فصل الشتاء هو 

الصيف هو  الجليد، ويف فصل  التزلج والتزحلق عىل  من أحسن مواقع مامرسة رياضة 

املكان األمثل للنزهات الربية وركوب الدراجات. 

والفندق مثايل أيضاً للعائالت، فهو يوفر كافة اإلمكانات لألزواج والعائالت عىل حد 

سواء، حيث يضم ثالثة دور ضيافة مختلفة، األول يسمى فندق »جراند هوتيل« وهو 

من الطراز الفاخر من فئة 5 نجوم ويتميز تصميمه وديكوراته بروعة وأناقة طراز الزمن 

الجميل، وهناك قرص الضيافة الصيفي املسمى »فيال سيلفانا« والذي يتميز أيضاً بإرشاقته 

سوبرييور  نجوم   4 ذي  التقليدي  السويرسي  الشاليه  فهو  الثالث  أما  الرائعة،  وألوانه 

األبنية  هذه  ومتثل  الدافئ،  وجوه  بالخشب  املكسوة  بغرفه  شاليه«  »سويس  ويسمى 

الثالث املختلفة يف طرازات بنائها وديكوراتها تنويعة واسعة من 150 غرفة وجناحاً تتميز 

جميعها بالفخامة واألصالة وإن تنوعت أشكالها .

ووسط هذه الخيارات ويف أحضان الحديقة الشاسعة من املروج الخرضاء يقع جناح 

متحفاً  أيضاً  يضم  والذي  الراقية  ومطاعمه  األنيقة  بباراته  يتميز  إيبوك«  »بيل  يسمى 

للفندق ونادي لألطفال وقاعة رقص أنيقة من طراز الزمن الجميل، ويعترب هذا الجناح 

بال شك هو محور املنتجع ومركز أنشطته.

ويشتهر فندق فالدهاوس بتميزه يف فنون الطهي وعمل العديد من األطباق العاملية 

املنتجع  أرجاء  األطباق يف  تلك  لتقديم  باإلضافة  ذلك  التقليدية،  السويرسية  واألطباق 

سواٌء يف مطعم »بومودورو« الذي يقدم إبداعات املطبخ اإليطايل التقليدي، أو يف مطعم 

الزمن  جناح  أو مطعمي  السويرسية،  األطباق  أشهى  من  البديعة  بتخصصاته  »كريلر« 

الجميل، أو مطعم »روتوند« مبطبخه املحيل، أو مطعم »إيبوكا« الراقي، باإلضافة إىل أي 

من بارات الفندق الخمسة.

وال يقترص األمر عىل االهتامم باملطاعم والطعام، بل تويل إدارة الفندق إهتامماً كبرياً 

حيث  األطفال  نادي  يف  باستضافتهم  وذلك  اليوم  طوال  لعائالتهم  املصاحبني  بالصغار 

ميكنهم االستمتاع مبطعمهم الخاص وألعابهم ويف الصيف ميكن لألطفال األكرب سناً قضاء 

بضعة أسابيع يف املخيم الشهري »جيه يت« القريب من الفندق.

وهناك إهتامم خاص بالصحة والجامل، حيث يضم الفندق  مركز صحي حديث يقع 

عىل مساحة 3 آالف مرت مربع حيث ميكن للضيوف االستمتاع من بني خيارات واسعة 

من املعالجات وجلسات التدليك املتنوعة ودروس اللياقة البدنية التي تتدرج من دروس 

اليوجا إىل أكرث عمليات الفحص الطبي تفصيالً والذي تقوم به مستشفى »كانتون شبيتال 

كور« وهي من أفضل مستشفيات سويرسا ال تبعد كثرياً عن املنتجع. 

زيوريخ،  مدينة  من  الساعة  حوايل  بعد  عىل 

وعىل هضبة جبلية مشمسة يف أحد أكرث املواضع 

األلبية تفرًدا يف منطقة األلب السويرسية، يقع 

يتمتع  الذي  »فيلمز«،  الجميل  الجبيل  املنتجع 

سويرسا،  يف  الشمس  أشعة  من  نسبة  بأكرب 

ويعتربه الكثريين جنة حقيقية لقضاء العطالت، 

خاصة عشاق ومحبي الهدوء والسكينة.
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وهو  املدينة،  حافة  ومبحاذاتها عىل  نيوشاتل  بحرية  فوق  »باالفيت«  فندق  يقع 

مالذ رائع للراغبني يف الهدوء والسكينة عىل بعد 10 دقائق بالسيارة أو 30 دقيقة 

عىل األقدام من وسط املدينة، كام يقع عىل بعد ساعة ونصف الساعة من مطار 

جينيف وعىل بعد ساعة وخمس وأربعني دقيقة من مطار زيوريخ.
يتكون الفندق من 40 كوًخا مستقالً تطل عىل البحرية وجبال األلب، و24 منها تقع مبارشة 

فوق املاء. وتبلغ مساحة كل كوخ حوايل 68 مرتًا مربًعا وتم تجهيزه بدوش وحامم مع جاكوزي 

وتواليت منفصل، وميني بار وماكينة قهوة، وخزنة خاصة، ودخول مجاين عىل اإلنرتنت وتلفاز 

بشاشة مسطحة، ورشفة خاصة، وإمكانية الوصول املبارش للبحرية بالنسبة لألكواخ الواقعة عىل 

الشاطئ. ويضم الفندق مطعم »ال تابل دو باالفيت« الذي تم تجديده يف 2014 ويقدم الشيف 

ويسع  املتوسط،  البحر  نكهات  إىل  باإلضافة  املحلية  املنتجات  من  إبداعاته  باجيت«  »فرانك 

املطعم 80 فرًدا باإلضافة إىل 50 فرًدا يف الرشفة، وجدير بالذكر أن املطعم حاصل عىل 13 نقطة 

من دليل »جولتميلو«. أما بار الفندق فيقدم تشكيلة كبرية من الكوكتيالت.

