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حب دائما ً معرفة ماذا يجري يف �سوي�رسا ،وماذا يفعل �أهلها وكيف يعاجلون م�شاكلهم اخلا�صة
والعامة ،ومن متابعاتي الدائمة ملوقع �سوي�س �إنفو الذي �أعتز به كثريا ً اخرتت هذه املوا�ضيع
الثالثة و�أترك للقراء احلكم عليها وكيف �سريون �سوي�رسا بعد ذلك.
ومو�ضوعي الأول عن احلالة الإقت�صادية هناك ،وكيف �أننا نراها من �أغنى دول العامل ونعترب
�أن مواطنها ال�سوي�رسي من �أ�سعد خلق اهلل لكونه �سوي�رسياً ،ولكن �إحدى الدرا�سات التي قام بها املكتب
ال�سوي�رسي الفيدرايل للإح�صاء تقول �أن كل �سوي�رسي من �أ�صل �سبعة �آخرين هو عر�ضة للفقر،
وتزداد هذه الن�سبة كلما ازداد عدد الأبناء داخل العائلة وجتاوز عمر اخلام�سة وال�ستني ،و�أن العائلة
املكونة من �شخ�صني بالغني وطفلني دون الرابعة ع�رش ،هي عائلة فقرية �إذا مل يتجاوز دخلها 5000
فرنك يف ال�شهر ،ونف�س الأمر مع الأفراد الذين يعي�شون مبفردهم وال يتجاوز دخلهم  2400فرنك
�شهرياً .وتقول بع�ض الأرقام الطريفة �أن حوايل ع�رشة يف املائة من ال�سوي�رسيني ال ي�ستطيعون توفري
كلفة عطلة �سنوية ملدة �إ�سبوع واحد خارج منزلهم و�أن  ٪ 8.8من جمموع ال�سكان لديهم ديون مت�أخرة
الدفع ،بينما ال يجد  ٪ 7.4موارد لتدفئة كافية ملنازلهم خالل ف�صل ال�شتاء .وعموما ً فالأمر لي�س بهذا
ال�سوء فال يزال م�ستوى املعي�شة عموما ً يف �سوي�رسا مرتفعا ً جداً ،وي�ؤكد ثالثة �أرباع ال�سوي�رسيني �أنهم
را�ضون و�سعداء جدا ً بالو�ضع الذي يعي�شونه داخل �سوي�رسا.
�أما املو�ضوع الثاين فله عالقة بجنب «الفوندو» ال�شهري الذي يوجد فقط يف �سوي�رسا وله طريقة
خا�صة يف الأكل ،وهذا النوع يتم تقدميه �ساخنا ً لدرجة الذوبان وي�شرتك �أكرث من �شخ�ص يف تناوله،
ودائما ً ي�ستحب �أن يكون يف ال�شتاء وحتديدا ً يف الأماكن املرتفعة مثل املطاعم املوجودة فوق قمم اجلبال.
ويحاول ال�سوي�رسيني الأن ت�سجيل «الفوندو» عامليا ً با�سم �سوي�رسا ليكون �أحد مواقع الرتاث الإن�ساين
غري املادي ملنظمة اليون�سكو .وبالرغم من �أن �سوي�رسا مليئة وغنية بالأعراف والتقاليد والثقافة
ال�شعبية� ،إال �أن الكثري منها قد بد�أ ينقر�ض ويندثر وي�ضيع مبرور الزمن ،وقد تبارت املقاطعات
ال�سوي�رسية املختلفة يف ت�سجيل ما تراه منا�سبا ً وي�ستحق من تاريخها �أن ت�شارك فيه العامل كله.
ومل يكن جنب «الفوندو» فقط هو املتاح ولكن مت اقرتاح جنب «جريري» ال�شهري وجنب «فا�رشين» �أي�ضا ً
كما ذكر ا�سم «كرنفال بازل» ال�سنوي وفن ر�سم «احلياة الريفية» يف منطقة جبال فريبورج ،حتى «عيد
الت�سلق» ال�شهري يف جينيف قد مت �إدراجه �ضمن  380مقرتحا ً مت اخت�صارهم لـ  150مقرتحا ً فقط �سوف
يتم الإعالن عنهم يف خالل ال�شهور القليلة القادمة ،و�سوف تبلغ منظمة اليون�سكو بعد ذلك بعدد قليل
منهم ل�ضمان �إدراجهم يف «قائمة الرتاث العاملي» والطريف �أن دول �أخرى حول العامل �سوف تتناف�س يف
هذه القائمة مثل ال�صني التي تتبارى بفن «الكتابة ال�صينية» و�أ�سبانيا التي تقدمت بفن الرق�ص الأ�سباين
«الفالمنكو» و�سوف ي�أتي اليوم الذي يحافظ فيه العامل �أجمع على جنب «الفوندو» ال�سوي�رسي.
�أما املو�ضوع الثالث فهو حب وغرام ال�سوي�رسيني بالأرقام القيا�سية ،فمثالً يوجد يف �سوي�رسا �أكرب
عدد من م�ستخدمي القطارات يف العامل ،وفيها �أعلى حمطة �سكك حديدية يف �أوروبا كلها ،ويعترب �شالل
«�شتاوباخ» يف قرية «الوتروبرونن» القريبة من مدينة �إنرتالكن هو �أعلى �شالالت �أوروبا� ،أما م�ضمار
التزلج الأوليمبي الذي مت يف �إن�شا�ؤه يف منتجع «�سان موريتز» عام  1974فيعترب �أكرب نحت يف اجلليد يف
العامل� ،أما �أكرث هذه الأرقام حداثة فهو «�أطول نفق لل�سكك احلديدية» يف العامل �سيتم افتتاحه عام 2017
وي�صل طوله  57كيلومرتا ً و�سوف ت�صل �رسعة القطارات داخله لـ  250كيلومرتا ً يف ال�ساعة و�سوف
يقطع امل�سافة بني مدينة ميالنو الأيطالية وزيورخ ال�سوي�رسية يف �ساعة زمن واحدة فقط بالرغم من
مروره حتت �سل�سلة جبال «�سان جوتهارد» ال�شهرية يف و�سط �سوي�رسا ،ويرى ال�سوي�رسيني دائما ً �أن
�سوي�رسا هى الأجمل والأح�سن والأغنى...

1

بازل هي جنة ع�شاق املتاحف وهى لي�ست املدينة التي
ميكن اكت�شافها يف ب�ضع �ساعات فقط ،حيث ت�ضم بني
جنباتها حوايل  40متحفا ًولذلك ُ�سم َيت عا�صمة �سوي�سرا
الثقافية ،كما �أنها حتتوي على �إحدى �أجمل املدن القدمية
يف �أوروبا كلها ،وهي بالفعل �أكرث من جمرد خلفية
جميلة ملدينة كبرية  ،وعندما ت�سري يف �أزقتها �سوف
تلم�س التاريخ كما كان �أو كما يجب �أن يكون.
ت�شتهر �سوي�سرا ب�شالالتها املائية العمالقة التي تنهمر من
�أعلى اجلبال حيث يوجد بها �أكرث من � 200شالل منها 7
�شالالت رئي�سية مثل �شالل «�شيفهاوزن» يف �شمال �شرق
�سوي�سرا على احلدود الأملانية وهو الأكرب يف �أوروبا كلها.
ورحلتنا اليوم لأربع �شالالت تقع جميعا يف كانتونا برين
حول مدينة �أنرتالكن وي�صحبنا فيها �أبوعزيز �أو عمدة
�سوي�سرا .ال تفوتك.
البحريات مبياهها الزرقاء حيث تتهادى ال�سفن
البخارية ،املراعي الألبية �شديدة اخل�ضرة حيث ترتع
الأبقار ،القرى اجلميلة احلاملة ب�شاليهاتها اخل�شبية
املنقو�شة ،وقمم اجلبال دائمة البيا�ض ..
�إنها بطاقة بريد م�صورة ل�سوي�سرا جت�سد حياة وحيوية
«�إنرتالكن» ،وذلك لي�س كل �شيء ،فع�شاق املتعة
وحمبي املغامرات �سيجدون ت�شكيلة هائلة من
الأن�شطة يف هذا املحيط الطبيعي الفريد.
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تعترب جمموعة املجوهرات اجلديدة يف بيت
«بوخرير» فئة خا�صة بنف�سها حيث مل
يحدث قبل ذلك �أن ر�أى العامل
مثل هذه الأحجار الكرمية �سواءٌ
من ناحية حجمها �أو ت�ألق
�ألوانها ،وجميعها م�صقولة
طبيعيًا ومزينة بتحفة حرفية من �صناع
املجوهرات .ويقدم «بوخرير» يف هذه
الت�شكيلة  4قطع م�ستقلة بت�صميم ح�صري مذهل
يتما�شى مع االجتاه العام للإح�سا�س بالطبيعة.
وت�ضع املجموعة الأخرية من ور�شة «بوخرير»
يف لو�سرين مقايي�س عاملية
جديدة وتنقل هذه
الإبداعات
اجلديدة
الفريدة فاتنة
اجلمال اجتاهات املو�ضة العاملية احلالية �إىل م�ستوى
جديد يف عامل املجوهرات.
تعترب مدينة لوزان من �أكرث الأماكن
واملدن فتنة وجماال ً فى العامل �أجمع،
وتعترب مبثابة املدينة التى ت�شتم فيها
رائحة الريف �أو هى مبثابة الريف الذي
يحمل وجه املدينة.
فمدينة لوزان تطل على بحرية جنيف
من جهة اجلنوب وحماطة بحقول
العنب و�أ�شجار الغابات من اجلهات
الأخرى لدرجة �أنها قد �صنفت كواحدة
من �أكرث املدن الأوروبية �إخ�ضرارا ً مبا
ت�ضمه من م�ساحات خ�ضراء.
قم بزيارة خا�صة ملدينة لوزان و�سوف
ال تندم �أبداً ،ومن زار �سوي�سرا
ومل يق�ضى �أياما ً يف لوزان فقد فاته
الكثري.
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تتعجب كثرياً �إذا كنت يف العا�صمة برين ووجدتها قد امتلئت عن
�آخرها ب�ضفائر الب�صل ،والواقع انك زرت املدينة خالل مهرجان
الب�صل ال�سنوي .ولهذا ال�سوق �أو املهرجان ق�صة تعود للقرن
اخلام�س ع�رش عندما تعر�ضت مدينة برين ملحاولة الإ�ستيالء
عليها من قبل بع�ض اجليو�ش املعادية ،ومل تنجح املحاولة بعد �أن قام
�سكان املدينة بالدفاع عنها ب�رشا�سة و�إحباط حماولة الإ�ستيالء عليها،
ويبدو �أن الب�صل كان له دور مهم يف بع�ض العمليات الع�سكرية  ،ومنذ
ذلك الوقت ويف كل يوم �إثنني الرابع من �شهر نوفمرب من كل عام تتزين
العا�صمة ال�سوي�رسية «برين» بالآالف من �ضفائر الب�صل املزينة �إحياء
لذكرى �أ�سطورة الإ�ستيالء علي املدينة يف القرن اخلام�س ع�رش ،ويتبارى
الأن املزارعني يف جميع املناطق املحيطة بتجهيز �ضفائر الب�صل
ا�ستعدادا ً لإختيار �أجمل �ضفرية لكي تفوز باجلائزة الكربى.

ف

ي الواقع هم لي�سوا ع�شرين �سببا ً فقط بل هناك ع�شرات
من اال�سباب االخرى والوجيهة التي جتعلك ترغب يف
زيارة �سوي�سرا والتمتع بها ،ولكننا اخرتنا جمموعة منهم ر�أينا �أنها الأهم
والأكرث متيزا ً والتي لن جتد مثلها يف �أي بلد �آخر حول العامل.
ولعل من �أهم هذه اال�سباب
و�أكرثها متيزا ً هو طبيعة �سوي�رسا
اجلغرافية التي جتعل م�ساحتها
ذات الـ  41300كيلومرتا ً مربعا ً
ت�ضم �أكرث من  1500بحرية
طبيعية ،فال ميكن �أن تبتعد
م�سافة ع�رشة كيلومرتات وال
جتد حولك بحرية ما ،ويتم �إنتاج
 ٪ 60من الكهرباء يف �سوي�رسا
بوا�سطة الطاقة الكهرومائية ذات
العالقة بالبحريات وم�ساقط
4

املياه ،خا�صة و�أن اجلبال تغطي
حوايل  ٪ 70من م�ساحة �سوي�رسا
كلها .وهذه العالقة الطبيعية بني
اجلبال والبحريات جعلت املناظر
الطبيعية يف �سوي�رسا ذات طبيعة
خا�صة وجمال ال ي�ضاهى ،ولعل
�أكرث املناطق اجلميلة �إنخفا�ضا ً يف
�سوي�رسا هى منطقة «�أ�سكونا»
يف اجلانب الإيطايل من �سوي�رسا
والتي ترتفع حوايل  643قدما ً فوق
م�ستوى �سطح البحر ،و�أن �أكرث

املناطق اجلميلة �إرتفاعا ً هى منطقة
«دوفور» يف و�سط �سوي�رسا والتي
ترتفع �أكرث من � 15ألف قدم فوق
�سطح البحر.
وبعيدا ً عن البحريات واجلبال
جند �أن ال�سكك احلديدية �أو نظام
النقل واملوا�صالت ال�سوي�رسية
تعترب واحدة من عجائب �سوي�رسا،
فمثالً تغطي الأرا�ضى واجلبال
ال�سوي�رسية �أكرث من 3100
كيلومرتا ً من خطوط ال�سكك
احلديدية مما جعل �سوي�رسا ثاين
دوله يف العامل  -بعد اليابان  -يعتمد
�سكانها وزوارها على القطارات
يف حتركاتهم ،وال يقت�رص الأمر
على القطارات ،بل لديهم نظام
مرتب ودقيق ي�ضم �أي�ضا ً احلافالت

وال�سفن والعربات املعلقة ،تعمل
جميعها على ت�سهيل وت�سيري حركة
التنقل بتناغم لي�س له مثيل يف �أي
دولة �أخرى يف العامل.
ومن احلقائق الغريبة واملده�شة
�أي�ضا ً عن �سوي�رسا� ،أن عدد البنوك
فيها يزيد عن عدد �أطباء الأ�سنان،
وال يتفوق على البنوك يف عددها
�سوى مقاهي «�ستار باك�س» و�أن
تالميذ وطالب املدار�س يف �سوي�رسا
هم �أكرث حظا ً من زمالئهم يف �أوروبا
حيث �أنهم يتمتعون بعطالت
درا�سية ت�صل لـ � 12إ�سبوعا ً كل
عام.
وال ينتهي الأمر هنا ،بل هناك
العديد من الأ�سباب التي جعلت
�سوي�رسا دولة ذات طعم خا�ص.

م

ن املنتظر �أن ت�شتمل قريبا قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي على
جنب الفوندو ال�سوي�رسي ال�شهريك�أحد النماذج املتميّزة من
الرتاث ال�سوي�رسي غري املادي.
وكانت جمموعة من الكانتونات ال�سوي�رسية قد انتهت من حتديد قوائم
بالأن�شطة الثقافية الفريدة من نوعها ،وبالفنون واملهرجانات والعادات
التي يتميز بها �أهلها و�سكانها وترغب يف لفت الأنظار �إليها ،و�سوف تتقدم
بهذه القوائم للمنظمة لإدراجها يف قائمة املنظمة اجلديدة التي تهتم بالثقافة
ال�شعبية الوطنية لدول العامل والإن�سانية جمعاء.
وقد �رشعت الكانتونات ال�سوي�رسية يف و�ضع هذه القوائم يف �سبتمرب
 ،2010ومت ت�سليم منها  380مقرتحا ً حتى الأن حيث يجري ح�رص هذه
املقرتحات للو�صول �إىل قائمة وطنية ال تتجاوز  150مقرتحا ً �سوف يتم
الإعالن عنها يف ربيع  2012وتبلغ بها منظمة اليون�سكو كمقرتح لت�ضمينها
يف قائمة الرثاث العاملي.
وا�شتملت قائمة منطقة «فريبورج» على ثماين مقرتحات من بينها جنب
الفوندو الكال�سيكي ،واخلربة يف ت�صنيع جنب جرير ،La Gruyére
وفا�رشين  ،Vacherinوفن ر�سم احلياة الريفية يف جبال «فريبورج»،
بالإ�ضافة للخربة املحلية يف العالجات الطبيعية التي ت�شتهر بها املنطقة.
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قع وادي «جو�س» يف منطقة �سل�سلة جبال «جورا»
�أ�سفل منطقة «دينت دي فواليون» وعلى ارتفاع
رتا فوق �سطح البحر وي�ضم الوادي خليطاً
 1482م ً
من الغابات واملراعي والأودية ال�صغرية ،وهو معروف �أكرث
با�سم «مهد �صناعة ال�ساعات الفاخرة يف �سوي�رسا».
وقد احتفظ هذا الوادي ،من�ش�أ ال�ساعات املعقدة ،مع تراثه الذي ال ُينا َف�س
يف �صناعة ال�ساعات ،ب�أ�سلوبه املعماري العملي الب�سيط الذي تطور على وجه
التحديد ليقاوم املناخ املحلي ال�صعب ،فهذه املباين العتيقة كانت امللج�أ احلامي
من �شتاء منطقة اجلورا الطويل الذي مت �أثناءه ابتكار العديد من املعدات
امليكانيكية ال�صغرية و�أدوات قيا�س الوقت امل�صغرة.
ومنذ حوايل عام  1750وحتى �أوائل القرن الع�رشين كان عمل «املزارع -
�صانع ال�ساعات» يتبع املوا�سم ،ففي ف�صل ال�صيف يكون املزارعون م�شغولني
يف حقولهم و�أن�شطتهم اخلارجية حيث ي�ستغلون اجلو اجليد يف جمع �أكرب كمية
ممكنة من الق�ش اجلاف لي�ضمنوا غذاء ما�شيتهم �أثناء �شهور ال�شتاء ال�ستة حني
يغطي اجلليد مزارعهم ومراعيهم.
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و�أثناء ف�صل ال�شتاء حيث ي�ضطرون للبقاء يف منازلهم تعلم املزارعون مهنة
�صناعة ال�ساعات و�أبدعوا حت ًفا فنية يف ور�شهم التي كانت تقام يف خمازن التنب.
وبالطبع ف�إن هذا العمل الذي كان ي�ستمر ل�ستة �شهور يف العام �ساعد على زيادة
دخلهم ومكنهم من احلفاظ على م�ستوى معي�شتهم املعهود.
وكانت املزارع تتميز ب�أ�سلوب معماري خا�ص حيث كانت هناك �صفوف
من النوافذ يف خمزن التنب «الطابق العلوي» لتوفري ال�ضوء للور�شة يف مزارع
�صناعة ال�ساعات القدمية بينما كان هناك باب كبري يف الطابق ال�سفلي يفتح على
ال�شونة «خمزن احلبوب»� .أما الآن ف�إن هذين ال�شكلني املعماريني مييزان فقط
املنازل التي كانت ذات مرة جز ًء من تقاليد �صناعة ال�ساعات يف وادي «جو�س».
ومع مطلع القرن الع�رشين كانت بداية ع�رص ال�صناعة ،حيث ترك
املزارعون�/صناع ال�ساعات مزارعهم ليعملوا بدوام كامل يف م�صانع ال�ساعات،
وبالتدريج بد�أ �أ�صحاب املزارع والور�ش ه�ؤالء يف ترك العمل بالزراعة والبحث
عن عمل دائم يف م�صانع ال�ساعات.
وال يزال وادي «جو�س» حتى يومنا هذا عالمة عاملية بارزة يف �صناعة
ال�ساعات وما زال مق ًرا حلوايل  20من �أ�شهر منتجي ال�ساعات مثل «�أودمار�س
بيجيه» و «ياجر-ليكولرت».

م

«ماالكوف» ،برغم هذا اال�سم الذي يبدو رو�سيا ً ،ف�إن هذه الأكلة التي
�أ�سا�سها اجلنب هي �أكلة �سوي�رسية حتى النخاع ومن تخ�ص�صات منطقة
بحرية جينيف ،وتبد�أ ق�صتها خالل «حرب القرم»  1855 – 1853عندما ا�ضطرت
القوات الأجنلو-فرن�سية ،التي كان بينها العديد من اجلنود ال�سوي�رسيني،
للتوقف عند مدينة «�سيبا�ستوبول» التي كانت حممية بقوة بوا�سطة املدفعية
الثقيلة يف ح�صن «ماالكوف» .وبعد عدة حماوالت فا�شلة للتقدم قرر اجلرنال
«بيليزييه» فر�ض ح�صار على املدينة و�أمر بحفر خنادق متعرجة حلماية القوات
املتقدمة من الق�صف الرو�سي.
وا�ستغرق العمل يف حفر اخلنادق �أكرث من �سنة مما ا�ضطر اجلنود العاملني
يف احلفر �إىل �إقامة مع�سكرات م�ؤقتة يف العراء ،يف �أثنائها كانوا يقومون بقلي
�رشائح اجلنب يف مقالة �أو جمرد تذويبها على نار املع�سكر.
ويف �أثناء عودة اجلنود �إىل ديارهم اجتمع العديد من اجلنود ال�سوي�رسيني من
منطقة بحرية جينيف لالحتفال باال�ستيالء على «�سيبا�ستوبول» وتبنوا عادة
االحتفال حول نار املع�سكر التي تذكرهم ب�أيام تخييمهم يف العراء ،وخالل
هذه االحتفاالت يف الهواء الطلق كانوا ي�أكلون �رشائح اجلنب املقلية يف الزبد
كما كانوا يفعلون �أيام احلرب مع اخلبز وكثري من النبيذ الأبي�ض .و�أ�صبحت
فطائر اجلنب املقلية هذه تعرف با�سم «ماالكوف» �إحيا ًء لذكرى ح�صار برج
«�سيبا�ستوبول» ال�شهري.

عترب �صناعة الأدوية هى قطاع الت�صدير الرئي�سي
ل�سوي�رسا ،حيث متثل ن�سبة  40٪من �إجمايل حجم
ال�صادرات وال تت�أثر كثريا باال�ضطرابات التي تعرتي
القطاع االقت�صادي ،وقد �أثبتت على الدوام قدرتها على ال�صمود
�أمام الأزمات االقت�صادية ويف عام  ،2010بلغ جمموع ما �أدخله
�سوق املواد الكيميائية وال�صيدالنية 38 ،مليار فرنك.
وت�ضم بازل �أكرث املقرات الرئي�سية لأكرب �رشكات �أدوية يف العامل،
وفيها متحف �صغري يعر�ض ما�ضي ال�صيدلة املمزوج برميم
املومياء ،ورماد العقارب ،وبنظريات علمية ال تزال قائمة حتى
يومنا هذا ،فمنذ ثالثة �أو �أربعة قرون م�ضت ،كانوا يعاجلون
املر�ضى مب�ستح�رضات غريبة ذات �أ�صل حيواين �أو نباتي �أو معدين
�أو ب�رشي ،ورمبا بالتمائم وال�صور املقد�سة� ،إال �أن زيارة متحف
ما�ضي ال�صيدلة يف جامعة بازل ،مينح الزائر ا�ستيعابا �أف�ضل
ل�صورة ال�صيدالين والتي تختلف عن �صورة �صيادلة اليوم .وت�شري
املعلومات املوثقة �إىل �أن �أول ظهور ملمتهني ال�صيدلة كان يف مدينتي
بازل وجنيف وذلك يف حدود العام 1270م ،بينما كان ميثاق َق َ�سم
ال�صيادلة الذي �صدر يف بازل هو �أول املواثيق اخلا�صة بهذه املهنة.
وبعد �إدخال نباتات جديدة من �أمريكا �إىل �أوروبا وما تاله من تطوير
وحتديث لعلم النبات �إبان ع�رص النه�ضة� ،ساعد يف و�ضع العديد من
املعاجم اخلا�صة بالنبات ويف تطوير �أدوية وعقاقري جديدة .وقد
ّ
مت خالل ع�رص التنوير ،التخلي عن الكثري من العقاقري التي عفا
عليها الزمن ،والتي تتوافق يف �سوي�رسا مع اثنني من الد�ساتري التي
تنظم كل ما يتعلق بالأدوية والعقاقري ،ويف القرن ،19وبعد �إدخال
علم ال�صيدلة يف اجلامعات ،تغري الو�ضع املهني لل�صيادلة ،ويف عام
ّ ،1965
مت اعتماد د�ستور فدرايل خا�ص بهذه املهنة .
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قبل �أن ن�شعر باخلوف من عودة القرا�صنة ملدينة لوزان واحتاللهم ل�شاطئها
ومينائها ال�شهري املعروف با�سم «�أو�شي» ،يجب �أن ن�شري �أن عهد القرا�صنة
يف �سوي�رسا وداخل بحرية جينيف قد انتهى منذ زمن بعيد ،ولكن الق�صة
بد�أت مع �أحد ال�سفن الأثرية التي ي�رشف على حمايتها والإعتناء بها الأن جمعية �أو
جمموعة «قرا�صنة �أو�شي» ولهذا الإ�سم ق�صة ...
وقد �أُ ِ
طلق ا�سم «قرا�صنة �أو�شي» على �سكان هذا اجلزء من مدينة لوزان منذ
القرن الثاين ع�رش ،ففي عام � 1144أعطاهم �أ�سقف لوزان وم�س�ؤيل املدينة
حق حت�صيل ر�سوم ترانزيت على غري �سكان املنطقة الذين تر�سو �سفنهم على
�أرا�ضيهم التي كانت متتد من منطقة «كروا دو�شي» �إىل و�سط البحرية ومن منطقة
«فلون» �إىل منطقة «فوا�شري» وحتى حدود مدينة فيفيه.
حاكما
وبعد ذلك وخالل عهد حكم الربنيني حوايل  1535عني �سكان «�أو�شي»
ً
جدي ًدا �أيدت �أوامره تلك الر�سوم و�أ�صبح عائدها يوزع مبا�رشة على جميع ال�سكان
الذين لقبوا با�سم «قرا�صنة �أو�شي» وهو اال�سم الذي الت�صق بهم حتى بعد �إلغاء
حت�صيل تلك الر�سوم عام .1798
ويف عام  1934ومببادرة من «د .فران�سوا مي�سرييل» وجمعية مالحي فودواز
وجمعية �إنقاذ الغرقى ونادي اليخت واحتاد �أو�شي للريا�ضات املائية ،مت �إن�شاء
جمعية «قرا�صنة �أو�شي» لت�شجيع االت�صال بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات املختلفة
على �ضفاف البحرية يف �أو�شي وفيدي وتعزيز روابط �أوثق بني ع�شاق بحرية جينيف.
�أما �سفينة «ال فودواز» ال�رشاعية التي مت بنا�ؤها عام  1932لل�سيد «�إلوي جريود»
من «فيلنوف» فكان ا�سمها يف الأ�صل «ال فيوليت» ،وكانت �آخر �سفينة من نوعها
ُتبنى على بحرية جينيف بغر�ض نقل مواد مثل احلجارة والرمل واحل�صى واخل�شب.
ويف عام  1948توقفت عمليات ال�شحن والنقل وقامت جمعية الأخوة «قرا�صنة
�أو�شي» ب�رشاء ال�سفينة بهدف احلفاظ عليها �صاحلة للإبحار وقامت بت�سميتها «ال
تاريخيا منذ عام .1989
أثرا
ً
فودواز» يف العام نف�سه .و�أ�صبحت ال�سفينة � ً
وما زالت ال�سفينة تقل ال�سائحني يف جوالت بحرية حول بحرية جينيف حتى يومنا
هذا ،وتر�سو يف �أو�شي على بعد �أمتار قليلة من املتحف الأوليمبي.
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السيد /بيرت راينهاردت� ،سفري دولة �سوي�رسا يف الريا�ض.

السيد /هانز شتالدر ،قنصل سويرسا العام يف جده.

�شك يف �أن دولة �سوي�رسا ترتبط مع اململكة العربية ال�سعودية وكل دول اخلليج الأخرى بروابط من
ال�صداقة والتعاون املتني التي تعود لتاريخ طويل ،وال �شك �أي�ضا ً يف �أن عدداً كبرياً من ال�سائحني
العرب الذين يختارون ق�ضاء عطالتهم خارج بالدهم يف�ضلون �أن تكون �سوي�رسا هى وجهتهم املف�ضلة،
وبغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه هي زيارتهم الأوىل ل�سوي�رسا �أو �إنها زيارتهم الثانية �أو الثالثة� ،إال �أن
اجلميع �سوف ي�شرتكون يف التمتع بعطلة و�إجازة ال تن�سى لهم ولعائالتهم و�إطفالهم.
�إن �سوي�رسا تعطي لزائريها دائما ً كل ما يريدون ،فمن يطلب الراحة واال�ستجمام �سوف يجدهما يف �أحد
منتجعاتها الفاخرة املنت�رشة يف جميع �أرا�ضيها ،ومن يحب الطعام ال�شهي اجليد �سوف يجده يف كل مطاعمها بال
ا�ستثناء �سواء كانت فاخرة جداً وحتمل عالمات التفوق �أو تلك التي ال يزيد عدد موائدها عن الع�رشة ،ومن يريد
ممار�سة ريا�ضة ما �أو العالج يف �أحد امل�ست�شفيات �أو الدرا�سة يف �أحد املعاهد �سوف يجد �ضالته يف �سوي�رسا ،ولن
يجدها فقط ،بل �سيجدها يف �أح�سن �صورة ممكنة و�سوف ي�ستمتع بها.
و�سوف ترحب بكم �سوي�رسا ترحيبا ً دافئا ً لق�ضاء �أوقاتا ً رائعة يف مدنها املتعددة اجلميلة ،كما ميكنكم االعتماد
على دقة و�إمكانات �أنظمة املوا�صالت العامة واخلا�صة و التجهيزات الرائعة يف كل مناطق �سوي�رسا والتي جتعل
الإقامة فيها متعة يف حد ذاتها.
وميكنكم االعتماد على املكاتب ال�سياحية التي تروج لزيارة �سوي�رسا وما تقدمه هذه املكاتب من عرو�ض
خا�صة ومعلومات عن �أن�شطة �شيقة للأطفال والكبار والعائالت ،وذلك عند تخطيطكم لرحلة �سوي�رسا  ،وللعلم
فال يوجد وقت من الأوقات خالل العام �إال وفيه �إحدى الفعاليات الثقافية �أو الرتفيهية يف �أحد الأماكن اجلميلة،
فمن يزور �سوي�رسا �سوف ي�ستمتع متاما ً بكل دقيقة يق�ضيها فيها ،وميكن �أن نقول بكل ب�ساطة �أن �سوي�رسا
عبارة عن منتجع �سياحي هادئ وجميل يدعوكم وعائالتكم لال�سرتخاء والتمتع به.
وي�رسنا دائما ً يف الريا�ض وجده ت�سهيل منح الت�أ�شريات لكل �ضيوف �سوي�رسا �إىل جانب العديد من اخلدمات
القن�صلية الأخرى مثل تقدمي امل�ساندة ملجتمع الأعمال يف البلدين و�إبالغ الغرف التجارية يف �سوي�رسا ب�شكل
مت�صل حول املعار�ض جلذب املنتجات واخلدمات ال�سوي�رسية لل�سعودية كما نقوم ب�إبالغ جمتمع رجال الأعمال
ال�سعودي عن الإمكانات املتاحة يف ال�سوق ال�سوي�رسي يف جميع املجاالت ،كذلك نقوم بتوفري معلومات عن
القطاعات ال�صناعية والتجارية ال�سوي�رسية لإطالع امل�ستثمر ال�سعودي عليها ومن هنا نقوم بدعم وتنمية
التبادل التجاري بني البلدين عن طريق توفري املعلومات الدقيقة يف االجتاهني ال�سعودي وال�سوي�رسي من
خالل الغرفة التجارية ال�سعودية واحتادات الأعمال ال�سوي�رسية.
ندعوكم لق�ضاء �إجازتكم يف �سوي�رسا لت�شاهدوا ب�أنف�سكم ما يتمتع به هذا البلد من جمال وروعة .ونحن �إذ
نتطلع لزيارتكم بكل �شوق نرجو �أن تتقبلوا حتياتنا.
�إن ال�سفري ال�سوي�رسي املعتمد لدى اململكة العربية ال�سعودية ،ال�سيد /بيرت راينهاردت ،ين�ضم �إيل بدعوتكم
و الرتحيب بكم لزيارة بلدنا اجلميلة� ،سوي�رسا.
هانز �شتالدر
القن�صل العام ال�سوي�سري بجدة

10

11

ب

جريجور فريي
مدير عام «سويس هيلث»
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تقاليدها الرا�سخة وقدراتها الهائلة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية للمر�ضى من
جميع �أنحاء العامل ،كانت �سوي�سرا دائ ًما هى املكان املثايل ملن يود �أن ي�سرتد �صحته
ويجدد حيويته.

و ُتعترب «�سوِي�س هِيلْث»  Swiss Healthممثلة ملجموعة من م�ست�شفيات وعيادات �سوي�رسا الرئي�سية
التي ت�ضع ُن�صب �أعينها االلتزام الكامل بتقدمي �أعلى م�ستويات العالج والرعاية ال�صحية للمر�ضى من
جميع �أنحاء العامل .وي�شكل امل�ستوى العايل جلودة الرعاية الطبية ال�سوي�رسية مع بنيتها التحتية الطبية
فائقة التكنولوجيا ،الأ�سا�س ل�شهرة الأداء العاملي الرائع الذي تتمتع به �سوي�رسا.
وب�شكل كامل ،تغطي امل�ست�شفيات والعيادات التي تو�صي بها «�سوِي�س هِيلْث» Swiss Health
جميع �أنواع الأمرا�ض والتخ�ص�صات الطبية ،فهي تهدف �إىل توفري الفر�صة للمر�ضى و�أطبائهم الختيار
امل�ست�شفى �أو العيادة �أو مركز العالج اخلارجي الذي يالئمهم .وتعمل «�سوِي�س هِيلْث» Swiss Health
طب ًقا لتقاليد النظام ال�صحي ال�سوي�رسي املتميز؛ وعندما ي�أتي احلديث عن ال�صحة وم�ستوى املعي�شة ف�إن
الأف�ضل فقط هو ما ميكن �أن تقدمه عيادات وم�ست�شفيات «�سوِي�س هِيلْث» .Swiss Health
ومعظم املعاجلات الطبية احلادة تتلوها �إجراءات �إعادة الت�أهيل �أو يكتمل متامها بق�ضاء فرتة يف منتجع
�صحي ما �أوق�ضاء �إجازة خا�صة لال�ستجمام ،ولذلك ف�إن �أهمية جو وبيئة الدولة امل�ضيفة للمر�ضى
وذويهم يجب �أال ُي�ستهان بها؛ فاملر�ضى والزوار ي�ستمتعون بنقاء اجلمال الطبيعي ل�سوي�رسا مع �أعلى
م�ستويات ال�ضيافة التي ت�شتهر بها فنادقها وو�سائل موا�صالتها العامة املتطورة وا�ستقرارها ال�سيا�سي
واالقت�صادي والأمني ،عالوة على فر�ص الت�سوق من خالل مراكز ت�سوقها وحمالتها الفاخرة التي ت�ضم
�أ�شهر املاركات والأنواع العاملية.وال�شك يف �أن �سوي�رسا هي �أر�ض الرعاية الطبية من الدرجة الأوىل ،فقد
ر�سخت على مدار �أكرث من  100عام دورها كم�ضيف للمر�ضى والراغبني يف تلقى العالج من جميع �أنحاء
العامل ،ولذلك فقد كانت مركز التميز واالمتياز يف جمال العالج والرعاية الطبية لأجيال عديدة من العائالت
الكبرية والعريقة وم�ست�شاريهم الطبيني .ويعلم ه�ؤالء املر�ضى �أنه �أ ًيا ما كانت ثقافتهم �أو الدولة التي �أتوا
منها ف�إن �سوي�رسا لن تكون دولة �أجنبية بالن�سبة لهم .وهم يعلمون �أي�ضا ً �أنهم �سيتلقون العالج يف �أحد �أهم
املراكز الطبية ،كما �أنهم يعلمون �أنهم يتلقون رعاية احرتافية ويتمتعون ب�أعلى درجات الت�أهيل ال�صحي.
و�سوي�رسا هي �أر�ض امليزات املتعددة ،حيث يعمل بها �أطباء على �أعلى امل�ستويات الطبية من جميع
اجلن�سيات ،كما �أن الكفاءة العالية ت�ضمن اجلودة العالية والكل جزء ال يتجز�أ من نظام رعاية �صحية فائق
التميز .ويوفر هذا النظام �أطباء على م�ستوى عالٍ من الكفاءة تخدمهم بنية حتتية طبية حديثة ت�ستخدم
�آخر ما ابتدعته التكنولوجيا يف جميع املجاالت مبا ي�سهم يف الو�صول �إىل النجاح الأمثل للعالج واال�ست�شفاء.
ويكمن �رس هذا النجاح يف :طب من الدرجة الأوىل ،و�أطقم طبية على �أعلى م�ستوى من الكفاءة واجلدارة،
وبنية حتتية حديثة ،والرغبة احلقيقية يف تقدمي الأف�ضل للمر�ضى وال �شيء �أقل من ذلك.

هانز شتالدر قنصل سويرسا العام يف جده وحرمه وأماين الخطيب مع وفد «سويس هيلث» بقيادة جريجور فري وجومانا فهيم أثناء حفل اإلستقبال الذي أقيم مبقر القنصلية.

«�سوي�س ِهي ْلث» Swiss Health
ِ
التفوق يف الطب واالمتياز يف ال�ضيافة.

خريطة سويرسا توضح أماكن تواجد
مستشفيات وعيادات سويس هيلث.
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Colette Richter

حر�صت جمموعة متميزة من ال�سيدات العامالت يف جمال ال�سياحة والفندقة يف �سوي�رسا
�أن ي�أتني ب�أنف�سهن �إىل منطقة اخلليج ملقابلة جمموعة من ال�سيدات والعائالت
اخلليجية املهتمات ب�سوي�رسا لكي يتعرفن منهن عن طلباتهن وما يردن من �أجل
ق�ضاء عطلة عائلية �سعيدة يف �سوي�رسا ،وال �شك يف �أن مثل هذه اللقاءات والإجتماعات
�سوف يكون لها �أثر طيب يف تن�شيط حركة ال�سياحة بني املنطقتني.

