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החכמות הבתולות
בשער הטפשות והבתולות

המינסֶטר של הראשי

מכניע הגיבור שמשון
אריה

מזרקה בסאמסֹונּברּונֶן
בקראמגאֶסה

במוזיאון תצוגה
לתקשורת

איטליה

צרפת
גרמניה

אוסטריה

ליכטנשטיין

ברן

לטייל מאוד קל פרטי לרכב הסגורה ברן של Altstadt ָאלטשטאט העתיקה בעיר
Nydeggbrücke מניֶדגּבריֶקה משתרע צר סלעי רכס על העתיק המרכז ברגל

הראשי הציר במערב העיר משערי אחד פעם שהיה מגדל ֶקפיגטּורם עד במזרח
שהוסבו עתיקים בתים רצוף Marktgasse מרקטגאֶסה העתיקה העיר של

הנהר של הנגדית לגדתו Kirchenfeld קירכֶנפֶלד ברובע המוזיאונים לחנויות
Kirchenfeldbrücke קירכֶנפֶלדּבריֶקה דרך ברגל בקלות נגישים

מקרא
מאוירת רחובות מפת

עמ
רכבת תחנת

כרכרות תחנת

חניון

לתיירים מידע לשכת

חולים בית

משטרה תחנת

כנסייה

מ

ממספר אחד
גשרים
את החוצים
ָאאֶרה הנהר
בברן

האתרים כל

0 ֶארלאכֶרהֹוף
4 ּבּונֶדסָהאּוס
e ּבֶֶרנגראּבֶן
3 ּבֶֶרנּפלאץ

q גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה
1 האוניברסיטה

שווייץ של האלפיני המוזיאון
t

לכלי השוויצרי המוזיאון
i ירייה

2 לאמנות המוזיאון
o לטבע המוזיאון

u ברן לתולדות המוזיאון
y לתקשורת המוזיאון

r לאמנות המרכז
8 וינֶצנץ סאנקט מינסֶטר

9 מינסֶטרגאֶסה
5 מרקטגאֶסה
6 ציטֹוגלֹוגֶה

7 קראמגאֶסה
w ראטָהאּוס
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עמ מלונות

עמ מסעדות
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בשווייץ ביותר השמורה ברן של העתיקה העיר
בתים אבנים ומרוצפות ארוכות סמטאות עתירת
ציוריים ים ופסאז ססגוניות מזרקות אדומי־גגות

תחילת מאז כמעט השתנתה לא העיר תוכנית
והראטָהאּוס המינסֶטר נבנו גם אז ה־ המאה
החלק בעיר העיקריות מנקודות־הציון שתיים
ושוקי חנויות גדוש העתיק המרכז של המערבי

יותר העתיק המזרחי החלק ואילו הומים רחוב
שלווה באווירה מצטיין

ּבֶֶרנּפלאץ
החפיר מעל נבנתה זו כיכר

המערבית החומה את שהקיף
3 ברן של

ובו הּבּונֶדסָהאּוס משקיף היפה הכיכר על

מרקטגאֶסה
העיר במערב הראשי הציר
בֶקפיגטּורם מתחיל העתיקה
שהיה בית־הכלא מגדל
העיר של המערבי השער
5 וה־ ה־ במאות

מינסֶטרגאֶסה
ממלא בבוקר ושבת ג בימים

את הומה רחוב שוק
9 הרחוב לאורך ים הפאסאז

איתור מפת
עמ ראו

ראטָהאּוס
טור מטפס העירייה בית של בחזיתו

גותית ה לֹוגָ לאכסדרה כפול מדרגות
w הראשית לכניסה המובילה

קראמגאֶסה
העיר את החוצה הראשי הציר
בקראמגאֶסה ממשיך העתיקה
מגדל מציטֹוגלֹוגֶה המתחיל

העיר של המערבי בקצה השעון
7 העתיקה

גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה
הציר של המזרחי חלקו זהו

את החוצה הראשי
במס העתיקה העיר

גילדת בית שוכן
שבחזיתו האורגים
עוד מוזהב גריפון
ברחוב בולטת
ועליה מזרקה

אלת של פסלה
q הצדק

ציטֹוגלֹוגֶה .
מגדל היה בשנים
לעיר המערבי השער גם השעון
בית־כלא שימש יותר ומאוחר
המתוכננים־במדויק הצלצולים

כל לפני דקות מספר מתחילים
6 עגולה שעה

קֹורנָהאּוס
ה־ מהמאה Kornhaus האסם

מעל נבנה לאמנויות מרכז המשמש
שהוסב קמרונות ועתיר גדול יין מרתף

למסעדה כיום

. מינסֶטר
ביותר המרשים החלק

ברן של הגותית בקתדרלה
הראשי השער הוא

בדמויות המעוטר המרהיב
8 מצוירות

ָהייליג־גָייסט־קירכֶה
היא Heiliggeistkirche

הכנסיות אחת
היפות הפרוטסטנטיות

בשווייץ ביותר

קירכֶה פראנֶצזיֶשה
העתיקה הכנסייה היא

בברן ביותר

הכוכבים

. מינסֶטר

. ציטֹוגלֹוגֶה
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ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

ובו הּבּונֶדסָהאּוס משקיף היפה הכיכר על

א ה Heiliggeistkirche
הכנסיות אחת

היפות הפרוטסטנטיות
בשווייץ ביותר

הכוכבים

מינסֶטר .

ציטֹוגלֹוגֶה .

מ

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

המוזיאון לאמנות 2

עמ ראו

ּבֶרֶנּפלאץ 3

ּבֶֶרנּפלאץ הרחבה הכיכר
שם על נקראת Bärenplatz

בעבר כאן שהיתה דובים מאורת
רחב רחוב כמו יותר נראית הכיכר
מתחברת שבצפון משום בייחוד

וָייזֶנָהאּוסּפלאץ נוספת כיכר אליה
בית כיכר  Waisenhausplatz

הוא היתומים בית היתומים
בו שוכן שכיום נאה בארוקי מבנה

בודדה מזרקה המשטרה מטה
שתי בין הגבול את מסמנת

הכיכרות
החפיר בשטח הוקמו הכיכרות

על להגן כדי ב־ שנחפר הישן
ממזרח העיר של המערבי אגפה

הֹולֶנֶדרטּורם ניצבים להן
המגדל  Holländerturm

 Käfigturm וֶקפיגטּורם ההולנדי
מקורה האחרון בית־הכלא מגדל

צר תא־תאורה עם תלול בגג
כשגבולות מחודד מגדל שבראשו
בחומה המגדל שולב התרחבו ברן

ובשנים לו ממערב שנבנתה
בשנים העיר משערי אחד היה
בית־כלא המגדל שימש
לדיונים פורום בו שוכן ומאז

סמינרים נערכים שם פוליטיים

קראמגאֶסה 7

גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה עם יחד
מזרח לכיוון אותה הממשיכה

היא Kramgasse קראמגאֶסה
ברן של זה בחלק הראשי הציר
שני ה־ המאה בסוף ומקורו

בתים רצופים הרחוב צדי
על גילדות ובתי נאים עתיקים

עמודים
מזרקות שלוש יש בקראמגאֶסה

ֶצרינגֶרּברּונֶן
Zähringerbrunnen

עוטה דוב אוחז שלידה
בסמל שיריון

של האבירים
ֶצרינגֶן פון ברתולד

העיר מייסד
סאמסֹונּברּונֶן

Samsonbrunnen
של דמותו עם
המכניע הגיבור שמשון

אריה
וקראמגאסּברּונֶן

Kramgassbrunnen
בבית מעיטורים החפה

מס Einsteinhaus איינשטיין
המפורסם הפיזיקאי התגורר

בשנים איינשטיין אלברט
היחסות תורת את ופיתח

במשרד כפקיד עבודתו במהלך
איינשטיין של ביתו הפטנטים

מוצגים שבו למוזיאון הוסב
ופריטים שלו הכתיבה שולחן

תקופה מאותה נוספים
איינשטיין P בית

 # 031-312-00-91 טל Kramgasse 49
10:00-18:00 יום מדי אוקטובר מרץ

10:00-17:00 ו ג דצמבר אמצע אוקטובר
10:00-16:00 שבת

ציטגלֹוגֶה 6
Marktgasse מאי 8 8

15 20 14 30 אוקטובר
&

השעון מגדל
ציטגלֹוגֶה

נקרא Zytglogge
ָצייטגלֹוֶקנטּורם גם
Zeitglockenturm

הציון נקודת הוא
ברן של ביותר הבולטת

השער היה המגדל
העיר בחומת המערבי

שהוחלף עד בשנים
המבנה עלה ב־ בֶקפיגטּורם
שימש מכן ולאחר ושוחזר באש

לזונות כלא
על האסטרונומי השעון את

בשנים ּברּונֶר קספר בנה המגדל
מכניות דמויות מספר

קורא ותרנגול דובים בהן
חזיתו לרוחב בתהלוכה יוצאות

דקות ארבע השעון של המזרחית
במסגרת עגולה שעה כל לפני

מקרוב לראות תוכלו מודרך סיור
בחדרי לבקר השעון מנגנון את

המרהיב מהנוף ולהתפעל המגדל
התצפית ממרפסת

אנה־זָיילֶר־ הרנסאנס
Anna Seiler ּברּונֶן

האשה שם על Brunnen
בית את ב־ שייסדה

בעיר הראשון החולים
ושיֶצרנּברּונֶן

 Schützernbrunnen
הקלע מזרקת

פוגש המזרחי בקצהו
את ישרה בזווית הרחוב

קֹורנָהאּוסּפלאץ
כיכר Kornhausplatz

לקו במקביל הממשיכה
בכיכר העתיקה החומה

המזרקה ניצבת
המקאברית

קינדליפֶרֶסרּברּונֶן
 Kindlifresserbrunnen

ובה אוכל־הילדים מזרקת
ענקית מפלצת של פסל

קטן ילד לתיאבון הזוללת
של הצפון־מערבי לקצה סמוך

ניצבת קֹורנָהאּוסּפלאץ
קירכֶה פראנֶצזיֶשה

 Französische Kirche
הכנסייה הצרפתית הכנסייה
נבנתה בברן ביותר העתיקה

גדול ממנזר כחלק ה־ במאה
קבוצת לידי עברה ה־ במאה
רובם צרפתיים פרוטסטנטים

הוגנוטים

ּבּונדֶסָהאּוס 4
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Bundeshaus ּבּונֶדסָהאּוס
אספת של המרשים המבנה

הצופה מצוק על ניצב הברית
פונה המבנה חזית ָאאֶרה לעמק

ּבּונֶדסּפלאץ אל צפונה אמנם
נקודת אבל Bundesplatz

היא עליו ביותר הטובה התצפית
ּוּבריֶקה מֹונּביז

מעל גשר Monbijoubrücke
ָאאֶרה הנהר

ה ו בידי תוכנן הפרלמנט בית
ניאו־רנסאנסי בסגנון ָאאּוֶאר
במרכז ב־ והושלם נועז
מקורה גדול אולם יש המבנה
ציורים מעוטר האולם בכיפה

בתולדות חשובים אירועים של
קבועים בכיפה ואילו שווייץ
השוויצריים הקנטונים סמלי

את המייצגים ויטראז וחלונות
העבודות החינוך הצדק ערכי

המולדת על וההגנה הציבוריות
הדרומי באגף המליאה אולם

המפגש של ציורים סדרת מעוטר
שוִיץ אּורי הקנטונים נציגי בין
שם ריטלי באחו ואּונֶטרוואלֶדן
העומדת ההגנה ברית נחתמה
עמ ראו הקונפדרציה ביסוד
הפרלמנט מושב במהלך

דגל ָהאּוס הּבּונֶדס מעל מתנוסס
בישיבות לצפות ניתן ואז הלאום

מהיציע
עוד ניצבים הּבּונֶדסָהאּוס לצדי
ממשלה משרדי של מבנים שני

ָאאּוֶאר בידי תוכנן הימני המבנה
תוכנן והשמאלי ב־ ונבנה

ב־ ונבנה שטּוֶדר פ בידי
Bundesterrasse ּבּונֶדסטראֶסה

מאחורי רחבה שדרה
לנוף משקיפה ּבּונֶדסָהאּוס

האגף ליד האלפים של פנורמי
הּבּונֶדסָהאּוס של המערבי
רכבת פוניקולר מתחילה

הָאאֶרה לעמק היורדת אנכית

לשעבר העיר שער ֶקפיגטּורם
מרקטגאֶסה של המערבי בקצה

ָאאֶרה נהר על מגשר הּבּונֶדסָהאּוס על תצפית

האוניברסיטה 1

 Hochschulstrasse 4
Universität ברן אוניברסיטת
אבל ב־ רק אמנם נוסדה
העיר של האקדמיים שורשיה
ב־ ה־ המאה עד מגיעים

במנזר לתיאולוגיה ספר בית נוסד
היום שוכן שבו במקום פרנציסקני

בקזינֹוּפלאץ הקזינו
בית הוסב ב־ Casinoplatz
השנים וברבות אקדמיה ל הספר

עדיין כאוניברסיטה הוכר
המנזר־לשעבר בתחומי

האוניברסיטה התפתחות עם
במספר בגידול שהתבטאה

פקולטות ובפתיחת הסטודנטים
הצורך התעורר רבות חדשות
המבנים יותר גדול בקמפוס

בשנים הוקמו החדשים
 Grosse שאנצֶה גרֹוֶסה על

הגדולה הסוללה  Schanze
ברן של הביצורים ממערכת חלק
של הראשי המבנה ה־ במאה

מגוון בסגנון מעוצב האוניברסיטה
ניאו־רנסאנסיות השפעות ומשלב

וניאו־בארוקיות

בקראמגאֶסה בחוץ שולחנות עם מסעדה

הֹודלֶר פרדיננד
בתקופתו הבולטים השווייצריים הציירים אחד הֹודלֶר פרדיננד
נופים יצר דרכו בתחילת נבה בג שנותיו רוב חי אבל בברן נולד

אבל להפליא ריאליסטיים ודיוקנאות
האמנים אחד היה יותר מאוחר
הסימבוליסטי בסגנון הבולטים
המכשפים האלגוריים בציוריו

קבוצות רוב פי על מופיעות ביופיים
המסודרות מסוגננות דמויות של
נודע גם הֹודלֶר סימטרית בצורה

יצירותיו עצומים קיר ציורי במספר
בסגנון המתאפיינות המאוחרות
הסגנון את בישרו יותר ספונטני

האקספרסיוניסטי

מרקטגאֶסה 5

התרחבה כשהעיר ה־ במאה
מרקטגאֶסה נסלל מערבה

מהציטֹוגלֹוגֶה Marktgasse
השער אל הישן העיר שער

כיום ֶקפיגטּורם החדש
רובע מרכז הוא מרקטגאֶסה

ים והפאסאז ברן של הקניות
בתי־ חנויות רצופים לאורכו
גם יש ברחוב ומסעדות קפה

מתקופת מזרקות שתי

השעון
בציטגלֹוגֶה

הֹודלֶר של עצמי דיוקן

5 5 5 4

פוליטיקאים עם ומפגשים תערוכות
ּבֶֶרנּפלאץ מתחברת הדרומי בקצה

הפרלמנט כיכר לּבּונֶדסּפלאץ
ג ובימים בתי־קפה מוקפת הכיכר

ופרחים פירות שוק בה מתקיים וה
P ֶקפיגטּורם
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הֹודלֶר פרדיננד
השוויצריים הציירים אחד הֹודלֶר

אבל בברן נולד בתקופתו הבולטים
דרכו בתחילת נבה בז שנותיו רוב חי
ריאליסטיים ודיוקנאות נופים צייר

אחד היה יותר ומאוחר להפליא
בסגנון הבולטים האמנים

האלגוריים בציוריו הסימבוליסטי
פי על מופיעות ביופיים המכשפים
מסוגננות דמויות של קבוצות רוב

הֹודלֶר סימטרית בצורה המסודרות
עצומים קיר ציורי במספר נודע גם
המתאפיינות המאוחרות יצירותיו

את בישרו יותר ספונטני בסגנון
האקספרסיוניסטי הסגנון

מפורט3  מידע
בברלין החשובים האתרים כל

כתובות כולל בפרוטרוט מתוארים
סיורים פתיחה ושעות טלפון מספרי
הגישה הצילום אפשרויות מודרכים

השונים התחבורה ואמצעי לנכים

האיזור1  מפת
האזורים קלה להתמצאות
במפה ומופיעים ממוספרים

ברן
שווייץ לבירת מוקדש מיוחד פרק

ומופיעים ממוספרים האתרים כל
תגיעו מכן לאחר האזור במפת

בהתאם אתר כל על מפורט למידע
למצוא תתקשו שלא כך למספורו

במפה אותו

לראות תוכלו האיתור מפות בכל
לשאר יחסית נמצאים אתם היכן

העיר חלקי

המאוירת2  הרחובות מפת
הציפור ממעוף מבוא לכם תספק

יחסית מצומצם תיירותי אזור על

אדום בקו מסומן מוצע מסלול
מקווקו

מופיעים האתרים כל בסעיף
בעיר העיקריים האתרים

5 1 5 0
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החכמות הבתולות
בשער הטפשות והבתולות

המינסֶטר של הראשי

מכניע הגיבור שמשון
אריה

מזרקה בסאמסֹונּברּונֶן
בקראמגאֶסה

במוזיאון תצוגה
לתקשורת

איטליה

צרפת
גרמניה

אוסטריה

ליכטנשטיין

ברן

לטייל מאוד קל פרטי לרכב הסגורה ברן של Altstadt ָאלטשטאט העתיקה בעיר
Nydeggbrücke מניֶדגּבריֶקה משתרע צר סלעי רכס על העתיק המרכז ברגל

הראשי הציר במערב העיר משערי אחד פעם שהיה מגדל ֶקפיגטּורם עד במזרח
שהוסבו עתיקים בתים רצוף Marktgasse מרקטגאֶסה העתיקה העיר של

הנהר של הנגדית לגדתו Kirchenfeld קירכֶנפֶלד ברובע המוזיאונים לחנויות
Kirchenfeldbrücke קירכֶנפֶלדּבריֶקה דרך ברגל בקלות נגישים

מקרא
מאוירת רחובות מפת

עמ
רכבת תחנת

כרכרות תחנת

חניון

לתיירים מידע לשכת

חולים בית

משטרה תחנת

כנסייה

מ

ממספר אחד
גשרים
את החוצים
ָאאֶרה הנהר
בברן

האתרים כל

0 ֶארלאכֶרהֹוף
4 ּבּונֶדסָהאּוס
e ּבֶֶרנגראּבֶן
3 ּבֶֶרנּפלאץ

q גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה
1 האוניברסיטה

שווייץ של האלפיני המוזיאון
t

לכלי השוויצרי המוזיאון
i ירייה

2 לאמנות המוזיאון
o לטבע המוזיאון

u ברן לתולדות המוזיאון
y לתקשורת המוזיאון

r לאמנות המרכז
8 וינֶצנץ סאנקט מינסֶטר

9 מינסֶטרגאֶסה
5 מרקטגאֶסה
6 ציטֹוגלֹוגֶה

7 קראמגאֶסה
w ראטָהאּוס

גם  ראו
עמ מלונות

עמ מסעדות

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

המוזיאון לאמנות 2

עמ ראו

ּבֶרֶנּפלאץ 3

ּבֶֶרנּפלאץ הרחבה הכיכר
שם על נקראת Bärenplatz

בעבר כאן שהיתה דובים מאורת
רחב רחוב כמו יותר נראית הכיכר
מתחברת שבצפון משום בייחוד

וָייזֶנָהאּוסּפלאץ נוספת כיכר אליה
בית כיכר  Waisenhausplatz

הוא היתומים בית היתומים
בו שוכן שכיום נאה בארוקי מבנה

בודדה מזרקה המשטרה מטה
שתי בין הגבול את מסמנת

הכיכרות
החפיר בשטח הוקמו הכיכרות

על להגן כדי ב־ שנחפר הישן
ממזרח העיר של המערבי אגפה

הֹולֶנֶדרטּורם ניצבים להן
המגדל  Holländerturm

 Käfigturm וֶקפיגטּורם ההולנדי
מקורה האחרון בית־הכלא מגדל

צר תא־תאורה עם תלול בגג
כשגבולות מחודד מגדל שבראשו
בחומה המגדל שולב התרחבו ברן

ובשנים לו ממערב שנבנתה
בשנים העיר משערי אחד היה
בית־כלא המגדל שימש
לדיונים פורום בו שוכן ומאז

סמינרים נערכים שם פוליטיים

קראמגאֶסה 7

גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה עם יחד
מזרח לכיוון אותה הממשיכה

היא Kramgasse קראמגאֶסה
ברן של זה בחלק הראשי הציר
שני ה־ המאה בסוף ומקורו

בתים רצופים הרחוב צדי
על גילדות ובתי נאים עתיקים

עמודים
מזרקות שלוש יש בקראמגאֶסה

ֶצרינגֶרּברּונֶן
Zähringerbrunnen

עוטה דוב אוחז שלידה
בסמל שיריון

של האבירים
ֶצרינגֶן פון ברתולד

העיר מייסד
סאמסֹונּברּונֶן

Samsonbrunnen
של דמותו עם
המכניע הגיבור שמשון

אריה
וקראמגאסּברּונֶן

Kramgassbrunnen
בבית מעיטורים החפה

מס Einsteinhaus איינשטיין
המפורסם הפיזיקאי התגורר

בשנים איינשטיין אלברט
היחסות תורת את ופיתח

במשרד כפקיד עבודתו במהלך
איינשטיין של ביתו הפטנטים

מוצגים שבו למוזיאון הוסב
ופריטים שלו הכתיבה שולחן

תקופה מאותה נוספים
איינשטיין P בית
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ציטגלֹוגֶה 6
Marktgasse מאי 8 8

15 20 14 30 אוקטובר
&

השעון מגדל
ציטגלֹוגֶה

נקרא Zytglogge
ָצייטגלֹוֶקנטּורם גם
Zeitglockenturm

הציון נקודת הוא
ברן של ביותר הבולטת

השער היה המגדל
העיר בחומת המערבי

שהוחלף עד בשנים
המבנה עלה ב־ בֶקפיגטּורם
שימש מכן ולאחר ושוחזר באש

לזונות כלא
על האסטרונומי השעון את

בשנים ּברּונֶר קספר בנה המגדל
מכניות דמויות מספר

קורא ותרנגול דובים בהן
חזיתו לרוחב בתהלוכה יוצאות

דקות ארבע השעון של המזרחית
במסגרת עגולה שעה כל לפני

מקרוב לראות תוכלו מודרך סיור
בחדרי לבקר השעון מנגנון את

המרהיב מהנוף ולהתפעל המגדל
התצפית ממרפסת

אנה־זָיילֶר־ הרנסאנס
Anna Seiler ּברּונֶן

האשה שם על Brunnen
בית את ב־ שייסדה

בעיר הראשון החולים
ושיֶצרנּברּונֶן

 Schützernbrunnen
הקלע מזרקת

פוגש המזרחי בקצהו
את ישרה בזווית הרחוב

קֹורנָהאּוסּפלאץ
כיכר Kornhausplatz

לקו במקביל הממשיכה
בכיכר העתיקה החומה

המזרקה ניצבת
המקאברית

קינדליפֶרֶסרּברּונֶן
 Kindlifresserbrunnen

ובה אוכל־הילדים מזרקת
ענקית מפלצת של פסל

קטן ילד לתיאבון הזוללת
של הצפון־מערבי לקצה סמוך

ניצבת קֹורנָהאּוסּפלאץ
קירכֶה פראנֶצזיֶשה

 Französische Kirche
הכנסייה הצרפתית הכנסייה
נבנתה בברן ביותר העתיקה

גדול ממנזר כחלק ה־ במאה
קבוצת לידי עברה ה־ במאה
רובם צרפתיים פרוטסטנטים

הוגנוטים
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Bundeshaus ּבּונֶדסָהאּוס
אספת של המרשים המבנה

הצופה מצוק על ניצב הברית
פונה המבנה חזית ָאאֶרה לעמק

ּבּונֶדסּפלאץ אל צפונה אמנם
נקודת אבל Bundesplatz

היא עליו ביותר הטובה התצפית
ּוּבריֶקה מֹונּביז

מעל גשר Monbijoubrücke
ָאאֶרה הנהר

ה ו בידי תוכנן הפרלמנט בית
ניאו־רנסאנסי בסגנון ָאאּוֶאר
במרכז ב־ והושלם נועז
מקורה גדול אולם יש המבנה
ציורים מעוטר האולם בכיפה

בתולדות חשובים אירועים של
קבועים בכיפה ואילו שווייץ
השוויצריים הקנטונים סמלי

את המייצגים ויטראז וחלונות
העבודות החינוך הצדק ערכי

המולדת על וההגנה הציבוריות
הדרומי באגף המליאה אולם

המפגש של ציורים סדרת מעוטר
שוִיץ אּורי הקנטונים נציגי בין
שם ריטלי באחו ואּונֶטרוואלֶדן
העומדת ההגנה ברית נחתמה
עמ ראו הקונפדרציה ביסוד
הפרלמנט מושב במהלך

דגל ָהאּוס הּבּונֶדס מעל מתנוסס
בישיבות לצפות ניתן ואז הלאום

מהיציע
עוד ניצבים הּבּונֶדסָהאּוס לצדי
ממשלה משרדי של מבנים שני

ָאאּוֶאר בידי תוכנן הימני המבנה
תוכנן והשמאלי ב־ ונבנה

ב־ ונבנה שטּוֶדר פ בידי
Bundesterrasse ּבּונֶדסטראֶסה

מאחורי רחבה שדרה
לנוף משקיפה ּבּונֶדסָהאּוס

האגף ליד האלפים של פנורמי
הּבּונֶדסָהאּוס של המערבי
רכבת פוניקולר מתחילה

הָאאֶרה לעמק היורדת אנכית

לשעבר העיר שער ֶקפיגטּורם
מרקטגאֶסה של המערבי בקצה

ָאאֶרה נהר על מגשר הּבּונֶדסָהאּוס על תצפית

האוניברסיטה 1

 Hochschulstrasse 4
Universität ברן אוניברסיטת
אבל ב־ רק אמנם נוסדה
העיר של האקדמיים שורשיה
ב־ ה־ המאה עד מגיעים

במנזר לתיאולוגיה ספר בית נוסד
היום שוכן שבו במקום פרנציסקני

בקזינֹוּפלאץ הקזינו
בית הוסב ב־ Casinoplatz
השנים וברבות אקדמיה ל הספר

עדיין כאוניברסיטה הוכר
המנזר־לשעבר בתחומי

האוניברסיטה התפתחות עם
במספר בגידול שהתבטאה

פקולטות ובפתיחת הסטודנטים
הצורך התעורר רבות חדשות
המבנים יותר גדול בקמפוס

בשנים הוקמו החדשים
 Grosse שאנצֶה גרֹוֶסה על

הגדולה הסוללה  Schanze
ברן של הביצורים ממערכת חלק
של הראשי המבנה ה־ במאה

מגוון בסגנון מעוצב האוניברסיטה
ניאו־רנסאנסיות השפעות ומשלב

וניאו־בארוקיות

בקראמגאֶסה בחוץ שולחנות עם מסעדה

הֹודלֶר פרדיננד
בתקופתו הבולטים השווייצריים הציירים אחד הֹודלֶר פרדיננד
נופים יצר דרכו בתחילת נבה בג שנותיו רוב חי אבל בברן נולד

אבל להפליא ריאליסטיים ודיוקנאות
האמנים אחד היה יותר מאוחר
הסימבוליסטי בסגנון הבולטים
המכשפים האלגוריים בציוריו

קבוצות רוב פי על מופיעות ביופיים
המסודרות מסוגננות דמויות של
נודע גם הֹודלֶר סימטרית בצורה

יצירותיו עצומים קיר ציורי במספר
בסגנון המתאפיינות המאוחרות
הסגנון את בישרו יותר ספונטני

האקספרסיוניסטי

מרקטגאֶסה 5

התרחבה כשהעיר ה־ במאה
מרקטגאֶסה נסלל מערבה

מהציטֹוגלֹוגֶה Marktgasse
השער אל הישן העיר שער

כיום ֶקפיגטּורם החדש
רובע מרכז הוא מרקטגאֶסה

ים והפאסאז ברן של הקניות
בתי־ חנויות רצופים לאורכו
גם יש ברחוב ומסעדות קפה

מתקופת מזרקות שתי

השעון
בציטגלֹוגֶה

הֹודלֶר של עצמי דיוקן

5 5 5 4

פוליטיקאים עם ומפגשים תערוכות
ּבֶֶרנּפלאץ מתחברת הדרומי בקצה

הפרלמנט כיכר לּבּונֶדסּפלאץ
ג ובימים בתי־קפה מוקפת הכיכר

ופרחים פירות שוק בה מתקיים וה
P ֶקפיגטּורם

 # 031-322-70-07 טל Marktgasse 67
10:00-16:00 שבת 8:00-18:00 ו ב

הֹודלֶר פרדיננד
השוויצריים הציירים אחד הֹודלֶר

אבל בברן נולד בתקופתו הבולטים
דרכו בתחילת נבה בז שנותיו רוב חי
ריאליסטיים ודיוקנאות נופים צייר

אחד היה יותר ומאוחר להפליא
בסגנון הבולטים האמנים

האלגוריים בציוריו הסימבוליסטי
פי על מופיעות ביופיים המכשפים
מסוגננות דמויות של קבוצות רוב

הֹודלֶר סימטרית בצורה המסודרות
עצומים קיר ציורי במספר נודע גם
המתאפיינות המאוחרות יצירותיו

את בישרו יותר ספונטני בסגנון
האקספרסיוניסטי הסגנון
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בשווייץ ביותר השמורה ברן של העתיקה העיר
בתים אבנים ומרוצפות ארוכות סמטאות עתירת
ציוריים ים ופסאז ססגוניות מזרקות אדומי־גגות

תחילת מאז כמעט השתנתה לא העיר תוכנית
והראטָהאּוס המינסֶטר נבנו גם אז ה־ המאה
החלק בעיר העיקריות מנקודות־הציון שתיים
ושוקי חנויות גדוש העתיק המרכז של המערבי

יותר העתיק המזרחי החלק ואילו הומים רחוב
שלווה באווירה מצטיין

ּבֶֶרנּפלאץ
החפיר מעל נבנתה זו כיכר

המערבית החומה את שהקיף
3 ברן של

ּבּונֶדסּפלאץ
ובו הּבּונֶדסָהאּוס משקיף היפה הכיכר על
היסטוריים אירועים של ציורים מגוון

מרקטגאֶסה
העיר במערב הראשי הציר
בֶקפיגטּורם מתחיל העתיקה
שהיה בית־הכלא מגדל
העיר של המערבי השער
5 וה־ ה־ במאות

