
تصوير

© Flims Laax Falera / Gaudenz Danuser

يرسا سو يف   1 رقم  ت  لعطال ا جهة  و

زيارة غراوبوندن

كتّيب السفر



 أهال بكم يف غراوبوندن

ففيها مجموعة من الوديان الخرضاء الزاهية والقمم املغطاة 
بالثلوج وبحريات جبال األلب املتأللئة، وباإلمكان قضاء أيام يف 
مامرسة رياضة امليش ملسافات طويلة بني الوديان الصخرية يف 

مضيق الراين )املعروف باسم جراند كانيون السويرسي الصغري(، 
أو تجربة أقىص درجات العالج باملياه الحرارية يف أحد املنتجعات 

الصحية العديدة املشهورة عامليا، أو ركوب القطار عرب املناظر 
الطبيعية الجليدية الجميلة للغاية لدرجة أنه تم تصنيفها عىل أنها 

من بني أروع رحالت القطارات يف العامل.

© © Daniel Geiger

أهال بكم يف غراوبوندن

خارطة غراوبوندن

كيفية الوصول إىل غراوبوندن

األنشطة والتجارب

الوجهات والفنادق

النارش / االتصال

ماذا يتضمن
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حتى مع مخزون سويرسا التنافيس من املناظر الطبيعية املذهلة والجنب والشوكوالتة اللذيذة واملنتجعات الطبية ذات املستوى العاملي 
واملدارس الداخلية الرائدة، يربز كانتون غراوبوندن. وتشتهر بأنها واحدة من أروع وديان جبال األلب السويرسية، وهي موطن لرواية 

األطفال الكالسيكية املعروفة، هايدي، ومنتجعات التزلج عىل الجليد املتأللئة يف سان موريتز، وبحرية كومايس املتأللئة - التي تُعترب واحدة 
من أجمل البحريات يف سويرسا.

مثالية للعائالت الباحثة عن مغامرات مذهلة يف الهواء الطلق، فكل املناطق يف غراوبوندن متقاربة باملسافة. وتعّد أكرب كانتون يقع يف 
أقىص رشق سويرسا- عىل الحدود مع النمسا وإيطاليا وليختنشتاين - وعندما يُسأل السكان املحليون عام يجعل هذا الكانتون مميزا 

بالنسبة لغريه، يتحدثون عن جاملها الربي والطبيعي إىل جانب أرقى األشياء يف الحياة.

أعىل قمة جبلية

تصوير

بيز برينينا 
13,284 قدماً



© Flims Laax Falera

3
Grüezi! 

54

© Rhaetian Railway

© Graubunden Ferien

تصوير تصوير

تصوير

غراوبوندن هو الكانتون الوحيد ثاليث اللغات يف سويرسا.

سويرسي أملاين ٪64

Allegra!
رومانشية ٪13

Buongiorno!
إيطالية ٪11

رسميا تُعد غراوبوندن الكانتون الوحيد الذي يتحدث سكانه 
املحليون بثالث لغات، ناهيك عن تأثرياته السويرسية األملانية 

واإليطالية والرومانشية التي تضمن أن مشهد الطهي هو 
مجموعة لذيذة من املأكوالت املحلية املدعمة بالعروض 
املميزة لطهاة مصنفني وفقاً لنجوم ميشالن. باإلضافة إىل 
الطعام، ستجد عرضا رائعا للنبيذ يتضمن النبيذ الخفيف 

واملعرب والعطري اللذيذ الذي تم تناقله من الرومان منذ ما 
يقرب من 2000 عام.

بالطبع، يف مكان يبدو فيه كل يشء رائع يجذبك إىل هذا 
الكانتون الجميل، فليس من املستغرب أنه أيضا موطن 

لفنادق فخمة صممها بعض عظامء الهندسة املعامرية يف 
العامل.

ولهذا ، فمرحبا بكم يف غراوبوندن! يف الواقع ، قد ال تتمكن 
من نطق اسمها بعد، ولكن مع وجهة متواضعة ومدهشة 
مثل هذه، تأكد متاماً، بأّن ذكرياتكم ستستمر مدى الحياة!

)ال 12٪ املتبقية تستخدم لغات إقليمية أخرى.(





السفر بالطائرة إىل غراوبوندن

يُعّد مطار زيوريخ أحد مراكز الحركة الجوية يف أوروبا ويقوم عىل خدمة الكثري من رشكات 
الطريان العاملية. باإلضافة إىل ذلك، فهي متصلة بشكل مثايل بشبكة النقل العام، مام يضمن 
رحلة سلسة بعد الرحلة إىل غراوبوندن. تشمل العديد من املطارات يف غراوبوندن وحولها 
فريدريشهافن )DE( وإنسربوك )AUT( وسانت غالن ألترنهاين وبازل وساميدان بالقرب 

من سان موريتز.

القيادة بالسيارة إىل غراوبوندن

إذا كنت قادما من وجهة أوروبية أخرى، فإن الوصول إىل غراوبوندن عن طريق الرب يعد 
طريقة ممتازة للوصول إىل وجهة عطلتك. فشبكة غراوبوندن الواسعة من الطرق والطرق 

الرسيعة التي يتم صيانتها جيدا تجعل السفر سهال. يوضح لك مخطط املسارات لدينا أرسع 
طريقة للوصول إىل وجهة عطلتك. كام وتتمتع غراوبوندن مبساعدة موثوقة عىل الطريق مع 

العالمات التجارية الكربى باإلضافة إىل تغطية موثوقة لشبكة لهاتف الخليوي.

السفر بواسطة القطار

اركب قطارا مبارشا من باريس أو ميالنو أو ميونيخ أو هامبورغ أو فيينا إىل قلب غراوبوندن. 
الرحلة مريحة وتوفر العديد من الرحالت املغادرة بشكل يومي، لتتناسب مع جدولك 

الزمني. تقدم معظم القطارات الدولية عربات لتناول الطعام أو حانة صغرية ومنافذ التيار 
الكهربايئ وخدمة الصحف.