Karin Kunz

Kathrin Boerger
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ال�سيدة كارين كونز  Karin Kunzمديرة فندق «مونت �سريفان باال�س» ت�ؤكد �أن دفء ال�ضيافة هو يف �صميم
عملهم يف الفندق ،ويعود هذا التقليد ملا يزيد على  150عاما ً هي عمر هذا الفندق الرائع ،وهو الآن ع�ضوا ً
يف جمموعة «�أف�ضل فنادق العامل» ويف جمموعة «فنادق الديلوك�س ال�سوي�رسية» مما يعني �أنه فندق فاخر
وي�ستحق الزيارة .ويقع فندق «مونت �سريفان باال�س» يف قلب منتجع زرمات ،تلك القرية اخلالية من
ال�سيارات القابعة على �أعتاب جبل املاترهورن ال�شهري والتي تعترب �أف�ضل منتجعات الألب على الإطالق
ولها �شهرة عاملية .وت�ؤكد ال�سيدة كونز �أن �ضيوف الفندق �سوف يجدون �أنقى هواء جبلي يف �سوي�رسا
كلها و�سوف ميكنهم ال�سري يف �أي مكان يف �أمان تام لن يجدوه يف مكان �آخر.
ال�سيدة كاترين بويجر  Kathrin Boergerم�س�ؤلة الت�سويق يف منتجع «باد راجاز» ,تقدم منتجعها
ال�شهري الذي يبعد �ساعة واحدة من مطار زيوريخ على �أعتاب جبال الألب يف القرية احلاملة «باد راجاز» يف
منطقة مثالية هي «هايديالند» ،ويوفر املنتجع �إمكانات فندقية عالية امل�ستوى ويحتوي على �أكرب منتجع
�صحي «�سبا» يف �أوروبا على م�ساحة  12800مرت مربع وله م�صدر خا�ص به من مياه الينابيع احلارة،
كما يوجد به  8مطاعم تقدم الطعام احلالل ،ونا ٍد للأطفال ومركز �صحي طبي خا�ص يوفر فح�ص �شامل
وبرامج للتخ�سي�س وتنقية اجل�سم من املواد ال�ضارة والعناية بالأ�سنان وطب اخل�صوبة .وتوفر املنطقة
املحيطة باملنتجع فر�صا ً كبرية للعديد من النزهات املختلفة جلميع �أفراد العائلة �صي ًفا و�شتا ًء.
ال�سيدة كولييت ري�شرت  ،Colette Richterم�س�ؤلة الت�سويق يف جبل «بيالتو�س» ،وتقول انه اجلبل
ذو الـ  2132فر�صة فوق م�ستوى �سطح البحرمبا يوفره من نزهات جبلية وكون وقوعه �أقرب ما يكون
�إىل مدينة لو�سرين و�سهولة الو�صول �إليه باملوا�صالت العامة ،ويعترب جبل «بيالتو�س» ،هو القمة املثالية
للجميع ويتيح �أثناء زيارته اال�ستمتاع بزيارة العديد من الفنادق اجلبلية واملطاعم الرائعة وركوب العربات
املعلقة وقطارات الرتو�س الأكرب انحدارا ً يف العامل وم�شاهدة �أكرب حديقة حبال معلقة يف و�سط �سوي�رسا،
كما انه ي�ضم  6كيلومرتات من م�سارات التزلج ،وعلى القمة �ستجدون قاعة العر�ض البانورامية وال�رشفة
البانورامية اخلارجية اللذان يتيحان نظرة دائرية دون انقطاع مل�شاهد رائعة تبهر الأنفا�س للجبال املحيطة
وبحرية للمدينة والبحرية ،بل ل�سوي�رسا ب�أكملها.
ال�سيدة باربره �شتودر  Barbara Studerم�س�ؤلة الت�سويق واملبيعات بفندق «كومل» يف منتجع �سان
موريتز ت�ؤكد �أن ال�ضيوف من جميع �أنحاء العامل �سوف ي�ستمتعون بفخامة و�ضيافة الفندق ،فموقعه ال

Corinna Zöchling

ُي�ضا َرع ويطل على بحرية �سان موريتز والوادي املفتوح وقمم جبال الألب املغطاة بالثلوج .ومع غرف
الفندق الـ  173املزينة ب�أناقة وتفرد مع �إمكانية فتح الغرف املتجاورة على بع�ضها مبا ينا�سب العائالت
كبرية العدد �أو �أفراد احلرا�سة واملعاونني لكبار ال�شخ�صيات ،فهو ينا�سب جميع �أغرا�ض الإقامة.
ويف املناطق العامة يوجد عدد من قاعات اال�سرتاحة وال�رشفات لال�سرتخاء يف دعة وهدوء �أثناء النهار
�أو تبادل �أطراف احلديث �أو ممار�سة �ألعاب الطاولة ،بالإ�ضافة �إىل منتجع �صحي رائع «�سبا» .وي�سعد
الفندق �أن يوفر الطعام احلالل لل�ضيوف من منطقة ال�رشق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إىل خدمة غرف على مدار
� 24ساعة وقنوات تليفزيون عربية وقاعة لتدخني ال�شي�شة� .أما خارج الفندق ف�ستجدون �أجمل �شوارع
الت�سوق يف �سان موريتز يف انتظاركم حيث العديد من البوتيكات ال�ساحرة.
ال�سيدة كورينا زولينج  Corinna Zöchlingم�س�ؤلة املبيعات بفندق «لوزان باال�س �أند �سبا» الذي
ح�صل على جائزة «جولتميلو» لأف�ضل فندق عام  ،2011وهو مبوقعه يف قلب العا�صمة الأوليمبية لوزان
يتمتع ب�إطاللة رائعة على بحرية جينيف وجبال الألب ،والقرب ال�شديد من معظم �شوارع الت�سوق الأنيقة
وكذلك من املدينة القدمية ال�ساحرة ،وقد مت جتديد مبنى الفندق بكامله على مدار ال�سنوات املا�ضية مبا
خلق بيئة فريدة جتمع بني الفخامة والرقة وبني الرفاهية وفن احلياة .وقد جعله و�ضعه كمقر للجنة
الأوليمبية الدولية �أحد املعامل التاريخية يف لوزان ويعترب تناول الطعام يف فندق «لوزان باال�س �أند �سبا»
جتربة ممتعة بالفعل وذلك بف�ضل مطاعمه الأربعة الرائعة« :لو كوتيه جاردان» و«ال تابل دي دجارد»
احلا�صل على جنمة «ميت�شلني» و 20/17نقطة من «جولتميلو» و«ال برازيري دو جراند �شني» ذي الطراز
الباري�سي ال�شهري و«باال�س �سو�شي زِن» الياباين واملتخ�ص�ص يف �أطباق ال�سو�شي ،ويقدم املركز ال�صحي
«�سي بي �إي» نادي «ويندو» بالإ�ضافة جلناح ال�سبا اخلا�ص و�سبا العناية بال�شعر من «�أفيدا» .
ال�سيدة كارول �شويتزر  Carol Scheuchzerم�س�ؤلة الت�سويق واملبيعات بفندق «مرتوبول» �إنرتالكن
تقول �أنه بف�ضل الطراز البنائي الفريد للفندق والذي ال يوجد مثيل له باملنطقة ،تتمتع جميع غرفه ب�إطاللة
على مناظر رائعة ،فـ  84غرفة من الغرف الـ  96التي يتكون منها الفندق تطل على م�شهد مبهر جلبل
«يوجنفراو» ،وجميع غرفه و�أجنحته تتميز بالأناقة وجميع و�سائل الراحة التي ميكن �أن توفرها فنادق
فئة  4جنوم ،ويفخر الفندق بتقدميه جمموعة خمتارة من �أطايب الطعام يتم �إعدادها بكل عناية ،كما يوجد
بالفندق �إمكانات جيدة لإقامة امل�ؤمترات واحلفالت بجميع �أنواعها وبه حمام �سباحة داخلي و�ساونا
و�رشفة ف�سيحة حيث ميكن ل�ضيوفه اال�ستجمام واال�سرتخاء.
ال�سيدة �ساندرا هوبر  Sandra Huberم�س�ؤلة الت�سويق واملبيعات يف فندق  Schweizerhofبرن ،
الذي يحمل تاريخ طويل يعود لـ  150عاما ً وقد مت جتديده بالكامل ليواكب �آخر تطورات الع�رص احلديث،
وي�ضم الفندق  99غرفة وجناحا ً تت�سم مبزيج من التقليدية الكال�سيكية واحلداثة وبها كل و�سائل الراحة
والت�سلية .وي�ضم الفندق قاعة كربى للإحتفاالت على م�ساحة  800مرت مربع ت�سع حلوايل � 450شخ�صا ً
بالإ�ضافة ملركز خا�ص لرجال الأعمال وقاعات �صغرية تبد�أ من �شخ�صني وحتى � 12شخ�صاً.

Barbara Studer

Carol Scheuchzer

Sandra Huber
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بازل هي جنة ع�شاق املتاحف وهى لي�ست
املدينة التي ميكن اكت�شافها يف ب�ضع �ساعات
فقط حيث ت�ضم بني جنباتها حوايل  40متحفًا
ولذلك ُ�سم َيت عا�صمة �سوي�سرا الثقافية ،كما
�أنها حتتوي على واحدة من �أجمل املدن القدمية
يف �أوروبا كلها ،وهي بالفعل �أكرث من جمرد
خلفية جميلة ملدينة كبرية ،لأن ال�سائر فيها
�سوف يلم�س التاريخ كما كان �أو كما يجب �أن
يكون.

17
17

ب

موقعها العبقري يف قلب �أوروبا يف
الركن الذي تلتقي فيه ثالث دول هي
�سوي�سرا و�أملانيا وفرن�سا ،ورغم �صغر م�ساحتها
ف�إنها تعترب مدينة عاملية جتمع بني اخل�صائ�ص
ال�سوي�سرية املعروفة و�سكان متعددي الثقافات
وهذا ما يجعلها بالفعل مدينة منفتحة و�سعيدة
ومبدعة.
والو�صول �إىل بازل يف غاية ال�سهولة حيث ت�صل
معظم خطوط الطريان الدولية �إىل مطار
«يورو�إيربورت» الذي يبعد عن و�سط املدينة
 15دقيقة فقط ،وهذا املطار مع مطار زيوريخ
ي�صالن ب�سهولة �إىل كل املطارات الأوروبية
و�إىل �أكرث من  200مدينة على م�ستوى العامل.
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وتتمتع بازل بف�ضل موقعها يف قلب �أوروبا مبيزة كونها حمور �سفر
مركزي حيث تقع حمطات ال�سكة احلديد ال�سوي�رسية «�سوي�س ريلواي»
والفرن�سية «�إ�س �إن �سي �إف» والأملانية «بادي�رش بانهوف» مبا�رشة يف و�سط
املدينة وتوفر و�صالت ممتازة داخل القارة الأوروبية.
وبازل هي جنة ع�شاق املتاحف ومن امل�ؤكد �أنها لي�ست املدينة التي ميكن
اكت�شافها يف ب�ضع �ساعات حيث ت�ضم بني جنباتها حوايل  40متح ًفا ولذلك
ُ�سميَت عا�صمة �سوي�رسا الثقافية .وتتنوع املتاحف وتتعدد ما بني «متحف
كوني�ست بازل» وهو متحف الفنون اجلميلة مبجموعته الفنية الأقدم عامليًا
�إىل متحف الزراعة ال�سوي�رسية وم�ؤ�س�سة «بييلر» مبجموعتها الفريدة
من ع�رص الكال�سيكية احلديثة وجمموعة خمتارة مذهلة من املعرو�ضات
اخلا�صة ،وبهذا التنوع الهائل يف التخ�ص�صات الفنية من امل�ؤكد �أن كل زائر
�سيجد ما يوافق اهتمامه ومزاجه الفني.
حتتوي بازل على �إحدى �أجمل املدن القدمية يف �أوروبا ،وهي بالفعل �أكرث
من جمرد خلفية جميلة للمدينة الكبرية لأنك عند �سريك فيها �ستلم�س التاريخ
كما كان ويف قلب املدينة .ويق�سم نهر الراين املدينة القدمية �إىل جانبني هما
«جرو�س-بازل» و«كالين-بازل» ،ويتمتع كل من ق�سمي املدينة ب�سحره
اخلا�ص ،فـ «كالين-بازل» جتذبك �إىل �شاطئ الراين للتم�شية واال�ستجمام

واال�ستمتاع ب�أ�شعة ال�شم�س خا�صة عند ال�رشوق ،بينما ت�أ�رسك «جرو�س-
بازل» يف الناحية الأخرى ببقاعها املريحة ال�صغرية و�أزقتها املتعرجة التي
تدعوك لتتم�شى فيها على مهل ،وينطبق كل ما يقال عن ثرائها و�إرثها
الثقايف على مطبخها املتميز ،فبف�ضل موقعها متيز مطبخها باجلودة العالية
واالنتقائية املثالية.
ويف جمال العمارة ف�إن فن العمارة املعا�رص �أ�صبح عنوا ًنا لبازل حيث جتد
�أحدث املباين امل�صممة ب�أيدي �أ�شهر املهند�سني املعماريني يف العامل يف تباين
�ساحر مع الأبهة والفخامة التقليدية التي تتميز بها املدينة القدمية وهو
ال�شيء الذي ُيك ِّمل �صورة هذه املدينة العاملية.
وفيما يخت�ص بالعمارة ف�إن بازل لديها الكثري لتقدمه حيث يوجد العديد
من املباين الرائعة التي قام بت�صميمها مهند�سون معماريون �سوي�رسيون
وعامليون من احلا�صلني على جائزة «بريت�سكر» وهي اجلائزة املعمارية
الأكرث �شهرة يف العامل.
وتعترب بازل �أهم املدن ال�سوي�رسية يف جمال املعار�ض والأ�سواق التجارية
و�إقامة امل�ؤمترات وت�ست�ضيف اثنني من �أهم املعار�ض التجارية العاملية هما
«�آرت بازل» املعر�ض الفني و«بازل وورلد» معر�ض ال�ساعات واملجوهرات.
ويغلف هذان املعر�ضان املدينة كل عام يف ف�صل الربيع بجو خا�ص وح�رصي
ال جتده يف مكان �آخر.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�شتهر بازل بكونها مدينة م�ؤمترات ومعار�ض
مبا لها من تقاليد را�سخة وبف�ضل موقعها املركزي وروابط موا�صالتها
�صى لأن�شطة
املمتازة وبنيتها التحتية الهائلة وما توفره من �إمكانيات ال تحُ َ
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�ضيوفنا الأعزاء،

ل

الإجازات .وتدعوك بازل �إىل االحتفال مع �أهلها باملهرجانات حال �إقامتها
حيث �ست�شارك �سكان املدينة العا�شقون للحياة حما�ستهم �أثناء االحتفال
بالكرنفاالت كما لن تراها يف مكان �آخر .وميكن �أن تكون مدة االحتفال 3
�أيام فقط ولكن املدينة ُتعِد له خالل الـ  362يو ًم ال�سابقة عليه .و�إىل جانب
ذلك العديد من الفعاليات ال�شهرية مثل مهرجان «�أفو �سي�شن» الذي ي�شارك
فيه فنانون عامليون ودورة تن�س املالعب املغلقة التي تعترب من �أهم بطوالت
التن�س يف العامل.
فوق ذلك فبازل هي جنة ع�شاق الت�سوق ،و�إذا �أردت �أن تتعرف على املدينة
�أثناء ت�سوقك فيمكن دمج جولة الت�سوق مع م�شاهدة املواقع ال�سياحية .هنا
�ستجد كل �شيء ،من املاركات العاملية الفاخرة �إىل الأحذية واملو�ضة والكتب
واملحال املتخ�ص�صة من البوتيكات ال�صغرية �إىل املحال الكربى متعددة
الأق�سام ،و�أف�ضل مكان تبد�أ به جولة ت�سوقك هو �شارع «فراي �شرتا�سه»
الذي يحتوي على �أكرث من  150حمالً ومركزا ً جتارياً.
ويلعب نهر الراين دو ًرا رئي�سيًا يف حياة بازل وتطورها وتنميتها ،حيث
�أنه جمرى مائي حيوي ويف الوقت نف�سه مكان رائع لال�ستجمام والرتويح
عن النف�س ،وقد كان الراين دائما ً املدخل �إىل البحر ولذلك كان طري ًقا جتار ًيا
يف غاية الأهمية ،ولكن �أهميته الكربى ما تزال يف �إ�سهامه يف م�ستوى احلياة
العايل الذي توفره بازل ل�ضيوفها وقاطنيها على حد �سواء ،بالإ�ضافة �إىل
املناخ املعتدل والعديد من الأيام امل�شم�سة التي تنعم بها املدينة.
ويوفر نهر الراين م�ساحات رائعة لال�ستجمام وممار�سة الريا�ضة �أو
للدعة واال�ستمتاع باحلياة ،ويعتز �أهل بازل بنهرهم وبالتايل فهم يق�ضون
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ريا حوله وفيه ،جتواال على �ضفافه �أو �سباحة يف مياهه
من وقتهم جز ًءا كب ً
�أو جمرد اال�سرتخاء على ال�شاطئ .وال تكتفي بازل مبا توفره من �إمكانات
ال�سياحة والرتفيه وعقد امل�ؤمترات ولقاءات العمل ومهرجانات وكرنفاالت
متعددة ولكنها �أي�ضا ً مركز طبي متقدم حيث يعترب امل�ست�شفى اجلامعي يف
بازل �أحد �أكرب املراكز الطبية و�أكرثها تطورا ً يف �سوي�رسا.
ويتمتع العاملون يف امل�ست�شفى� ،سوا ٌء الأطباء املحرتفون �أو �أخ�صائيو
التمري�ض امل�ؤهلون على �أعلى م�ستوى �أو �أخ�صائيو العالج ،ب�سمعة ممتازة
داخل �سوي�رسا وخارجها ،وي�ضمن قرب امل�ست�شفى من �أقدم جامعات
�سوي�رسا ومراكز �صناعات الأدوية والتكنولوجيا الطبية تطبيق �أحدث ما
تو�صل �إليه العلم على اخلدمات الطبية التي يقدمها.
وما زال عند بازل الكثري لتقدمه ،ف�إذا ا�ستمتعت باملدينة ورغبت يف املزيد
فمن حظ بازل �أن املنطقة املحيطة بها توفر �إمكانات هائلة لق�ضاء الأجازات
مبا تتمتع به من جمال طبيعي خالب ومواقع رائعة والإغراءات العديدة يف
جمال الطعام والإبداعات التي توفرها املطاعم يف املنطقة املحيطة.
وت�شكل املقاطعات املجاورة لبازل مثل «بازلالند» و«�سولوتورن»
و«الألزا�س» و«الغابة ال�سوداء» مناطق ترفيه رائعة اجلمال على مقربة من
�صى لأن�شطة ق�ضاء الإجازات� ،إ�ضافة
املدينة نف�سها وتوفر فر�صا ً ال تحُ َ
�إىل ذلك ف�إن املدينة الرومانية «�أوجو�ستا راوريكا» تبعد م�سافة ق�صرية من
بازل باملوا�صالت العامة وكذلك مطاعم «الألزا�س» املمتازة و�أقبية النبيذ
ال�شهرية يف «بادن» ،كما �أن «�أوروبا بارك» �أكرب حدائق الرتفيه يف �أملانيا ال
تبعد �أكرث من �ساعة واحدة من بازل.

قد مر الآن � 10سنوات على بداية �إعالننا عن ر�سالة العالمة التجارية
« َكلت�رش �أنليميتد» يف مدينتنا ،وال تعني « َكلت�رش �أنليميتد» امل�ؤ�س�سات
الثقافية فقط ولكن � ً
أي�ضا مزيجا ً ديناميكيا ً خا�صا ً ببازل حيث يتجمع
فيها العديد من املكونات مثل قربها من احلدود مع �أملانيا وفرن�سا والرتكيبة
الدولية ل�سكانها وعامليتها واخلطة طويلة املدى للأبحاث والتعليم بها
وتقديرها للفنون والثقافة وتوافر الظروف املثالية للعمل ورجال الأعمال.
وهذا هو �أحد الأ�سباب يف �أن «بازل» تعترب مركزًا متقد ًما للطب احلديث،
فقربها من �أقدم جامعات �سوي�رسا وال�رشكات الكربى العاملة يف جمال
تكنولوجيا الطب و�صناعة الأدوية ي�ضمن تطبيق �أحدث االكت�شافات العلمية
يف العيادات الطبية .ولكن مدينتنا الواقعة على �ضفاف نهر الراين تت�ألق
� ً
أي�ضا بربامج خارج املقارنة واملناف�سة لأن�شطة الرتفيه واملتعة ،حيث ميكن
للمت�سوقني يف بازل اال�ستمتاع بجو رائع يجمع بني الت�سوق وم�شاهدة
املواقع ال�سياحية يف كل من و�سط املدينة احلديثة واملدينة القدمية ب�سحرها
و�آثارها الرائعة .وعالوة على ذلك يقام العديد من الأحداث ذات ال�شهرة
العاملية على �أر�ض بازل مثل دورة «�سوي�س �إندور بازل» وهي من �أهم

دانيال �إجلوف,

دورات التن�س التي تقام يف املالعب الداخلية يف العامل� ،إ�ضافة �إىل معر�ضني
دوليني يف غاية الأهمية هما «�آرت بازل» الذي يعترب �أول و�أهم معر�ض فني
دويل للأعمال الفنية احلديثة واملعا�رصة ،ومعر�ض «بازل وورلد» وهو
معر�ض ال�ساعات واملجوهرات الذي يغلف املدينة بجو خا�ص كل عام يف
ف�صل الربيع.
كما ميكنكم اكت�شاف �أ�سلوب احلياة النموذجي يف بازل �أثناء جتوالكم يف
�شوارع املدينة القدمية ال�ساحرة �أو �أثناء ا�سرتخائكم يف املتنزهات الرائعة
�أو على �ضفاف نهر الراين .وجتتمع يف بازل اجلودة ال�سوي�رسية التقليدية
مع ال�سكان متعددي الثقافات مما يجعل من هذه املدينة بكل و�ضوح وجالء
مدينة عاملية منفتحة العقل حديثة ومتطورة .ومن املعروف �أن بازل تقع
يف قلب �أوروبا وهي لذلك تعترب حمو ًرا مركز ًيا للموا�صالت حيث توفر
حمطات القطار الثالث ،ال�سوي�رسية والأملانية والفرن�سية و�صالت ممتازة
بني املدن الأوروبية �إ�ضافة �إىل ميزة وقوعها يف و�سط املدينة مبا�رشة.
مرحبًا بكم يف بازل....

دانيال �إجلوف رئي�س مكتب بازل ال�سياحي
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هـ

ذا الفندق التاريخي من فئة «جراند هوتيل» هو �أحد �أقدم فنادق املدن يف
�أوروبا ،ويتمتع مبوقع متميز يف قلب املدينة القدمية يف بازل على �ضفاف
نهر الراين وعلى مقربة من منطقة امل�شاة وو�سط املدينة كما �أن مركز امل�ؤمترات
واملتاحف وال�رشكات واملحالت على بعد خطوات قليلة منه.
ويحتوي الفندق على  101غرفة ،مبا فيها الأجنحة ،وجميعها مفرو�شة ب�أثاث �أثري
ومزينة ب�أعمال فنية قيمة ،كما �أنها تطل على �أجمل امل�شاهد لنهر الراين واملدينة
القدمية .وقد جرت على الفندق الذي يعود تاريخه �إىل  ،1844عمليات جتديد وتو�سعة
وترميم لبنائه الأثري مع االهتمام الكامل بالتفا�صيل.
ووراء الديكور الأثري تكمن �أحدث التكنولوجيا ،عالوة على اخلدمة احل�رصية املمتازة
التي ت�ضمن �إر�ضاء جميع متطلبات �ضيوفنا.
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وي�ضم الفندق جناح مميز ي�سمى جناح «نابليون» ،وبرغم �أن اجلرنال
والإمرباطور نابليون بونابرت مل يبت فيه ليلة �إال �أن اجلناح ي�ستدعي �إىل
الذاكرة منا�سبة كبرية وقعت عام  1797عندما زار بونابرت مدينة بازل
حل�ضور حفل ر�سمي يف غرفة الطعام بالفندق القدمي .وهناك �أي�ضا ً جناح
«امللوك الثالثة» الذي يج�سد احلكايات الأ�سطورية ويوفر �أعلى م�ستويات
الفخامة على م�ساحة  250م ً
رتا مرب ًعا وي�ضم غرفتي نوم و 3حمامات
وغرفة جلو�س �أ�سطورية ت�صطف مقاعدها دائر ًيا حول املدف�أة الكال�سيكية.
وي�ضم فندق امللوك الثالثة جمموعة من �أرقى املطاعم يف املدينة على ر�أ�سها
مطعم «�شيفال بالن» الذي يديره كبري الطهاة «بيرت نوجل» احلا�صل
على جائزة �أف�ضل الطهاة للعام  2011من «جولت-ميلو» ،وجنمتني من
«ميت�شيلني» و 18نقطة من «جولت-ميلو».
�أما مطعم «برازيري لو تروا روا» فيقدم لكم الفر�صة لتذوق طعم احلياة
اجلميلة بجوه احلميمي اللطيف و�أطباق الربازيري اخلا�صة ال�سوي�رسية
والفرن�سية وهو ال�شيء الذي يجعله من �أ�شهر نقاط اللقاء يف املدينة وت�ضمن
قائمة �أطباقه املتنوعة �إر�ضاء جميع الأذواق.
ويعترب مطعم «�سيز دوناتي» قطعة م�صغرة من �إيطاليا برغم �أنه ال يبعد عن
الفندق �سوى خطوات قليلة .وملدة � 50سنة كان املطعم التج�سيد احلي يف
بازل لثقافة الطهي يف املنطقة وملتقى �أ�شهر الفنانني .
ويعترب بار «لو تروا روا» املكان املثايل للقاء حيث مير الوقت �رسي ًعا يف

هذا املكان �أثناء تناول كوكتيل �أو وجبة خفيفة لذيذة كما �أن ال�رشفة املطلة
على نهر الراين وطقطقة نار املدف�أة جتعل هذا املكان موق ًعا ممتازًا للرتفيه
واملتعة .وقد مت م�ؤخرا ً توحيد الفندقني ال�شقيقني «جراند هوتيل لو تروا
روا» و«جراند هوتيل بلفيو �شتاد» حتت العالمة التجارية «�سبرييت
هوتيلز» ،ونحن بهذا التوحيد نقدم لكم عاملني خمتلفني متاماً ،ففندق «لو
تروا روا» يقع على �ضفاف الراين يف قلب بازل املدينة الثقافية ،بينما يقع
فندق «بيلفيو» مب�ساحته ال�شا�سعة على بداية الطريق �إىل منتجع «�شتاد»
حتيط به خلفية مهيبة من قمم اجلبال.
لاً
ً
وبرغم اختالف فندقينا الفاخرين ف�إن بينهما عام م�شرتكا وهو روح
«اال�ستمتاع باحلياة» .والعالمة التجارية «�سبرييت» هي املبد�أ الذي ميثله
موظفونا ويدعموه بكل قوة ،فكال الفندقني يت�سمان بتبني طريقة التفكري
والفعل ذاتها عن طريق االهتمام الفائق والعناية الكاملة بالتفا�صيل ،كما �أن
«�سبرييت» جت�سد الود وال�صداقة واحلما�س والأ�صالة واالجتهاد لإ�ضفاء
ال�سعادة وال�رسور على اجلميع .ن�ضمن لكم �أنكم �ست�شعرون بالـ «�سبرييت»
مبجرد دخولكم �إىل �أي من فندقينا.
Grand Hotel Les Trois Rois SA
Blumenrain 8 | CH-4052 Basel – Switzerland
Phone +41 61 260 50 50 | Fax +41 61 260 50 38
www.lestroisrois.com
info@lestroisrois.com
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ي

قام معر�ض «�آرت بازل  »43يف مدينة «بازل» ال�سوي�سرية امل�شهورة
برثاثها الثقايف من � 14إىل  17يونيو  .2012وباعتباره املعر�ض
الفني الأكرث �أهمية والأعلى مقا ًما على م�ستوى العامل ف�إنه مكان
اللقاء ال�سنوي للمهتمني بالفن من جميع �أنحاء العامل ،وقد زار املعر�ض � 65ألف
�شخ�ص يف ن�سخته ال�سابقة يف .2011
و�سي�ستقبل املعر�ض يف الدورة � 43أعما ً
ال لأكرث من  2500فنان من القرنني
الع�شرين واحلادي والع�شرين تعر�ضها �أكرث من � 300صالة عر�ض من 35
دولة متثل جميع قارات العامل ،و�سيقوم العار�ضون � ً
أي�ضا بتقدمي �أكرث من
 50م�شروع ًا طموح ًا من احلجم الكبري يف قاعة العر�ض «�آرت �أنليميتد»
مبان عديدة يف
بالإ�ضافة �إىل �أعمال فنية يف املناطق العامة ويف
ٍ
قطاع «�آرت باركور�س» يف منطقة «�سانت �ألبان» باملدينة .وعالوة على
العرو�ض العديدة التي ي�ست�ضيفها معر�ض «�آرت بازل» تقدم متاحف
املدينة وم�ؤ�س�ساتها الفنية � ً
أي�ضا معار�ض رائعة وجذابة.
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وكان جمموعة من مالكي �صاالت العر�ض الفنية املحلية قد قاموا ب�إن�شاء
«�آرت بازل» و�أُقيم عر�ضه الأول عام  1970و�أ�صبح منذ ذاك التاريخ �أهم
املعار�ض الفنية يف العامل ،وهو يقدم جميع �أ�شكال التعبري الفني مبا يف
ذلك ال�صور الزيتية والر�سومات واملطبوعات و�أعمال النحت والرتكيبات
والت�صوير والعرو�ض الفنية وفنون الفيديو ،ولذلك فهو يجتذب كل عام ما
يزيد على � 60أل ًفا من الفنانني وهواة جمع الأعمال الفنية و�أ�صحاب �صاالت
العر�ض الفنية ومدراء املتاحف و�أمناء املتاحف وع�شاق الفن ،ومن مميزات
هذا املعر�ض �أنه يقدم �إىل جانب التحف الفنية التي ت�ساوي املاليني� ،أعمال
الفنانني ال�صغار خا�صة تلك الفائزة بجوائز.
و�سيحظى بالعر�ض يف «�آرت بازل» �أكرث من  300من كربيات �صاالت
العر�ض الفنية يف العامل قام باختيارها حملفون دوليون من بني 1100
�صالة تقدمت بطلب لال�شرتاك يف املعر�ض ،وت�شمل ال�صاالت املختارة 75
�صالة من الواليات املتحدة الأمريكية و 49من �أملانيا و 33من �سوي�رسا و31
من بريطانيا و 24من فرن�سا و 21من �إيطاليا و 6من بلجيكا و 7من كل
من اليابان و�إ�سبانيا و 6من النم�سا و 4من كل من الربازيل وبولندا و 4من
كل من ال�صني والدمنارك والهند والرنويج وهولندا و 2من كل من �أيرلندا
وكندا واملك�سيك والربتغال وال�سويد وجنوب �أفريقيا وتركيا و 1من كل
من الأرجنتني وفنلندا واليونان وهوجن كوجن و�أي�سالند و�إ�رسائيل ولبنان
ورو�سيا وكوريا اجلنوبية وتايالند.
وتقدم الدورة  43من املعر�ض يف ق�سم «�آرت �ستيتمنت�س» ،وهو مكان �شهري
الكت�شاف الفنانني ال�شبان 25 ،م�رشوعا ً لفنانني م�ستقلني من �صاالت
عر�ض فنية من جميع �أنحاء العامل ،وامل�رشوعات املعرو�ضة جديدة متاما ً
ومت ابتكارها خ�صي�صا ً للعر�ض يف الق�سم هذا العام� .أما ق�سم «�آرت فيت�رش»
فهو خم�ص�ص بالأ�سا�س جلوانب الوكالة الفنية يف �أن�شطة �أ�صحاب �صاالت

العر�ض الفنية ،و�سيتم هذا العام عر�ض  20م�رشوعا ً لل�صاالت على كال
طابقي القاعة رقم  2الواقعة مبا�رشة �إىل جانب �صاالت العر�ض الفنية،
وتربز تلك امل�رشوعات احلوار الفني والعرو�ض ال�شخ�صية امل�ستقلة واملواد
التاريخية امل�ستخدمة يف الفنون الفريدة النادرة.
ويقدم ق�سم «�آرت �أنليميتد» �أكرث من  50عمالً فنيا ً من احلجم الكبري حيث
الكثري من هذه الأعمال قد مت انتاجها خ�صي�صا ً للدورة  43من «�آرت بازل».
ويركز العر�ض على الأعمال الإبداعية اجلريئة التي ترتاوح بني �أعمال نحت
وتركيبات كبرية احلجم ،وعرو�ض الفيديو واجلداريات والعرو�ض الفنية.
و�سيتلو العرو�ض املقدمة يوميًا ندوات مناق�شة مثل «حمادثات �آرت بازل»
و«�صالون الفن» ومن � 15إىل  17يونيو � 2012سيحتفل معر�ض «�آرت
بازل  »43بنهاية الأ�سبوع بفعاليات خا�صة )معار�ض �شخ�صية م�ستقلة
وعرو�ض فنية وتوقيع كتب وغري ذلك( ت�ست�ضيفها �صاالت العر�ض الفنية
امل�شاركة يف املعر�ض.
�صنَّف «بازل» مبتاحفها ذات امل�ستوى العاملي و�أعمال النحت املنت�رشة
و ُت َ
يف �أنحائها وم�سارحها وقاعاتها املو�سيقية ومدينتها القدمية النموذجية
التي تنتمى �إىل عمارة الع�صور الو�سطى ومبانيها احلديثة التي �صممها
كبار املعماريني ،كعا�صمة ثقافية حيث ي�ساعد هذا الرثاء الثقايف على و�ضع
�أ�سبوع «�آرت بازل» على �أجندة ع�شاق الفن من جميع �أرجاء املعمورة ،وميلأ
هذه املدينة التقليدية خالل �أيام معر�ض «�آرت بازل» جو �ساحر �أخاذ حيث
ُي َعزَّز هذا املعر�ض الفني العاملي مبعار�ض وفعاليات عديدة ُتقام يف املنطقة
ب�أكملها.
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طبية معقدة �أو �إثر حماوالت فا�شلة للعالج يف �أماكن �أخرى.
ويوفر امل�ست�شفى اجلامعي النطاق الكامل من اخلدمات الطبية الرئي�سية،
خا�صة تلك التي تتطلب التعاون الدائم بني التخ�ص�صات املختلفة ،وتندرج
العالجات التي غالبًا ما يطلبها املر�ضى يف الأق�سام التالية التي يتميز بها
م�ست�شفانا مثل تقومي الأع�ضاء ،حيث يقوم الق�سم بعمل جراحات الر�ضو�ض
وتقومي الأع�ضاء مع �إعادة البناء لالعتالل ال�شديد يف حاالت ما بعد ال�صدمة
«الإ�صابة» وت�آكل اخلاليا يف الكتف والكوع والورك والركبة والكاحل،
واجلراحة البنائية لت�شوهات وعدم ا�ستقرار ما بعد الإ�صابة يف الأطراف
العلوية وال�سفلية ،وي�ستخدم تقنيات متطورة يف كل من جراحات العمود
الفقري والقدم والكاحل .وي�ستفيد املر�ضى من خربات جراحينا الكبرية ومن
تقنيات اجلراحة التي ت�ستعني بالكمبيوتر ،كما �أن نظام التعاون الوثيق مع
جراحي التجميل يف عالج االلتهابات و�أ�رضار ما بعد ال�صدمة ،ومع �أخ�صائيي
الأورام والعالج الإ�شعاعي لتقدمي العالج ال�شامل للأورام والنقائل الورمية من
الأ�ساليب التي ُيقتدَى بها.
مركز القلب وي�شمل مركز القلب طب القلب واجلراحة القلب�-صدرية ،كما
يوفر كامل نطاق جراحات القلب احلديثة وجراحة الأورطى ،مع برنامج
«هبوط القلب» الذي ي�ستخدم �أحدث الطرق العلمية للرعاية القلبية.
امل�سالك البولية وتوفر عيادة امل�سالك البولية ملر�ضاها نطا ًقا �شامال من
خيارات العالج غري اجلراحية والتقليدية لأمرا�ض اجلهاز البويل ومن النقاط
الرئي�سية التي تركز عليها العيادة ،عنا�رص التطبيب والبحث يف جمال تقنيات
جراحة الأورام واجلراحة التقليدية ال�صغرى «منظار البطن – �أ�شعة «�إك�س
بي �إ�س جرين اليت ليزر» – املداواة بالتربيد» ،خا�صة يف جمال تطبيقها
على �أورام الربو�ستاتا احلميدة واخلبيثة و�أمرا�ض الكلى .وبالإ�ضافة �إىل
خرباتنا اجلراحية يف جميع �أنواع جراحات اال�ستئ�صال واجلراحات البنائية
ال�صغرى وي�ضمن التعاون التفاعلي بني �أق�سام الت�شخي�ص مثل الراديولوجي
«الت�شخي�ص بالإ�شعاع» والباثولوجي علم االمرا�ض والأق�سام املرتبطة بالعالج
مثل العالج الإ�شعاعي للأورام والطب الذري و�أمرا�ض الن�ساء وطب الأورام
ت�شخي�صا ً وعالجا ً �آمنا ً وفعاالً و�رسيعا ً وعايل الكفاءة .وينطبق ذلك ب�شكل
خا�ص على احلاالت الأكرث تعقيدا ً من �أمرا�ض امل�سالك البولية.

ي

عَدُّ امل�ست�شفى اجلامعي يف «بازل» من �أف�ضل املراكز الطبية اجلامعية التي تت�صدر امل�شهد الطبي يف �سوي�سرا ،حيث توفر جميع طرق
العالج املتعارف عليها لكل املر�ضى ،وتتمتع من�ش�آتها و�إمكاناتها التعليمية والبحثية ب�سمعة ممتازة على م�ستوى العامل .وي�ضمن
ا�ستخدام �أحدث التكنولوجيا ومنظومة العمل التي نتبعها يف امل�ست�شفى �أن �صحة وعافية املر�ضى هي مركز كل ما نقوم به من عمل.

ويحتوي امل�ست�شفى حتت �سقف واحد على  42عيادة ووحدة ومعهدا ً
يعملون �سويا ً بنظام التعاون بني خمتلف التخ�ص�صات ،وي�ضمن الرتكيز
املكاين جلميع هذه العيادات حتت �سقف واحد وم�س�ؤولياتها الوا�ضحة
ومنظومة العمل متعدد التخ�ص�صات التي تتبعها �أعلى درجة كفاءة و�أمان
ممكنة .وبف�ضل التعاون الوثيق مع جامعة بازل �أقدم جامعات �سوي�رسا
وجمموعة من كربيات ال�رشكات العلمية يف بازل ا�ستطعنا يف امل�ست�شفى
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اجلامعي �أن نكفل ملر�ضانا �أعلى املعايري املمكنة من اخلدمة الطبية ذات
امل�ستوى اجلامعي ،فموظفونا ذوو الكفاءة وامل�ؤهالت العالية و�أعلى
م�ستويات الرعاية الطبية املقدمة والبنية التحتية الفنية �شديدة احلداثة
والتقدم مع �أحدث اخلربات العلمية ،كل ذلك ي�ضمن �صحة و�أمان و�شفاء
مر�ضانا .وجتتذب �سمعة م�ست�شفانا الدولية العديد من املر�ضى من
�سوي�رسا وخارجها حيث ي�أتي �إلينا العديد من ه�ؤالء املر�ضى مب�شكالت

طب الأورام :يف الدول املتقدمة يعترب ال�رسطان ال�سبب الرئي�سي للموت ،ولذا
ف�إن الطب احلديث يوفر طي ًفا وا�س ًعا من املعاجلات التي تهدف �إىل ال�شفاء الكامل
�أو على الأقل التح�سن الوقتي ويتلقى مر�ضى �أمرا�ض الأورام لدينا �أحدث
املعاجلات بوا�سطة فريق متعدد التخ�ص�صات يتكون من �إخ�صائيني ذوي
م�ؤهالت عالية يقومون با�ستمرار بتبادل العلم واملعرفة وتتوافر التخ�ص�صات
الفرعية �سوا ٌء اجلراحية وغري اجلراحية ،وب�شكل خا�ص ل�رسطان الثدي
و�أورام الر�أ�س والرقبة و�رسطان الرئة و�رسطان املعدة والأمعاء و�أمرا�ض
الكلى والورم اللمفاوي اخلبيث وغري اخلبيث.
وجتتذب ال�سمعة الدولية الطيبة التي يتمتع بها م�ست�شفى «بازل» اجلامعي
العديد من املر�ضي من داخل �سوي�رسا وخارجها حيث ي�أتي �إليها كثري من
ه�ؤالء املر�ضى مب�شكالت طبية معقدة �أو �إثر حماوالت فا�شلة للعالج يف �أماكن
�أخرى ،ولذلك فهم يبحثون عن ر�أي ثانٍ من �أخ�صائيينا.
ويقوم فريق من مديري خدمة املر�ضى بالعناية لالحتياجات اخلا�صة
ملر�ضانا من خارج �سوي�رسا قبل و�أثناء وبعد �إقامتهم يف امل�ست�شفى ،فنحن
نوفر ملر�ضانا الدوليني رعاية خم�ص�صة �إ�ضافة �إىل الدخول ال�رسيع وال�سهل
للربامج والعالجات املمتازة يف م�ست�شفانا .وت�شمل خدماتنا على �سبيل املثال:
طلب معلومات عن اخلدمات والربامج العالجية «بنا ًء على ال�سجالت الطبية»،
وحتديد الأطباء املنا�سبني املالئمني الحتياجات املري�ض املحددة ،وعرو�ض
العالج مع تقدير للتكلفة ،وتن�سيق جميع املقابالت فوريا ً «بني العيادات
واملعامل واملعاهد ومركز الت�أهيل» ،وتنظيم الإقامة ،وامل�ساعدة يف ا�ستخراج
الت�أ�شريات بتوفريخطاب دعوة ،وخدمات الرتجمة ،وخدمة الليموزين،
والعديد من اخلدمات الأخرى ح�سب طلبكم .ويقع م�ست�شفى «بازل» اجلامعي
يف قلب مدينة «بازل» ويحيط به العديد من الفنادق من جميع الفئات بالإ�ضافة
�إىل �أماكن وفر�ص رائعة للت�سوق.
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�إن الإ�ستجابة ال�رسيعة والفعالة لرغبات وحاجات عمالئنا والتكتم الفائق على خ�صو�صياتهم هي من

"�ألتا �إ�ستيتيكا" �أحدث م�ستويات
العناية الطبية يف �سوي�سرا.

ثوابتنا الأ�سا�سية ..نحن نعتني بهم ب�صورة �شخ�صية ونقدم لهم �أحدث م�ستويات الرعاية واخلربات
الطبية �ضمن خمطط معاجلة يع ٍّد لهم �شخ�صيا ً للح�صول على �أف�ضل فر�ص لل�شفاء ،ويعترب هذا �أحد

املميزات الأ�سا�سية لنجاح عيادتنا اخلا�صة .وبالطبع ،نحن نقدم بالإ�ضافة خلدمة املرتجمني عند
الطلب خدمة امل�ساعدة يف الوثائق الإدارية وحت�ضري ال�سفر ،كاحل�صول على الفيزا ال�سوي�رسية مثالً.
أي�ضا.
كما تتوفر لدينا خدمات خا�صة �إ�ضافية مبا فيها ا�ستئجار �سيارة ليموزين � ً

و«�ألتا �أ�ستيتيكا» هي عيادة خا�صة للجراحة التجميلية لزراعة الأجهزة ال�سمعية ،وللعناية بالأ�سنان،
ولزراعة وجراحة الفك والوجه� .إنَّ تخ�ص�صنا يف هذه املجاالت ي�سمح لنا بتقدمي خمتلف العالجات
الطبية يف عيادتنا الواقعة �ضمن بناء مميز كان فندقا ً كبريا ً يقع يف منطقة
«رايانفلدن» القريبة من مدينة بازل ال�شهرية ب�سوي�رسا .وا�ستمرارا ً
لتقاليد ذلك الفندق الكبري الفاخر ف�إنَّ الهند�سة املعمارية ال�ساحرة
والأجواء الفريدة من نوعها قد �أعيد �إحيا�ؤها من جديد لتكون
يف مقابل منط احلياة احلديثة للبناء املعاد جتديده ،وتوجد هذه
التحفة التاريخية يف مكان رائع يتيح ر�ؤية املناظر الطبيعية
اخلالبة لنهر الراين ،وهذه هي الظروف املثالية لل�شفاء
ال�شخ�صي ملر�ضانا.
وب�صورة عامة ،تت�ألف العيادة من �أربع ع�رشة غرفة،
منها �أربعة �أجنحة وع�رش غرف عادية ،اثنتني منها ملراقبة
�أعرا�ض ال�شخري وغرفتي عمليات جراحية خا�صة
بعمليات الأ�سنان للمر�ضى اخلارجيني ،بالإ�ضافة
لوحدتني جراحيتني ،كما ت�ضم العيادة وحدات
«الأ�شعة ال�سينية» وخمتربات الأ�سنان اخلا�صة
بها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،نقدم ملر�ضانا خدمات
�إقامة كاملة ،ففي ثالثة طوابق� ،ضمن
مبنيني ،يتلقى مر�ضانا عناية خا�صة
ب�صورة �شخ�صية من فريقنا امل�ؤلف من
�أطباء م�ؤهلني ت�أهيالً عاليا ً بالإ�ضافة
لأربعني �شخ�صا ً يف فريق الرعاية
ال�شخ�صية .نحن متخ�ص�صون يف جميع
جماالت اجلراحة التجميلية ،العناية
بالأ�سنان وزراعة �أجهزة ال�سمع ونتمتع
بخربة عري�ضة متميزة.
28

بروفي�سور دانيل �أ .فنجن� ،أخ�صائي الأذن والأنف
واحلنجرة من اجلمعية الطبية ال�سوي�رسية ""FMH
وحما�رض يف جامعة بازل� ،سوي�رسا.