מינסֶטרגאֶסה
ממלא בבוקר ושבת ג בימים

את הומה רחוב שוק
9 הרחוב לאורך ים הפאסאז

איתור מפת
עמ ראו

ראטָהאּוס
טור מטפס העירייה בית של בחזיתו

גותית ה לֹוגָ לאכסדרה כפול מדרגות
w הראשית לכניסה המובילה

קראמגאֶסה
העיר את החוצה הראשי הציר
בקראמגאֶסה ממשיך העתיקה
מגדל מציטֹוגלֹוגֶה המתחיל

העיר של המערבי בקצה השעון
7 העתיקה

גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה
הציר של המזרחי חלקו זהו

את החוצה הראשי
במס העתיקה העיר

גילדת בית שוכן
שבחזיתו האורגים
עוד מוזהב גריפון
ברחוב בולטת
ועליה מזרקה

אלת של פסלה
q הצדק

ציטֹוגלֹוגֶה .
מגדל היה בשנים
לעיר המערבי השער גם השעון
בית־כלא שימש יותר ומאוחר
המתוכננים־במדויק הצלצולים

כל לפני דקות מספר מתחילים
6 עגולה שעה

קֹורנָהאּוס
ה־ מהמאה Kornhaus האסם

מעל נבנה לאמנויות מרכז המשמש
שהוסב קמרונות ועתיר גדול יין מרתף

למסעדה כיום

. מינסֶטר
ביותר המרשים החלק

ברן של הגותית בקתדרלה
הראשי השער הוא

בדמויות המעוטר המרהיב
8 מצוירות

ָהייליג־גָייסט־קירכֶה
היא Heiliggeistkirche

הכנסיות אחת
היפות הפרוטסטנטיות

בשווייץ ביותר

קירכֶה פראנֶצזיֶשה
העתיקה הכנסייה היא

בברן ביותר

הכוכבים

. מינסֶטר

. ציטֹוגלֹוגֶה

5 3 5 2

מ

מקרא
מוצע מסלול
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ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

שימוש תוך חשובים אתרים בפרוטרוט
מידע בפרק ובאיורים בתצלומים במפות
מסעדות מלונות על רב מידע יש שימושי
ואילו נוספות חוץ ופעילויות סקי אתרי
כל את מכיל לדעת חשוב שכותרתו הפרק
הרכבות מרשת למטיילים הנחוץ המידע
השווייצריתועדהעונההטובהביותרלביקור

במדינה

דריךזהנועדלעזורלכםלמצותאתמ
היכרות הפרק בשווייץ ביקורכם
עםשווייץממפהאתהמדינהכולה
והתרבותי ההיסטורי בהקשר אותה ממקם
ברועד מחיות ומספקמבואלמגווןנושאים
בשמונתהפרקיםתחתהכותרת גיאולוגיה
מהםמתמקדים ששלושה לאזורים חלוקה
מתוארים נבהוציריך ז בעריםהגדולותברן

איך להשתמש במדריך זה

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י א 6

הבסיס מיֶטלאנד מישור
החקלאות של האיתן
פני על משתרע בשווייץ
סֹולֹוטּורן הקטן הקנטון
קנטון של הצפוני ובחלקו

ן ו ט נ ק רחב נ ה ן ר ב
אחרי גם קתולי נותר סֹולֹוטּורן

דוברי־ התושבים ואילו הרפורמציה
דתם את המירו ברן של הגרמנית

ה־ המאה במהלך לפרוטסטנטיות
ֶּברנֶזֶה הוא ברן קנטון של הדרומי החלק
מדרום המתנשא הררי אזור אֹוֶּברלאנד
וּברינֶצרזֶה טּונֶרזֶה אגמים לשני
ּברינץ טּון הערים גובלות באגמים
באזור הטבע פלאי עם ואינֶטרלאֶקן
ומרשימות גבוהות פסגות מספר נמנים

וכמה נהדרים סקי מדרונות עם
המתאימים מתונים עמקים

ברגל לטיולים מאוד
גם נקרא ואלֶה קנטון
משתרע Wallis ואליס
והאלפים הרֹון עמק באזור
לשני מתחלק הוא הפניניים
התחתי ואלֶה המערבי החלק אזורים
צרפתית ודוברי קתולים שתושביו
העילי ה ואלֶ המזרחי והחלק

גרמנית ודוברי פרוטסטנטים שתושביו
על מתבססים בקנטון השפלה אזורי
השנה כל פורחת בהרים ואילו חקלאות
הגדולים הנופש באתרי התיירות
קראנס־מֹונטאנָה וֶרּביֶיה והמפורסמים

וסאס־ֶפה ֶצרמאט

מרכזש של המערבי החלק פני על משתרעים אלה אזורים לושה

אזור הוא השוויצרית השפלה או Mittelland מיֶטלאנד שווייץ

 Bernese אֹוּבֶרלאנד ּבֶרנֶזֶה המרכזי ברכס מתונות גבעות של פורה

דווקא אולם במדינה ביותר המרהיבים מההרים כמה מתנשאים Oberland

בהן בשווייץ ביותר הגבוהות הפסגות ממוקמות שמדרום Valais ואלֶה בקנטון

והדֹום המאֶטרהֹורן

6 7

העתיקה ולעיירה גאלֶן וסאנקט שאפָהאּוזֶן בהן תוססות ערים למספר פרט
שדות של עצומים במרחבים שווייץ של המזרחי החלק מתאפיין ָריין ָאם שָטיין
עמק משתרע מדרום עתיקות עממיות מסורות בקפידה נשמרות שבהם וכפרים

העתיקים הבתים חזיתות את סגראפיטו ציורי מעטרים שם השליו ֶאנגאדין
מסלולי לתיירים קוסמים ודאבֹוס קלֹוסֶטרס מֹוריץ סן הפופולריות הנופש בעיירות

1 7 9 1 7 8

מומלצים מסלולים
5 קֹונסטאנץ אגם ּבֹוֶדנזֶה

a שווייץ של הלאומי הפארק

דאדא
האוונגארדית האמנותית התנועה

שנת בסביבות בציריך נוסדה דאדא
להרג אנרכסיטית כתגובה

העולם מלחמת של חסר־האבחנה
הקפה בית היה התנועה מעוז הראשונה

מוביליה ועם בציריך וֹולֵטייר קברט
ופרנסיס ָארּפ הנס צאָרה טריסטן נמנו

ללעוג היו התנועה מטרות פיקאּביָה
הממסד של המסורתיים ולערכים למוסכמות

או אבסורדיות בדרכים אמנות וליצור האמנותי
לימים נפוצו התנועה עקרונות אקראיות

ב ובארה בגרמניה בצרפת גם
דאדאיסטית יצירה
ָארּפ הנס מאת

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות
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הנשים מנזר של תולדותיו
Fraumünster

בשנת החלו
לודוויג כשהקיסר
את מינה הגרמני

הילֶדגארד בתו
המנזר לראש

במהלך פורק המסדר
ובמקום הרפורמציה

נבנה המנזר
השטאטָהאּוס

בניין Stadthaus
המשמש ניאו־גותי

לתערוכות
מתחלפות

המנזר בכנסיית
אגף יש נפגעה שלא

מאמצע כמורה
בסגנון ה־ המאה
מאוחר רומאנסקי
בסגנון רוחב אגף

ואולם מוקדם גותי
מספר מחדש שנבנה תווך

הניאו־גותית החזית פעמים
בשנת נוספה

באמצעות מואר הפרסביטריום
יצירתו פרי ויטראז חלונות

שאגאל מרק של
החלונות ב־ שהותקנו
מכתבי לנושאים מוקדשים

שולט מהם אחד ובכל הקודש
האמצעי החלון אחר צבע

ירוק הוא בו השולט שהגוון
ישו של מחייו סצינות מגולל

כחול חלון יש צדדיו משני
וחלון יעקב חלום בהשראת

נראים שבו ציון חלון צהוב
החדשה ירושלים ו דוד המלך
הצפוני בקיר הכתום בחלון

החלון ואילו הנביאים נראים
ובכחול באדום הדרומי בקיר

האלוהי החוק את מייצג עז
חלון את עיצב גם שאגאל

הדרומי באגף־הרוחב הרוזטה
העולם בריאת את המייצג

הותקן הצפוני באגף־הרוחב
הוויטראז חלון בשנת

מאת העדן גן הגדול
ָאאּוגּוסטֹו
אקֹוֶמטי ג

הפנימית החצר
הרומאנסקית

לכנסייה מדרום
קיר בציורי מעוטרת

של יצירתו פרי
בשנים ּבֹודֶמר פאול
הציורים

בימיו עוסקים
של הראשונים
ובסיפור המנזר

לבין בינו המקשר
הגדול קרל הקיסר
פֶליקס והקדושים

האגדה לפי וֶרגּולָה
העיר את קרל יסד
שבו במקום ציריך
קבריהם את גילה
הקדושים שני של

רומי מלגיון שערקו ואחות אח
מזבח על להורג והוצאו בוואלֶה

פֶליקס הנוצרית אמונתם
המגינים לקדושים היו וֶרגּולָה

ציריך על

w

044-252- טל Grossmünsterplatz
 # www kirche zh ch $ 59-49
אמצע הפנימית והחצר הכנסייה
שאר 9:00-18:00 אוקטובר מרץ

שבת ב המגדל 10:00-17:00 השנה
13:00-17:00 א 10:00-17:00

של הגבוהים המגדלים צמד
הגדולה הקתדרלה

בקו בולטים Grossmünster
שממזרח ציריך של הרקיע

כי מספרת האגדה ללימאט
קרל בידי נוסדה הכנסייה

השמינית המאה בסוף הגדול
התשיעית המאה בתחילת או

פֶליקס הקדושים קבר על
לאחר כי מסופר וֶרגּולָה
בו במקום להורג שהוצאו

הוואֶסרקירכֶה היום ניצבת
את המעונים הקדושים אספו

וטיפסו הכרותים ראשיהם
למקום עד הגבעה במעלה

הבזיליקה הקתדרלה
במקום הרומאנסקית־גותית
שנת מסביבות החל נבנתה

q

044-261-66-19 טל Limmatquai 31
14:00-17:00 וד # ג

המים כנסיית
את קיבלה Wasserkirche

קטן אי על מיקומה בשל שמה
היא ליבשה השנים עם שחובר
בסגנון בשנים נבנתה

שבו במקום מאוחר גותי
פליקס הקדושים להורג הוצאו
הפנים חלל לעיל ראו וֶרגּולָה

לצד מקישוטים חף הצנוע

ֶהלמָהאּוס ניצב הכנסייה
בית־גילדה Helmhaus

של לתערוכות המשמש עתיק
בת־זמננו אמנות

המערביים והמגדלים
ה־ המאה בסוף רק הושלמו

של המטיף מדוכן
אּולריך הטיף הגרֹוסמינסֶטר

הרפורמציה ממייסדי צווינגלי
לברן הבשורה את הפיץ ומכאן

לעקרונות בהתאם ולבאזל
כל הוסרו הרפורמציה

וחלל מהכנסייה הקישוטים
ריק כמעט נותר הפנים

נותרו זאת למרות לחלוטין
שרידים מספר התווך באולם
וכמה גותיים ציורי־קיר של

רומאנסקיות כותרות־עמודים
של הגדולה בקריפטה

מהמאה פסל יש הקתדרלה
שניצב הגדול קרל של ה־
הדרומי המגדל בקצה בעבר

העתק הוא המגדל על הפסל
השער את גם לראות כדאי
ארד דלת עם הרומאנסקי

חלונות ואת מ־
ָאאּוגּוסטֹו שעיצב הוויטראז

אקֹוֶמטי ג

e

 10:00 ּוו ה # ג Limmatquai 61
עד 11:30

של Rathaus העירייה בית
שלוש של מבנה הוא ציריך

הקבועים עמודים על קומות
הוא לימאט הנהר בקרקעית
בשנים הבארוק בסגנון נבנה
העירייה בית במקום
מגולפות בחזית הביניים מימי

ובחודי לחלונות מתחת מסכות
הוצבו שמעליהם הגמלונים

השער נאים ראש־חזה פסלי
ומעוטר שיש מסגרת מוקף
כדאי המבנה בתוך בזהב
המועצה אולם את לראות

המפואר הבארוקי

r

המקסימה הטיילת
לאורך עוברת Limmatquai
הלימאט של המזרחית הגדה
Bellevueplatz מּבֶלוּוּפלאץ

ּבאנהֹופּבריֶקה ועד בדרום
בצפון Bahnhofbrücke

בטיילת ביותר המעניין הקטע
הסמוך הדרומי הוא

ולראטָהאּוס לגרֹוסמינסֶטר
בתי הטיילת רצופה כאן
לחנויות שהוסבו גילדות

ולמסעדות
ביותר המרשימים הבתים עם
ָהאּוס נמנים הטיילת לאורך
 Haus zum זאפראן צּום
מסביבות מס Safran
ריֶדן צּום ָהאּוס שנת
מס Haus zum Rüden

הסמוך והבית ה־ מהמאה
 Haus ציֶמרלֹויֶטן צּור ָהאּוס
מבנה zur Zimmerleuten
בולט חלון עם ה־ מהמאה

יש באזור הבתים לרוב ססגוני
קורות־עץ שלד

t

Niederdorf ניֶדרדֹורף רובע
סמטאות של צפופה רשת הוא

לימאטֶקה מעל אבנים מרוצפות
העיר של המזרחי החלק ובלב
ברובע העיקרי הציר העתיקה

המדרחוב הוא העתיק
ניֶדרדֹורפשטראֶסה

והמשכו Niederdorfstrasse
מדרום

מינסֶטרגאֶסה
Münstergasse

הסמטאות
הרובע של הצרות

גלריות רצופות
לעתיקות וחנויות

מלונות לצד
בתי־קפה קטנים

בתי־ מסעדות
בירה

ומסעדות
מהיר למזון

y

044-261-09-89 טל Predigerplatz
12:00- א 10:00-18:00 שבת # ב

18:00
Predigerkirche הכנסייה

בעבר שהשתייכה ה־ מהמאה
שלווה של אי היא למנזר

ניֶדרדֹורף של היומיום בהמולת
המסדר פורק הרפורמציה במהלך

פרוטסטנטית הפכה והכנסייה
של הראשית הכנסייה זוהי כיום
השנים במשך ציריך אוניבסיטת

שיפוצים המבנה המבנה עבר
ה־ במאה רבים ושינויים
בסגנון התווך אולם שופץ

נוסף ובשנת הבארוק
מחודד צריח המערבי למגדל

בציריך ביותר הגבוה

הצמוד וֶהלמָהאּוס קירכֶה ואֶסר
משמאל אליה

הקתדרלה רקע על לימאט הנהר לאורך עוגנות סירות
בית־גילדה ריֶדן צּום ָהאּוס
בלימאטֶקה ה־ מהמאה

גרֹוסמינסֶטר של דלתות־הארד
מסגרת־השער בתוך

הרומאנסקית

מאת ויטראז חלון
בפָראּו שאגאל

מינסֶטר

בית מתוך פרט
עתיק

בניֶדרדֹורפשטראֶסה

1 6 7 1 6 6

כדאי המבנה בתוך הב
המועצה אולם את אות

המפואר בארוקי

נוסף ובשנת הבארוק
מחודד צריח המערבי למגדל

בציריך ביותר הגבוה
בית־גילדה ריֶדן צּום ָהאּוס
בלימאטֶקה ה־ מהמאה

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

שימושי מידע

021-316- טל Place de la Cathédrale 1
ו ב אוגוסט אפריל # הכנסייה 71-61

8:00-19:00 וא שבת 7:00-19:00
וא שבת 7:00-17:30 ו ב מרץ ספטמבר

שבת ב אוגוסט אפריל המגדל 8:00-17:30
14:00-17:00 א 13:30-17:30 8:30-11:30

 13:30 8:30-11:30 שבת ב מרץ ספטמבר
 & 14:00-16:30 א עד 16:30

Cathédrale Notre Dame נוטר־דאם קתדרל
ונסתיימה ה־ המאה באמצע החלה שבנייתה בלוזאן

ביותר המרשים הגותי המבנה היא ה־ במאה
ועל רומי מחנה חורבות על הוקמה היא בשווייץ
הקרולינגית מהתקופה בזיליקות של יסודותיהן

ניכרת ובעיצובה הקתדרלה בתוכנית והרומאנסקית
אולם־תווך לה יש הצרפתי הגותי הסגנון השפעת
גומחה מגדל שבראשו רוחב אגף מעברי־צד ולצדו

סביב חצי־עיגול בצורת ומעבר המזרחי בקיר מעוגלת
האפיפיור בידי קודשה הקתדרלה הראשי המזבח

הרפורמציה בעקבות אולם ב־ העשירי גרגוריוס
הדרום־ המגדל מראש פרוטסטנטית לכנסייה הוסבה

נבה ז אגם ושל העיר של מרהיב נוף נשקף מערבי

הכוכבים

סן־מֹוריס . שאֶּפל

רוזטה . חלון

התווך אולם
ניצבים התווך אולם לאורך

חליפות ודקים עבים עמודים
תומכים העבים העמודים

התקרה בקמרונות

מֹונפאלקֹון שער
המערבי הכניסה שער
ההגמון שם על הנקרא

Montfalcon ממֹונפאלקֹון
גותיים גילופים של בהעתקים מעוטר

מהשנים

קיר ציורי
הכניסה אכסדרת
קיר בציורי מעוטרת
המאוחר הגותי בסגנון

ה־ המאה מראשית

רוזטה חלון .
הרוחב אגף של הדרומי חלקו

רוזטה חלון באמצעות מואר
ים ויטראז ובו ה־ מהמאה

היסודות את העונות את המייצגים
המזלות גלגל ואת

ספסלים
בדמויות המעוטרים הספסלים
הם סן־מֹוריס בשאֶּפל קדושים
בעץ גילוף של מופת יצירות
מאוחר גותי בסגנון

סן־מֹוריס שאּפֶל .
Chapelle St-Maurice בקפלה

הצפוני למגדל שמתחת
ספסלים ניצבים הלא־גמור
בסגנון לפרטים מגולפים
מראשית המאוחר הגותי

ה־ המאה

במפגש המגדל
הושלם האולמות

ה־ במאה
מ וגובהו

עמוד כותרת
הפנימיים הקישוטים עם

גילופים מספר נמנים
דמויות בהם עשירים

העמודים בכותרות אנושיות

המגדל
בו הצפוני

שאּפֶל שוכנת
סן־מֹוריס

1 1 5 1 1 4

המטיף דוכן
מחובר ברן בסגנון המטיף דוכן

מתנוסס ומעליו התווך באולם לעמוד
מעודנים עץ גילופי עם חופה גגון

משנת

העיקריים4  העניין מוקדי
שווייץ של

לכפולת זוכה מהם אחד כל
בעלי מבנים יותר או עמודים
מתוארים היסטורית חשיבות

חלל של רוחב בחתך שימוש תוך
אתרים מציינים הכוכבים הפנים

להחמיצם שאין

מפורט3  מידע
ושאר החשובות העיירות כל

בפרוטרוט מתוארים העניין מוקדי
המספור סדר פי על מסודרים הם
יש סעיף כל בתוך האזור במפת

החשובים האתרים על מידע
שימושי מידע וכן ביותר

האזור2  מפת
הכבישים רשת את מתארת

התרשמות ומאפשרת הראשיים
האתרים כל מהאזור כללית

גם ויש ממוספרים החשובים
לנסיעה שימושיים טיפים

וברכבת במכונית

לאזורים חלוקה
בשמונה מתוארים בשווייץ האתרים

מתמקדים מהם ששלושה פרקים
וחמישה שווייץ של הגדולות בערים

המדינה של מובהקים באזורים
הכריכה בפנים במפה מתוארת החלוקה
פרק בכל המפורטים האתרים הקדמית
הפרק בתחילת האזור במפת מצוינים

לזהות ניתן בשווייץ אזור כל
לו שהוקצה הצבע בזכות בקלות
מופיעה המלאה הצבעים רשימת

הפנימית בכריכה

יש החשובים האתרים בכל
המידע כל ובה מסגרת

כדי לכם הנחוץ השימושי
ביקורכם את לתכנן

היכרות1 
הנופים

והאופי ההיסטוריה
עיר או אזור כל של

מתוארים גדולה
זה פרק בתת

נוסף מידע מספקות מסגרות
על למשל יותר ומפורט

באזור שנערכים הפסטיבלים

ואלֶה שבקנטון ֶצרמאט מעל בהוד מתנשאת המאֶטרהֹורן פסגת

הבסיס מיֶטלאנד מישור
החקלאות של האיתן
פני על משתרע בשווייץ
סֹולֹוטּורן הקטן הקנטון
קנטון של הצפוני ובחלקו

ן ו ט נ ק רחב נ ה ן ר ב
אחרי גם קתולי נותר סֹולֹוטּורן

דוברי־ התושבים ואילו הרפורמציה
דתם את המירו ברן של הגרמנית

ה־ המאה במהלך לפרוטסטנטיות
ֶּברנֶזֶה הוא ברן קנטון של הדרומי החלק
מדרום המתנשא הררי אזור אֹוֶּברלאנד
וּברינֶצרזֶה טּונֶרזֶה אגמים לשני
ּברינץ טּון הערים גובלות באגמים
באזור הטבע פלאי עם ואינֶטרלאֶקן
ומרשימות גבוהות פסגות מספר נמנים

וכמה נהדרים סקי מדרונות עם
המתאימים מתונים עמקים

ברגל לטיולים מאוד
גם נקרא ואלֶה קנטון
משתרע Wallis ואליס
והאלפים הרֹון עמק באזור
לשני מתחלק הוא הפניניים
התחתי ואלֶה המערבי החלק אזורים
צרפתית ודוברי קתולים שתושביו
העילי ה ואלֶ המזרחי והחלק

גרמנית ודוברי פרוטסטנטים שתושביו
על מתבססים בקנטון השפלה אזורי
השנה כל פורחת בהרים ואילו חקלאות
הגדולים הנופש באתרי התיירות
קראנס־מֹונטאנָה וֶרּביֶיה והמפורסמים

וסאס־ֶפה ֶצרמאט

ואלֶה שבקנטון בלֶטֶשנטאל ּבלאֶטן בכפר בקתות־עץ

מרכזש של המערבי החלק פני על משתרעים אלה אזורים לושה

אזור הוא השוויצרית השפלה או Mittelland מיֶטלאנד שווייץ

 Bernese אֹוּבֶרלאנד ּבֶרנֶזֶה המרכזי ברכס מתונות גבעות של פורה

דווקא אולם במדינה ביותר המרהיבים מההרים כמה מתנשאים Oberland

בהן בשווייץ ביותר הגבוהות הפסגות ממוקמות שמדרום Valais ואלֶה בקנטון

והדֹום המאֶטרהֹורן

6 7

מומלצים ם
5 קֹונסטאנץ אגם

a שווייץ של לאומי

11 7 91 71 7 91 7 91 7 97 97 9

a

1 7 81 7 81 7 87

העתיקה ולעיירה גאלֶן וסאנקט שאפָהאּוזֶן בהן תוססות ערים למספר פרט
שדות של עצומים במרחבים שווייץ של המזרחי החלק מתאפיין ָריין ָאם שָטיין
עמק משתרע מדרום עתיקות עממיות מסורות בקפידה נשמרות שבהם וכפרים

העתיקים הבתים חזיתות את סגראפיטו ציורי מעטרים שם השליו ֶאנגאדין
מסלולי לתיירים קוסמים ודאבֹוס קלֹוסֶטרס מֹוריץ סן הפופולריות הנופש בעיירות

של הלאומי הפארק ברגל וטיולים הרים טיפוס לצד ומזחלות סנובורד סקי
טבע אזור הוא גָראּוּבינֶדן של הרחוקה הדרום־מזרחית בפינה שווייץ

הליכה מסלולי של מסועפת רשת עם פראי

אחורית כריכה ראו מלא מפות למקרא

ֶאנגאדין לעמק Julier יּוליֶיר ממעבר בדרך גשר

1 7 9 1 7 8

תחבורה
למזרח להגיע ביותר הטובה הדרך

ברכב או ברכבת לנסוע היא שווייץ
אינטרסיטי רכבות מציריך פרטי

לסאנקט לשאפָהאּוזֶן מציריך נוסעות
גם מקשרות רכבות ולליכטנשטיין גאלֶן
לקנטון בשווייץ הגדולות הערים כל בין

העיקריים הכבישים עם גָראּוּבינֶדן
לפָראּוֶאנפֶלד A7 נמנים לאזור מציריך
מוביל A13 כביש גאלֶן לסאנקט A1 ו

ועובר הריין עמק לאורך דרומה מּבֹוֶדנזֶה
בדרכו ראגאץ וּבאד ליכטנשטיין דרך

מצטרף ראגאץ לּבאד מצפון לּכּור
מדרום מציריך A3 כביש גם אליו

A13 כביש ממשיך לּכּור
סן מעבר דרך לאיטליה

ּבֶרנארדינֹו

מקרא
מהיר כביש
ראשי כביש
משני כביש
נופי כביש

ראשית רכבת מסילת
משנית רכבת מסילת

בינלאומי גבול
קנטונים בין גבול

פסגה
מעבר־הרים

בגָראּוּבינֶדן הבציר בפסטיבל חביות

מסורתיים קישוטים עם פרות
בָאֶּפנֶצל מרעה בשדה

מ ק

גם  ראו
עמ מלונות

עמ מסעדות

7 ָאּפֶנֶצל
y ָארֹוזָה

e ראגאץ ּבאד
0 גלארּוס
u דאבֹוס

 j ּבֶרגאליָה ואל
q ואלֶנזֶה

8 טֹוגֶנּבּורג
t עמ ּכּור

r מאיֶינפֶלד
z ֶמזֹוקֹו

p מישָטייר
d ּבֶרנינָה מעבר

l ּבֶרנארדינֹו סן מעבר
6 עמ גאלֶן סאנקט

h סילס

g מֹוריץ סן
o ֶאנגאדין עמק

s ּפֹונטֶרזינָה
f ּפֹוסקיאבֹו

4 פָראּוֶאנפֶלד
k ציליס

i קלֹוסֶטרס
9 ראּפֶרסוויל

2 ָריינפאל
1 עמ שאפָהאּוזֶן

3 ָריין ָאם שָטיין

מומלצים מסלולים
5 קֹונסטאנץ אגם ּבֹוֶדנזֶה

a שווייץ של הלאומי הפארק
w ליכטנשטיין

האתרים כל

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

שימושי מידע

021-316- טל Place de la Cathédrale 1
ו ב אוגוסט אפריל # הכנסייה 71-61

8:00-19:00 וא שבת 7:00-19:00
וא שבת 7:00-17:30 ו ב מרץ ספטמבר

שבת ב אוגוסט אפריל המגדל 8:00-17:30
14:00-17:00 א 13:30-17:30 8:30-11:30

 13:30 8:30-11:30 שבת ב מרץ ספטמבר
 & 14:00-16:30 א עד 16:30

Cathédrale Notre Dame נוטר־דאם קתדרל
ונסתיימה ה־ המאה באמצע החלה שבנייתה בלוזאן

ביותר המרשים הגותי המבנה היא ה־ במאה
ועל רומי מחנה חורבות על הוקמה היא בשווייץ
הקרולינגית מהתקופה בזיליקות של יסודותיהן

ניכרת ובעיצובה הקתדרלה בתוכנית והרומאנסקית
אולם־תווך לה יש הצרפתי הגותי הסגנון השפעת
גומחה מגדל שבראשו רוחב אגף מעברי־צד ולצדו

סביב חצי־עיגול בצורת ומעבר המזרחי בקיר מעוגלת
האפיפיור בידי קודשה הקתדרלה הראשי המזבח

הרפורמציה בעקבות אולם ב־ העשירי גרגוריוס
הדרום־ המגדל מראש פרוטסטנטית לכנסייה הוסבה

נבה ז אגם ושל העיר של מרהיב נוף נשקף מערבי

הכוכבים

סן־מֹוריס . שאֶּפל

רוזטה . חלון

התווך אולם
ניצבים התווך אולם לאורך

חליפות ודקים עבים עמודים
תומכים העבים העמודים

התקרה בקמרונות

מֹונפאלקֹון שער
המערבי הכניסה שער
ההגמון שם על הנקרא

Montfalcon ממֹונפאלקֹון
גותיים גילופים של בהעתקים מעוטר

מהשנים

קיר ציורי
הכניסה אכסדרת
קיר בציורי מעוטרת
המאוחר הגותי בסגנון

ה־ המאה מראשית

רוזטה חלון .
הרוחב אגף של הדרומי חלקו

רוזטה חלון באמצעות מואר
ים ויטראז ובו ה־ מהמאה

היסודות את העונות את המייצגים
המזלות גלגל ואת

ספסלים
בדמויות המעוטרים הספסלים
הם סן־מֹוריס בשאֶּפל קדושים
בעץ גילוף של מופת יצירות
מאוחר גותי בסגנון

סן־מֹוריס שאּפֶל .
Chapelle St-Maurice בקפלה

הצפוני למגדל שמתחת
ספסלים ניצבים הלא־גמור
בסגנון לפרטים מגולפים
מראשית המאוחר הגותי

ה־ המאה

במפגש המגדל
הושלם האולמות

ה־ במאה
מ וגובהו

עמוד כותרת
הפנימיים הקישוטים עם

גילופים מספר נמנים
דמויות בהם עשירים

העמודים בכותרות אנושיות

המגדל
בו הצפוני

שאּפֶל שוכנת
סן־מֹוריס

1 1 5 1 1 4

המטיף דוכן
מחובר ברן בסגנון המטיף דוכן

מתנוסס ומעליו התווך באולם לעמוד
מעודנים עץ גילופי עם חופה גגון

משנת

דאדא
האוונגארדית האמנותית התנועה

שנת בסביבות בציריך נוסדה דאדא
להרג אנרכסיטית כתגובה

העולם מלחמת של חסר־האבחנה
הקפה בית היה התנועה מעוז הראשונה

מוביליה ועם בציריך וֹולֵטייר קברט
ופרנסיס ָארּפ הנס צאָרה טריסטן נמנו

ללעוג היו התנועה מטרות פיקאּביָה
הממסד של המסורתיים ולערכים למוסכמות

או אבסורדיות בדרכים אמנות וליצור האמנותי
לימים נפוצו התנועה עקרונות אקראיות

ב ובארה בגרמניה בצרפת גם
דאדאיסטית יצירה
ָארּפ הנס מאת

ועמ עמ ראו זה באזור ולמסעדות למלונות

0

044-211- טל Am Münsterhofplatz
10:00- מרץ # נובמבר 41-00

10:00-18:00 אוקטובר אפריל 16:00

הנשים מנזר של תולדותיו
Fraumünster

בשנת החלו
לודוויג כשהקיסר
את מינה הגרמני

הילֶדגארד בתו
המנזר לראש

במהלך פורק המסדר
ובמקום הרפורמציה

נבנה המנזר
השטאטָהאּוס

בניין Stadthaus
המשמש ניאו־גותי

לתערוכות
מתחלפות

המנזר בכנסיית
אגף יש נפגעה שלא

מאמצע כמורה
בסגנון ה־ המאה
מאוחר רומאנסקי
בסגנון רוחב אגף

ואולם מוקדם גותי
מספר מחדש שנבנה תווך

הניאו־גותית החזית פעמים
בשנת נוספה

באמצעות מואר הפרסביטריום
יצירתו פרי ויטראז חלונות

שאגאל מרק של
החלונות ב־ שהותקנו
מכתבי לנושאים מוקדשים

שולט מהם אחד ובכל הקודש
האמצעי החלון אחר צבע

ירוק הוא בו השולט שהגוון
ישו של מחייו סצינות מגולל

כחול חלון יש צדדיו משני
וחלון יעקב חלום בהשראת

נראים שבו ציון חלון צהוב
החדשה ירושלים ו דוד המלך
הצפוני בקיר הכתום בחלון

החלון ואילו הנביאים נראים
ובכחול באדום הדרומי בקיר

האלוהי החוק את מייצג עז
חלון את עיצב גם שאגאל

הדרומי באגף־הרוחב הרוזטה
העולם בריאת את המייצג

הותקן הצפוני באגף־הרוחב
הוויטראז חלון בשנת

מאת העדן גן הגדול
ָאאּוגּוסטֹו
אקֹוֶמטי ג

הפנימית החצר
הרומאנסקית

לכנסייה מדרום
קיר בציורי מעוטרת

של יצירתו פרי
בשנים ּבֹודֶמר פאול
הציורים

בימיו עוסקים
של הראשונים
ובסיפור המנזר

לבין בינו המקשר
הגדול קרל הקיסר
פֶליקס והקדושים

האגדה לפי וֶרגּולָה
העיר את קרל יסד
שבו במקום ציריך
קבריהם את גילה
הקדושים שני של