القيادة بالسيارة من زيوريخ )أقرب مطار(

"زيوريخ إىل أروزا

زيوريخ إىل سان موريتز

زيوريخ إىل فليمز الكس

زيوريخ إىل دافوس

زيوريخ إىل لينزرهايده"

"ساعتان و 10 دقائق

ساعتان و 30 دقيقة

1 ساعة و 40 دقيقة

1 ساعة و 50 دقيقة

ساعة و 40 دقيقة"
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 كيفية الوصول إىل غراوبوندن



© Graubunden Tourism

حديقة الدببة يف أروزا مسار املزلقة مسار غلويب للميش ملسافات طويلة

العائلة

آمنة وجميلة وسهلة العبور، غراوبوندن هي حلم للسفر 

العائيل. سيستمتع األطفال باالندفاع يف أطول مسار للتزحلق 

يف سويرسا، أو استعادة ذكريات الطفولة يف هايدي الند، أو 

تكوين صداقات مع غلويب، مييك ماوس السويرسي.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• قرية هايدي

• مسار التزحلق

• مادريزا الند 

• أروزا بارينالند

• مسار جلويب للميش ملسافات طويلة

1110

© Graubunden Tourism

© Stiftung Arosa Bären Vier Pfoten, © Holiday Region Lenzerheide,    
© Holiday Region Lenzerheide

تصوير

تصوير

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:



© Graubunden Tourism

ركوب الالما وادي ديشام بيز ناير

الطبيعة

13

© Schweizerischer Nationalpark / Hans Lozza
© Surselva Tourismus AG, © Destination Davos Klosters,  

© Engadin St. Moritz Tourismus / Gian Giovanoli

تصوير

تصوير

سواء كان نهر الراين يبتلع الوديان ذات الحافة الحادة 

بالقرب من فليمز، أو عظمة جبال األلب يف الحديقة الوطنية 

السويرسية، أو عدد ال يحىص من البحريات املتأللئة، فإن هذه 

املنطقة النائية الرائعة تشجع عىل مامرسة املغامرات يف الهواء 

الطلق.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• الحديقة الوطنية السويرسية

• جبل ياكوبسهورن

• كورفاتش

• بيز ناير

• وادي إنجادين

• التنزه مع الالما

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:



1514  © Arosa Tourismus / Nina Mattli, © Engadin St. Moritz Tourismus,  
 © Engadin St. Moritz Tourismus 

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

منتزه أروزا للحبال ركوب الخيل بحرية سان موريتز

© Graubunden Tourism

© Graubunden Tourism

تصوير

الرياضة واملغامرات

من امليش ملسافات طويلة إىل التزلج، تعد غراوبوندن جنة 

للباحثني عن اإلثارة. تهيئ الطبيعة الربية والدرامية املشهد 

ملسارات التزلج النائية، ومسارات التزلج عىل املنحدرات وهي 

عاصمة أوروبا للتزلج الحر.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

 • حديقة أروزا للحبال

• ركوب الخيل

• العديد من مسارات امليش ملسافات طويلة

• الطريان الرشاعي

• يالصيد بالطائرة

• التجديف وقوفاً، التجديف بالكاياك

تصوير



5
16 © Rhaetian Railway, © Flims Laax Falera, 

© Diavolezza Lagalb / Gian Giovanoli
اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

© Rhaetian Railway

الرحالت

هل تحلم بالطريق املفتوح؟ من الوديان واألنهار الجليدية 

والقمم والنخيل، فإن أفضل الطرق الجتياز املنطقة هي عن 

طريق الرب أو الدراجة أو األقدام أو السكك الحديدية. تشتهر 

مبواقع الرتاث العاملي لليونسكو والعجائب الهندسية، إذاَ 

اكتشف غراوبوندن يف وقتك الخاص وبطريقتك الخاصة.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• برينينا اكسربس

• وادي الراين

• جرس الندفارس

• ديافوليزا بونرتيزينا

برينينا اكسربس مضيق نهر الراين  ديافوليزا بونرتيزينا

تصوير
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© Bogn Engiadina Scuol

© Hotel Seehof Davos

© Bogn Engiadina Scuol, © Grand Resort Bad Ragaz / Photography by Twin 
the World, © Global Image Creation / 7132 Hotel, Vals

الصحة والعافية

تقوم الطبقة األرستقراطية واملؤلفون والشعراء وما شابه ذلك 

بالتوّجه إىل مدن السبا يف غراوبوندن منذ منتصف القرن 

الثالث عرش امليالدي. من الحاممات الحرارية إىل املنتجعات 

الصحية الرائدة، هناك يشء يستمتع به كل نوع من املسافرين 

الصحيني عشاق االستجامم.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• بوغن إنجيادينا

• تامينا ثريمي

• 7132 ثريم

• تور دا لني

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

تصوير

تامينا ثريمي بوغن إنجيادينا 7132 ثريم

تصوير



20 © Chur Tourismus, © Engadin St. Moritz Tourismus,  
   © Chasa Montana Hotel & Spa, 

© Landquart Fashion Outlet

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

تصوير

© Engadin St. Moritz Tourismus / Gian Giovanoli

التسّوق

مشهد التسوق يف غراوبوندن متنوع ونابض بالحياة، وميتد 

من املنتجعات املعفاة من الرضائب إىل األزياء الراقية يف فيا 

سريالس، سان موريتز.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• عرب سريالس يف سان موريتز

• متاجر األزياء الندكفارت

• البلدة القدمية خور

• منتجع سامناون املعفى من الرضائب

تصوير

البلدة القدمية كور عرب سريالس سامناون املعفى من الرضائب



2322

© Grand Resort Bad Ragaz

© Kulm Hotel St. Moritz

© Rhaetian Railway, © Global Image Creation / 7132 Hotel, Vals,  
   © Engadin St. Moritz Tourismus

الرفاهية

تشتهر باملنتجعات الصحية ذات املستوى العاملي واملنتجعات 

األنيقة واملطاعم الحائزة عىل نجمة ميشالن وشوارع التسوق 

الشهرية، والحياة الرائعة يف غراوبوندن.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• جراند ريزورت باد راجاز

•مطعم 7132 سيلفر

• غالشييه اكسربيس

اكسلنس كالس

• فيا سريالس سان موريتز

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

تصوير

تصوير

غالشييه اكسربيس اكسلنس كالس 7132 سيلفر عرب سريالس سان موريتز
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تصوير

© Grand Resort Bad Ragaz

© Global Image Creation / 7132 Hotel, Vals, © Grand Resort Bad Ragaz,   
     © Graubunden Tourism / Gian Giovanoli

© Engadin St. Moritz Tourismus /  Christof Sonderegger

فن الطهي 

أربعة مقومات تجعل من عطلة عشاق الطعام يف غراوبوندن 

مميزة للغاية: املأكوالت اإلقليمية من مناطق يتحدث قاطنيها 

3 لغات )األملانية واإليطالية والرومانشية( واملناظر الجبلية 

التي ال مثيل لها وأنواع النبيذ اللذيذة من وادي الراين باإلضافة 

إىل حسن الضيافة.

تشمل املعامل البارزة ما ييل:

• مطعم 7132 سيلفر

• ميمورايز سيفني فاسمر

•تارت اينجادين 

•املأكوالت السويرسية

اعتامدات الصور )من اليسار إىل اليمني(:

7132 سيلفر ذكريات سيفني فاسمر املأكوالت السويرسية

تصوير
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  بحرية كوما



باد راجاز 

سوف يسعد األطفال بتكوين 
صداقاتهم مع الدببة يف بارينالند 

يف محمية أروزا، الذي يُعترب املكان 
املفضل للعائالت.