ويف كامل مدة الإقامة يف العيادة �سواء كمري�ض خارجي �أو داخلي  -يوجد زرع ال�سمع® Esteemوهو الطبيب الوحيد املعتمد يف �سوي�رسا يف هذا
طبيب معالج حتت ت�رصف مر�ضانا �شخ�صياً ،ويف بع�ض االخت�صا�صات املجال ،وترتكز اخت�صا�صاته الأ�سا�سية على التح�سني اجلراحي لل�سمع
نتعاون بنحو وثيق مع اجلامعات واملراكز اال�ست�شارية ال�رسيرية ذات وهذا ي�شمل ا�ستخدام خمتلف �أنظمة زرع ال�سمع مثل ® ،Esteemو
 ،Soundbridgeو .BAHA
العالقة باحلالة املر�ضية التي يتم معاجلتها.
وبالن�سبة لأمرا�ض ال�سمع ،ف�إن زراعة جهاز ال�سمع الذي طورته �رشكة
ً
وكان الربوف�سور �أ .فنجن م�شاركا بطريقة مبا�رشة يف تطوير جهاز
 ®Envoy Medical, Esteemيعترب هو اجلهاز الوحيد املتكامل الذي
ي�سمح مبزايا تفوق جمرد كونه غري مرئي .بالطريقة نف�سها التي تعمل بها  ،Soundbridgeوهو �أجنح جهاز �سمع ميكن زرعه يف العامل ،ومنذ جناح
الأذن الو�سطى ال�سليمة ،ي�ستخدم النظام ج�سم الإن�سان ال�ستقبال املوجات زراعة هذا النظام وهو يع ُّد املمار�س الرائد يف جمال �أجهزة ال�سمع املزروعة
ال�صوتية و�إ�صدارها مما يوفر نتيجة �صوتية فريدة تفوق بكثري الأجهزة يف �سوي�رسا .و ُي�صلح نظام  BAHAال�صمم من جانب واحد وفقدان ال�سمع
التو�صيلي الكبري.
ال�سمعية املتوفرة عادة.
ومير حاملو الأجهزة ال�سمعية يف كثري من الأحيان بحاالت �صعبة مثل
والربوف�سور �أ .فنجن اخت�صا�صي �أي�ضا ً يف جراحة الأنف واجليوب
املحادثات مع عدة �أ�شخا�ص� ،أو الذهاب �إىل املطعم و�سماع الأ�صوات اخللفية
والتداخالت مبا يف ذلك ال�صدى ،وهذه ت�شكل م�شكالت �أقل مل�ستعملي �أجهزة الأنفية وجتميل الأنف «جراحة الأنف التجميلية» .ولت�سهيل التنف�س عن
 .®Esteemوكما تعلمون �إنَّ امل�شاركة الف َّعالة يف الأن�شطة االجتماعية توفر طريق الأنف ،طور الربوف�سور �أفنجن زرع جهاز تنف�س يعتمد على مادة
التيتانيوم ،وي�ستخدمه �آالف املر�ضى عرب العامل منذ ذلك احلني ،وقد �أعطت
نوعية حياة �أف�ضل.
خ�صي�صا للأ�شخا�ص الذين يعانون اخرتاعاته يف هذا املجال  21براءة اخرتاع.
�صمم جهاز ال�سمع ®Esteem
ً
وقد ُ
من �ضعف ال�سمع الأكرث �شيوعاً ،وهو �ضعف �سمع الأذن الداخلية� .إنَّ �أذ ًنا
ويف �سياق مهنته الطبية ح�صل الربوف�سور �أ .فنجن على �شهادة
داخلية �سليمة وبنية عظمية منا�سبة خلف الأذن تكونان مهمتني ال�ستخدام
االخت�صا�ص يف الأذن والأنف واحلنجرة ،وتلقى جائزة التميز من اجلمعية
 ،®Esteemومن مميزات هذا اجلهاز �إنه:
ال�سوي�رسية جلراحة الأنف والأذن واحلنجرة والعنق والوجه ،وهو مندوب
• مزروع يف داخل اجل�سم وغري مرئي من اخلارج.
اجلمعية ال�سوي�رسية جلراحة الأنف والأذن واحلنجرة والعنق والوجه ،كما
• بدون ميكروفون وبدون تداخل �صوتي �أو �ضجيج.
�أنه يدعى با�ستمرار للم�ؤمترات ويحظى بتقدير كبري يف امل�ؤمترات الدولية
• ال حاجة ل�شحنه �أو العناية به يف امل�ستقبل.
وملزيد من املعلومات وللمزايا الإ�ضافية وخيارات العالج الأخرى يرجى الخت�صا�صات الأنف والأذن واحلنجرة.
االت�صال بنا مبا�رشة.
Alta Aesthetica AG
وقد تابع الربوف�سور �أ .فنجن كثريا ً من التدريبات امل�ستمرة املتقدمة
Roberstenstrasse 33 | CH-4310 Rheinfelden / Basel
يف �سوي�رسا وخارجها ،ومكنته �سنوات اخلربة العديدة من �إجراء جراحة T + 41 61 835 0 835 | info@altaaesthetica.ch | www.altaaesthetica.ch
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البحريات مبياهها الزرقاء حيث تتهادى ال�سفن البخارية ،املراعي الألبية �شديدة
اخل�ضرة حيث ترتع الأبقار ،القرى اجلميلة احلاملة ب�شاليهاتها اخل�شبية املنقو�شة،
وقمم اجلبال دائمة البيا�ض التي ميكن الو�صول �إليها بوا�سطة القطار �أو العربات املعلقة
� ..إنها بطاقة بريد م�صورة ل�سوي�سرا تتج�سد حياة وحيوية يف مدينة «�إنرتالكن»،
وذلك لي�س كل �شيء ،فع�شاق املتعة وحمبي املغامرات �سيجدون ت�شكيلة هائلة
من الأن�شطة يف هذا املحيط الطبيعي الفريد ،بالإ�ضافة �إىل �أجندة مليئة بالأحداث
والفعاليات من كل نوع على مدار العام توفر فر� ًصا هائلة لق�ضاء عطالت ممتعة وثرية
لن ان�سى ب�سهولة.

م

دينة جذابة تتمتع ب�سحر �ألبي تقع بني بحريتني
وعلى �أعتاب القمم الثالث ال�شهرية «�آيجر» و»مون�ش»
و«يوجنفراو»� ،أهال بكم يف «�إنرتالكن» التي ي�سهل الو�صول �إليها
بال�سيارة والقطار .لقد كان هذا املنتجع الرائع ،الواقع يف «برينيز
�أوبرالند» ،لعقود من الزمان �أحد املقا�صد ذائعة ال�صيت وال�شهرة
لكل من يزور �سوي�رسا .وميكن لزوار «�إنرتالكن» االختيار من بني
 65فندقا ً من جميع الفئات ،من الب�سيطة �إىل �شديدة الفخامة ،كما �أنها
لكونها بوابة جلبال «يوجنفراو» تعترب نقطة انطالق مثالية للعديد
من النزهات �إىل عامل اجلبال الذي ال مثيل له يف منطقة «يوجنفراو».
وميكن ا�ستك�شاف تلك اجلبال الثلجية بكل �سهولة بالقطار
والعربات املعلقة حيث يجد ال�ضيوف �أنف�سهم داخل م�شاهد رائعة
لعامل الأنهار املتجمدة التي تفخر باحتوائها على �أعلى حمطة قطار
يف �أوروبا .وتنظم هيئة ال�سياحة يف «�إنرتالكن» للمو�سم الثاين رحلة
ال�شواء احلالل البحرية املخ�ص�صة للزوار من العامل العربي ،وهي
املدينة الوحيدة التي توفر هذه الرحلة اخلا�صة من  20يونيو �إىل 18
يوليو ومن � 22أغ�سط�س �إىل � 12سبتمرب  2012م�ساء كل �أربعاء،
حيث يتم تقدمي اللحوم احلالل امل�شوية مبا�رشة من ال�شوايات
بالإ�ضافة �إىل العديد من الوجبات والأطعمة اخلا�صة بالدول العربية.
�إنها فر�صة لكي ت�ستمتعوا ب�أم�سية رائعة على مياه بحرية «برينز»
حيث �ستبهركم املناظر املحيطة وتبد�أ جميع الرحالت من مر�سى
«�إنرتالكن �أو�ست» وتتوافر التذاكر يف العديد من الفنادق ويف مر�سى
ال�سفن ومكتب «�إنرتالكن» ال�سياحي.
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ت�شعر مبجرد و�صولك �إيل فندق ومنتجع «فيكتوريا-
يوجنفراو جراند هوتيل» بالراحة واال�سرتخاء لأنك منذ
اللحظة الأوىل �ستدخل �إىل عامل ال�ضيافة احلقيقية والتناغم
واملتع املتنوعة التي تدلل اجل�سد والروح حيث حياتك يف غرفتك هي عاملك
اخلا�ص وبرغم �أنها بعيدة عن حمل �سكنك �إال �أنك �ست�شعر �أنك ما زلت يف
بيتك بالفعل .الغرف يف فندقنا �أنيقة الأثاث والفر�ش جميلة ال�شكل والت�صميم
ويف غاية الع�رصية واحلداثة ،هي بالفعل مكان مثايل لتجربة �شديدة
اخل�صو�صية� .أما املنتجع ال�صحي فهو ميتد على م�ساحة  5500مرت مربع
وجمهز بجميع �إمكانات العناية بال�صحة واجلمال مبا يف ذلك «�إ�سبا �سبا»
و«�سين�ساي �سيليكت �سبا» .وي�شكل مركز «�إ�سبا �سبا» مال ًذا ا�ستجماميًا
وينبوع �شباب للج�سد والنف�س والروح حيث جتدد املعاجلات امل�ستوحاة من
املمار�سات العالجية من ال�رشق الأق�صى حيويتك.
هنا ميكنك اال�ستمتاع باملياه بجميع �أ�شكالها ،يف حمام ال�سباحة الداخلي
الكبري �أو يف حمام املياه املاحلة اخلارجي املطل على �أجمل املناظر الطبيعية �أو
يف احلمامات الدوامة �أو يف منطقة جتربة احلرارة «هييت �إك�سبريين�س زون»
وميكنك ممار�سة مترينات اللياقة البدنية �سوا ٌء يف جمموعات �أو مبفردك مع
مدربك ال�شخ�صي.
ويقدم فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو» �أي�ضا ً تنوعا ً مذهالً يف فن
الطهي حيث ي�أخذك مطعم «يوجنفراو برازيري» يف رحلة خالل الأطباق
اخلا�صة املختارة ال�سوي�رسية اخلال�صة ،بينما �سيمتعك مطعم «ال تريا�س»
احلا�صل على  16نقطة من «جولت ميلو» ب�إبداعات املطبخ الفرن�سي
الكال�سيكي ،ويقدم لك مطعم «ال با�ستاتيكا» املذاق اخلا�ص مبطبخ البحر
املتو�سط .عندنا ميكنكم االحتفال بحفالت عر�س �ساحرة وحفالت ميالد
ن�سى وجميع االحتفاالت ال�سنوية وتنظيم جميع الأحداث والفعاليات
ال ُت َ
اخلا�صة بال�رشكات والهيئات ورجال الأعمال.

VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa
Tel: +41 (0)33 8282828
reservation@victoria-jungfrau.ch
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رفرف العلم ال�سوي�سري بفخر �أعلى فندق «جراند هوتيل
بوريفاج» التقليدي يف مدينة «�إنرتالكن» ،وت�ؤكد �إدارة
الفندق على �أن كل من يدخل �إليه �سيتم تدليله �إىل �أق�صى
حد ،ويتحم�س �ضيوف الفندق من جميع دول العامل للخ�صو�صية التي
يتمتع بها ومبوقعه الرائع ب�إطاللته على جبل «يوجنفراويوخ» و�سط
�سل�سلة اجلبال ال�سوي�سرية املهيبة ،ذلك بالإ�ضافة للخدمة املمتازة التي
يقوم بها العاملني يف الفندق والأطعمة ال�شهية التي تقدم بكرم
و�سخاء يف مطاعم الفندق� ،أما �أناقة قاعات احلفالت و امل�ؤمترات وال�شكل
العام للفندق فتنا�سب �ضيوفنا املميزين من ع�شاق التقاليد العريقة.
ويحتوي الفندق على  101غرفة مريحة تتميز بديكورات ع�رصية من
بينها � 4أجنحة ف�سيحة غاية يف الأناقة و� 9أجنحة �صغرية حتتوي على
بلكونة �أو رواق توفر م�شاهد مذهلة جلبال �سوي�رسا املهيبة ونهر «�آر».
وجميع الغرف جمهزة بتليفون ومودم لالت�صال بالإنرتنت وات�صال
ال�سلكي «واي فاي» وراديو وتليفزيون مبحطات الكابل وميني بار وخزينة
خا�صة ،كما حتتوي بع�ض الغرف على ماكينات �صناعة القهوة.
ويفخر الفندق مبطعمه ال�صيفي الأنيق «المبيان�س» الذي يقدم قوائم
متغرية لأ�شهى الأطعمة وبوفيه �إفطار كبري ،ويوفر التريا�س امل�شم�س
الكبري واملحمي من الرياح م�شهدا ً رائعا ً على نهر «�آر» وهو مكان مثايل للأكل
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واال�سرتخاء يف جميع الأوقات من ال�صباح �إىل امل�ساء .ويعترب مطعم «ال بون
فور�شيت» مكا ًنا حميميًا �شتو ًيا حيث جتعله نار مدف�أته وت�شكيلة النبيذ
الفاخرة التي يقدمها و�أثاثه الأنيق املكان الأمثل للمنا�سبات ال�شخ�صية
واالجتماعية� .أما بار«الفوريفاج» املوجود ب�رشفة احلديقة امل�شم�سة والذي
يتميز بجوه الكال�سيكي فهو مكان رائع للقاء و ُتقدم به جمموعة من �ألذ
الكوكتيالت والأطباق اخلفيفة.
ويف مركز العناية بال�صحة واجلمال اخلا�ص بالفندق ميكنك ن�سيان
الوقت وال�ضغوط اليومية واكت�شاف نف�سك من جديد واال�ستمتاع بالتدليل
والفخامة وال�شعور بالعافية من قمة ر�أ�سك �إىل �أخم�ص قدميك ،ف�أنت يف
البوريفاج ميكنك جتربة �أي من معاجلات اجلمال اخلا�صة التي نوفرها يف
مركزنا يف جو مريح هادئ لطيف ،بالإ�ضافة �إىل الطبيعة اخلالبة املحيطة
من جبال �ساحرة ومياه الينابيع ال�صافية والهواء اجلبلي املنع�ش والقرى
النموذجية اجلميلة.
وي�ستطيع جميع �ضيوفنا ا�ستخدام حمام ال�سباحة الداخلي وغرف
الت�شم�س وال�ساونا الفنلندية وحمام البخار ومركز اللياقة البدنية املجهز
ب�أحدث الأجهزة الريا�ضية مثل رفع الأثقال وغريها.
Lindner Grand Hotel Beau Rivage
Höheweg 211 3800 Interlaken
T.: 0041 33 826 70 07
info.interlaken@lindnerhotels.ch
www.linderhotels.ch
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قع فندق «مرتوبول» يف قلب املنطقة اجلبلية اجلميلة
يف «برينيز �أوبرالند» �أو «برين العليا» كما يطلقون
عليها ،يف مو�ضع مهيب �أعلى مدينة «�إنرتالكن» ،وعلى
بعد خطوات قليلة منه �ستجدون العديد من �إمكانات الت�سوق واملطاعم
واملقاهي ،كما �أن حمطتي قطار «�إنرتالكن �إي�ست» و«�إنرتالكن وي�ست»
تقعان على بعد م�سرية  10دقائق فقط.
وبف�ضل الطراز البنائي الفريد للفندق والذي ال يوجد مثيل له باملنطقة،
تتمتع جميع الغرف ب�إطاللة على مناظر رائعة ،فـ  84غرفة من الغرف الـ 96
التي يتكون منها الفندق تطل على م�شهد مبهر جلبل «يوجنفراو» وي�ستوي
الأمر �إذا ما كنت �ستحجز غرفة عادية �أو ديلوك�س �أو جناحا ً ف�ستجد فيها
جميعا ً الأناقة وجميع و�سائل الراحة التي ميكن �أن توفرها فنادق فئة 4
جنوم ،فجميع الغرف جمهزة بتليفزيون مبحطات الكابل وخط تليفون
مبا�رش وراديو وميني بار وخزينة خا�صة و�إمكانية االت�صال بالإنرتنت
بالإ�ضافة �إىل جمفف �شعر.
ويفخر فندقنا بتقدمي جمموعة خمتارة من �أطايب الطعام يتم �إعدادها
بكل عناية وتتميز بجودتها وتنوعها ،لذا ف�أمامك الفر�صة للتمتع ب�أ�صناف
متنوعة من الطعام الطازج تتغري بتغري املو�سم يف مطعمنا «بيلليني» الواقع
يف الطابق الأول و�أي�ضا ً يف مطعمنا البانورامي «توب �أوميت» الواقع يف الطابق

الثامن ع�رش� .أما «مرتو بار» فيتميز بلم�سة �أ�سيوية وله �سحر خا�ص ويقدم
لك جمموعة من �ألذ امل�رشوبات و�أروع الكوكتيالت.
ويوفر فندقنا �إمكانات رائعة لإقامة امل�ؤمترات واحلفالت بجميع �أنواعها
يف غرف احلفالت الـ  8التي توفر الإطار املهني مل�ؤمترات وحفالت ولقاءات
وفعاليات ناجحة ،فمن�ش�آتنا الأنيقة مع ما توفره من �إمكانيات االت�صاالت
املتقدمة وتقنيات التقدمي احلديثة توفر املتطلبات املثالية لإقامة �أجنح
الأحداث والفعاليات ملا ي�صل �إىل  200فرد.
ويوفر الفندق العديد من الأمكانات الأخرى مثل حمام ال�سباحة الداخلي
وال�ساونا و�رشفة ف�سيحة حيث ميكن ل�ضيوفنا اال�ستجمام واال�سرتخاء،
كما ي�سعد مدرب اللياقة التابع للفندق �أن يقودكم خالل منطقة «برينيز
�أوبرالند» اجلميلة .ويوفر الفندق �أي�ضا ً االت�صال الال�سلكي بالإنرتنت
ومركز لرجال الأعمال على مدار � 24ساعة جمهز بجهازي كمبيوتر
وطابعة� ،إ�ضافة �إىل مكان انتظار خارجي لل�سارات وجاراج ،عالوة على
خدمة الغرف وخدمة تنظيف وكي املالب�س وماكينة �سحب النقود وحمل
هدايا وحالق وخدمة اال�ستعالمات ال�سياحية.
****Hotel Metropole
Höheweg 37/ CH – 3800 Interlaken
T.: +41 (0)33 828 66 66
F.: +41 (0)33 828 66 33
mail@metropole-interlaken.ch
www.metropole-interlaken.ch
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حتفل �سكك حديد «يوجنفراو» عام  2012مبئويتها
الأوىل ومن �أجل هذا االحتفال �سيقوم فنان الإ�ضاءة
«جريي هوف�ستيرت» ب�إنارة جبل «يوجنفراو» حيث �سيقوم هو وفريقه
ب�إقامة خيمة كبرية على النهر املتجمد حتت قمة «يوجنفراو» ومن
هناك �سيقوم ب�إنارة «يوجنفراو» يف الأ�سبوع الأول من يناير .2012
كما �سيتم عر�ض �صور لل�صليب ال�سوي�سري و«�أدولف جويري-زيلر»
( )1899-1839م�ؤ�س�س �سكك حديد «يوجنفراو» و�أحد قطارات
«يوجنفراو» على الواجهة ال�شمالية جلبل «يوجنفراو» .ويعترب هذا
احلدث مبثابة الإعالن عن بدء االحتفال مبئوية �سكك حديد «يوجنفراو».
وكجزء من االحتفال باملئوية �ستقوم �سكك حديد «يوجنفراو» بافتتاح
نفق مغامرات طوله  250م ً
رتا يف �أبريل  ،2012و�سيكون ذلك مبثابة
و�صلة مبا�رشة من «�سفنك�س هول» �إىل «�آي�س باال�س» والغر�ض منها تخفيف

ازدحام الزوار و�ستنقل املما�شي املتحركة ال�ضيوف يف املناطق املنحدرة
و�سيتم عر�ض التطور ال�سياحي يف الألب وتاريخ �سكك حديد «يوجنفراو».
كما �سيتم الإعالن عن االحتفال بهذه النوعية من �سكك احلديد عامليا ً حيث
�سي�ؤخذ مقعد خ�شبي من قطارات «يوجنفراو» يف رحلة خالل العامل ويتم
عر�ضه مبعار�ض يف برلني ولندن وباري�س بالإ�ضافة �إىل العديد من املدن
الأ�سيوية و�أماكن �أخرى ،وعالوة على ذلك �ستقوم �سكك حديد «يوجنفراو»
بعر�ض احتفاليتها باملئوية يف معر�ض «وورلد �إكزبو» يف مدينة «يو�سو»
الكورية اجلنوبية ويف «بيت �سوي�رسا» بالألعاب الأوليمبية التي �ستجرى يف
لندن.
وتتطلع �سكك حديد “يوجنفراو” ال�ستقبال �ضيوفها من الدول العربية
والرتحيب بهم يف يوجنفراويوخ �أعلى قمم �أوروبا حيث تقع �أعلى حمطة
قطار يف �أوروبا على ارتفاع  3454م ً
رتا بني �أح�ضان هذه املنطقة ،رائعة
اجلمال والتي ان�ضمت �إىل قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي� ،إن هذه
البقعة من نقاط اجلذب ال�سياحية التي يجب �أن يزورها كل من يزور
�سوي�رسا .واملحطة واملنطقة مفتوحتان على مدار العام وتقدم الكثري
ل�ضيوفها ،مثل م�شاهدة نهر اجلليد “�أليت�ش جال�سري” الذي يبلغ طوله 22
كيلوم ً
رتا ،وزيارة ق�رص اجلليد مل�شاهدة متاثيله العجيبة املنحوتة يف اجلليد
وكذلك �أ�شهى الأطعمة و�ألذ امل�رشوبات التي تقدمها مطاعم منطقة نهر
اجلليد.
وتقدم �سكك حديد «يوجنفراو» قطار «�أيجر �أمبا�سادور �إك�سرب�س»
الفاخر الذي يكت�سي بحلة الأيام اخلالية ليذكرك باملا�ضي اجلميل ،وينطلق
هذا القطار اجلميل �إىل واحدة من �أروع مناطق التنزه يف �سوي�رسا �أال وهي
قمة «يوجنفراويوخ» �أو قمة �أوروبا كما ُيطلق عليها.
info@schilthorn.ch / www.schilthorn.ch
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�شيء ي�ضاهي «�شيلتهورن» عندما نتكلم عن احلياة اجلبلية
اخلال�صة ،فمن قمة «�شيلتهورن» يتمتع الزوار مب�شهد بانورامي
فريد ملنظر طبيعي �ألبي غاية يف الروعة واجلمال بالإ�ضافة �إىل
القمم الثالث امل�ضافة لقائمة اليون�سكو للرتاث العاملي «�آيجر»
و«مون�ش» و«يوجنفراو» .ومبجرد الوقوف على من�صة امل�شاهدة الواقعة
على ارتفاع  2970مرتًا فوق قمة «�شيلتهورن» �ستبهر �أنفا�سك مناظر
جبال الألب املهيبة قمة بعد قمة لأكرث من  200جبل متكن م�شاهدتها من
على قمة «�شيلتهورن»� .أما الرحلة على منت العربات املعلقة البانورامية
فهي ا�ستعرا�ض فني ويف  32دقيقة �ست�صل من الوادي �إىل قمة جبل
«�شيلتهورن» التي حتتوي على �أول مطعم دوار يف العامل «بيز جلوريا»
الذي يدور حول حموره مرة كل �ساعة على من�صتني تعمالن بالطاقة
ال�شم�سية ،وخالل مدة الدوران �ست�شاهد روعة اجلبال تنب�سط �أمامك يف
�صمت يف م�شهد يبهر الأنفا�س.

وتعترب «توري�ستوراما» املكان املثايل ملن يريد معرفة املزيد عن هذا املوقع
الرائع يف و�سط جبال الألب ال�سوي�رسية ،حيث ُتعر�ض �صور متثل اجلمال
اخلا�ص مبنطقة «ميورين�-شيلتهورن» ،كما تعر�ض مقاطع من فيلم
«جيم�س بوند» يف خدمة جاللة امللكة الذي مت ت�صويره يف «�شيلتهورن».
و�سيجد من يريد �رشاء الهدايا التذكارية مبتغاه يف حمل القمة «توب �شوب»
ذي الديكور اجلميل.
ريا
�أما «�أملندهوبل» فهي جنة العائالت وع�شاق النزهات الربية �س ً
على الأقدام ،وال ت�ستغرق الرحلة �إليها �سوى  4دقائق بوا�سطة عربات
«فونيكيوالر» املعلقة لت�صل �إىل قمة على ارتفاع � 1907أمتار حيث �ستجد يف
انتظارك مطعما ً ريفيا ً بانوراميا ً ب�رشفة خارجية ف�سيحة.
و�سوف ميكنك اكت�شاف احلياة النباتية يف املنطقة عندما ت�أخذ م�سار
الدائرة ال�صغرية «�سمول �سريكِت»� .أما مع م�سار «�أملندهوبل فالور»
ف�ست�ستمتع بجمال �أكرث من  150نوعا ً من الأزهار الألبية «من يونيو حتى
�سبتمرب» .و�سيجد الأطفال نقطتني جاذبتني على وجه اخل�صو�ص هما
امللعب اخلارجي الكبري �أمام املطعم مبا�رشة حيث �ستمل�ؤهم «الزحلوقة»
الطويلة بالبهجة وال�رسور ،وم�سار مغامرات الأطفال الذي يعترب متعة
للعائلة كلها حيث توفر هذه النزهة الربية امل�صممة للأطفال وقتًا مليئًا
بال�رسور وال�سعادة.
ميكن الو�صول ب�سهولة �إىل «�شيلتهورن» و«�أملندهوبل» بوا�سطة
املوا�صالت العامة يف رحلة ت�ستغرق �ساعة ون�صف من «�إنرتالكن» � ...إنها
نزهة مثالية لن�صف يوم من «�إنرتالكن».
info@jungfrau.ch / www.jungfrau.ch
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ي نزهة عرب املا�ضي ،متتع مب�شاهدة وزيارة �أكرث من
مائة من املبان العتيقة التي يزيد عمرها عن قرن من
الزمان مت جمعها من كل �أنحاء �سوي�رسا ،بالإ�ضافة لـر�ؤية ومداعبة حوايل
 ٢٥٠نوعا ً من احليوانات التي يتم تربيتها داخل املزارع ،وتعرف على
�أ�شكال متعددة ومتنوعة للمزارع واحلقول التقليدية والقدمية التي
كان ميار�س فيها ال�سوي�رسي القدمي حياته اليومية ،و�شاهد العديد من
احلرف التقليدية املحلية والكثري من املنا�سبات اخلا�صة لأهل البلد،
�سوف تتمتع بخلق انطباع حي عن احلياة الريفية ال�سوي�رسية يف الأيام
املا�ضية .وال �شك يف �أن متحف بالينبريج  Ballenbergاملفتوح مكان
فريد من نوعه.
ويقع متحف بالينبريج  Ballenbergيف قلب �سوي�رسا بني منطقة
ها�سليتال مريينجن  Haslital Meiringen - Haslibergومنطقة
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�إنرتالكن .واملتحف يقع يف منطقة مركزية ويحيط به م�شهد رائع للجبال
اجلميلة ملنطقة برينيز .والو�صول للمتحف �سهل وي�سري من جميع
اجلهات .مواعيد الزيارة يوميا من � 6أبريل � 31 -أكتوبر  2012من
� 10:00صباحا ً حتي  05:00م�ساء وي�صل �سعر تذكرة الدخول للكبار
 20 :فرنك �سوي�رسي وللأطفال بني � 6سنوات و � 16سنة  10 :فرنك
�سوي�رسي� ،أما للأ�رسة التي ت�ضم الآباء والأمهات مع �أطفالهم 16-6
�سنوات في�صل �سعر التذكرة لـ .CHF 45
وتوجد مواقف جمانية عند مداخل املتحف الغربية وال�رشقية ،كما ميكن
ا�صطحاب الكالب جمانا .وللمزيد من املعلومات:
Swiss Open-Air Museum Ballenberg
Museumsstrasse 131
CH-3858 Hofstetten / Phone +41 33 952 10 30
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�رشاء الأحجار الكرمية يف
�أحد خرباء
ً
ريا
« بو خر ير »
وقد قدمت «بوخرير» عر�ضا مث ً
خلربتها الهائلة مبجموعتها الأخرية من �أحجار «بارايبا
يزن كل منها
تورماالين» و «ت�سافواليت» و«تانزانايت» و «روبياليت» التي
ً
قرياطا ،وهذه الأحجار ذات الألوان الرائعة ،على عك�س �أي �أحجار
ما ي�صل �إىل 80
ً
�أخرى على م�ستوى العامل ،تتميز ب�أنها م�صقولة طبيعيا يف �شكل دائري غري منتظم
وت�شع جماال طبيعيا ً فريدًا؛ وهي ،ملا تتميز به من ندرة �ألوانها و�أحجامها وجودتها
العالية ،تعترب �شديدة اخل�صو�صية .وجدير بالذكر �أن �أحجارا ً غري مقطوعة وغري
م�صقولة يدو ًيا مثل هذه الأحجار مل ت�ستخدم من قبل يف تزيني �أي قطع جموهرات.

ت

عترب جمموعة املجوهرات اجلديدة يف بيت «بوخرير» فئة خا�صة بنف�سها حيث مل يحدث قبل ذلك
�أن ر�أى العامل مثل هذه الأحجار الكرمية �سواءٌ من ناحية حجمها �أو ت�ألق �ألوانها ،وجميعها م�صقولة
طبيعيًا ومزينة بتحفة وحرفية من �صناع املجوهرات .ويقدم «بوخرير» يف هذه الت�شكيلة  4قطع
م�ستقلة بت�صميم ح�صري مذهل يتما�شى مع االجتاه العام للإح�سا�س بالطبيعة.
وت�ضع املجموعة الأخرية من ور�شة «بوخرير» يف لو�سرين مقايي�س عاملية جديدة وتعود لالهتمام باملر�أة الع�رصية يف جميع
�أنحاء العامل .وتنقل هذه الإبداعات اجلديدة الفريدة فاتنة اجلمال اجتاهات املو�ضة العاملية احلالية �إىل عامل املجوهرات ،فقد �أعطت
�صناعنا الفر�صة لعر�ض مهاراتهم يف فنون �صناعة املجوهرات وح�سا�سيتهم جتاه متطلبات العميل الفطن الذي يتطلع �إىل الأناقة
والفخامة ،وتعترب هذه املجموعة الراقية املمتعة �أف�ضل �إهداء ميكن �أن نقدمه �إىل مثل ذلك العميل.

عندما ر�أى مدير املجوهرات املبدع يف «بوخرير» تلك الأحجار اخلرافية الفريدة ت�صور
على الفور نوعية املر�أة التي �سرتتديها وهي املر�أة الع�رصية التي ت�ستمتع باجلمال
بجميع حوا�سها وتتوقع الكثري فيما يخت�ص بتفرد ال�شخ�صية واخل�صو�صية ،وعلى
هذا الت�صور بنى ت�صميمه لقطع املجوهرات التي �ستزينها تلك الأحجار .وعندما
بد�أت عملية ت�صميم هذه املجموعة من املجوهرات اجتهد العاملون يف ور�ش
«بوخرير» لتج�سيد جمال الأحجار و�أ�سلوب احلياة الع�رصي الفخم ملن
�سرتتديها .وقد ُو ِ
�ضع احلجر الكرمي ذو الألوان القزحية والألق
الطبيعي يف قالدة من الذهب اخلال�ص يزينها حوايل  200ما�سة
حتيط باحلجر وت�أخذ �شكل حميطه الأ�صلي.
وقد مت تقدمي هذه الأحجار الفاخرة التي تخطف الأب�صار
يف �سل�سلة طويلة ب�شكل غري معتاد تزينها نف�س الأحجار
امللونة امل�صقولة طبيعيًا بالإ�ضافة �إىل املا�سات ،وميكن
ارتدا�ؤها بطولها �أو ملفوفة مرتني لتبدو كعقد �أق�رص.

�إن احل�صول على �أنقى و�أندر �أحجار كرمية يف العامل يتطلب مهارات تفاو�ض م�شحوذة على نحو ممتاز وخربات عميقة ووقتًا
طويال�« .أحيا ًنا ي�ستغرق العثور على احلجر املنا�سب لعقد ما �شهورا ً مبا يف ذلك املفاو�ضات ل�رشائه بثمن معقول» ،كما يقول

www.bucherer.com
38

A world-first joins the Bucherer
fine jewelry collection
The new fine jewelry collection from
the House of Bucherer is in a class of its
own: never before has the world seen such
large, scintillating colored gemstones, all naturally
polished and adorning a masterpiece of fine jewelrymaking.
In this series, Bucherer presents four individual
pieces in a fabulously exclusive design, capturing the
current trend towards natural sensuousness.
The latest collection from Bucherer›s workshops
in Lucerne sets new standards worldwide and pays
homage to the modern cosmopolitan woman. Unique
and enchantingly beautiful, these new creations
transport current international fashion trends into
the world of jewelry.
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هـل

تودون اكت�شاف �آفاق جديدة �أو االبتعاد عن
ال�ضغوط واملنغ�صات؟ �إذن عليكم الإفالت من
هذه ال�ضغوط لعدة �أيام والقيام برحلة �إىل
منطقة بحرية جينيف اجلميلة «مقاطعة فو»
فهناك الكثري لت�شاهدوه وي�أ�سركم ب�سحره وروعته ،من قرانا ومدننا
الواقعة على جانب البحرية مثل لوزان ومونرتو ونيون �إىل املحطات
الألبية املرتفعة مثل فيالر ويل ديابلريت وليزان و�شاتو دوي ،ومن
جبال اجلورا �إىل ريفنا الهادئ امل�سامل .هكذا جتدون �أن تغري امل�شاهد
واملناظر �أمر م�ضمون لتنوع الأماكن والأجواء .وعندما تقومون يف
خطوات وئيدة تنا�سب مزاجكم الرائق ميكنكم التجول يف مدن جتعلكم
تعودون �إىل املا�ضي حيث ت�شاهدون قالع القرون الو�سطى ومدن
الأ�سواق القدمية وتتجولون خالل الأودية وتقومون بالتنزه عرب
م�ساراتنا الألبية العالية وتزورون املعار�ض يف العديد من متاحفنا
الإقليمية وت�ستمتعون ببع�ض مهرجاناتنا املو�سيقية امل�شهورة ،كل
ذلك على راحتكم خالل منطقة حباها اهلل بكل مكونات اجلمال.

�إنه ل�رشف يل �أن �أعطيكم فكرة وافية عن منطقتنا الرائعة وال�شيقة
والفريدة ،حيث توفر املناظر حول البحرية التي ت�صطف بها مزارع العنب
وجبال الألب واملدن والآثار التاريخية م�شهدا ً �رسمديا ً ال ميل منه �أبداً ،ال
ال�سكان املحليون وال الزائرون .ويتمم هذا الإطار الطبيعي اخلالب كنز
حقيقي من نقاط اجلذب ال�شيقة واملواقع ال�سياحية التي جتب م�شاهدتها
والفنادق الفاخرة واملهرجانات والأحداث املتنوعة والتقاليد العريقة
والطعام اجليد يف املطاعم الفاخرة و�إمكانات الت�سوق الهائلة واملتاحف
العديدة بالإ�ضافة �إىل و�سائل املوا�صالت ال�سياحية.
وخالل ف�صول الربيع وال�صيف واخلريف تتمايل املنطقة مع �إيقاع
املهرجانات الرئي�سية والفعاليات غري االعتيادية التي حتظى باهتمام
دويل ،وي�أتي على القمة مهرجان «مونرتو ملو�سيقى اجلاز» الذي �أ�صبح
نقطة اجلذب التي ال ميكن �إنكارها لع�شاق املو�سيقى بالإ�ضافة �إىل مهرجان
«باليو» يف نيون ومهرجان «الأوبرا» يف �أفين�ش.
وعالوة على ذلك ف�إن منطقتنا من الأماكن املثرية والهامة يف جمال الطعام
املميز والنبيذ اجليد ويقدرها ع�شاق الطعام وخربا�ؤه لوفرة مطاعمها
الفاخرة وتنوع مطابخها ومنتجاتها املحلية عالية اجلودة .وي�أتي على قمة
الطهاة هنا ال�شيف «فيليب رو�شا» يف «كري�سييه» وال�شيف «جريار راباي» يف
«بونت دو برين» اللذان فازا بثالث جنوم من دليل ميت�شلني و 19نقطة من
دليل جومليلو .و�إىل جانب هذين النجمني هناك �أكرث من �« 20شيف» �صغريا ً

منت�رشون يف جميع �أنحاء املقاطعة يقومون ب�إبداع مطبخي غاية يف اجلر�أة
واحلداثة قام بتقديره دليل جومليلو .ويتم تقدمي �رشائح �أ�سماك البري�ش �أو
الفريا �أو ال�شار املحلية من �صيد البحرية يف املطاعم واملقاهي ،وتقدم مطاعم
الربازيري واملطاعم الأجنبية يف و�سط املدينة كل ما يتوق �إليه الزبائن بينما
تقدم احلانات الريفية التخ�ص�صات املحلية مثل «بابي فودوا» والنقانق
امل�شوية والفطائر والتورتات التقليدية.
وفيما يتعلق مب�شاهدة الأماكن ال�سياحية والقيام بالنزهات ف�إن منطقتنا
توفر طيفا ً وا�سعا ً من الأماكن التي ال يجب �أن تفوتكم م�شاهدتها ابتدا ًء
بقلعة «�شيون» وهي موقع رومان�سي متميز يقع بالقرب من مدينة مونرتو
على جزيرة �صخرية �صغرية ،ومزارع العنب يف «الفو» التي ُو ِ
�ض َعت على
قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي وهي مزارع متت �صياغتها عرب �آالف
ال�سنني من العمل الد�ؤوب على املنحدرات لتحويلها �إىل م�صطبات �صاحلة
للزراعة ،ومتثال الفنان ال�شهري «�شاريل �شابلن» يف مدينة فيفيه ،واملتحف
�صى
الأوليمبي يف مدينة لوزان حيث ميكنكم م�شاهدة �أغرا�ض تاريخية التحُ َ
مثل امل�شاعل الأوليمبية اخلا�صة بجميع الدورات والأدوات الريا�ضية التي
ا�ستخدمها الأبطال للفوز بامليداليات الذهبية� ،أورحلة على منت ال�سفن
البخارية الأثرية ذات املجاديف التي متخر عباب بحرية جينيف .و�أخريا ً
ولي�س �آخراً ،هذه الرحلة الدائرية التي ميكن �أن تنتهي بنزهة يف العربات
املعلقة �إىل النهر املتجمد «جال�سري  »3000الذي يقع على ارتفاع � 3آالف مرت
فوق �سطح البحر حيث ميكنكم اال�ستمتاع مبنظر خالب ومنع�ش على جبال
الألب والبحرية.
ويتمم هذه الأماكن ال�سياحية البارزة ترحيب ال�سكان املحليني احلار
بعقولهم وقلوبهم املفتوحة وت�ساحمهم املعروف والذين ميثلون النموذج
احلقيقي لفن احلياة الذي يرمز �إىل اال�ستمتاع الكامل باحلياة وكل ما تقدمه
ن�سى.
لنا .و�أ�ؤكد لكم �أن هذا املزيج ال�سياحي الرائع ميثل �ضمانا ً ب�إقامة ال ُت َ
وعالوة على ذلك يجعل املدى الوا�سع للعرو�ض والإمكانات واملن�ش�آت
ال�سياحية املتوفرة من منطقتنا بقعة مثالية لأنواع خمتلفة من ال�ضيوف
ن�سى
مثل رجال الأعمال وحديثي الزواج الراغبني يف ق�ضاء �شهر ع�سل ال ُي َ
وع�شاق الطعام الفاخر والعائالت الراغبة يف ق�ضاء �إجازات مثرية وغري

�أندريا�س بانهولت�س
تقليدية� ،أو حتى الذين يرغبون فقط يف العناية ب�صحتهم وجمالهم يف العديد
من عياداتنا اخلا�صة التي تتمتع باالحرتام واملهنية العالية.
هكذا ترون �أعزائي �أن هناك العديد من الأ�سباب لزيارة منطقتنا
واال�ستمتاع بها ،و�سيكون من دواعي �رسوري الرتحيب بكم قريبا ً هنا يف
منطقة بحرية جينيف ومتكينكم من خو�ض جتربة فريدة ومتميزة �سواء يف
منطقتنا �أو يف �سوي�رسا.
�أندريا�س بانهولت�س  -رئي�س هيئة ال�سياحة يف منطقة بحرية جينيف.