للصحة يقدم  فرًدا، ومركزًا  قاعتي مؤمترات تسع لعدد ما بني 15 و50  أيضاً  الفندق  ويوفر 

كافة الخدمات ويوفر الفندق أيضاً خدمة النقل من وإىل املطار أو محطة القطار حسب الطلب 

مع نقل مجاين لوسط املدينة، باإلضافة إىل ذلك هناك موقف مجاين خارجي للسيارات يسع 40 

سيارة. ومبوقعه عىل ضفاف بحرية نيوشاتل يعترب فندق »باالفيت« واحة من الهدوء والسكينة 

وينتفع الفندق بفضل موقعه بأكرب حامم سباحة طبيعي يف سويرسا حيث يوفر إمكانية مامرسة 

الدراجات  وركوب  والتجديف  بالقوارب  اإلبحار  مثل  املائية  واألنشطة  الرياضات  من  العديد 

والجولف والرحالت الربية عىل األقدام.

يقع مخيم الصغار والشباب تحت العرشين JTC يف منطقة املنتجع الجميل 

»فليمز-الكس« يف منطقة جبال »جراوبوندن«، وتتمتع إدارته بخربة هائلة 

ونجاح مستمر ألكرث من 40 عاًما يف تنظيم املخيامت يف سويرسا.
»روز- بإدارته  ويقوم  عائالت  بواسطة  اململوكة  املؤسسات  من  يت يس«  »جيه  ومخيم 

ماري« و«برينارد« و«جيلز« من عائلة »ريبوند«، ويتواجد املديرون بشكل دائم أثناء مدة 

املخيم حيث يتوىل »برينارد« وهو أستاذ اللغات والتاريخ االهتامم بدورات تعليم اللغات، 

وتقوم »روز-ماري« وهي استاذة لغات وعلوم رياضية بإدارة العاملني وتنظيم برامج املخيم 

ومهمة »جيلز« العضو املنتدب االهتامم باألمور اللوجستية والتسويق.

ويوفر مخيم »جيه يت يس« بيئة آمنة لتجربة فريدة للتعلم واالكتشاف واملشاركة، وليس 

الجميع.  بني  املتبادل  االحرتام  وتنمية  موظفينا  واحرتافية  املخيمني  صحة  من  أهم  عندنا 

ويرحب املخيم بالبنات واألوالد من سن 7 إىل 16 سنة، وغالبًا ما يكون املخيمون والعاملون 

الجميع وبناء صداقات  للتفاعل بني  العامل مام يوفر فرصة خاصة  أماكن مختلفة من  من 

جديدة. كام يوفر »جيه يت يس« أيًضا فرصة فريدة ملخيم اليوم الواحد ألعامر ما بني 6 و16 

الربنامج شهادة بعد  القيادة لألعامر بني 14 و16 سنة ويعطي  لتعلم فنون  سنة وبرنامج 

النجاح يف االمتحان. إن مستوى الخدمة التي نقدمها تضاهي مثيلتها املقدمة يف الفنادق 

الدفع كام  التقديم أو  فئة 5 نجوم، حيث نوفر لكم كل يشء عىل اإلنرتنت سواٌء طلبات 

غرفًا  ونوفر  مكاتبنا؛  طريق  عن  املطبوعة  االستامرات  صيغة  يف  أيًضا  متوفر  يشء  كل  أن 

أجود  ونقدم  الخاص   غرفة حاممها  ولكل  األكرث  أرسة عىل   3 تضم  دامئًا  ومعقمة  نظيفة 

أنواع الطعام الطازج؛ ويوجد بوفيهات مفتوحة وتُنظَّم أمسيات ذات موضوعات متكاملة 

وحفالت للشواء والنزهات الخلوية، كام نوفر إمكانات مامرسة جميع الرياضات مع توفري 

األدوات املستخدمة، وأيًضا إمكانية حجز الغرف وتذاكر الطريان وتنظيم رحلة أبنائكم مبا 

لهم من  فيها الطائرات الخاصة من أي مكان ونقوم باستقبال أبنائكم يف املطار وميكن أن نُقِّ

أي مكان يف العامل، باإلضافة إلمكانية توفري سيارة بسائق لخدمتكم أثناء إقامتكم يف املنطقة.

لدى  مستوى  اختبار  املخيمون  يأخذ  حيث  اللغات  يف  دورات  املخيم  برنامج  ويشمل 

وتكون  املثالية،  التعليمية  البيئة  تشكل  واألعامر  املستويات  أن  من  للتأكد  وصولهم 

الفصول بحد أقىص 10 تالميذ. أما يف الربنامج الريايض إذا كنت ترغب يف تحسني املهارات 

لتعليمك  االستعداد  أهبة  عىل  والخرباء  املستشارين  فإن  لألداء  التدريب  أو  االكتشاف  أو 

وتدريبك يك تنافس بقية املخيمني. وعند الوصول إىل املخيم فإن كال من املشرتكني يختار 

مبساعدة مرشف األنشطة التي يرغب يف مامرستها أو تجربتها. 

ويسري اليوم العادي من أيام املخيم كالتايل: االستيقاظ يف الساعة 7 و45 دقيقة ثم الفطور 

من الساعة 8 و15 دقيقة إىل 8 و45 ثم فصول االنجليزية أو الفرنسية أو األملانية أو اإلسبانية 

من الساعة 9 و30 دقيقة إىل الساعة 11 و45 دقيقة، ثم يف الساعة 12 ظهرًا يتناول الجميع 

املتنوعة  الظهر لألنشطة  الساعة 1 والنصف بعد  الغداء وبعدها فرتة اسرتخاء، ويف  وجبة 

م وجبة العشاء يف الساعة 6 و30  ثم العودة إىل املخيم يف الساعة 5 و45 دقيقة حيث تُقدَّ

دقيقة، ويف الساعة 8 والنصف ملزاولة األنشطة الفنية والثقافية، ثم يأيت وقت النوم ما بني 

الساعة 9 والساعة 10 و30 دقيقة مساًء. 
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يقع فندق �ستارلينج لوزان يف مكان مثايل ومتميز يف مدينة 

لوزان مطالً على بحرية جنيف يف منظر رائع، وعلى مركز رولك�س 

االأخرى،  الناحية  يف  املدينة  يف  نوعه  من  الوحيد  التعليمي 

كما يبعد 40 دقيقة فقط من مطار جنيف الدويل و10 دقائق  

بال�سيارة من و�سط مدينة لوزان. 