רומי מלגיון שערקו ואחות אח
מזבח על להורג והוצאו בוואלֶה

פֶליקס הנוצרית אמונתם
המגינים לקדושים היו וֶרגּולָה

ציריך על

w

044-252- טל Grossmünsterplatz
 # www kirche zh ch $ 59-49
אמצע הפנימית והחצר הכנסייה
שאר 9:00-18:00 אוקטובר מרץ

שבת ב המגדל 10:00-17:00 השנה
13:00-17:00 א 10:00-17:00

של הגבוהים המגדלים צמד
הגדולה הקתדרלה

בקו בולטים Grossmünster
שממזרח ציריך של הרקיע

כי מספרת האגדה ללימאט
קרל בידי נוסדה הכנסייה

השמינית המאה בסוף הגדול
התשיעית המאה בתחילת או

פֶליקס הקדושים קבר על
לאחר כי מסופר וֶרגּולָה
בו במקום להורג שהוצאו

הוואֶסרקירכֶה היום ניצבת
את המעונים הקדושים אספו

וטיפסו הכרותים ראשיהם
למקום עד הגבעה במעלה

הבזיליקה הקתדרלה
במקום הרומאנסקית־גותית
שנת מסביבות החל נבנתה

q

044-261-66-19 טל Limmatquai 31
14:00-17:00 וד # ג

המים כנסיית
את קיבלה Wasserkirche

קטן אי על מיקומה בשל שמה
היא ליבשה השנים עם שחובר
בסגנון בשנים נבנתה

שבו במקום מאוחר גותי
פליקס הקדושים להורג הוצאו
הפנים חלל לעיל ראו וֶרגּולָה

לצד מקישוטים חף הצנוע

ֶהלמָהאּוס ניצב הכנסייה
בית־גילדה Helmhaus

של לתערוכות המשמש עתיק
בת־זמננו אמנות

המערביים והמגדלים
ה־ המאה בסוף רק הושלמו

של המטיף מדוכן
אּולריך הטיף הגרֹוסמינסֶטר

הרפורמציה ממייסדי צווינגלי
לברן הבשורה את הפיץ ומכאן

לעקרונות בהתאם ולבאזל
כל הוסרו הרפורמציה

וחלל מהכנסייה הקישוטים
ריק כמעט נותר הפנים

נותרו זאת למרות לחלוטין
שרידים מספר התווך באולם
וכמה גותיים ציורי־קיר של

רומאנסקיות כותרות־עמודים
של הגדולה בקריפטה

מהמאה פסל יש הקתדרלה
שניצב הגדול קרל של ה־
הדרומי המגדל בקצה בעבר

העתק הוא המגדל על הפסל
השער את גם לראות כדאי
ארד דלת עם הרומאנסקי

חלונות ואת מ־
ָאאּוגּוסטֹו שעיצב הוויטראז

אקֹוֶמטי ג

e

 10:00 ּוו ה # ג Limmatquai 61
עד 11:30

של Rathaus העירייה בית
שלוש של מבנה הוא ציריך

הקבועים עמודים על קומות
הוא לימאט הנהר בקרקעית
בשנים הבארוק בסגנון נבנה
העירייה בית במקום
מגולפות בחזית הביניים מימי

ובחודי לחלונות מתחת מסכות
הוצבו שמעליהם הגמלונים

השער נאים ראש־חזה פסלי
ומעוטר שיש מסגרת מוקף
כדאי המבנה בתוך בזהב
המועצה אולם את לראות

המפואר הבארוקי

r

המקסימה הטיילת
לאורך עוברת Limmatquai
הלימאט של המזרחית הגדה
Bellevueplatz מּבֶלוּוּפלאץ

ּבאנהֹופּבריֶקה ועד בדרום
בצפון Bahnhofbrücke

בטיילת ביותר המעניין הקטע
הסמוך הדרומי הוא

ולראטָהאּוס לגרֹוסמינסֶטר
בתי הטיילת רצופה כאן
לחנויות שהוסבו גילדות

ולמסעדות
ביותר המרשימים הבתים עם
ָהאּוס נמנים הטיילת לאורך
 Haus zum זאפראן צּום
מסביבות מס Safran
ריֶדן צּום ָהאּוס שנת
מס Haus zum Rüden

הסמוך והבית ה־ מהמאה
 Haus ציֶמרלֹויֶטן צּור ָהאּוס
מבנה zur Zimmerleuten
בולט חלון עם ה־ מהמאה

יש באזור הבתים לרוב ססגוני
קורות־עץ שלד

t

Niederdorf ניֶדרדֹורף רובע
סמטאות של צפופה רשת הוא

לימאטֶקה מעל אבנים מרוצפות
העיר של המזרחי החלק ובלב
ברובע העיקרי הציר העתיקה

המדרחוב הוא העתיק
ניֶדרדֹורפשטראֶסה

והמשכו Niederdorfstrasse
מדרום

מינסֶטרגאֶסה
Münstergasse

הסמטאות
הרובע של הצרות

גלריות רצופות
לעתיקות וחנויות

מלונות לצד
בתי־קפה קטנים

בתי־ מסעדות
בירה

ומסעדות
מהיר למזון

y

044-261-09-89 טל Predigerplatz
12:00- א 10:00-18:00 שבת # ב

18:00
Predigerkirche הכנסייה

בעבר שהשתייכה ה־ מהמאה
שלווה של אי היא למנזר

ניֶדרדֹורף של היומיום בהמולת
המסדר פורק הרפורמציה במהלך

פרוטסטנטית הפכה והכנסייה
של הראשית הכנסייה זוהי כיום
השנים במשך ציריך אוניבסיטת

שיפוצים המבנה המבנה עבר
ה־ במאה רבים ושינויים
בסגנון התווך אולם שופץ

נוסף ובשנת הבארוק
מחודד צריח המערבי למגדל

בציריך ביותר הגבוה

הצמוד וֶהלמָהאּוס קירכֶה ואֶסר
משמאל אליה

הקתדרלה רקע על לימאט הנהר לאורך עוגנות סירות
בית־גילדה ריֶדן צּום ָהאּוס
בלימאטֶקה ה־ מהמאה

גרֹוסמינסֶטר של דלתות־הארד
מסגרת־השער בתוך

הרומאנסקית

מאת ויטראז חלון
בפָראּו שאגאל

מינסֶטר

בית מתוך פרט
עתיק

בניֶדרדֹורפשטראֶסה

1 6 7 1 6 6
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היסטוריהל יש בשווייץ אזור כל
המטבח ף ו נ ה ו משל
ו ל י אפ ו ת ו ל כ י ר האד

חציית עם משתנים השפה
בין הבלתי־נראים הגבולות
תוכלו כמו־כן האזורים
העצמאית במדינה לבקר

ת ל ב ו ג ה ן י י שט טנ כ י ל
מגמדי עבריה משלושת בשווייץ

ים הרקדנ דרך ך רי צי של נה י הג
פֹוגֶל בפסטיבל גרוסטקיות בתלבושות
החייכנים תושביה ועד בבאזל גריף
ם צרי י ו השו ברן של
תדמיתם על מתענגים
את חוגגים המסורתיות
ומתהדרים התרבותי ונם ו י ג
מתחרים ללא תיירותית בתשתית

כולו בעולם מוניטין לה שיצאו

ייץ ו לגלות את שו

על גלישה
סנובורד
בוֶרּביֶיה

העיר דרך זורם ָאאֶרה הנהר
ברן של מימי־הביניים העתיקה

ואלֶה מיֶטלאנד
אֹוּבֶרלאנד וּבֶרנֶזֶה

ברמה סקי אתרי
עולמית

סן גראן מעבר־ההרים
ּבֶרנאר

מעוררות פסגות
השראה

בפסגות מתאפיין זה אזור
קרחונים ובעמקי מושלגות
מיֶטלאנד את גם כולל אבל

של ביותר הגדול השטח
במדינה חקלאיים מישורים

עולמית ברמה הסקי אתרי עם
ראו עמ' 85)  וֶרּביֶיה נמנים

ראו עמ' 89).  וֶצרמאט
לגובה מטפסת יּונגפָראּו רכבת
הָאייגֶר במדרונות מ של

ראו עמ' 90)  מאֶטרהֹורן
המאתגרים ההרים אחד הוא
ראו  וָאלֶטש בעולם ביותר

הגבוה הקרחון עמ' 91) הוא
באלפים ביותר

שלם אינו בוואלֶה ביקור אף
במעבר־ ברנרד הסן כלבי ללא
ראו  ּבֶרנאר סן גראן ההרים

מזן הלוחמות עמ' 84) והפרות
התענגו לנוח וכשתרצו ֶאראן

התרווחו פאנדאן או יין כוס על
של החמים במרחצאות

ראו עמ' 89) לֹויֶקרּבאד

נבה ז

פינוקים של קניות מסע
ומותרות

אופי בעלת עתיקה עיר
ייחודי

ביותר הגבוהה המזרקה
באירופה

ממלאים ודיפלומטים בנקאים
העיר של רחובותיה את

בשווייץ ביותר הקוסמופוליטית
היא מרתקת אך היקרה נבה ז

בעיקר קניות של גן־עדן
ראו עמ'  ועתיקות שעונים

ראו עמ'  ם האו מטה (106�7
ופופולרי חשוב אתר 101) הוא
המזרקה היא העיר פנינת אבל
ראו עמ'  אֹו ד ה ֶ ז הייחודית

בעיר גם לבקר כדאי (97
ובפרט המקסימה העתיקה
הגותית פייר סן בקתדרל

מפוסלים מרזבים המעוטרת
ראו עמ'  מפלצות בדמות

(98�9

שווייץ מערב

השוויצרית הריביירה
האלגנטית

שאטֹו מהאגדות הטירה
ִשיֹון ֶדה

לשפת פורחים יקבים
האגם

ביירון הרומנטיים המשוררים
מודרניים תרבות וענקי ושלי

ופרדי פלין צ רלי צ כמו
משכנם את קבעו מרקורי

ראו  השוייצרית בריביירה
הצפונית לגדתו עמ' 19�112)
המזרחית בגדה נבה ז אגם של

הטירה ניצבת האגם של

ברן

שהשתמרה עתיקה עיר
היטב

לאמנות המוזיאון
הדובים פארק

הנעימה הגדולה העיר היא ברן
גם ואולי בשווייץ ביותר והזולה

ביותר הנעימה הבירה עיר
תמיד התושבים באירופה

לא פעם אף וכמעט מנומסים
בעיר לטייל תוכלו ממהרים

אתר (ראו עמ' 3�52) העתיקה
על בתים עם עולמית מורשת
מזרקות ממאה ויותר עמודים

ראו עמ'  לאמנות במוזיאון או
של הנאה 7�56) ובמקבץ

עם קירכֶנפֶלד ברובע מוזיאונים
נמנים העיקריים האתרים

ראו עמ' 55) הציטֹוגלֹוגֶה
ראו עמ' 9�58) הקתדרלה
ראו עמ' 55)  ֶקפיגטּורם

ראו עמ' 60) הדובים ופארק
החומים הדובים של מעונם
נקראת שמם שעל האהובים

העיר
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שָטיין־ָאם־ָריין של המרכזית בכיכר בית אֹוקֶסן רֹוֶטר של המצוירת החזית

רקע על מושלגת סצינה
המאֶטרהֹורן

נבה ז אגם של המזרחית לגדתו ִשיֹון ֶדה שאטֹו

באזל ברחובות ססגוני קרנבל
ואמנותית הומה עיר

בפארק רועות אלפיניות יעלים
שווייץ של הפופולרי הלאומי

ראו  ִשיֹון ֶדה שאטֹו המרהיבה
שופעים כרמים עמ' 3�122)

המדרונות על גדלים
ולאגם נבה ז לאגם המשתפלים

ראו עמ' 1�130) נֶשאֶטל
ביינות ידועה זה בשם והעיר

בעיירה ביקור איכותיים
ראו עמ'  אבאנש הרומית

יצרני־הגבינות 124) ובכפרים
ראו עמ' 124) הוא גרּויֶיר של
תוכלו ואחריו מרתקת חוויה

במדרונות בשלווה לטייל
ּוָרה ז הרי של המתונים

שווייץ צפון

הריין שלשפת באזל
כבירים אמנות אוספי

מימי כפרית אדריכלות
הביניים

שווייץ של הצפוני החלק רוב
לאזורי פרט ומתועש שטוח

ֶרגֶנסּבֶרג ליד הכרמים
ראו עמ'  באזל וֶאגליזָאּו
בגרמניה הגובלת (138�47
מגוונת עיר היא ובצרפת

כל בברכה המקבלת להפליא
שמעידים כפי אמנות של סוג

המקסימים הרחוב ירידי
לאמנות העירוני המוזיאון

לבדו ראו עמ' 7�146) מצדיק
בוינֶטרטּור וגם הביקור את
אוסף ראו עמ' 7�156) יש
המרחצאות עיירת מרשים

ראו עמ' 5�154) בנויה ּבאֶדן
כגלויה יפה עתיק רובע סביב

הביניים מימי

ציריך

הפיננסים בירת
שווייץ של והאופנה
בת־זמננו אמנות

בּבאנהֹופשטראֶסה קניות

בנקים של עיר ציריך
לסחר עולמי ומרכז מאובטחים
עשירה בסצינה מפתיעה בזהב
ושל תרבות של ושוקקת־חיים

המרכז בת־זמננו אמנות
ראו עמ' 1�170)  לאמנות

ראו עמ'  הלאומי והמוזיאון
מוזיאונים הם 3�162) העצום

בזכות עולמי מידה בקנה
אבנים המרוצפים רחובותיה
האגם ורציפי העצים שדרות

הערים אחת היא ציריך
באירופה ביותר המתאימות

הצרות בסמטאות ברגל לטיול
אוצרות אלפי חבויים

קברט ומופעי אדריכליים
ראו עמ'  אינטימיים באולמות
ובּבאנהֹופשטראֶסה (172�3
מגוון ראו עמ' 164) מציעים
שיכולים למי מותרות מוצרי
התענוג את לעצמם להרשות

שווייץ מזרח
וגָראּוּבינֶדן

שווייץ הלאומי הפארק
של המצוירים הבתים

ֶאנגאדין
בת היידי של מולדתה

ההרים

נהר האגדות של שווייץ זוהי
הרחבים העמקים דרך זורם הריין
שכיכבו ופרחים פירות הגדושים
ראו  ההרים בת היידי בסיפורי
הלאומי עמ' 1�190), והפארק
ראו עמ' 3�202)  שווייץ של
חיות־בר של פראי מחוז הוא

פזורות באזור נדירים ופרחים
שהיו ומרהיבות עתיקות ערים
מימי החל והוראה מסחר מרכזי
ראו  ֶאנגאדין ועמק הביניים

מצוירים בבתים עמ' 200) מנוקד
ראו  מוריץ בסן כמותם שאין

ראו עמ'  עמ' 204) ובקלֹוסֶטרס
מרהיבים סקי אתרי 191) יש

העליון למאיון

ינֹו וטיצ שווייץ מרכז

לוצרן קאּפֶלּבריֶקה
מרהיבים אגמים

ָאיינזיֶדלן הבארוקי המנזר

וילהלם של מולדתו זה אזור
ועד שווייץ ממרכז משתרע טל

דובר־האיטלקית הקנטון
ראו  לוגאנו האגמים ינֹו טיצ
ראו  ֹוֶרה עמ' 11�210) ומאג
באקלים עמ' 17�216) התברכו
ראו  לוצרן ואילו יחסית חמים
הערים אחת עמ' 3�232) היא
מנזר באירופה ביותר היפות
ראו עמ' 7�226)  ָאיינזיֶדלן

אדריכלות של מופת יצירת הוא
הבארוק
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אינדקס כללי

מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע עיקרי.

Auer, W.H. 54�5 אָאּוֶאר, ו"ה
 Augusta Raurica ָאאּוגּוסָטה ָראּוריָקה

150
ָאאּוגּוסטינֶרגאֶסה (באזל) 

143 ,141 Augustinergasse
 219 Airolo ָאאירֹולֹו

מלונות 257  
151 Aarau ָאאָראּו

מלונות 252  
מסעדות 276  

151 ,135 ,39 Aargau ָאארגָאּו, קנטון
51 Aare ָאאֶרה, נהר

79 Aareschlucht ָאאֶרשלּוכט, ערוץ  
124-5 ,35 ,11 Avenches ָאבאנש

מלונות 249  
מסעדות 273  

31 Opera Festival פסטיבל האופרה  
88 Evolène ֶאבֹולֶן

(ה)אגודה העולמית לאנתרופוסופיה 
 Universal (דֹורנאך)

150 Anthroposophical Society
17 Eggishorn ֶאגיסהֹורן

153 Eglisau ֶאגליזָאּו
מסעדות 277  

כנסיות ֶאגליז ראה
 Egmont, Justus ֶאגמֹונט, יּוסטּוס ואן

225 van
אגמים 

191 Obersee אֹוּבֶרזֶה  
191 Untersee אּונֶטרזֶה  

224�5 Urnersee אּורנֶרזֶה  
82 Oeschinensee אֹושינֶנזֶה  

82 ,22 Bachalpsee ּבאכאלּפזֶה  
183 Bodensee ּבֹוֶדנזֶה  

201 Bianco ּביאנקֹו  
70 ,18 Bielersee ּבילֶרזֶה  

82 Blausee ּבלָאּוזֶה  
78 ,68 Brienzersee ּברינצֶרזֶה  

190 Walensee ואלֶנזֶה  
118-19 ,109 ,11 Geneva ז'נבה  

204 Silsersee זילזֶרזֶה  
222 Totensee טֹוֶטנזֶה  

74-5 ,68 Thunersee טּונֶרזֶה  
205 Lago d’Osso לאגֹו ד'אֹוסֹו  

 Lago da לאגֹו ָדה סילבאּפלאנָה  
18 Silvaplana

218 Lago di Vogorno לאגֹו די וֹוגֹורנֹו  
85 Lac des Dix לאק ֶדה דיס  
210-11 ,11 Lugano לוגאנו  
225 ,207 ,5 Lucerne לוצרן  

 ,206 ,11 Maggiore מאג'ֹוֶרה  
216-17

90 Mattmarksee מאטמארקזֶה  
124 Murtensee מּורֶטנזֶה  

204 Moritzersee מֹוריצֶרזֶה  
130�31 ,125 ,11 Neuchâtel נֶשאֶטל  

228 ,225 Zugersee צּוגֶרזֶה  
169 ,159 Zürichsee ציריכזֶה  

205 Como קֹומֹו  
23 Schwarzsee שווארצזֶה  

שיט 307  
82 Adelboden ָאֶדלּבֹוֶדן

סקי 289  

23 Edelweiss (צמח) ֶאֶדלוָוייס
224 Adler Inn (ּבירגלֶן) ָאדלֶר אין

ּפארנאסּום (קלֶה) 57 ָאד
אדריכלות 20, 26-7

המוזיאון השוויצרי הפתוח ּבאלֶנּבֶרג   
 Swiss Open Air Museum Ballenberg

80�81
המוזיאון לאדריכלות (באזל)   
142 Architektur–museum

לפי שמות האדריכלים גם ראו  
אֹובָה דאל פּואֹורן (הפארק הלאומי 

 Swiss) Ova dal Fuorn (של שווייץ
203 (National Park

אֹובָה שּפין (הפארק הלאומי של שווייץ) 
202 (Swiss National Park) Ova Spin

half�) Obwalden (חצי�קנטון) אֹוּבוואלֶדן
207 ,32 (canton

70 Oberdorf אֹוּבֶרדֹורף
194�5 Obere Gasse (כּור) אֹוּבֶֶרה גאֶסה

75 Oberhofen אֹוּבֶרהֹוֶפן
76�7 Schloss שלֹוס  

191 Oberrofels אֹוּבֶרֹוֶפלס
191 Obersee אֹוּבֶרזֶה

 Oberer (ָקייזֶרשטּול) אֹוּבֶֶרר טּורם
153 Turm

אודיטוריום סטרווינסקי (מֹונטֶרה) 
120 Auditorium Stravinsky

אווירי, ספורט 285, 287
אוטובוסים 307, 308

אֹוֶטל איל פּואֹורן (הפארק הלאומי של 
202 Hotel Il Fuorn (שווייץ
בתי עירייה  אֹוֶטל ֶדה ויל ראו

 Hôtel du (אינֶטרלאֶקן) אֹוֶטל דּו לאק
75 Lac

39 Euler, Leonhard אֹוילֶר, לאונרד
אוכל ומשקאות 

הטעמים של שווייץ 3�262  
משקאות 7�266  

תעשיית המזון 40  
גבינה; שוקולד; יין וייצור יין גם ראו  

אוכלוסייה 12, 18
70 Olten אֹולֶטן

219 Olivone אֹוליבֹונֶה
 Olympic (לוזאן) אולימפי, מוזיאון

117 Museum
(ה)אולמות לאמנות חדשה (שאפָהאּוזֶן) 

180 Hallen für Neue Kunst
אולרים שוויצריים 64

93 ,43 ,21 United Nations (ה)או"ם
 Palais des (ז'נבה) ארמון האומות  

101 ,10 Nations
70 Omega (חברת שעונים) אומגה
 Unterwalden (קנטון) אּונֶטרוואלֶדן

207 ,35
189 Unterwasser אּונֶטרוואֶסר

75 Unterseen אּונֶטרזֶֶאן
191 Untersee אּונֶטרזֶה

אוניברסיטאות 
באזל 138  

ברן 54  
סאנקט גאלֶן 185  

ציריך 168  
(ה)אוניברסיטה הפתוחה לרוחניות 

 Free University of Spiritual (דֹורנאך)
151 Science

אֹוסֶטרמּונדיגֶן, בית (המוזיאון השוויצרי 
 Ostermundigen (הפתוח ּבאלֶנּבֶרג

 Swiss Open Air Museum) House
80 (Ballenberg

אוסף בית העירייה (שָטיין ָאם ָריין) 
182 Rathaussamlung

אוסף התרשימים (המכון הפדרלי 
 Graphische (לטכנולוגיה, ציריך

 Eidgenössische) Sammlung
168 (Technische Hochschule

 Fondation (וֶבֶה) אוסקר קֹוקֹושָקה, קרן
120 Oskar Kokoschka

אוסקר ָריינהארט בֶרֶמרהֹולץ, אוסף 
 Sammlung Oskar (וינֶטרטּור)
156 Reinhart am Römerholz

73 Oppenheim, Meret אֹוֶּפנָהיים, ֶמֶרט
אופני הרים 286

אופניים 307, 309
השכרה 286, 309  

אופניים, רכיבה על 286, 287, 307
אופרה 

 Opernhaus (ציריך) בית האופרה  
172 ,168

104 Geneva ז'נבה  
פסטיבל האופרה של ָאבאנש   

31 Avenches Opera Festival
 Hortense, אֹורטאנס, מלכת הולנד

183 Queen
222 Uri Alps אּורי, האלפים של

133 Ursicinus, St אּוריסיקינוס הקדוש
224 ,207 ,35 Uri (קנטון) אּורי
229 Urirotstock אּורירֹוטשטֹוק

 Horloge Fleurie (ז'נבה) אֹורלֹוז' פלֶרי
97

 Orelli, אֹוֶרלי, ג'ּוזֶֶּפה אנטוניו ֶפליצֶ'ה
G.A.F. 215

 Orelli, Christoforo אֹוֶרלי, ּכריסטֹופֹורֹו
215

215 ,214 Orelli family אֹוֶרלי, משפחת
224-5 Urnersee אּורנֶרזֶה

188 Urnäsch אּורנֶש
אֹורֶקסְטר ֶדה לָה סוויס רֹומאנד 

 Orchestre de la Suisse Romande
104

117 Ouchy אּושי
82 Oeschinensee אֹושינֶנזֶה

 Asam, Egid Quirin ָאזאם, ֶאגיד קווירין
227 ,226

 Asam, Cosmas ָאזאם, קֹוסמאס דאמיאן
226 Damian

183 Eugenie, Empress ֶאזֶ'ני, הקיסרית
 Euseigne, Pyramides ֶאזֶניֶיה, פירמידות

 d’ 88
 Atelier (ציריך) ָאֶטליֶיה ֶהרמן האלֶר

Hermann Haller 168�9
 Yverdon�les�Bains איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן

290 ,128
מלונות 252  

מסעדות 276  
 Ivrea, איבֵריָאה, ּבארתֹולֹוֵמיאֹו ָדה

215 Bartolomeo da
 Isole di Brissago איזֹולֶה די ּבריסאגֹו

216
43 European Union (ה)איחוד האירופי
Ital�Reding� (שוִיץ) איטאל�ֶרדינג, בית

225 Haus
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182 Ittingen איטינגֶן
איטלקית 15, 18

121 ,119 Aigle ָאיי
מלונות 249  

מסעדות 273  
79 ,68 The Eiger (הר) ָאייגֶר

226-7 Einsiedeln ָאיינזיֶדלן
מלונות 258  

מסעדות 282  
 Einstein, Albert איינשטיין, אלברט

55 ,20
55 Einsteinhaus (ברן) בית איינשטיין  

איכות הסביבה 21
סקי 288  

97 Île Rousseau (ז'נבה) איל רּוסֹו
אינדקס

אינטלקטואלים 20�19
218 Intragna אינטראניָה

מלונות 258  
מסעדות 282  

75 Interlaken אינֶטרלאֶקן
מלונות 6�245  
מסעדות 270  
פסטיבלים 31  

אינטרנט 301
200 Inn, River ִאין, נהר

 Inferno Triathlon אינפרנו, טריאתלון
31

79 Innertkirchen אינֶרטקירכֶן
אירוח כפרי 243

אירו, מעבר ל 298
אירועים 30-33

אכסניות 243
אכסניות נוער 243

152 Albrecht I ָאלּבֶרכט הראשון
156 El Greco ֶאל גֶרקֹו

224 ,207 Altdorf ָאלטדֹורף
מלונות 257  

מסעדות 282  
 Alte Kanzlei (צֹופינגֶן) ָאלֶטה קאנצלאי

151
 Altes (סֹולֹוטּורן) ָאלֶטס צֹויגָהאּוס

72 Zeughaus
 Altes (שאפָהאּוזֶן) ָאלֶטס צֹויגָהאּוס

180 Zeughaus
 ,17 ,10 Aletsch Glacier ָאלֶטש, קרחון

91 ,24
 Swiss אליפות שווייץ הפתוחה בטניס

31 Open
150 ,125 ,35 Alemani אלֶמאנים

90 ,31 Alpaufzug ָאלּפָאאּופצּוג
201 Alp Ota ָאלּפ אֹוָטה

(ה)אלפים 
היווצרות 5�24  

נהיגה 307  
נופים 3�22  

229 Alpnachstad ָאלּפנאכשטאט
32 Älplerchilbi ֶאלֶּפרכילּבי

188 Alpstein massif ָאלּפשָטיין, רכס
אמבולנסים 297

71 Emme, River ֶאֶמה, נהר
אמנויות 20�19

אמנות מודרנית, מסלול (לאבֶרֶטצֹו�
 Modern art trail, (ּבִריֹונֶה

219 Lavertezzo�Brione
אמנות, קניות 
ברן 64, 65  
ז'נבה 107  

71 Emmental ֶאֶמנטאל

אמנים 20
21 Alpine Convention אמנת האלפים

99 Geneva Convention אמנת ז'נבה
(ה)אמפיתיאטרון הרומי (ָאבאנש) 

125 Ampitheatre, Roman
82 The Ammertenspitz ָאֶמרֶטנשּפיץ

200 ,11 Engadine Valley אֶנגאדין, עמק
 Museum (סן מֹוריץ) מוזיאון ֶאנגאדין  

204 Engiadinais
 Engadine מרתון הסקי של ֶאנגאדין  

30 Ski�marathon
229 Engelberg ֶאנגֶלּבֶרג

מלונות 258  
מסעדות 282  

סקי 288, 289  
 Engelberger Aa, ֶאנגֶלּבֶרגֶר ָאה, נהר

229 River
82 Engstligental ֶאנגסטליגֶנטאל

82 Engstligenfälle ֶאנגסטליגֶנֶפלֶה
(ה)אנדרטה הלאומית (ז'נבה) 

97 Monument National
223 Andermatt ָאנֶדרמאט

מלונות 8�257  
סקי 289  

 Andersen, אנדרסן, הנס כריסטיאן
120 Hans Christian

Anna�Seiler� (ברן) אנה�זָיילֶר�ּברּונֶן
55 Brunnen

 Anna of אנה לבית הבסבורג, המלכה
144 Habsburg, Queen

 Anna אנה פיֹודֹורֹובנָה, הדוכסית הגדולה
101 Feodorovna, Grand Duchess

58 Ensinger, Matthäus ֶאנזינגֶר, מתיאוס
 ,131 ,56 Anker, Albert ָאנֶקר, אלברט

170 ,156
 Rohan, Henri אנרי, הדוכס מרֹוָאן

99 Duc de
אנתרופוסופיה 150

ֶאס�ּבאן 308
Estavayer�le� ֶאסטאבאיֶיה�לֶה�לאק

125 Lac
מלונות 249  

אספת הברית 18, 39, 48
 Escaliers (לוזאן) ֶאסקאליֶיה דּו מארשֶה

112 ,111 du Marché
217 ,216 Ascona ָאסקֹונָה

מסעדות 282  
71 Affoltern ָאפֹולֶטרן

188-9 Appenzell ָאֶּפנצֶל
מלונות 255  

מסעדות 279  
פסטיבלים 30, 31, 33  

קנטון 38, 177, 188  
ָאֶּפנצֶל, המוזיאון לפולקלור (שָטיין) 
 Appenzeller Folklore Museum