Régis Colombo/www.diapo.ch
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يقدر �أهايل منطقة بحرية جينيف الطعام اجليد مبثل تقديرهم
للم�رشوب اجليد وكان هذا التقدير هو ال�سبب يف �شهرة هذه
املنطقة العاملية بجودة وامتياز طهوها وارتفاع
م�ستوى منتجاتها .ويف احلقيقة عندما نتكلم عن فن
طاولة الطعام ف�إن �أهل مقاطعة «فو» يبذلون كل اجلهد
و�سواء كان الطعام املقدم من حملي
لري�ضوا �ضيوفهم.
ً
�أو تقليدي �أو حلفالت الطعام الراقي ،ف�إن هذا الطعام
ارع فيما يخت�ص باجلودة والإبداع.
ُ
الي َ�ض َ

Stéphane Décotterd

Philippe Rochat with Benoit Violier: Restaurant de l›Hotel de Ville

وتقدم منطقة بحرية جينيف جمموعة راقية من االختيارات من بني ما متتلئ به �سلة الطعام
اجليد وفن الطهي ال�سوي�رسي ،مثل مطعم «لو بونت دو برينت» يف «برينت �سور مونرتو»
ومطعم «�إرميتاج» يف «فوفلني-لو�-شاتو» ومطعم «ري�ستوران دو �شاتو» يف «فيفيه» ومطعم «لو
�سريف» يف «كو�سوناي» �أو مطعم «�آن�-صويف بيك» يف فندق «بوريفاج باال�س» يف «لوزان» .وهناك
 100مطعم يف هذه املنطقة و�ضعهم دليل «جولت-ميلو» على قائمته ،حيث تعترب منطقة بحرية
جينيف مبا حتوزه من تقديرات �أدلة فن الطهي والطعام اجليد « 1385نقطة من «جولت-ميلو»
و 19جنمة من «ميت�شيلني» عا�صمة الطعام اجليد يف �سوي�رسا و�إحدى �أعلى مناطق �أوروبا
كثافة يف املطاعم الراقية .ومتتلك منطقة بحرية جينيف ثروة من الفنادق ال�صغرية الريفية التي

يتقاطع �سحر ِق َدمِها مع حداثة القرن الواحد والع�رشين وبراعة املالكني والطهاة.
و�أ ًيا كان املكان الذي تنزلون به ،غني �أو ب�سيط وريفي ،بعيدًا عن الطريق امل�أهول �أو
يف و�سط القرية مبا�رشة فهناك دائ ًما تخ�ص�صات حملية ميكنكم اال�ستمتاع بها مثل
«بابيه فودوا» وهو طبق من الكراث والبطاط�س ،و «كروت �أو فورماج» وهو عبارة
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عن خبز مغمو�س يف النبيذ ومغطى باجلنب وين�ضج على ال�شواية ،كما �أن
ريا �أو بالدراجات
املقاهي الألبية واملطاعم اجلبلية ميكن الو�صول �إليها �س ً
�أو بال�سيارة �أو بالقطار وهي توفر للزائرين رفاهية ومتعة الطاولة اجلميلة
والبانوراما الرائعة املحيطة.
�أما م�سارات امل�شي امل�سماة «جورميه ووكينج روت�س» التي تقطع املنطقة
ً
وعر�ضا فهي يف غاية الروعة حيث �سيجد الزائرون مواقع �شتى
طوال
ومتنوعة من املطاعم ال�صغرية والبي�سرتو وقد حتولت �إىل غرف للطعام.
وتتعدد الفر�ص حيث املذاق الطازج للمزارع وال�سوق ورائحة نقانق الكرنب
و�أجود الأجبان وحلوى «ريزينيه» و»�ساليه �أو �سوكر» و»بو�شون فودوا»
امل�صنوعة بعجينة اللوز� .إنه مطبخ ب�سيط وغني يخاطب احلوا�س بنف�س قدر
خماطبته للقلوب.
وتتميز املنطقة � ً
أي�ضا باحتوائها على العديد من املتاحف اخلا�صة ب�شئون
الأطعمة وامل�أكوالت مثل «متحف الطعام» يف «فيفيه» ويوفر جتربة تفاعلية
لتعلم �أ�شياء �شيقة عن الطعام ،و»بيت احلبوب واخلبز» يف «�إي�شالني»
وهو متحف خم�ص�ص لتاريخ احلبوب و�صناعة اخلبز بجميع مراحلها،
و»�سيفريي ميل» وهي �إحدى معا�رص الزيت القدمية النادرة التي ما زالت

تعمل حتى الآن ،و»بيت �إيتيفاز» حيث يزاح ال�ستار عن �أ�رسار �صناعة هذا
اجلنب الألبي ال�شهري وي�ضم املبنى حمال ُتباع فيه منتجات الغذاء املحلية.
وقد قرر كبري الطهاة «فيليب رو�شا» �أف�ضل طهاة �سوي�رسا ،احلا�صل على
 19نقطة من «جولت-ميلو» و 3جنوم من «ميت�شيلني» ،التقاعد بعد رحلة
عمل امتدت لإحدى وثالثني �سنة يف فندق «دي فيل» يف «كري�سييه» و�سي�سلم
الراية �إىل نائبه «بينوا فيولييه» الفرن�سي الذي اختري �أف�ضل عامل يف فرن�سا
عام  ،2000وكان ان�ضم �إىل فريق فندق «دي فيل» عام .1996
كما يت�سلم القيادة يف مطعم «ىل بونت دى برينت» الفخم كبري طهاة جديد
هو «�ستيفان ديكوتري» الذي كان نائبًا لكبري الطهاة ال�سابق للمطعم «جريار
راباي» .وكان مطعم «ىل بونت دى برينت» الذي يقع يف ريفيريا بحرية
جينيف �أن�شئ منذ حوايل � 30سنة بوا�سطة «جريار راباي» احلا�صل على 19
نقطة من «جولت-ميلو» و 3جنوم من «ميت�شيلني» والذي يعترب �أحد �أف�ضل
الطهاة يف العامل؛ �أما خليفته «�ستيفان ديكوتري» الذي ا�ستلم املهمة مع زوجته
فقد عمل يف املطعم للع�رش �سنوات املا�ضية وح�صل على جائزة �أف�ضل الطهاة
يف �سوي�رسا عام  2008وهو ي�أمل �أن ي�ستمر على تقاليد املطعم يف التميز
والإبداع التي كانت ال�سمة الأكرب للمطعم على مدار  3عقود.
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عترب مدينة لوزان من �أكرث الأماكن
واملدن فتنة وجما ًال فى العامل �أجمع ،وهى
ب�سكانها الوا�صل عددهم � 131,000أو «300,000
بال�ضواحى املحيطة» تعترب مبثابة املدينة التى ت�شتم
فيها رائحة الريف �أو هى مبثابة الريف الذي يحمل
وجه املدينة ،فهى تطل على بحرية جنيف من جهة
اجلنوب وحماطة بحقول العنب و�أ�شجار الغابات من
اجلهات الأخرى لدرجة �أنها قد �صنفت كواحدة من
�أكرث املدن الأوروبية �إخ�ضرار ًا مبا ت�ضمه من م�ساحات
خ�ضراء.
ومن الرائع زيارة هذه املدينة ال�صغرية والبقاء
فيها لأطول فرتة ممكنة خا�صة و�أن �سكانها يتميزون
بح�سن ال�ضيافة والطيبة ،و�سوف ي�شعر زوارها بهذا
الإح�سا�س اجلميل عندما يتعاملون مع �أهل لوزان يف
حياتهم اليومية.
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وقد عا�شت مدينة لوزان تاريخ عريق ال يتجز�أ عن تاريخ �سوي�رسا ،كما
�أنها عا�رصت العديد من الثقافات بكل �أنواعها نظرا ً لأن زوارها ي�أتون �إليها
من كل مكان حول العامل ،وي�ستطيع �ضيوف املدينة ممن يهتمون بالثقافة
العامة الإختيار بني  20متحفا ً حتكي عن التاريخ والعلوم والفنون اجلميلة
والفن احلديث وفن الت�صوير وال�سينما ،بالإ�ضافة للمتحف الأوليمبى
الفريد من نوعه يف العامل والذي ي�ضم تاريخ احلركة الأوليمبية منذ ن�ش�أتها
وحتى الأن ،ما يجعل لوزان قبلة ملحبي الفنون من جميع �أنحاء العامل.
وقد مت منح مدينة لوزان لقب «�أوليمبيك كابيتال» �أو العا�صمة الأوليمبية
عام  1994لكونها مركزا ً للجنة الأوليمبياد الدولية وللعديد من املعاهد
الرائدة املتعلقة باحلركة االوليمبية منذ عام  1915وهى ت�ست�ضيف الأن
 40منظمة ريا�ضية دولية بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام  300جمعية ونادى لها
كمقر �أ�سا�سى لأن�شطتهم .وتعترب لوزان هى املكان املثاىل ملمار�سة عدد كبري
من �أنواع الريا�ضات املختلفة بدءا ً من الريا�ضات املائية وامل�شى وت�سلق
اجلبال وركوب الدراجات والتزحلق على اجلليد ،وي�ساعدها يف ذلك الطبيعة
اجلميلة واخلالقة التي حتيط بها بالإ�ضافة للجهود الكبرية التي تبذلها
اجلهات امل�س�ؤلة من �أجل ت�سهيل ممار�سة الريا�ضة جلميع �سكان و�ضيوف
املدينة.
وتعد لوزان من �أ�صغر مدن �سوي�رسا الكربى وي�سهل الو�صول �إليها
من �أية مكان يف �سوي�رسا ،وهى قريبة من عدد كبري من املدن واملنتجعات
ال�سياحية ال�شهرية مثل مونرتو والكازينو ال�شهري بها وقلعة �شيون،
منتجع زرمات وجبل املاترهورن ،وجبل يوجنفراو لو�سرين ،ومدينة
جريري التاريخية ،ونهر اجلليد يف جال�سري  ،3000وجبال االلب يف منطقة
الفود -واملنتجع الفرن�سي ال�شهري �إيفيان.
وقد �ساعدت هذه الطبيعة ال�ساحرة ملدينة لوزان فى �أن ت�ضم العديد

من املدار�س ذات ال�سمعة العاملية ،بالإ�ضافة جلامعتها التي ت�ضم 7كليات
ومعهد التكنولوجيا ذي احلرم اجلامعى الكبري ومعاهد �إدارة الأعمال
الدولية ومعهد الإدارة العامة وكليات مهنية مثل مدر�سة لوزان الفندقية-
وهى املدر�سة الرائدة فى جمال الفندقة -بالإ�ضافة �إىل العديد من املدار�س
اخلا�صة ومدار�س الفنون ،وي�أتي عدد كبري من الطالب من جميع �أنحاء
العامل �إىل لوزان لكي يكون لهم احلظ يف احل�صول على واحدة من ال�شهادات
املعتمدة والتي حتمل خامت �إحدى مدار�سها �أو معاهدها.
ولأن التعليم قطاع هام جدًا يف لوزان ،فقد قامت �إحدى املدار�س الدولية
يف املدينة «بريليامنون �إنرتنا�شيونال �سكول» بامل�شاركة يف جولة ترويجية
هامة �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي .وعر�ضت املدر�سة من خالل عدة
عرو�ض تقدميية عامها الأكادميي «باللغة االجنليزية» والدورات ال�صيفية
«باللغتني االجنليزية والفرن�سية» للطلبة من �سن � 11إىل  18عاما ً وت�ضم
املدر�سة طلبة ينتمون لأكرث من  40جن�سية بينهم عدد كبري من دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وعموما ً ال تكتمل زيارة لوزان دون زيارة املتحف الأوليمبي الذي الوحيد
من نوعه يف العامل كله وهو املكان املثايل للتعبري عن الأهداف الأوليمبية ،فال
يوجد له مثيل يف �أي دولة ،وهو ذاكرة التاريخ الأوليمبي واملكان الوحيد
الذي تتوفر به معلومات ووثائق تاريخيه عن بداية الألعاب الأوليمبية .وهو
املكان الذي يق�صده كل ع�شاق الريا�ضة واحلركة الأوليمبية وكل املفتونني
بالتاريخ والثقافة والفنون وكل املهتمني مب�ستقبل الإن�سانية عموماً ،وهو
املكان املثايل ملن ييحث عن العلم واحلقيقة يف عامل الريا�ضة.
والريا�ضة والفن والثقافة هي الأعمدة التقليدية للحركة الأوليمبية ويعطي
املتحف �صورة وا�ضحة لهذه املجموعة ،فمهمة املتحف الأوليمبي هي �أن
يجعل الزائرين يدركون �أهمية احلركة الأوليمبية ويريهم بوا�سطة ال�صور
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«ويجب �أال يفوتك القيام بواحدة من تلك الرحالت البحرية الرائعة على منت
ال�سفن البخارية وخا�صة تلك التي تقدم قوائم طعام �شهية»...
والرموز �إنها لي�ست جمرد مناف�سات ريا�ضية ولكنها �أقرب �إىل كونها فل�سفة
حياة تك ِّون جز ًء ال يتجز�أ من تاريخ الب�رشية.
واملتحف هو مركز االنعكا�س الذي يعمل ك�شاهد على الألعاب الأوليمبية
ودورها يف املجتمع احلديث ،بالإ�ضافة �إىل كونه البيت الدويل الذي يحت�ضن
الذاكرة املكتوبة واملرئية للألعاب الأوليمبية.
وبالإ�ضافة ل�سمعتها الريا�ضية العاملية ،تتمتع لوزان ب�شهرة عاملية
�أخرى ال تقل عنها فى جمال العالج الطبى ،فعلى مدار  3قرون م�ضت اعتنى
د .يت�سوت باملر�ضى القادمون من كل مكان من جميع �أنحاء العامل وبد�أت
املدينة تزدهر فى جمال العناية الطبية حتى �أ�صبحت مقرا ً للمركز العالجى
اجلامعى والعديد من امل�ست�شفيات اخلا�صة والطوارئ حتى يومنا هذا.
وتعمل العيادات وامل�ست�شفيات يف لوزان بتكنولوجيا عالية جدا ً وحتر�ص
على �أن يح�صل جميع مر�ضاها على الفحو�صات الكاملة والراحة واخلدمات
الالزمة ،ويحر�ص عدد كبري من املر�ضى على زيارة لوزان للح�صول على
خدمات طبية مميزة.
وللأطفال مكان دائم يف لوزان ،فبالإ�ضافة للعديد من و�سائل الرتفيه التى
متتلئ بها املدينة �سوف ي�ستمتع الأطفال با�ستك�شاف الطيور فى حديقة
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حيوان «مون ريبو�س» �أو يف حديقة «لوزان فيفاريوم» ،كما ميكن �أن يق�ضوا
�أوقاتا ً جميلة يف احلديقة النباتية �أو يف حديقة احليوان التي ال تبتعد كثريا ً
عن و�سط املدينة وكذلك زيارة عدد كبري من املتاحف املنت�رشة فى املنطقة.
كما ميكن �أن ت�ستمتع الأ�رسة كلها برحلة ملدة يوم كامل على منت قطار
«اجلولدن با�س» �أو كما يطلق عليه البع�ض ا�سم «قطار ال�شيكوالته» والذى
ي�أخذك يف رحلة ال تن�سى من مونرتو لزيارة م�صنع ن�ستلة لل�شيكوالته حيث
ميكن تذوق قطع من ال�شيكوالتة �أثناء �صنعها ،وميكن �أي�ضا ً اال�ستمتاع
مبغامرة ال تن�سى فى متاهة «البرينث» التي تعترب �أكرب متاهة فى العامل،
هذا بالإ�ضافة �إىل زيارة حديقة «�سوي�س �ستيم بارك» ذات عربات ال�سكك
احلديدية البخارية حيث ي�ستمتع الأطفال بيوم ال ين�سى فوق منت عربات
ال�سكك احلديدية ال�صغرية وهم يتجولون يف حديقة جميلة ي�شاهدون معامل
�سوي�رسا امل�صغرة .
ويجب �أال يفوتك القيام بواحدة من تلك الرحالت البحرية الرائعة على
منت ال�سفن البخارية وخا�صة تلك التي تقدم قوائم طعام �شهية ،وال يبعد
امليناء الذي تبد�أ منه هذه الرحالت �سوى دقائق معدودة عن مركز املدينة،
كما يجب التمتع بواحدة من تلك الرحالت اجلبلية التي ت�ستمتع فيها بركوب

�سويعات قليلة ت�صل بك �إىل عدد كبري
من املنتجعات اجلبلية الرائعة.
عربات التلفريك و�سكك احلديد اجلبلية وت�شاهد خاللها العديد من املناظر
الطبيعية اخلالبة التي ال تن�سى ،وال تبعد هذه املحطات كثريا ً عن لوزان،
ف�سويعات قليلة ت�صل بك �إىل عدد كبري من املنتجعات اجلبلية الرائعة.
ودائما ً ما تتجمل لوزان يف انتظار �ضيوفها وزوارها ،و�سوف تزف لهم
العديد من الأخبار اجليدة لعام  2011مثل انطالق تطبيق جديد لأجهزة
«�آيبود» وهو برنامج ب�سيط وجذاب ميكنكم من االطالع على املدينة ومعاملها
دون االحتياج �إىل الدخول على الإنرتنتُ ،ي�س َّمى هذا الربنامج «دليل مدينة
لوزان» وميكنكم تنزيله جما ًنا من موقع:
MySwitzerland.com/mobile
�أو www.lausanne-tourism.ch/mobile
وميتلئ ف�صل ال�صيف باملهرجانات والأحداث وعلى ر�أ�سها الدورة
الواحدة والأربعون من مهرجان املدينة «في�ستيفال دو ال �سيتي» ،حيث
�سيقام �أكرث من  150عر�ضا ً فيما يزيد عن � 10أماكن �إ�ضافة �إىل �شوارع
املدينة القدمية .يف هذا املهرجان يتم تقدمي جميع الأ�شكال الفنية ،من الرق�ص
�إىل املو�سيقى ،ومن امل�رسح �إىل الكوميديا ،ومن الأدب �إىل فنون ال�شارع
والفنون الب�رصية وال�سينوجراف .وقد مت �إعطاء الكثري من االهتمام لإن�شاء
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املوقع بحيث ي�سمح ب�إظهار اخللفية الطبيعية التي تعترب الرتاث الرائع
ملنطقة املدينة القدمية ،وهناك �سيمكنكم اال�ستمتاع مب�شاهدة بانوراما
متعددة الألوان يف هذا احلدث الذي يعمل على �أن يكون خمتل ًفا كمهرجان
رائع للفنون واالكت�شافات.
و�أخريا ً البد من �أن تقوم بنف�سك مع عائلتك بزيارة خا�صة ملدينة لوزان
و�أن تقيم يف �أحد فنادقها الفاخرة و�أن تتناول طعامك يف �أحد مطاعمها
املتميزة حتى حتكم بنف�سك على مدى جمال وروعة لوزان.
ولوزان هى عامل ملئه اجلمال والروعة لق�ضاء �أوقات الفراغ .انها ل�ؤل�ؤة
بحرية جنيف ،والعا�صمة الأوملبية ومدينة االحتفاالت واملهرجانات الثقافية
املختلفة والتعليم اجلامعي املتميز ،ومركز للأبحاث العلمية والرعاية
ال�صحية ،مدينة امل�ؤمترات ونقطة انطالق للقيام برحالت الحت�صى.
وتقع هذه املدينة ال�ساحرة يف بيئة ريفية حتيط بها كروم العنب ،احلقول
واملروج والغابات على �ضفاف بحرية ت�أخذ الألباب وتوفر العديد من
الرحالت البحرية على منت القوارب وال�سفن ،باال�ضافة �إىل الكثري من
الريا�ضات املائية مما يجعل منها دون �شك �أكرث املدن الأوروبية �إت�ساما
مبعامل املعا�رصة ،حيث توفر ل�ضيوفها �إمكانات الحت�صى للت�سوق
ولأجواء احلياة الليلية ،ناهيك عن التمتع بال�سهرات املو�سيقية �إىل جانب
توفري �إمكانات �شتى للدرا�سة وطلب العلم.
ولوزان عا�صمة �صغرية ذات رونق وجمال متعدد املعامل ،يت�سم �أهلها
بالود وح�سن املعاملة ،وتوفر ل�ضيوفها �ألف �إمكانية و�إمكانية ،كما �أنها
�أكرث املدن ال�سوي�رسية متيزا وغاية يف اجلمال ،وقد يزورها ال�ضيف لق�ضاء
رحلة ق�صرية� ،أو للت�سوق �أو ق�ضاء �أغرا�ض خا�صة� ،أو لزيارة الطبيب� ،أو
للتمتع مب�شاهدة رق�صات باليه »بيجارت«� ،أو خالل ال�صيف للم�شاركة يف
احلفالت املجانية� ،أو زيارة املتحف الأوملبي �أو �أحد املتاحف الأخرى التي
يبلغ عددها  20متحفا� ،أو فقط من �أجل التجول والهروب من �ضغوطات
حياة العمل اليومية .ولعل الأهم من ذلك �أنها التبعد �سوى مب�سافات قليلة
عن كل من بحرية جنيف ،مدينة »مونرتو« امل�شهورة مبهرجانها العاملي
ال�سنوي ملو�سيقى اجلاز� ،أو قلعة �شيون ،ومدينة جنيف التي حتت�ضن
العديد من املنظمات الدولية وعلى ر�أ�سها منظمة الأمم املتحدة� ،سل�سلة جبال
الألب ،جبل اجلليد  ،3000مدينة جرويري امل�شهورة بت�صنيع اجلنب ،مدينة
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زرمات ،حمطة التزلج «�شاموين» باال�ضافة �إىل قربها من احلدود الفرن�سية
املتاخمة ،وكلها اماكن �سياحيه جميلة ال تبعد كثريا عن لوزان.
وتعترب لوزان وجهة �سياحية مثالية للأ�سفار اجلماعية بف�ضل موقعها
يف قلب �أوروبا ،فهى تبعد عن مطار جنيف بحوايل  60كلم فقط ،ويربطها
قطار «تي جي يف» بكل من باري�س وميالنو ،كما �أنها تقع يف ملتقى الطرق
ال�رسيعة امل�ؤدية �إىل ال�شمال واجلنوب ،و�أي�ضا بف�ضل كثافة البنية ال�سياحية
و الريا�ضية والثقافية التي توفرها ،مما يجعل منها بال�ضبط وجهة �سياحية
ذات �أهمية بالغة ملا تقدمه من برامج �سياحية مثرية .هذا وميكن القول �إن
هذه املدينة توفر لل�سائح كل ما متليه عليه خميلته من و�سائل الرتفيه واملتعة،
ولعل �أروع ما توفره مدينة لوزان ل�ضيوفها تلك الرتتيبات واخلدمات
اجلديرة بالإعتماد �سواء بالن�سبة للهيئات املنظمة لل�سفريات ،املرافقني �أو
خدمات التنقل وخ�صو�صا التخطيط والتنظيم لإقامة احلفالت وبرامج
اال�ستمتاع على اختالف �أنواعها ،وكذلك كل الرتتيبات املتعلقة بال�سكن
والدعم املادي واملعنوي للوافدين من ال�سياح.
وتعد لوزان هى نقطة انطالق مثالية للقيام برحالت التخلو من الأهمية
يف جميع االجتاهات مبا فيها منتجع �إفيان الفرن�سي القريب ،ح�صن �شيون
يف مونرتو ،مدينة جرويري التاريخية ،مدينة جنيف مبنظماتها الدولية
مثل منظمة الأمم املتحدة ،منتجع �شاموين الفرن�سي وجبل املونت بالن،
منتجع زرمات وجبل املاترهورن ،جبال الألب بكانتون الفود ،جبل اجلليد
بديابلوري ،ور�ش �صناعة ال�ساعات مبنطقة اجلورا ،ممر جولدن با�س،
منطقة البحريات �إنرتالكن ،لو�سرين .
ولوزان هىجنة الت�سوق ،واملكان الطبيعي لتذوق فنون املطبخ
ال�سوي�رسي ،ويت�صف �أهايل مدينة لوزان بالود وح�سن املعاملة .وجتتذب
هذه املدينة العديد من ال�سياح من خمتلف �أقطار العامل ق�صد الت�سوق ،حيث
توفر املحالت التجارية وبوتيكات املو�ضة الكثري من الب�ضائع الفاخرة
مثل ال�ساعات ،املجوهرات وال�شوكوالتة واملالب�س الأنيقة� ،أ�ضف �إىل ذلك
املحالت التجارية الع�رصية الفخمة التي جتعل منها جنة للت�سوق ومكانا
للتجول على �أر�صفة �شوارعها الأنيقة .وحتت�ضن مدينة لوزان و�ضواحيها
عددا ً وافرا ً من املطاعم ال�سوي�رسية من الفئة الفاخرة التي �أحرزت على
جوائز فخرية والتي مت �إدراجها يف قائمة املطاعم ذات  5جنوم.

بيتيت بيري  -مدير السياحة يف لوزان

والرت لوزر  -مستشار السياحة يف لوزان

ال

�شك يف �إنها ر�سالة حب وترحاب قوية وم�ستمرة من واحدة من �أجمل املدن ،لي�س يف �سوي�رسا وحدها بل يف العامل كله ،وي�رسين ب�صفتي امل�س�ؤل
عن ال�سياحة يف لوزان �أن �أرحب بكم يف مدينتنا اجلميلة ،و�أعدكم وزميلي ال�سيد والرت لوزر امل�ست�شار ال�سياحي ملدينتنا �أنكم لن تندموا �أبدا ً على
اختياركم لوزان لتكون مقرا ً لعطلتكم القادمة ،و�إذا كنتم تبحثون عن الراحة والهدوء� ،أو تبحثون عن اجلو اللطيف واملنع�ش املائل للربودة يف
ف�صل ال�صيف ،فمدينة لوزان هي املكان الأمثل لذلك.
ً
و�إذا كنتم تبحثون عن الإقامة يف �إحد الفنادق الفاخرة ،فلدينا جمموعة من الفنادق واملنتجعات ال�صحية الفخمة جدا والتي ت�شرتك جميعها يف ع�ضوية
جمموعة الفنادق العاملية الرائدة وهى املجموعة التي ت�ضم �أف�ضل فنادق العامل .و�إذا كنتم تبحثون عن الطعام اجليد واملطاعم التى تقدم هذا الطعام ف�سوف
جتدون يف لوزان عدد كبري من املطاعم بدرجاتها املختلفة وكل منها لديه قائمة طعام معدة بعناية ،ذلك بالإ�ضافة �إىل تنوع تلك املطاعم فيما تقدمه ابتداء من
الأطباق ال�سوي�رسية املحلية مرورا ً بالأطباق الفرن�سية وال�صينية واملغربية حتى اللبنانية والأفريقية يف بع�ض منها .و�إذا كنتم من مرتادي املتاحف الفنية �أو
من حمبى دخول ال�سينما �أو من هواة ممار�سة ريا�ضة امل�شى �أو ركوب الدراجات ف�سوف جتدون مطلبكم يف لوزان ،باخت�صار �شديد فلدينا كل ما ترغبون
فيه وتتمنونه من �أجل عطلة �صيفية ال تن�سى.

بيتيت بيري  -مدير ال�سياحة يف لوزان
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�أ

ن�ش�أت مدر�سة «بريالنتمونت» الدولية عام  1882يف لوزان ب�سوي�سرا،
ِ
وت�سع مائة طالب داخلي و�ستني طالب خارجي بني �سن احلادية ع�شرة
والثامنة ع�شرة .وتوفر املدر�سة منذ ن�ش�أتها جوًا �أ�سريًا ً
دافئا مع الرتكيز
دائ ًما على تطوير بنيتها التحتية مثل �إن�شاء قاعة ريا�ضية جديدة متعددة
الأغرا�ض �ستكون جاهزة متامًا لال�ستخدام يف يونيو  2012حيث يت�صادف هذا
التاريخ مع الذكرى الـ  130لإن�شاء املدر�سة.
وبالإ�ضافة �إىل مالعب كرة ال�سلة وكرة القدم والهوكي �سيكون هناك
منطقة منف�صلة للأداء امل�رسحي حيث �ستعزز هذه املن�ش�أة اجلديدة من
نطاق الأن�شطة الوا�سع املوجود بالفعل والذي توفره املدر�سة مبا يف ذلك
نوادي ما بعد مواعيد الدرا�سة مثل «موديل يونايتد ني�شنز» و «هابيتات فور
هيومانيتي» ودرو�س يف الت�صوير الفوتوغرايف واملو�سيقى.
وقد تو�سعت املدر�سة يف براجمها الدرا�سية الأمريكية والربيطانية لت�شمل
تالميذ ال�صف ال�سابع الأمريكي وال�سنة ال�سابعة الربيطانية من �سن
احلادية ع�رشة وما فوقها .وتفخر املدر�سة ب�صغر عدد الطلبة يف ف�صولها
حيث متو�سط العدد ال يزيد عن  12طالبا ً يف الف�صل ،وكذلك تفخر ب�أ�سلوبها
التعليمي ال�شخ�صي الذي يتطلب اقرتاب املدر�س من تالميذه واالهتمام
بهم ب�شكل �شخ�صي .و ُي ِع ُّد الربنامج الأمريكي الطلبة للكليات واجلامعات
الأمريكية ويزودهم بالدرو�س امل�ؤهلة الختبارات «ب�سات» و«�سات»
و«تويفل» و«�إيلت�س».
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�أما الربنامج الربيطاين فيُعِد الطلبة ل�شهادة التعليم الدولية «كامربيدج»،
التي ت�ؤهلهم لدخول جميع اجلامعات يف العامل ،حيث يتم �إعداد الطلبة يف
ال�سنتني  10و 11الختبارات «�آي جي �سي �إ�س �إي» ويف ال�سنة  12الختبارات
«�إيه �إ�س» ويف ال�سنة  13الختبارات «�إيه تو» «�إيه �إ�س» �« +إيه تو» = امل�ستوي
«�إيه» .وتعد مدر�سة «بريالنتمونت» �إحدى املدار�س القليلة التي توفر كال من
�شهادة « �آي جي �سي �إ�س �إي» الربيطانية وبرنامج امل�ستوى «�إيه».
ويف تعليقه على التغريات التي طر�أت على «بريالنتمونت» يقول ناظر
املدر�سة ال�سيد «فيليب با�ش»�« :ستظل مدر�ستنا دائ ًما تركز على مفهوم
العائلة مع ت�أكيد على الف�صول قليلة عدد الطلبة وبرامج التعليم ال�شخ�صية
التي ت�سمح للأطفال بتنمية قدراتهم ونحن نقوم با�ستمرار بتطوير
مبادرات جديدة لتعزيز املناخ العائلي الذي نفخر بتوفريه.
ومن �أمثلة مبادراتنا ن�رش درجات الطلبة اليومية وواجباتهم املنزلية على
موقعنا التفاعلي على الإنرتنت مما يعطي الفر�صة للأباء ملتابعة تقدم �أبنائهم
ب�شكل �أكرث قر ًبا عما كان قبالً ،كما �أننا نطور بيئة تعليمية افرتا�ضية ونخترب
الإمكانات التعليمية املختلفة التي توفرها تكنولوجيات جديدة مثل «�آيباد»
و«�سمارت فون» .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنرتنت:
www.brillantmont.ch

ي

قع فندق بوريفاج باال�س على �ضفاف بحرية جنيف  ،وبعد 5
دقائق من مراكز الت�سوق باملدينة .وي�صل عمر الفندق لـ 150
�سنة وحتيط به حديقة خا�صة .وي�ضم  134غرف و�أجنحة
 34ك ِل منها له ديكوراته اخلا�صة ولكل �أجنحة الفندق �شخ�صية متميزة،
وميكن �أن ي�ضم جناح  Lavauxغرفة �أو غرفتني نوم �أو حتى ثالثة مع
مطبخ ،بالإ�ضافة ملجموعة من و�سائل الراحة اال�ستثنائية لأجنحة العمالء
من كبار ال�شخ�صيات الهامة .ويقدم الفندق خدمة متميزة يف جمال الأغذية
وامل�رشوبات يف مطعمه ال�شهري «�آن �صويف» واحلائز على جنمتي مي�شالن،
ومقهى «بو ريفاج» ال�شهري  ،ومطعم ال�سو�شي املعروف «مياكو لوزان».
�إن �أكرث من  50طهاه حمرتف هم امل�س�ؤولون عن �إعداد وجبات الطعام
وخدمة غرف على مدار � 24ساعة .ويقدم املنتجع ال�صحي «Cinq

 »Mondesاحلائز على جوائز عاملية جمموعة وا�سعة من عالجات التجميل
والعناية باجل�سم من جميع �أنحاء العامل.
�أما فندق  Angleterreاملال�صق فيتميز بجو من اجلمال والروعة ويقدم
خدماته يف عامل متميز يجمع بني الروح احلديثة والكال�سيكية ،ويقع الفندق
على �شاطئ بحرية جينيف وله �رشفة كبرية ت�سمى  L' Accademiaوبها
مطعم �إيطايل له منظر رائع على البحرية وجبال الألب.
Beau Rivage Palace & Hotel Angleterre & Residence
Place du Port 17- 19 CH-1000 Lausanne 6
Tel: +41 21 613 33 33 Fax: +41 21 613 33 34
info@brp.ch / ar@brp.ch
www.brp.ch
www.angleterre-residence.ch
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ي

قع فندق «لوزان باال�س �أند �سبا» احلائز على جائزة «جولت-ميلو» لعام 2011
على بعد  40دقيقة من مدينة «جينيف» ،ويتكون هذا الفندق الفخم من
 148غرفة وجناح ًا تتميز جميعها بديكورات فريدة و�إطاللة تبهر الأنفا�س
على البحرية وجبال الألب املهيبة .ويعطي هذا املوقع الرائع للفندق يف قلب العا�صمة
الأوليمبية ميزة القرب ال�شديد من �أرقى و�أ�شهر �شوارع الت�سوق واملدينة القدمية بجمالها
الأخاذ وبهائها الدائم .وقد مت جتديد كامل الفندق خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية من
�أجل خلق بيئة متفردة جتمع بني الفخامة والرقي والعناية بال�صحة واجلمال وفن
التمتع باحلياة ،وكون هذا الفندق مقر اللجنة الأوليمبية الدولية قد جعل منه �أحد
مالمح لوزان التاريخية.
جناحا تتميز جميعها بديكور فاتن وجتهيزات متكاملة من
ويبلغ عدد غرف الفندق  146غرفة بالإ�ضافة �إىل 30
ً
بينها ثالجة �صغرية وتكييف الهواء وتليفون مبا�رش وتليفزيون متعدد القنوات ومدخل كمبيوتر وجهاز فاك�س
وخط ات�صال �رسيع بالإنرتنت ومكواة بخارية للمالب�س .ويتميز لوزان باال�س ب�أ�سرِ ّ ته ومفرو�شاتها الفريدة،
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فكل �شيء يتعلق بالنوم هنا م�صنوع من خامات منتقاة وت�صميم خا�ص بحيث
يجعل من النوم على تلك الأ�سرِ ّ ة جتربة ال ُتن�سى ،كما يتميز الديكور الداخلي
للغرف بجودة اخلامات ورقي الذوق الت�صميمي.
وعند ذكر الطعام وفن الطبخ فال يت�سع املجال للكالم والو�صف الذي
ت�ستحقه مطاعم فندق لوزان باال�س فهي متثل �إغرا ًء حقيقيًا للذواقة وحمبي
تناول الطعام خارج البيوت حيث تتعدد قوائم الطعام وتتعدد الأطباق
والأ�صناف التي يبدعها ال�شيف “�إدجار بوفييه” �إال �أن املبد�أ واحد وهو “طعام
�صحي مكون من �أف�ضل و�أجود املنتجات” ،والنتيجة واحدة وهي �أ�شهى و�ألذ
طعام ميكن �أن تتناوله ،و�سوا ًء كنت من �أهل لوزان �أو من نزالء الفندق وما
�إذا كنت ترغب يف تناول ع�شاء رومان�سي �أو غداء عمل ف�إن مطاعم الفندق
مهمتها �أن تلبي رغباتك وت�شبع ذوقك .ويعترب تناول الطعام يف فندق «لوزان
باال�س �أند �سبا» جتربة حقيقية بف�ضل مطاعمه الأربعة« :يل كوتيه جاردان»
الذي يقدم �إبداعات مطبخ البحر املتو�سط ،و «ال تابل دي �إدجار» احلائز على
جنمة دليل ميت�شيلني ونقاط جولت-ميلو الذي يقدم روائع املطبخ الفرن�سي،
�أما يف «ال برازيري دو جراند �شني» ذي الطابع الباري�سي في�ستمتع ال�ضيوف
بامل�رشوبات املتنوعة و�أطباق الربازيري التقليدية ،ويف «�سو�شي-زِن» يقوم
ثالثة من املتخ�ص�صني من اليابان ب�إعداد الأطباق �أمامك ،ويقدم بار لوزان
باال�س وبار هابانا الكوكتيالت وامل�رشوبات بجميع �أنواعها وال�سيجار الفاخر.
بعد � 10سنوات من �إن�شاء الفندق ملركز العناية بال�صحة واجلمال «�سي بي
�إي» بد�أت عملية جتديده وحتديثه ليكون مكانا ً غارقا ً يف ال�ضوء هو «ويندو كلَب»
الذي يعترب موجة من الإبداع على ر�أ�سه «يوجي بو�سرت �سبا بار �أند الوجن».
ويقدم هذا املركز الفريد الذي يتميز بدقة �صناعة ال�ساعات ال�سوي�رسية �أهم
الأغذية ال�صحية ويعتمد برنامج التغذية على الأغذية الع�ضوية التي تنا�سب كل
من يهتمون باحلفاظ على �صحتهم.
ويوفر جناح «�سبا �سويت» وهو مكان فاخر خا�ص ينا�سب الأزواج ويحتوي
على حو�ض اال�ستحمام «بانيو» امل�ستدير امل�صنوع يدويا ً من النحا�س على طراز
ثالثينيات القرن املا�ضي ،و�ساونا فنلندية وحمام مغربي وطاولتي تدليك.
كما يوجد مركز للعناية بال�شعر من �أفيدا ي�سمى «هري �سبا» وهو يوفر جميع
�إمكانات العناية بال�شعر للرجال وال�سيدات ،حيث ميكنكم املزج بني الربنامج
الكامل للعناية بال�شعر ومعاجلات مركز «�سي بي �إي» ال�صحي للعناية بال�صحة
واجلمال� .إن هذا املكان الرائع يف قلب املدينة هو ال�صورة املثالية للتعاون
والتوافق بني العديد من العنا�رص من �أجل حت�سني الو�ضع العام ل�صحتكم
يف �أق�رص وقت ممكن� .أما �إذا �أردت �أن تنظم لقاء عمل �أو �أي حدث �آخر ف�إن
فندق لوزان باال�س هو املكان املثايل حيث يجمع بني روح املكان التاريخي
والتكنولوجيا احلديثة يف مركز امل�ؤمترات احلديث ويتكون من  8قاعات مكيفة
متحركة ت�سع من � 8إىل  80فردا ً وجميعها جمهزة ب�أحدث �أدوات التكنولوجيا .
وقد ا�ستقبل الفندق على مدار تاريخه العديد من ال�شخ�صيات الهامة �سوا ًء
كانوا من �أفراد العائالت املالكة �أو امل�شاهري ،كما كان �شاهدا ً على الكثري من
الأحداث التاريخية ،وقد جعلته جودة �ضيافته الأ�سطورية واخلدمة ال�شخ�صية
التي يقدمها لنزالئه مرجعا ً رئي�سيا ً عندما يكون الكالم عن الرفاهية وال �شك يف
�أن فندق ومنتجع لوزان باال�س هو بالفعل ال�صورة احلية للجمع بني الأ�صالة
واملعا�رصة.
Lausanne Palace & Spa
Rue du Grand Chêne 7 CH-1002 Lausanne
Tel: +41 21 331 31 31 Fax: +41 21 323 25 71
reservation@lausanne-palace.ch www.lausanne-palace.ch
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ويقع هذا الفندق الرائع املقام يف قلعة «�أو�شي» بالقرب من بحرية جينيف مط ًال على �أجمل مناظر
البحرية وجبال الألب ،ويبعد م�سافة كيلومرتين عن حمطة القطار و 45دقيقة عن مطار جينيف.

ي

وبعد �أن قامت �إدارة الفندق بعملية جتديد وا�سعة و�شاملة ا�ستقبل
الفندق يف �صورته اجلديدة �ضيوفه بغرفه اخلم�سني رائعة الديكور
عالية التجهيز و�أجنحته الأربعة والع�رشين « 17جناحا �صغريا ً و4
�أجنحة كبرية» التي مت حتديثها على طراز «�أفان جارد» املميز.
وجميع الغرف والأجنحة مكيفة الهواء وجمهزة ب�أجهزة تليفزيون
تعر�ض قنوات ال�ساتااليت وتليفون مبا�رش وخزينة خا�صة وثالجة
�صغرية مع حمام متكامل.
ويقع هذا الفندق الرائع املقام يف قلعة «�أو�شي» بالقرب من بحرية
جينيف مطالً على �أجمل مناظر البحرية وجبال الألب ،وقد �أعطاه
هذا املوقع ميزة كبرية ،فالإقامة يف هذا الفندق تتيح لنزالئه �سهولة
التحرك والو�صول لأي مكان �آخر �سواء يف �سوي�رسا �أو حتى يف �أوروبا
كلها لأنه يبعد م�سافة كيلومرتين فقط عن حمطة القطار و 45دقيقة
عن مطار جينيف ،وتقع حمطة مرتو لوزان �أمام الفندق بال�ضبط،
ويف خالل خم�س دقائق �أو �أقل �سوف تكون يف حمطة قطارات لوزان
الرئي�سية ومنها �إىل جميع �أنحاء العامل.
ويقدم مطعم الفندق حتت قيادة ال�شيف ال�شهري «�إدجار بوفييه»
�أطباقا ً متميزة مكونة من منتجات حملية مبذاق مطابخ منطقة البحر
املتو�سط ،وتنا�سب هذه الأطباق والأ�صناف املتنوعة غري التقليدية
�أذواق من يحبون جتربة كل جديد وغري عادي يف عامل الطعام.
يحتوي الفندق �أي�ضا ً على الوجن �أو «بار» �ساحر يعترب املكان املثايل
لال�سرتخاء يف ليايل ال�شتاء الباردة ،كما تعطي املدف�أة املوجودة به جوا ً
راق
عائليا ً يبعث على الراحة وال�سكينة ،ويتميز هذا البار بت�صميم ٍ
متميز ويقدم �شتى �أنواع امل�رشوبات التي تلبي طلبات و�أذواق جميع
ال�ضيوف من خمتلف البالد.
ومن بني اخلدمات الكثرية التي يقدمها الفندق لنزالئه خدمة غرف

متميزة و�ساحة النتظار ال�سيارات وت�سهيالت عديدة للمعاقني
وخدمة تنظيف املالب�س و�إمكانية االت�صال التليفوين املبا�رش من
الغرف و�شبكة ات�صال ال�سلكية جمانية باالنرتنت بالإ�ضافة �إىل
امل�صاعد والكون�سريج وحمام ال�سباحة اخلا�ص املطل على البحرية
وجبال الألب والوحيد من نوعه يف املنطقة.
وي�ستطيع �أ�صحاب القوارب ال�سائرة يف البحرية �أن ي�ضعوا طوفا ً �أو
عوامة كمر�سى ي�صل بني قواربهم ومطعم وبار الفندق حيث ميكنهم
اال�ستمتاع مبا يقدمه املطعم والبار من م�أكوالت وم�رشوبات دون �أن
يغادروا قواربهم .وفوق ذلك يوفر قارب الفندق «ليتوال دو ليمان»
للنزالء فر�صة رائعة لال�ستمتاع مب�رشوباتهم املف�ضلة بينما يتهادى
القارب على مياه البحرية املتموجة وهي خدمة �أخرى يقدمها الفندق
ل�ضيوفه.
�أما ع�شاق الريا�ضة من نزالء الفندق فال يف�صلهم غري  5دقائق فقط
�سريا ً على الأقدام عن متحف لوزان الأوليمبي وما يحويه من كنوز
ومعارف عن تاريخ احلركة الأوليمبية يف العامل ،وكذلك عن العديد
من الأماكن التي توفر فر�صا ً متنوعة ملمار�سة جميع �أنواع الريا�ضات
من بينها اجلولف والتن�س وال�سباحة والتزحلق على املاء وركوب
اخليل وركوب الدراجات والتزحلق على اجلليد .ولع�شاق النزهات
فمنتجعات كثرية ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة من الفندق مثل «�شتاد»
و«�شاتودي» و«زرمات».