استئجار قارب يف بحرية أوبرييس

محاطاً بالقمم والغابات الكثيفة، استأجر 
قارباً واستمتع باملناظر الرائعة للطبيعة 

املحيطة.

اركب الدراجة عىل املسار الرسيع يف أروزا

تعترب منحدرات أروزا الشاسعة مثالية 
لركوب الدراجات يف الجبال، وهي مثالية 

لركوب الدراجات بسعادة عرب الوديان 
العميقة.

استمتع بسحر الجبال 

هناك بعض اإلطالالت التي تتفوق عىل 
تلك املوجودة يف قمة أروزا فايسهورن. 

استمتع مبناظر الجبال الشامخة املمتدة 
عىل طول الطريق من فاليه السويرسية إىل 

منطقة تريول النمساوية.

املناطق 

29

فندق تشوغن جراند أروزا

مميزات الفندق:
 فندق مجموعة تشوغني• 
 سبا تشوغني بريغوس• 
 4 مطاعم • 
 خدمة التزلج من وإىل الفندق• 
 غرف مصممة من قبل املهندس املعامري السويرسي• 

يقع فندق تشوغني جراند يف أكرث بقعة مشمسة يف أروزا، 
وكان له دور فعال يف اعتبار أروزا كمنتجع التزلج املرموق 

الذي تراه اليوم ويتميز مبوقع رائع يف جبال األلب يبلغ 
ارتفاعه 1801 مرتاً فوق مستوى سطح البحر.

128 الغرف واألجنحة

© Arousa Tourismus

تصوير

العنوان واالتصال

فندق تشوغن جراند

تشوغنتورويغ 1

7050 أروزا  

+41 81 378 99 99 

info@tschuggen.ch

tschuggencollection.ch/
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جراند ريزورت باد راجاز

مميزات الفندق:
• سبعة مطاعم

• مطاعم حائزة عىل نجمة ميشالن IGNIV وميموريز 
• ملعبني للجولف

• نادي لألطفال والشباب
• منتجع صحي حراري عاملي املستوى مبساحة 13,350 مرت مربع

• مركز طبي وعيادة

للحصول عىل الوجهة النهائية لتجديد النشاط املايئ، ميكنك 
اإلقامة يف جراند ريزورت باد راجاز- وهو فندق جميل 

مستوحى من التقاليد القدمية لالستحامم.

باد راجاز 

تقع يف مقدمة بيزول األلبي التي 
تلوح يف األفق مدينة السبا الجميلة 

باد راجاز . إنها موطن لواحد من 
أبرز املنتجعات الصحية واملنتجعات 

الصحية الفاخرة يف العامل، حيث 
يأيت زوار باد راجاز من كل مكان 

لالستمتاع باملياه العالجية الشهرية يف 
مضيق تامينا.

االستحامم يف املياه الشافية

هيكل أبيض المع من الزجاج واملاء 
والضباب الغائم، إن تامينا ثريمه الحراري 

هو الحامم العام يف املدينة والوجهة يف حد 
ذاته.

انغمس يف الطبيعة

العب الجولف يف الصباح عىل الواحات 
الخرضاء أو ادفع حدودك قليال وتنزه يف 

الجبل املحيل لـ باد راجاز.

السباحة مع الحوريات 

اصطحب األطفال إىل السبا العائيل الذي 
تم افتتاحه حديثا يف منتجع جراند باد 

راجاز وشاهد حامسهم وهم يلعبون يف 
األلعاب املائية الخاصة بهم.

العنوان واالتصال

منتجع جراند ريزورت باد راجاز 

شارع برنارد سيمون شرتاسيه

7310 باد راجاز  

+41 81 303 30 30

reservation@resortragaz.ch  

www.resortragaz.ch/en

املناطق 

© Grand Resort Bad Ragaz

تصوير

242 الغرف واألجنحة
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© Grand Resort Bad Ragaz

تصوير
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© Andrea Badrutt

تصوير

شيلريينا

تستحوذ هذه املدينة الصغرية 
الجميلة عىل قلوب الزوار، حيث 

تستقطب أشعة الشمس أكرث من أي 
مكان آخر يف إنجادين، حيث تتكون 
قريتها الساحرة من منازل إنجادين 

التقليدية.

انطلق إىل الجبال

اركب التلفريك إىل منطقة سان موريتز 
كورفيجليا الجبلية والتزلج الساحرة 

واستمتع بشبكة إنجادين العليا الواسعة 
من مسارات الغابات واملروج الشاسعة.

االستحامم يف بحرية جبال األلب

اتعد بحرية ستاز واحدة من أكرث البحريات 
رومانسية يف اينجادين العليا، وهي بركة 

مجيدة محاطة بغابة شتاز الواسعة. وميكن 
الوصول إليها عن طريق نزهة سهلة عرب 
آفاق الجبال، كام وميكن الوصول البديل 

عن طريق عربة تجرها الخيول.

املناطق 

العنوان واالتصال

فندق تشيسا روساتش

عرب سان جيان 7

7505 شيلريينا / شالرينا

+41 81 837 01 01

hotel@rosatsch.ch

www.rosatsch.ch/en

فندق تشيسا روساتش

مميزات الفندق:
• عمر املبنى 300 عام

• ثالثة مطاعم
• سبا مريح مع ساونا وحامم بخار

جنة للخرباء، تشتهر يف املنطقة باسم "موطن الطعام" مع 
ثالثة مطاعم تقدم املأكوالت اإلقليمية.

37 الغرف واألجنحة
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فندق كريستا باالس

مميزات الفندق:
• مرافق سبا مبساحة 1200 مرت مربع

• مركز العافية الطبي
• "شتازيوم دا باش" - مركز متخصص للتميز لألنشطة والرياضة يف 

الهواء الطلق
• عدد 2 مطاعم من الدرجة األوىل

• صالون فوندو

تم بناء فندق كريستا باالس يف عام 1906، ويجمع بني 
السحر التاريخي واألناقة والهندسة املعامرية عىل طراز فن 

اآلرت نوفو.

العنوان واالتصال

فندق كريستا باالس

عرب مايسرتا 75

7505 شيلريينا / سان موريتز

+41 81 258 57 57

mail@crestapalace.ch 

www.crestapalace.ch
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تصوير
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كور

تسحر أقدم مدينة يف سويرسا الزوار 
مبوقعها الجبيل الجميل وأزقتها 

امللتوية ومبانيها التاريخية. وهي 
تشكّل نقطة انطالق مثالية الكتشاف 
مزارع الكروم القريبة يف غراوبوندن.

استكشف املدينة القدمية كور

كور هي أقدم مدينة يف سويرسا وواحدة 
من أكرث املدن التي تم الحفاظ عليها 

بالكامل يف سويرسا. يكتشف الزوار من 
جميع أنحاء العامل معاملها الخالبة أثناء 

نزهة ممتعة أو يف جولة يف املدينة بصحبة 
مرشد عرب األزقة املتعرجة.