189 ,188
ָאֶּפנצֶל, מחלבת התצוגה (שָטיין) 

 189 ,188 Appenzeller Showcase
אקלים 22, 31-3, 294

תחזית מזג�אוויר 297  
78 Axalp ָאקסָאלּפ

32 Expovina (ציריך) ֶאקסּפֹו�וינָה
138 Erasmus ֶאראסמּוס

279 Arbonָארּבֹון א
116 Art Brut ָאר ּברּו

 Collection de (לוזאן) ָאר ּברּו, אוסף
116 l’Art Brut
200 Ardez ָארֶדץ

191 Arosa ָארֹוזָה
מלונות 255  

מסעדות 279  
ארוחת בוקר 261

88 ,85 Arolla ָארֹולָה
138 ,31 ,19 Art Basel ָארט באזל

ואל ד'ֶאֶרן  ֶארינגֶרטאל ראו
ארכיאולוגיה 

 Augusta Raurica ָאאּוגּוסָטה ָראּוריָקה  
150

האוסף הארכיאולוגי (אוניברסיטת   
 Archäologische Sammlung (ציריך

168 (Zürich University)
 Musée (ָאבֶנש) המוזיאון הרומי  

125 Romain
 Musée (לוזאן) המוזיאון הרומי  

117 Romain
המוזיאון הרומי (ָקייזֶרָאאּוגסט)   

150 Römermuseum
המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית   

 Musée Archéologique (מארטיני)
84 Gallo�Romain

המוזיאון לעתיקות (באזל)   
143 Antikenmuseum

לאֶטניּום, הפארק והמוזיאון   
 Látenium, לארכיאולוגיה של נֶשאֶטל

 Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel

מוזיאון הקנטון לארכיאולוגיה (סיֹון)   
86 Musée Cantonal d’Archéologie

מעגל אבנים ניאוליתי (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן)   
128 Neolithic stone circle
מוזיאונים וגלריות  גם ראו  

70 Erlach ֶארלאך
 Erlach, ֶארלאך, הירונימוס פון

59 Hieronymus von
59 Erlacherhof (ברן) ֶארלאכֶרהֹוף

83 Erlenbach ֶארלֶנּבאך
85 Hérémence ֶאֶרמאנס

ארמונות 
 Bischöflicher (כּור) ּבישֶפליכֶר הֹוף  

194 Hof
ּפאלאצֹו ָאלּבריצ'י (ּפֹוסקיאבֹו)   

201 Palazzo Albricci
ּפאלאצֹו ֶדלָה קֹונֶפֶרנצָה (לוקארנו)   

214 Palazzo della Conferenza
 Palazzo (צֶ'ביֹו) ּפאלאצֹו פראנצֹוני  

218 Franzoni
 Palazzo (צֶ'ביֹו) ּפאלאצֹו פֶרטֹוריֹו  

218 Pretorio
 Palazzo Riva (לוגאנו) ּפאלאצֹו ריבָה  

212
 Palais de (לוזאן) פאלֶה ֶדה רּומין  

113 Rumine
100 Petit Palais (ז'נבה) ֶּפטי ּפאלֶה  

פרֹוילֶרּפאלאסט (נֶֶפלס)   
190 Freulerpalast

 Casa (סטאמָּפה) קאזָה גראנָדה  
204 Granda

 Casa (לוקארנו) קאזָה ֵדיי קאנֹוניצ'י  
215 dei Canonici

 Château de שאטו ֶדה ֶדלֶמֹון  
133 Delémont

 Stockalper Palace (ּבריג) שטֹוקאלֶּפר  
91

 Fondation de (לוזאן) (ה)ֶארמיטאז', קרן
116 l’Hermitage

 ,167 Arp, Hans (ז'אן) ָארּפ, הנס
217 ,215
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185 Arp, Jean ָארּפ, ז'אן
74 Aeschi ֶאשי

158 Escher, Alfred ֶאשֶר, אלפרד

154-5 ,135 ,11 Baden ּבאֶדן
מלונות 252  

מפה 155  
מסעדות 276  

190 Bad Pfäfers ּבאד ּפֶּפֶפרס
290 ,190 Bad Ragaz ּבאד ראגאץ

מלונות 255  
מסעדות 280  

138-47 ,11 Basel באזל
היסטוריה 7�36  

הנסיכים�ההגמונים 133  
מלונות 3�252  

מסעדות 7�276  
מפה: מרכז העיר 139  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 41�140

פסטיבלים 33�30, 138  
קנטון 38, 67, 135  

30 Basel World באזל וורלד
75 ,19 Beatenberg ּבֶָאֶטנּבֶרג

 Beyeler, Hilda ּבאיֶילֶר, הילָדה וֶארנסט
150 and Ernst

150 Fondation Beyeler (ריֶאן) ּבאיֶילֶר, קרן
ּבאיֶיר, מוזיאון השעונים (ציריך) 

164 Uhrenmuseum Beyer
82 ,22 Bachalpsee ּבאכאלּפזֶה

32 Bach Festival (לוזאן) ּבאך, פסטיבל
182 Baliere (פָראּונֶפלד) ּבאליֶרה

ּבאלֶנּבֶרג, המוזיאון השוויצרי הפתוח 
 Ballenberg, Swiss Open Air

80-81 ,27 Museum
192 Balzers ּבאלצֶרס

באנג'י, קפיצות 286
ּבאנהֹופשטראֶסה (ציריך) 

164-5 ,11 Bahnhofstrasse
 Barrage de ּבאראז' ֶדה לָה גראן דיֶסנס

85 la Grande Dixence
 Barrage de ּבאראז' ֶדה מֹובּוָאזאן

85 Mauvoisin
בארוקית, אדריכלות 27

 Barfüsserplatz (באזל) ּבארפיֶסרּפלאץ
140

דרומי (ּבֹונאר) 57 בגן
בד�אנד�ברקפסט 3�242

75 Bödeli ּבֶֶדלי
124 Bovys family ּבֹוביס, משפחה

166 Bodmer, Paul ּבֹודֶמר, פאול
129 Baud family ּבֹוד, משפחה

183 Bodensee ּבֹוֶדנזֶה
פארקים וגנים  בוטאנייים, גנים ראו

20 Botta, Mario ּבֹוָטה, מריו
 Monte מֹונֶטה טאמארֹו, קפלה  

210 Tamaro chapel
קיֶיזָה די סן ג'ובני ּבאטיסָטה (מֹוניֹו)   

218 Chiesa di San Giovanni Battista
274 Bulle ּבּול

83 Boltigen ּבֹולטיגֶן
184 Bohl (סאנקט גאלֶן) ּבֹול

157 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, פייר
57 דרומי בגן  

 ,48 Bundeshaus (ברן) ּבּונֶדסָהאּוס
54-5

54 ,52 Bundesplatz ּבּונֶדסּפלאץ
 Bonivard, Franćois ּבֹוניבאר, פרנסואה

123 ,122

Bugnion, Charles� ּבּוניֹון, שארל�ז'ּוסט
116 Juste

273 Boncourt ּבֹונקּור
113 Bocion, Franćois ּבֹוסיֹון, פרנסואה

 Bourbaki (לוצרן) ּבּורּבאקי, פנורמה
237 Panorama

71 Burgdorf ּבּורגדֹורף
בורגונים 35, 36

Burckhardt, J.R. 142 .ּבּורקהארט, י. ר
בטיחות 296

בטיחות 
הליכה וטיפוס הרים 285, 297  

בטיחות אישית ובריאות 3�292  
219 Biasca ּביאסָקה

255 Bivio ּביביֹו
בידור 

ברן 3�62  
ז'נבה 5�104  
ציריך 3�172  

22 Bise ּביז
ביטויים ומלים בסיסיות

91 Bietschhorn range ּביטשהֹורן, רכס
 ,150 Bacon, Francis בייקון, פרנסיס

213
123 ,120 ,117 Byron, Lord ביירון, לורד

70 ,18 Biel/Bienne ּביל/ּביֶין
20 Bill, Max ּביל מקס

70 ,18 Bielersee ּבילֶרזֶה
88 Bisse du Roh ּביס דּו רֹו

163 Bürgi, Jost ּבירגי, יֹוסט, גלובוס
224 ,207 Bürglen ּבירגלֶן

228 Bürgenstock ּבירגֶנשטֹוק
מסעדות 282  

בירה 266
בירוא יערות 21, 22

Bührle, Emil G. 169 .ּבירלֶה, אמיל ג
בית�הגילדה צּור ָמייזֶן (ציריך) 
165 Zunfthaus zur Meisen

בית הטבילה, ריבָה סן ויטאלֶה 
211 Baptistery, Riva San Vitale

 Winkelriedhaus (שטאנס) בית וינֶקלריד
229

82 Blausee ּבלָאּוזֶה
67 Blatten ּבלאֶטן

89 Bella Tola ּבֶלָה טֹולָה
88 Bella Lui ּבֶלָה לּואי

82 The Blümlisalphorn ּבלימליזאלּפהֹורן
220-21 ,205 ,47 Bellinzona ּבֶלינצֹונָה

מלונות 258  
מפה 221  

מסעדות 282  
במקרה חירום

בנקים ובנקאות 19, 42, 298
243 ,242 Best Western בסט ווסטרן

32 Onion Festival (ברן) בצל, פסטיבל
בקבוקי בירה, מוזיאון (סאנקט גאלֶן) 

185 Bierflaschen Museum
Böcklin, Arnold ּבֶקלין, ארנולד

146 משחקות ים בתולות  
170 מלחמה  

Beckenried ּבֶֶקנריט
מלונות 258  

מסעדות 282  
בקתות הרים 27, 289

בקתות הרים 243
לבנות (ואן גוך) 171 בקתות

בקתות סקי 289
172 Brahms, Johannes בראהמס, יוהנס

189 Braunwald ּבָראּונוואלד

155 Brown, Sidney בראון, סידני
215 Bramantino ּבראמאנטינֹו

196 Brambrüesch ּבראמּבריֶאש
 274 Brent ּבראן

 Brandis, ּבראנדיס, אֹורטיליּב פון
197 Ortileb von

בראנזוויק, המאוזוליאום של הדוכס 
 Brunswick, Duc de, (ז'נבה) מ

92 Mausolée
 Brancusi, ּבראנקּוזי, קונסטנטין

157 Constantin
171 בחלל ציפור  

185 ,56 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז
 Breguet, ּבֶרגֶה, אברהם�לואי

132 Abraham�Louis
152 Brugg ּברּוג

225 Brunnen ּברּונֶן
מלונות 258  

55 Brunner, Caspar ּברּונֶר
בריאות 296-7

מרכזי טיפולים 290-91  
90-91 Brig ּבריג

מלונות 245  
 (Verzasca) Brione (וֶרצאסָקה) ּבִריֹונֶה

219
269 Breiten ob Mörel ּבָרייֶטן אֹוּב ֶמֶרל

ברים 260
78 Brienz ּברינץ

 Brienz�Rothorn ּברינץ�רֹוטהֹורן ּבאן
78 ,28 Bahn

78 ,68 Brienzersee ּברינצֶרזֶה
78 Brienzer Rothorn ּברינצֶר רֹוטהֹורן

156 Briner, Jakob ּברינֶר, יאקֹוּב
216 Brissago ּבריסאגֹו

49-65 ,46 ,10 Bern ברן
בידור 3�62  

היסטוריה 37, 39, 49  
60 Bern Show המופע  

העיר העתיקה 10, 13, 52-3  
מלונות 244  

מסעדות 9�268  
מפה 51�50  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 3�52

פסטיבלים 33�30, 62  
קנטון 35, 67  

קניות 5�64  
ברנארד הקדוש ממאנתֹון, ההגמון של 

 Menthon, Bernard of, ָאאֹוסָטה
84 Bishop of Aosta

84 Bernard, St ּבֶרנארדּוס הקדוש
ברן, המוזיאון לתולדות (ברן/אֹוּבֶרהֹוֶפן) 

 Bernisches Historisches Museum
129 ,75 ,61

 Bernoulli, Jakob ּבֶרנּולי, יאקֹוּב ויוהן
138 ,38 and Johann

219 Brenno, River ּבֶרנֹו, נהר
121 Berneuse ּבֶרנֶז

מיֶטלאנד, ואלֶה  ּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד, ראו
וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד 

29 Bernina Express ּבֶרנינָה אקספרס
201 Bernina Pass ּבֶרנינָה, מעבר

64 ,54 ,52 Bärenplatz (ברן) ּבֶֶרנּפלאץ
 Beer von ּבֶר פון ּבילדשָטיין, יוהן מיכאל

186 Bildstein, Johann Michael
190 Berschis ּבֶרשיס

ברתולד החמישי, הדוכס לבית צֶרינגֶן 
 Berthold V, Duke of Zähringen

 55 ,49
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משחקות (ּבֶקלין) 146 בתולות־ים
בתי הארחה 242-3, 289

בתי חולים 297
בתי כלבו 
ברן 65  

ז'נבה 106, 107  
ציריך 175  

בתי מרקחת 297
בתי עירייה 

 Hôtel (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) אֹוֶטל ֶדה ויל  
128 de Ville

 Hôtel de Ville (ֶדלֶמֹון) אֹוֶטל ֶדה ויל  
133

 Hôtel de Ville (ז'נבה) אֹוֶטל ֶדה ויל  
99

 Hôtel de Ville (נֶשאֶטל) אֹוֶטל ֶדה ויל  
131

87 Hôtel de Ville (סיֹון) אֹוֶטל ֶדה ויל  
 Hôtel de Ville (פריּבּור) אֹוֶטל ֶדה ויל  

126
 Palazzo (ּבֶלינצֹונָה) ּפאלאצֹו צ'יביקֹו  

220 Civico
 Palazzo (לּוגאנֹו) ּפאלאצֹו צ'יביקֹו  

212 Civico
 Küssnacht am קיסנאכט ָאם ריגי  

228 Rigi
 ,134 Rathaus (באזל) ראטָהאּוס  

140 ,139
70 Rathaus (ּביל/ּביֶין) ראטָהאּוס  

60 ,53 ,49 Rathaus (ברן) ראטָהאּוס  
156 Rathaus (וינֶטרטּור) ראטָהאּוס  

195 Rathaus (כּור) ראטָהאּוס  
 ,234 ,27 Rathaus (לוצרן) ראטָהאּוס  

236
73 Rathaus (סֹולֹוטּורן) ראטָהאּוס  

228 Rathaus (צּוג) ראטָהאּוס  
151 Rathaus (צֹופינגֶן) ראטָהאּוס  

167 Rathaus (ציריך) ראטָהאּוס  
180 Rathaus (שאפָהאּוזֶן) ראטָהאּוס  

225 Rathaus (שוִיץ) ראטָהאּוס  
 Rathaus (שָטיין�ָאם�ָריין) ראטָהאּוס  

182
154 Stadthaus (ּבאֶדן) שטאטָה�ּוס  

אז, הפסטיבל הבינלאומי (ברן)  ג
30 International Jazzfestival

ג'אז 
פסטיבל הג'אז הבינלאומי (ברן)   

62 ,30 International Jazz Festival
 Jazz Festival (ציריך) פסטיבל הג'אז  

32
Marians Jazzroom (ברן) 63  
פסטיבל הג'אז של מֹונטֶרה   

120 ,31 ,19 Montreux Jazz Festival
ציריך 173  

184 Gallus גאלוס
גאלּוסּפפֹורֶטה (המינסֶטר, באזל) 

144 Galluspforte
211 Gandria גאנדִריָה

 Gansabhauet (זּורזֶה) גאנסָאּבָהאּוֶאט
32

 Giacometti, ג'אקֹוֶמטי, ָאאּוגּוסטֹו
Augusto

 Fraumünster (ציריך) פָראּומינסֶטר  
166

 Grossmünster (ציריך) גרֹוסמינסֶטר  
167

הכנסייה הקהילתית (ָאֶדלּבֹוֶדן) 82  
204 Stampa סטאמָּפה  

קירכֶה סאנקט יאקֹוּב (קלֹוסֶטרס)   
191 Kirche St Jacob

 Kirche St (כּור) קירכֶה סאנקט מרטין  
194 Martin

 Giacometti, Alberto ג'אקֹוֶמטי, אלברטו
196 ,185 ,170 ,157 ,20

43 דייגו  
204 Stampa סטאמָּפה  

 Giacometti, ג'אקֹוֶמטי, ג'ובאני
196 ,156 ,113 ,72 Giovanni
129 Garbo, Greta גארבו, גרטה

גבינה 264-5
71 Emmental אמנטל  

ייצור 19, 264  
 La Maison du לָה ֶמזֹון ֶדה גרּויֶיר  

124 Gruyère
מחלבת התצוגה ָאֶּפנצֶל (שָטיין)   

189‘ ,188 Appenzeller Showcase
מכירה וייצוא 265  

סוגי גבינות 265  
229 Kloster (ֶאנגֶלּבֶרג) קלֹוסֶטר  

קניית גבינות (ז'נבה) 107  
169 ,155 Gauguin, Paul גֹוגֶן, פול

 146 היריד  
200 ,176 Guarda גווארָדה

 Guisan, General גוויזאן, הגנרל אנרי
42�3 Henri

183 Gottlieben גֹוטליּבֶן
 Gutenberg (פריּבּור) גּוֶטנּבֶרג, מוזיאון

127 Museum
 Goya, Francisco גֹויָה, פרנסיסקו ֶדה

156 de
 Golden Pass גולדן פאס אקספרס

304 Express
78 Goldswil castle גֹולדסוויל, טירה

גולף 286, 287
טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף   

32 European Masters
218 Giumaglio ג'ּומאליֹו

82 Goppenstein גֹוֶּפנשָטיין
62‘ Gurtenfestival (ברן) גּורֶטנפסטיבל

219 Giornico ג'ֹורניקֹו
קרב 221  

90‘ Gornergletscher גֹורנֶרגלֶטשֶר
89 Gornergrat גֹורנֶרגראט

גותית, אדריכלות 26
גיאולוגיה 5�24

ג'ארדינֹו ֵדיי גיָאצָ'אי (קאבאליָה)   
 201 Giardino dei Ghiacciai

גלֶטשֶרגארֶטן (לוצרן)   
237 Gletschergarten

(ה)מוזיאון לגיאולוגיה, טירת זֶדֹורף   
224 museum, Seedorf castle

המרכז לגיאולוגיה ולקרחונים (לֶז   
 Geology and Glacier Centre (אֹוֶדר

88
אחת  רגל עם שולחן על גיטרה

פיקאסו) 171
 Geigenbauschule (ּברינץ) גָייגֶנּבָאּושּולֶה

78
188 Gais גָייס

121 Gillan, Ian גילאן, איאן
78 Giessbachfälle גיסּבאכֶפלֶה

בוערת (דאלי) 147 ירפה ג
 Glasi (ֶהרגיסוויל) גלאזי, מוזיאון

229 Museum
189 Glarus גלארּוס

מסעדות 280  
פסטיבלים 30  

קנטון 35, 177  
 Rack railways גלגלי�שיניים, רכבות

28�9
 Brienz�Rothorn ּברינץ�רֹוטהֹורן ּבאן  

78 ,28 bahn
89 Gornergrat גֹורנֶרגראט  

 ,75 Jungfrau region יּונגפָראּו והאזור  
79

229 Pilatus ּפילאטּוס  
225 Rigi�Kulm ריגי�קּולם  

 ,29 Schynige Platte שיניגֶה ּפלאֶטה  
75

Globus גלובוס, חנות
ברן 65  

ז'נבה 106, 107  
ציריך 175  

 Gletschergarten (לוצרן) גלֶטשֶרגארֶטן
237

91 Glis גליס
189 Glärnisch massif גלֶרניש, רכס

גלשני רוח 286, 287
89 Gemmi Pass גֶמי, מעבר

 Casa Genardini (סֹונֹוניֹו) גֶ'נארדיני, בית
 219

גני חיות ופארקים לחיות�בר
 ,10 Bärengraben (ברן) ּבֶֶרנגראּבֶן  

60
גן החיות ֶדלֶהלצלי טירּפארק (ברן)   

63 Dählhölzli Tierpark Zoo
75 Harder הארֶדר  

 Parc (לוזאן) 'פארק ֶדה ל'ֶארמיטאז  
116 de l’Hermitage

פארקים וגנים גנים, ראו
 ,37 Gessler, Hermann גֶסלֶר, הרמן

224�5
195 Graues Haus (כּור) גָראּוֶאס ָהאּוס

 ,39 Graubünden גָראּוּבינֶדן, קנטון
194 ,177

מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן  גם ראו  
 Grand St גראן סן ּבֶרנאר, מעבר�הרים

84-5 ,10 Bernard Pass
120 Grande Place (וֶבֶה) גראנד ּפלאס
64 Geranienmarkt (ברן) גֶראנֶיינמרקט

129 Grandson גראנסֹון
קרב 129  

 Grandfey גראנֶפה, גשר�רכבת
28 viaduct

 Gregory X, גרגוריוס העשירי, אפיפיור
114 Pope

 Grottes de Vallorbe גרֹוט ֶדה ואלֹורּב
129

124 ,11 Gruyères גרּויֶיר
מלונות 249-50  

מסעדות 275  
 Grossbasel (באזל) גרֹוסבאזל, רובע

138 district
83 ,82 Grütschalp גריטשאלּפ

89 Grimentz גרימאנץ
 ,90 Grimsel Pass גרימזֶל, מעבר�הרים

245 ,222
82 ,79 Grindelwald גרינֶדלוואלד

מלונות 246  
 World Snow פסטיבל השלג העולמי  

33 Festival
156 Grünewald גרינֶוואלד

גֶֶרכטיגָקייטסּברּונֶן (ברן) 
59 Gerechtigkeits–brunnen

גֶֶרכטיגָקייטסגאֶסה (ברן) 
64 ,59 ,53 Gerechtigkeit–sgasse
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269 Grächen גֶרכֶן
גרמנית 15, 18

83 Gstaad גְשטאד
טורניר הטניס 31  

מלונות 245  
מסעדות 270  

סקי 288, 289  
גשם 32

223 Göschenen גֶשֶנֶן
גשרים 

70 Alte Brücke (אֹולֶטן) אָלֶטה ּבריֶקה  
71 Holzbrücke (אֶֶמנטאל) הֹולצּבריֶקה  

 ,135 Holzbrücke (ּבאֶדן) הֹולצּבריֶקה  
154

 Monbijoubrücke (ברן) מֹונּביז'ּוּבריֶקה  
54

 Mittlere (באזל) מיטלֶֶרה ָריינּבריֶקה  
140 ,139 Rheinbrücke
מינסֶטרּבריֶקה (ציריך)   

161 Münsterbrücke
59 Nydeggbrücke (ברן) ניֶדגּבריֶקה  

 Pont de Berne (פריּבּור) ּפֹון ֶדה ברן  
127

ּפֹונֶטה ֵדיי סאלטי (ליד לאבֶרֶטצֹו)   
219 ,44�5 Ponte dei Salti

 Kapellbrücke (לוצרן) קאֶּפלּבריֶקה  
235 ,232 ,11

שּפרֹויֶירּבריֶקה (לוצרן)   
233 Spreuerbrücke

150�5 Goetheanum (דֹורנאך) גֶֶתָאנּום
 Goethe, Johann גֶֶתה, יוהן וולפגנג פון

150 Wolfgang von

191 Davos דאבֹוס
אירועים 33  

מלונות 6�255  
מסעדות 280  

סקי 288, 289  
113 Davel, Jean דאבֶל, ז'אן
דאדא, תנועה אמנותית 167

Osso, Lago d’ 205 ד'אֹוסֹו, לאגֹו
147 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

274 Develier ֶדבֶליֶיה
 ,155 ,73 Degas, Edgar ֶדגָה, אדגר

213 ,169 ,156
100 Bèze, Théodore de ֶדה ּבֶז, תיאודור

דואר 301
דואר, אוטובוסים 307

116 Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז'אן
60 Bears דובים

60 ,10 Bears Park (ברן) דובים, פארק
גוליית  של ראשו את לשאול מציג דוד

רמברנדט) 147
 Deutsch, דֹויטש, ניקלאוס מנואל

56 Niklaus Manuel
 Doyle, Sir דֹויל, סר ארתור קונאן

79 Arthur Conan
 90 The Dom (הר) דֹום

218 ,91 Domodossola דֹומֹודֹוסֹולָה
101 ,42 ,39 Dunant, Henri דּונאן, אנרי

100 Dufour, Général דּופּור, הגנרל
90 Dufourspitze דּופּורשּפיצֶה

150-51 Dornach דֹורנאך
קרב 36  

מסעדות 277  
201 Diavolezza דיָאבֹולֶצָה

103 Diaghilev, Sergei דיאגילֶב, סרגיי
 Dumas, Alexandre דיומא, אלכסנדר

130

דייגו (ג'אקֹוֶמטי) 43
218 Dimitri (ליצן) דימיטרי

70 Disteli, Martin דיסֶטלי, מרטין
121 Deep Purple דיפ פרפל

186�7 Dirr, Anton דיר, אנטון
 Dürrenmatt, דיֶרנמאט, פרידריך

19 Friedrich
 Delacroix, Eugène ֶדלאקרּוָאה, ֶאזֶ'ן

169 ,146
ֶדלֶהלצלי טירּפארק, גן חיות (ברן) 

63 Dählhölzli Tierpark Zoo
133 Delémont ֶדלֶמֹון

מלונות 249  
מסעדות 274  

דלתות נוי 27
 Duncan, David דנקן, דיוויד דאגלאס

236 Douglas
153 Deusser, August ֶדֶסר, אֹוגּוסט

196 Dreibündenstein דָרייּבינֶדנשָטיין
 Drei Schwestern דָריי שוֶוסֶטרן, רכס

193 massif
תיאטרון  דרמה, ראו

דת 18

 Haus zum (ציריך) הָאּוס צּום זאפראן
167 Safran

 Haus zur (ציריך) ָהאּוס צּום ציֶמרלֹויֶטן
167 Zimmerleuten

 Haus (באזל) ָהאּוס צּום קירשגארֶטן
142 zum Kirschgarten

 Haus zur (ציריך) ָהאּוס צּום ריֶדן
167 Rüden

 Haus zum (שאפָהאּוזֶן) ָהאּוס צּום ריֶטר
180 Ritter

 Zur (ָקייזֶרשטּול) ָהאּוס צּור לינֶדה
153 Linde

Hahnloser� האנלֹוזֶר�ּבילֶר, ֶהדי וארתור
157 Bühler, Hedy and Arthur

משִיֹון (לורד ביירון) 117, 123 האסיר
71 Hasle�Rüegsau האסלֶה�ריֶאגזָאּו

75 Harder הארֶדר
 Habsburg, הבסבורג, אליזבת פון

152 Elizabeth von
 Habsburg, הבסבורג, הרוזן ראֶדּבֹוט פון

152 Count Radbot von
 Hapsburg dynasty הבסבורג, שושלת

35�8
ונגל (רּוסֹו) 146 הג

132 ,40 ,38 Huguenots הוגנוטים
 ,20 Hodler, Ferdinand הֹודלֶר, פרדיננד

196 ,170 ,157 ,156 ,131 ,73 ,54
המוזיאון האלפיני של שווייץ (ברן)   

 Schweizerisches Alpines Museum
61

56 הנבחר  
רהיטים, המוזיאון לאמנות   

 furniture, Musée (ז'נבה) ולהיסטוריה
103 d’Art et d’Histoire

153 Hohentengen הֹוֶהנֶטנגֶן
229 Hutstock הּוטשטֹוק

156 ,72 Holbein, Hans הֹולּבָיין, הנס
147 המת ישו  

71 Holzbrücke (ֶאֶמנטאל) הֹולצּבריֶקה
 ,135 Holzbrücke (ּבאֶדן) הֹולצּבריֶקה

154
183 Huss, Jan הּוס, יאן

223 Hospental הֹוסֶּפנטאל
Ice� (דאבֹוס) הוקי קרח, גביע שֶּפנגלֶר

33 hockey, Spengler Cup

82 The Hockenhorn (הר) הוֶקנהֹורן
277 Horgen הֹורגֶן

91 Hornung, Samuel הֹורנּונג, סמואל
20 Hornussen הֹורנּוֶסן

(ה)חג הלאומי 31
החזר מע"מ 9�298

286 Hydrospeeding הידרוספיד
ההרים (יוהנה סּפירי) 11,  בת היידי

190-91
58 Heintz, Daniel ָהיינץ, דניאל

 Heinrich II, היינריך השני, קיסר
182 ,145 Emperor

74 Hilterfingen הילֶטרפינגֶן
205 Hinterrhein, River הינֶטרָהיין, נהר

היסטוריה 35-43
ברית הקנטונים 35, 36, 38  

המאבק לעצמאות 7�36  
 Twentieth Century 20�המאה ה  

42�3
 Swiss הפדרציה השוויצרית  

39 Federation
 Helvetic הרפובליקה הֶהלוֶוטית  

39 Republic
38 Reformation הרפורמציה  

מלחמת האזרחים 39  
פרהיסטוריה 35  

היסטוריה ופולקלור, מוזיאון 
 Historisches und (סאנקט גאלֶן)

185 Völkerkunde–museum
209 Höllgrotten (ּבאר) ֶהלגרֹוֶטן

ֶהלוֶוטים 35, 124
ֶהלוֶוטית, רפובליקה 39

טרקים  הליכה ראו
הליקופטרים, סקי באמצעות 289

166 Helmhaus (ציריך) ֶהלמָהאּוס
168 Helmer, Hermann ֶהלֶמר, הרמן
Turistik� (אּונֶטרזֶֶאן) המוזיאון האזורי

75 museum der Jungfrau Region
 Bündner (כּור) המוזיאון האזורי לאמנות

196 Kunstmuseum
 Bündner (כּור) המוזיאון האזורי לטבע

196 Naturmuseum
נבה (קֹורֹו) 103 בז ּפאקי רובע של המזח
 Hemingway, Ernest המינגוויי, ארנסט

120
המכון הפדרלי לטכנולוגיה (ציריך) 

 Eidgenössische Technische
168 Hochschule

המכון הפדרלי לטכנולוגיה (ציריך) 
 Federal Institute of Technology

168 ,20
הקדושה (רובנס) 171 המשפחה

הנבחר (הֹודלֶר) 56
הנחות 

 242 guest cards כרטיסי אורח  
כרטיסי הנחה לנסיעות 5�304, 308,   

309
סקי�פאס 288  

19 Hesse, Hermann ֶהֶסה, הרמן
229 Höfli (שטאנס) ֶהפלי

הקולנוע (קולֶקטיף ד'ָאנפאן) 116
229 Hergiswil ֶהרגיסוויל

מלונות 258  
188 Herisau ֶהריזָאּו

191 Hörnli ֶהרנלי
20 Herzog, Jacques הרצוג, ז'אק

השואה 43
השכרת רכב 307
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 Waaghaus (סאנקט גאלֶן) ואגָהאּוס
184