عود تاريخ قلعة �أو�شي �إىل ع�صر الأ�ساقفة يف لوزان يف القرن الثاين
ع�شر حيث بنى الأ�سقف «الندري دي دينيز» برج ًا على �ضفاف
بحرية جينيف حوايل عام  1170ثم يف القرن الثالث ع�شر متت �إعادة بناء
الربج وحتويله على ح�صن ثم �إىل قلعة خم�ص�صة لإقامة الأ�ساقفة ،كما مت
ا�ستخدام القلعة � ً
وابتداء من القرن ال�ساد�س ع�شر هُ ِجرت
أي�ضا ك�سجن.
ً
القلعة ودُ ِّمر الربج يف حريق كبري يف بداية القرن ال�سابع ع�شر ،ويف عام
 1885ا�شرتى «جون جاك مري�سيري» القلعة من مقاطعة فود وبد�أ تغيري
معامل القلعة حيث �أبقى على الربج فقط و�أزال باقي املبنى القدمي
و�أعاد بناءها على الطراز القوطي اجلديد ما بني عامي  1889و1893
وظلت هكذا من حكم لأخر ومن ع�صر لأخر حتي مت ا�ستغاللها
كفندق يتمتع مبوقع رائع وتاريخ ال مثيل له.
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ابتداء من مار�س � 2012سي�صبح فندق موفنبيك لوزان بف�ضل
ً
امللحق اجلديد �أكرب فنادق الـ  4جنوم يف القطاع الناطق بالفرن�سية
من �سوي�سرا وثالث �أكرب فنادق الفئة نف�سها يف كل �سوي�سرا.

ب

موقعه البديع على �ضفاف بحرية ليمان يف منطقة «�أو�شي» ال�شهرية يف مدينة لوزان،
وب�إطاللته الرائعة على مناظر مبهرة جلبال الألب يف اجلانب الآخر من البحرية حيث تقع
الأرا�ضي الفرن�سية ،ف�إن فندق موفنبيك لوزان بال �شك هو املكان الأمثل للإقامة ،لي�س يف لوزان فقط،
و�سواء كنت يف رحلة عمل �أو يف عطلة ،ف�إن الأمر لن يتغري كثرياً.
بل يف �سوي�سرا كلها،
ً

ففندق موفينبيك لوزان يعترب من الفنادق املميزة جدا ً يف املدينة ،وال نبتعد امليديا وحمامات ال�شاور «الدو�ش» و�أجهزة �صنع ال�شاي والقهوة ،بالإ�ضافة
عن احلقيقة لو قلنا �إنه من �أ�شهرها على الإطالق ،فزبائنه ي�أتون �إليه بالإ�سم �إىل �أن جميع الغرف حتتوي على بلكونات ومزينة ب�ألوان دافئة مما يجعلك
من جميع �أنحاء العامل ،وال يهم �إن كانوا ي�أتون حل�ضور �إجتماع �أو لقاء ما �أو ت�شعر بالألفة منذ حلظة دخولك �إليها.
لي�س هذا فقط ولكن الغرف جميعها مفرو�شة ب�أرقى اخلامات التي مت
كانوا يف عطلة �صيف ،فالفندق يلبي جميع رغباتهم ويحقق كل طموحاتهم.
وابتدا ًء من مار�س � 2012سوف ي�صبح فندق موفنبيك لوزان بف�ضل اختيارها بعناية من قبل متخ�ص�صني خا�صة الو�سادات التي ميكنك �أن
امللحق اجلديد الذي متت �إ�ضافته واحدا ً من �أكرب فنادق الـ  4جنوم يف القطاع تختار منها ما بني املح�شوة بالري�ش �أو املح�شوة مبواد خا�صة ال ت�سبب
الناطق بالفرن�سية من �سوي�رسا كلها وثالث �أكرب فنادق الفئة نف�سها يف كل احل�سا�سية وكذلك ال�ستائر والأرائك واملقاعد ،ب�إخت�صار كل �شيئ يف غرف
�سوي�رسا .وتتميز غرف الفندق الـ  72اجلديدة بت�صميم بديع متت فيه الفندق مت اختياره بعناية.
وقد مت الإهتمام بو�سائل الإت�صال احلديثة وو�سائل الرتفيه ،فجميع
مراعاة الأ�سلوب الع�رصي مع �أحدث الإمكانات والتجهيزات مثل مراكز
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الغرف جمهزة بجهاز تليفزيون  32بو�صة من النوع امل�سطح به قائمة
طويلة من برامج التلفزيون والقنوات العاملية ومن بينها العربية بالطبع،
ذلك بالإ�ضافة لتواجد مكتب للأعمال الكتابية وو�صلة �إنرتنت مبا ي�ضمن
ح�صول �ضيوف الفندق وزبائنه على كل ما يحتاجونه يف غرفهم �سوا ًء
كانوا يف رحلة عمل �أو جمرد حتى للإ�سرتخاء.
ويف ال�صباح �ست�ستيقظ على بوفيه الإفطار اخلا�ص يف مطعم الفندق
الرئي�سي «لو جاردان» والذي ي�ضم ت�شكيلة رائعة من الأطباق ال�سوي�رسية
ال�صحية واللذيذة خا�صة الع�صائر الطازجة والألبان واجلنب وال�سمك
املدخن والكثري مما ا�شتهرت به بوفيهات �إفطار املوفينبك.
ثم تبد�أ يومك بعدها باال�ستمتاع مبدينة لوزان �سوا ًء كنت هنا للعمل �أو
يف رحلة ا�ستجمامية ،والبد من �أن تفكر يف العودة لتناول طعام الغداء يف
اجلو الرائع مبطعمنا «ال برازيري» الذي ي�ضم �أي�ضا ً قائمة طعام متميزة
جداً ،وعندما يبد�أ �ضوء ال�شم�س يف الزوال وتتغري �ألوان ال�سماء ميكنك
تناول بع�ض املقبالت يف بار «ت�شني ت�شني» قبل �أن تتذوق يف وجبة الع�شاء
�ألذ �إبداعات مطبخ البحر املتو�سط يف مطعمنا «ال بي�شريي».
ويوجد بالفندق مركز للياقة البدنية جمهز بـ  27جهازا ً من �أحدث الأجهزة يف
عامل الأجهزة الريا�ضية ومفتوح يوميا ً من ال�ساد�سة �صباحا ً حتى العا�رشة
م�سا ًء ،وال �شك يف �أن زيارة واحدة لفندقنا �سوف تعني لك الكثري.

Mövenpick Hotel Lausanne
4 Avenue de Rhodanie CH -1006 Lausanne
Tel: +41 21 612 76 12 Fax: +41 21 612 76 11
hotel.lausanne@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com
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ي

قع فندق �ستارلينج لوزان يف مكان مثايل يف مدينة لوزان مطالً
على بحرية جنيف يف مظر رائع ،ويف نف�س الوقت على مركز
رولك�س التعليمي الوحيد من نوعه يف املدينة ،وعلى بعد 40
دقيقة من مطار جنيف الدويل و 10دقائق فقط بال�سيارة من و�سط مدينة
لوزان ،وميكن الو�صول له ب�سهولة نظرا ً ملوقعه املتميز بالقرب من �شبكة
الطرق ال�رسيعة يف املنطقة ويرحب بكم الفندق و�إدارته دائما ً يف �أجواء حديثة
ومبتكرة وي�ضم  154غرفة وجناحا ذات ديكورات فخمة وجمهزة كلها
ب�أحدث التقنيات ،وبع�ضها له �رشفة خا�صة تطل على البحرية.
�سوف يتمتع �ضيوف الفندق مبجموعة خمتارة من الأطباق الإيطالية يف

مطعم بي�سرتو  31يقوم على جتهيزها جمموعة من �أمهر طهاة �سوي�رسا
و�أكرثهم خربة ،كما �سيمكنهم اال�سرتخاء يف جو مريح يف منطقة الأ�ستقبال
يف �أي وقت خالل النهار والتمتع بقائمة مثرية من امل�رشوبات اخلفيفة.
وال يفوتك اكت�شاف �رشفة الفندق الكبرية مبحيطها الأخ�رض املمتد
و�إطاللته الفريدة على بحرية جينيف وجبال الألب .ويقدم الفندق �أي�ضا
 5قاعات اجتماعات قابلة للتعديل ب�شكل كامل مع �ضوء النهار الطبيعي
وب�سعة ت�صل �إىل � 250ضيفاً ،و�صالة خا�صة للياقة البدنية مفتوحة طوال
اليوم وعلى مدار الإ�سبوع ذلك بالإ�ضافة ملواقف خا�ص ال�سيارات ،جزء
منها مغطى والباقي مفتوح وكالهما م�ؤمن من قبل �إدارة الفندق.

Starling Hotel Lausanne - Route cantonale 31
CH-1025 Saint-Sulpice
Tel: +41 21 694 85 85
contact@shlausanne.ch www.shlausanne.ch
60

www.guebelin.ch

«هناك عامالن رئي�سيان يقودان فندق فريمونت
لو مونرتو باال�س �إىل النجاح امل�ستمر� ،أولهما
جمال و�أناقة وفخامة الأثاث الداخلي للفندق،
والثاين هو طاقم العاملني املحرتفني الذي ال
هم له �إال �إر�ضاء العميل وتقدمي �أعلى م�ستويات
اخلدمة ال�شخ�صية له».
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ويعترب فندق «فريمونت لو مونرتو باال�س» الذي ُبنِي عام  1906جوهرة
حقيقية وحتفة فنية من حتف عمارة «الزمن اجلميل» كما �أنه معروف �أي�ضا ً
با�سم «ل�ؤل�ؤة الريفيريا ال�سوي�رسية».
ويقع الفندق على �ضفاف بحرية جينيف ويحتوي على  202غرفة و34
جناحا ً كبريا ً و�صغريا ً بديكور غاية يف الأناقة وفر�ش فاخر وجميعها جمهزة
ب�أحدث تكنولوجيا الع�رص مبا يف ذلك التحكم ال�شخ�صي يف تكييف الهواء
بالغرفة و�شا�شة تليفزيون فالت ت�ستقبل حمطات ال�رشق الأو�سط الف�ضائية
و�إنرتنت ال�سلكي «واي فاي» وميكن فتح العديد من الغرف والأجنحة على
بع�ضها من الداخل بحيث ت�ستوعب الأ�رس كبرية العدد.
والو�صول للفندق �سهل وي�سري من جميع �أنحاء �سوي�رسا ،فهو يقع على
بعد دقائق معدودة �سريا ً على الأقدام من حمطة القطار الرئي�سية ملونرتو
والتي ت�صل املدينة بالتايل مبطار جينيف يف حوايل ال�ساعة �أو مطار زيوريخ
بعد املرور مبدينة لوزان والتوقف فيها لتغيري القطار يف حوايل ال�ساعتني،

وال يختلف الأمر كثريا ً عند التحرك بال�سيارات اخلا�صة ،فالطريق ال�رسيع
الذي يربط �شبكة �سوي�رسا ال�رسيعة كلها ال يبعد �سوي دقائق قليلة �أي�ضاً.
ومن الفندق ميكن زيارة عدد كبري من املدن والقرى واملنتجعات املعروفة يف
�سوي�رسا والعودة يف نهاية اليوم.
وكان الفندق قد انتهى يف مايو  2011من برنامج جتديد وحتديث �شامل
تكلف ماليني الدوالرات �شمل جميع الغرف والأجنحة املطلة على البحرية،
وي�سعدنا �أن نعلن عن اختيار فندق «فريمونت لو مونرتو باال�س» واحدا ً من
�أف�ضل  10فنادق يف �أوروبا بوا�سطة جملة «كوندي نا�ست ترافيلر» يف عدد
ها ال�صادر يف نوفمرب  .2011كما �أن جمعية «فنادق العامل الرائدة» قد �أعطت
الفندق جائزتها املرموقة لـ «االلتزام باجلودة» يف نوفمرب من العام احلايل.
وهناك عامالن رئي�سيان يقودانا �إىل النجاح امل�ستمر لفندق فريمونت لو
مونرتو باال�س وهما جمال و�أناقة الأثاث الداخلي للفندق وطاقم العاملني
الذي ال هم له �إال �إر�ضاء العميل وتقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمة له.
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�ستجدون يف فندقنا تنوعا ً كبريا ً يف املطاعم والبارات ،فالطعام الفاخر
اخلا�ص مبنطقتنا يقدمه مطعم «ال برازيري» ،ويف ال�صيف يقدم مطعمنا
ال�شهري «تريا�س دو بيتي باليه» الأكالت ال�رشقية والأ�سماك امل�شوية
واللحوم لذيذة املذاق.
كما يقدم بار «هاريز نيو يورك» امل�رشوبات والوجبات واملو�سيقى احلية
حتى �ساعات ال�صباح الأوىل ويف ف�صل ال�صيف ميكنكم اال�ستمتاع باجلو
املنع�ش يف احلديقة اخلارجية ،ويف بار «لوبي الوجن بار» ميكنكم اال�ستمتاع
باحللويات الطازجة امل�صنوعة يف فندقنا مع ال�شاي .وي�سعد ق�سم خدمة
الغرف �أن يقدم لكم العديد من الوجبات وكل ما تطلبونه يف غرفكم.
ويفخر فندق فريمونت لو مونرتو باال�س دائما ً باحتوائه على املنتجع
ال�صحي «ويلو �سرتمي �سبا» احل�رصي امل�صمم على �أحدث الأ�ساليب
واملجهز ب�أحدث ما و�صل �إليه العلم والتكنولوجيا يف هذا املجال ،وهو من
جمموعة املنتجعات الأبرز يف العامل ويعترب واحة للعناية بال�صحة واجلمال.
ويقع املنتجع على م�ساحة  2000مرت مربع وعند زيارته �سوف ميكنكم
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اال�ستمتاع بتجارب �أ�صيلة للعناية بال�صحة م�ستلهمة من التقاليد املحلية
والنباتات والأع�شاب من معاجلات «ويلو �سرتمي» وهي ماركة م�سجلة يقوم
على تنفيذها طاقم متفانٍ وجمامل من العاملني يف املنتجع ،كما ميكن توفري
مدرب خا�ص ح�سب طلبكم.
ويحتوي منتجع «ويلو �سرتمي» على حمامي �سباحة «داخلي وخارجي»
حتيط بهما حديقة تقع مبا�رشة على �شاطئ البحرية ،ومنطقتي بخار
منف�صلتني بهما �ساونا وحمام بخار وحمام بارد وجاكوزي .ويطل املنتجع
على مناظر �أخاذة للبحرية ويحتوي �أي�ضا ً على غرفة ا�ستجمام ف�سيحة
و�صالة لياقة بدنية جمهزة بالكامل على م�ساحة  300مرت مربع.
وبالإ�ضافة �إىل غرف العالج الع�رش ميكنكم ا�ستئجار جناح «كبار الزوار»
اخلا�ص بكم الذي ي�سع لفردين ويحتوي على حمام فقاعات «جاكوزي»
ودو�ش بخار و�رشفة جميلة .كما ميكنكم اال�ستمتاع بامل�رشوبات والوجبات
اخلفيفة يف مقهى «�سبا كافيه» الذي يف ال�رشفة اخلارجية وله �إطاللة رائعة
على البحرية.

وال �شك يف �أن «مونرتو» هي املنطقة املميزة على بحرية جينيف حيث
الهدوء والأمان واخل�صو�صية ،وهي منوذج للحياة ال�سوي�رسية يف مناخ
حملي معتدل يوفر ربيعا ً مبكرا ً و�صيفا ً رائعا ً و�شتا ًء معتدالً.
وتعترب مدينة مونرتو هى املكان الأمثل لق�ضاء عطالت اال�ستجمام على
مدار العام ببيئتها الطبيعية اجلذابة كما �أنها نقطة االنطالق املثالية للنزهات
يف املنطقة كلها بال�سيارة �أو القطار �أو ال�سفينة ،وبالطبع ميكن تنظيم �أي
نزهة �أو جتربة وحتقيق �أي رغبة لكم بوا�سطة موظفي «الكون�سريج»
بالفندق وهم لديهم خربة وا�سعة يف تلبية رغبات النزالء.
وتوفر املنطقة هنا كل ما ميكن �أن ترغبوا يف ممار�سته �سوا ًء كان رحلة

على منت قطار بانورامي �أو رحلة جوية على منت طائرة هيليكوبرت �أو لعب
اجلولف �أو التزحلق على املاء �أو ركوب الأمواج �أو التعلق باحلبال «هاجن
جاليدجن» �أو ركوب القوارب الطوافة �أو الدراجات اجلبلية �أو ركوب مناطيد
الهواء ال�ساخن �أو التزحلق على اجلليد �أو القيام بنزهات بوا�سطة ال�سفن
�أو غريها ،كما ميكنكم جمرد التم�شية يف نزهة جميلة على �أر�صفة �شوارع
مونرتو حيث العديد من نقاط اجلذب املختلفة للأطفال بالإ�ضافة �إىل العديد
من �إمكانات الت�سوق الرائعة.
�أهال و�سهال بكم يف «مونرتو» وفندق «فريمونت لو مونرتو باال�س»،
نحن يف انتظاركم.
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رحب فندق «ىل مريادور كيمبن�سكي» الذي يقع على مرتفعات القرية
ال�ساحرة «���ش��اردون» ب�ضيوفه دائم ًا من جميع �أنحاء العامل ويقع هذا
الفندق الرائع على ارتفاع  800مرت فوق بحرية جينيف مواجه ًا جبال
الألب املهيبة يف قلب منطقة «الفو» املليئة مبزارع العنب ومط ً
ال على مدينة فيفي
الهادئة ،وهو بذلك يطل على بانوراما فريدة من �أجمل امل�شاهد واملناظر الطبيعية
يف �سوي�سرا .ويتكون الفندق من  62جناح ًا و 3مطاعم ومنتجع «جيفين�شي» ال�صحي
والوحيد من نوعه يف �سوي�سرا ومركزاً �صحي ًا على �أعلى م�ستوى.
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لقد كان التحدي الأكرب يف عملية التجديد والتعديل التي متت يف الفندق هو
الرتكيز على اال�ستفادة من جمموعة املناظر الطبيعية التي تعترب الأجمل يف
�سوي�رسا وقد �ساهم كل من الطراز املعماري والديكور الداخلي واملواد التي
مت ا�ستخدامها يف تعزيز تلك البانوراما الرائعة ،حيث تغطي النوافذ الكبرية
الواجهة اجلنوبية للمبنى لت�شكل �إطا ًرا للم�شهد الطبيعي املرتامي �أمامها كما
�أن الغرف مت تزيينها ب�ألوان دافئة تتباين بتناغم تام مع زرقة ال�سماء.
ً
و�ضمت عملية التو�سعة عنا�رص جديدة مثل الـ  45جناحا ً �صغريا التي
تبلغ م�ساحة الواحد منها  50مرتا ً مربعا ً وال�رشفات التي تبلغ م�ساحتها
رتا مرب ًعا ،وقاعة �إفطار جديدة ومنطقتني خا�صتني ومنتجعا ً �صحيا ً
 20م ً
ً
خا�صا ً بال�شخ�صيات الهامة على م�ساحة  320مرتا مرب ًعا وجناح املنتجع
ال�صحي اليومي .ومن بني اخلدمات اجلديدة التي يدلل بها الفندق �ضيوفه
توفري حمام الفقاقيع «اجلاكوزي» ح�سب الطلب و�إمكانية ترتيب ليلة
رومان�سية يف الغرف.
كما توجد الأن منطقة النتظار ال�سيارات حتت الأر�ض ت�سع � 65سيارة
وقاعة ا�ستقبال مركزية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت حتويل اجلناح ال�رشقي

بالكامل �إىل  14مكان �إقامة بدرجة الديلوك�س تت�ضمن اخلدمات الفندقية.
ومت جتهيز الغرف ب�أحدث املعدات التكنولوجية مثل نظام  HDلل�صوتيات
واملرئيات ويعترب هذا الفندق �أول فندق  5جنوم يف �سوي�رسا يقوم ب�إدخال
هذا النظام ،بالإ�ضافة لالنرتنت فائق ال�رسعة ونظام الواي فاي املجاين
يف املناطق العامة من الفندق و�أجهزة التليفزيون ب�شا�شات البالزما ونظام
جديد لال�ستعالمات والرتفيه يرافقك طوال مدة �إقامتك.
وتنطلق �إدارة الفندق ذات امل�ستوى العاملي يف عملها من قاعدتي اال�ستدامة
واحلفاظ على البيئة ويف هذا امل�ضمار مت التقدم للح�صول على �شهادة ISO
 14001بنهاية العام .2009
ونحن يف فندق «ىل مريادور كيمبن�سكي» ن�ضع على قائمة �أولوياتنا تقدمي
�أعلى م�ستوى للخدمة والرتحيب ال�شخ�صي ب�ضيوفنا حيث يقول املدير
العام ال�سيد «جان مارك مي�شيل» دائما ً «�إن التفا�صيل ت�صنع الفرق �سواء
يف مقومات العمل �أو العالقات مع ال�ضيوف ،ونحن نحافظ على ات�صاالت
متميزة مع �ضيوفنا وذلك بتوقعنا لرغباتهم واحتياجاتهم والعمل ب�رسعة
وحرفية على حتقيق تلك الرغبات وتلبية هذه االحتياجات».
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عرف مدينة فيفيه ب�أنها من املدن ال�سوي�سرية اجلميلة التي تقع على بحرية ليمان وتتميز بتاريخ طويل
وعميق وتعترب مع �شقيقتها القريبة “مونرتو” من �أجمل لألئ الريفريا ال�سوي�سرية ،وهى ال تبعد �سوي
ع�شر دقائق فقط بالقطار عن املدينة الأوليمبية لوزان و�ساعة من العا�صمة برين مما يعطي موقعها ميزة التو�سط
واملركزية ،فمن يقيم يف فيفيه ،ك�أنه قد ملك �سوي�سرا كلها ،بل حتى �أوروبا لأن �ساعات قليلة تف�صل فيفيه عن باري�س
وفيينا وفرانكفورت ،وحتى روما وميالنو .وتتميز فيفيه �أي�ض ًا بفنادقها وخا�صة فندق �أ�سرتا ال�شهري مبوقعه وخدماته
املميزة ،فالفندق هو �أول ما يقابل �ضيوف املدينة عند خروجهم من حمطة القطار ،ومطاعمه تعترب بال منازع من �أ�شهر
مطاعم فيفيه ،كما �أن غرفه تعترب من �أفخمها �أي�ض ًا.
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وي�ضم الفندق  76غرفة متنوعة امل�ساحات ،و�إن كانت هذه الغرف
ب�أ�سعار الأربعة جنوم �إال �إنها بال �شك تناف�س غرف الفنادق ذات اخلم�سة
جنوم من وجوه عديدة ،فهى رائعة و�أنيقة وجمهزة بكل ما يحتاجة النزالء
من و�سائل راحة وات�صاالت حديثة ،كما ي�ضم الفندق خم�سة �أجنحة ال مثيل
لأناقتها وفخامتها وجتهيزاتها وب�أ�سعار ال ت�صدق ،وعموما ً ت�شرتك جميع
�أجنحة وغرف الفندق يف فخامة �أثاثاتها وتوفر كل �أ�سباب الراحة من و�سائل
ات�صاالت حديثة وخطوط تليفونات دولية وات�صال دائم ب�شبكة الإنرتنت.
وال يقت�رص الأمر على الغرف ومتيزها ،بل يتعداه �أي�ضا ً للمطاعم املتنوعة
وقوائم الطعام املختارة بعناية وب�سمعة فريق الطهاه الذي ي�رشف عليها،
خا�صة املطعم الذي يقدم الأ�سماك طازجة .ويتيح الفندق �أي�ضا ً ل�ضيوفه
التمتع بوقتهم طاملا هم داخل الفندق �سواء دخلوا مقهى الفندق �أو ف�ضلوا
ممار�سة بع�ض الريا�ضة والتمتع بحمام ال�ساونا ال�ساخن �أو ق�ضاء بع�ض
الوقت يف “الچاكوزي” املوجود على “روف” الفندق.
ومدينة ڤيڤيه من املدن ال�سوي�رسية اجلميلة وال تبعد �سوى ال�ساعة
تقريبا ً عن مدينة چينيڤ ومطارها الدويل ،وحوايل ربع ال�ساعة عن مدينة
لوزان و�أقل من ع�رش دقائق عن مدينة مونرتو ،وهي بذلك تعترب يف مكان
ا�سرتاتيچي ي�سمح لزائريها واملقيمني فيها بحرية التحرك و�سهولة الذهاب
�إىل �أي مكان �آخر يف �سوي�رسا ،وال تقت�رص ميزتها على موقعها فقط ،بل
وقوعها على �شاطئ بحرية ليمان من جهة ومنحدرات جبال الآلب املغطاة
ب�أ�شجار الكروم من جهة �أخرى قد زادها جماالً فوق جمالها.
ويف املدينة كل ما يتمناه املرء من �سبل العي�ش الرغدة ،ف�أهلها يحافظون
عليها وعلى �سمعتها كواحدة من �أجمل املدن ال�سوي�رسية ذات الطابع
الفرن�سي ،ويزور املدينة �سنويا ً عدد كبري من ال�سياح ،بع�ضهم من رجال

الأعمال والبع�ض الآخر من حمبي الهدوء والإ�سرتخاء ،وعموما ً يجد كل
من يزور ڤيڤيه �ضالته ،وفندق �أ�سرتا يعترب من الفنادق املتميزة يف ڤيڤيه
والتي تلبي كل رغبات �ضيوفهم من جميع �أنحاء العامل ،والفندق قريب جدا ً
من حمطة القطار الرئي�سية بها ،ويف الواقع ال يف�صلهما �سوى �شارع �صغري
ال يتعدى اخلم�سة �أمتار ،مما يعطي للفندق ميزة كبرية ل�ضيوفه ال يعرفها
�سوى من ي�سكن فيه ويريد �أن ي�ستقل القطار مبكراً.
وال يبعد الفندق �أي�ضا ً �سوي ع�رش دقاق عن �شاطئ البحرية ،وعلى بعد
خطوات من �أكرب مركزين للت�سوق بها ،و�أي�ضا ً خطوات قليلة عن اجلانب
التاريخي القدمي من املدينة والذي يزيد من نكهتها ومذاقها املتميز ،وبهذا
املوقع الو�سطي يف املدينة ،ميكن لنزالء الفندق التمتع بكافة �إمكاناتها يف
دقائق معدودة وب�سهولة.
ويدار فندق �أ�سرتا ب�إ�سلوب علمي حديث ال يخلو من ترحاب وحميمية،
وكما يقول كري�ستوفر مينج� ،أحد �أفراد عائلة مينج التي متلك وتدير الفندق
منذ �أجيال عديدة ،يقول �أننا يف فندق �أ�سرتا ندير فندقنا ً بروح عائلية ويف
نف�س الوقت ندير منزل عائلي ب�إ�سلوب فندقي حديث ،واملعنى �أن النزيل
لدينا ي�شعر ب�أنه يف بيته وبني �أهله من فرط اخلدمة والرعاية التي يلقاها ويف
نف�س الوقت ي�شعر وك�أنه نزيل فندق فاخر متعدد النجوم من كرثة وجودة
اخلدمات الفندقية التي يتمتع بها.
ويقول كالو�س مينج ،مدير الفندق� ،أن عائلتنا ترفع �شعارا ً يعك�س
�أ�سلوبها فى �إدارة الفندق ،ويقول هذا ال�شعار “�أ�سعارنا ال تناف�س وخدماتنا
بالحدود”  ...وعندما ننظر �إىل اخلدمات التى يقدمها الفندق والأ�سعار التى
يتعامل بها ،جند �إننا �أمام تطبيق عملى ودقيق لل�شعار الذى ترفعة هذه
العائلة.
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فندق «�إيدن �أو الك»  -زيوريخ

فندق «باال�س لو�سرين»

ان�ضم �إىل فنادق اخلم�س جنوم الفاخرة واكت�شف
�أربعة من �أ�شهر املقا�صد ال�سياحية يف �سوي�رسا.

ي
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عترب كل فندق من جمموعة فنادق «فيكتوريا فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل»

يوجنفراو» فندقا ً فريدا ً من نوعه متميزاًبال�سحر الفاتن واجلمال ،وعموما ً تتميز الفنادق
الفاخرة يف �سوي�رسا بوقوعها يف �أماكن تقليدية ومبان
تاريخية بالإ�ضافة لإحتوائها على منتجعات �صحية متميزة
وتنوع هائل يف مطاعمها وقوائم طعامها و�ضيافة �أ�صيلة
وفخامة ع�رصية ،وبال �شك عاطفة نقية ت�ستقبل بها �ضيوفها
وزوارها ،وهذا بال�ضبط ما مييز جمموعة فنادق «فيكتوريا
يوجنفراو» التي تتواجد فنادقها يف مدن �سوي�رسية رئي�سية
ويف مبان تاريخية عتيقة ،وبتوفر منتجعات �صحية وغرف
و�أجنحة فاخرة ومطاعم لي�س لها مثيل يقوم عليها طهاة
ذوي خربة عاملية وذوق �سوي�رسي �أ�صيل.
ادخل معنا �إىل عامل جمموعة فنادق «فيكتوريا-يوجنفراو»
ن�سى؛ وفنادقنا الأربعة هي:
وا�ستمتع ب�أوقات ال ُت َ

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa

ويقع هذا الفندق اجلميل يف منطقة «برنيز �أوبرالند» الرائعة ،وهي موطن
القمم الثالث ال�شهرية «�آيجر» و«مون�ش» و«يوجنفراو» وتتميز مبروجها
اخل�رضاء وجداولها اجلبلية ذات املياه الفوارة و�شالالت املياه املبهرة
والبحريات ذوات املياه ال�صافية والأودية الربية الرومان�سية ،وهي منذ
 1856تعترب �أر�ض ال�ضيافة والتدليل اخلا�ص واال�ستجمام التام يف فندق
ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل».
وغرف الفندق �أنيقة الأثاث والفر�ش جميلة ال�شكل والت�صميم ويف غاية
الع�رصية واحلداثة ،هي بالفعل مكان مثايل لتجربة �شديدة اخل�صو�صية.
وميتد منتجعه ال�صحي على م�ساحة  5500مرت مربع وجمهز بجميع
�إمكانات العناية بال�صحة واجلمال مبا يف ذلك «�إ�سبا �سبا» و»�سين�ساي
�سيليكت �سبا».
ً
ً
وي�شكل مركز «�إ�سبا �سبا» مالذا ا�ستجماميا وينبوع �شباب للج�سد والنف�س
والروح حيث جتدد املعاجلات امل�ستوحاة من املمار�سات العالجية من
ال�رشق الأق�صى حيويتك .وهنا ميكنك اال�ستمتاع باملياه بجميع �أ�شكالها ،يف
حمام ال�سباحة الداخلي الكبري �أو يف حمام املياه املاحلة اخلارجي املطل على

فندق «بيلفيو باال�س»  -برين

فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو جراند هوتيل»

�أجمل املناظر الطبيعية �أو يف احلمامات الدوامة �أو يف منطقة جديدة مميزة
ت�سمى منطقة جتربة احلرارة «هييت �إك�سبريين�س زون» وميكنك ممار�سة
مترينات اللياقة البدنية يف جمموعات �أو مبفردك مع مدربك ال�شخ�صي.
يقدم فندق ومنتجع «فيكتوريا-يوجنفراو» �أي�ضا ً تنوعا ً مذهالً يف فن الطهي
حيث ي�أخذك مطعم «يوجنفراو برازيري» يف رحلة خالل الأطباق اخلا�صة
املختارة ال�سوي�رسية اخلال�صة ،بينما �سيمتعك مطعم «ال تريا�س» احلا�صل
على  16نقطة من «جولت ميلو» ب�إبداعات املطبخ الفرن�سي الكال�سيكي،
ويقدم لك مطعم «ال با�ستاتيكا» املذاق اخلا�ص مبطبخ البحر املتو�سط.
�سوف تكون زيارتك لهذا الفندق الرائع جتربة ال تن�سى.

الفنون وع�شاق الطعام اجليد وال�سائحني من جميع �أرجاء العامل لأكرث من
 100عام .اخل�صو�صية الكاملة واخلدمة املمتازة بالأ�سلوب ال�سوي�رسي
اخلال�ص ،ذلك ما ينتظر �ضيوفنا ولدينا الكثري لنقدمة لهم ولعائالتهم.
احلياة ت�رسع بنا بال هوادة ،لذا خذ وقتك و�أوقِف عجلة الزمن وا�ستمتع
بغرفتك �أو جناحك وك�أنك يف واحة للراحة واال�ستجمام خا�صة بك ،وجتول
بب�رصك حول البحرية حيث مناظر تبهر الأنفا�س ليال ًونهاراً.
�إن مطعم «�إيدن» هو الن�صيحة التي ي�رس بها العاملون بدنيا الطعام اجليد
يف زيوريخ ،هنا يقدم كبري الطهاة مع م�ساعديه �أطايب الطعام امل�ستوحاة
من مطبخ البحر املتو�سط� .أما «�إيدن بار» فيدعوكم الحت�ساء �شاي بعد
الظهرية �أو م�رشوب بعد العمل �أو اال�ستمتاع بعزف مو�سيقى اجلاز احلية،
ويعترب «�إيدن بار» هو نقطة التجمع واللقاء الأوىل يف زيوريخ ولي�س فقط
ل�ضيوف الفندق بل لكل من يتواجد يف املدينة ،حيث ُتقدم امل�رشوبات الباردة
وال�سالطات الطازجة يف جو رائع مع �إطاللة على م�شهد فريد ل�شاطئ
البحرية ،وكل ذلك يجعل من «�إيدن بار» بداية مثالية ليوم مليء بالأحداث �أو
ليلة ناب�ضة باحلياة يف هذه املدينة الثقافية ،زيوريخ.

فندق «�إيدن �أو الك» �أو بيت ال�ضيافة الأ�صيلة لرجال الأعمال وع�شاق

www.victoria-jungfrau-collection.ch

فندق «باال�س لو�سرين»

PALACE LUZERN

�إنه �إ�سلوب رفيع وحياة راقية �أن تكون نزيالً يف هذا الفندق الذي يقع
مبا�رشة على بحرية لو�سرين الرائعة ويطل على �أجمل م�شاهد جبال الألب
يف و�سط �سوي�رسا� ،إنه فندق «باال�س لو�سرين» الذي يعترب بيت لل�ضيافة
الأ�صيلة والأبهة والتدليل اخلا�ص للج�سد والروح ملا يزيد عن  100عام.
�سوف يعتربه نزالئه منزل م�ؤقت ،وواحة لراحة البال ،مالذ للت�أمل ،تلك
BELLEVUE PALACE Bern
هي غرفنا و�أجنحتنا التي مت فر�شها وتزيينها ب�ألوان دافئة ومواد ممتازة مت فندق «بيلفيو باال�س»  -برين
اختيارها بعناية ل�ضيوفنا مع االهتمام اخلا�ص بالتفا�صيل.
�إن التقاليد العامة لل�ضيافة الناب�ضة باحلياة يف الكونفيدرالية ال�سوي�رسية
ويف مطعم «جا�سرب» حيث احلداثة وال�صفاء والإح�سا�س ُتقدم �أرقى الوجبات ترمز �إىل ال�ضيافة البرينية الأ�صيلة واخل�صو�صية التي يتمتع بها رجال
والأطباق اخلفيفة من �إبداعات املطبخ احلديث� ،أما ماي�رس العني ويلذ الذوق الدولة واملناظر الطبيعية املبهرة ،ويوما ً بعد يوم يرتجم فندق «بيلفيو
فيُقدم بكل �أناقة وفتنة داخل ال�رشفة املطلة على البحرية مبا�رشة .ويف «ليز باال�س» التقاليد �إىل واقع حي وترحيب مميز ب�ضيوفه.
�أرتي�ست» يقدم الطهاة �إبداعات وعجائب فن الطهي كل يوم .وبعد الغروب ومتثل غرفه و�أجنحتة التي تتميز بالكال�سيكية والأناقة واجلمال التفاعل
يجتذب بار «باال�س بار» ع�شاق ال�سهر باملدينة وكل املنفتحني على التعرف بني املا�ضي واحلا�رض ،كما �أن �إطاللتة على �أروع م�شاهد املدينة القدمية
على �أنا�س جدد.
وجبال الألب البرينية املمتزجة بهواء نقي منع�ش �إلهاما ً للروح� ،إنها منتهى
والفندق ال يبتعد كثريا ً عن و�سط املدينة ومراكز الت�سوق الرئي�سية بها ،العظمة ،فال تفوتك فر�صة زيارة هذا الفندق الرائع عند زيارتك للعا�صمة
كما �إنه قريب من حمطة القطار مما يجعل �سوي�رسا كلها يف متناول يد نزالء برين .ويعترب مطعم «ال تريا�س» هو �أ�شهر عنوان يف برين لع�شاق الطعام
الفندق و�ضيوفه.
اجليد بديكوراته الكال�سيكية الرائعة و�رشفتة الأ�سطورية املطلة على �أجمل
 EDEN AU LAC Zurichمناظر الألب البرينية .يعترب املطعم م�رسحا ً ممتازا ً لأحداث عديدة مثل غداء
فندق «�إيدن �أو الك»  -زيوريخ
هى حياة ناب�ضة يف مدينة كبرية تقع مبا�رشة على بحرية زيوريخ ،هنا عمل �أو ع�شاء فخم لكبار ال�شخ�صيات.
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�شك لدينا يف �أن فندق «ج�شتاد باال�س»  ..هو املكان
الذي يجب �أن تكون فيه خالل زيارتك ل�سوي�رسا .وقد
اكت�سب فندق «ج�شتاد باال�س» على مر ال�سنني �سمعة
�ضارع يف ال�ضيافة �شديدة الرقي واخل�صو�صية
ال ُت َ
التي يقدمها ،وقد ا�ستقبل على مر ال�سنني العديد من
ال�ضيوف ذوي احل�صافة والذوق الراقي.