التنزه  عند جبل كور املحيل

اركب التلفريك من وسط املدينة إىل هضبة 
برامربويش العالية لالستمتاع بإطالالت 

بانورامية فريدة وطبيعة ال تصدق.

املناطق 

فندق شترين كور

مميزات الفندق:
• مركز محوري يف الطهي

• مطعم بوندنري شتوب" بـ 14 نقطة من نقاط  غولت ميالو
• قبو خاص مع أكرب قبو يف املنطقة

مجموعة مختارة من النبيذ األبيض واألحمر والورد

يقع فندق شترين الغني بالتقاليد يف وسط كور، ويقدم 
الطعام اللذيذ والنبيذ من كور وغراوبوندن ألكرث من 300 

عام.

العنوان واالتصال

فندق شترين كور

ريشسغاسيه 11

7000 كور

+41 81 258 57 57

info@stern-chur.ch

stern-chur.ch/home-en

70 الغرف واألجنحة
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© Rhaetian Railway  

© Rhaetian Railway
4140 تصوير

تصوير تشتهر الرحلة بأنها أعىل سكة حديد لعبور جبال األلب، 
وتتسلق الرحلة إىل األنهار الجليدية املتأللئة قبل النزول إىل 
أشجار النخيل يف إيطاليا باألسفل. ويتمتع الخط الواصل بني 

ثوسيس - فالبوشيافو - تريانو مبكانة الرتاث العاملي لليونسكو، 
وبفضل العربات البانورامية الحديثة ضمن القطار، ميكن 

للضيوف االستمتاع بإطالالت مفتوحة وممتدة عىل آفاق جبال 
األلب البكر وراءها.

السكك الحديدية الريتية هي شبكة سكك حديدية جبلية تربط خطوطها إيطاليا بسويرسا عرب متاهة طويلة من الوديان الواسعة 
واألنفاق واملسارات الجبلية املتعرجة. ميكن لعشاق السكك الحديدية االستمتاع بعدد من التجارب املختلفة التي ترتاوح من مواقع الرتاث 

العاملي لليونسكو والقطارات البخارية وسيارات بوملان الفاخرة والعربات ذات املناظر الخالبة املفتوحة وعربات الطعام الذواقة، عىل 
سبيل املثال ال الحرص.

السكك الحديدية هي موطن الثنني من خطوط السكك الحديدية األكرث شهرة يف العامل: برينينا اكسربيس وغالشييه اكسربيس. يوصف 
غالشييه اكسربيس بأنه "أبطأ قطار رسيع يف العامل". يتضمن رحلة بانورامية مدتها مثاين ساعات تعرب جبال األلب السويرسية من سان 
موريتز إىل زيرمات، وتعرب أكرث من 291 جرسا وعرب 91 نفقا عىل طول الطريق. برينينا إكسربيس هو خط آخر ملشاهدة معامل املدينة 

يشق طريقه عرب سلسلة جبال برينينا وصوال إىل تريانو، إيطاليا.

السكك الحديدية الرايتية



© Destination Davos Klosters / Andrea Badrutt

تصوير
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دافوس 

موطن الحياة الليلية املتأللئة، تشتهر 
أعىل مدينة يف أوروبا بالوديان 
الجليدية املذهلة البكر التي مل 

ميسها أحد، وبحريات جبال األلب، 
واملغامرات العائلية، وركوب القطار 

عرب الجسور التاريخية.

ركوب الخيل والعربة عرب وادي ديشام

يأيت البعض إىل دافوس لحضور الحفالت، 
والبعض اآلخر للجغرافيا السياسية، لكن 
جاملها الحقيقي يكمن يف وادي ديشام 

القريب - وجهة ساحرة للنزهات عرب 
األرايض الجليدية.

اركب القطارات عرب خطوط السكك 
الحديدية الريتية عىل أعىل جرس 

دافوس هي محطة الثنني من أشهر 
خطوط السكك الحديدية يف العامل: برينينا 

اكسربيس وغالشييه اكسربيس، وهي 
موطن جرس  فيزن، الذي يُعد تحفة فنية 
ذات ستة أقواس وأعىل جرس عىل للسكك 

الحديدية الريتية.

املناطق 

فندق ألبني جولد

مميزات الفندق:
• سبا ألبني مبساحة 1200 مرت مربع

• نادى االطفال والشباب
• واجهة مستقبلية ذات لون ذهبي من تصميم

املهندسني املعامريني يف ميونيخ، أوكيوس
• تركيب خفيف صممه فنان مقيم يف لندن، موريتز فالدميري

• صالة السيجار ، مصنع الجنب، حديقة األعشاب

يقع فندق ألبني جولد بني جبال األلب الكربى يف غراوبوندن 
التحفة املعامرية. تم تزيني كل غرفة من الغرف ال 216 
واألجنحة ال 38 بحاممات رخامية ورشفات خاصة، وكلها 

تطل عىل الجبال والوديان وراءها.

العنوان واالتصال

فندق ألبني جولد

شارع باسلرشرتاسه 9

7260 قرية دافوس

+41 81 414 04 00

info@alpengoldhotel.com

alpengoldhotel.com/en/ 
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فندق بريسايز تيل سيهوف دافوس 

مميزات الفندق:
• مطعمني

• سبا بيالفيتا
• سبعة أجنحة سويرسية من خشب الصنوبر

تم تجديد هذا الفندق التقليدي ذو ال 5 نجوم مؤخرا، 
ويتميز مبزيج متناغم من التاريخ والحداثة.

4544

فندق هارد روك

مميزات الفندق:
• 20 جيتاراً فيندر إلنشاء استوديو.

• روك سبا
• مطعم وبار عىل السطح

• مناظر جبلية بزاوية 360 درجة

يجمع فندق هارد روك بني تجربة هارد روك األيقونية 
وجامل جبال األلب السويرسية - مام يخلق أجواء ال مثيل 

لها.

العنوان واالتصال

فندق هارد روك

شارع توبيلموهليشرتاسه 2

7270 دافوس

+41 81 415 16 00

info@hrhdavos.com

www.hardrockhotels.com/davos 

العنوان واالتصال

فندق سيهوف

املمىش 159

7260 قرية دافوس

+41 81 417 94 44

info@seehofdavos.ch 

www.seehofdavos.ch
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فندق غريشا

مميزات الفندق:
• 5 مطاعم

يقدم فندق غريشا دافوس مفهوًما فريًدا من نوعه مع 
خشب أنيق وغني وأثاث جميل يف جميع الغرف واألجنحة. 
املبنى يقع مبارشة أمام خط سكة حديد ياكوبسهورن وعىل 

بعد دقائق معدودة فقط من املنحدرات.