193 ,192 Vaduz ואדּוץ
מלונות 257  

מסעדות 281  
155 Watteau, Antoine ואטֹו, אנטואן

230�31 Val Bavona ואל ּבאבֹונָה
204 ,47 Val Bregaglia ואל ּבֶרגאליָה

89 Val d’Anniviers ואל ד'ָאניביֶיה
מלונות 247  

סקי 289  
88 Val d’Arolla ואל ד'ָארֹולָה

85‘ Val d’Hérémence ואל ד'ֶאֶרמאנס
88 Val d’Hérens ואל ד'ֶאֶרן

85 Val de Bagnes ואל ֶדה ּבאניֶיה
219 Val di Blenio ואל די ּבלֶניֹו

מסעדות 283  
 67 Lower Valais ואלֶה התחתי

218�19 Valle Verzasca ואלֶה וֶרצאסָקה
219 Valle Leventina ואלֶה לֶבֶנטינָה

218 Valle Maggia ואלֶה מאגָ'ה
205 Valle Mesolcina ואלֶה ֶמזֹולצ'ינָה

67 Upper Valais ואלֶה עליון
67 ,39 Valais, canton ואלֶה, קנטון
מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה  גם ראו  

אֹוּבֶרלאנד 
טורקי 103  ואלֹוטֹון, פליקס מרחץ

128-9 Vallorbe ואלֹורּב
193 Walser, Joseph ואלזֶר, יֹוזֶף

190 Walensee ואלֶנזֶה
190 Walenstadt ואלֶנשטאט

190 Walenstadtberg ואלֶנשטאטּבֶרג
205 Val Calanca ואל קאלאנָקה

 Wannenmacher, Josef ואנֶנמאכֶר, יֹוזֶף
186 ,184

223 Wassen ואֶסן
232 Wasserturm (לוצרן) ואֶסרטּורם

21 Waffenlauf ואפֶנלָאּוף
Vazerol� (כּור) ואצֶרֹול, אנדרטה

195 Denkmal
120 ,119 Vevey וֶבֶה

מלונות 251  
Weggis וֶגיס

מלונות 259  
מסעדות 283  

169 Wagner, Richard וגנר, ריכארד
 Richard Wagner (לוצרן) מוזיאון וגנר  

237 Museum
277 Wädenswil וֶֶדנסוויל
218�19 Vogorno וֹוגֹורנֹו

20 White, Gillian ווייט, ג'יליאן
33 White Turf (סן מוריץ) וָוייט ֶטרף
 Whymper, Edward ווימֶּפר, אדוארד

90 ,89
71 Wocher, Marquard וֹוכֶר, מארקארד

 Wocher (טּון) הפנורמה של וֹוכֶר  
71 Panorama

116 Voltaire וולטייר
152 ,72 Wolf, Caspar וֹולף, קספר

200 Vulpera וּולֶּפָרה
 Vufflens�le�Château וּופלאן�לֶה�שאטו

118 ,26
109 ,39 Vaud (קנטון) וֹו

(ה)וועד האולימפי הבינלאומי 
 International Olympic Committee

116 ,112
150 Warhol, Andy וורהול, אנדי

190 Weesen וֶזאן

152 Wettingen וֶטינגֶן
מסעדות 278  

82 The Wetterhorn (הר) וֶֶטרהֹורן
 Via Mala (ערוץ) וִיָה מאלָה שלּוכט

205 Schlucht
 Via Mala (ערוץ) וִיָה מאלָה שלּוכט

205 Schlucht
ויזות 294

157 Vuillard, Édouard וִייאר, ֶאדּוָאר
 Waisenhausplatz (ברן) וָייזֶנָהאּוס ּפלאץ

64 ,54
236 ,234 Weinmarkt (לוצרן) וָיינמרקט

281 Weinfelden, restaurants וָיינֶפלֶדן
191 Weisshorn וָייסהֹורן

70 Weissenstein וָייֶסנשָטיין
70 Weissenstein Hotel וָייֶסנשָטיין, מלון

189 Wil ויל
189 Wildhaus וילדָהאּוס

75 Wilderswil וילֶדרסוויל
מלונות 248  

מסעדות 271  
 Villa dei (ּבֶלינצֹונָה) וילה ֵדיי צֶ'דרי

221 Cedri
 Villa Wesendonck (ציריך) וילה וֶזֶנדֹונק

169
 Villa (לָה�שֹו�ֶדה�פֹון) וילה טּורק

133 Turque
 Villa Tribschen (לוצרן) וילה טריּבשֶן

237
 Wilhelm Tell וילהלם טל אקספרס

304 Express
טל (שילר) 75 וילהלם

157 Villa Flora (וינֶטרטּור) וילה פלֹוָרה
213 Villa Ciani (לּוגאנֹו) וילה צ'אני

152 Windisch וינדיש
156-7 ,11 Winterthur וינֶטרטּור

מלונות 253  
מפה 157  

מסעדות 278  
 Winkelried, וינֶקלריד, ארנולד פון

229 ,151 Arnold von
89 Vissoie ויסּוָאה

214 Visconti family ויסקֹונטי, משפחה
102 Witz, Konrad ויץ, קונראד
204 Vicosoprano ויקֹוסֹוּפראנֹו

217 Vira ויָרה
Visp וישּפ

מלונות 247  
מסעדות 271  

 ,73 Van Gogh, Vincent ון גוך, וינסנט
169 ,157 ,155 ,150 ,84

171 לבנות בקתות  
83 Wengwald וֶנגוואלד

83 ,82 ,79 Wengen וֶנגֶן
מלונות 248  

מסעדות 271  
סקי 289  

וסטפאליה, שלום 38
85 ,10 Verbier וֶרּביֶיה

מלונות 247  
מסעדות 271  

סקי 288, 289  
פסטיבלים 30  

 Rose d’Or ורד הזהב, פרסי הטלוויזיה
19 television awards

218 Verscio וֶרשֹו
מסעדות 283  

88 Salgesch זאלגֶש
ז'אן טינגֶלי � ניקי ֶדה סן פאל, חלל 

 Éspace Jean (פריּבּור) התצוגה
127 Tinguely�Nikki de St�Phalle

לֶה קֹורּבּוזיֶיה  ז'אנֶֶרה, שארל�ֶאדּוָאר ראו
 Jeanrichard, Daniel ז'אנרישאר, דניאל

132
120 Zappa, Frank זאפה, פרנק

Jaquet� ז'אֶקה�דרֹו, פייר ואנרי�לואי
131 Droz, Pierre and Henri�Louis

190 Sargans זארגאנס
97 Jardin Anglais (ז'נבה) ז'ארדן אָנגלֶה

224 Seedorf זֶדֹורף
97 ,10 Jet d’Eau (ז'נבה) זֶ'ה ד'אֹו

39 Sonderbund זֹונֶדרּבּונד
70 ,25 Jura mountains ז'ּוָרה, הרים

133 ,109 Jura (קנטון) ז'ּוָרה
32 Sursee זּורזֶה

זיהום הסביבה 21
224 Sisikon זיזיקֹון

סיֹון  זיֶטן ראו
83 Simmental זיֶמנטאל

89 Zinal זינאל
89 Zinal�Rothorn זינאל�רֹוטהֹורן

 Zinoviev, 'זינֹוביֶיב, גריגֹורי יֶיבסיֶיביץ
42 Grigori Yevseyevich

224 Seelisberg זֶליסּבֶרג
 Sempach, Battle of זֶמּפאך, קרב

229 ,151
 Semper, Gottfried זֶמֶּפר, גוטפריד

168 ,157
92-107 ,46 ,10 Geneva ז'נבה

אתרים 94  
בידור 5�104  

הגעה ועזיבה 95  
היסטוריה 93  

חבר הלאומים 42  
מלונות 9�248  

מסעדות 3�272  
מפה 5�94  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 7�96

 ,31 Fêtes de Genève ֶפט ֶדה זֶ'נֶב  
105

 Fête de ֶפט ֶדה לָה ֶאסקאלאד  
33 l’Escalade

פסטיבלים 30, 31, 33  
קנטון 39, 93, 109  

קניות 7�106  
 ,109 Geneva, Lake ז'נבה, אגם

118-19
229 ,188 Säntis זֶנטיס

30 Sechseläuten (ציריך) זֶקֶסלֹויֶטן

חבילות תיור 302
חבר הלאומים 42, 99

הסכמי לוקארנו 214  
 Palais des (ז'נבה) ּפאלֶה ֶדה נאסיֹון  

101 Nations
חברות תעופה 302, 303

חג הלחם והיין 31, 90
 Christmas (ברן) חג�המולד, שוק

64 market, Bern
חגים לאומיים 33

חדרים להשכרה 242
במֹונפּוקֹו (ּפיסארֹו) 103 חווה

חיות�בר 23, 202
גני חיות ופארקים לחיות�בר גם ראו  
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 Chinagarten (ציריך) חינאגארֶטן
173 ,168

חלפנות, משרדים 298
חניה 308

חקלאות 19
165 Porcelain חרסינה

חשמל 295
חשמליות 308

חתירה, התחרות הבינל' (לוצרן) 
31 International Rowing Regattas

190 Tamina, River טאמינָה, נהר
190 Taminaschlucht טאמינָה�שלּוכט

185 Tápies, Antoni טאּפיֶיס, אנטוני
200 Tarasp טאראסּפ

 Naturhistorisches (באזל) טבע, מוזיאון
Museum143

 Naturhistorisches (ברן) טבע, מוזיאון
61 Museum

189 Toggenburg טֹוגֶנּבּורג
70 Twann טוואן

222 Totensee טֹוֶטנזֶה
Toulouse� טּולּוז�לֹוטֶרק, אנרי ֶדה

164 ,84 Lautrec, Henri de
120 Tolstoy, Leo טולסטוי, לב

71 Thun טּון
מלונות 247  

74-5 ,68 Thunersee טּונֶרזֶה
 Tour (לוזאן) טּור ּבֶל�ֶאר וסאל ֶמטרֹוּפֹול

112 Bel�Air and Salle Métropole
95 Tour de l’Île טּור ֶדה ל'איל

 Tour de (מרטיני) טּור ֶדה לָה ּבאטיָאז
84 la Bâtiaz

121 Tour de Mayen טּור ֶדה מאיאן
 Tour des (סיֹון) טּור ֶדה סֹורסיֶיה

87 Sorciers
183 Turmhof (שֶטקּבֹורן) טּורמהֹוף
טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף 

 European (קראנס�מֹונטאנָה)
32 Masters

טיולים ברגל 285, 287
 Swiss הפארק הלאומי של שווייץ  

203 National Park
 Planetenweg (וָייֶסנשָטיין) ּפלאנֶֶטנוֶוג  

70
טיולים מאורגנים, חברות 303

229 Titlis טיטליס
 Tilleul de (פריּבּור) טילֶל ֶדה מֹוָרה

126 Morat
20 Tinguely, Jean טינגֶלי, ז'אן

חלל התצוגה ז'אן טינגֶלי � ניקי   
 Éspace Jean (פריּבּור) ֶדה סן פאל

Tinguely�Nikki de St�Phalle 127
 Museum (באזל) מוזיאון טינגֶלי  

143  Tinguely
142 Fountain (באזל) מזרקה  

 Zürichhorn Park ציריכהֹורן פארק  
168

טיסה 302-3
285 Flights, sightseeing טיסות תיור

טיפוס הרים 5�284, 287
טיפוס הרים וצוקים 5�284, 287

טיפים במסעדות 261
207 ,39 Ticino, canton טיצ'ינֹו, קנטון

מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו גם ראו  
טירות ומבצרים 

 Oberer (ָקייזֶרשטּול) אֹוּבֶֶרר טּורם  
153 Turm

70 Erlach ֶארלאך  

 Burg (ּבאלצֶרס) ּבּורג גּוֶטנּבֶרג  
192 Gutenberg

78 Goldswil גֹולדסוויל  
223 Hospental הֹוסֶּפנטאל  

200 Vulpera וּולֶּפָרה  
Vufflens�le� וּופלאן�לֶה�שאטו  

118 ,26 Château
224 Seedorf זֶדֹורף  

 Tour de (מרטיני) טּור ֶדה לָה ּבאטיָאז  
84 la Bâtiaz

 Tour des (סיֹון) טּור ֶדה סֹורסיֶיה  
87 Sorciers

183 Turmhof (שֶטקּבֹורן) טּורמהֹוף  
לאנדפֹוגָטיישלֹוס (ּבאֶדן)   

154�5 Landvogteischloss
151 Lenzburg לֶנצּבּורג  

47 Munot (שאפָהאּוזֶן) מּונֹו  
26 Montebello (ּבֶלינצֹונָה) מֹונֶטּבֶלֹו  
 Museggmauer (לוצרן) מּוֶסגָמאּוֶאר  

236
124 Murten מּורֶטן  

 Sasso (ּבֶלינצֹונָה) סאסֹו קֹורּבארֹו  
26 Corbaro

 Fort (ליד ואלֹורּב) פֹור ֶדה ּפֶרה�ז'ירֹו  
129 de Pré�Giroud

182 Frauenfeld פָראּוֶאנֶפלד  
 Chaste da צ'אסֶטה ָדה טאראסּפ  

200 Tarasp
228 Zug צּוג  

ָקסֶטלגראנֶדה (ּבֶלינצֹונָה)   
220 ,26 Castelgrande

קסטלו די מֹונֶטּבֶלֹו (ּבֶלינצֹונָה)   
221 Castello di Montebello

 Castello di Mesocco קסטלו די ֶמזֹוקֹו  
205

קסטלו די סאסו קֹורּבארֹו (ּבֶלינצֹונָה)   
221 Castello di Sasso Corbaro

 Castello (לוקארנו) קסטלו ויסקֹונֶטאֹו  
214 Visconteo

189 Rapperswil ראֶּפרסוויל  
153 Regensberg ֶרגֶנסּבֶרג  

 Ruine Stein (ּבאֶדן) רּואינֶה שָטיינֶה  
154

רידהֹולצשאנצֶה (סֹולֹוטּורן)   
72 Riedholzschanze

 Château (לוזאן) שאטו ד'אּושי  
117 d’Ouchy

שאטו ד'איבֶרדֹון (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן)   
128 Château d’Yverdon

121 Château d’Aigle שאטו ד'ָאיי  
 Château de שאטו ֶדה גראנסֹון  

129 Grandson
 Château de שאטו ֶדה גרּויֶיר  

124 Gruyères
 Château de שאטו ֶדה ֶדלֶמֹון  

133 Delémont
 Château de (סיֹון) שאטו ֶדה ואלֶר  

86 Valère
 Château de (סיֶיר) שאטו ֶדה וידֹום  

88 Vidomnes
 Château de (סיֹון) שאטו ֶדה טּורּבִיֹון  

86 Tourbillon
 Château de שאטו ֶדה נֶשאֶטל  

130 Neuchâtel
 Château de Chillon שאטו ֶדה שִיֹון  

122-3 ,108 ,26 ,11
שאטו ֶדה שֶנֹו (ֶאסטאבאיֶיה�לֶה�לאק)   

125 Château de Cheneaux

Château St� (לוזאן) שאטו סן�ֶמר  
113 Maire

 Schloss (טּונֶרזֶה) שלֹוס אֹוּבֶרהֹוֶפן  
76�7 Oberhofen

183 Schloss Arenenberg שלֹוס ָאֶרנֶנּבֶרג  
71 Schloss Burgdorf שלֹוס ּבּורגדֹורף  

 Schloss (הילֶטרפינגֶן) שלֹוס הינֶג  
74 Hüneg

 193 Schloss Vaduz שלֹוס ואדּוץ  
 Schloss (ניֶדרזיֶמנטאל) שלֹוס וימיס  

83 Wimis
71 Schloss Thun שלֹוס טּון  

182 Schloss Laufen שלֹוס לָאּוֶפן  
153 Schloss Zurzach שלֹוס צּורצאך  

 Schloss (הֹוֶהנֶטנגֶן) שלֹוס ֶרֶטלן  
153 (Hohentengen) Röteln

151 Schlössli (ָאאָראּו) שלֶסלי  
74 Spiez שּפיץ  

מבנים עתיקים; מוזיאונים  גם ראו  
וגלריות; ארמונות

224 ,37 ,31 Tell, Wilhelm טל, וילהלם
אנדרטת וילהלם טל (ָאלטדֹורף)   

224 Telldenkmal
המחזה של שילר 75  

 Tellsplate (ליד פליֶאלֶן) ֶטלסּפלאֶטה  
224�5

 Tellskapelle (ליד פליֶאלֶן) ֶטלסָקֶּפלֶה  
225

 Tell (ּבירגלֶן) מוזיאון וילהלם טל  
224 Museum

טלפונים 300
טמפרטורות 33
טניס 286, 287

 Allianz אליפות שווייץ הפתוחה  
31 Swiss Open

טקסטיל, תעשייה 40
271 Törbel ֶטרּבֶל

71 Trubschachen טרּוּבשאכֶן
188 Trogen טרֹוגֶן

42 Trotsky, Leon טרוצקי, ליאון
 Trivulzio family טריבּולציֹו, משפחת

205
192 Triesen טריזֶן

192 Triesenberg טריזֶנּבֶרג
 Trümmelbach טריֶמלּבאך, מפלים

83 falls
Turner, William. 213 טרנר, וויליאם

91 Tschäggättä טשֶגֶֶטה
196 Tschiertschen טשירטשֶן

 John Nepomuk, יאן מנֶּפֹומּוק, הקדוש
133 St

138 Jaspers, Karl יאסֶּפרס, קרל
יהודים 43

 Jüdisches המוזיאון היהודי של שווייץ  
138 Museum der Schweiz

יודל 20, 32, 90
 Johann, Duke יוהן, הדוכס משוואּביָה

152 of Swabia
יוונית, אמנות 102

 Julius II, יוליוס השני, האפיפיור
36 Pope

84 Caesar, Julius יוליוס קיסר
79 ,68 Jungfrau יּונגפָראּו

 Jungfrau (אינטרלאקן) יּונגפָראּו פארק
75 Park

המוזיאון לתיירות באזור יּונגפָראּו   
 Turistik�museum der (אּונֶטרזֶֶאן)

75 Jungfrau Region
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אתר מורשת עולמית 91  
79 Jungfraujoch יּונגפָראּויֹוך
Jung, Carl G. 42�3 יּונג, קרל

יין וייצור יין 267
המוזיאון הבינלאומי לתוויות יין (ָאיי)   
 Musée International de l’Etiquette

121
המוזיאון לגידול גפנים (ריֶאן)   

150 Rebbaumuseum
 Musée (ָאיי) המוזיאון לכרמים וליין  

121 ,119 de la Vigne et du Vin
 Fête des (נֶשאֶטל) חג הבציר  

130 Vendanges
 Fête des (וֶבֶה) חג הכורמים  

119 Vignerons
מוזיאון ואלֶה לכרמים וליין (סיֶיר)   

 Musée Valaisan de la Vigne et du
88 Vin

קניית יין (ז'נבה) 107  
קניית יין (ציריך) 175  

ילדים, המוזיאון השוויצרי (ּבאֶדן) 
154‘ Schweizer Kindermuseum

ילדים, טיול עם 
305‘ Family Card כרטיס משפחתי  
המוזיאון השוויצרי לילדים (ּבאֶדן)   

154 Schweizer Kindermuseum
המוזיאון לאמנות (וינֶטרטּור)   

157 Kunstmuseum
מסעדות 261  

סקי 288  
23 Ibex, Alpine יעל אלפינית

23 Chamois יעל הפירנאים
יערנים, בית הגילדה (ּביל/ּביֶין) 

70 Foresters’ guildhouse
יצוא 19

יריד (גֹוגֶן) 146 ה
פסטיבלים, שווקים וירידים  ירידים ראו

ירי
המוזיאון השוויצרי לכלי ירייה (ברן)   

 Schweizerisches Schützenmuseum
61

 Knabenschiessen (ציריך) קנאּבֶנשיֶסן  
32

המת (הֹולּבָיין) 147 ישו

כבישים ונהיגה 306-7
כבישים מהירים 306

כדורים פורחים 33, 285
כדורים פורחים 285

שבוע כדורים פורחים (שאטו ד'ֶאה)   
33 Hot�Air Balloon Week

194-7 Chur כּור
מלונות 255  

מסעדות 280  
מפות 195  

 Churfirsten massif ּכּורפירסֶטן, רכס
190 ,189

כינורות, בניית 78
כלבי סן ברנרד 84 

Musée et Chiens du Saint- ,מוזיאון  
84-5 Bernard

כלי ירייה, המוזיאון השוויצרי (ברן) 
 Schweizerisches Schützenmuseum

61
כלכלה 19, 41�40

כנסיות 
ָאאּוגּוסטינֶרקירכֶה (ציריך)   

165 Augustinerkirche

ֶאגליז ָאּבאטיאל ֶדה רֹוֶמנמֹוטיֶיה   
 Église Abbatiale de Romainmôtier

128
 Église (פריּבּור) ֶאגליז ֶדה קֹורֶדליֶיה  

127 ,5 des Cordeliers
 Église St�Jean (פריּבּור) ֶאגליז סן�ז'אן  

16
ֶאגליז סן�ז'אן�ּבאטיסט (גראנסֹון)   

129 Église St�Jean�Baptiste
Église St� (לוזאן) ֶאגליז סן�לֹוראן  

112 Laurent
Église St� (ֶדלֶמֹון) ֶאגליז סן�ָמרֶסל  

133 Marcel
Église St� (לוזאן) ֶאגליז סן�פרנסואה  

112 François
Église St� (סיֹון) ֶאגליז סן�תיאודּול  

87 Théodule
 Église (נֶשאֶטל) ֶאגליז קֹולֶז'יאל  

130 Collégiale
 Obere (צּורצאך) אֹוּבֶֶרה קירכֶה  

153 Kirche
223 Andermatt ָאנֶדרמאט  

Basilique Notre� ּבאזיליק נוטר�דאם  
127 Dame

 Brione�Verzasca ּבִריֹונֶה�וֶרצאסָקה  
219

219 Giornico ג'ֹורניקֹו  
 Glis גְליס, כנסיית עולי�הרגל  

 91 pilgrimage church
 ,47 Hofkirche (לוצרן) הֹופקירכֶה  

236-7
ָהייליגֶסטקירכֶה (ברן)   

52 Heiliggestkirche
הכנסייה האנגליקנית (צֶרמאט)   

89 Anglican church
166 Wasserkirche (ציריך) ואֶסרקירכֶה  

218�19 Vogorno וֹוגֹורנֹו  
 Jesuitenkirche (לוצרן) יֶזּואיֶטנקירכֶה  

233 ,208
יֶזּואיֶטנקירכֶה (סֹולֹוטּורן)   

73 Jesuitenkirche
(ה)כנסייה הבארוקית (ּבירגלֶן)   

224 Baroque church
כנסייה הרומאנסקית (ּביָאסָקה)   

 219 Romanesque church
כנסייה רומאנסקית (סן פייר�ֶדה�  
85 Romanesque church ('קלאז
כנסייה רומאנסקית�גותית (סנט�  

 Romanesque and Gothic (אּורסאן
133 church

ליאֹונהארטסקירכֶה (באזל)   
142 Leonhardskirche

219 Malvaglia מאלבאלִיָה  
מדונה די ּפֹונֶטה (אגם מאג'ֹוֶרה)   

216 Madonna di Ponte
 Martinskirche (באזל) מרטינסקירכֶה  

140
 Maria zum (שאן) מריה צּום טרֹוסט  

193 Trost
Notre�Dame�de� נוטר�דאם�ֶדה�ואלֶר  

86 Valère
59 Nydeggkirche (ברן) ניֶדגקירכֶה  
סאנטּוָאריֹו ֶדלָה מדונה ֶדל סאסֹו   

 Santuario della Madonna (לוקארנו)
217 ,215 del Sasso

 St (ּביל/ּביֶין) סאנקט ּבֶנֶדיקט  
70 Benedikt

סאנקט לָאּוֶרנצֶנקירכֶה (סאנקט גאלֶן)   
184 St Laurenzenkirche

 St (ציריך) סאנקט פטרס קירכֶה  
165 ,159 Peters Kirche

 S. Ambrogio (נֶגֶרטינֹו) סן ָאמּברֹוג'ֹו  
219

 San (פאלאניֶידָרה) סן מיֶקלֶה  
218 Michele

213 San Rocco (לוגאנו) סן רֹוקֹו  
סנטה מריה ֶדל סאסֹו (מֹורקֹוֶטה)   

210 Santa Maria del Sasso
 Santa (ֶמזֹוקֹו) סנטה מריה ֶדל קסטלו  

205 Maria del Castello
סנטה מריה ֶדלֶה גראציֶיה (מאגָ'ה)   

218 Santa Maria delle Grazie
סנטה מריה ֶדלָה מיזֶריקֹורדיָה   

 Santa Maria della (ָאסקֹונָה)
217 Misericordia

סנטה מריה ֶדלי ָאנגֶ'לי (לוגאנו)   
213 Santa Maria degli Angeli

ּפפארקירכֶה מִריֶיה היֶמלפארט   
154 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
ּפפארקירכֶה סאנקט מרטין (שוִיץ)   

225 Pfarrkirche St Martin
ּפפארקירכֶה סאנקט פטר אּונט   

 Pfarrkirche (שטאנס) סאנקט פאול
229 St Peter und St Paul

 Fraumünster (ציריך) פָראּומינסֶטר  
166

פראנצֶזישֶה קירכֶה (ברן)   
55 ,52 Französische Kirche

 Predigerkirche (ציריך) ּפֶרדיגֶרקירכֶה  
167

ֶפֶרנאמינסֶטר (צּורצאך)   
153 Verenamünster

פרנציסקאנֶרקירכֶה (לוצרן)   
233 Franziskanerkirche

219 Chiggiogna קיג'ֹוניָה  
 Chiesa (ראבֶקיָה) קיֶיזָה די סן ּביָאג'ֹו  

221 di San Biagio
קיֶיזָה די סן ג'ובאני ּבאטיסָטה (מֹוניֹו)   
218 Chiesa di San Giovanni Battista
 Chiesa (לוקארנו) קיֶיזָה די סן ויטֹוֶרה  

214 di San Vittore
 Chiesa di (ּבֶלינצֹונָה) קיֶיזָה די סן רֹוקֹו  

220 San Rocco
קיֶיזָה ֵדיי סנטוס ּפיֶיטרֹו ֶא ָּפאֹולֹו   
 Chiesa dei SS Pietro e (ָאסקֹונָה)

217 Paolo
 Chiesa (לוקארנו) קיֶיזָה נּואֹובָה  

215 Nuova
 Chiesa (לוקארנו) קיֶיזָה סן פָרנצֶ'סקֹו  

214 San Francesco
קיֶיזָה סנט'ָאנטוניו ָאּבאֶטה (לוקארנו)   

215 Chiesa Sant’Antonio Abate
קיֶיזָה סנטה מריה ֶדלֶה גראציֶיה   

 Chiesa Santa Maria delle (ּבֶלינצֹונָה)
220 Grazie

קיֶיזָה קֹולֶג'אָטה ֵדיי סנטוס ּפיֶיטרֹו ֶא   
 Chiesa Collegiata (ּבֶלינצֹונָה) סֶטפאנֹו
dei SS Pietro e Stefano 207, 220-21

219 Chironico קירֹוניקֹו  
קירכֶה סאנקט אּולריך (קרֹויצלינגֶן)   

183 Kirche St Ulrich
 Kirche (צּוג) קירכֶה סאנקט אֹוסוואלד  

228 St Oswald
קירכֶה סאנקט יאקֹוּב (קלֹוסֶטרס)   

191 Kirche St Jacob
קירכֶה סאנקט יוהן (שאפָהאּוזֶן)   

181 Kirche St Johann
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המשך כנסיות
 Kirche St (כּור) קירכֶה סאנקט לּוציּוס  

194 Luzius
קירכֶה סאנקט מאוריציוס (ָאֶּפנצֶל)   

188 Kirche St Mauritius
 Kirche St (כּור) קירכֶה סאנקט מרטין  

194 Martin
 Kirche (ציליס) קירכֶה סאנקט מרטין  

205 St Martin
קירכֶה סאנקט פטר אּונט סאנקט   
 Kirche St Peter und St (ברן) פאול

60 Paul
קירכֶה סאנקט פטר אּונט סאנקט   

 Kirche St (קיסנאכט ָאם ריגי) פאול
228 Peter und St Paul

קירכֶה סאנקט קתרינה (ָקייזֶרשטּול)   
153 Kirche St. Katharina

(ה)קתדרלה הרוסית אורתודוכסית   
 Cathédrale Orthodoxe Russe (ז'נבה)

100�101
ֶרפֹורמירֶטה קירכֶה (ֶאגליזָאּו)   

136 Reformierte Kirche
70 Stadtkirche (אֹולֶטן) שטאטקירכֶה  
 Stadtkirche (וינֶטרטּור) שטאטקירכֶה  

156
 Stadtkirche (צֹופינגֶן) שטאטקירכֶה  

151
מנזרים; קתדרלות; קפלות גם ראו  
 Silver mine, (שצ'ארל) כסף, מכרה

200 S�charl
150 Dorfmuseum (ריֶאן) כפר, מוזיאון

 Swiss כרטיס המעבורות של שווייץ
309 Boat Pass

כרטיסי אורח 242
כרטיסי אשראי 298

כרטיסים 
ברן 62, 63  
ז'נבה 104  

ציריך 172, 173  
תחבורה ציבורית 308  

כרטיס משפחתי (רכבת) 305

219 Lavertezzo לאבֶרֶטצֹו
201 Lagalb לאגאלּב

201 Bianco, Lago לאגֹו ּביאנקֹו
129 L’Auberson ל'אֹוּבֶרזֹון

83 ,82 Lauterbrunnen לָאּוֶטרּברּונֶן
מלונות 246  

מסעדות 270  
37 Laupen, Battle of לָאּוֶּפן, קרב

לאֶטניּום, הפארק והמוזיאון 
 Látenium, לארכיאולוגיה של נֶשאֶטל

 Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel

 Landsgemeinde לאנֶדסגֶָמיינֶדה
188 ,30

לאנדפֹוגָטיישלֹוס (ּבאֶדן) 
154�5 Landvogteischloss

93 L’Escalade (ז'נבה) ל'ֶאסקאלאד
32 La Bénichon (פריּבּור) לָה ּבֶנישֹון

121 Les Diablerets לֶה דיָאּבלֶֶרה
מלונות 250  

מסעדות 275  
סקי 288, 289  

35 La Tène לָה ֶטן, תרבות
132 Le Locle לֶה לֹוְקל

מלונות 250  
70 La Neuveville לָה נֶבֶוויל

275 Le Noirmont לֶה נּוָארמֹון

 Les Portes לֶה ּפֹורט דּו סֹולֵיי, אזור סקי
289 ,288 ,84 du Soleil

La Côte wine� לָה קֹוט, איזור היין
118 producing area

133 ,43 ,20 Le Corbusier לֶה קֹורּבּוזיֶיה
 Le Corbusier Haus בית לֶה קֹורּבּוזיֶיה  