وكان الفندق قد فتح �أبوابه لأول مرة عام  ،1913وا�شرتته عائلة «�شريت�س»
عام  ،1947حيث يدير الفندق الآن اجليل الثالث من العائلة ممثال يف «�أندريه
�شريت�س» .وال ُيعترب «�شتاد باال�س» �أحد الفنادق الفخمة القليلة التي ُتدار
بوا�سطة مالكيها من العائالت فقط ولكنه � ً
أي�ضا فندق ذو �شخ�صية مميزة.
ويقع الفندق على ربوة تطل على «ج�شتاد» ،ذلك املنتجع الرائع الذي
يتميز ب�إطاللة تبهر الأنفا�س على جبال الألب ال�سوي�رسية املهيبة ،ويتكون
ريا
الفندق من  104غرفة مزينة بديكورات جذابة ،من بينها 19
جناحا �صغ ً
ً
و� 4أجنحة كبرية وجناحان من �أجنحة الأبراج و�أحدث و�أفخم «بنتهاو�س»
مكون من  3غرف نوم وهو الأرقى من نوعه يف املنتجعات الألبية.
و�سوف ي�ستمتع �ضيوف الفندق ب�أ�شهى الأطباق ال�سوي�رسية التقليدية
�أو �أطباق امل�شويات اخلا�صة مع �ألذ الأطباق الإيطالية بالإ�ضافة لإبداعات
مطبخ اجلورميه املميز يف مطاعم الفندق اخلم�سة البديعة ،كما ميكنهم
التحلل من �أعباء اليوم واال�سرتخاء يف اللوبي بار �أو «بار دو جريل» الأنيق
�أو يف النادي الليلي ال�شهري «جرينجو».
يحتوي فندق «ج�شتاد باال�س» �أي�ضا ً على منتجع �صحي «�سبا» ميتد
على م�ساحة  1800مرت مربع وي�شمل  8غرف عالج و«جناح �سبا» خا�صا ً
وحمامات �ساونا وبخار ومناطق ا�سرتخاء تطل على مناظر بديعة وحماما ً
داخليا ً و�آخر خارجيا ً �إ�ضافة �إىل جاكوزي وجيمنزيوم غاية يف احلداثة
و�ستوديو ملعاجلات الطب املتكامل مع جتربة «احلمام» الفريدة.
وبرغم الدعاية وال�شهرة الكبرية التي يتمتع بها منتجع «ج�شتاد» ف�إن
املنطقة ما زالت حتتفظ ببيئتها التقليدية وروحها الأ�صيلة ،حيث ا�ستمر
املزارعون لأجيال و�أجيال حتى الآن يف رعي ما�شيتهم يف املروج الألبية
اخل�رضاء والقيام بال�صناعات واحلرف والفنون التقليدية حمافظني على
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�إحياء العادات والتقاليد املحلية مبمار�ستها يف حياتهم اليومية.
وبف�ضل موقعها املتميز ،تعترب «ج�شتاد» نقطة بدء مثالية للرحالت �إىل
قرية «جرويري» ومدن «برين» و «جينيف».
والرحلة الأبرز هي رحلة اليوم الواحد على منت قطار «جولدن با�س»
البانورامي �إىل مدينة «مونرتو» ال�شهرية على �ضفاف بحرية ليمان والعودة
على منت قطار «جولدن با�س» الكال�سيكي وهو م�صمم على هيئة قطار
«ال�رشق ال�رسيع» ال�شهري ،وميكن ل�ضيوف الفندق �أي�ضا ً اال�ستفادة من
و�سيلة املوا�صالت هذه والذهاب �إىل مطار «جينيف» عند �سفرهم.
فلت�أتِ �إلينا وتهدئ من وترية حياتك وتن�ضم �إىل قائمة �ضيوفنا لتجد
ا�سمك بني �أ�سماء امل�شاهري مثل الأمري «كرمي �أغا خان» واملمثلتني ال�شهريتني
«ليز تايلر» و«�صوفيا لورين» ووريثة �سل�سلة فنادق هيلتون «باري�س
هيلتون» وهم من �ضيوفنا الدائمني.
!Gstaad Palace – The place to be
Over the years the Gstaad Palace has earned an unrivalled
reputation for discreet, refined hospitality, and has always
welcomed the most discerning international clientele. The
Gstaad Palace opened its doors for the first time in 1913 and
was bought by the Scherz family in 1947. With Andrea Scherz
it is now the third generation running the hotel. The Gstaad
Palace is not only one of the last luxury hotels operated by
the proprietor but also one with a lot of character.
Set on a hill overlooking Gstaad, the resort is privileged to
offer a breathtaking view of the majestic Swiss Alps. The 104
tastefully decorated rooms include 19 junior suites, 4 suites, 2
Tower Suites and the most luxurious and sophisticated threebedroom Penthouse Suite ever built in an Alpine resort.
Come up and slow down and join the guest list to find your
name among others just like HH Prince Karim Aga Khan,
Liz Taylor, Sophia Loren or Paris Hilton.
Make your reservation by telephone +41 33 748 50 00 or via
e-mail info@palace.ch
www.palace.ch
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ت�شتهر �سوي�سرا ب�شالالتها املائية التي تنهمر من �أعلى
اجلبال حيث توجد يف �سوي�سرا �أكرث من � 200شالل منها
�سبع �شالالت رئي�سية مثل �شالل «�شيفهاوزن» وهو الأكرب يف
�أوروبا كلها على الإطالق.
ورحلتنا اليوم لأربع �شالالت تقع جميعا يف كانتونا برين حول
مدينة �أنرتالكن �شالل تروميل باخ Trümmelbach -
 Fallsو�شالل �ستاوباخ  Staubbach Falls -و�شالل
ريجن باخ  ReichenbachFall -و�شالل جي�س باخ
 .Giessbachبد�أت مغامرة ورحلة اليوم من �شالل «تروميل باخ» والذي يقع يف نهاية
وادي لوتروبنونني بني قريتي  Lauterbrunnenوقرية Stechelberg
و ميكن الو�صول له بالقطار ملحطة لوتروبنونني ثم بالبا�ص لل�شالل ويبعد
ال�شالل حوايل م�سافة  13كم من انرتالكن و  3كم من قرية لوتروبنونني.
عند الو�صول �إىل قرية لرتوبنونني ميكن �رشاء تذكرة ال�شالل من مكتب
اال�ستعالمات ال�سياحي يف نف�س القرية ،ولقد مت ت�صنيف �شالالت ترومبل
باخ ك�أحد مواقع اليون�سكو الطبيعية املحمية ،ويعترب ال�شالل من �أجمل
ال�شالالت و�أغربها �إذ �أن م�صدر هذه املياه هي من الثلوج الذائبة من على
اجلبال املرتفعة   Eiger 3970 mو  Monch 4099 mو Jungfrau
 4158 mوت�صل معدل �رسعة تدفق مياه ال�شالل �إىل � 20ألف لرت بالثانية
منحدرة من �أعلى قمة اجلبل ومبكن معرفة قوة تدفقها من درجة النحت
يف ال�صخور وتعمل ال�شالالت �سنويا من  1ابريل حتى نهاية �أكتوبر من
كل عام من ال�ساعة � 9ص وحتى  5ع�رصا� ،أما يف �شهري يوليو و �أغ�سط�س
من كل عام فتزيد مواعيد العمل وت�صبح يوميا من  8ون�صف �صباحا حتى
ال�ساد�سة م�سا ًء.
وين�صح ب�شدة عدم ا�صطحاب الأطفال الأقل من � 4أعوام وذلك ب�سبب
قوة �صوت املياه وبرودة املكان وطبيعته اجلبلية ،وي�صل ر�سم الدخول 11
فرنكا ً للكبار و  4فرنكات لل�صغار ،وبعد �رشاء التذاكر ومرورا مبحل بيع
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التذكارات ن�صل �إىل مدخل اجلبل حيث يوجد م�صعد �ضخم ي�أخذنا لالعلى،
و�سوف يتطلب منكم جهدا ً ب�سيطا ً بعد اخلروج من امل�صعد للو�صول ملكان
تدفق املياه عرب ممرات جبلية �ضيقة ت�ستدعي احلذر.
بعدها توجهنا �إىل حمطتنا الثانية مرورا بقرية «لوتروبنونني» حيث
موطن �شالالها ال�شهري �شالل «�ستاوباخ» وهو �شالل �ضخم ومفتوح
باملجان طوال العام وميكن م�شاهدته بكل و�ضوح ،بعدها توجهنا �إىل
حمطتنا الرئي�سية الثالثة �شالل «ريخن باخ» وقد مت افتتاح حمطة القطار
اجلبلي اخلا�صة به واملعروفة با�سم  Reichenbachfall-Bahnلأول
مرة عام 1899م وتقع ال�شالالت بالقرب من قرية مريينجن Meiringen
�رشق انرتالكن وت�شتهر ب�أنها م�رسح لأحداث �أ�شهر ق�ص�ص املحقق
الإجنليزي ال�شهري «�شريلوك هوملز» املعروفة با�سم “امل�شكلة الأخرية”
 The Final Problemويف الرواية ميوت املحقق يف هذه املنطقة وميكن

م�شاهدة الن�صب التذكاري الذي يخلد ذكرى هذه ال�شخ�صية اخليالية عند
مدخل ال�شالالت.
وميكن الو�صول �إىل حمطة ريخن باخ Reichenbachfall-Bahn
بال�سيارة �أو القطار ملحطة قطار Meiringen – Brünigbahn
ومنها بالبا�ص �إىل ال�شالالت خالل  10دقائق ،وا�سم حمطة البا�ص القريبة
من القطار  Kirchgemeindehausومنها يتم �أخذ البا�ص املتجه �إىل
 Geissholz, Dorfويتم ت�شغيل البا�صات بوا�سطة �رشكة الربيد POST
ال�شهرية واملميزة ب�ألوانها ال�صفراء وال�سوداء ،ويف�ضل عند �رشاء تذاكر
القطار ذكر ا�سم املحطة الأخرية وحتى وان مل ي�صلها البا�ص ويف هذه
احلالة يتم ذكر «ريخن باخ باهني».
وتبعد ال�شالالت م�سافة 34كم من انرتالكن و  6كم من قرية مريينجن
وال�شالالت مفتوحة �سنويا من �أول مايو وحتى �أول �شهر �أكتوبر من
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ال�ساعة � 9صباحا وحتى  11و  45دقيقة ثم من الواحدة وربع وحتى
اخلام�سة و 45دقيقة ،وي�صل �سعر الدخول يف االجتاهني للكبار  10فرنك
والعائلة «اب وام وطفل»  22فرنكا ً .
ويوجد متحف �صغري تابع للمحطة ويقع �إمام مواقف البا�صات بالإ�ضافة
للن�صب التذكاري للمحقق �شريلوك هوملز ،ويبلغ طول �سكة القطار 700
مرت يقطعها القطار بـ ـ 10دقائق و�أثناء ال�صعود يف�ضل اجللو�س على اجلهة
الي�رسى من العربة لال�ستمتاع مبنظر ال�شالل ،وميكن �أثناء زيارة هذا
ال�شالل التوقف لر�ؤية «خانق» الآر ويطلق عليه �أر�شلخوت وعند الو�صول
ملحطة قطار مريينجن توجد خط �سكة حديد �صغرية خم�ص�صة للذهاب
�إىل خانق نهر الآر ي�سمى حمطة  Meiringen MIBويقع خانق نهر
الآر يف مقاطعة برينر �أوبرالند ال�سوي�رسية  ,بالقرب من قرية مريينجن
بالتحديد يف منت�صف وادي  Hasli Valleyوالذي يعتربمن �أكرب وديان
منطقة الألب الو�سطى ،وت�شكيلته ال�صخرية تعرف ب�إ�سم  Kirchetوهي
عبارة عن �شق �صخري بني جبلني ب�إرتفاع  200مرت وامل�ساحة املوجودة
بني ال�شقني بعر�ض مرت يف �أ�ضيق نقطة فيها والبقية بعر�ض مرتين تقريبا ً
وبطول  1400مرت ،ولهذا اخلانق مدخلني ،املدخل الغربي وينطق بلغتهم
�آر �شلوخت ف�ست وهو املدخل الذي �سيتوجه له القطار يف بداية خروجه
من قرية مريينجن� .أما املدخل ال�رشقي وينطق بلغتهم «�آر �شلوخت �أو�ست»
فيوجد يف نهاية املدخل الغربي بعدها تكون �أكملت رحلتك يف اخلانق ب�أكمله.
و�إختياركم النزول يف �أي من املدخلني له عالقة بالرحلة التي ين�صح
بالقيام بها بعد زيارتك لهذا اخلانق وهي رحلة �شالل «ريخن باخ» القريب
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�إىل حد ما م�شيا ً من املدخل الغربي للخانق ولكن ال يوجد با�ص �أمام هذا
املدخل ،ويف�ضل �رشاء تذكرة واحدة مع �شالل «ريخن باخ».
ثم ن�صل ملحطتنا الأخرية وهي «�شالل جي�س باخ» Giessbach
وتقع هذه ال�شالالت على بحرية برينز وبالقرب منها فندق بنف�س ا�سمها
 GrandHotel Giessbachوالفندق مو�سمي يفتح �أبوابه كل عام من
منت�صف ابريل وحتى منت�صف �أكتوبر وكان ا�سمه الأ�صلي “Gasthaus
 ”Giessbachيف عام 1832م و�أن�صح ب�شدة زيارة الفندق واجللو�س على
الرتا�س وتناول الغداء او حتى وجبة خفيفة لأن منظر بحرية برينز ومنظر
ال�شالل منظر رائع وي�أ�رس القلوب ،وميكن الو�صول ل�شالالت «ج�س باخ»
بالباخرة من �أي احد املرافئ على �ضفاف البحرية ومن �أهمها مرف�أ انرتالكن
القريب من حمطة القطار ال�رشقية وبالتحديد الر�صيف رقم  5عند الو�صول
ملرف�أ «جي�س باخ» .ويف حالة الو�صول بالباخرة فلكم اخليار ال�صعود
بالأرجل �أو الركوب يف عربة القطار التي مت بناءها عام 1879م لأعلى التله
للتمتع مبنظر ال�شالل ،وي�صل �سعر التذكرة يف اجتاهني  6فرنكات و 4،5
فرنك للإجتاه الواحد ،وميكن الو�صول لها بال�سيارة على اخلط ال�رسيع
 A8ويف منت�صف الطريق بني انرتالكن وبرينز حيث تبعد  23كم من
انرتالكن بحدود ع�رشين دقيقة وما عليكم �إال دفع ثمن مواقف ال�سيارات
والذي ال يتعدى  3فرنكات .كما ميكن الو�صول لل�شالالت بالبا�ص العام عند
ال�صعود ملنت�صف امل�سافة ،وميكن وقتها م�شاهدة � 7شالالت على ارتفاع
ي�صل �إىل 278م وجميع ال�شالالت الأربعة رائعة و�أن�صح بزيارتها ولو ترك
يل اخليار لزيارة واحد فقط فحينها �سوف اختار «جي�س باخ» بدون تردد.
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بالرغم من �أن �سوي�سرا حتتل م�ساحة لي�ست بالكبرية من العامل،
�إال �أنها مليئة بالأ�سرار واملفاج�آت وتعترب بحق قطعة مميزة من
جغرافية الأر�ض ،وال يقت�صر الأمر على اجلغرافية ،بل يتعداه
بكثري �إىل التاريخ �أي�ض ًا ،ف�سوي�سرا كدولة يف و�سط �أوروبا كان
لها دور كبري وم�ؤثر يف تاريخ القارة القدمية التي ب�سطت نفوذها
على العامل كله لقرون طويلة وال تزال.
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و

قد �سجلت منظمة اليون�سكو التابعة للأمم املتحدة
�أكرث من � ٩٠٠أثر �أو منطقة عاملية ذات طبيعة
وموا�صفات خا�صة جتعل منها �إرث للإن�سانية كلها،
�إرث ي�ستحق العناية به واملحافظة عليه بغ�ض النظر عن
القارة �أو الدولة التي يقع فيها هذا الإرث ،وكان من ن�صيب
�سوي�رسا �أن مت �إدراج �أكرث من  ١٢منطقة ومكان مت �إعتبارها
من �إرث الإن�سانية جمعاء والتي يجب املحافظة عليها.
وقائمة اليون�سكو للرتاث العاملي لي�ست قائمة جامدة ال
تتغري ،ولكنها قائمة حية يتم �إ�ضافة مواقع جديدة لها
با�ستمرار ،وتتقدم لها دول العامل من �آن لآخر مبربرات
و�أ�سانيد لإ�ضافة منطقة ما �أو مدينة ما ذات طبيعة خا�صة
ترى �أنها كافية لإدراجها �ضمن قائمة الإرث العاملي.
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فمثالً تقدمت �سوي�رسا بطلب �إدراج مدينتي «ال�شودفون» و«لولوكل»
يف مقاطعة «نيو�شاتيل» يف قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وقد اعتمدت
�سوي�رسا يف طلبها هذا على ما جت�سدته هاتني املدينتني ال�صغريتني من
تعاي�ش بني التخطيط احل�رضي و�صناعة ال�ساعات التي بد�أت هناك منذ
�أجيال عديدة وال تزال حتى الأن ،وقد �أطلق البع�ض على هذه الأماكن �أنها
مهد �صناعة ال�ساعات يف العامل ،وبالفعل مت �إدراجهما يف نهاية عام ٢٠٠٩
ليكونا �ضمن القائمة.
ويف عام  ٢٠١١مت �إ�ضافة ع�رشات من امل�ساكن املعلقة على �أعمدة خ�شبية
يف مواقع حماذية جلبال الألب ومتاخمة للبحريات �إىل القائمة ،ولهذه امل�ساكن
الأثرية ق�صة حيث يعود ت�شييد هذه البيوت الأثرية �إىل الفرتة الواقعة بني
 5000و 500قبل امليالد ،ما ي�سلط ال�ضوء على منط حياة الإن�سان يف
العهد ْين احلجري والربونزي ،وعلى طرق تفاعل تلك ال�شعوب مع البيئة
املحيطة بها .وكل تلك املواقع هي اليوم غري مرئية على ال�سطح تقريبا،
ويوجد غالبيتها� إما يف �أعماق البحريات� ،أو مدفونا يف الرمال على �شواطئ
املواقع املائية ،وهذه الأكوام والأعمدة من اخل�شب هي من بني القطع االثرية
الأكرث �أهمية لتقدمي فهم اف�ضل لتط ّور حياة الإن�سان ما بني الع�رص ْين

احلجري والربنزي .ولقد �سمح وجود هذه املواقع الغابرة يف التاريخ،
والواقعة على تخوم البحريات ،وعلى رمال �شواطئها الرطبة ،يف احلفاظ
على كنوزها الأثرية ،امل�ش ّكلة من مواد ع�ضوية ا�ستخدمها الإن�سان البدائي
مثل اخل�شب ،واجللد ،وقطع الن�سيج  ،والعظام ،وحتى املواد الغذائية ،نظرا
ّ
وتدخل الإن�سان وقد
لبقائها بعيدة عن م�ؤثرات الهواء ،وتقلبات الطق�س،
م ّكن اكت�شاف هذه امل�ساكن القريبة من �سال�سل جبال الألب اخلرباء ابتدا ًء
من القرن املا�ضي من �إعادة بناء ت�ص ّوراتهم حول حياة املجتمعات الريفية
خالل �آالف ال�سنني التي �سبقت ميالد امل�سيح .وح�صل �أ ّول �أكت�شاف لآثار
هذه القرى على �ضفاف بحرية زيورخ يف عام  .1854حيث انخف�ض �سطح
املاء �إىل م�ستوى قيا�سي و�سمحت احلفريات ب�أكت�شاف مئات من ال�سواري
املثبتة يف قاع البحرية ،بالإ�ضافة �إىل العديد من القطع الأخرى املجهولة.
�أثار هذا الإكت�شاف اهتماما ً بالغا ً يف جميع �أنحاء �أوروبا وعلى مدى العقود
التالية مت حتديد املواقع الأثرية امل�شابهة على امتداد �شواطئ البحريات يف
بلدان �أخرى بالقارة االوروبية ،خا�صة تلك القريبة من جبال الألب .وقد
�ساهمت احلفريات التي �أجريت �إىل حد الآن ب�شكل رئي�سي يف اكت�شاف بقايا
قبور ،و�أ�سلحة ،و�آثار مواقع ع�سكرية دفاعية .كما �سمح اكت�شاف هذه
القرى بالتع ّرف على منط حياة ال�شعوب البدائية التي عا�شت يف تلك املنطقة
ما بني  5000و 500قبل امليالد.
وت�شهد الأواين املختلفة التي عرث عليها ،ومنها ما هو حجري ،ومنها ما هو
ّ
املو�شحة بال�سرياميك ،واملجوهرات،
خ�شبي� ،إىل جانب املن�سوجات ،والقطع
والعجالت ،والزوارق اخل�شبية على عادات هذه ال�شعوب ومهاراتها.
وتتنوع قائمة �سوي�رسا للرتاث العاملي بني جمموعة من القالع الأثرية
واملكتبات ال�ضخمة ذات التاريخ العريق وحتى مزارع العنب التي مت
جتهيزها على مر الع�صور.

و�سوف ن�رسد على ال�صفحات القليلة القادمة بع�ض املعلومات ال�شيقة
عن �أهم املناطق التي ت�ضمها قائمة اليون�سكو ،ولعل من �أكرثها �شهرة
قطار»برنينا»� ..أو القطار الذي يتحدّى اجلبال ،وميثِّـل رحلة عبْـر التاريخ
وجولة �سياحية ُمـمتعة يف ُربوع الطبيعة اخلالّبة لكانتون جراوبودن،
بالإ�ضافة �إىل كونها من �أهَـم و�سائل ال ّربط بني �سوي�رسا و�إيطاليا.
ومنذ �أن يبد�أ القطار ال�صغري� ،أحمر اللّـون ،رحلته من تِـريانو «»Tirano
 (429مرتا فوق �سطح البحر( ،ف�إنه ي�شقّ طريقة �صاعِـدا على طول ّ
خط
وادي بو�سكيافو « »Poschiavoعبْـر املناظر الطبيعية من البُـحريات
ميـر عبْـر مم ّر ْيـن جبلييْـن هما ِبـرنينا «»Bernina
والأنهار اجلليدية ،ثم ُ
و�ألبوال « »Albulaويتو ّقـف يف العديد من املحطات ،حيث الأماكن
واملُـنتجعات ال�سياحيةِ ،
لي�صـل بعد ذلك �إىل ُثـو�سي�س « ،»Thusisثم ُيـتابع
الطريق حتى ي�صل �إىل مدينة خور « ،»Churعا�صمة كانتون غراوبوندن
وواحدة من �أقدم املدن ال�سوي�رسية.
َ
وبالنظر �إىل  196جِ ـ�رسا وقنطرة و 55نفـقا ،تتك ّون منه ِ
�ضـمن م�سار
طوله  128كيلومرتا ،ف�إن خطوط �سكك احلديد الريتية ُتـعترب ُمـعجزة
تِـ َقـنية وفنية بكامل معنى الكلمة ،حيث ما زالت ،ر ْغـم مرور �أكرث من قرن
من الزمان على �إن�شائهاُ ،تـبهر جمهرة �أ�صحاب االختِـ�صا�ص من اخلرباء
واملعجـبني.
واملهند�سني ،ف�ضال عن جماهري ال�سياح
َ
خمت�صـني من عظماء
�ص ِّمـمت من قِـبل
ِّ
ال�سـكك احلديدية ُ
واحلقيقة� ،أن هذه ِّ
ذاك الزمان ،ف�إذا بها اليوم ُت َعـدّ ،بكفاءتها وجمالها� ،ضمن �أعلى م�ستويات
تِـكنولوجيا ال�سكك احلديدية و�ضمن قِـيم الرتاث الإن�ساين يف جبال الألب.
وما �أن ي�ستقِـل املرء هذا القطار املميّـز ويجل�س م�سندا ظهره �إىل كر�سِ ـي �أحد
عرباته ،حتى يلتقِـط �أنفا�سه وي�سرتوح يف م�شاهَـدة مناظر طبيعية رائعة
تبهر الأنفا�س يف رحلة تاريخية ت�ش ّد ب�رصه وت�أ�سِ ـر لبه وقلبه.
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تعترب مكتبة �سانت غالن من �أهم املكتبات املتخ�ص�صة يف خمطوطات القرون الو�سطى،
كما حتتفظ يف مبانيها بكنوز �أبر�شية �أتباع مذهب ّ
القدي�س «بينيديكت» القدمية يف
املدينة وقد اعتربتها منظمة اليون�سكو يف عام  1983تراثا للإن�سانية ،وال زالت �إىل
اليوم مركزا للأبحاث ي�ست�ضيف علماء وحمققني من �شتى �أنحاء العامل.

الق�س الإرلندي غالن يف ال�سهل الأعلى ل�شتيناخ يف �رشق
ففي عام  612ميالدي ،اعتزل
ّ
�سوي�رسا ليعي�ش حياة الن�سك والتزهد و�شيئا ف�شيئا ،جت ّمـع حوله بع�ض الأتباع �إىل �أن تقلـدّ
الق�س �أومتار يف عام  719قيادة الطائفة وح ّول املوقع �إىل دير ،ويف عام � ،747أدّى اعتماد
ّ
�أتباع مذهب القدّي�س بينيديكت لقاعدة جديدة ،تفر�ض على رهبان الدير حِ ـ�ص�ص مطالعة
مدر�سة.
جيورجيو ..قطعة من إفريقيا يف قلب التيتشينو.
وجيزة،سان
يومية� ،إىل و�ضع القواعد لإن�شاء مكتبة �أقيمت حولها بعد فرتة جبل
يف القرن التا�سع للميالد ،بلغ الدّير ذروة �إ�شعاعه الديني والروحي واالقت�صادي ،وقد
جتلى ذلك وا�ضحا يف ت�شييد كاتدرائية جديدة و�أعمال تو�سيع املجمع الأبر�شي ،التي �أطلقها
كبري الرهبان غوزبريتو يف عام .830
لقد كان لأبر�شية �سانت غالن ت�أثري وا�سع ،مل يقت�رص على تطوير الهند�سة املعمارية
للأديرة ،فبف�ضل مدر�ستها ومكتبتها ،لعبت ما بني القرنني الثامن واحلادي ع�رش ميالدي،
دورا ً بارزا ً يف املجال الثقايف �أي�ضا ،وخا�صة يف الأنحاء املتحدثة بالأملانية من �أوروبا.
لكن �إبداع الرهبان ا ّتـ�سع لي�شمل العديد من املجاالت� ،إذ ت�شري امل�صادر التاريخية �إىل
�أنهم هم الذين طوروا ب�شكل ملمو�س �أ�ساليب �إعداد اجل ّعـة «البرية» ،كما �أنهم ابتكروا التقنية
الرائعة التي ت�سمح بتق�سيم عملية الإنتاج �إىل مراحل متعددة.
وثروتة املكتبة احلقيقية تت�ألف من  2100مدونة قانونية ،يعود تاريخ ن�صفها �إىل القرون
الو�سطى ويتم الأن املحافظة على هذه املكتبة ك�أحد مواقع الرتاث الإن�ساين.
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يوجنفراو على ارتفاع  4000مرت فوق �سطح البحر ،بينما ينبع من �أ�سفل
على ارتفاع  2500مرت فوق �سطح البحر ،حيث القرية اجلبلية امل�سماة
«جوال ديال ما�سا»  Gola della Massaوعظمة هذا النهر اجلليدي
ل�سـمكه ،فقد �أثبتت
الكبري ال تك ُمـن بالن�سبة لطوله فح�سب ،بل �أي�ضا ُ
ي�صب فيه النهر
ال ِدّرا�سات �أن َ�سـماكة ال ُكـتلة اجلليدية يف احل ْو�ض الذي
ّ
يُـمثل النهر اجلليدي الكبري واملعروف با�سم «�أ ِلـت�ش» �أحد �أ�شهر املناظر الطبيعية اجلليدي ،تبلغ  900مرت ،وهو �شيئ نادر بالن�سبة ملثيله من الأنهار الأخرى
جما ًال وروعة يف منطقة مُـرتفعات يوجنفراو – �أ ِلـت�ش املُـدرجة على قائمة ويبلغ وزن كامل ال ُكـتلة اجلليدية حوايل  27مليار طن ،وهى كمية لي�ست
بالقليلة ،ولتقريب ال�صورة �إىل الأذهان ،وعلى �سبيل املقارنة ،لو و�ضعنا
اليون�سكو لل ُّتـراث الإن�ساين.
ُ
الحـتَـجنا كي ُنـعادلها� ،أن ن�ضع يف الك ّفـة الأخرى للميزان
وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للمنطقة املحمِـية حوايل  824كم مر ّبـعا ،وت�شتمِـل هذه الكـتلة يف ك ّفـةْ ،
على تِـ�سع قِـمم يفوق ارتفاعها  4000مرت فوق �سطح البحر ،وخم�س قِـمم عدد  72,5مليون طائرة مدنية من نوع «اجلامبو جِ ـت».
و ُيـمكن م�شاهدة �سطح اللِّـ�سان اجلليدي لنهر �ألِـت�ش وقد ُر�سِ م عليه
�أخرى يفوق ارتفاعها  3500مرت فوق �سطح البحر.
ّ
ّ
و ُيـعترب نهر �ألِـت�ش «� ،»Aletschأكرب و�أطول الأنهار اجلليدية يف منطقة خطـان ذوا ل ْون غامِـق ميتدّان على طول النهر ويت�شكـالن نتيجة التِـقاء
وي�صـب يف ح ْو�ض يقع يف منطقة نهر ْيـن جليديني ،وميكن تعريفهما بـ «الربزخ الأو�سط».
جبال الألب ،ويبلغ طوله  23كيلومرتا
ُ

86

يحمِ ـل جبل �سان جيورجيو تاريخ  300مليون �سنة ،و ّ
مت �إدراجه يف �شهر يوليو
من عام  2003على قائمة الرتاث العاملي ،وهو جبل مُ�شجّ ـر ميتاز ب�شكله الهرمي
وينت�صب على ارتفاع �أكرث من �ألف ِمـرت فوق م�ستوى �سطح البحر ،ويقع على
ال�ساحل اجلنوبي لبُـحرية لوجانو يف مقاطعة تيت�شينو ،جنوب �سوي�سرا.
وقد اعتُـرب واحدا من �أه ّم املواقع على وجه الأر�ض لدرا�سة احليوانات
الأحفورية يف الدّور الأو�سط من احلِـقبة الثالثية� ،أي ما بني � 245إىل 230
مليون �سنة .كما ُيـتيح للدّار�سني تتبّـع مرحلة زمنية ،مداها  15مليون �سنة
ب�صورة متّـ�صلة و ُمـتتا ِبـعة لي�س لها مثيل يف �أي مكان �آخر ،ولذلك ا�ستحق
بجدارة �أن يكون من بني مواقِـع الرتاث العاملي الواجب حمايتها.
والغريب يف الأمر� ،أن جبل �سان جيورجيو ال تنق�ضي عجائبه� ،إذ يعتقِـد
العلماء ب�أن �أقدَم �صخور هذا اجلبل يف الأ�سا�س ،هي �صخور من القارة
الإفريقية �أو من ُجـزء من �أجزائها ي�س ّمـى الطبق الأدرياتيكي .وبر�أي عالِـم
اجليولوجيا ماركو�س فيلرب �أن« :هذا ِّ
يف�سـر ملاذا يت ّم غالبا ر ْبـط �صخور

منطقة �سوتوت�شينريي بالقارة الإفريقية».
وجدير بالذكر� ،أنه ّ
مت يف هذه املنطقة املحمِـية من اليون�سكو ،والتي تبلغ
م�ساحتها  849هكتارا ،العثور على �أكرث من � 10آالف عيّـنة �أحفورية ،منها
 30نوعا من الزواحف و 80نوعا من الأ�سماك ،ومعظمها حمفوظة لدى
املتحجـرات يف زيورخ ،بينما �أودِعت جمموعة قليلة منها لدى متحف
متحف
ّ
مرييدي يف كانتون تيت�شينو ،جنوب �سوي�رسا .مع العلم ب�أن �أعمال التنقيب
بد�أت منذ عام  ،1924يف حني �أن ال ِدّرا�سات اخلا�صة بجبل �سان جيورجيو
�صار لها �أكرث من  150عاما .
87

ُتـعترب قالع ب ِ ّلـينزونا مثا ًال رائع ًا للهند�سة املعمارية للح�صون يف �سوي�سرا
خالل الع�صور الو�سطى ،و ُتـم ِ ّثـل اليوم َقـلعة من ِقـالع ال�سياحة ،وهي
تدين يف بنائها �إىل ّ
الدور الكبري الذي ا�ضطلع به دوقات ميالنو يف ت�شجيع
الن�شاط املعماري �أيام القرن اخلام�س ع�شر.

وقد جلب اعرتاف اليون�سكو بهذا الإرث الإن�ساين ال�سياح من جميع �أنحاء
العامل ،و�أحدث – كذلك  -تغيريا جِ ـذريا يف ْ
نظـرتهم وطريقة ُر�ؤيتهم لهذه
القالع .ثم �إن �إدراج هذه القالع ِ
�ضـمن قائمة مواقع الرتاث العاملي ،كان
مبثابة ُفـر�صة للتّـرويج املختلف للبالد وثرواتها وقيَـمها.
كما �أنها �أعادت احلياة للقِـالع القدمية ،التي باتت معروفة يف جميع �أنحاء
العامل .وكان لو�سائط الإعالم الإلكرتونية احلديثة ،كالإنرتنت ف�ضال يف
ذلك �أي�ضا� ،إ�ضافة �إىل عملية الرتميم لإثنتني من بني الثالثة قِـالع ،والتي
�ألب�ست هذه القالع ثوبا جديدا و� ْ
أ�ضـفت عليها َبـريقا ج ّذابا.

يوحـنا لل ّراهبات ،الكائِـن يف قرية مو�ستا ْيـر يف كانتون
ي َقـع دير الق ِدّي�س َ
جراوبوندن ،وقد ّ
مت �إقراره يف عام  1983من قِـبَـل منظمة اليون�سكو
كتُـراث �إن�ساين عاملي ،بو�صفه يفتح طاقة فريدة من نوعِـها على الع�صور
ال ُو�سطى ،وهو دِي ٌر َمـلِـيء باحليَـوية و َتـقرتِن فيه الثقافة باملعالِـم الأثرية
ما�ض بعيد وي�ش َهـد لتاريخ بد�أت �أحداثه منذ � 1200سنة،
ق�صـ َة ٍ
ويحكي ّ
وير�سمها من خالل باقة وا�سعة من اللّـوحات ا ُ
جلـدرانية ،التي �أبقاها يف
الِـحفظ ،ويعو ُد ع ْهـدها �إىل ِبـدايات ونهايات ال ُعـ�صور ال ُو�سطى.
و ُيـعترب ال ِدّير ،املعلم ال ّرئي�سي الذي ُيـميِّـز القرية ُ
�صـروح
وي�ضـم ثالثة ُ
ال�سـطح
ذو
بالنتا،
مِـعمارية هي :مبنى الكني�سة و ُبـرج اجلر�س و ُبـرج
َّ
املائل امل ُ َ�سـ َّور بعمدان ُر�ؤو�سها ُم َف ّرزة ،هي الطابع املِـعماري املميّـز
للدّير ،ويحتوي ال ِدّير على لوحات ُجـدرانية وكنوز ثقافية وفنية فريدة
من نوعها ،هي َتـر َكـة ما ال يقِـل عن ثمانية ُعـهود َمـ ّر بها وتركت �أ َثـرها
عليه ب�صورة ُمـتجان�سة وبارِزة من خالل النّـقو�ش اجل�صية والأقوا�س
وال�صـاالت املُـغلَّـفة باخل�شب وغريها.
والقِـباب
ّ
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ُ�شـ ِ ّيـدت على ِطـراز فريد يعود �إىل القرن  ،12وال يزال بنا�ؤها مت�أ ِ ّلـقا
وي�ستجيب للإحتياجات املدنية واحلياتية حتى يومنا هذا ،وحتظى بالعناية
والتجديد امل�ستم ّريْـن ،لذلك ،ت� ّأهـلت البلدة القدمية يف مدينة برن،
العا�صمة الفيدرالية ،لتدخل يف عام �ِ 1983ضـمن قائمة الرتاث العاملي
والعـلم والثقافة – اليون�سكو.
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية ِ

والبلدة القدمية يف مدينة برن ،هي املركز التاريخي للعا�صمة ال�سوي�رسية
وهي الوحيدة من بني مراكز املُـدن ال�سوي�رسية التي احت�ضنتها اليون�سكو،
بو�صفِـها قِـيمة عاملية و«�ضياعها مبثابة َخـ�سارة للإن�سانية ال ُيـمكن �أن ُتع ّو�ض».
وكان �أهايل برن خالل الع�صور ال ُو�سطى يعي�شون وي�شتغِـلون وي ْقـ�ضون
�أوقات امل َرح واللّـعب داخل هذه الأبنية ،التي ال زالت َتـفِـي باحتياجات ُمـجتمعاتنا
املُـعا�رصة .ورغم التعدّد العِـرقي والعوملة ُّ
فال�شـ َقـق واملكاتب واملحالّت التجارية
واملطاعم واحلانات والفنادق ودُور ال�سينما وامل�سارح ،كل ذلك يجِ ـد مكانه
الطبيعي داخل هذه الأبنية التاريخية القدمية ،حتى الأقبِـية التقليدية التي
أ�صـل لتخزين النبيذ
تفتح على ال�شارع مبا�رشة ،والتي كانت ُتـ�ستخدم يف ال ْ
�أو احلبوب .ومبج ّرد �أن ي�سري الزّائر يف �شوارع البلدة القدمية� ،سيجد نف�سه
يف رِحلة عبْـر التاريخ ،حيث املعامل الأثرية والأبراج والكنائ�س واملباين العامة
واخلا�صة ،ف�ضال عن  11نافورة فريدة من نوعها تعود �إىل القرن ال�ساد�س

أ�صـلية .وقد ُبـنيت مدينة
ع�رش ،منها ع�رش نوافري ال تزال عليها َتـماثيلها ال ْ
برن متناغِـمة مع طبيعتها و�ش ْكـلها اجلغرايف ،وذلك على هيْـئة تراكيب بنائية
م�صفوفة ُطـوليا ومتت ّد فوق �سطح م�ستوٍ ،بد ًء من ال�رشق وبا ِّتـجاه الغرب،
ويف و�سطها �شارع رئي�سي عري�ض وعلى جانبيْـه �شوارع ُمـتوازية �أق ّل �سِ ـعة،
ـتي النهر ،حيث ال جمال
وي�صل البناء �إىل عمق احليِّـز املُـتاح من الأر�ض بني دف ْ
للم�ساحات اخلالية وال تقاطع بني ّ
الطـرق �أو الأز ّقـة.
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يف عام  ،2003قامت جمموعة ِمـن مُـزارعي ال ُكـروم يف منطقة «الفو» بت�أ�سي�س
ال�سـعي من �أجْ ـل �إدراج املنطقة على
عاتـقها مه ّمـة ّ
جمموعة منهم �أخذت على ِ
قائمة اليون�سكو لل ّتـراث العاملي ،والفكرة ولدت من قبل �أحد الزوّار قبل ذلك
ب�سنوات عندما اعترب �أن و�ضع «مد ّرجات الأ ْرز» يف جزيرة بايل الإندوني�سية على
ّ
املمتدة مل�سافة  20كيلومرتا على ُطـول
قائمة اليون�سكو مينح مد ّرجات الكروم
ـي لوزان وفيفي نف�س احلق ،وبعد ذلك ب�أربع
�ساحل بحرية ليمان ،بني مدين َت ْ
واملواقـع الأثرية التابعة لليون�سكو،
�سنوات ،ا ّتـخذت اللجنة الدولية للمعا ِلـم
ِ
قرارها من نيوزيلندا باملوافقة على ّ
العـنب يف «الفو».
ملف مد ّرجات كروم ِ

وقال رئي�س املجموعة التي قامت مببادرة �إدراج «الفو» على قائمة الرتاث
الإن�ساين �أن ُ
«خـرباء اليون�سكو �أق ّروا �أن للموقِـع طابعا ً فريداً ،باعتبار موقعه
مبـحاذاة البحرية ويف مواجه �سل�سلة من اجلبال ،وباعتبار �أنه بقي لأعوام طويلة،
ُ
حمافِـظا ً على �أ�صالته ومقاوِما ً ل�ضغوط ال َغـزو احل�رضي ،حتى و�صل �إلينا �سليما
دون تغيري».
وحقول كروم العِـنب يف منطقة «الفو» قد ز َرعها الإن�سان منذ الع�صور ال ُو�سطى
على ِ
�ضـفاف بحرية ليمان ،وقد مت ت�صميمها على �ش ْكـل ُمـد ّرجات لتُـقاوِم �شدّة
انحِ ـدار الأر�ض يف ذلك املكان وتفنّـنت يف زراعتها �أجيال من ُمـزارعي العِـنب ،من
ِ
احلا�ضـرة.
ُرهبان الع�صور ال ُو�سطى وحتى �أجيالنا
وتعتمد هذه املد ّرجات �أو ّ
ّ
ال�شـرفات على � ْأ�سـوار – مبنِـية من احلجر البُـنـي –
ُتـحيط بها من ك ّل جانب ،ومي ّر بينها مئات الأدراج وامل�سالك ،فجاءت �آية من �آيات
تو�سـطت فيه البُـحرية بني املد ّرجات على �ض ّفـة ،وجبال
اجلمال وم�شهدا ً رائعاًّ ،
الألب على ال�ض ّفـة املقابلة ،مما �أعطى املد ّرجات طا َبـعها الفريد وزادها فِـتنة �إىل
فِـتنتها ،وجعلها ُتدرج بجدارة يف عام ِ 2007
�ضـمن قائمة منظمة اليون�سكو
للتُّـراث الإن�ساين العاملي ك َمـعلَـم ثقايف ،ذو �صنْـع ب�رشي.
وُ تـعترب مد ّرجات الكروم يف الفو �إحدى �أجمل مناظر الطبيعة التي �صنعها
الإن�سان يف �أوروبا ،وجد فيها العديد من الفنّـانني �ضالَّـتهم وكانت بالنِّـ�سبة لهم
م�صدر �إلها ٍم وا�ستجمام ،فمن وليام ترينر و�أو�سكار كوكو�شكا �إىل فردينان
ال�سـنني
هودلر و�شاريل �شابلن ،وهي اليوم �أ�سطورة بد�أتها الطبيعة منذ ماليني ِّ
وا�ستلَـم زِمامها َكـوكبة من �أ�صحاب ال َّذوق الرفيع يف الع�صور الو�سطى ،ثم
انتقلَـت �إىل �أجيال حافظت على �أ�صالَـتها و�أحاطتها بال ِّرعاية واالهتمام.
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قع املنتجع ال�صحي والتجميلي الأ�شهر يف �أوروبا
«جراند ريزورت باد راجاز» و�سط عامل جميل من
اجلبال املك�سوة بالأ�شجار داكنة اخل�رضة والهواء
النقي املنع�ش واملاء ال�صايف املتدفق من جداول املياه
الرقراقة ،ويف نف�س الوقت على بعد �ساعة واحدة من مدينة
زيورخ ،وعلى �أعتاب جبال الألب اجلميلة يف منطقة «هايدي
الند» �رشقي �سوي�رسا ،وقد جعلها هذا املوقع �أن تكون املالذ
الأمثل ملن يرغب يف العناية ب�صحته و�أن يتذوق الكثري من
الرفاهية ال�سوي�رسية ،و�سوا ًء كان الزائر يريد اال�ستمتاع
بالتدليل يف منتجع �صحي �أو يريد فح�صا ً طبيا ً �شامالً ،ف�إن
«جراند ريزورت باد راجاز» �سيكون دائما ً هو اخليار الأمثل.
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ويوجد يف حرم املنتجع فندقان هما «جراند هوتيل كويلينهوف �أند �سبا
�سويت�س» و«جراند هوتيل هوف راجاز» ومتثل �أجنحة «�سبا �سويت�س»
اجلديدة فائقة احلداثة �أرقى و�أعلى م�ستويات احلياة يف املنتجعات
ال�سوي�رسية على الإطالق ،فكل جناح يبدو كمالذ مثايل بعيدًا عن �صخب
احلياة اليومية املحمومة ،مبا يتميز به من حواف م�صقولة و�ألوان حمايدة
مهدئة ،ويتمتع كل جناح بحمام متكامل ك�أنه واحة خا�صة للعناية ال�صحية
حيث يحتوي معظم احلمامات على حو�ض دوامات خا�ص و�ساونا ودو�ش
بخار ،كما �أن جميعها يتمتع ب�إمداد خا�ص من مياه املنتجع احلارة من
«تامينا جورج».
ويجد ذوو الذوق الكال�سيكي بغيتهم دائما ً يف فندقي «جراند هوتيل
كويلينهوف» و«جراند هوتيل هوف راجاز» بغرفهما الأنيقة �رسمدية
اجلمال ،وميتد املنتجع ،ال�شهري برفاهية العناية بال�صحة واجلمال ،على
م�ساحة  5500مرت مربع ،كلها خم�ص�صة للعناية ب�صحة ورفاهية ال�ضيوف.