العنوان واالتصال

فندق جريشا

عرب طريق تالشرتاسه

7270 دافوس

+41 81 414 97 97

info@hotelgrischa.ch

www.hotelgrischa.ch/en/home

93 الغرف واألجنحة
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تصوير

49

فليمز الكس

عندما تزلج رواد التزلج عىل الجليد 
ألول مرة عرب املنحدرات املجهزة، 

فعلوا ذلك هنا يف فليمز الكس. تقدم 
رسيعا 40 عاما وال تزال تعترب قبلة 
ملامرسة املغامرات يف الهواء الطلق.

السباحة يف وادي البحريات املتأللئة

إذا كنت قد مللت من اإلجازات الشاطئية، 
فقم باالنتقال عىل الفور إىل مياه جبال 

األلب يف بحرية كومايس - أجمل بحرية يف 
سويرسا.

انطلق يف مغامرة عرب مضيق الراين 

جرب "جراند كانيون" الصغري يف سويرسا 
عن قرب وبشكل شخيص عندما تتدرب عرب 

مناظرها الطبيعية الربية الصخرية.

تنزه بني الرباري 

استمتع مبنطقة ساردونا التكتونية الرائعة 
املدرجة يف قامئة اليونسكو للرتاث العاملي.

املناطق 

فالدهاوس فليمز، منتجع وسبا جبيل

مميزات الفندق:
• سبا والدهاوس الصحي الحائز عىل جائزة، مبساحة 3000 

مرت مربع
• بركة سباحة طبيعية

وجهة أيقونية تألقت عرب العصور من الزمن الجميل )بيل 
ايبوك(، والعرشينات الصاخبة، واأللفية الجديدة، ومؤخرا، تم 

الكشف عن تجديدها الفخم.

العنوان واالتصال

فالدهاوس فليمز

عرب ديل بارك 3

7018 فليمز

+41 81 928 48 48 

info@waldhaus-flims.ch

www.waldhaus-flims.ch/en/ 
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منتجع روكس ريزورت

مميزات الفندق:
• تقع يف محطة مصعد الكس

• 8 مطاعم
• سبا والعافية

• 9 متاجر 

فندق روكرسيزورت هو عضو يف مجموعة فنادق التصميم 
)ديزاين(، حيث ميتزج الطابع الحرضي والطبيعة بانسجام. 

مناسب للعائالت ويقع مبارشة يف محطة مصعد الكس، يعيد 
فندق روكرسيزورت مفهوم عطلة جبال األلب.

العنوان واالتصال

منتجع روكس ريزورت

عرب طريق مورشيتج 15

7032 الكس

+41 81 927 97 97

reservation@rocksresort.com 

www.rocksresort.com

144 الغرف واألجنحة



شقق بيكس باليس

مميزات الفندق:
• سبا السيندا مبساحة 850 مرت مربع

• يتوفر مطعم بالفندق

يجمع فندق وسبا بيكس باليس للشقق الفندقية املصمم 
حديثًا بني راحة فندق 4 نجوم وراحة الشقق. ويقع يف قلب 
فليمز، بالقرب من البحريات النقية مع إطالالت رائعة عىل 

جبال األلب.

5352

فندق هايدي فليمز

مميزات الفندق:
• يتوفر مطعمني

• قسم رعاية األطفال
• متاجر وسينام

• سبا صحي مبساحة 1000 مرت مربع )10763 قدماً مربعة(

يوفر فندق هايدي فليمز، وهو عضو يف مجموعة فنادق 
التصميم، إمكانية الوصول إىل مغامرات جبال األلب عىل 
مدار العام. كام وتقع جميع الغرف واألجنحة يف الطابق 

العلوي، ويضم كل منها تراس ونافذة بانورامية. يُقّدم 
الفندق نفسه الشوكوالته والخبز، وورش عمل الديناصورات، 

باإلضافة إىل مخترب الروبوتات وأكرث من ذلك بكثري.

العنوان واالتصال

فندق هايدي فليمز

عرب نوفا 80 

7017 فليمز

+41 81 415 16 00

info@hrhdavos.com

www.hardrockhotels.com/davos 

العنوان واالتصال

بيكس باليس

عرب طريق أوليتش1

7031 الكس 

+41 81 417 94 44

info@seehofdavos.ch 

www.seehofdavos.ch
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منتجع براداس

مميزات الفندق:
• حامم سباحة وساونا مبساحة 500 مرت مربع

• نادي براداس لألطفال
• توصيل الخبز الطازج صباحاً

منتجع صيفي يقع عىل شواطئ بحرية بريجلز الجميلة، 
تشمل اإلقامة يف منتجع براداس شقق برمييوم هوليداي 

الجديدة التي تتضمن االستوديوهات والشقق املكونة من 
ثالث غرف نوم.

العنوان واالتصال

منتجع براداس

عرب طريق بالون روين 44

7165 بريل / بريجلز

+41 81 927 97 97

reservation@rocksresort.com 

www.rocksresort.com
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تصوير

لينزرهايده

يقع منتجع لينزرهايده يف جبال 
األلب عىل جانبي بحرية هايدي 

يس، وهو يُذهل الضيوف بروعته 
الجبلية املشجرة واألجواء الشعبية غري 

الرسمية. تحظى لينزرهايده بشعبية 
لدى العائالت وأولئك الذين يحبون 

الهواء الطلق.

تزحلق عىل أطول مسار للتزحلق يف 
سويرسا

قد تكون ديب هي األفضل يف بناء أكرب 
وأطول، لكن غراوبوندن حصلت عىل 

الجائزة لبناء أطول مسار للتزحلق. تفتخر 
بوجود 31 من االنحناءات واالنعطافات 
وبطول 3060 مرت )10039 قدم(، وليك 

نكون صادقني - ليس فقط األطفال الذين 
سيستمتعون بهذه الرحلة. اركب املصعد 

ذو األربعة مقاعد إىل األعىل، ثم استند 
عىل املنحنيات واستمتع بهواء جبال األلب 

النقي واملناظر الرائعة! بعد ذلك، اخترب 
مهاراتك يف حديقة الحبال أو عىل خط 

االنزالق العجيب.

إتقان ركوب املنحدرات يف منتزه الدراجات 
يف لينزرهايده 

إن منتزه الدراجات يف لينزرهايده يقع 
بني محطة شارموا الوسطى ومحطة وادي 
روثهورن. مهام كان مستوى خربتك، فإن 

خمسة طرق متفاوتة الصعوبة توفر 
مغامرة فريدة لركوب الدراجات.

املناطق 

انغمس يف الفوندو والراكليت واألطباق املحلية

تقدم العديد من املطاعم مجموعة مختارة من أطباق غراوبوندن التقليدية. سواء كنت يف حالة مزاجية ألجواء مطاعم بنجوم غولت 
ميالو وميشالن أو تفضل مطعام مريحا يقع يف الجبال، فإن الخيارات كثرية ال حرص لغري محدودة.