169
 La�Chaux�de�Fonds לָה�שֹו�ֶדה�פֹון

132-3
מלונות 250  

מסעדות 275  
 Louis XIV, King לואי ה�14, מלך צרפת

162 ,38 of France
 Louis XVI, King לואי ה�16, מלך צרפת

237 of France
 Luini, Bernardino לּואיני, ּבֶרנארדינֹו

213
212-13 ,210 Lugano לוגאנו

מלונות 258-9  
מסעדות 282-3  

מפה 13�212  
פסטיבלים 30, 31  

 ,11 Lugano, Lake לוגאנו, אגם
210-11

 Ludwig the לודוויג הגרמני, המלך
166 German, King

 Löwendenkmal (לוצרן) לֶוֶונֶדנקמאל
237

112-17 ,46 Lausanne לוזאן
מלונות 250  

מסעדות 275  
מפות 113  

פסטיבלים 30, 32  
219 Lottinga לֹוטינגָה

190 ,89 ,10 Leukerbad לֹויֶקרּבאד
מלונות 246  

 Luzemhaus (פָראּוֶאנֶפלד) לּוצֶמָהאּוס
182

232-9 ,47 ,11 Luzern לוצרן
מלונות 259  

מסעדות 283  
מפה: מרכז העיר 233  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 5�234

235 ,208 Fasnacht פאסנאכט  
 ,19 Lucerne Festival פסטיבל לוצרן  

232 ,31
פסטיבלים 30, 31  

קנטון 35, 207  
225 ,207 ,5 Lucerne, Lake לוצרן, אגם

 ,19 Lucerne Festival לוצרן, פסטיבל
232 ,31

217 ,214-15 Locarno לוקארנו
מלונות 258  

מסעדות 282  
מפה 215  

פסטיבלים 31  
לוקארנו, הסכמי 214

 Lucomagno לּוקֹומאניֹו, מעבר�הרים
219 Pass

 Lothringen, Ita לֹותרינגֶן, איָטה פון
152 von

100 Luther, Martin לותר, מרטין
85 Les Aiguilles Rouges 'לֶז ֶאגי רּוז

88 Les Haudères לֶז אֹוֶדר
121 Leysin לֵזאן

מלונות 250  
 Lötchberg Tunnel לֶטשּבֶרג, מנהרה

82 ,68

33 Lötschental לֶטשֶנטאל
מסורות ומנהגים 91  

 Leoncavallo, לֵיאֹונקאבאלֹו, רּוגֶ'רֹו
216 Ruggero

ליאופולד, הדוכס לבית הבסבורג 
36 Leopold, Duke of Habsburg

218 Lionza לִיֹונצָה
189 Lichtensteig ליכֶטנשָטייג

192-3 ,177 Liechtenstein ליכטנשטיין
מטבע 299  

מפה 3�192  
תקשורת 301  

ליכטנשטיין, יוהן אדם הראשון 
 Liechtenstein, Johann אנדריאס' פון'

192 “Adam Andreas” von
154 Limmat, River לימאט, נהר

167 Limmatquai (ציריך) לימאטֶקה
165 Lindenhof (ציריך) לינֶדנהֹוף

189 Linthal לינתאל
277 Liestal ליסטאל

ליקרים 267
40 Leemann, Jules לֶמאן, ז'יל

ז'נבה, אגם לֶמאן, לאק ראו
 Lenin, Vladimir 'לנין, ולדימיר איליץ

42 Ilich
151 Lenzburg לֶנצּבּורג

196 Lenzerheide לֶנצֶרָהייֶדה
290 ,83 Lenk לֶנק

Lesage, George� לֶסאז', ז'ֹורז'�לואי
40 Louis

לשכות מידע לתיירים 295
ברן 62, 63  
ז'נבה 104  

ציריך 172, 173  

217 Magadino מאגאדינֹו
218 Maggia מאגָ'ה

 ,11 Maggiore, Lake מאג'ֹוֶרה, אגם
216-17 ,206

40 Maggi, Julius מאגי, יוליוס
(ה)מאוזוליאום של הדוכס מבראנזוויק 

 Mausolée du Duc de (ז'נבה)
92 Brunswick

מאטיס, אנרי 73, 150, 157, 232
90 Mattmarksee מאטמארקזֶה

90 ,66 ,46 ,10 Matterhorn מאֶטרהֹורן
גיאולוגיה 24  

מוזיאון (צֶרמאט) 89  
תצוגה תלת�ממדית (המוזיאון   

 diorama, (האלפיני של שווייץ, ברן
61 Schweizerisches Alpines Museum

Matterhorn� מאֶטרהֹורן�גֹוטהארט�ּבאן
29 Gotthard�Bahn

153 Mayenfisch (ָקייזֶרשטּול) מאיֶינפיש
190-91 Maienfeld מאיֶינֶפלד

 Meienreuss מאיֶינרֹויס, מעבר�הרים
223 Pass

 Malacridis, מאלאקרידי, ז'אקֹוּבינּו ֶדה
87 Jacobinus de

219 Malvaglia מאלבאליָה
193 Malbun�Steg מאלּבּון�שֶטג

204 Maloja Pass מאלֹויָה, מעבר�הרים
 ,56 Manet, Édouard מאנֶה, ֶאדּוָאר

156 ,146
191 ,168 Mann, Thomas מאן, תומאס

84 ,32 Martigny מארטיני
מלונות 246  

מסעדות 270  
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 Marignano, Battle מאריניאנֹו, קרב
38 of

57 Marc, Franz מארק, פרנץ
מבנים עתיקים

224 Adler Inn (ּבירגלֶן) ָאדלֶר ִאין  
 Atelier (ציריך) ָאֶטליֶיה ֶהרמן האלֶר  

168�9 Hermann Haller
 Alte (צֹופינגֶן) ָאלֶטה קאנצלאי  

151 Kanzlei
 Altes (סֹולֹוטּורן) ָאלֶטס צֹויגָהאּוס  

72 Zeughaus
 Altes (שאפָהאּוזֶן) ָאלֶטס צֹויגָהאּוס  

180 Zeughaus
אנדרטת האריה (לוצרן)   

237 Löwendenkmal
Vazerol� (כּור) אנדרטת ואצֶרֹול  

195 Denkmal
 Telldenkmal (ָאלטדֹורף) אנדרטת ֶטל  

224
59 Erlacherhof (ברן) ֶארלאכֶרהֹוף  
182 Baliere (פָראּוֶאנֶפלד) ּבאליֶרה  

 ,48 Bundeshaus (ברן) ּבּונֶדסָהאּוס  
54-5

בית אֹוסֶטרמּונדיגֶן (המוזיאון השוויצרי   
 Ostermundigen (הפתוח ּבאלֶנּבֶרג

 Swiss Open Air Museum) House
80 (Ballenberg

Ital�Reding� (שוִיץ) בית איטאל�ֶרדינג  
225 Huas

55 Einsteinhaus (ברן) בית איינשטיין  
בית גילדת היערנים (ּביל/ּביֶין)   

70 Foresters’ guildhouse
 Le (ציריך) בית לֶה קֹורּבּוזיֶיה  

169 Corbusier Haus
בית ריכֶטרסוויל (המוזיאון השוויצרי   

 Richterswil (הפתוח ּבאלֶנּבֶרג
 Swiss Open Air Museum) House

80 (Ballenberg
גלריית בית רּוסָקה (לוקארנו)   

215 Pinacoteca Casa Rusca
 Graues Haus (כּור) גָראּוֶאס ָהאּוס  

195
 Haus (שוִיץ) ָהאּוס ּבֶתלֶֶהם  

225 Bethlehem
 Haus zur (ציריך) ָהאּוס צּום זאפראן  

167 Saffran
 Haus (באזל) ָהאּוס צּום קירשגארֶטן  

142 zum Kirschgarten
 Haus zum (ציריך) ָהאּוס צּום ריֶדן  

167 Rüden
 Haus (שאפָהאּוזֶן) ָהאּוס צּום ריֶטר  

180 zum Ritter
 Haus (ציריך) ָהאּוס צּור ציֶמרלֹויֶטן  

167 zur Zimmerleuten
האנדרטה הלאומית (ז'נבה)   

97 Monument National
229 Höfli (שטאנס) ֶהפלי  

 Waaghaus (סאנקט גאלֶן) ואג ָהאּוס  
184

232 Wasserturm (לוצרן) ואֶסרטּורם  
 Villa dei (ּבֶלינצֹונָה) וילה ֵדיי צֶ'דרי  

221 Cedri
 Villa (ציריך) וילה וֶזֶנדֹונק  

169 Wesendonck
 Villa (לָה�שֹו�ֶדה�פֹון) וילה טּורק  

133 Turque
 Villa Tribschen (לוצרן) וילה טריּבשֶן  

237
213 Villa Ciani (לוגאנו) וילה צ'אני  

95 Tour d’Île (ז'נבה) טּור ד'איל  
 Luzernhaus (פָראּוֶאנֶפלד) לּוצֶרנָהאּוס  

182
 Mayenfisch (ָקייזֶרשטּול) מאיֶינפיש  

153
116 Mon Repos (לוזאן) מֹון ֶרּפֹו  

 Mur (ז'נבה) מּור ֶדה לָה ֶרפֹורמאסיֹון  
100 de la Réformation

 Maison de Ville (פריּבּור) ֶמזֹון ֶדה ויל  
126

 Maison des (נֶשאֶטל) ֶמזֹון ֶדז ָאל  
130 Halles

 ,96 Maison Tavel (ז'נבה) ֶמזֹון טאבֶל  
100

 Maison (מארטיני) ֶמזֹון סּוֶּפרסאקסֹו  
84 Supersaxo

 Maison (סיֹון) ֶמזֹון סּוֶּפרסאקסֹו  
87 Supersaxo

96 Maison Rousseau ֶמזֹון רוסו  
 Engel (קיסנאכט ָאם ריגי) מלון ֶאנגֶל  

228 Hotel
מעגל אבנים ניאוליתי (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן)   

128 Neolithic stone circle
ֶמצגֶרן�צּונפט ָהאּוס (צֹופינגֶן)   

151 Metzgern�Zunfthaus
 Nutli�Hüschi (קלֹוסֶטרס) נּוטלי�הישי  

191
143 St Alban�Tor סאנקט�ָאלּבאן�טֹור  

 Palais de (ז'נבה) ּפאלֶה ֶדה ז'ּוסטיס  
99 Justice

 Palais des (ז'נבה) ּפאלֶה ֶדה נאסיֹון  
101 ,93 Nations

 Park�Villa Rieter פארק�וילה ריֶטר  
169

 Pierres du Niton (ז'נבה) פייר דּו ניטֹון  
97

70 Zeughaus (ּביל/ּביֶין) צֹויגָהאּוס  
156 Zur Geduld (וינֶתרטּור) צּור גֶדּולט  

 Zur Linde (ָקייזֶרשטּול) צּור לינֶדה  
153

 ,53 ,10 Zytglogge (ברן) ציטגלֹוגֶה  
55

 ,72 Zytglogge (סֹולֹוטּורן) ציטגלֹוגֶה  
73

 Casa Torre (ּפֹוסקיָאבֹו) קאזָה טֹוֶרה  
201

 Collegio (ָאסקֹונָה) קֹולֶג'ֹו ּפאּפיֹו  
217 ,27 Papio

63 ,52 Kornhaus (ברן) קֹורנָהאּוס  
 ,52 ,10 Käfigturm (ברן) ֶקפיגטּורם  

55 ,54
 Roter (שָטיין�ָאם�ָריין) רֹוֶטר אֹוקֶסן  

8�9 Ochsen
154 Stadtturm (באזל) שטאט�טּורם  

שמידשטּוּבֶה (שאפָהאּוזֶן)   
181 Schmiedstube

138 Spalentor (באזל) שּפאלֶנטֹור  
שּפאניֹולָה טּורם (ּפֹונטֶרזינָה)   

201 Spaniola Turm
מנזרים; טירות ומבצרים;  גם ראו  

קתדרלות; קפלות; כנסיות; מוזיאונים 
וגלריות; ארמונות; בתי עירייה

טירות ומבצרים מבצרים ראו
 Meglinger, Kaspar ֶמגלינגֶר, קספר

233
מדע בדיוני, ֶמזֹון ד'ָאיֶיר (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) 
 Science�fiction, Maison d’Ailleurs

128
מדענים 20

 Walk of (ציריך) מדרכת התהילה
164 Fame

מהירות נסיעה מותרת 306
(ה)מהפכה הצרפתית 237

205 Moesa, River מֹוֶאזָה, נהר
89 Moiry Glacier מּוָארי, קרחון

54 Monbijoubrücke מֹוּביז'ּוּבריֶקה
 Modigliani, Amedeo מודיליאני, ָאֶמֶדאֹו

213
236 Museggmauer (לוצרן) מּוזֶגָמאּוֶאר

מוזיאון בית רּוסָקה (לוקארנו) 
215 Pinacoteca Casa Rusca

מוזיאונים וגלריות 
 Augusta Raurica ָאאּוגּוסָטה ָראּוריָקה  

150
 Sammlung (ציריך) אוסף א"ג ּבירלֶה  

169 E.G. Bührle
אוסף אוסקר ָריינהארט בֶרֶמרהֹולץ   

 Sammlung Oskar (וינֶטרטּור)
156 Reinhart am Römerholz

 Collection de (לוזאן) אוסף ָאר ּברּו  
116 l’Art Brut

אוסף בית העירייה (שָטיין�ָאם�ָריין)   
182 Rathaussamlung

אוסף התרשימים (המכון הפדרלי   
 Graphische (לטכנולוגיה, ציריך

 Eidgenössische) Sammlung
168 (Technische Hochschule

 Sammlung (לוצרן) אוסף רֹוזֶנגארט  
232 Rosengart

 Casa (סֹונֹוניֹו) בית גֶ'נארדיני  
219 Genardini

228 Kunsthaus (צּוג) בית האמנות  
 ,11 Kunsthaus (ציריך) בית האמנות  

170-71
בית הגילדה צּור ָמייזֶן (ציריך)   
 165 Zunfthaus zur Meisen

בית וינֶקלריד (שטאנס)   
229 Winkelriedhaus

 Nietzsche Haus (סילס) בית ניטשה  
204

גלריית בית רּוסָקה (לוקארנו)   
215 Pinacoteca Casa Rusca

האולמות לאמנות חדשה (שאפָהאּוזֶן)   
180 Hallen für Neue Kunst

האוסף הארכיאולוגי (אוניברסיטת   
 Archäologische Sammlung (ציריך

168 (Zürich University)
166 Helmhaus (ציריך) ֶהלמָהאּוס

המוזיאון בבית הכחול (ָאֶּפנצֶל)   
189 ,188 Museum im Blauen Haus

המוזיאון בפארק ּבֶל (קרינס)   
237 Museum im Bellpark

 Olympic (לוזאן) המוזיאון האולימפי  
117 Museum

Turistik� (אּונֶטרזֶֶאן) המוזיאון האזורי  
75 museum der Jungfrau Region

המוזיאון האזורי לאמנות (כּור)   
196 Bündner Kunstmuseum
המוזיאון האזורי לטבע (כּור)   

196 Bündner Naturmuseum
המוזיאון האלפיני (ּפֹונטֶרזינָה)   

201 Museum Alpin
המוזיאון האלפיני של שווייץ (ברן)   

 Schweizerisches Alpines Museum
60�61

המוזיאון הבינלאומי לשעונים (לָה�  
 Musée International (שֹו�ֶדה�פֹון

132�3 d’Horlogerie
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המשך וגלריות מוזיאונים
המוזיאון הבינלאומי לתוויות יין (ָאיי)   
 Musée International de l’Etiquette

121
 Jüdisches המוזיאון היהודי של שווייץ  

138 Museum der Schweiz
המוזיאון הלאומי של סן גֹוטארדֹו   

219 Museo Nazionale del San Gottardo
המוזיאון הלאומי של שווייץ (ציריך)   

 ,4 Schweizerisches Landesmuseum
162-3

המוזיאון העירוני לאמנויות (לוגאנו)   
213 Museo Civico di Belle Arti

המוזיאון העירוני לאמנות מודרנית   
 Museo Comunale d’Arte (ָאסקֹונָה)

Moderna217
מוזיאון הצפרדעים (ֶאסטאבאיֶיה�לֶה�  

125 Musée des Grenouilles (לאק
 Musée (ָאבֶנש) המוזיאון הרומי  

125 Romain
 Musée (לוזאן) המוזיאון הרומי  

117 Romain
המוזיאון הרומי (ָקייזֶרָאאּוגסט)   

150 Römermuseum
 Rätisches (כּור) המוזיאון הֶרטי  

 194 Museum
המוזיאון השוויצרי הפתוח ּבאלֶנּבֶרג   

 Swiss Open Air Museum Ballenberg
80-81 ,27

המוזיאון השוויצרי לילדים (ּבאֶדן)   
154 Schweizer Kindermuseum

המוזיאון השוויצרי לכלי ירייה (ברן)   
 Schweizerisches Schützenmuseum

61
המוזיאון השוויצרי לתחבורה (לוצרן)   

238�9 Swiss Transport Museum
המוזיאון לאדריכלות (באזל)   

142 Architekturmuseum
המוזיאון לאמנות (אֹולֶטן)   

Kunstmuseum70
המוזיאון לאמנות (באזל)   

146-7 ,11 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (ברן)   

56-7 ,10 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (וינֶטרטּור)   

157 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (טּון)   

71 Kunstmuseum
 Museo (לוגאנו) המוזיאון לאמנות  

d’Arte 213
המוזיאון לאמנות (לוצרן)   

232 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (ליכטנשטיין)   

193 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (סאנקט גאלֶן)   

185 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות (סֹולֹוטּורן)   

72�3 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות בת�זמננו (באזל)   

143 Museum für Gegenwartskunst
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה (ז'נבה)   

102�3 Musée d’Art et d’Histoire
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   

 Musée d’Art et d’Histoire (נֶשאֶטל)
131 ,41

המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   
127 Musée d’Art et d’Histoire (פריּבּור)

המוזיאון לאמנות עממית (קסטלו   
 folk (די סאסֹו קֹורּבארֹו, ּבֶלינצֹונָה

 (Castello di Sasso Corbaro) museum
 221

המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית   
 Musée Archéologique (מארטיני)

84 Gallo�Romain
המוזיאון לארכיאולוגיה ולהיסטוריה   

 Musée d’Archéologie et (לוזאן)
113 d’Histoire

המוזיאון לבקבוקי בירה (סאנקט   
185 Bierflaschen Museum (גאלֶן
המוזיאון לברזל ולמסילות ברזל   

 Musée du Fer et du Chemin (ואלֹורּב)
129 de Fer

המוזיאון לגיאולוגיה (טירת זֶדֹורף)   
 Seedorf) geological museum

224 (castle
המוזיאון לגידול גפנים (ריֶאן)   

 150 Rebbaumuseum
המוזיאון להיסטוריה (ָאלטדֹורף)   

224 Historisches Museum
המוזיאון להיסטוריה (באזל)   

142 ,141 Historisches Museum
 Musée (לוזאן) המוזיאון להיסטוריה  

112�13 Historique
המוזיאון להיסטוריה (לוצרן)   

233 Historisches Museum
 Musée (מּורֶטן) המוזיאון להיסטוריה  

124 Historique
המוזיאון להיסטוריה ולפולקלור   

 Historisches und (סאנקט גאלֶן)
185 Völkerkundemuseum

המוזיאון לטבע (באזל)   
143 Naturhistorisches Museum

המוזיאון לטבע (ברן)   
61 Naturhistorisches Museum

המוזיאון לטבע (לוצרן)   
236 , 233 Naturmuseum

המוזיאון לטקסטיל (סאנקט גאלֶן)   
184 Textilmuseum

 Musée (ָאיי) המוזיאון לכרמים וליין  
121 ,119 de la Vigne et du Vin

המוזיאון למכוניות (גראנסֹון)   
129 Automobile museum

המוזיאון למסורות ָאֶּפנצֶל (שָטיין)   
 ,188 Appenzeller Folklore Museum

189
 Museum für (ציריך) המוזיאון לעיצוב  

164 Gestaltung
 folk (שָטיין) המוזיאון לפולקלור  

 188 museum
המוזיאון לפרהיסטוריה (צּוג)   

228 Museum fur Urgeschichte
המוזיאון לצילום (וינֶטרטּור)   

157 Fotomuseum
 Musée (לֶה לֹוְקל) המוזיאון לשעונים  

132 d’Horlogerie
המוזיאון לתולדות ברן (ברן/  

 Bernisches Historisches (אֹוּבֶרהאֶפן
129 ,75 ,61 Museum

המוזיאון לתולדות האזור (ֶהריזָאּו)   
188 local history museum

המוזיאון לתולדות הקנטון (סיֹון)   
86 Musée Cantonal d’Histoire

המוזיאון לתולדות הרוקחות (באזל)   
 Pharmaziehistorisches Museum

139

 Museum (ברן) המוזיאון לתקשורת  
61 ,50 für Kommunikation

המוזיאון לתרבויות העולם (באזל)   
143 ,141 Museum der Kulturen

המוזיאון לתרבויות קדומות (באזל)   
143 Antikenmuseum

המפעל התת�קרקעי של קֹול�ֶדה�  
Moulins Souterrains du Col� רֹוש

132 des�Roches
המרכז הבינלאומי לאמנות מכנית   

 129 Musée du CIMA (סנט�קרּוָאה)
 Kunsthalle (באזל) המרכז לאמנות  

142
60‘ Kunsthalle (ברן) המרכז לאמנות  

המרכז לאמנות (סאנקט גאלֶן)   
185‘ Kunsthalle

המרכז לאמנות של ָאארגָאּו (ָאאָראּו)   
151 Aargauer Kunsthaus

המרכז לאמנות של וינֶטרטּור   
156 Kunsthalle Winterthur

הפורום לתולדות שווייץ (שוִיץ)   
 Forum der Schweizer Geschichte

225
229 Höfli (שטאנס) ֶהפלי  

 Villa dei (ּבֶלינצֹונָה) וילה ֵדיי צֶ'דרי  
221 Cedri

157 Villa Flora (וינטרטּור) וילה פלֹוָרה  
חלל התצוגה ז'אן טינגֶלי � ניקי   

 Éspace Jean (פריּבּור) ֶדה סן פאל
127 Tinguely�Nikki de St�Phalle

לאֶטניּום, הפארק והמוזיאון   
 Látenium, לארכיאולוגיה של נֶשאֶטל

 Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel

מוזיאון אוסקר ָריינהארט בגן העירוני   
 Museum Oskar Reinhart (וינֶטרטּור)

156 am Stadtgarten
מוזיאון ָאלֶרָהייליגֶן (שאפָהאּוזֶן)   
181 Museum zu Allerheiligen

 Museum Appenzell מוזיאון ָאֶּפנצֶל  
188

מוזיאון ָאֶּפנצֶל לפולקלור (אּורנֶש)   
 Museum für Appenzeller

189 ,188 Brauchtum
 Musée Baud (ל'אֹוּבֶרזֹון) מוזיאון ּבֹוד  

129
 Museum (ציריך) מוזיאון ּבֶלריב  

169 Bellerive
מוזיאון ג'ובאני�ֶסגאנטיני (סן מֹוריץ)   

204 Giovanni�Segantini Museum
 Gutenberg (פריּבּור) מוזיאון גּוֶטנּבֶרג  

127 Museum
 Glasi (ֶהרגיסוויל) מוזיאון גלאסי  

229 Museum
מוזיאון האמנה הפדרלית (שוִיץ)   

225 Bundesbriefmuseum
 Schloss Thun (טּון) מוזיאון הטירה  

71 Museum
 Museum in der (צּוג) מוזיאון הטירה  

228 Burg
 Dorfmuseum (ריֶאן) מוזיאון הכפר  

150
מוזיאון המולדת שאנפיג (ָארֹוזָה)   
191 Schanfigg Heimatmuseum

 Musée (מארטיני) מוזיאון המכוניות  
84 de l’Auto

מוזיאון הצלב האדום והסהר האדום   
 International Red (ז'נבה) הבינלאומי
101 Cross and Red Crescent Museum
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מוזיאון הצעצועים (ריֶאן)   
150 Spielzeugmuseum

מוזיאון הקנטון לאמנויות (לוזאן)   
113 Musée Cantonal des Beaux�Arts

מוזיאון הקנטון לאמנויות (סיֹון)   
86 Musée Cantonal des Beaux�Arts

מוזיאון הקנטון לאמנות (לוגאנו)   
213 Museo Cantonale d’Arte

מוזיאון הקנטון לארכיאולוגיה (סיֹון)   
86 Musée Cantonal d’Archéologie

מוזיאון השעונים ּבאיֶיר (ציריך)   
164 Uhrenmuseum Beyer

מוזיאון ואלֶה לכרמים וליין (סיֶיר)   
 Musée Valaisan de la Vigne et du

88 Vin
 Tell (ּבירגלֶן) מוזיאון וילהלם טל  

224 Museum
מוזיאון ז'ּוָרה לאמנות ולהיסטוריה   
 Musée Jurassien d’Art et (ֶדלֶמֹון)

133 d’Histoire
 Musée du מוזיאון ז'נבה העתיקה  

100 Vieux Genève
 Johann (ציריך) מוזיאון יוהן יאקֹוּבס  

169 ,160 Jacobs Museum
 Musée Jenisch (וֶבֶה) מוזיאון יֶניש  

120
 Museum (ּבאֶדן) מוזיאון לאנגמאט  

155 Langmatt
מוזיאון מאֶטרהֹורן (צֶרמאט)   

89 Matterhorn Museum
מוזיאון מיגרֹו לאמנות בת�זמננו   

 Migros Museum für (ציריך)
164 Gegenwartskunst

 Müstair museum מוזיאון מישָטייר  
201

 Museum (ּביל/ּביֶין) מוזיאון נֹויָהאּוס  
70 Neuhaus

 St (מארטיני) מוזיאון סן ברנרד  
84 Bernard Museum

מוזיאון עולם הצעצועים (באזל)   
138 Spielzeug Welten Museum
מוזיאון עמק ֶאנגאדין (סן מֹוריץ)   

204 Museum Engiadinais
 Saaser (סאס�ֶפה) מוזיאון עמק סאס  

90 Museum
 Charlie (וֶבֶה) מוזיאון צ'רלי צ'פלין  

120 Chaplin Museum
 Kirchner (דאבֹוס) מוזיאון קירכנֶר  

191 Museum
 Museum (ציריך) מוזיאון ריטּבֶרג  

169 Rietberg
 Richard (לוצרן) מוזיאון ריכארד וגנר  

237 Wagner Museum
מוזיאון שרלוק הולמס (ָמיירינגֶן)   

79 Sherlock Holmes Museum
מוזיאון�המנזר (שָטיין�ָאם�ריין)   

182 Klostermuseum St Georgen
 Maison (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) ֶמזֹון ד'ָאיֶיר  

 128 d’Ailleurs
 Museum (באזל) מוזיאון טינגֶלי  

143  Tinguely
 Basler (באזל) מפעל הנייר של באזל  

143 Papier�mühle
 Centre (ּביל/ּביֶין) מרכז ּפאסקווארט  

70 Pasquart
 Bourbaki (לוצרן) פנורמת ּבּורּבאקי  

237 Panorama
 Casa (סטאמָּפה) קאזָה גראנָדה  

204 Granda

קרן אוסקר קֹוקֹושָקה (וֶבֶה)   
120 Fondation Oskar Kokoschka

 Fondation Beyeler (ריֶאן) קרן ּבאיֶילֶר  
150

 Fondation (לוזאן) 'קרן הֶארמיטאז  
116 de l’Hermitage

קרן פייר ג'אנאָדה (מארטיני)   
84 Fondation Pierre Gianadda

(ה)מוזיאון האלפיני של שווייץ (ברן)   
 Schweizerisches Alpines Museum

60-61
(ה)מוזיאון הלאומי של שווייץ (ציריך)   
 ,4 Schweizerisches Landesmuseum

201 ,162-3
(ה)מוזיאון השוויצרי הפתוח ּבאלֶנּבֶרג   
 Swiss Open Air Museum Ballenberg

27
(ה)מוזיאון השוויצרי לתחבורה (לוצרן)   

238-9 Swiss Transport Museum
(ה)מוזיאון לגידול גפנים (ריֶאן)   

150 Rebbaumuseum
59 Mosesbrunnen (ברן) מֹוזֶסּברּונֶן

155 Moser, Karl מֹוזֶר, קרל
221 Mucha, Alphonse מּוכָה, אלפונס

190 Mollis מֹוליס
 Mont Blanc de מֹון ּבלאן ֶדה שֶיֹון

85 Cheilon
250 Mont Pèlerin מֹון ֶּפלֶראן

 ,150 Mondrian, Piet מונדריאן, פיט
157

 ,146 ,100 Monet, Claude מֹונֶה, קלוד
232 ,169 ,157 ,156 ,155 ,150

56 הנהר על קרח  
47 Munot (שאפָהאּוזֶן) מּונֹוט

26 Montebello (ּבֶלינצֹונָה) מֹונֶטּבֶלֹו
 Munt da la Bescha מּונט ָדה לָה ּבֶשָה

 201
211 ,210 Monte Brè מֹונֶטה ּבֶרה

211 Monte Generoso מֹונֶטה גֶ'נֶרֹוזֹו
210 Monte Tamaro מֹונֶטה טאמארֹו
 Monte San מֹונֶטה סן סאלבאטֹוֶרה

210 Salvatore
90 Monte Rosa מֹונֶטה רֹוזָה

מּונט לָה שֶָרה (הפארק הלאומי של 
 Swiss) Munt la Schera (שווייץ

202 (National Park
290 ,120-21 ,119 Montreux מֹונטֶרה

מלונות 250-1  
מסעדות 275  

 ,31 ,19 Jazz Festival פסטיבל הג'אז  
120

218 Mogno מֹוניֹו
מוניות 308

213 ,170 Munch, Edvard מּונק, אדוארד
84 Monthey מֹונֶתה

 Moosbrugger, מֹוסּברּוגֶר, קספר
226 Kasper

מוסיקה 
ברן 3�62  

ז'נבה 5�104  
ציריך 3�172  

מוסיקה, חנויות (ברן) 65
מוסיקה, פסטיבלים 

 Gurtenfestival (ברן) גּורֶטנפסטיבל  
62

זיֶטרטֹוּבֶל � הפסטיבל הפתוח לפופ   
 Sittertobel: (סאנקט גאלֶן) ולרוק

 Rock and Pop Music Open�Air
31 Festival

 Bach Festival (לוזאן) פסטיבל באך  
32

פסטיבל האופרה של ָאבאנש   
31 Avenches Opera Festival

פסטיבל הג'אז הבינלאומי (ברן)   
62 ,30 International Jazz Festival

פסטיבל הג'אז של מֹונטֶרה   
31 ,19 Montreux Jazz Festival

פסטיבל הפסחא (לוצרן)   
Osterfestspiele30

85 Verbier Festival פסטיבל וֶרּביֶיה  
 ,19 Lucerne Festival פסטיבל לוצרן  

232 ,31
 Primavera (לוגאנו) קונצרטי האביב  

30 Concertistica
 Snow (סן מֹוריץ) שלג וסימפוניות  

30 and Symphony
מועדונים 
ברן 63  

ז'נבה 105  
ציריך 173  

(ה)מועצה הלאומית 18
מועצת המדינות והקנטונים 18

 Morgarten, Battle מֹורגארֶטן, קרב
225 ,36 of

 Mur de la מּור ֶדה לָה ֶרפֹורמאסיֹון
100 Réformation

169 ,168 Moore, Henry מּור, הנרי
מּורֶטן  מֹוָרה ראו

Morges 'מֹורז
מלונות 251  

פסטיבלים 30  
סביב מֹוֶרטֹו, אנטוניו אֹוראציֹו, המשפחה

הגוסס, 162  לווטר קספר יוהאן
124 Murtensee מּורֶטנזֶה

124 ,110 Murten/Morat מּורֶטן/מֹוָרה
מלונות 251  

מסעדות 275  
קרב 124, 126  

152 Muri מּורי
מלונות 253  

מסעדות 277  
204 Moritzersee מֹוריצֶרזֶה

210 Morcote מֹורקֹוֶטה
מזוודות 

Fly Rail, שירות העברת מזוודות 303  
משלוח מזוודות ברכבת   

 304 (on trains) unaccompanied
 Maison (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) ֶמזֹון ד'ָאיֶיר