ويوفر املنتجع ال�ساونا والكبائن العطرية و«اجلاكوزي» ذات املياه العذبة
املنع�شة واحلمامات الرومانية ،بالإ�ضافة لأول غرفة بخار «�سواروف�سكي»
مزينة بالبللور يف العامل وترتاوح قائمة املعاجلات ال�شاملة باملنتجع بني
�أنواع التدليك املختلفة ومعاجلات الوجه با�ستخدام �أ�شهر و�أفخر منتجات
التجميل يف العامل والتدليك ال�صوتي «فينوثريابي» با�ستخدام حبات العنب
ولب الثمار يف تدليك الب�رشة لتجديد اخلاليا ال�سطحية.
وميكن للراغبني يف اخل�صو�صية الكاملة والرفاهية اخلال�صة جتربة مركز
«�أندير برايفت �سبا» الذي ميتد على م�ساحة  100مرت مربع ويحتوي على
حو�ض دوامات وحمام بخار و�ساونا وطاوالت تدليك والوجن لال�سرتخاء
و�سينما منزلية وحديقة خا�صة ،ويعترب هذا املنتجع اخلا�ص مثاليا ً
للمجموعات الذين يبغون جتربة �أعلى م�ستويات التدليل واخل�صو�صية.
ويف املركز الطبي امللحق باملنتجع ي�ضمن لكم فريق من الأطباء الأخ�صائيني
الرعاية ال�صحية ال�شاملة املتكاملة با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب العلمية.
ويوفر منتجع «جراند ريزورت باد راجاز» خدمة متكاملة و�شاملة
تتنوع من بني برامج اجلمال والعناية بال�صحة املتكاملة �إىل فقدان الوزن
امل�ستهدف وعالج الأرق وبرامج التغذية وتنقية اجل�سم من املواد ال�ضارة
ومن العالجات امل�ضادة لل�شيخوخة والفح�ص الطبي الكامل �إىل طب �أمرا�ض
الن�ساء والتدريب الريا�ضي.
ويعترب االحتفاظ بوجه �شاب يفي�ض حيوية من �أكرث الأمنيات التي
تراودنا جميعا ً ولذلك ف�إن منتجع «باد راجاز» ي�صل برعاية الب�رشة �إىل وال �شك يف �أن زيارة هذا املنتجع اجلميل �سوف يكون جتربة من ال�صعب ن�سيانها،
م�ستويات جديدة متميزة حيث يوفر �أف�ضل �أخ�صائيي اجللدية والرعاية و�إن كانت املرة الأويل ،فلن تكون �أبد ًا الأخرية.

الطبية باجللد والب�رشة و�أ�شهر جراحي التجميل مبا ي�ضمن �أعلى م�ستويات
و�أف�ضل �إمكانات العناية بالب�رشة ،كما تتوافر امل�شورة الطبية اجللدية
العامة فيما يخت�ص ب�أمرا�ض اجللد مثل داء ال�صدفية والإكزميا والطفح
اجللدي وكذلك فح�ص �شامات اجللد وعيادة حب ال�شباب والوردية والعالج
الدينامي ال�ضوئي وعيادة اجللدية للأطفال.
ويقوم فريق من �أف�ضل الأخ�صائيني بتنفيذ عمليات العناية بالب�رشة
الفورية مثل �سنفرة اجللد الدقيقة «املجهرية» وحقن «امليزوثريابي»
والبوتوك�س واحل�شوات وعالج التجاعيد بالليزر.
وتقوم الدكتورة «ريلهي» اخلبرية يف جراحات التجميل ب�إجراء عمليات
مثل �شد الوجه و�شفط الدهون وت�صليح الأنف يف بيئة غاية يف اخل�صو�صية،
وبعد اجلراحات ي�ستمتع ال�ضيوف بفخامة الإقامة �أثناء فرتة النقاهة.
واجلديد يف املنتجع عام  2012هو وجود الدكتور «مايكل ماير» �أخ�صائي
الأ�سنان واحلا�صل على الدبلومة ال�سوي�رسية الفيدرالية يف طب الأ�سنان،
بالإ�ضافة �إىل فريق متخ�ص�ص من امل�ساعدين ال�صحيني املتخ�ص�صني
يف طب الأ�سنان يقدمون مع الدكتور «ماير» خرباتهم ل�ضيوف املنتجع.
وتتوافر معاجلات الأ�سنان على �أعلى م�ستوى الآن يف املنتجع يف جماالت
�صحة الأ�سنان البديلة والوقاية ال�صحية و�صحة الأ�سنان متعددة اجلوانب
وزراعة الأ�سنان وطب جتميل الأ�سنان وعالج الغطيط �أثناء النوم.
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�أولها هو فندق «جاردينو الجو» ويعترب �أحدث �إ�ضافة للمجموعة
حيث مت افتتاحه يف دي�سمرب  2011ويحتوي على  14غرفة وجناحا ً
واحدا ً ومت افتتاحه بعد عملية جتديد وحتديث �شاملة على املبنى
الأ�صلي داخليًا وخارجيًا .ويتبنى الفندق فل�سفة طهوية فريدة ال
مثيل لها يف مقاطعة «تيت�شينو» ،فبالإ�ضافة �إىل مطبخ البحر املتو�سط املحلي
�سيتم تدليل ال�ضيوف ب�ألذ حلم بقر من «بالك �أجنو�س» ،كما ي�ضمن فرن
الأ�شعة حتت احلمراء الذي ت�صل درجة حرارته  800درجة نتائج ممتعة
ولذيذة .ونحاول بذلك اجتذاب ال�ضيوف املحليني والأجانب على ح ٍد �سواء
�إىل اال�سرتخاء يف الوجن �رشفة الفندق التي تطل على �أروع املناظر الطبيعية.
ويقول «فيليب فروتيجر» مدير جمموعة فنادق «جاردينو» �أن هدفنا هو
احلفاظ على اجلو الأ�صلي ملوقع الفندق مع �إنعا�شه بت�صميم غري تقليدي».
وت�ضيف «دانيال فروتيجر» التي ت�شارك مع زوجها يف �إدارة املجموعة�« :إن
عامل «ال�شعور اجليد» هو ما ن�ضع �أعيننا عليه هنا وهو ما جعلنا نعرف من
اللحظة الأوىل التي ر�أينا فيها مبنى الفندق �أن هذا هو املو�ضع املثايل لفندقنا
اجلديد امل�صمم لل�سكان املحليني وامل�سافرين الذين يقدرون الت�صميم اجليد
ويحبون و�سائل الرتف اجلديدة».
�إن فندق «جاردينو الجو» هو مكان جتتمع فيه قيم مقاطعة «تيت�شينو»
وبحرية «ماجوري» مع عالمة «جاردينو» التجارية ،وقد ُترجِ َمت هذه
اخلوا�ص وال�شمائل �إىل �أناقة بحر متو�سطية بوا�سطة مهند�سني معماريني
م�شاهري ا�ستخدموا مواد طبيعية و�أ�شكاال غري اعتيادية و�ألوا ًنا دافئة .ومن
نافلة القول �إن موقع الفندق على بحرية «ماجوري» يلعب دو ًرا رئي�سيًا
فيما يحتويه من ميزات و�أ�سباب الراحة ،خا�صة �أنه يقع يف واحدة من �أجمل

املناطق الطبيعية يف �سوي�رسا التي جتتذب الرحالة وع�شاق الت�صميمات
املعمارية وهواة التجريب واملغامرة ،ولذلك ف�سيكون بالت�أكيد ،مبا يوفره من
من�صة خا�صة لهبوط الطائرات ويخت وبار �شاطئي ومناطق لال�ستحمام
ريا وجاذ ًبا طوال �أيام ال�سنة.
والتمتع ب�أ�شعة ال�شم�س ،مكانا ً مث ً
وتعلي ًقا على �أن الفندق لن يكون جز ًء من �أية ت�صنيفات �أو جز ًء من �أية
�سال�سل فنادق فاخرة قال «فيليب فروتيجر»�« :سيكون فندق «جاردينو
الجو» هو املكان الطبيعي للإح�سا�س باجلودة الذي يوفر خدمة ودية من
الدرجة الأوىل ،ويف الوقت نف�سه �سيكون فند ًقا غري تقليديا ً بال مقايي�س �أو
معايري مو�صوفة م�سب ًقا» .و�سيقوم اخلبريان الفندقيان «كري�ستينا ويان
مفتوحا طوال
هولن�شتاين» ب�إدارة الأعمال اليومية يف الفندق الذي �سيكون
ً
العام.
�أما الفندق الثاين فهو فندق «جاردينو ماوننت» الذي افتتح م�ؤخرا ً
�أي�ضا ً فهوعبارة عن منتجع جبلي �ساحر يقع يف قرية «�شامبفر» مبقاطعة
«�إجنادين» يف �رشق �سوي�رسا حيث املناظر املبهرة وقمم اجلبال ال�شاخمة هم
الرفقاء الدائمون .وقد فتح فندق «جاردينو ماوننت» �أبوابه يف موقع الفندق
ال�سابق «ت�شيزا جوارداليج» الذي كان حتت �إدارة جمموعة «جاردينو» منذ
�إبريل  2011و�أ�صبح الفندق اجلديد مبوقعه املتميز الذي حتيط به اجلبال
املهيبة وديكوراته الأنيقة بب�ساطة مال ًذا غري عادي حتت�ضنه قرية «�شامبفر»
ال�صغرية حيث �أزيز احلياة ال�صاخبة يف «�سان موريتز» ال�ساحرة على بعد
دقائق قليلة.
وقد عززت جتديدات الفندق من �شكل و�إمكانات الغرف مع حت�سينات
هامة على البنية التحتية ،مما مكنه من �أن يدمج بني الب�ساطة والدفء

ترمز جمموعة فنادق «جاردينو» �إىل جودة احلياة واخلدمة ال�شخ�صية املتميزة ،وكما يقول
«فيليب فروتيجر» مدير جمموعة فنادق «جاردينو» �إنه وعد قطعناه علينا ،لن�صبح
املق�صد املف�ضل للباحثني عن حياة املنتجعات اجلميلة واملريحة لدى زوار و�ضيوف
�سوي�سرا من جميع �أنحاء العامل .وتتكون املجموعة من  3فنادق �صغرية فاخرة غاية يف
الروعة واجلمال.
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وال�شخ�صية املميزة ،حيث تدعو املناظر الطبيعية املذهلة املحيطة بالفندق
�ضيوفه لال�ستمتاع بالفخامة والرفاهية �سواء داخل الفندق �أو خارجه .وميثل
فندق «جاردينو ماوننت» املواءمة املثالية للت�صور املتكامل لل�ضيافة يف جمموعة
فنادق «جاردينو» امل�ستلهمة من فندق «جاردينو �أ�سكونا» الفندق الرئي�سي يف
املجموعة.
ويحتوي «جاردينو ماوننت» على  78غرفة وجناحا ً م�ؤثثة بالكامل وحمدثة
ب�شكل كبري ،وتتميز الغرف مبزيج من الأناقة الع�رصية الراقية والأناقة الريفية
الب�سيطة مما يوفر الراحة والهدوء .وتعترب منطقة منتجع «ديبيو �سبا» يف
«جاردينو ماوننت» ركنا ً �آخر من �أركان هذا املالذ الفندقي املذهل حيث ميكن
لل�ضيوف اال�ستمتاع بحمام ال�سباحة الدافئ وبال�ساونا واالختيار من بني
العديد من �أنواع التدليك واملعاجلات املختلفة التي يوفرها فريق املمار�سني
امل�ؤهلني واملعاجلني املتخ�ص�صني .ويكمل هذا املركز ال�صحي اجلبلي غرفة لياقة
بدنية جمهزة بالكامل ومدرب �شخ�صي ح�سب الطلب وخدمة العناية بال�شعر
و 7غرف عالج منف�صلة بالإ�ضافة �إىل «الوجن �سبا» اخلا�ص باال�ست�شارات
الطبية ال�شاملة .ويف منتجع «ديبيو» تقدم ال�سبا عالمتها التجارية اخلا�صة من
�أدوات التجميل التي ابتدعتها «دانيال فروتيجر» التي ت�شارك زوجها يف �إدارة
املجموعة وتتكون املواد امل�ستخدمة من خال�صات ومكونات طبيعية من مزارع
العنب التيت�شينية ال�شهرية يكملها معاجلات ومواد «�أفيدا» امل�صممة لتقدمي
جتربة �شاملة متكاملة ت�ستند �إىل وعي والتزام بيئي.
واتباعا ً لتقاليدنا يف فن الطهي وال�ضيافة يقوم كبري الطهاة يف «جاردينو
�أ�سكونا» ال�شيف «رولف فليجاوف» واحلا�صل على جنمتني من «ميت�شلني»

بتدليل �ضيوف «جاردينو ماوننت» يف مطعم «�إيكو �أون �سنو» الذي يعد
بتقدمي ما يلبي جميع الأذواق من ع�شاق الطعام اجليد .ويقدم مطعم
«جوارداليج» الذي يعمل طوال اليوم ت�شكيلة بديعة من �ألذ و�أطيب �إبداعات
فن الطهي م�صنوعة من �أف�ضل و�أرقى املكونات على يدي كبري الطهاة
ال�شهري «ماركو�س روز» الذي �ساعد املطعم يف احل�صول على العديد من
اجلوائز بالإ�ضافة �إىل ال�سمعة املمتازة .ولتكملة هذه التجربة الفريدة يقدم
مطعم الفندق التقليدي ذو اجلو احلميمي «�ستوفا» الأطباق الرائعة التي
تتميز بها منطقة «�إجنادن» مبا فيها حلم البقر املجفف يف الهواء والراكليت
«جنب مذاب يقدم مع البطاط�س» وجنب الفوندو «جنب مذاب ي�ؤكل بغم�س
اخلبز يف الطبق بوا�سطة �شوكة طويلة».
�أما الفندق الثالث وهو فندق «جاردينو �أ�سكونا» الذي يتميز برتحيب
خا�ص و�أناقة وجو مريح للغاية ويعترب ب�أفنيته و�صفوف الأروقة امل�سيجة
بدرابزين والأحجار القدمية والأ�شكال املرحبة ب�ألوان املغر «لون احلديد
امل�ؤك�سد» ،مال ًذا مثاليًا يجمع بني الطبيعة والتهذيب يف  3مبانٍ غاية يف الأناقة
واجلمال ،وقد مت جتديد هذا الفندق التيت�شيني التقليدي الرائع الذي يقع
على �ضفاف بحرية «ماجوري» ب�شكل كامل بتوازن مع الت�صميم الع�رصي
حيث املكونات الريفية ت�أخذ مكانها مع مثيلتها الع�رصية يف الديكور الداخلي
يف تناغم مثايل خلق مكا ًنا يتميز بالألوان والأ�ضواء والراحة اجلنوبية؛
وقد �أ�صبح املحيط اخلارجي للفندق مكانا ً �إ�ضافيا ً للت�آلف االجتماعي
واال�ستجمام لزوار و�صيوف الفندق الذي يحتوي على  54غرفة مزدوجة
و 18جناحا ً و� 5شقق توفر جميعها املالذ املثايل لع�شاق لعبة اجلولف

املتحم�سني وهواة املنتجعات ال�صحية الذين يعرفون «تيت�شينو» جيدًا
وكذلك الذين يزورون املنطقة لأول مرة.
ويقدم فندق «جاردينو �أ�سكونا» جتربة فخامة مميزة خا�صة مع
االنغما�س يف عامل الطعام وفن الطهي الذي يوفره مطعم «�إيكو» احلا�صل
على جنمتني من «ميت�شلني» الذي يقدم جتربة طهوية من فاخرة حيث يعمل
كبري الطهاة «رولف فليجاوف» على �أن يتذوق ال�ضيوف الطعام اجليد كما
يجب �أن يكون ،ممتع وذو نكهة �شهية وم�شبع.
�أما مطعم «�أفرودايتي» في�سعد �ضيوفه بالنكهات الأ�صيلة والرتكيز على
املنتجات املو�سمية الطازجة التي تقدم ب�أ�سلوب ع�رصي مع خدمة ممتازة
خالية من العيوب ،ويقدم هذا املطعم قائمة من �أطيب و�ألذ الأطباق ويت�صل
باحلديقة ويوفر مقاعد عديدة يف التريا�س.
ويفاجئ منتجع «ديبيو �سبا» ال�صحي من «جاردينو» ال�ضيوف� ،إىل
جانب العالجات الطبيعية و�أنواع التدليك املختلفة ،بحمامي �سباحة داخلي
وخارجي ومركز لياقة بدنية و�ساونا وقد مت ت�صميم منتجع «ديبيو»
ال�صحي لال�ستجمام و�إعادة �شحن الطاقة و�إعادة احليوية وال�شباب للج�سد
والروح ويقدم املنتجع عالمته التجارية مبنتجات «ديبيو» للتجميل التي
ابتدعتها «دانيال فروتيجر» ،وتتكون املنتجات من خال�صات ومكونات
من مزارع العنب ال�شهرية «تينيمنتو ديللور» يف «تيت�شينو»� ،أما منتجات
ومعاجلات «�أفيدا» فهي م�صممة لتقدمي جتربة �شاملة متكاملة تنبع من وعي
بيئي ويكملها خدمة ومتعة منتجعية ال ُت�ضا َرع ،حيث يجرب ال�ضيوف جو
«املنزل بعيدًا عن املنزل» مع خدمة ال مثيل لها واهتمام �شديد ب�أهم التفا�صيل.
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تكون املنتجع ال�سياحي اجلبلي ال�شهري «فالدهاو�س فلمز» الذي يقع على بعد  90دقيقة من مدينة زيوريخ من  150غرفة وجناح ًا
تتميز جميعها بالفخامة واحلداثة ،بالإ�ضافة لـ  6مطاعم فاخرة تقدم جمموعة من الأطباق ال�شهية التي يقوم على جتهيزها طهاة
حمرتفون ،كما ويوفر هذا املنتجع املتميز ً
مناخا عائلي ًا رائع ًا وبرامج �إجازات خا�صة للعائالت ذات اهتمام خا�ص بالأطفال ،ذلك �إىل جانب
تواجد مركز �صحي يحتوي على  3حمامات �سباحة داخلية وخارجية وحمامات لل�ساونا والبخار ونادي للياقة البدنية واجليمنزيوم و 11غرفة
عالج وحديقة «حبال» هى الوحيدة من نوعها يف املنطقة ،كما ي�ضم الفندق متحف خا�ص بفرتة «الزمن اجلميل» يعر�ض مقتنياته القدمية.
واملنتجع ال�سياحي ال�صحي اجلبلي «فالدهاو�س فلمز» من فئة اخلم�س
جنوم ويقع يف منطقة منتجع الإجازات «فليمز الك�س» ال�شهرية ب�أكرب احلدائق
الفندقية يف �سوي�رسا ،حيث ميكن لكم ق�ضاء الإجازة التي كنتم حتلمون بها
خا�صة مع توافر �أف�ضل �إمكانات العناية بال�صحة والعافية ،ويعتربهو املنتجع
املثايل لإقامة خميمات ال�شباب حيث يتمتعون بوقت جميل يف بيئة �أكرث جماالً.
ويقع املنتجع ال�سياحي اجلبلي ال�شهري «فالدهاو�س فلمز» على بعد  90دقيقة
من مدينة زيوريخ ويتكون من  150غرفة وجناحا ً تتميز جميعها بالفخامة
واحلداثة ،بالإ�ضافة لـ  6مطاعم فاخرة تقدم جمموعة من الأطباق ال�شهية
ً
مناخا
التي يقوم على جتهيزها طهاة حمرتفون ،كما ويوفر هذا املنتجع املتميز
عائليا ً رائعا ً وبرامج �إجازات خا�صة للعائالت تهتم بالأطفال ،ذلك �إىل جانب
توفر مركز �صحي يحتوي على  3حمامات �سباحة داخلية وخارجية وحمامات
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لل�ساونا والبخار ونادي للياقة البدنية واجليمنزيوم و 11غرفة عالج وحديقة
«حبال» الوحيدة من نوعها يف املنطقة ،كما وي�ضم الفندق متحف خا�ص بفرتة
«الزمن اجلميل» يعر�ض مقتنياته القدمية.
ويتكون هذا املنتجع الفندقي الفريد من  4من�ش�آت مت�صلة تعك�س جميعها
�أناقة وفخامة حقبة «الزمن اجلميل»  ،Belle Époqueويعترب فندق «جراند
هوتيل فالدهاو�س» هو �أ�سا�س ومركز املجموعة وهو ع�ضو جمعية «�أهم فنادق
العامل» � ،Leading Hotels of the Worldأما املن�ش�آت الثالث الأخرى
فهي «جراند �شاليه بيلمونت» من فئة  5جنوم و «فيال �سيلفانا» من فئة  4جنوم
و «بافيليون» وهي منطقة الرتفيه يف املنتجع الفندقي.
وي�ضع مركز «دياليت �سبا �أند بيوتي» ال�صحي املوجود يف املنتجع مقايي�س
جديدة يف جماله مبا يتمتع به من م�ساحة ف�سيحة « 2500مرت مربع» يوجد

عليها �أحدث �إمكانات العناية بال�صحة واجلمال.
ويتمتع �ضيوف ونزالء الفندق مبركزه ال�صحي احلديث ومالعب اجلولف
والتن�س املحيطة به والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها طوال
العام� ،إ�ضافة �إىل التنوع الكبري فيما تقدمه مطاعمه ال�ستة من �أطايب الطعام
وال�رشاب ،كل ذلك ي�ضمن لهم �إقامة رائعة تتميز بالرثاء والتنوع ،وي�ضاف �إىل
ذلك تعدد مل�سات الفخامة والأناقة التي جتعل من الإقامة العادية يف منتجع غري
عادي �إقامة ال ُتن�سى.
ً
والرغبة يف تناول الطعام غالبا ما يتبعها رغبة يف التغيري والتنوع ،ولهذا
فنحن نحتفي بكال الرغبتني بطريقتنا اخلا�صة يف عامل مطابخنا وهو عامل
كبري يتنوع بني فخامة املطاعم احلا�صلة على جوائز عاملية واملطاعم ال�صينية
الأ�صلية �إىل ب�ساطة مطاعم البيت�سا والبا�ستا .وللذين يف�ضلون ق�ضاء اليوم
يف دعة مع وجبة جيدة �أو �سيجار فاخر فهذا ما يوفره لهم بكل �أناقة وفخامة
مطعم وبار «ذا الوجن» والبار الأ�سطوري «�شادافو جراند بار».
وتقع منطقة «فلمز»  Flimsعلى ه�ضبة جبلية م�شم�سة يف موقع �ألبي لي�س
له مثيل يف مقاطعة «جراوبوندن» التي تقع يف مو�ضع مركزي مبا�رشة فوق ممر
الراين املذهل على ارتفاع  1100مرت من �سطح البحر وم�سافة �ساعة ون�صف
من مدينة زيوريخ ،وتتميز «فلمز» �إىل جانب احت�ضانها للقريتني الرائعتني
ريا
«الك�س» و»فالريا» ب�أنها واحدة من �أجمل مناطق التزلج والنزهات اخللوية �س ً
على الأقدام يف �سوي�رسا .وتعترب «فلمز» ،مبا تتمتع به من �أطول فرتة م�شم�سة
على مدار العام بني �أقرانها يف عموم البالد ،جنة �إجازات فريدة تنا�سب ع�شاق
الريا�ضة وحمبي الأن�شطة اخلارجية على ال�سواء.

Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa
Switzerland’s largest hotel park, in the holiday resort of FlimsLaax, is the location of the luxury 5-star Waldhaus Flims
Mountain Resort & Spa. The aim is to provide a dream holiday,
with the very best in wellness facilities. A perfect resort for your
stay during the Junior and Teen Camp.
This unique hotel resort consists of four linked establishments, all
of which reflect the elegance and grandeur of the Belle Époque.
The lynchpin of the complex is the Grand Hotel Waldhaus, which
belongs to the exclusive Leading Hotels of the World association.
The other three guesthouses are the 5 star Grand Chalet Belmont,
the 4 star Villa Silvana and the Pavillon as the entertainment
area of the hotel resort. The delight spa & beauty centre sets new
standards with its 2,500 square metres of advanced spa, wellness
and beauty facilities.
Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa
Via dil Parc 3
7018 Flims Waldhaus
Switzerland
E-Mail: info@waldhaus-flims.ch
T: +41 (0)81 928 48 48
www.waldhaus-flims.ch
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قع خميم ال�صغار وال�شباب حتت الع�رشين  JTCيف منطقة املنتجع اجلميل «فليمز-
الك�س» يف منطقة جبال «جراوبوندن» ،وتتمتع �إدارته بخربة هائلة وجناح م�ستمر لأكرث
عاما يف تنظيم املخيمات يف �سوي�رسا .وخميم  JTCمن امل�ؤ�س�سات اململوكة
من ً 40
بوا�سطة عائالت ويقوم ب�إدارته «روز-ماري» و «برينارد» و «جيلز» من عائلة «ريبوند» ،ويتواجد
املديرون ب�شكل دائم �أثناء مدة املخيم حيث يتوىل «برينارد» وهو �أ�ستاذ اللغات والتاريخ االهتمام
بدورات تعليم اللغات ،وتقوم «روز-ماري» وهي ا�ستاذة لغات وعلوم ريا�ضية ب�إدارة العاملني
وتنظيم برامج املخيم ومهمة «جيلز» الع�ضو املنتدب االهتمام بالأمور اللوج�ستية والت�سويق.
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ويوفر خميم  JTCبيئة �آمنة لتجربة فريدة للتعلم واالكت�شاف وامل�شاركة ،ولي�س عندهم �أهم من �صحة املخيمني
واحرتافية موظفيهم وتنمية االحرتام املتبادل بني اجلميع  .ويرحب املخيم بالبنات والأوالد من �سن � 7إىل � 16سنة،
وغالبًا ما يكون املخيمون والعاملون من �أماكن خمتلفة من العامل مما يوفر فر�صة خا�صة للتفاعل بني اجلميع وبناء
�صداقات جديدة .كما يوفر ً � JTC
أي�ضا فر�صة فريدة ملخيم اليوم الواحد لأعمار ما بني  6و� 16سنة وبرنامج لتعلم
فنون القيادة للأعمار بني  14و� 16سنة ويعطي الربنامج �شهادة بعد النجاح .
�إن م�ستوى اخلدمة التي نقدمها ت�ضاهي مثيلتها املقدمة يف الفنادق فئة  5جنوم ،حيث نوفر لكم كل �شيء على
الإنرتنت �سوا ٌء طلبات التقدمي �أو الدفع كما �أن كل �شيء متوفر �أي�ضا ً يف �صيغة اال�ستمارات املطبوعة عن طريق
مكاتبنا ،وميكنكم الدفع بالطريقة التي تنا�سبكم �سوا ٌء عن طريق بطاقات االئتمان �أو ال�شيكات امل�رصفية �أو
احلواالت البنكية؛ ونوفر غر ًفا نظيفة ومعقمة دائ ًما ت�ضم � 3أ�رسة على الأكرث ولكل غرفة حمامها اخلا�ص كما
نقوم بتوفري املنا�شف وتغيري املالءات يوميًا ،ونقدم �أجود �أنواع الطعام الطازج يقدمها على املوائد عاملوا خدمة
حمرتفني؛ كما توجد بوفيهات مفتوحة ويتم ُت َّ
نظم �أم�سيات ذات مو�ضوعات متكاملة وحفالت لل�شواء والنزهات
اخللوية ،كما نوفر �إمكانية ممار�سة جميع الريا�ضات مع توفري الأدوات امل�ستخدمة بالطبع.
نوفر � ً
أي�ضا �إمكانية حجز الغرف ح�سب الطلب وحجز تذاكر الطريان وتنظيم رحلة �أبنائكم مبا فيها الطائرات
اخلا�صة من �أي مكان ونقوم با�ستقبال �أبنائكم يف املطار كما �أن لدينا عاملون يف املطار خلدمتكم �أثناء رحلة العودة

وميكن �أن ُن ِّقل �أبناءكم من �أي مكان يف العامل �إذا �شئتم ،بالإ�ضافة لإمكانية توفري �سيارة ب�سائق خلدمتكم
�أثناء �إقامتكم يف املنطقة ،ولدينا �رشكاء من الفنادق الواقعة باجلوار تقدم خ�ص ًما ل�ضيوفنا ،كما �أننا الآن
�رشكاء يف خدمة ا�ستعالمات دولية مل�ساعدتكم يف �أي وقت.
ويقع منتجع «فليمز الك�س» الذي توجد فيه منطقة املخيم يف مقاطعة «جراوبوندن» التي ي�شاركه فيها العديد
من املنتجعات ال�شهرية الأخرى مثل «دافو�س» و»�سان موريت�س» .ويعترب ارتفاع املنطقة املثايل عن �سطح
البحر « 1000مرت» عامالً هاما ً يف �إقامة �صحية ومريحة .ويقع املخيم على م�سافة �سري دقائق معدودة من
و�سط «فليمز الك�س» وعلى �أعتاب غابة �ألبية رائعة وحتيط به من�ش�آت ريا�ضية ممتازة .وي�شمل برنامج
املخيم دورات يف اللغات حيث ي�أخذ املخيمون اختبار م�ستوى لدى و�صولهم للت�أكد من �أن امل�ستويات
والأعمار ت�شكل البيئة التعليمية املثالية ،وتكون الف�صول بحد �أق�صى  10تالميذ� .أما يف الربنامج الريا�ضي
�إذا كنت ترغب يف حت�سني املهارات �أو االكت�شاف �أو التدريب للأداء ف�إن امل�ست�شارين واخلرباء على �أهبة
اال�ستعداد لتعليمك وتدريبك كي تناف�س بقية املخيمني.
وي�سري اليوم العادي من �أيام املخيم كالتايل:
اال�ستيقاظ يف ال�ساعة  7و 45دقيقة ثم الفطور من ال�ساعة الثامنة ثم ف�صول االجنليزية �أو الفرن�سية �أو
الأملانية �أو الإ�سبانية من ال�ساعة  9و 30دقيقة �إىل ال�ساعة  11و 45دقيقة ،ثم يتناول اجلميع وجبة الغداء
وبعدها فرتة ا�سرتخاء ،وبعد الظهر متار�س الأن�شطة املتنوعة ثم العودة �إىل املخيم يف ال�ساعة  5و 45دقيقة
حيث ُتقدَّم وجبة الع�شاء ،بعدها تتم مزاولة الأن�شطة الفنية واحلرفية والريا�ضية والثقافية ،ثم ي�أتي وقت
النوم ويتم تنظيم رحالت خلوية ليوم ويومني خالل فرتة التخييم.
SWITZERLAND
www.jtcamp.ch

JUNIOR and TEEN CAMP - JTC: 7031 Laax GR1 PO box 44
T. + 41 26 9150505 F.+ 41 26 9150509 email mail@jtcamp.ch
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ىل �سفح واحدة من �أجمل التالل املحيطة مبدينة لوجانو الرائعة واملطلة على �أجمل مناظر بحرية
لوجانو ذات املياه الزرقاء الداكنة ،ويف حميط وبيئة رائعتني ،يقع فندق ومنتجع “فيلال �سا�سا”،
بالتحديد على بعد دقائق قليلة من و�سط املدينة ومن مركزها الثقايف والتجاري مما يزيده
ميزة فوق مزاياه املتعددة ،ويُعد موقع الفندق على قمة تلك املزايا حيث يوفر ل�ضيوفه واحد ًا من �أروع
امل�شاهد مللدينة وبحرية لوجانو وجبل �سان �سالفاتوري .ويحتوي الفندق �إىل جانب غرفه و�أجنحته الفندقية
الفاخرة ،على جمموعة من ال�شقق الفندقية املجهزة من �أجل راحة و�سالمة زائريها ،ذلك بالإ�ضافة �إىل
مطعم ومركز �صحي ومنتجع مائي ودي�سكو ومركز ًا للم�ؤمترات.
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والراحة والرفاهية والأناقة هي ال�شعار الذي يحكم
�أن�شطة هذا املجمع الفندقي الكبري الذي يقع على م�ساحة
� 16ألف مرت مربع ويحتوي على  120وحدة تنت�رش
بجمال و�أناقة حول الفيال القدمية التي مت جتديدها.
وكان العتدال اجلو على مدار العام ،ومياه البحرية
ووفرة اخل�رضة وروعة اجلبال والقرى املحيطة امل�شبعة

بعبق التاريخ والتقاليد الأثر الكبري يف جعل هذا املكان من
مقاطعة “تيت�شينو” الوجهة املثالية لق�ضاء الإجازات فهو
املكان الذي ت�ستطيع فيه ا�ستعادة الإيقاع املتوازن للحياة
بعيدًا عن �إيقاع املدن امللتهب ،وال �شك يف �أن تاريخ الفيلال
والإماكن املحيطة بها يعترب ميزة �إخرى من مميزات
املكان.

وال �شك يف �أن �أناقة ت�صميم فيلال �سا�سا واخلدمات املتميزة التي تقدمها
ن�سى ،حيث تتعانق الراحة
واجلمال املحيط بها �سيجعل من �إقامتك جتربة ال ُت َ
والرفاهية برقة مع متع الرتفيه والطعام اللذيذ لرت�ضي جميع الأذواق ،لأنه
�سواء كان �ضيوفنا يف فيلال �سا�سا من ع�شاق املو�سيقى �أو الرق�ص �أو ال�سينما
�أو الأزياء �أو من ع�شاق الطعام اجليد ال�شهي ،ف�سيجد كل منهم �ضالته من
�ضمن اختيارات عديدة �أمامه ،ويقدم الفندق يف مطعمه قائمة طعام رائعة مت
الإعداد لها بعناية ت�ضم جمموعة من الأطباق ال�سوي�رسية ال�شهية بالإ�ضافة
�إىل العديد من الأطباق العاملية يقوم ب�صنعها وطهيها جمموعة من خرية طهاة
�سوي�رسا و�أكرثهم خربة.
و�أيا ً كانت رغبات �ضيوفنا ف�إن طاقم العاملني يف الفندق بخربتهم ومهارتهم
املعهودة �سيبذلون كل جهدهم لتنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهم النزالء يف
ت�صميم برامج �سياحية خا�صة ح�سب طلباتهم �أو م�ساعدة ال�ضيوف على
اختيار ما ينا�سبهم من العرو�ض املوجودة بالفعل.
وي�شمل منتجع ونادي �سا�سا منطقة خا�صة للياقة البدنية جمهزة ب�أحدث
الأجهزة ومنطقة رائعة �أخرى لال�ستجمام بها حمام �سباحة وحمام دوامة
“چاكوزي” و�ساونا وحمام تركي وغريها الكثري مما يجعله املكان الأمثل
للعناية باجل�سد والعقل يف �آن واحد .ول�ضيوف الفندق من حمبي الرتفيه
وال�سهر يوجد دي�سكو كلوب �سا�سا وبهو �سا�سا حيث تقدم العديد من
الفعاليات املو�سيقية والرق�ص وعرو�ض الأزياء والأم�سيات اخلا�صة.
و�إذا كان الفيل�سوف “تريي باكو” �أكد يف مقولته �أن الرتف والرفاهية هذه
الأيام لي�س �أن تقوم برحلة عرب املحيط ولكن �أن جتد الوقت للعناية بنف�سك،
ف�إن فندق فيلال �سا�سا هو املكان الأمثل لتنفيذ هذه املقولة ولإعادة اكت�شاف
متعة الإح�سا�س بال�سعادة والعي�ش يف حميط من الأناقة والرقي.

www.villasassa.ch
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ويقع الفندق يف مدينة لوجانو ،تلك املدينة ال�صغرية ال�ساحرة التي تتميز
مبذاق �شمال �أوروبا املمتزج بالروح الإيطالية ،لذلك فهي املق�صد املثايل
لع�شاق املدن ال�صغرية اجلميلة التي حتتويها �أ�شعة ال�شم�س طوال العام
ومتتلئ بالكنوز الطبيعية واملباين التاريخية الأثرية ،بالإ�ضافة للبوتيكات
الفاخرة ومراكز الت�سوق الفخمة حيث ميكنك �رشاء كل ما تريد خا�صة
تلك التي حتمل العالمات الإيطالية العاملية .وال يتميز الفندق بذلك فقط ،بل
يتميز �أي�ضا ً باجلو املنع�ش واملناظر الطبيعية واخل�رضة اخلالبة التي حتيط
به وجتعل الإقامة به وك�أنها و�سط حديقة غناء تزيده �سحرا ً وجماالً.
ويقع الفندق يف ركن غاية يف الأناقة هو منطقة “كولينا دورو” ،وتعترب
الفيال جوهرة من جواهر ع�رص الزمن اجلميل املعمارية وكانت قد حتولت
�إىل فندق عام  ،1986ومازالت اللوحات الزيتية ولوحات اجل�ص و�أثاثات
الزمن اجلميل تزين غرف و�أجنحة الفندق.
ويعترب الفندق واملنتجع ال�صحي امللحق به واحة حقيقية للراغبني يف
اال�سرتخاء وكذلك يف تنظيم لقاءات العمل �أو امل�ؤمترات حيث يوفر موقع
الفندق مكا ًنا ال ُي�ضاهَى �سوا ٌء بالن�سبة للأحداث اخلا�صة والعامة وذلك

بف�ضل قاعات اال�ستقبال ال�سبع التي ي�ضمها والتي ميكن �أن ت�سع 250
فردًا .ويفخر الفندق ب�أن مطعمه يعترب قطعة فنية متميزة ،مبوقعه الدائم
على جميع �أدلة املطاعم العاملية مبا يقدمه من جمموعة من �أ�شهى الأطباق
العاملية وال�سوي�رسية ذات النكهة الأيطالية ،كما يقدم البيانو بار والوجن
الفندق جمموعة منتقاة من الكوكتيالت املختلفة مب�صاحبة �أنغام البيانو
احلية كل ليلة مما جعل الفندق مكان اللقاء والتجمع املميز يف لوجانو.
ويقوم على �إدارة مطاعم وبارات الفندق ثالثي رائع هم كبري الطهاة
“داريو ران�سا” واملرتدوتيل “كالوديو ريكيا” ومدير ق�سم امل�رشوبات
“جابرييل �سبيت�سيايل” ومتثل هذه ال�شخ�صيات املتميزة فري ًقا متكامال
و�ضع الفندق يف م�صاف �أف�ضل فنادق اخلم�س جنوم يف جمال الطهي
وتقدمي الطعام وذلك بف�ضل تعاونهم ،وبذلك و�صلوا �إىل �أف�ضل النتائج.
ومن �أجل العناية بال�صحة والعافية يوفر املنتجع املائي “كيزو �سبا” بيئة
مريحة ت�ساعد على اال�سرتخاء قوامها الرفاهية واخل�صو�صية والعالجات
ال�شخ�صية التي �أ�سا�سها خط املنتجع التجميلي عايل اجلودة .ولق�ضاء
�أوقات الفراغ يف ممار�سة الريا�ضات املحببة ،هناك حمامني للمياه الدافئة
خارجني وملعبا تن�س ومركز لياقة بدنية مع مدرب �شخ�صي.
وميكن لنزالء الفندق �أن يق�ضوا �أياما ً بداخله ي�ستمتعون بوقتهم وال
ي�شعرون ب�أنهم يف حاجة للخروج منه ،فكل ما يريدونه ويطلبونه متاح
�أمامهم ويف �أح�سن و�أفخر حاالته ،و�إن �أرادوا اخلروج والتمتع مبدينة
لوجانو وما حولها ف�سوف ي�ستمتعون كثريا ً مب�ستوى احلياة الأيطايل
املميز ابتداء من خروجهم من باب الفندق و�صوالً ملدينة ميالنو الإيطالية
التي ال تبعد كثريا ً عن لوجانو.
وعموما ً من يريد التمتع بامل�ستوى الراقي للحياة ال�سوي�رسية مع نكهة
�إيطالية مميزة فمدينة لوجانو هى املكان الأمثل ،وفندق ومنتجع فيلال
برين�سيب ليوبولدو يف لوجانو �ستكون هى وجهته الطبيعية.
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�شك يف �أن الرفاهية والفخامة مع �سحر جو البحر املتو�سط هي العنوان
املنا�سب لفندق “برين�سيبال ليوبولدو”حيث ي�شعر النزالء ك�أنهم ملوك
وال عجب يف ذلك ففيال الأمري ليوبولدو بالفعل كانت مقر ًا �أمريياً.
وهذا الفندق اجلميل ي�سحر نزالءه ب�إطاللته على �أروع مناظر بحرية لوجانو
واجلبال املحيطة بها ,وما زال يعرب عن �أناقة وفخامة الق�صور امللكية بعمارته
و�أثاثه وم�ستوى �ضيافته وخدمته بالإ�ضافة �إىل �أن اجلودة العالية التي تتمتع
واحدا من �أكرث الفنادق خ�صو�صية يف �سوي�رسا .ومينح
بها جميع تفا�صيله جتعله
ً
قارن مع �أعلى م�ستويات
هذا الفندق الرائع نزالءه �إ�ستقباالً حار ًا وخدمة ال ُت َ
الراحة ،وهو مزيج مذهل بني ال�سحر الإيطايل والتميز ال�سوي�رسي.
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عترب منتجع «زرمات» فئة واحدة يف حد ذاتها تعلو
فوق املناف�سة ،ويقدر ذلك فـئة خا�صة من ال�ضيوف
الذين ال يعب�ؤون باملال وميزانية م�صروفاتهم
مفتوحة نظري اال�ستمتاع ب�إقامة فائقة الرتف والفخامة على
�أعتاب جبال ماترهورن ،ويف جو مريح ويف ظل عرو�ض فائقة
اجلودة .وقد كان منتجع «زرمات» دائم ًا املق�صد املف�ضل ملن
يتمتعون بالرثوة واجلمال ،خا�صة امل�شاهري ،من �أجل فخامته
وخ�صو�صيته ال�شديدة ،فهم ي�ستمتعون ب�إقامتهم يف �سرية
وخ�صو�صية كاملة والتي تعرف بـ «اخل�صو�صية العاملية» ،ولذلك
ف�إن امل�شاهري ي�ستطيعون اال�ستمتاع ب�إقامتهم يف منتجع «زرمات»
واال�ستجمام دون �أن يعرف اجلمهور �شيئ ًا عنهم �أو عن �سبب
زيارتهم لزرمات.
ويعترب املنتجع هو املزيج املثايل لهذه النوعية من ال�ضيوف
وجلميع زائريها ،بني �أعلى م�ستويات اخلدمة يف عامل جبلي
�أ�صيل و�شوارع خالية من ال�سيارات مبا يهيء جو ًا من الهدوء
الدائم.