بالقرب من �ضبكة  املتميز  ملوقعه  للفندق ب�ضهولة نظراً  الو�ضول  وميكن 

الطرق ال�رصيعة يف املنطقة ويرحب الفندق واإدارته دائماً بزواره و�ضيوفه 

ديكورات  ذات  وجناحاً  غرفة   154 وي�ضم   ومبتكرة.  حديثة  اأجواء  يف 

فخمة وجمهزة كلها باأحدث التقنيات، وبع�ضها له �رصفة خا�ضة تطل على 

البحرية.

و�ضوف يتمتع �ضيوف الفندق مبجموعة خمتارة من الأطباق الإيطالية يف 

مطعم بي�ضرتو 31 والتي يقوم  بتجهيزها جمموعة من اأمهر طهاة �ضوي�رصا 

Starling Hotel Lausanne   -   Route cantonale 31     
CH-1025 Saint-Sulpice         Tel: +41 21 694 85 85
contact@shlausanne.ch     www.shlausanne.com

واأكرثهم خربة، كما �ضيمكنهم ال�ضرتخاء يف جو مريح يف منطقة الأ�ضتقبال 

يف اأي وقت خالل النهار والتمتع بقائمة مثرية من امل�رصوبات اخلفيفة. 

املمتد  الأخ�رص  مبحيطها  الكبرية  الفندق  �رصفة  اكت�ضاف  يفوتك  ول 

اأي�ضا  الفندق  ويقدم  الألب.  وجبال  جينيف  بحرية  على  الفريدة  واإطاللته 

5 قاعات اجتماعات للتعديل ب�ضكل كامل مع �ضوء النهار الطبيعي وب�ضعة 
اليوم  طوال  مفتوحة  البدنية  للياقة  خا�ضة  و�ضالة  �ضيفاً،   250 اإىل  ت�ضل 

منها  جزء  ال�ضيارات،  خا�ص  ملواقف  بالإ�ضافة  ذلك  الإ�ضبوع  مدار  وعلى 

أفضل مغطى والباقي مفتوح وكالهما موؤمن من قبل اإدارة الفندق. العريقة يف  السويرسية  الفندقية  التقاليد  الحي عىل  املثال  الفندق هو  هذا 

صورها. يتمتع فندق »ماندارين أورينتال« مبوقع متميز عىل نهر الرون يف قلب مناطق 

مبا  لهام  نظري  ال  ورفاهية  خدمة  ويقدم  بجينيف،  األثرية  واملواقع  واألعامل  التسوق 

يجعله االختيار املثايل للرتفيه واألعامل عىل حد سواء.

يف  األجنحة  تحتوي  كام  بالرحابة،  تتميز  وجناًحا  غرفة   197 عىل  الفندق  يحتوي 

الطابق السابع عىل رشفات خاصة تطل عىل مشاهد رائعة لنهر الرون واملدينة القدمية 

عام  للفندق  الكامل  التجديد  وبعد  بالثلوج.  دامئًا  املكسوة  بقممها  املحيطة  والجبال 

2013 تم تزيني الغرف واألجنحة بألوان أرضية دافئة مثل لون الشوكوالته والبيج والبني 

واألرجواين مع تركيز عىل الفن الحديث والتكنولوجيا العالية. ويفخر الفندق باحتوائه 

منفصل  استحامم  حوض  عىل  غرفة  كل  تحتوي  حيث  املدينة  يف  حاممات  أكرب  عىل 

وشاور فسيح. وقد وفرت التجديدات التي متت مجموعة من الغرف واألجنحة الصغرية 

الجديدة يف الطابق السادس مبا فيها جناح »رويال ماندارين سويت« مبساحة 210 مرتًا 

مربًعا ومصعد خاص به. وتجمع هذه الغرف الفسيحة بني التصميم املعارص مع األناقة 

الفائقة والديكور الرائع بألوان الفوشيا )األرجواين( والفيض أو تنويعات رقيقة من اللونني 

الذهبي والعنايب مع حاممات من الرخام اإليطايل.

باي  »رازوي  املسمى  »ميتشيلني«  دليل  نجوم  عىل  الحائز  الفندق  مطعم  ويقدم 

الهندي  الطعام  يف  املتخصص  باتيا«  »فينيت  الشهري  الشيف  مطبخ  إبداعات  فينيت« 

من  جزء  وهو  سود«  »لو  البحرمتوسطي  األسلوب  ذو  الرباسريي  مطعم  أما  املتطور. 

محموعة »ليون براسرييز نورد-سود« التي أسسها الشيفان املشهوران عامليًا والحاصالن 

عىل أعىل الجوائز »بول بوكيوز« و«جان فلوري«، فيقدم أشهى األطباق طوال اليوم. 