128 d’Ailleurs
 Maison du Gruyère, ֶמזֹון ֶדה גרּויֶיר, לָה

124 La
 Maison de (פריּבּור) ֶמזֹון ֶדה ויל

126 Ville
 Maison des (נֶשאֶטל) ֶמזֹון ֶדז ָאל

130 Halles
 Maison Tavel (ז'נבה) ֶמזֹון טאבֶל

100 ,96
מזון מהיר 260

 Maison (מארטיני) ֶמזֹון סופרסאקסֹו
84 Supersaxo

 Maison (סיֹון) ֶמזֹון סופרסאקסֹו
87 Supersaxo

96 Maison Rousseau (ז'נבה) ֶמזֹון רּוסֹו
205 Mesocco ֶמזֹוקֹו

מזחלות 284
מזחלות, מסלולים 284
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מזכרות 
ברן 5�64  

ז'נבה 106, 107  
ציריך 174  

 Eastern מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן
 ,11 Switzerland and Graubünden

176-205
אופי והיסטוריה 177  

אתרים 78  
הגעה ועזיבה 179  

מלונות 7�255  
מסעדות 81�279  

מפה 9�178  
מחול 

ז'נבה 104, 105  
ציריך 172  

מחלת גבהים 296
מטבע 9�298

מטוסים, המוזיאון השוויצרי לתחבורה 
 Aircraft, Swiss Transport (לוצרן)

239 Museum
מיזלי (מאכל) 262

90 Mittelallalin מיֶטלאלאלין
מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד 

 Mittelland, Bernese Oberland and
67-91 ,10 Valais

מלונות 9�245  
מסעדות 72�269  

מפה 9�68  
תחבורה 68  

226 Meinrad ָמיינראד, הנזיר
79 Meiringen ָמיירינגֶן

 ,214 Milan, dukes of מילאנו, דוכסי
221 ,220

מילון שימושי
מילון שימושי 8�326

74 ,28 Mülenen מילֶנֶן
 Müller, Josef מילר, יֹוזֶף פליקס

185 Felix
מים 

מינרליים 266  
מי ברז 296  

 Münsterbrücke (ציריך) מינסֶטרּבריֶקה
161

 Münstergasse (ברן) מינסֶטרגאֶסה
59 ,59 ,53

 Münsterplatz (באזל) מינסֶטרּפלאץ
141

 Münsterplatz (ברן) מינסֶטרּפלאץ
64 ,59

קתדרלות  מינסֶטר, ראו
185 ,157 ,150 Miró, Joan מירו, חואן

83 ,82 Mürren מיֶרן
מלונות 246  

סקי 289  
90 Mischabel Massif מישאּבֶל, רכס

200-201 Müstair מישָטייר
מכבי אש 297

מכוניות, התערוכה הבינלאומית (ז'נבה) 
30 International Motor Show

מכוניות 
המוזיאון השוויצרי לתחבורה (לוצרן)   

238 Swiss Transport Museum
מוזיאון המכוניות, קרן פייר ג'אנאָדה   

 Musée de l’Auto, (מארטיני)
84 Fondation Pierre Gianadda

מוזיאון המכוניות, שאטו ֶדה גראנסֹון   
 Automobile museum, Château de

129 Grandson

מכוניות, מוזיאון (שאטו ֶדה גראנסֹון) 
129 Automobile museum

מכס 294
מכת שמש 7�296

מלאכת�יד 
בית וינֶקלריד (שטאנס)   

229 Winkelriedhaus
המוזיאון השוויצרי הפתוח ּבאלֶנּבֶרג   

 Swiss Open Air Museum Ballenberg
80�1

 Museum (ציריך) מוזיאון ּבֶלריב  
169 Bellerive

מוזיאון המולדת שאנפיג (ָארֹוזָה)   
191 Schanfigg Heimatmuseum

קניית עבודות�יד (ברן) 5�64  
קניית עבודות�יד (ציריך) 74, ‘175  

קסטלו די סאסֹו קֹורּבארֹו (ּבֶלינצֹונָה)   
221 Castello di Sasso Corbaro

מלונות 242-59
ברן 244  

ז'נבה 9�248  
מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן 7�255  

מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד   
245�9

מערב שווייץ 51�249  
מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו 9�257  

ציריך 4�253  
צפון שווייץ 3�252  

מלונות 242-59
היצע המלונות 242  

מחירים 242  
מרכזי טיפולים במלונות 291  

רשתות 242, 243  
 Swiss מלונות, האגודה השווייצרית

 242 Hotel Association
מלחמה (ּבֶקלין) 170

מלחמת האזרחים 39
מלחמת העולם הראשונה 42

מלחמת העולם השנייה 43
מלחמת שלושים השנה 38

210 Melide ֶמליֶדה
 Mellingen, ֶמלינגֶן, אולם המועצה של

 163 Council Chamber from
מנהרות 28-9

82 ,68 Lötchberg לֶטשּבֶרג  
מפה 9�28  

 ,41 St Gotthard סאנקט גֹוטהארט  
238 ,219

42 Simplon סימּפלֹון  
85 St Bernard סן ּבֶרנאר  

מנזרים 
 Église (ֶּפיֶירן) ֶאגליז ָאּבאטיָאל  

125 Abbatiale
 Baselgia (מישָטייר) ּבאזלגָ'ה סן יֹון  

 200�201 San Jon
קתדרלות, סאנקט  סאנקט גאלֶן ראו  

גאלֶן
84 St�Maurice סן מֹוריס  

ציסֶטרציֶינזֶרקלֹוסֶטר (וֶטינגֶן)   
152 ,136 Zisterzienserkloster

 Kartause Ittingen קארָטאּוזֶה איטינגֶן  
182

229 Kloster (ֶאנגֶלּבֶרג) קלֹוסֶטר  
 Kloster Einsiedeln קלֹוסֶטר ָאיינזיֶדלן  

226-7 ,27 ,11
 ,137 Kloster Muri קלֹוסֶטר מּורי  

163 ,152
קלֹוסֶטר סאנקט גֵיאֹורגֶן (שָטיין ָאם   

182 Kloster St Georgen (ריין

 Kloster קלֹוסֶטר ֶקניגסֶפלֶדן  
152 Königsfelden

153 Rheinau ָריינָאּו  
79 ,68 Mönch ֶמנך

240�41 ,83 Männlichen ֶמנליכֶן
מסלולי הליכה 285 

מסלולי הליכה בערים 309
מסלולים 

183 Bodensee ּבֹוֶדנזֶה  
 Swiss הפארק הלאומי שווייץ  

202�3 National Park
74�5 Thunersee טּונֶרזֶה  

192�3 Liechtenstein ליכטנשטיין  
 Around Lake סביב אגם מאג'ֹוֶרה  

216�17 Maggiore
 Three Passes שלושת המעברים  

222�3
 Grand Tour of '(ה)מסע הגדול באירופה'

 118 Europe
מסעדות 260-83

ברן 9�268  
ז'נבה 3�272  

מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן 81�279  
מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד   

269�72
מערב שווייץ 6�273  

מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו 3�282  
ציריך 9�278  

צפון שווייץ 8�276  
מסעדות 260-83

היצע המסעדות 260  
מחירים וטיפים 261  

עם ילדים 261  
צמחוניות, ארוחות 261  

רשימת מסעדות 83�268  
שעות פתיחה 261  

תפריטים 261  
מעבורת 309

מעברי�הרים 307
201 Bernina ּבֶרנינָה  

89 Gemmi גֶמי  
 Grand St Bernard גראן סן ּבֶרנאר  

84-5 ,10
222 ,90 Grimsel גרימזֶל  

203 dal Fuorn דאל פּואֹורן  
219 Lucomagno לּוקֹומאניֹו  
223 Meienreuss מאיֶינרֹויס  

204 Maloja מאלֹויָה  
90 Nufenen נּוֶפנֶן  

 ,41 St Gotthard סאנקט גֹוטהארט  
219

222 Susten סּוסֶטן  
91 ,90 Simplon סימּפלֹון  

205‘ San Bernardino סן ּבֶרנארדינֹו  
222 ,90 Furka פּורָקה  

189 Klausen קלָאּוזֶן  
פאריז (שאגאל) 171 מעל

 299 Global Refund מע"מ, החזר
 Western Switzerland מערב שווייץ

108-33 ,10�11
אופי והיסטוריה 109  

אתרים 111  
הגעה ועזיבה 110  

מלונות 51�249  
מסעדות 6�273  

מפה 11�110  
מערות 

 Grottes de Vallorbe גרֹוט ֶדה ואלֹורּב  
129
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209 Höllgrotten (ּבאר) ֶהלגרֹוֶטן  
70 Nidleloch (וָייֶסנשָטיין) נידלֶלֹוך  

מערות, חקר 286
 Avalanche מפולות שלג, מידע

297 information
מפות 

ּבאֶדן 155  
באזל 139  

באזל: העיר העתיקה (מפת רחובות   
מאוירת) 41�140

ּבֶלינצֹונָה 221  
ברן 51�50  

ברן: העיר העתיקה (מפת רחובות   
מאוירת) 3�52

הפארק הלאומי של שווייץ 3�202  
וינֶטרטּור 157  

ז'נבה 5�94  
ז'נבה, אגם 19�118  

ז'נבה: העיר העתיקה (מפת רחובות   
מאוירת) 7�96

טּונֶרזֶה 5�74  
ּכּור 195  

לוגאנו (מפת רחובות מאוירת)   
212�13

לוגאנו, אגם 11�210  
לוזאן 113  
לוצרן 233  

לוצרן: העיר העתיקה (מפת רחובות   
מאוירת) 5�234

לוקארנו 215  
ליכטנשטיין 3�192  

מבט על שווייץ 7�46  
מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן 9�178  

מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד   
68�9

מנהרות ומסילות רכבת 9�28  
מערב שווייץ 11�110  

מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו 9�208  
נֶשאֶטל 131  

סאנקט גאלֶן 185  
סֹולֹוטּורן 73  

ִסיֹון 87  
פריּבּור 7�126  
ציריך 61�160  

צפון שווייץ 7�36  
קנטונים וחלוקה לשונית 15�14  

שאפָהאּוזֶן (מפת רחובות מאוירת)   
180�81

שווייץ 13�12  
 Three שלושת המעברים, מסלול  

222�3 Passes
מפלגות 19�18

מפלים 
82 Engstligenfälle ֶאנגסטליגֶנֶפלֶה  

78 Giessbachfälle גיסּבאכֶפלֶה  
83 Trümmelbach טריֶמלּבאך  

218 Gliumaglio לִיּומאליֹו  
79 Reichenbachfälle ָרייכֶנּבאכֶפלֶה  

 ,180 Rheinfall (שאפָהאּוזֶן) ָריינפאל  
182

תּורוואֶסרֶפלֶה (אּונֶטרוואֶסר)   
189 Thurwasserfälle

 Basler (באזל) מפעל הנייר של באזל
 143 Papier�mühle

Metzgern� (צֹופינגֶן) ֶמצגֶרן�צּונפטָהאּוס
151 Zunfthaus

מצנחי רחיפה 285
מצרכים 289

מקרי חירום 297

20 Meuron, Pierre de ֶמרֹון, פייר ֶדה
מרכזי טיפולים  מרחצאות חמים ראו

טורקי, פליקס ואלֹוטֹון 103 מרחץ
 Black מריה השחורה, קלֹוסֶטר ָאיינזיֶדלן

226 Madonna, Kloster Einsiedeln
(ה)מרכז האירופי למחקר גרעיני 

93 ,20 (CERN)
מרכז התרבות והקונגרסים לוצרן 

 Kultur und Kongresszentrum
232 Luzern

(ה)מרכז לתרבות ולקונגרסים (לוצרן) 
232 KKL

290-91 Spas מרכזי טיפולים
190 Bad Pfäfers ּבאד ּפֶפֶפרס  

290 ,190 Bad Ragaz ּבאד ראגאץ  
154�5 ,135 Baden ּבאֶדן  

290 ,89 Leukerbad לֹויֶקרּבאד  
290 ,83 Lenk לֶנק  

 ,204 St Moritz�Bad סן�מוריץ�ּבאד  
290

ֶסנטר ֶתרמאל (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן)   
128 Centre Thermal
153 Zurzach צּורצאך  

 Central מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו
206-39 ,11 Switzerland and Ticino

אופי והיסטוריה 207  
אתרים 208  

הגעה ועזיבה 209  
מלונות 9�257  

מסעדות 3�282  
מפה 9�208  

91 Mörel ֶמֶרל
מרמיטה 23

 Marcus מרקוס אאורליוס, הקיסר
125 ,113 ,35 Aurelius, Emperor

120 Mercury, Freddie מרקורי, פרדי
55 ,52 Marktgasse (ברן) מרקטגאֶסה
 ,139 Marktplatz (באזל) מרקטּפלאץ

140
 Marktplatz (סאנקט גאלֶן) מרקטּפלאץ

184
משטרה 296, 297

(ה)משמר השוויצרי 
כשומרי�ראש למלכים 162, 237  

בוותיקן 21, 36  
לווטר קספר יוהאן סביב המשפחה

הגוסס, אנטוניו אֹוראציֹו מֹוֶרטֹו 162 
משקאות חריפים 267

אוכל ומשקאות; יין  משקאות, ראו
וייצור יין 

מתי לנסוע 294

157 Nabis נאּבי, אסכולה באמנות
233 Nadelwerk (לוצרן) נאֶדלוֶורק

נאצים 3�42
בריחת אמנים גרמניים לשווייץ 217  

שערוריית זהב הנאצים 43  
219 Negrentino נֶגֶרנטינֹו

נהיגה 7�306
232 Nouvel, Jean נּובֶל, ז'אן

 Nutli�Hüschi (קלֹוסֶטרס) נּוטלי�הישי
191

90 Nufenen Pass נּוֶפנֶן, מעבר�הרים
100 Knox, John נֹוקס, ג'ון

ניאוליתי, מעגל אבנים (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) 
128 Neolithic stone circle

59 Nydeggbrücke (ברן) ניֶדגּבריֶקה
half�) Nidwalden (חצי�קנטון) נידוואלֶדן

229 ,207 ,32 (canton

70 Nidleloch (וָייֶסנשָטיין) נידלֶלֹוך
 167 Niederdorf (ציריך) ניֶדרדֹורף, רובע

229 Niederer, Roberto ניֶדֶרר, רוברטו
Nyon ניֹון

מלונות 251  
מסעדות 275  

74 ,28 The Niesen ניזֶן, הר
 Nietzsche, Friedrich ניטשה, פרידריך

138
 Nietzsche Haus (סילס) בית ניטשה  

204
 Paper, נייר, מפעל הנייר של באזל

143 Basler Papier�mühle
 St Nicholas ניקולאס הקדוש, חג

33 Day
Niklaus� (צֹופינגֶן) ניקלָאּוס�תּוט�ּפלאץ

151 Thut�Platz
 Nemtynakht, נֶמטינאכט, פסלון

102 statuette of
נמלי תעופה 3�302

השיכור (פיקאסו) 57 נמנום
הדגים (ויץ) 102 נס

120 ,40 Nestlé, Henri נֶסטלֶה, אנרי
נעליים

ברן 65  
ציריך 174  

284 Snowshoeing נעלי�שלג, הליכה ב
 ,39 Napoleon I נפוליאון הראשון

91 ,84
183 Napoleon III נפוליאון השלישי

190 Näfels נֶֶפלס
130-31 ,11 Neuchâtel נֶשאֶטל

היסטוריה 39  
מלונות 251  

מסעדות 275  
מפה 131  

פסטיבלים 32, 130  
קנטון 39, 109, 131  

 ,11 Neuchâtel, Lake נֶשאֶטל, אגם
130�31 ,125

נשים, זכות הצבעה 43
נשים, מטיילות 296

נשק, תעשייה 42

93 Savoy סאבֹוי
 ,118 Savoy, Dukes of דוכסי סאבֹוי  

122
 Centre (איבֶרדֹון�לֶה�ּבֶן) סאנטר ֶתרמאל

128 Thermal
 St Alban (באזל) סאנקט ָאלּבאן, רובע

143 ,142 district
184-7 St Gallen סאנקט גאלֶן

מלונות 256  
מסעדות 281  

מפה 185  
פסטיבלים 31  

קנטון 39, 177  
 St Gotthard סאנקט גֹוטהארט, מנהרה

238 ,219 ,41 Tunnel
 St סאנקט גֹוטהארט, מעבר�הרים

219 ,41 Gotthard Pass
St Jakob 37 סאנקט יאקֹוּב, קרב

70 St Petersinsel סאנקט פטר אינזֶל
 Sasso (ּבֶלינצֹונָה) סאסֹו קֹורּבארֹו

26 Corbaro
90 Saas�Fee סאס�ֶפה

מלונות 246  
מסעדות 270  

סקי 288, 289  
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סביון (קלֶה) 146
 Segantini, Giovanni ֶסגאנטיני, ג'ובאני

221 ,204 ,196
 Segantini (סן מֹוריץ) ֶסגאנטיני, מוזיאון

204 Museum
 Sgraffito סגרפיטו, עיטורים

234 ,200 decorations
205 Soazza סֹוָאצָה

 Swissminiatur (ֶמליֶדה) סוויסמיניאטור
210

308 ,305 ,242 Swiss Pass סוויס ּפאס
109 Suisse Romande סוויס רֹומאנד

72-3 Solothurn סֹולֹוטּורן
מלונות 247  

מסעדות 271  
מפות 73  

קנטון 38, 67  
204 Soglio סֹוליֹו

101 Solferino, Battle of סֹולֶפרינֹו, קרב
219 Sonogno סֹונֹוניֹו

230�31 Sonlerto סֹונלֶרטֹו
222 Susten Pass סּוסֶטן, מעבר–הרים

89 Soussillon סּוִסיֹון
סוסים

יריד הסוסים ומירוץ הסוסים הלאומי   
 Marché Concours (ֶסניֶילֶז'יֶיה)

National des Chevaux 133
מרוצים 33  

רכיבה על 286, 287  
כחול (מארק) 57 סוס

סופרמרקטים, מזנונים בשירות עצמי 
260

 Suchard, Philippe סּושאר, פיליפ
40�41

 ,84 ,73 ,56 Cézanne, Paul ֶסזאן, פול
232 ,155 ,150 ,146 ,100

204 Stampa סטאמָּפה
120 Stravinsky, Igor סטראווינסקי, איגור

 Street Parade (ציריך) סטריט ּפארייד
 31

 Signal de (לוזאן) סיגנאל ֶדה סֹובאּבֶלֶן
116 Sauvabelin
86-7 ,69 Sion ִסיֹון

מלונות 247  
מסעדות 271  

מפות 87  
88 Sierre סיֶיר

 Silvaplana, סילבאּפלאנָה, לאגֹו ָדה
33 ,18 Lago da

200 Silvretta range סילבֶרָטה, רכס
204 Sils סילס

281 Sils�Fextra סילס�ֶפקסטָרה
204 Silsersee סילֶסרזֶה

סימבוליזם 54
 Simsonbrunnen (ברן) סימסֹונּברּונֶן

55 ,50
42 Simplon Tunnel סימּפלֹון, מנהרה
 Simplon Pass סימּפלֹון, מעבר�הרים

91 ,90
155 Sisley, Alfred סיסלי, אלפרד

סכרים 
 Barrage ּבאראז' ֶדה לָה גראנד דיֶסנס  

85 de la Grande Dixence
 Barrage de ּבאראז' ֶדה מֹובּוָאזֶן  

85 Mauvoisin
205 San Bernardino סן ּבֶרנארדינֹו

205 San Bernardino Pass מעבר�הרים  
 St Bernard Pass, סן ברנאר, מעבר גראן

 84�5 ,10 Grand

סן ברנרד, כלבי 84
205 San Vittore סן ויטֹוֶרה

84 St�Maurice סן מֹוריס
204 ,190 ,11 St Moritz סן מֹוריץ

מלונות 257  
מסעדות 281  

ספורט חורף 33  
סקי 288, 289  
פסטיבלים 30  

 St Pierre�de�Clages 'סן פייר�ֶדה�קלאז
85

סנובורד 288, 289
133 St�Ursanne סנט�אּורזאן

מלונות 251  
מסעדות 276  

129 Sainte�Croix סנט קרּוָאה
133 Saignelégier ֶסניֶילֶז'יֶיה

מסעדות 276  
89 Saint�Luc סן�לּוק

119 St�Saphorin סן�סאפֹורין
 St�Phalle, Nikki de סן�פאל, ניקי ֶדה

164 ,143 ,127
סנפלינג 286

ספורט אווירי 285, 287
ספורט אתגרי 286, 287

ספורט ופעילויות�חוץ 21�20, 284-9
ספורט חורף 284, 287

העונה 294  
סקי; סנובורד  גם ראו  

ספורט חורף, השכרת ציוד 289
ספורט ימי 6�285, 287

190 Spyri, Johanna סּפירי, יוהנה
ספרות, פסטיבלים (סן פייר�ֶדה�קלאז') 

Literary festivals, St Pierre�de�
85 Clages

(ה)ספרייה העירונית והאוניברסיטאית 
Stadt� und Universitäts� (ברן)

59 bibliothek
ספריות 

הספרייה העירונית והאוניברסיטאית   
Stadt� und Universitäts� (ברן)

59 bibliothek
ספריית המנזר (סאנקט גאלֶן)   

184 Stiftsbibliothek
ספריית המנזר (סאנקט גאלֶן) 

184 Stiftsbibliothek
ספרים, חנויות 

ברן 65  
ז'נבה 107  

ציריך 174, 175  
סקטים, החלקה על 284

סקי 288-9
בטיחות 297  

היצע אתרי הנופש 9�288  
מגורים 289  

מתי לנסוע 288  
סקי בשטח פתוח 289  

 Serodine, Giovanni ֶסרֹודינֶה, ג'ובאני
217

 101 Sert, José Maria ֶסרט, ז'וזֶה מריה
32 Autumn Fair (באזל) סתיו, יריד

מלאכת�יד  עבודות�יד ראו
 Lead mine (שצ'ארל) עופרת, מכרה

 200 (S�charl)
עור, מוצרי 

ברן 65  
ציריך 174, 175  

עישון (במסעדות) 260

עיתונים 295
עלויות

מלונות 242  
מסעדות 261  

סקי 288  
 Saaser (סאס�ֶפה) עמק סאס, מוזיאון

90 Museum
עץ, גילוף 78

 23 Gentian (צמח) ערבז
עתיקות, קניות 

ברן 64, 65  
ז'נבה 107  
ציריך 174  

185 Fabro, Luciano פאברֹו, לּוצ'אנֹו
82 The Faulhorn (הר) ָפאּולהֹורן

126 Fasel, Hans פאזֶל, הנס
218 Palagnedra ּפאלאניֶידָרה

 Palazzo (לוגאנו) ּפאלאצֹו ֵדיי קֹונגֶרסי
213 dei Congressi

 Palais de (ז'נבה) ּפאלֶה ֶדה ז'ּוסטיס
99 Justice

 Palais des (ז'נבה) ּפאלֶה ֶדה נאסיֹון
101 ,93 Nations

הכביסה (פיסלי) 170 בסל פאלסטאף
208 ,138 ,33 Fasnacht פאסנאכט

 Centre (ּביל/ּביֶין) ּפאסקווארט, מרכז
70 Pasquart

138 Paracelsus ּפאראצֶלסּוס
Paris, Pierre� ּפארי, פייר�אדריֶאן

131 Adrien
130 ,100 Farel, Guillaume פאֶרל, גִיֹום

 Swiss (ה)פארק הלאומי של שווייץ
202-3 ,177 ,25 ,11 National Park

 Park�Villa (ציריך) פארק�וילה ריֶטר
169 Rieter

פארקים וגנים 
 botanical (באזל) הגן הבוטאני  

138 garden
 botanical (וָייֶסנשָטיין) הגן הבוטאני  

70 garden
הגן הבוטאני (שיניגֶה ּפלאֶטה)   

75 botanical garden
 Olympic (לוזאן) הפארק האולימפי  

117 Park
 Jardin Anglais (ז'נבה) ז'ארדן ָאנגלֶה  

97
 Chinagarten (ציריך) חינאגארֶטן  

173 ,168
סוויסמיניאטור (ֶמליֶדה)   

210 Swissminiatur
 Solitude Park (באזל) סֹוליטּוד פארק  

143
 Parc des (ז'נבה) פארק ֶדה ּבאסטיֹון  

100 Bastions
 Parc (לוזאן) 'פארק ֶדה ל'ֶארמיטאז  

116 de l’Hermitage
 Parc des (ז'נבה) פארק ֶדה נאסיֹון  

101 ,94 Nations
פארק המסתורין (אינֶטרלאֶקן)   

75 Mystery Park
Parc Mon� (לוזאן) פארק מֹון�ֶרּפֹו  

116 Repos
 Zürichhorn (ציריך) ציריכהֹורן פארק  

168-9 ,160 Park
60 Rosengarten (ברן) רֹוזֶנגארֶטן  

 Rosengarten (ראֶּפרסוויל) רֹוזֶנגארֶטן  
189

71 Schadau Park (טּון) שאָדאּו פארק  
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שֶטטישֶה סּוקּולֶנֶטנזאמלּונג (ציריך)   
 Städtische Sukkulentensammlung

169
פארקים לאומיים, הפארק הלאומי 

 National Parks, Swiss של שווייץ
202-3 ,177 ,25 National Park

90 Feegletscher ֶפגלֶטשֶר
 203 Fuorn, Pass dal פּואֹורן, ּפאס דאל

פואנטיליזם, אסכולה באמנות 57
157 Fauves פֹוב

138 ,33 Vogel Gryff (ּבאזל) פֹוגֶל גריף
פֹויכטמאיֶיר, פרנץ יֹוזֶף אנטון 

 Feuchtmayer, Franz Joseph Anton
186�7
פולו 33

האביב (סטראווינסקי) 120 פולחן
168 Polybahn (ציריך) ּפֹוליּבאן

 Pont de Berne (פריּבּור) ּפֹון ֶדה ּבֶרן
127

פונדו 262
 Fontana, Domenico פֹונטאנָה, דֹוֶמניקֹו

212
 Ponte (ליד לאבֶרֶטצֹו) ּפֹונֶטה ֵדיי סאלטי

219 ,44�5 dei Salti
ּפּונט לָה דרֹוָסה (הפארק הלאומי 

 Swiss) Punt la Drossa (שווייץ
 202 (National Park

 Fontaine (פריּבּור) פֹונֶטן ֶדה סן ז'אק
111 de St Jacques

Fontaine St� (פריּבּור) פֹונֶטן סן�ז'אן
16 Jean

201 Pontresina ּפֹונטֶרזינָה
פוניקולר (רכבת אנכית) 28

75 Heimwehfluh ָהיימוֶופלּו  
Linthal� לינתאל�ּבָראּונוואלד  

189 Braunwald
74 The Niesen (הר) ניזֶן  

168 Polybahn (ציריך) פוליּבאן  
88 Crans�Montana קראנס�מֹונטאנָה  

79 Reichenbachfälle ָרייכֶנּבאכֶפלֶה  
229 Stanserhorn שטאנזֶרהֹורן  

156 Poussin, Nicolas ּפּוסאן, ניקולא
201 Poschiavo ּפֹוסקיאבֹו

מסעדות 280  
 Forum (שוִיץ) (ה)פורום לתולדות שווייץ

225 der Schweizer Geschichte
276 Porrentruy ּפֹוֶרנטרּואי

222 ,90 Furka Pass פּורָקה, מעבר
 Fête de l’Escalade ֶפט ֶדה ל'ֶאסקאלאד

33
32 Fête de la Désalpe ֶפט ֶדה לָה ֶדזאלּפ

100 Petit Palais (ז'נבה) ֶּפטי ּפאלֶה
 Peter II of Savoy פטר השני מסאבֹוי

128
 Petrini, ֶּפטריני, ג'ּוזֶֶּפה אנטוניו

213 Giuseppe Antonio
 Peterzano, Simone ֶּפֶטרצאנֹו, סימֹונֶה

221
150 Piano, Renzo פיאנו, רנצו

 Piazza (לוקארנו) פיאצה גראנֶדה
214 Grande

 Piazza (לוגאנו) פיאצה ֶדלָה ריפֹורָמה
212 della Riforma

85 Pierre Avoi (הר) פייר ָאבּוָאה
פייר ג'אנאָדה, קרן (מארטיני) 

84 Fondation Pierre Gianadda
 Pierres du (ז'נבה) פיירה דּו ניטֹון

97 Niton
125 Payerne ֶּפיֶירן

מסעדות 276  
228-9 Pilatus (הר) ּפילאטּוס

229 Pilate, Pontius פילאטוס, פונטיוס
85 Pigne d’Arolla ּפיניֶיה ד'ָארֹולָה
 Pissarro, Camille ּפיסארֹו, קמיל

155 ,146
103 במֹונפּוקֹו חווה  

170 Füssli, Henri פיסלי, אנרי
 201 Piz Bernina ּפיץ ּבֶרנינָה

205 Pizzo Uccello ּפיצֹו אּוצֶ'לֹו
219 Pizzo Lucendro ּפיצֹו לּוצֶ'נדרֹו

196 Pizokel ּפיצֹוֶקל
225 Vitznau פיצנָאּו

מלונות 259  
201 Piz Roseg ּפיץ רֹוזֶק

167 Picabia, Francis ּפיקאּביָה, פרנסיס
 ,100 ,73 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

157 ,150 ,146
אחת רגל עם שולחן על גיטרה  

171 Guitar on a Pedestal Table
57 Drunken Doze השיכור נמנום  
 Piccard, ּפיקאר, פרופסור אֹוגּוסט

43 Professor Auguste
 Pyramides ּפיראמיד ד'ֶאזֶניֶיה

88 d’Euseigne
82 First (הר) פירסט

 Fürstenberg, פירסֶטנּבֶרג, היינריך פון
36 Heinrich von

245 Fiesch פיש
 Planta, ּפלאנָטה, ז'אק ָאמּברֹוזיּוס פון

 196 Jacques Ambrosius von
70 Planetenweg (וָייֶסנשָטיין) ּפלאנֶֶטנוֶוג

193 Planken ּפלאנֶקן
 Place du (ז'נבה) ּפלאס ֶדה ּבּור�ֶדה�פּור

99 ,97 Bourg�de�Four
 Place de la (לוזאן) ּפלאס ֶדה לָה ּפאלּו

112 Palud
 Place de (ז'נבה) ּפלאס ֶדה לָה פּוסֶטרי

107 ,106 la Fusterie
 Place des (נֶשאֶטל) ּפלאס ֶדז ָאל

130 Halles
Place St� (לוזאן) ּפלאס סן�פרנסואה

112 François
116 Flon district (לוזאן) פלֹון, רובע

224 Flüelen פליֶאלֶן
 Plaine de (ז'נבה) ּפלֶן ֶדה ּפלֶנּפאלֶה

107 ,106 Plainpalais
88 Plaine Morte ּפלֶן מֹורט

168 Fellner, Ferdinand ֶפלנֶר, פרדיננד
90 Felskinn ֶפלסקין

308 ,305 Flexi Pass פלקסי�ּפאס
פנאי, פעילויות 286, 287

 ,67 Pennine Alps ֶּפניניים, אלפים
222 ,68

22 Föhn פֶן, רוחות
 Osterfestspiele (לוצרן) פסחא, פסטיבל

30
 Pestalozzi, ֶפסטאלֹוצי, יוהן היינריך

128 Johann Heinrich
פסטיבל הסרטים הבינלאומי (לוקארנו) 

31 International Film Festival
(ה)פסטיבל הפתוח לרוק ולפופ 

 Open-Air Rock and Pop (אינטרלאקן)
31 Music Festival

פסטיבל השלג העולמי (גרינֶדלוואלד) 
33 World Snow Festival

פסטיבלים 30-33
מוסיקה, פסטיבלים; ספרות,  גם ראו  

פסטיבלים

 Fragonard, פראגֹונאר, ז'אן�אֹונֹוֶרה
155 Jean�Honoré

182 Frauenfeld פָראּוֶאנֶפלד
35 Frankish rule פראנקים, שלטון

Franches� פראנש�מֹונטאניֶיה
133 Montagnes

ּפרֹוֶמנאֶדה לּונגֹולאגֹו ג'ּוזֶֶּפה מֹוָטה 
 Promenade Lungolago (לוקארנו)