جّدف مبركب يف بحرية هيديس 

ساحرة وخالبة مبقاييس متساوية، بحرية هايديس هي البحرية املحلية يف لينزرهايده. وتشكل مركزاً لجميع األلعاب املائية، حيث تتدفق 
العائالت هنا يف الصيف الستئجار مركب الدواسات، قوارب التجديف وقوفاً، قوارب الكاياك وما شابه ذلك. يف الواقع، هناك الكثري من 

املراكب املائية ذات املظهر املمتع بحيث ميكن بسهولة قضاء يوم كامل يف تجربة واحدة تلو األخرى. إذا كنت تفضل املشاهدة من 
الشاطئ، فإن الكشك واملطعم املبهج املطل عىل املياه املتأللئة يشكالن مكانا مثاليا لقضاء وقت الفراغ عىل ضفاف البحرية. هناك أيضا 

مسارات للميش حول البحرية، أما الوصول النهايئ فهو، بالطبع، عن طريق الحصان والعربة.

تكوين صداقات مع جلويب والسناجب

يشتهر جلويب يف األجزاء الناطقة باألملانية يف سويرسا، وهي شخصية كرتونية سويرسية يشار إليها أحيانا باسم مييك ماوس السويرسي. 
رمبا ال يعرف بها أطفال دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن طرقه املمتعة والغريبة سيحبها األطفال الذين يتبعون طريقه 

عىل الفور. تم افتتاح مسار جلويب للميش ملسافات طويلة حديثا يف عام 2018، ويتألف من 13 محطة يرشح فيها جلويب بشكل هزيل 
موضوعات مثل الطبيعة والتكنولوجيا بطريقة تفاعلية. للراغبني يف االقرتاب من صديق غراوبوندن ذو الفراء، السنجاب، فإن )غابة 

السنجاب( هو املكان املثايل للتنزه. تذكر أن تحرض معك البندق لتقرتب أكرث من املروضني الذين ينطلقون عرب املسار.

تصوير
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منتجع فالبيال

مميزات الفندق:
• مطعم عدد 2

"Tor da Lenn" - برج صحي من خمسة طوابق •
• ملعب تنس وحامم سباحة وصالة ألعاب رياضية

• نزل خاص لألطفال مبساحة 450 مرتاً مربعاً تم إنشاؤه بواسطة 
ليغو

ميكن للضيوف االستمتاع مبختلف خيارات الرتفيه املوسمية 
عىل مدار العام، مبا يف ذلك رياضة امليش ملسافات طويلة 

واالسرتخاء يف الطبيعة وركوب الدراجات يف الجبال والتزلج 
والتزحلق.

فندق كرونه كورفالدن

مميزات الفندق:
• منطقة عافية مبساحة 200 م 2 مع جاكوزي ، فنلندي

ساونا، ساونا حيوية، حامم بخار، كابينة األشعة تحت الحمراء،
غرفة لالسرتخاء، صالة

• عىل مسافة قريبة من براداشري
• قبو معدات التزلج والدراجات

تقع جميع الغرف املزدوجة البالغ عددها 187 غرفة 
يف وسط واحدة من أجمل مناطق غراوبوندن يف وسط 

قرية كورفالدن، وهي مؤثثة بسخاء، وتوفر رشفات خاصة 
وإطالالت ملهمة عىل الجبال املحيطة.

العنوان واالتصال

فندق كرونه كورفالدن

كورفالدن، شارع هوبشرتاسه 155

سويرسا 7075- كورفالدن

+41 81 552 57 57 

info@kronechurwalden.ch

www.kronechurwalden.ch/en/ 

العنوان واالتصال

منتجع فالبيال

فوا سيلفا 4

7077 فالبيال

+41 81 385 08 08

hotel@valbellaresort.ch 

valbellaresort.ch  

187 الغرف واألجنحة 130 الغرف واألجنحة
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تصوير

سامناون

هناك ثالثة سحوبات لفصل الصيف 
يف سامناون: امليش ملسافات طويلة 
وركوب الدراجات والتسوق املعفى 

من الرضائب. اعتاد املهربون 
السابقون الذين كانوا يف السابق مرتعا 

للممنوعات عرب الحدود، عىل حزم 
حقائب الظهر الخاصة بهم بالبضائع 
من النمسا وبيعها ألولئك املوجودين 

يف سويرسا.

السري عىل مسار املهربني

تقع يف املثلث السويرسي والنمساوي 
واإليطايل، نفس املسارات التي سافر إليها 

املهربون ذات مرة أصبحت اآلن مناطق 
صيد سعيدة لجميع األشياء الرياضية 

والخارجية.

االستمتاع بإطالالت عرب الحدود 

بالنسبة ألولئك الذين يستمتعون بحداثة 
رؤية بلدين أمامهم، فإن ركوب التلفريك 
من القرية حتى Alp Trider Sattel أمر 

ال بد منه.

التسوق املعفى من الرضائب 

سامناون هي املدينة الوحيدة التي ميكن 
فيها للمصطافني أخذ اسرتاحة من ضغوط 
األنشطة الخارجية مللء حقائبهم بالسلع 

املعفاة من الرضائب.

املناطق 

فندق وسبا تشاسا مونتانا

مميزات الفندق:
• 1500 مرت مربع مونتانا سبا آند وتراس مشمس

• التسوق املعفى من الرسوم الجمركية
• 3 مطاعم

يقع فندق تشاسا مونتانا عىل ارتفاع 1850 مرتا )6069 
قدما(، ويوفر إطالالت جميلة عىل الجبل. كام وميكن 
للضيوف االستمتاع بالغداء عىل الرتاس املشمس أثناء 

االستمتاع بإطالالت عىل جبال سامناون.
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العنوان واالتصال

فندق تشاسا مونتانا

شارع دورفسرتاس 30

7563 قرية سامناون

+41 81 861 9000

info@hotelchasamontana.ch

www.hotelchasamontana.ch/en 

54 الغرف واألجنحة
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تصوير
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تصوير

شكول

تشتهر بحامماتها الرومانية األيرلندية 
والينابيع املعدنية الفريدة، وقد أىت 

إىل مدينة شكول ممثلو ا الطبقة 
األرستقراطية والشعراء والزوار  منذ 
منتصف القرن الثالث عرش امليالدي.

استحم مثل الروماين دقيقة واحدة، 
واأليرلندي يف الدقيقة التالية

أقسم الرومان بخصائص البخار املريحة 
املساعدة عىل االسرتخاء، بينام وضع 

األيرلنديون إميانهم يف الهواء الساخن 
والجاف. أما الحامم الحراري يف بون 

اينجادين فقد دمج بني االثنني معاً لخلق 
طقوس استحامم واحدة هي األوىل من 

نوعها يف سويرسا.