بلون  الخشب  من  بديكور  يتميز  فاخر  بار  وهو  أورينتال«  »ماندارين  بار  وهناك 

البار مفتوح طوال  الغامق.  باللون األزرق  الجلد والقطيفة  الشوكوالته مع مقاعد من 

اليوم طوال أيام األسبوع ويقدم قامئة كوكتيالت كبرية وأطباق املشهيات اللذيذة وعلب 

وجبات البنتو طوال اليوم مع عرض وخدمة راقية متميزة.
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وضع فندق شوِجن جراند هوتيل مفهوًما جديًدا ملصطلح الرفاهية الفندقية والتمتع بالصحة 

والعافية. ويتمتع مبنى الفندق الفريد بجامل العامرة الخارجية والتصميم الداخيل. ومع 

الخمسة سوف  الفندق  مطاعم  ومع  بالفندق،  الخاص  املعلق  القطار  إكسربس«  »شوِجن 

يستمتع ضيوفة كثرياً أثناء إقامتهم.
ويتكون فندق » شوِجن جراند هوتيل« من 130 غرفة وجناًحا مجددة بالكامل متثل مزيًجا من البذخ 

والتناغم، كام توفر الحاممات الفسيحة الفخمة بالغرف تجربة عرصية للرفاهية مع إطاللة ال تُضاهى عىل 

مشاهد جبل »أروزا« الرائعة. وتوفر مطاعم الفندق الخمسة تنوًعا مذهال يف عامل الطهو وأطايب الطعام 

حيث تلتزم بتقديم مطابخ بسيطة وعملية تهتم بشدة باملنتجات الطازجة واألعشاب والنكهات التي تفتح 

الشهية التي تَُعد بأسلوب خاص غري اعتيادي بواسطة مجموعة من الطهاة املحرتفني. 

الفريد  املنتجع  هذا  يف  يَخرَبوا  أن  الضيوف  يستطيع  مربع  مرت  آالف   5 ومساحة  طوابق  أربعة  وعىل 

الراحة  التي تفيض إىل جو من  الطبيعية  العنارص  الحرارة والصخور والضوء واملاء، وهي  بعًدا جديًدا من 

إىل  الطبيعية  الساونا  مشاهد  من  املكان،  خالل  الخافت  املتناغم  التصميم  ويرسي  والهدوء.  واالستجامم 

بأحدث  املجهزة  الكبرية  اللياقة  منطقة  وتكمل  الحرصية؛  »سبا«  الـ  وأجنحة  املتنوعة  السباحة  حاممات 

األجهزة واملعدات اإلمكانيات العديدة ملنتجع »شوِجن بريجواز«. وللفندق طعم خاص يف موسم الصيف 

حيث يجعله جو الصيف الجبيل املعتدل املكان األمثل لنزهات السري وركوب الدراجات ولعب الجولف يف 

أعىل مالعب الجولف ذات الـ 18 حفرة ارتفاًعا وأكرثها تحديًا يف أوروبا حيث تقع عىل ارتفاع 2000 مرت.
والفندق عضو مبجموعة »شوِجن هوتيل جروب« التي تدير مجموعة من الفنادق الفاخرة يف سويرسا.

سان  »كارلتون  لفندق  املميزتان  السمتان  هام  والحرصية  الخصوصية 

موريتز« الذي يفتح أبوابه لفصل الشتاء من أوائل ديسمرب حتى منتصف 

ثري  بعامل  الحواس  نجوم   5 فئة  من  الفاخر  الفندق  هذا  يأرس  إبريل. 

أعىل مستوى وبكرم ضيافته  الطعام من  أطايب  وبإبداعاته من  باأللوان 

الذي ال يُبارى؛ كام يوفر الفندق أعىل مستويات الراحة يف أجنحته الـ 60 

الكبرية والصغرية عىل حد سواء، بالكثري من الضوء ورحابة املكان. 
لسامته  طبًقا  تشكل  قد   1913 عام  بُني  الذي  كارلتون  فندق  أن  التفاصيل  تؤكد 

التاريخية؛ كام أن التجديد الشامل الذي تم عليه عام 2007 مل يحافظ فقط عىل الشكل 

التي  الفسيحة  الـ 60 جناًحا  أما  التاريخية.  قيمه  للفندق ولكنه حافظ عىل  الخارجي 

يحتوي عليها الفندق فتوفر أعىل مستويات الراحة وأحدث تكنولوجيا العرص؛ كام أنها 

تقع عىل الجهة الجنوبية بإطاللة رائعة عىل بحرية سان موريتس، ويحتوي بعضها عىل 

بلكونات أو رشفات توفر نقاط نظر باهرة عىل العديد من األحداث والفعاليات املحلية 

التي تُقام يف املنطقة. ويعترب جناح »كارلتون بنتهاوس« األكرب يف سان موريتز، حيث تبلغ 

مساحته 386 مرتًا مربًعا ويضم 3 غرف نوم فسيحة لكل منها حاممها الخاص، وغرفة 

معيشة ومنطقة لتناول الطعام تحتوي عىل مدفأة مفتوحة، باإلضافة إىل مطبخ مجهز 

بالكامل و5 رشفات تطل عىل أجمل املشاهد الطبيعية البانورامية للوادي. أما املناطق 

يف  ويقعان  أصليتني  مدفأتني  عىل  يحتويان  اللذين  والبار  اللويب  مثل  بالفندق،  العامة 

طابق »ِبل إتاج«، فهي تتمتع أيًضا بالرحابة وتوفر للضيوف العديد من األماكن للقراءة 

أو االسرتخاء واالستمتاع باللحظة.

فمطعم  األطباق؛  وألذ  أشهى  الفندق  مطعام  يقدم  الطعام  وقت  يأيت  وعندما 

»رومانوف« الذي يقع يف طابق »ِبل إتاج« التاريخي يقدم إبداعات مطبخه الكالسيكية 

أروع  موريتس«  فيتوريو-سان  »دا  مطعم  يقدم  بينام  األناقة،  بالغ  محيط  يف  الراقية 

إبداعات املطبخ األصيل يف جو حميمي متميز، كام يعترب بار ولويب الفندق مع رشفتهام 

املفتوحة املكان املثايل لالسرتخاء والراحة مع غداء من أشهى املشويات.

أما املنتجع الصحي بالفندق الذي انضم بعد افتتاحه عام 2007 مبارشة إىل مجموعة 

أبرز املنتجعات الصحية »ليدنج سبا« فيقع عىل مساحة 1200 مرت مربع يف 3 طوابق 

ويتكون من 6 غرف عالج مختلفة حيث يستطيع الضيوف الحصول عىل مختلف أنواع 

املساج ومعالجات التجميل بينام يستمتعون بجامل لوحات السقف املبهرة. 