www.zermatt.ch
ومع التنوع الذي ال مثيل له يف عامل املطاعم وفن الطهي يوفر منتجع
«زرمات» فر�صة هائلة للتزحلق على اجلليد طوال �أيام ال�سنة يف عامل جبال
الألب بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على ال�رسية واخل�صو�صية الذي يحرتمه اجلميع
على مدار الأجيال� ،سوا ٌء العاملون يف الفنادق �أو معلمو التزحلق �أو مر�شدو
الرحالت اجلبلية �أو الندالء ،لذا ف�سوا ًء كان ال�ضيوف ملوكا ً �أو �أر�ستقراطيني
�أو رجال �أعمال م�شاهري �أو جنوما ً ف�إننا هنا ن�ضمن لهم الراحة التامة وعدم
الإزعاج من �أي م�صدر.
ويقع املنتجع على �سفح جبل ماترهورن على ارتفاع  ١٦٢٠مرتا ًفوق
�سطح البحر ويعترب من �أجمل منتجعات �سوي�رسا اجلنوبية و�أكرثها �سحرا ً
وروعةوميكن الو�صول اليه مبنتهى ال�سهولة فهو مت�صل ب�شبكة القطارات
الدولية فى مدينة بريج بوا�سطة «خط زرمات» الذى ت�ستغرق رحلتة حواىل
ال�ساعة ون�صف �ساعة واملنتجع ال يبعد عن مطار جينيف وزيورخ ب�أكرث
من �ساعات قليلة.
ثم �إنهميكن الو�صول اليه بال�سيارة وذلك بال�سفر اىل مدينة تات�ش ومنها
ت�ستقل القطار وهو قطار حديث مميز بلونه الأحمر وي�صل بركابه �إىل
منتجع زرمات فىغ�ضور ع�رش دقائق فقط،وبالإ�ضافة لكل هذه الو�سائل
ف�إن هناك �أي�ض ا ًطائرات الهليكوبرت التىميكن ملن يريد وي�ستطيع �أن يدفع
نقودا ًِ �أكرث �أن ي�ستقل �إحداها فى رحلة ممتعة لها مذاق خا�ص ي�ستمتع
خاللها مبناظر طبيعية خالبة ،خا�صة عندما تقرتب الطائرة من قمة
املاترهورن ال�شهرية.
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«زرمات»  ..منتجع خا�ص لع�شاق الفخامة والرتف.
ويوفر فريق من «بيت ودوري�س الوبر» من خدمة تاك�سي وليموزين
«�ألبهوبل» الو�صول ال�رسيع املريح �إىلمنتجع «زرمات» يف �أفخر ال�سيارات،
كما �أن خدمة النقل الربمييوم من املطار تعمل على مدار الأربع والع�رشين
�ساعة وت�شمل تقدمي ال�ساندوت�شات الطازجة والفاكهة وامل�رشوبات املثلجة.
كما يوجد يف منتجع «زرمات» � 134شقة فاخرة من فئة الـ  5جنوم
م�صممة متاما ً لق�ضاء العطالت املميزة بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�شاليهات
الفاخرة  ،وي�ضمن كالهما �أجمل م�شاهد جلبال املاترهورن وعلىالرغم
من تنوع م�ستوى هذه الفنادق وال�شاليهات وال�شقق الفندقية من م�ستوى
النجمة الواحدة �إىل م�ستوى اخلم�سة جنوم ،لكنها كلها فى احلقيقة جميلة
وانيقة ومريحة ومنا�سبة لك ل الدخول ،وتقدم ل�ضيوفها �أعلى م�ستويات
اخلدمة والرعاية.
وجدير بالذكر �أن «قطاع الإقامة الفاخرة ينمو ب�شدة يف منتجع «زرمات»
حيث تتوافر �أماكن �إقامة ف�سيحة ي�ضم معظمها منتجعات �صحية �أو «�سبا»
للعناية بال�صحة واجلمال حتتوي على حمامات �سباحة داخلية دافئة
و�أخرى خارجية وتتميز بديكورات داخلية رائعة وت�ستخدم �أجود املواد
و�أفخرها كما �أنها جمهزة ب�أحدث تكنولوجيا الع�رص من و�سائل ترفيه
وا�ستمتاع ،ونطاق خدمات ال يدع بالفعل فر�صة لل�ضيوف لكي يتمنوا �شيئا ً
لي�س موجوداً ،كما ي�رصح «�سيلكه راينكه» من �رشكة «ماوننت �إك�سبوجر»
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املتخ�ص�صة يف تلبية رغبات �ضيوف ال�شاليهات الذين يتوافدون با�ضطراد
من جميع �أنحاء العامل وت�شمل اخلدمات املقدمة الطعام وبار مفتوح على
مدار ال�ساعة وتنظيف يومي وكون�سريج ،والكثري غري ذلك.
ً
ويدرك طيارو خطوط زرمات اجلوية «�إير زرمات» جيدا قيمة الوقت
حيث �أنه ي�ساوي ماالً ،لذا ف�إن الكثري من ال�ضيوف يرتبون عند زيارتهم �أن
يتم نقلهم بالهليكوبرت �إىل منتجع «زرمات» من مطارات جينيف وزيوريخ
وميالنو .ويقول «جريولد بيرن» رئي�س �رشكة «�إير زرمات» �إن عددا ً من
ال�ضيوف املنتظمني يطريون �إىل مطار «�سينت�/سيون» بطائراتهم اخلا�صة
ثم يطريون منه �إىل منتجع «زرمات» على منت طائرات الهليكوبرت ،والكثري
من ه�ؤالء ال�ضيوف من م�شاهري النجوم ورجال الأعمال ،ولكن ال يتم
الإف�صاح عن �أ�سمائهم لدواعي ال�رسية واخل�صو�صية التي يتميز بها قطاع
الإقامة الفاخرة يف املنتجع.
وي�ضيف «بيرن» �أن طائرات �رشكته توفر �أي�ضا ً خدمة نقل ال�ضيوف
املت�أنقني للت�سوق يف ميالنو �أو حتى يف منتجع �سان موريتز� ،إ�ضافة �إىل
اال�شرتاك يف عمليات �إنقاذ من يتعر�ض من ال�ضيوف للحوادث من املتزحلقني
يف اجلبال ومناطق التزحلق كثيفة الثلوج.
ويعترب «الكون�سريج» يف فنادق اخلم�س جنوم هو ال�شخ�ص الذي يعرف
كل �شيء وين�سق كل �شيء ويدرك متاما ً رغبات وتوقعات �ضيوفه.

«من ال�رضوري بالن�سبة لنا �أن ُنك ِّون �شبكة عالقات جيدة» ،كما يقول
ال�سيد جوناثان كلي�س «كون�سريج» فندق اخلم�س جنوم «مونت �سريفان
باال�س» ،وبف�ضل ذلك ن�ستطيع �إيجاد جلي�سة �أطفال لعائلة يف غ�ضون
�ساعات قليلة �أو حجزتذاكر للم�رسح �أو تلبية �أي متطلبات �أخرى مثل ترتيب
معلم تزحلق لأحد ال�ضيوف �أو مر�شد جلولة جبلية.
 ويعترب منتجع زرمات من �أف�ضل �أماكن ت�سلق اجلبال وللتزلج عليها يف
العامل ،فهو ي�ضم  ٦٣قمة من القمم اجلبلية التى ي�صل ارتفاع بع�ضها �إىل
� ٤أالف مرت ..وفى نف�س الوقت فهو من املناطق املثالية للتزلج على اجلليد
باعتبار خلوه من املنحدرات اخلطرية ومت جتهيزه لهذا الغر�ض خا�صة و�أن
له القدرة علىالإحتفاظ بالثلوج �صيف ا ً�شتا ًء ،وهو مايتيح الفر�صة لع�شاق
هذه الريا�ضة ملمار�سة ريا�ضتهم طوال العام.
 ويحر�ص مت�سلقوا اجلبال وخا�صة املحرتفني منهم علىالو�صول �إىل
قمة جبل الكالين ماترهورن ال�شهرية بو�صفها �أعلى نقطة م�شاهدة جبلية
جميلة ،لي�س فى �سوي�رسا وحدها و�إمنا يف�أوروبا كلها حيث تقع علىارتفاع
 ٣٨٢٠مرتا فوق �سطح البحر  ...ومن هذه القمة ميكن م�شاهدة كل قمم
جبال الألب الأخرى، غري �أنه ال ين�صح لغري املحرتفني مبحاولة الت�سلق
ابتغاء �صعودها وذلك لوعورتها و�صعوبة ت�سلقها ،وفى كل الأحوال ف�إنه
من الأف�ضل �أنيكون �صعودها ب�صحبة مر�شد م�ؤهل.
وبالطبع يتطلع العديد من �ضيوفنا امل�شاهري خلو�ض غمار التجربة اجلبلية
الأ�صيلة يف منتجع «زرمات» ومن �أجل ذلك يتوفر العديد من املر�شدين الذين
ي�صطحبون ال�ضيوف يف رحالتهم اجلبلية عاما ً بعد الآخر كما يكونون
معهم �أثناء ممار�ستهم التزحلق على اجلليد يف ال�شتاء ،فاملر�شدون اجلبليون
م�ساعدون ومعلمون وخرباء يف ما يخت�ص بعامل اجلبال كما �أنهم رفقاء
م�س�ؤولون عن مرافقيهم.
وي�ستطيع «رالف �شميدهالرت» مدير املدر�سة ال�سوي�رسية للتزحلق
على اجلليد �أن يخربكم عن العديد من الأغنياء وامل�شاهري الذين ان�ضموا
ملدر�سته التي �أُن�شئِت عام  ،1929ويقول �إن الكثري منهم لديهم خدم و�سقاة
يف منازلهم و�أن معلمي التزحلق هم م�ساعدون �شخ�صيون لهم وت�صبح
العالقة بينهم حميمية لدرجة �أن الكثري منهم يرافق ال�ضيوف نف�سهم
لثالثني �أو�أربعني عاماً ،كما �أن معلمي التزحلق ميكن �أن يرافقوا ال�ضيوف
لأكرث من � 3أ�سابيع متوا�صلة لي�س فقط يف زرمات ولكن �أي�ضا ً يف رحالتهم
�إىل جبال روكي يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويقوم الكون�سريج اخلا�ص بخدمة كبار الزوار « »VIPيف مدر�سة
«�ستوكد» للتزحلق بالعناية مبتطلبات �ضيوفه جميعها اخلا�صة بالتزحلق
�أو غريها مبا يف ذلك تنظيم حمادثات ودرد�شة بني ال�ضيوف �أثناء رحالت
م�صعد التزحلق ،كما يتم تعيني املر�شدين املالئمني لل�ضيوف بغر�ض الت�آلف
والتوافق.
وتوفر �أي�ضا ً جتارب �أخرى غري مزاولة التزحلق ،مثل زيارة �إىل م�صنع
التزحلق يف «ديزنتي�س» با�ستخدام الهليكوبرت يف االنتقال �إىل امل�صنع
والعودة� ،أو برنامج مليء باملغامرة مثل الطريان �إىل «�إي�شيهورن» �أو التعلق
باحلبال �إىل ال�صدوع اجلليدية �أو «الباراجاليدجن» يف �إيطاليا.
 وال تقت�رص جمموعة الأن�شطة الريا�ضية التى يوفرها منتجع زرمات
لزواره على ت�سلق اجلبال والتزلج عليه ا فقط ولكنه يقدم فر�صة جيدة
ملمار�سة ريا�ضة الهبوط باملظالت ،وهناك مدر�سة خا�صة تعلمك مبادىء
هذه الريا�ضة ،ويوجد باملنتجع عدد كبري من مالعب البولينج والبلياردو

واجلولف والتن�س وال�سباحة واال�سكوا�ش وغريها ذلك باال�ضافة �إىل
مالعب ريا�ضة الكريلينج ال�سوي�رسية ال�شهرية وهى ت�شبة �إىل حد كبري
ريا�ضة هوكى اجلليد.
وب�صفة عامة يتميز املنتجع ب�أن�شطته الثقافية والفنية املتنوعة طوال
العام ،مث ل مهرجان الفولكلور ال�سنوى الذى يطوف �شوارعه مرة كل
عام ويتم من خالله ا�ستعرا�ض العادات والرتاث القدمي للمنتجع واملناطق
اجلبلية املحيطة به وي�شرتك يف هذا املهرجان الفولكلوري عدد كبري من �أبناء
املنطقة و�أطفالهم وهم يرتدون مالب�س مزرك�شة ملونة حتكي تاريخ املنطقة
وعادة �أهلها يف الطعام وال�رشاب وامللب�س.
كما ي�ضم املنتجع عددا ً كبريا من املراكز الرتفيهية والثقافية مثل دور
ال�سينما واملعار�ض الفنية واملتاحف و�أ�شهرها متحف «الألب» وهومتحف
فريد من نوعة مبا ي�ضمة من متاثيل و�أعمال فنية متميزة م�صنوعة من
اجلليد.
ون�ستطيع بعد ذلك �أن نقول عن منتجع زرمات ما ن�شاء ،منتجع جميل،
�أو �أكرث املنتجعات ال�سوي�رسية جماالً� ،أو هوحلم الطبيع ة واحلقيقة �أنه كل
رث ! ..وكما يقول دانيال لوجان مدير ال�سياحة فى منتجع زرمات
ذلك و�أك 
فهويعتربه �أجمل مكان يفكل زمان ،مبا ي�ضمة من امكانات طبيعية �ساحرة
ويقول يفو�صفها �أنها املنطقة التى جتتمع فيها عبقرية املكان بالزمانوهو
املنتجع اجلميل الذي يجل�س على قمة مرتفعة عن �سطح البحر بنحو١٦٢٠
ن
مرتاً ..وهذا املزيج ال�ساحر بني القرية واملدينة والكل يعتربه �أجمل مكا 
يق�ضى فيه ان�سان ما عطلة �أو اجازه.
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قد ع�شنا ال�ضيافة الأ�صيلة يف فندق «مونت �سريفان باال�س» لأكرث من 150
عاما وما زلنا نعي�شها هنا حتى الآن .ومبوقعه الرائع ،يف قلب زرمات ،تلك
ً
القرية اجلبلية اخلالية من ال�سيارات واملحاطة بـ  38قمة ثلجية� ،سوف تتاح
لك الفر�صة لال�ستمتاع بالهواء املنع�ش والأك�سجني النقي.
وي�ضم الفندق غرفا ً و�أجنحة يف �أربعة ٍ
مبان خمتلفة مت�صلة ببع�ضها وتتنوع ما بني
الغرف الديلوك�س والأجنحة الكبرية و�أجنحة البنتهاو�س الأنيقة والتي تتميز جميعها
باخل�صو�صية واجلمال بغ�ض النظر عن امل�ساحة.

كيفني كونز  -مدير عام الفندق
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�سوف تتمعون بتجربة �أعلى �إمكانات العناية بال�صحة والعافية يف منطقة الـ «�سبا» املمتدة على م�ساحة
 1700مرت مربع التي ت�شمل عالجات «�إم �سي بي بيوتي �سبا» وت�ستعمل منتجات من «�سن�ساي» العاملية
و«كورالند» و«�أو بي �آي» ،كما توجد وفرة من جميع �أ�صناف الطعام تنا�سب جميع الأذواق متثل العديد
من املطابخ العاملية وتفخر مطاعم الفندق بح�صولها �إجماال على  43نقطة من دليل «جولت-ميلو».
وقد متت ت�سمية �أحد املباين امللحقة بالفندق الكبري وهو «لوبيتي �سريفان» على ا�سم قمة «كالين
ماترهورن» التي يبلغ ارتفاعها  3883م ً
رتا وهي �أعلى قمة يف �أوروبا ميكن الو�صول �إليها بالعربات
املعلقة .ويعترب هذا الفندق ال�صغري احلديث ذو اجلو احلميم من فنادق البوتيك ويحتوي على  43غرفة

وجناحا ً يطل معظمها على �أجمل م�شاهد املاترهورن ،وتبدو جميعها مثل
راق وميكنكم اال�ستمتاع ب�شاي بعد
ال�شاليهات الألبية وتتميز بديكور ٍ
الظهرية �أو كوكتيل ال�سهرة يف البار الذي يقع يف الطابق الرابع ،ويف امل�ساء
يوفر لكم مطعم «لو ري�ستوران» �ألذ �إبداعات مطبخ البحر املتو�سط املتميزة
يف �إطاللة على مناظر طبيعية مبهرة.
واملبنى الرئي�سي للفندق �سيكون مغل ًقا �أثناء �صيف  2012حيث �ستجرى
يف  77غرفة وجناحا ً جتديدات �شاملة بتكلفة  10ماليني فرنك و�سيتم افتتاح
هذا املبنى يف ثوبه اجلديد يف دي�سمرب  2012و�أثناء �إغالق املبنى الرئي�سي
�سوف يوفر الفندق ل�ضيوفه بديالً ال يقل راحة هو الفندق امللحق ذو
اخلم�س جنوم «لو بيتي �سريفان» الذي ي�ضم بار ومطعم و«�سبا» خا�صة
به وحمام �سباحة داخلي و�آخر خارجي مبياه دافئة .ويف مركز «�إم �سي
بي بيوتي �سبا» هناك  11غرفة عالج توفر طي ًفا وا�س ًعا من �أنواع التدليك
ومعاجلات اليدين والأرجل والوجه ،وما عليك �إال اال�سرتخاء واال�ستمتاع
بالتدليل� .سوف ن�ضمن لكم ق�ضاء عطلة رائعة وهادئة مع �أنقى هواء �ألبي
و�أجمل املناظر اجلبلية؛ ويرحب بكم يف «مونت �سريفان باال�س» و«لو بيتي
�سريفان» مديره العام ال�سيد كيفني كونز ويقول �إن ال�صيف يف اجلبال
يعترب وقتًا ممتعا ً وجيدا ً للج�سد والروح ،فرائحة املروج املزهرة و�أ�شعة
ال�شم�س الدافئة وبرودة الليل املنع�شة مثالية �سوا ٌء لال�سرتخاء �أو االندماج
يف الأن�شطة اخلارجية املتنوعة.
�إن وجود الإن�سان يف �سوي�رسا دون �أن يرى جبال املاترهورن مثل وجوده
يف م�رص دون م�شاهدة الأهرامات ،لذلك البد �أن ت�ضعوا ذلك يف �أذهانكم عندما

تقومون بحجز رحلتكم املقبلة �إىل �سوي�رسا �سوا ًء كانت للعمل �أو املتعة.
وي�سعدنا �أن نخربكم عن الأحداث اخلا�صة والأماكن التي ت�ستحق الزيارة
مثل «جال�سري جروتو» على جبل «كالين ماترهورن» ،وتناول غداء لذيذ يف
«فينديلن» ،واال�ستماع �إىل عازيف البوق الألبي ،وم�شاهدة غروب ال�شم�س.
كما ميكن اال�ستمتاع وقت مهرجان الطعام ال�سوي�رسي واال�ستعرا�ض
الفلكلوري ال�سوي�رسي� ،أو جتربة رحلة على منت «جال�سري �إك�سرب�س»
�أ�رسع قطار بطيء يف العامل الذي ي�سري بني زرمات و�سان موريت�س.
وال يفوتكم العديد من الأحداث ال�صيفية مثل �سباق املاراثون وجائزة
م�سابقة اجلولف ومهرجان معزوفات �أورك�سرتا برلني الفيلهارمونية
ال�شهرية .هل خططتم لرحلة عرب �سوي�رسا وزيارة جينيف �أو برين �أو
بازل؟ فلتنتهزوا الفر�صة وت�أتوا لإلقاء نظرة عن كثب ،فمن دواعي �رسورنا
ا�ستقبالكم ب�أحر ترحيب واال�ستمتاع ب�صحبتكم هذا ال�صيف يف زرمات.
Bahnhofstrasse 31
CH-3920 Zermatt
T: +41 (0)27 966 88 88 F: +41 (0)27 966 88 99
www.montcervinpalace.ch
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�شتهر الفندق ب�أنه كان الفندق املف�ضل مللوك و�أمراء �أوروبا الذين كانوا
يف�ضلونه لإقامتهم خالل رحالتهم اىل �سوي�رسا ،وال تقل �إمكاناته �أبداً عن
وكبريا مت تغليف حوائطها
�صغريا
جناحا
�شهرته ،ويتكون من  84غرفة من بينها 26
ً
ً
ً
بالقما�ش احلريري وعمل حماماتها من اجلرانيت عايل الفخامة ومت ت�صميمها ب�شكل
�شخ�صي ي�ضمن �إح�سا�س كل �ضيف بالتفرد واخل�صو�صية.
وتطل جميع غرف الفندق على م�شاهد رائعة للقرى واجلبال املحيطة مبا فيها جبال
املاترهورن املهيبة ،ذلك بالإ�ضافة �إىل توفر كافة و�سائل الراحة الع�رصية بكل الغرف
والأجنحة� ،سواء كانت للإقامة �أو االت�صال �أو الرتفيه ،ف�أجهزة التليفزيون مزودة بالقنوات
الف�ضائية العاملية ومنها العربية ،كما �أنها مت�صلة ب�شبكة الإنرتنت الال�سلكية� ،أما �أجهزة
التليفون فيمكن الإت�صال ب�أي مكان يف العامل.
رفاييل بايرن  -مدير عام الفندق
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ويقع فندق زرماترهوف جراند �أوتيل يف موقع غاية يف الهدوء وال�سكينة
يف قلب منتجع زرمات ال�سياحي برغم كونه على ال�شارع الرئي�سي حيث
كل البوتيكات واملحالت الريا�ضية ومدر�سة التزحلق وجمموعة من البنوك
ومكتب الربيد ،وقد مت بناء الفندق يف عام  1879ليكون منتجعا ً من فئة
اخلم�سة جنوم و�أجريت عليه عملية جتديد �شاملة مت خاللها دمج �أ�صول
ال�ضيافة ال�سوي�رسية التقليدية مع �أرقى و�سائل الراحة احلديثة.
وقد قام الفندق م�ؤخ ًرا بتحديث �أربعة �أجنحة كربى وغرفة ديلوك�س
مزدوجة ،ويربز جناحا ال�شاليه املجددان التمازج ال�شيق بني التقاليد الألبية
واحلداثة املعا�رصة حيث يزين احلوائط والأ�سقف خ�شب ال�صنوبر والتنوب
الفاحت بينما تزين �ألواح الإردواز الغامقة حميط املدف�أة ،والأثاث م�صنوع من
خ�شب اجلوز ومنجد باجللد كما حتتوي الأجنحة على خزانات خ�شبية من
�أنتيكات القرن الثامن ع�رش ،وجدير بالذكر �أن نار املدف�أة ال�صافية التي متلأ
املكان دفئًا وحرارة تنتج من ا�ستخدام الكحول الع�ضوي.
وتويل �إدارة الفندق عناية خا�صة للطعام املقدم لنزالئه ابتداء من املطبخ
نف�سه الذي ي�ضم �أ�شهر طهاة �سوي�رسا ومرورا بقاعات الطعام واملطاعم
والبارات املتنوعة التي يقوم على اخلدمة فيها جمموعة �أخرى من �أمهر
العاملني يف هذا املجال.
“تقدم مطاعمنا وم�شاربنا تنو ًعا هائال من الأطعمة وامل�رشوبات بحيث
يجد النزالء ما يالئم �أذواقهم من فنون الطعام خا�صة الأطعمة الفرن�سية
وااليطالية ،ومن �أهم �أماكن تناول الطعام “بوفيه رويال” ومطعم التريا�س
“لوزي” الذي يقدم جمموعة خمتارة من الأطباق ال�شهية يف جو ودي
حميم ”.هكذا يقول مدير الفندق ال�سيد رافاييل باينري.
�أما مطعم الفندق الرئي�سي ف�إن �شهرته تفوق الكثري من �شهرة مطاعم
الفنادق العاملية  ..ولهذا ال�سبب يختاره الكثريون لتنوع �أطعمتة وتفوقها
وامل�ستوى الراقى الذى يجعل الرواد ي�شعرون انهم يتناولون طعامهم يف
ق�رص ولي�س فى مطعم!.
وي�ضاف �إىل ذلك التميز ،متيز �آخر يف قائمة طعام خدمة الغرف املتاحة
طوال اليوم وكذلك يف بوفيه الإفطار الرائع الذي يقدمه الفندق لنزالئه كل
�صباح وي�ضم جمموعة من الع�صائر الطازجة بالإ�ضافة �إىل املنتجات اجلبلية
ال�شهرية واخلبز الذي يخبز يوميا داخل الفندق ويقدم طازجا ً كل �صباح.

و�إذا تركنا التميز يف الإقامة واجلودة يف تقدمي الطعام ،ف�إن زرماترهوف
جراند هوتيل قد �أ�صبح من �أ�شهر فنادق �سوي�رسا الفاخرة يف تقدمي خدمة
العناية ال�صحية لنزالئه بعد افتتاح منتجع “فيتا بروين” ال�صحي به.
و“فيتا بورين” هو ا�سم منطقة العناية ال�صحية اجلديدة يف فندق “جراند
هوتيل زرماترهوف” حيث الرفاهية والتميز ،ومتزج هذه املنطقة بني نقاء
طبيعة جبال الألب املحيطة وقوة املاء العالجية ،ويتكون املنتجع املائي
اجلديد من حمام �سباحة داخلي ف�سيح وچاكوزي و�ساونا وبخار وكهف
�ألبي ت�صل درجة احلرارة فيه �إىل خم�سني درجة م�ؤية وكهف جليدي ت�صل
درجة احلرارة فيه �إىل خم�س درجات م�ؤية مما يتيح للنزالء التمتع بدرجات
حرارة متنوعة تعمل على تدفق الدماء يف عروقهم وتزيدهم قوة ون�شاطاً،
ويتميز املنتجع بوجود غرفة جمهزة ب�أحدث �أجهزة اللياقة البدنية.
والراحة والرفاهية هما العالمة التجارية لفندق جراند هوتيل زرماترهوف
ن�سى .
حيث الإقامة جتربة ال ُت َ
GRAND HOTEL ZERMATTERHOF
Bahnhofstrasse 55
Postfach 14 CH - 3920 Zermatt
T: ++41 27 966 66 00 F: ++41 27 966 66 99
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ومبجموعته من �أ�شيك ال�ساعات و �أروع املجوهرات ا�ستطاع هذا البيت
الذي تديره العائلة من التواجد يف �أهم الأماكن يف �سوي�رسا مثل لو�سرين
وزيوريخ وبازل وبرين و�سانت موري�س ولوجانو وجنيف ،وال تتوافر
ت�شكيلة جوبلني من املجوهرات امل�صنعة يف ور�ش ال�رشكة مبقرها الرئي�سي
يف لو�سرين �إال يف هذه الأماكن فقط.
ومن بني �أجمل ما تقدمه حمالت «جوبلني» من جموهرات جند خامت
«باري�س» يف املقدمة وهو م�صنوع من الذهب الأبي�ض ومر�صع بالياقوت
غامق اللون والأملا�س الذي حتيط �أحجاره ال�صغرية بالياقوتة يف
املركز ،وخامت ال�سوليتري «خامت الأملا�س» وهو �أ�شهر تعبري عن احلب
بني الع�شاق وي�صنع من الذهب الأبي�ض وحجر �أملا�س كبري حماط
مبجموعة من �أحجار الأملا�س ال�صغرية ،وموديل �آخر من خامت
ال�سوليتري امل�صنوع من الذهب الأبي�ض ومر�صع مبا�سة
م�صقولة على هيئة زمردة ويقرتب وزنها من  5قرياط وهو
احلجم املطلوب ب�شدة نظ ًرا لندرته و�شدة نقائه.
كما يقدم «جوبلني» �سوا ًرا تقليد ًيا هو �سوار «ريفيري»
الأنيق من الذهب الأبي�ض املر�صع ب�رشيط من
�أحجار الأملا�س ال�صغرية �شديدة الت�ألق التي
ي�صل حجمها �إىل  9قرياط ون�صف� ،أما
املوديل الآخر من �سوار «ريفيري» في�أخذ
ال�شكل الع�رصي حيث قطع الأملا�س
املربعة تر�صع ال�سوار امل�صنوع
من الذهب الأبي�ض ويقرتب
حجم املا�سات التي تر�صعه
ً
قرياطا.
من 13

معرض جوبالن يف جينيف ،أحد معامل جينيف الشهرية.

مجموعة أتالتنتس الرائعة من األملاس.

ب

بييت دراير  -مدير تسويق معارض جوبالن
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بد�أ الأملا�س يف التكون من ماليني ال�سنني ،نتيجة احلرارة والنار والقوه الهائلة ،التي ما يزال لها الت�أثري
القوي حتى الآن ،ومبجرد �أن ت�شاهد الت�ألق الفائق لهذا احلجر الغايل يبدو لك �أن ملعته و ت�ألقه يتحدان لطبعه
باجلمال الأخاذ والقيمة العالية التي ال ي�ضاهيه فيها �أي حجر كرمي �آخر.
وي�شتهر بيت «جوبلني» للمجوهرات بقدرته علي ت�صميم �أوعية رائعة للأملا�س يف �شكل جموهرات �أو �أ�شكال �أخرى.
وترى اجلمال الالمتناهي ي�شع من خوامت و�أ�ساور وعقود ال�سوليتري .الأملا�س لي�س فقط ملك الأحجار الكرمية و لكنه
تعبري عن الكال�سيكية والأناقة الأبدية
�إن الأملا�س كحجر مازال ال يناف�س يف �أوجه متيزه ،يف بيا�ضه ال�صايف واتقاده الذي ال يقارن ،مما �ساعده علي �إبراز الأ�شكال
الكال�سيكية واملعا�رصة للمجوهرات .و هذا ما دفع بيت «جوبلني» �إيل االعتقاد بالدور الرئي�سي الذي يلعبه الأملا�س يف عامل
املجوهرات ،ويف احلقيقة ف�إن ت�شكيلة جوبلني املمتازة للمجوهرات امل�صممة يف ا�ستوديوهاته يف لو�سرين ،و امل�صنعة يف
ور�شته لت�صنيع الذهب� ،أكدت على و�ضع ملك الأحجار الكرمية يف املقدمة.
و�أحيا ًنا ي�سود الأملا�س باقي الأحجار الكرمية لفخامته ،ويف بع�ض الأوقات الأخرى ف�إن �إ�رشاقه يركز ال�ضوء علي باقي
الأحجار الكرمية امللونة �أو يربز خطوط الت�صميم الكال�سيكي ،وبينما ي�ضيء اتقاد الأملا�س الأ�سطوري الأ�ساور والعقود،
ف�إن معزوفته ال�ضوئية تعلي من قدر الأقراط.
وميتاز بيت «جوبلني» ب�أ�سلوبه الفريد يف تقدمي الأملا�س بال�شكل الذي يعك�س خربته يف الت�صميم ،و تقدم جمموعته
ت�شكيلة من املجوهرات ال�رسمدية واملعا�رصة م�صنوعة من �أغلي املواد ومن �أجل ذلك يطوف خرباء امل�شرتيات يف بيت
«جوبلني» العامل ليعودوا ب�أجود و�أجمل �أنواع الأملا�س والل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية امللونة.
منذ 1854عرف ا�سم «جوبلني» باملعايري عالية اجلودة يف جمال �صناعة املجوهرات وال�ساعات والأحجار الكرمية.

115

117

116

تولت اخلطوط ال�سعودية ممثلة يف �رشكة طريان ال�سعودية اخلا�ص  SPAهذه املهمة بحكم اخلربة
يف جمال الطريان اخلا�ص والتي فاقت الثالثون عاما ً لتقدم خدماتها املميزة مثل ت�أجري الطائرات
اخلا�صة و�إدارة طائرات الطريان اخلا�ص و املناولة الأر�ضية لطائرات الطريان اخلا�ص و �صيانة
الطائرات اخلا�صة .وكون �أن ت�أجري الطائرات لدى � SPAأهم �أعمالها نبد�أ حديثنا من هنا حيث متتلك
� SPAشهادة الت�أجري الر�سمية « »135من قبل الهيئة العامة للطريان املدين  GACAوقد مت �رشاء
�أحدث الطائرات اخلا�صة العملية والفخمة مبا يتنا�سب ومتطلبات �سوق الطريان اخلا�ص باملنطقة
ب�شكل عام و�سوق اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل خا�ص .

ف

لدى طريان ال�سعودية اخلا�ص  SPAنوعان من الطائرات
النوع الأول وهو طائرات الفالكون  7Xفرن�سية ال�صنع وتعد
�أفخم الطائرات اخلا�صة و�أحدثها يف �رشيحتها وهي حمولة
 16م�سافر ومداها ي�صل �إىل � 11ساعة طريان متوا�صل ومتتاز بانخفا�ض
معدل انبعاث العادم منها �إىل حد كبري الأمر الذي �سمح لها بالتحليق يف
�أجواء مدينة لندن وتكون �صديقة للبيئة  ،كما �أن هذا النوع من الطائرات
لي�س بحاجة �إىل مدرجات طويلة للإقالع والهبوط فب�إمكانها ا�ستخدام مطار
مدينة لندن ذا املدرج الق�صري جدا ً واملوجود يف قلب املدينة بالإقالع والهبوط
منه بكل �سهولة وي�رس.
وحتلق هذه الطائرة على ارتفاع � 51ألف قدم �إال �أن ال�ضغط الفعلي على
امل�سافر وك�أنه على ارتفاع ال يتجاوز الأربعة �أالف قدم كما انفردت ال�رشكة
امل�صنعة لطائرات فالكون  7Xبتقنية ثبات الطائرة وعدم انحرافها حتى
ولو ب�أخطاء ب�رشية وذلك بن�سبة ثبات ت�صل �إىل  ، 99%وحتتوي على �أحدث
و�سائل االت�صال مثل الإنرتنت والتجوال الدويل �إ�ضافة �إىل �إمكانية تغيري
اجلزء اخللفي للطائرة �إىل غرفة نوم خا�صة ح�سب رغبة العميل .
كما يوجد نوع �آخر من الطائرات وهي طائرات الهوكر  400XPالعملية
بحمولة ال�ستة م�سافرين وي�صل مداها �إىل � 3ساعات طريان متوا�صلة
وح�سب الدرا�سات والإح�صائيات ب�أن هذا النوع من الطائرات هو الأكرث
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طلبا ً على م�ستوى ال�رشيحة نف�سها وذلك النخفا�ض تكاليفها وقد حر�صت
 SPAب�أن تكون هذه الطائرات على م�ستوى من الفخامة مبا يتوافق
ورغبات رجال الأعمال وكبار ال�شخ�صيات الذين ي�ستقلونها و�أن توفر
جميع �سبل الراحة على منت الطائرة خالل �سفرهم امليمون ،وت�ضمن طريان
ال�سعودية تقدمي كافة هذه املزايا ب�أقل الأ�سعار التي ال ميكن مناف�ستها وفق
�أعلى معايري الأمن وال�سالمة واجلودة العاملية .
وتقوم  SPAبو�ضع عدة خطط وا�سرتاتيجيات تتبعها يف �سوق الطريان
اخلا�ص حتى ت�صل �صدارة ال�رشكات يف هذا املجال  ،فهي تناف�س ب�أ�سعارها
وخدماتها على الطائرات ،وتذليل كل ال�صعوبات لراحة وتلبية رغبة عميل
 ، SPAفجميع العاملني لدى  SPAيعملون جاهدين يف منظومة ال تعرف
الكلل وامللل وكل ا�ستمتاع لبلوغ الر�ؤية التي و�ضعتها ال�رشكة واالرتقاء
للقمة خا�ص ًة و�أن  SPAتعمل على احلفاظ على م�ستوى الأمن وال�سالمة
لطائراتها وال تتهاون �أبدا ً يف ذلك ال�ش�أن حتى ولو كلفها ذلك الكثري �إ�ضافة �إىل
احلفاظ على خ�صو�صية الرحالت التي تتم عن طريقها وعدم الإف�صاح عنها
نهائيا وذلك ب�سواعد وطنية واعدة تفتخر  SPAب�أن يكونوا �أحد �أعمدتها .
وحاليا يقوم طريان ال�سعودية اخلا�ص ببناء �صالة طريان خا�صة مبطار
امللك عبد العزيز الدويل بجدة حتتوي على �أجنحة للمغادرين والقادمني،
بالإ�ضافة لنية �رشاء طائرات ذات حمولة �أكرب لتلبية جميع الطلبات.

Call: +966920013310
mailto:spa@saudiairlines.com
www.saudiaspa.com.sa
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خريا ً هد�أت املواطنة ال�سوي�رسية «كاترين ريبون» املعروفة با�سم ال�سيدة «كتيون» بعد �أن مت رد
اعتبارها من قبل �سلطات مقاطعة «فريبورج» ومت �إثبات براءتها من تهمة ممار�سة ال�سحر وال�شعوذة
التي وجهت �إليها منذ حوايل  281عاماً ،ومنذ �سنوات قليلة انتهت هذه الق�ضية بالرباءة ،وقد �أثارت
التغطية الإعالمية الوا�سعة لهذا احلدث ف�ضوالً كبريا ً حول هذه ال�سيدة ومت النب�ش يف �أعماق التاريخ ويف
الكتب والوثائق القدمية وتو�صلت و�سائل الإعالم لبع�ض احلقائق والت�صورات عنها ،والغريب �أن هذه
ال�سيدة كانت حدباء وفقرية وعجوز ووحيدة ،كانت �صورة طبق الأ�صل لل�ساحرة التي غزت احلكايات
والأ�ساطرييف القرن .19
وقد بد�أت الق�صة يف مقاطعة «فريبورج» ال�سوي�رسية عام  1731عندما مت القب�ض عليها ووجهت اليها تهمة
ممار�سة ال�سحر وال�شعوذة ،ويف حماكمة �رسيعة مل ت�ستغرق �سوى دقائق قليلة �صدر عليها حكم بالإعدام
حرقاً ،وبالفعل مت تنفيذ احلكم يف ال�ساحة الرئي�سية للمدينة لتكون بذلك �أخر �ساحرة يتم القب�ض عليها
ويحكم عليها باملوت بهذه الطريقة الب�شعة.
لقد كان احلال يف الع�صور الو�سطى� ،أنهم �إذا حلّت بهم الكوارث واجتاحتهم الأوبئة يحملون امل�سئولية
لل�سحرة وامل�شعوذين ،وبالتايل يرون �رضورة معاقبتهم لقيامهم باالت�صال واالتفاق مع ال�شياطني بهدف
�إيذاء الب�رش ،وكان يكفي �أن تقوم �إمر�أة ما ب�سلوك متمرد �أو ب�أي عمل يثري حفيظة �أ�صحاب ال�سلطة ،ك�أن
تثري ال�شغب �أو ت�ساعد يف ن�رش ال�شائعات ،عندها تفتح على نف�سها �أبواب املطاردة وتنطلق �ضدها �سهام
ال�صيد و ُيطلق عليها �صفة «�ساحرة» ،ثم ُت�ساق لت�ؤخذ منها الأقوال واالعرتافات ،ولإدانتها كان يكفي �أن
تك�رس �ساقها �أو ُت َغ َّط�س يف املاء ..الخ ،كي تعرتف على نف�سها وتقر بجرميتها النكراء ،وكان يتم ا�ستخدام
و�سائل تعذيب خميفة والتي ملجرد ر�ؤيتها ي�صاب املرء بالإحباط ويكون على اال�ستعداد للإقرار على
نف�سه ب�أنه ارتكب �أي جرمية كانت .وقد �شهدت �أوروبا خالل الفرتة املمتدة من القرن  12وحتى القرن 18
حملة �رش�سة �شنتها ال�سلطات �ضد ال�سحرة وامل�شعوذين ،تهدف �إىل الق�ضاء عليهم ،وقد طالت هذه احلملة
�أكرث ما طالت الن�ساء ،و�شاركت �سوي�رسا يف هذه احلملة وحققت فيها رقما ً قيا�سيا ً على ال�صعيد الأوروبي.
وكان قد مت حماكمة �أكرث من � 50000شخ�ص يف �أوروبا كلها بتهمة ممار�سة ال�سحر وال�شعوذة خالل
الفرتة املمتدة من القرن � 15إىل القرن  ،18وكان ن�صيب �سوي�رسا منها �أن عاقبت � 6000ساحرة من بينهم
 300يف مقاطعة «فريبورج» وحدها والتي بد�أت منذ عام  1429يف مالحقة ومطاردة ال�ساحرات ،وكانت
ثالث مكان يف �أوروبا تعدم فيه ال�ساحرات.
والآن وقد م�ضت هذه احلقبة من الزمن ،وجاء عهد جديد ،فقد بد�أت النزعة تتجه نحو �إن�صاف ال�ضحايا
ورد اعتبارهن ،ويف مقاطعة «فريبورج» مت التكفري عن هذه اخلطيئته و�إعالن براءة �آخر �ضحاياه معلنا ً
براءتها من جرمية ن�سبت �إليها وكانت �سببا يف �إنزال عقوبة احلرق بحقها يف عام  .1731وال �شك يف �أنها
تنعم الأن بالراحة بعد كل هذه ال�سنني التي اتهمت فيها ظلماً.
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