واجه الدببة والذئاب وكل األشياء الربية 

يعود تاريخ أول حديقة وطنية يف أوروبا 
إىل أواخر القرن التاسع عرش، وتجمع 

حوايل 170 كيلومرت مربع )65 ميل مربع( 
من املناظر الطبيعية. تستضيف الحديقة 

الرحالت املصحوبة مبرشدين وأنشطة 
لألطفال واملعارض.

املناطق 

فندق بلفيدير

مميزات الفندق:
• دخول يومي غري محدود إىل إنجادين باد

شكول والحافالت والسكك الحديدية الجبلية
• فيتا نوفا سبا

• 3 مطاعم وتراس مشمس

يقع فندق بيلفيدير يف شكول يف إنغادين السفىل، وهو 
فندق عرصي وصحي وعائيل مع مبنى رئييس تقليدي يسعد 

الضيوف منذ عام 1876.

81 الغرف واألجنحة

العنوان واالتصال

فندق بلفيدير

شارع شرتادون 330

7550 شكول

+41 81 861 06 06

info@belvedere-scuol.ch

www.belvedere-scuol.ch
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تصوير

سان موريتز

من املؤكد أن سان موريتز ال تحتاج 
إىل مقدمة. عىل الرغم من أنه من 

املثري لالهتامم، قبل صعودها إىل 
النجومية الشتوية، كانت مجرد بلدة 
صغرية يف وادي إنجادين أكرث احرتاما 
ألنشطتها الصيفية وينابيعها املعدنية 

العالجية. سواء كنت من عشاق 
الهواء الطلق أو ترغب يف االسرتخاء يف 
رفاهية تامة )أو القيام ببعض األمرين 
معا( - تقدم سان موريتز شيئا ممتعاً 

للجميع.

تسوق مثل بطلة هوليوود

إذا كانت إثارتك تأيت من فتح دفرت جيبك، 
فإن منطقة التسوق فيا سريالس أمر ال 

بد منه. يف الواقع، قد تكون سان موريتز 
صغرية، لكنها تشكل قوة بارزة يف عامل 

املوضة. للحصول عىل يشء أكرث سويرسية، 
جرب دار الم كاشمر هاوس، وهو بوتيك 

مدار عائليا يبيع الثياب الجاهزة عالية 
الجودة منذ عقود - بالتأكيد الطريقة األكرث 

أناقة للبقاء دافئا!

تناول تورتة إنجادين اللذيذة 

تعد سان موريتز قبلة حقيقية للذواقة 
عشاق الطعام، وتضم واحدا من كل عرشة 
مطاعم حاصلة عىل تصنيف مطعم عاملي 
املستوى. هذا ليس مفاجئا، نظرا لسمعة 
مدينة جبال األلب املشمسة يف كل يشء 

راٍق.  أما بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون 
إىل إرضاء وإشباع حليامت التذوق لديهم، 

فإن تورتة الجوز انجادين هي املتعة 
املطلقة املليئة بالكرمية والكراميل والجوز 

املكتنز.

املناطق 
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© Engadin St. Moritz Tourismus

© Engadin St. Moritz Tourismus / Gian Giovanoli

استكشاف املسارات ذات الطابع الخاص

يشتهر وادي إنجادين بقممه العالية املثرية واملروج املورقة والسامء الزرقاء الخالية من الغيوم. ولكن بعد ذوبان الثلوج، يتم الكشف عن 
غطاء أخرض من املراعي الخرضاء املغطاة بالزهور الربية، مام يجعلها خلفية مثالية الستكشاف املنطقة سريا عىل األقدام. ميكن العثور عىل 

أروع املناظر يف مناطق كورفيجليا وكورفاتش وديافوليزا ، ولكن ميكن القول إن املنظر من "موأتاس موراغل" هو األجمل.

استمتع بأخذ حامم شميس يف أوقات الفراغ بجانب البحرية 

يف فصل الشتاء، تعد بحرية سان موريتز ساحة مجمدة إلقامة سباقات الخيل والبولو ومباريات الكريكيت وكل األشياء الرائدة، ولكن يف 
الصيف، يتوىل املجدفون والقوارب الرشاعية والصيادون وألواح التجديف وقوفاً. مهام كانت رياضتك، توجه إىل ضفاف البحرية يف الصباح 

الباكر ملشاهدة أول أشعة الشمس ترتاقص عىل سطح مياه البحرية.

استكشف جامل مضيق فياماال  

عىل طول الطريق من سان موريتز إىل لينزرهايده، انعطف إىل مضيق فياماال املهيب. حيث تشكلت من الجليد الجليدي ومياه نهر 
هيهينرتهاين، ال تزال هناك آثار حية للتاريخ الرائع لهذا املكان الفريد.

شاهد الليل يتحول إىل نهار وأنت تتنزه إىل القمة

ميكن لسائقي الدراجات الجبلية االستمتاع بأكرث من 400 كم )248 ميل( من املسارات والطرق املحددة. ننصحك بـ كورفيليا التي تتميّز 
بالتدفق ومسارات جبال األلب األحادية. من أبرز ما مييز الناهضني مبكرا رشوق الشمس عىل  بيز ناير. كام وتفتح السكك الحديدية 

والتلفريك قبل الفجر حتى يتمكن راكبو الدراجات من الوصول إىل قمة محطة بيز ناير ، التي ترتفع بشكل مهيب إىل 3056 مرتا 
)10026 قدما(. رتقب يف خشوع، بينام تبدأ الشمس يف الظهور من خلف قمم الجبال، وتحول الليل إىل نهار.

ركوب السكك الحديدية 

يعد خط برينينا اكسربيس الشهري أعىل رحلة فعلياً بالسكك الحديدية يف أوروبا، وميكن القول إنها األجمل يف العامل. حيث يربط هذا 
الخط بني جبال األلب السويرسية واإليطالية، ميكن لعشاق السكك الحديدية عبور الجسور املعلقة فوق الوديان شديدة االنحدار، 
واالستمتاع باملناظر الرائعة للبحريات الزرقاء الجليدية، والرهبة من عجائب سلسلة جبال برينينا ونهر بيز بالو الجليدي عىل التوايل.

تصوير
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فندق الودينيال

مميزات الفندق:
• سبا صحية للعافية

• مطاعم متنوعة
• إطالالت خالبة عىل البحرية

يفتح فندق الودينيال عىل مدار السنة، ويتمتع مبوقع هادئ 
يف سان موريتز. تم تأثيث جميع غرف الضيوف بأثاث من 
خشب الصنوبر السويرسي، وتوفر غرفة الجميلة إطالالت 

خالبة عىل البحرية وقمم الجبال املحيطة.