إن اإلقامة يف هذا الفندق الذي يعترب جوهرة تاج سان موريتز توفر أكرث من مجرد 

الضيوف  بجميع طلبات  يعتنون  بالفندق  فالعاملون  اإلمكانات،  كل  مع  لطيفة  عطلة 

الشخصية من أجل ضامن رضائهم الكامل. الفندق عضو مجموعة فنادق »شوِجن«.

Tschuggen Grand Hotel
Sonnenbergstrasse 
7050 Arosa
Tel. +41 (0)81 378 99 99
Fax +41 (0)81 378 99 90
Email info@tschuggen.ch
www.tschuggen.ch

Carlton Hotel St. Moritz
Via Johannes Badrutt 11
7500 St. Moritz
Tel +41 (0)81 836 70 00    
Fax +41 (0)81 836 7001
Email info@carlton-stmoritz.ch
www.carlton-stmoritz.ch
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املكونات:

رسطان البحر: 8 قطع من رسطان البحر، 25 جراًما من زبدة رسطان البحر, ملح ناعم. 

زبدة رسطان البحر: 250 جراًما من مخلب رسطان البحر، 500 جرام من الزبدة غري اململحة.

زبدة بذر اليانسون: 125 جراًما من الزبدة اململحة، 125 جراًما من الزبدة غري اململحة
8 جرامات من بذر اليانسون

زيت الكرفس: 300 جرام من أوراق الكرفس،  300 ملم من زيت الزيتون األخرض

الصلصة: 120 ملم من عصري تفاح »جراين سميث«، 80 جراًما من زبدة بذر اليانسون
50 جراًما من زيت الكرفس، 3 ورقات صغرية من أوراق شجرة القرفة )خرضاء وطازجة(

فروع الكرفس: 2 من سيقان الكرفس األخرض الفاتح، 80 ملم من مرق الخرضاوات, 10 جرامات 
من الزبدة غري اململحة،  20 جراًما من زيت الكرفس، »ملح بحري 

طريقة العمل:

رسطان البحر: يتم إعداد رسطان البحر وتركه ليربد يف درجة حرارة منخفضة. عندما يجهز يحمر 
عىل بالنكا يف درجة حرارة 180. تُضاف مكعبات الزبدة حتى تذوب وتُنَقع يف املحار. تُجمع الزبدة 

وتُصفى من خالل قامش الجنب، ثم ترُتك جانبًا.

زبدة بذور اليانسون: مُتزج أنواع الزبدة املخفوقة وتُضاف بذور اليانسون املطحونة وتُنقع يف 
الثالجة، ثم مُترر خالل غربال شبيك دقيق.

زيت الكرفس: تُسلق أوراق الكرفس يف ماء مغيل ثم تُعرَّض للامء البارد برسعة من أجل تثبيت 
ى وتُضغط برفق. تُوضع يف وعاء الخالط وتُغطى متاًما بالزيت، ثم تُخلَط. يُصفى الزيت  اللون. تَُصفَّ

خالل قامش الجنب ثم ترُتك جانبًا يف الثالجة.

الصلصة: يَُسخَّن عصري التفاح دون الوصول للغليان ويخفق يف زبدة بذر اليانسون وتُضاف أوراق 
ى ويَُقلَّب يف زيت الكرفس. تُضاف التوابل. القرفة املقطعة وتُنَقع ملدة دقيقتني. يَُصفَّ

النجوستين بزبدة المحار

سيقان  من  الخيوط  إلزالة  الكرفس  قواعد  وتَُكرسَّ  تَُقرشَّ  الكرفس:  فروع 
الكرفس. تُطهى عىل نار هادئة مع مرق الخرضاوات وبعض الزبدة حتى تطرى. 

نحفظ العصارة ليك يُدَهن بها الكرفس. ترُبَّد سيقان الكرفس ثم تُقطَّع إىل قطع 

بطول 7 سم، وترُتك جانبًا. عندما تجهز تُدَهن سيقان الكرفس مبرق الخرضاوات 

وزيت الكرفس.

اللم�سة الأخرية والتقدمي:

املستحلب  يَُصب  البحر.  يُضاف رسطان  ثم  الشوربة  الكرفس يف طبق  يُوَضع 

ضئيل  مقدار  يُضاف  البيجونية.  وزهور  »أستينا«  رشاد  نبات  براعم  وتُضاف 

من ملح البحر »مالدون« عىل رسطان البحر ونختم بإضافة قطرات من زيت 

الكرفس.

Beau-Rivage Palace

السيدة آن-صويف بيك هي شيف مطعم ميزون بيك يف فندق بوريفاج 

باالس الشهري يف لوزان وهى حاصلة عىل 3 نجوم من دليل »ميتشيلني« 

عام 2007، و4 نجوم من دليل »بوتان جورمان« 2008، و20 نقطة من 

دليل »جولت-ميلو«، و4 نجوم من دليل »شامبريار« 2007.

»املرأة  جائزة  مثل  الجوائز،  من  العديد  عىل  آن-صويف  حصلت  وقد 

الفنون عام 2008، وجائزة »شيف السنة« عام 2007 من  الذهبية« يف 

مجلة الشيف، وجائزة »شيف السنة« عام 2007 من دليل »شامبريار«.  

ألفت عدة كتب، من بينها »سكوك-1 وصفات لكل األيام«  و»سكوك2-  

وصفات للمتلقني« وهام عبارة عن دروس يف فن الطبخ.
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املكونات:

»هامركربونارا« ألربعة أشخاص:

2 رسطان البحر الكندي

175 جراًما من مكعبات اللحم املقدد

400 ملم من صلصة رسطان البحر

2 صفار بيض

120 جراًما من جنب البارميزان املبشور

500 جرام من مكرونة التالياتليل أو االسباجيتي

1 فص ثوم

50 جراًما من الزبدة

1 جزرة مقرشة

نصف عود كرفس مقرش

1 غصن زعرت

طريقة العمل:

نضيف رسطان البحر )الرأس أوال( إىل الخرضاوات )الجزر والكرفس( يف حالة الغليان 

ونطهوها ملدة دقيقة لكل 100 جرام من املكونات مع إحكام الغطاء، وبعد مرور مدة 

الطهو املالمئة ننزع رسطان البحر ونفصله عن الكالبات، ثم نطهوها لدقيقتني أخريني. 

نضع رسطان البحر يف ماء بارد وبهذا تنتهي عملية الطهو.

نشق رسطان البحر بالطول ونخرجه من قرشته ونكرس الكالبات واملفاصل ونضعها مع 

الذيل عىل طبق منفصل.

نطهو التالياتليل نصف طهو ويف الوقت نفسه نضع مكعبات اللحم املقدد املسلوقة 

مع الزبدة يف مقالة ونطهوها ببطء ثم نبعدها عن النار. 

نخلط صفار البيض مع صلصة رسطان البحر وجنب البارميزان املبشور. 

نضع قليال من الزبدة يف مقالة عىل النار حتى تذوب ثم نضيف فص الثوم املطحون 

مع غصن الزعرت ونسخنها برفق. 

نصفي التالياتليل ونضيفها إىل الطاسة مع مكعبات اللحم و100 جرام من مرق الطبخ 

مع خليط صفار البيض وصلصة رسطان البحر، ويقلب الكل عىل نار متوسطة حتى 

تتامسك )مع مالحظة عدم تسخينها بشدة حتى ال يتخرث صفار البيض(. 

ثم نضع نصف رسطان البحر الدافئ )مع نصف قرشته للتزيني( عىل طبق باستا.
الشيف سباستيان ديجامن هو كبري طهاة فندق إيدن أو الك ويتميز بشغف كبري 

بفن الطهي ولديه خربة عاملية كبرية يف هذا املجال وأسس مهنة ناجحة يف مجال 

الطهي واملطابخ، كام أنه يتطلع إىل التحدي الجديد بعمله يف هذا الفندق الفاخر 

عىل بحرية زيوريخ. وهو من أصل أملاين ويبلغ من العمر 35 عاًما وبدأ مشواره 

املهني يف »تيجرينزي« يف أملانيا، وعمل يف العديد من املطاعم البارزة يف هامبورج 

وفريتهايم، وواصل رحلة عمله يف لندن ومنها إىل سويرسا، وقد حصل عام 2006 

عىل جائزة فن الطهي »بيري تايتنجر« الـ 40 يف سويرسا.

طبق الهامركربونارا من سرطان 
البحر بجبن البارميزان

106107



8889

املكونات:

400 جرام من مكرونة االسباجيتي

12 حبة من الطامطم املجففة يف الزيت

2 فص ثوم

15 جراًما من البقدونس

8 حبات من طامطم الكرز

400 جرام من بلح البحر والجمربي وسمك الحبار

1 حبة بصل أحمر

400 ملم من مرق الخرضاوات

طريقة العمل:

تُصفى الطامطم وتُقطع إىل رشائح.

يُقطع الثوم إىل رشائح صغرية ويفرم البقدونس جيًدا

 تُقطع طامطم الكرز إىل نصفني ويُقطع البصل األحمر إىل رشائح.

تُطهى املأكوالت البحرية يف زيت الزيتون، وعندما تنفتح الصدفات تُخرج منها ما 

بداخلها من املأكوالت البحرية.

يُطهى البصل األحمر والثوم يف زيت الزيتون ثم تُضاف الطامطم املجففة وطامطم 

الكرز وتُكىس باملرق.

يتم عمل املكرونة بالطريقة املعروفة ويراعى عدم اإلفراط يف مدة الطهي.

تُتبل املأكوالت البحرية ثم تُضاف إىل املكرونة املطهوة.

 يتم تزين الطبق بالبقدونس األخرض ويقدم ساخناً.

زهور   مع  اسباجيتي  مكرونة 
البحر )المأكوالت البحرية(

يبلغ الشيف مايكل كوبر الـ 48 من عمره وولد يف مدينة كولون األملانية 

ويعمل يف فندق فيكتوريا – يونجفراو يف منتجع إنرتالكن الشهري كشيف تنفيذي 

منذ األول من أغسطس 2012. والشيف كوبر حاصل عىل درجة علمية يف فن 

الطهي وتخرج منها ليعمل »كشيف« وله أكرث من 30 عاماً من الخربة العاملية يف 

مجال الطهي، وقد عمل يف العديد من الفنادق العاملية مثل شرياتون ديب والقاهرة 

وزغرب، ويف فندق دودلر جراند هوتيل زيوريخ ويف كورسال برين إيه جي وهو 

متزوج وأب لثالثة أطفال.
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املكونات:

320 جراًما من فيليه »زاندر«، عصري ليمون وملح وفلفل أبيض, 2 جراًما من زيت 

عباد الشمس، 5 جرامات من الزبدة اململحة, نبات إكليل الجبل الطازج )روزماري( 

املبشور والزعرت والفجل الحار الطازج

السفرجل: 40 قطعة من رشائح السفرجل )سمك 3 ملم(, 20 جراًما من عصري 
الربتقال الطازج، 30 جراًما من عصري السفرجل, 5 جرامات من العسل, 5 جرامات من 

الزبدة، ملح وفلفل وزعرت طازج

البطاطس الزرقاء: 40 قطعة من رشائح البطاطس )سمك 3 ملم(، 5 جرامات من 
زبدة الطهو وملح وفلفل أبيض

الفجل: 4 قطع من الفجل، 5 جرامات من زبدة الطهو وملح وفلفل أبيض

مرق التخليل: قليل من زيت اللفت, قليل من خل السفرجل
توابل لتحسني املذاق

الصلصة: 100 جرام من زبدة السمك البيضاء, ما تبقى من السفرجل, 20 جراًما من 
خل السفرجل، 20 جراًما من الكرمية الكثيفة املخفوقة, فلفل أحمر مطحون وملح 

وفلفل

التزيني: يُضاف عصري الربتقال بعد غليه برفق مع العسل، تُضاف الكزبرة الخرضاء 
الطازجة مع أنواع الفلفل املوجودة

التجهيز:

تُوضع رشائح السفرجل مع عصري الربتقال وعصري السفرجل والعسل والزبدة وامللح 

والفلفل والزعرت يف حقيبة »سوس-فيد« )حقيبة بالستيكية مفرغة من الهواء توضع يف 

املاء الساخن( وتُطهى بالبخار يف درجة حرارة 95 مئوية ملدة 15 دقيقة.