العنوان واالتصال

فندق الودينيال

عرب تيجياتشا 17

7500 سان موريتز

+41 81 836 00 00

info@laudinella.ch

 www.laudinella.ch/en

165 الغرف واألجنحة
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فندق كومل سان موريتز

مميزات الفندق:
• خمسة مطاعم

• كومل سبا سان موريتز مع حامم سباحة داخيل بطول 20 مرت )65 
قدم(

• ملعب كومل للجولف املكون من 9 حفر )أقدم ملعب جولف يف 
سويرسا(

• 3 مالعب تنس
• نادي مارموتا لألطفال

يعد هذا الفندق عضوا يف الفنادق الرائدة يف العامل، 
وهو فندق حاصل عىل درجات فريتشوزو وغولت ميالو 

السويرسي لعام 2018 ، ويتميز بأجواء ال تُضاهى من 
الفخامة والتقاليد والراحة الحديثة والضيافة الدافئة.

فندق مونوبول البوتييك

مميزات الفندق:
• بالقرب من قطار شانتاريال الجبيل املائل

• سبا ومركز لياقة عىل السطح مع إطالالت عىل البحرية
MONO املطعم اإليطايل املتوسطي •

يتمتع فندق مونوبول البوتييك مبوقع مثايل بني املطاعم 
والبوتيكات والبارات يف منطقة املشاة يف سان موريتز، ويضم 

بار سكاي عىل السطح مع إطالالت خالبة عىل البحرية.

العنوان واالتصال

فندق مونوبول البوتييك

عن طريق مايسرتا 17

7500 سان موريتز

+41 81 837 04 04

artboutique@monopol.ch

www.monopol.ch

العنوان واالتصال

فندق كومل سان موريتز

عرب فيغليا 18

7500 سانتموريتز

+41 81 836 80 00

info@kulm.com

kulm.com/en   

164 الغرف واألجنحة
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كرونينهوف بونرتيسينا

مميزات الفندق:
• عضو يف فنادق سويس ديلوكس

• مطعم الذواقة كرونينشتوبيل الحائز عىل جوائز
• 2000 مرت مربع )21.567 قدًما مربعة( سبا كرونينهوف مبا يف 

ذلك حامم سباحة داخيل ال متناهي بطول 20 مرتًا )65 قدًما(
• نادي كرونشن لألطفال

يقع فندق جراند كرونينهوف عىل بعد ستة أميال من سان 
موريتز، ويقدم أفضل ما يف العاملني - فرصة لالستمتاع بربيق 

سان موريتز أثناء اإلقامة يف قرية جبلية هادئة.

العنوان واالتصال

فندق جراند كرونينهوف

عرب مايسرتا 130

7504 بونرتيسينا

+41 81 830 30 30

info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/en

فندق سان جيان

مميزات الفندق:
•  الوصول إىل مركز أوفافريفا الرتفيهي

•  مطعمني
• سبا ومسبح ومركز للياقة البدنية

• رشفة مشمسة

يجمع فندق سان جيان بني السحر والراحة واألناقة، ويضم 
غرفاً كبرية وفاخرة وسبا، وإمكانية الوصول املبارش إىل 

تلفريك سان موريتز.

العنوان واالتصال

فندق سان جيان

عرب طريق سان جيان 23

7500 سان موريتز

+41 81 836 80 00

info@kulm.com

kulm.com/en   

50 الغرف واألجنحة
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تصوير

تقدم عربات التلفريك الثالثة يف انجادين العليا مناظر تشبه القصص الخيالية لسالسل الجبال املمتدة عىل مد البرص ، وتقع يف قلب 
برينينا ماسيف الشهري، مع بيز برينينا )4049 مرتاً؛ 13,284 قدماً( يف قلبها.

سواء كان فصل الشتاء أو الصيف، أو سواء كنت تبحث عن املغامرة أو الطعام الفاخر أو االسرتخاء - تضمن الجبال الثالثة، كورفاتش 
وديافوليزا والجالب، أنك ستجد بالتأكيد ما تبحث عنه.

يعمل التلفريك 365 يوما يف السنة ويوفر املكان املثايل لالسرتخاء واالستمتاع بإطالالت رائعة عىل بيز برينينا من الطبيعة األم ومقعد 
االسرتخاء. وبدال من ذلك، ميكنك القيام بواحدة من العديد من رحالت امليش ملسافات طويلة من مسار ديافوليزا قبل العودة إىل أحد 

املطاعم الجبلية الستة التي تنتظرك لتقديم أطيب املأكوالت اإلقليمية.

ديافوليزا

العنوان واالتصال

ديافوليزا الغالب إيه جي

محطة وادي ديافوليزا

7504 بونرتيسينا

+41 81 838 73 73

info@diavolezza.com

www.diavolezza.ch/en
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تصوير

فالس 

تدين قرية فالس الجبلية بجاملها 
لقوى املياه، التي شكلت الوادي 

الجبيل املنحوت بعمق عىل مدى 
ماليني السنني.

تأمل النجوم يف الهواء الطلق يف الحاممات 
الحرارية الحائزة عىل جوائز

هناك يشء ساحر حول االستحامم يف 
الحاممات املبنية من الحجر الذي يبلغ 

عمره 300 مليون عام و 60000 لوح من 
الكوارتز يف فالس. أضف املياه الحرارية 
الغنية باملعادن إىل هذا املزيج، وتبدأ يف 
تقدير سبب زيارة الكثري من الناس من 

جميع أنحاء العامل لتحفة بيرت زومثور 
املعامرية ، ثريمه 7132.

انغمس يف أصوات الصمت 

يعد وادي فالس الربي الصخري مبثابة 
دعوة ال تقاوم للخروج يف الهواء الطلق 

واالستمتاع بالصفاء، خاصة عند التنزه عند 
جبل زيرفريالهورن )نسخة غراوبوندن من 

ماترهورن(.

املناطق 
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فندق 7132

مميزات الفندق:
• مالذات النوم الحائزة عىل جائزة بريتزكر

• حاممات حرارية يف الهواء الطلق حائزة عىل جوائز )ثريمه 
)7132

• 7132 سيلفر )نجمتان ميشالن و 18 نقطة غولت ميلو(
• نادي األطفال

فندق 7132 ليس مجرد فندق، فهو جنة معامرية صممها 
بعض عظامء العامل، مبا يف ذلك السويرسي بيرت زومثور.

العنوان واالتصال

فندق 7132

7132 فالس

+41 58 7132 000

hotel@7132.com

7132.com/en

73 الغرف واألجنحة



contact@visitgraubunden.com

facebook.com/visitgraubunden.ar

instagram.com/visitgraubunden.ar

youtube.com/@visitgraubunden1437

twitter.com/visitgraubunden

visitgraubunden.com/ar/

النارش / االتصال

املحتويات
غراوبوندن للسياحة

شارع ألكسندرشرتاسه 24

7000 كور

contact@visitgraubunden.com

visitgraubunden.com

االتصال
متارا لوفل -ياغر

رئيس تطوير األعامل

tamara.loeffel@visitgraubunden.com

37 24 254 81 +41

التصميم
Nude Digital Marketing

حقوق الطبع والنرش للصور
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