تُطهى البطاطس مع الزبدة وامللح والفلفل بالبخار بالطريقة نفسها ودرجة الحرارة 

نفسها ملدة 8 دقائق، يُطهى الفجل بعد غسله مع الزبدة وامللح والفلفل بالبخار 

بالطريقة نفسها ودرجة الحرارة نفسها ملدة 12 دقيقة. يُغسل البقدونس ويجفف يف 

قطعة قامش وتُنزع أوراقه.

طريقة العمل:

يُنكه فيليه زاندر بعصري الليمون ويطهى حتى يصبح هًشا وقبل النهاية بقليل نضيف 

الزبدة اململحة وإكليل الجبل )روزماري( والزعرت.

قبل التقديم ، يُوضع قليل من الفجل األحمر املبشور.، نُخرج السفرجل والبطاطس 

والفجل ونسخنها قليال، ثم نتبلها بزيت بذور اللفت وخل السفرجل.

نغيل مرق السفرجل وخل السفرجل والزبدة البيضاء حتى يصبح له رغوة ويتبل 

لتحسني املذاق قبل تقدميه مع الكرمية املخفوقة.

التقدمي:

تُوضع رشائح السفرجل والبطاطس عىل هيئة مروحة يف دائرة حول الطبق.

يُقدم فيليه زاندر مع أطراف الكزبرة الخرضاء وُمنكِّه الربتقال والفجل.

يُضاف قليل من الصلصة والفلفل املطحون.

سمك الفرخ المقلي مع السفرجل 
والبطاطس الزرقاء

ولد الشيف جريجور زميرمان عام 1970، وهو يتقلد منصب كبري الطهاة يف فندق 

بيلفيو باالس برين منذ عام 2007، ويعترب من أشهر الطهاة يف سويرسا خاصة وأنه 

يعمل األن يف الفندق الرسمي يف العاصمة السويرسية والذي يستقبل الوفود 

الرسمية التي تزور العاصمة من جميع أنحاء العامل كام تقام فيه العديد من 

الوالئم والحفالت، مام أعطى الشيف والفريق املعاون له خربة قوية يف مجال 

إعداد األطباق ألعداد كبرية من الضيوف. وباملصادفة كان الشيف زميرمان قد بدأ 

مشواره املهني يف الفندق نفسه منذ حوايل 20 عاًما.
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املكونات:

650 جراًما من لحم الضأن, 5 جرامات من الزعرت, 50 جراًما من الزبادي )اليوغورت(

5 جرامات من معجون الفلفل العريب الحار, 600 جرام من الباذنجان

60 جراًما من البصل, 3 جرامات من الثوم, 40 جراًما من اللبنة

20 جراًما من عصري الليمون, 300 جرام من البطاطس

60 جراًما من الزبدة, 5 جرامات من جوزة الطيب

35 جراًما من الفاصوليا الخرضاء, 100 جرام من طامطم الكرز

3 جرامات من الزعرت املجفف, 100 جرام من لحم كتف الضأن املفروم

10 جرامات من البصل, 5 جرامات من البقدونس

2 جرام من البهارات, 50 جراًما من العجني املرقوق

ملح, فلفل أبيض مطحون, فلفل أسود مطحون

طريقة العمل:

يتبل لحم الضأن )3 قطع لكل طبق( بالزعرت املقطع والزبادي ومعجون الفلفل الحار 

ملدة 6 ساعات.

تُجهز الفاصوليا وتسلق لفرتة وجيزة يف ماء مملح ثم تربد يف ماء مثلج.

تُغسل البطاطس وتُسلق بقرشها نصف سلق يف ماء مملح وترتك لتربد.

يُفرم الثوم والبصل والبقدونس والزعرت جيًدا، ويُقرش الباذنجان بسكني من جميع 

الجوانب.

تُبرش البطاطس بجانب املبرشة الخشن وتُتبل بامللح والفلفل وجوزة الطيب ثم تُقىل 

بالتساوي وتوضع يف شكل الكعكة وتُحمر بالتساوي من الجانبني.

يُشوى الباذنجان يف فرن مفتوح ويرُتك ليربد ثم يُفرم ويتبل باللبنة والزعرت وامللح 

والفلفل وعصري الليمون.

يُفرم لحم الضأن مع 10 جرامات من البصل، والبقدونس والبهارات وامللح ثم يوضع 

الخليط يف العجني املرقوق ويُلف ويُطهى يف درجة حرارة 180 مئوية ملدة 12 دقيقة 

حتى ينضج العجني ليصبح لونه بنيًا ذهبيًا.

يُتبل لحم الضأن املنقوع بامللح والفلفل ثم يُسفع من جميع الجوانب ويُحمر يف الفرن 

يف درجة حرارة 160 مئوية حتى ينضج.

تُقىل الفاصوليا والطامطم يف زبدة البصل وتُقدم مع الطبق األسايس أو منفصلة.

لحم الضأن مع البطاطس الروستي 
وبوريه الباذنجان المشوي

تقلد الشيف أرمني إجيل منصب كبري الطهاة بفندق لوسرين باالس يف األول 

من مارس 2014. ويبلغ عمر الشيف إجيل 32 عاماً ولكنه حصد خربة كبرية 

رغم صغر سنه حيث بدأ مبكراً بعد دراسة املهنة يف فندق فيدر بزيوريخ الذي 

عمل فيه بعد انتهاء مدة دراسته وعمل أيًضا يف فندق جراند هوتيل بيلفيو 

يف منتجع شتاد، ثم عمل بعد ذلك »صوص شيف« تنفيذي لرشكات النقل 

البحري األمريكية املرموقة؛ وبعد ذلك ذهب إىل آسيا ليعمل يف فندق أوبروي 

راجفيالس بالهند، ومؤخراً عمل يف فندق عجامن باالس بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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ال شك ىف أن بعض ترصفات وطريقة تفكري قطاع كبري من الشعب السويرسي قد نراه نحن من وجهة نظرنا غري 

معقولة، يف الوقت الذي يراه هم هو املعقول بعينه، فمثالً مراعاة الدقة البالغة يف بعض األمور قد نراها تزمت أو تعقيد 

بينام يجدوها شيئ طبيعي تربوا عليه، ويعترب جزء من شخصيتهم واسلوب حياتهم، وقد اسرتعى انتباهي سلوك واحد 

رأيته غريباً بعض الشيئ مام دعاين أن أطلق عليه وصف الالمعقولية، فالشعب السويرسي الغني والرثي والذي سوف 

يقرر قريباً أن يكون الحد األدىن لألجور الرواتب به هو أربعة آالف فرنك سويرسي يف الشهر أي ما يعادل حواىل ستة عرش 

ألف ريال سعودي يتقاضاها أصغر وأقل عامل أو موظف يف الشهر، هذا املواطن هو الذي يشجع األن ويطالب بتبني 

ثقافة »التقاسم واملشاركة«، ويقصد هنا بتقاسم ومشاركة الخدمات.

واملقصود بثقافة »التقاسم« هنا هو املشاركة يف استخدام بعض الخدمات، فمثالً إثنني من الجريان أو األصدقاء يذهبون 

إىل العمل يف نفس الوقت تقريباً كل يوم، وأماكن عملهم قريبة ويعودون يف نفس الوقت، فلام ال يذهبون يف سيارة 

واحدة، ويوفرون املال واملجهود والوقت، فال شك يف أن سيارة واحدة أقل إنفاقاً من استخدام سيارتني؟ ونفس الفكرة 

عندما يكون لديهم بعض الغرف يف املنزل غري مستعملة فلم ال يتم تأجريها إلناس آخرين لفرتات قصرية وبأسعار معقولة، 

وغالباً ما يتم ذلك ألغراض سياحية.

وطاملا األمر يتعلق بسويرسا والسويرسيني فلن يكون عشوائياً أو إرتجالياً، فقد تم تنظيم الفكرة ليك تكون أكرث فعالية 

وأقوى فائدة، وتم ابتكار بعض املواقع اإللكرتونية عىل شبكة »اإلنرتنت« عززت من تقوية الفكرة، وواحدة من هذه 

املواقع اهتمت مبوضوع »ركن« السيارات أو »الباركنج« لكونه مشكلة كبرية يف سويرسا، فهم ال يستطيعون ترك سياراتهم 

يف أي مكان - كام نفعل - إال تعرضوا لغرامات وجزاءات مخيفة! وكانت فكرة املوقع أنه ميكن أن تشارك الغري يف مكان 

توقيف سيارتك طاملا ال تستخدمه أنت، وقد حقق املوقع نجاحاً ساحقاً خاصة وإنه ميكن التمتع بهذه الخدمة عن طريق 

التليفون املحمول.

أما املوقع اآلخر األكرث شهرة واستخداماً فكان للمشاركة يف اإلقامة املنزلية، وهو عبارة عن إتاحة الفرصة للسياح وزوار 

مدينة ما أن يحصلوا عىل فرصة اإلقامة يف غرفة نظيفة ملدة محدودة بسعر معقول يقل كثرياً عن سعر اإلقامة الفندقية، 

واألمر هنا مربح ومريح لصاحب املنزل الذي لديه غرفة فارغة ال يستخدمها وال يستفيد منها، وللسائح الذي سيحصل 

عىل مكان جيد للمبيت بسعر رخيص، وتقول إحدى األرس التي تقوم بتأجري غرفة من منزلها عن طريق ذلك املوقع 

اإللكرتوين، إننا ال نبحث عن املال، فإيجار الغرفة ال يعني لنا الكثري، ولكننا نفعل ما مبقدورنا ملساعدة الزوار عىل عيش 

تجربة السياحة يف سويرسا ألن معظم الناس ليسوا قادرين عىل تحّمل أعباء اإلقامة يف الفنادق، إن للموضوع وجوه 

إجتامعية كثرية بعيدة عن التكسب املادي، فاملشاركة ومساعدة الغري تعني لنا الكثري.

ولكن لألمر جانب آخر قد يكون سلبي وهو أن هذه األفعال والترصفات ليس لها غطاء قانوين يف كثري من األحوال، 

فمثالً ال يتيح القانون السويرسي إمكانية تأجري السكن لطرف ثالث، لكن اإلطار القانوين والضوابط يف مثل هذه الحاالت 

تختلف من مالك إىل آخر، ورمبا من مدينة إىل أخرى، ولذلك تراقب الحكومة السويرسية املواقع اإللكرتونية التي تهتم 

مبشاركة الغرف والشقق عن قرب، وتناقش إمكانية إدخال تعديالت قانونية عىل النطاق الوطني بالنسبة لعقود اإليجار.

وبالطبع مل يرتك خرباء علم اإلجتامع هذه الظواهر بدون دراسة، وقد خلصت بعض الدراسات إىل أن املواطن 

السويرسي الذي يعترب من أعىل مواطني العامل دخالً والذي يحسده كثري من سكان العامل عىل ثراءه، ال يحب مشاركة 

سيارته أو منزله من اآلخرين من أجل املال، ولكن السبب األسايس هو االستمتاع باملشاركة ومساعدة الغري، فجزء كبري من 

الشعب السويرسي قد يشعر بالراحة والرضا عن النفس، بل والسعادة عندما يساعد غريه بال مقابل؟!

�إميان
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