214 Giuseppe Motta
 Pro Natura (ָאלֶטש) ּפרֹו נאטּוָרה, מרכז

91 Zentrum Aletsch
פרֹונוואגּפלאץ (שאפָהאּוזֶן) 

180 Fronwagplatz
39 Prussia פרוסיה

 Cow ֶרן ֶדה פרות, מלחמת (קֹומּבָה
 ,20 combats des reines) fights

90 ,32 ,30
פרטית, אדריכלות 27

191 Prätschli ּפֶרטשלי
126-7 Fribourg פריּבּור

מלונות 249  
מסעדות 274  

מפת רחובות מאוירת 7�126  
פסטיבלים 32  

קנטון 38, 109  
 Friedrich III, פרידריך השלישי, המלך

37 King
Fritschi 235 פריטשי

 Perrier, Franćois ֶּפריֶיה, פראנסואה
125

124 Pringy ּפריני
19 Frisch, Max פריש, מקס

פשע 296

אמאנָה קלּואֹוצָה (הפארק הלאומי  צ
 Chamanna Cluozza (של שווייץ

 202 (Swiss National Park)
167 Tzara, Tristan צאָרה, טריסטן

צבא 21
218 Cevio צֶ'ביֹו

30 Tulip festival צבעונים, פסטיבל
צהריים, ארוחה 261

228 Zug צּוג
מלונות 259  

מסעדות 283  
קנטון 35, 207, 228  

228 ,225 Zugersee צּוגֶרזֶה
83 Zweisimmen צוָוייזיֶמן

38 Zwingli, Ulrich צווינגלי, אּולריך
 Grossmünster (ציריך) גרֹוסמינסֶטר  

167 ,159
מקום הולדתו (וילדָהאּוס) 189  

 Parc des (ז'נבה) פארק ֶדל ּבאסטיֹון  
100 Bastions

224 Zeughaus (ָאלטדֹורף) צֹויגָהאּוס
70 Zeughaus (ּביל/ּביֶין) צֹויגָהאּוס

(ה)צומח 23
צּונפטָהאּוס ֶדר ואלדלֹויֶטה (ּביל/ּביֶין) 

70 Zunfthaus der Waldleute
151 Zofingen צֹופינגֶן

מסעדות 278  
צוקים, טיפוס 285, 287

156 Zur Geduld (וינֶטרטּור) צּור גֶדּולט
153 Zurzach צּורצאך

64 ,32 Zibelemärit (ברן) ציּבֶלֶֶמריט
ציורי קיר בקריפטה של המינסֶטר 

144 Frescoes, Münster crypt (באזל)
55 ,53 ,10 Zytglogge (ברן) ציטגלֹוגֶה

73 ,72 Zytglogge (סֹולֹוטּורן) ציטגלֹוגֶה
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152 Zita, Empress ציָטה, הקיסרית
צילום 

המוזיאון לצילום (וינֶטרטּור)   
157 Fotomuseum

המוזיאון בפארק ּבֶל (קרינס)   
237 Museum im Bellpark

205 Zillis ציליס
ציסֶטרציֶינזֶרקלֹוסֶטר (וֶטינגֶן) 

152 ,136 Zisterzienserkloster
בחלל (ּבראנקּוזי) 171 ציפור

 Carnation, Masters (ה)ציפורנים, אדוני
127 of the

173 Rote Fabrik (ציריך)
158-75 ,47 ,11 Zürich ציריך

אתרים 61�160  
בידור 3�172  

הגעה ועזיבה 161  
היסטוריה 159  
מלונות 5�253  

מסעדות 9�278  
מפה 61�160  

פסטיבלים 30, 31, 32  
קנטון 35, 135, 159  

קניות 5�174  
 Zürichhornֹ (ציריך) ציריכהורן, פארק

168-9 ,160 Park
169 ,165 ,159 Zürichsee ציריכזֶה

 Hôtel de Ville (ז'נבה) אֹוֶטל ֶדה ויל  
99

מוזיאון הצלב האדום והסהר האדום   
 International Red (ז'נבה) הבינלאומי

101 Cross and Red Crescent Museum
 International (ה)צלב האדום הבינלאומי

42 ,39 ,21 Red Cross
 30 Chalandamarz צָ'לָנָדמארץ

צמחונים 261
218 Centovalli צֶ'נטֹובאלי

מלונות 258  
צעצועים 

המוזיאון השוויצרי לילדים (ּבאֶדן)   
154 Schweizer Kindermuseum

מוזיאון הצעצועים (ריֶאן)   
150 Spielzeugmuseum

 ,11 Northern Switzerland צפון שווייץ
134-57

אופי והיסטוריה 135  
אתרים 7�136  

הגעה ועזיבה 137  
מלונות 3�252  

מסעדות 8�276  
מפה 7�136  

120 Chaplin, Charlie צ'פלין, צ'רלי
צפרדעים, מוזיאון (ֶאסטאבאיֶיה�לֶה�לאק) 

125 Musée des Grenouilles
 ,71 Zähringer dynasty צֶרינגֶן, שושלת

159 ,124
 Berthold IV, הדוכס ברתולד הרביעי  

126 Duke of
 Berthold V, הדוכס ברתולד החמישי  

55 ,49 Duke of
 Zähringerbrunnen (ברן) צֶרינגֶרּברּונֶן

55
 Charlie (וֶבֶה) צ'רלי צ'פלין, מוזיאון

120 Chaplin Museum
89 ,69 ,10 Zermatt צֶרמאט

מלונות 248  
מסעדות 2�271  

סקי 288, 289  
צרפתית 15, 18

Franco� צרפת�פרוסיה, מלחמה
237 Prussian War

 Churchill, Winston צ'רצ'יל, ווינסטון
129

201 Cavaglia קאבאליָה
 Kauffmann, קאופמן, אנג'ליקה

196 ,195 Angelica
 Casa (סטאמָּפה) קאזָה גראנָדה

204 Granda
201 Casa Torre (ּפֹוסקיָאבֹו) קאזָה טֹוֶרה
 Calame, Alexandre קאלאם, אלכסנדר

72 ,60
196 Calanda קאלאנָדה

93 ,38 Calvin, Jean קאלווין, ז'אן
 Cathédrale (ז'נבה) קתדרל סן פייר  

98 St�Pierre
 Mur de la מּור ֶדה לָה ֶרפֹורמאסיֹון  

100 Réformation
82 Kandersteg קאנֶדרשֶטג

מלונות 246  
סקי 289  

קאנו 285
237 Castres, Édouard קאסְטר, ֶאדּוָאר

 Capanna קאּפאנָה ֶרג'ינָה מרגֶריָטה
90 Regina Margherita

 Kappelbrücke (לוצרן) קאֶּפלּבריֶקה
235 ,232

 Cartigny (ז'נבה) קארטיני, טירה
103 Castle

 Cabaret Voltaire (ציריך) קברט וֹולֵטייר
167

לפי שם הקדוש  קדושים ראו
274 Caux קֹו

 Coubertin, קּוּבֶרָטן, הבארון פייר ֶדה
116 Baron Pierre de

 Collegio Papio (ָאסקֹונָה) קֹולֶג'ֹו ּפאּפיֹו
217 ,27

קֹול�ֶדה�רֹוש, טחנות המים התת�
 Moulins Souterrains du קרקעיות

 132 Col�des�Roches
Col du Grand� קֹול דּו גראן�סן�ּבֶרנאר

84-5 ,10 St�Bernard
133 Columba, St קֹולּומּבָה הקדושה

119 Cully קּולי
228 Kolin, Wolfgang קֹולין, וֹולפגאנג

קולנוע 
ברן 62  

ז'נבה 105  
ציריך 173  

205 Como, Lake קֹומֹו, אגם
 Como, bishops קֹומֹו, ההגמונים של

220 ,214 of
קונגרס וינה 39

138 Zionist Congress (ה)קונגרס הציוני
 Kunigunde, קּוניגּונֶדה, הקיסרית

145 Empress
קונסוליות 295

ּבֹוֶדנזֶה  קֹונסטאנץ, אגם ראו
מוזיאונים  קּונסטהאלֶה, קּונסטָהאּוס ראו

וגלריות 
(ה)קונפדרציה השוויצרית 9�35, 39, 

207
 Primavera (לוגאנו) קונצרטי האביב

30 Concertistica
תיאטראות  קונצרטים, אולמות ראו

ואולמות 
קֹוסמֹוראָמה (המוזיאון השוויצרי 

239‘ Cosmorama (לתחבורה, לוצרן

33 Coppa Romana קֹוָּפה רֹומאנָה
 Kokoschka, Oskar קֹוקֹושָקה, אוסקר

221 ,120
210 Cucchi, Enzo קּוקי, ֶאנצֹו

 Courbet, Gustave קּורּבֶה, גוסטב
169

204 Corviglia קֹורביליָה
Corot, Jean� קֹורֹו, ז'אן�ּבאטיסט קאמיל

169 ,155 ,124 Baptiste Camille
103 נבה בז ּפאקי רובע של המזח  

63 ,52 Kornhaus (ברן) קֹורנָהאּוס
קזינו, בתי
ברן 63  

מֹונטֶרה 21�120  
קיאקים, שיט 285

219 Chiggiogna קיג'ֹוניָה
קידומות חיוג 300

153 Kaiserstuhl ָקייזֶרשטּול
מסעדות 277  

קינדליפֶרֶסרּברּונֶן (ברן) 
55 Kindlifresserbrunnen

 Küssnacht am Rigi קיסנאכט ָאם ריגי
228 ,225

מלונות 258  
מסעדות 282  

219 Chironico קירֹוניקֹו
 Kirchner, Ernst קירכנֶר, ֶארנסט לּודוויג

196 Ludwig
 Kirchner Museum (דאבֹוס) מוזיאון  

191
189 Klausen Pass קלָאּוזֶן, מעבר�הרים

 ,56 ,43 ,20 Klee, Paul קלֶה, פאול
232 ,217 ,213

57 ּפארנאסּום ָאד  
146 סביון  

 Kloster Einsiedeln קלֹוסֶטר ָאיינזיֶדלן
226-7 ,27 ,11

 ,137 Kloster Muri קלֹוסֶטר מּורי
163 ,152

191 ,11 Klosters קלֹוסֶטרס
מלונות 256  

מסעדות 280  
 Kloster קלֹוסֶטר ֶקניגסֶפלֶדן

152 Königsfelden
(ה)קלטים 131

 Kleinbasel (באזל) קלָיינבאזל, רובע
143 ,138 ,137 district

79 Kleine Scheidegg קלָיינֶה שנָייֶדג
 Kleines Matterhorn קלָיינֶס מאֶטרהֹורן

89
קמפינג 243

 Knabenschiessen (ציריך) קנאּבֶנשיֶסן
32

 Kandinsky, Wassily קנדינסקי, ואסילי
157

קנטוני היער 34, 207
224�5 Urnersee אּורנֶרזֶה  
ברית קנטוני היער 35, 36  

קנטונים 19�18
ברית הקנטונים 35  

30 Landsgemeinde לאנדסגֶָמיינֶדה  
מפה 15�14  

קניות 
ברן 5�64  

ז'נבה 7�106  
ציריך 5�174  

 Castelgrande (ּבֶלינצֹונָה) ָקסֶטלגראנֶדה
26

קפה 266
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 ,52 ,10 Käfigturm (ברן) ֶקפיגטּורם
55 ,54
קפלות 

 Bundeskapelle (ּברּונֶן) ּבּונֶדסָקֶּפלֶה  
225

190 Berschis ּבֶרשיס  
 Tellskapelle (ליד פליֶאלֶן) ֶטלסָקֶּפלֶה  

225
210 Monte Tamaro מֹונֶטה טאמארֹו  

 St (טריזֶן) סאנקט מאֶמרֶטן ָקֶּפלֶה  
192 Mamerten Kapelle

 St (לוצרן) סאנקט פטרס ָקֶּפלֶה  
236 ,235 Peterskapelle

205 San Vittore סן ויטֹוֶרה  
 Santa Maria (ּפֹונטֶרזינָה) סנטה מריה  

201
224 Riedertal ריֶדרטאל  

שאֶּפל נוטר�דאם�ֶדה�קֹומּפאסיֹון   
Chapelle Notre�Dame�de� (מארטיני)

84 Compassion
 ,235 Kapellplatz (לוצרן) ָקֶּפלּפלאץ

236
קקטוסים, שֶטטישֶה סּוקּולֶנֶטנזאמלּונג 

 Cacti, Städtische (ציריך)
169 Sukkulentensammlung

קראמגאסּברּונֶן (ברן) 
55 Kramgassbrunnen

156 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס
88 Crans�Montana קראנס�מֹונטאנָה
טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף   

32 European Masters
מלונות 245  

מסעדות 269  
 Crousaz, Rodolphe קרּוזָה, רֹודֹולף ֶדה

112 de
קרֹויצגאסּברּונֶן (ברן) 

55 Kreuzgassbrunnen
183 Kreuzlingen קרֹויצלינגֶן

מסעדות 280  
238 Krokodil (ה)קרוקודיל, קטר

קרחונים 
82 Oberer Gletscher אֹוּבֶֶרר גלֶטשֶר  

91 ,17 Aletsch ָאלֶטש  
 Glacier Express אקספרס הקרחונים  

 222 ,28
90 Gornergletscher גֹורנֶרגלֶטשֶר  

גיאולוגיה 24  
 Glacier des גלאסיֶיה ֶדל דיָאּבלֶֶרה  

121 Diablerets
גלֶטשֶרגארֶטן (לוצרן)   
237 Gletschergarten

89 de Moiry ֶדה מּוָארי  
המרכז לגיאולוגיה ולקרחונים (לֶז   

 Geology and Glacier Centre (אֹוֶדר
88

229 Titlis טיטליס  
 Pro (ָאלֶטש) מרכז ּפרֹו נאטּוָרה  

 91 Natura Zentrum Aletsch
90 Feegletscher ֶפגלֶטשֶר  

88 Plaine Morte פלֶן מֹורט  
הנהר (מֹונֶה) 56 על קרח

קרח, צלילה בתוך 284
יער (ג'יליאן וָוייט) 20 קרחת

237 ,229 Kriens קרינס
274 Crissier קריסיֶיה

 ,84 ,35 Charlamagne קרל הגדול
167 ,166

 Baselgia (מישָטייר) ּבאזלגָ'ה סן יֹון  
200�201 San Jon

 Karl I, Emperor קרל הראשון, הקיסר
152

קרלינג (ספורט) 284
33 Coppa Romana קֹוָּפה רֹומאנָה  

קרן האלפים, נגינה 20, 32
Kern, E.S. 156 ֶקרן, א"ס

33 Carnival (ה)קרנבל
91 Lötschental לֶטשֶנטאל  

 Circus arts, (וֶרשֹו) קרקס, בית�ספר ל
School of 218

243 Straw, sleeping in קש, שינה על
קתדרלות 

 Grossmünster (ציריך) גרֹוסמינסֶטר  
166-7 ,26 ,4

196�7 Chur ּכּור  
 ,141 ,26 Münster (באזל) מינסֶטר  

144-5
מינסֶטר סאנקט וינצֶנץ (ברן)   

 ,53 ,51 ,26 ,10 Münster St Vinzenz
58-9

מינסֶטר צּו ָאלֶרָהייליגֶן (שאפָהאּוזֶן)   
181 ,26 Münster zu Allerheiligen
Notre� (ִסיֹון) נוטר�דאם דּו גלאריֶיה  

87 Dame du Glarier
 St (סֹולֹוטּורן) סאנקט אּורזֶן קתדרלֶה  

72 Ursen Kathedrale
186-7 ,27 St Gallen סאנקט גאלֶן  

 Cathédrale (לוזאן) קתדרל נוטר�דאם  
114-15 ,46 ,26 ,5 Notre�Dame

קתדרל סן ניקֹולָא (פריּבּור)   
126 ,109 ,26 Cathédrale St�Nicolas

 Cathédrale (ז'נבה) קתדרל סן פייר  
98-9 ,96 ,26 ,10 St�Pierre
קתדרלֶה סן לורנצו (לוגאנו)   
212 Cattedrale San Lorenzo

מנזרים, כנסיות  גם ראו  

221 Ravecchia ראבֶקיָה
בתי עירייה  ראטָהאּוס ראו

189 Rapperswil ראֶּפרסוויל
מלונות 256  

מסעדות 280  
73 Raëtz, Markus ָרֶאץ, מרקוס

263 ,262 Raclette ראקלֶט
ראש השנה האזרחית, חגיגות 33

 Räben�Chilbi (ריכֶטרסוויל) ֶרּבֶן�כילּבי
32

 Regierungsplatz (כּור) ֶרגירּונגסּפלאץ
195

152-3 Regensberg ֶרגֶנסּבֶרג
157 Rouault, Georges 'רּואֹו, ז'ורז

154 Ruine Stein (ּבאֶדן) רּואינֶה שָטיין
 Rubens, Peter רובנס, פטר פול

170 Paul
 Rugen Forest (אינֶטרלאֶקן) רּוגֶן, יער

75
220 Rodari, Thomas רֹודארי, תומאס

 Rudolf I, רודולף הראשון, הקיסר
144 ,36 Emperor

 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט ֶרנֶה
157 ,146 René

85 Rosablanche רֹוזאּבלאנש
 Rosengart, רֹוזֶנגארט, זיגפריד וָאנגֶלָה

236 ,232 Sigfried and Angela
 osengart (לוצרן) אוסף רֹוזֶנארט  

232 Collection
רוחות 22

 Rotair cable (ֶאנגֶלּבֶרג) רֹוֵטייר, רכבל
229 car

 Roter (שָטיין ָאם ָריין) רֹוֶטר אֹוקֶסן
8�9 Ochsen

 Roitschäggättä (לֶטשֶנטאל) רֹויטשֶגֶֶטה
33

236‘ ,233 ,232 Reuss, River רֹויס, נהר
118 Rolle רֹול

70 Rolex רולקס
 Romanelli, רֹומאנֶלי, פרנצֶ'סקֹו

186 Francesco
רומאנסקית, אדריכלות 26

רומאנש, שפה 15�14, 18, 177
רומית, תקופה 35

 Augusta Raurica ָאאּוגּוסָטה ָראּוריָקה  
150

124�5 Avenches ָאבאנש  
 Musée (ָאבאנש) המוזיאון הרומי  

125 Romain
 Musée (לוזאן) המוזיאון הרומי  

117 Romain
המוזיאון הרומי (ָקייזֶרָאאּוגסט)   

150 Römermuseum
המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית,   

 Musée (מארטיני) קרן פייר ג'אנאָדה
 Archéologique Gallo�Romain,
84 Fondation Pierre Gianadda

 Castello (לוקארנו) קסטלו ויסקֹונֶטאֹו  
214 Visconteo

128 Romainmôtier רֹוֶמנמֹוטיֶיה
68 ,67 Rhône valley רֹון, עמק

216 Ronco רֹונקֹו
146 Rousseau, Henri רּוסֹו, אנרי
Rousseau, Jean� רּוסֹו, ז'אן�ז'אק

128 ,19 Jacques
97 Île Rousseau (ז'נבה) איל רּוסֹו  

96 Maison Rousseau ֶמזֹון רּוסֹו  
פסלו 97  

רוקחות, המוזיאון לתולדות (באזל) 
 Pharmaziehistorisches Museum

139
רוק, פסטיבלים 62

183 Rorschach רֹורשאך
מסעדות 280  

73 Roth, Dieter רֹות, דיֶטר
150 Rothko, Mark רֹותקֹו, מארק

201 ,200 Rhaetian Alps ֶרטיים, אלפים
194 ,35 Rhaetians (עם) ֶרִטים

150 Riehen ריֶאן
מסעדות 277  

211 Riva San Vitale ריבָה סן ויטאלֶה
 Riviera, Swiss (ה)ריביירה השוויצרית

120 ,10�11
283 Rigi Kaltbad ריגי קאלטּבאד

225 Rigi�Kulm ריגי�קּולם
228 ,225 Rigi massif ריגי, רכס

91 Riederalp ריֶדרָאלּפ
מלונות 246  

מסעדות 270  
224 Riedertal ריֶדרטאל

91 Riederfurka ריֶדרפּורָקה
 ,35�6 Rütli Meadow ריטלי, אחו

207 ,43
224 Urnersee אּורנֶרזֶה  

79 Reichenbachfälle ָרייכֶנּבאכֶפלֶה
153 Rheinau ָריינָאּו

156 Reinhart, Oskar ָריינהארט, אוסקר
205 Rheinwald ָריינוואלד

153 ,135 Rhine, River ָריין, נהר
 ,180 Rheinfall (שאפָהאּוזֶן) ָריינפאל

182
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185 Richter, Gerhard ריכֶטר, גֶרהארט
32 Richterswil ריכֶטרסוויל

ריכֶטרסוויל, בית (המוזיאון השוויצרי 
 Richterswil (הפתוח ּבאלֶנּבֶרג

80 House
78 Ringgenberg רינגֶנּבֶרג

רכבות 304-5
Fly Rail, שירות העברת מזוודות 303  
 Glacier Express אקספרס הקרחונים  

304�5 ,222 ,28
 Bernina Express ּבֶרנינָה אקספרס  

304�5 ,201 ,29
 Golden Pass גֹולֶדן ּפאס אקספרס  

304�5 Express
המוזיאון השוויצרי לתחבורה (לוצרן)   

238 Swiss Transport Museum
המוזיאון לברזל ולמסילות רכבת   

 Musée du Fer et du Chemin (ואלֹורּב)
129 de Fer

 Wilhelm Tell וילהלם טל אקספרס  
304�5 Express

מאֶטרהֹורן�גֹוטהארט�ּבאן   
29 Matterhorn�Gotthard�Bahn

90 Metro Alpin מטרו ָאלּפין  
מנהרות ומסילות 9�28  

מפה 9�28, 305  
 Centovalli Railway צֶ'נטֹובאלי, רכבת  

218
29 Schöllenenbahn שֶלֶנֶנּבאן  

פוניקולר; גלגלי�שיניים,  גם ראו  
רכבות 

רכבת תחתית 308
Rembrandt רמבראנדט

של ראשו את לשאול מציג דוד  
147 גוליית

ליתוגרפיות, מוזיאון יֶניש (וֶבֶה)   
 Rembrandt, lithographs, Musée

120 Jenisch
156 Römerholz (וינֶטרטּור) ֶרֶמרהֹולץ

 ,100 Renoir, Auguste רנואר, אוגוסט
213 ,156 ,155

רנסאנסית, אדריכלות 27
רפואיים, מרכזי טיפולים 290, 291

רפואיים, שירותים 297
(ה)רפורמציה 38, 93

 Mur de la מּור ֶדה לָה ֶרפֹורמאסיֹון  
100 Réformation

רפטינג 285
רקמה 

 Museum Appenzell מוזיאון ָאֶּפנצֶל  
188

המוזיאון לטקסטיל (סאנקט גאלֶן)   
184 Textilmuseum
263 ,262 Rösti ֶרשטי

 Chagall, Marc שאגאל, מארק
232 ,100

171 פאריז מעל  
 Fraumünster (ציריך) פָראּומינסֶטר  

166
 71 Schaukäserei (ֶאֶמנטאל) שָאּוֶקזֶראי
שאטו ד'ֶאקס, שבוע הכדורים הפורחים 

 Château d’Oex, Hot�Air Balloon
33 Week

טירות ומבצרים  שאטו ראו
Châtel�St� שאֶטל�סן�ֶדני, פסטיבלים

32 Denis, festivals
 Challant, שאלאן, ההגמון ּבֹוניפאס ֶדה

86 Bishop Boniface de

274 Chambesy שאמּבֶזי
193 Schaan שאן

 Schadau Park (טּון) שאנָדאּו פארק
71

89 Chandolin שאנדֹולין
שאנפיג, מוזיאון המולדת (ָארֹוזָה) 

191 Schanfigg Heimatmuseum
180-81 ,47 Schaffhausen שאפָהאּוזֶן

מלונות 256  
מסעדות 280  

קנטון 38, 177  
182 Rheinfall ָריינפאל  

 Chardin, שארֶדן, ז'אן�ּבאטיסט סיֶמאֹון
156 Jean�Baptiste Siméon

שארל הראשון 'האמיץ', דוכס בורגון 
 Charles the Bold, Duke of Burgundy

129 ,126 ,124 ,61
 Charles VII, שארל השביעי, מלך צרפת

36�7 King of France
(ה)שביתה הכללית של 1918 42

שגרירויות 295
הקדוש  אנטוניוס את מפתים שדים

(דֹויטש) 56
23 Schwarzsee שווארצזֶה
188 Schwägalp שוֶוגאלּפ

מלונות 256  
שווייץ 

אוכלוסייה 12, 18  
אופי 17  

איכות הסביבה 21  
אקלים 22, 31-3  

גיאוגרפיה 12, 17  
גיאולוגיה 5�24  

דת 18  
החי והצומח 23  

היסטוריה 43�35  
חגים לאומיים 33  

כלכלה 19  
לוח השנה השוויצרי 33�30  

מיקום 12  
ממשל 19�18  

מפות 13�12, 7�46  
נופים 3�22  

נייטרליות 17, 21, 3�42  
קנטונים 15�14, 19�18  

שטח 12  
שפות 15�14, 18, 295  

20 Schwingen שווינגֶן
שווקים וירידים

ּבֶלינצֹונָה 220  
ברן 5�64  
וֶבֶה 120  

ז'נבה 106  
כּור 195  

 Maison des (נֶשאֶטל) ֶמזֹון ֶדז ָאל  
130 Halles

 ,139 Marktplatz (באזל) מרקטּפלאץ  
140

236‘ Kapellplatz (לוצרן) קאֶּפלּפלאץ  
תצוגת הסוסים ומירוץ הסוסים   

 Marché Concours (ֶסניֶילֶז'יֶיה) הלאומי
National des Chevaux 133

225 Schwyz שוִיץ
מלונות 259  

מסעדות 283  
קנטון 35, 207, 225  

שלט האבירים של 36  
שּולֶה פיר הֹולצּבילדָהאּוֶאראי (ּברינץ) 

78 Schule für Holzbildhauerei

Chocolate שוקולד
ייצור 19, 41�40  

קינוחים 263  
קניית שוקולד (ברן) 65  

קניית שוקולד (ז'נבה) 107  
קניית שוקולד (ציריך) 175  

23 Alpenrose שושנת האלפים
שחייה 286

 Stauder, Franz שָטאּוֶדר, פרנץ קרל
73 Carl

157 Stadthaus (וינֶטרטּור) שטאטָהאּוס
154 Stadtturm (ּבאֶדן) שטאט�טּורם
 Station Stand שטאנד, תחנת רכבל

229
229 Stanserhorn שטאנזֶרהֹורן

229 Stans שטאנס
מלונות 259  

מסעדות 283  
Studer, F. 55 .שטּוֶדר, פ

 Stockalper (ּבריג) שטֹוקאלֶּפר, ארמון
91 Palace

שטֹוקאלֶּפר פון תּורם, קספר יֹודֹוק 
 Stockalper von Thurm, Kaspar

91 Jodok
90 Stockhorn שטֹוקהֹורן

שֶטטישֶה סּוקּולֶנֶטנזאמלּונג (ציריך) 
 Städtische Sukkulentensammlung

169
שטיחי קיר 61

188 Stein שָטיין
182 Stein�am�Rhein שָטיין ָאם ריין

חזיתות מצוירות 9�8, 26  
מלונות 257  

מסעדות 281  
150 Steiner, Rudolf שָטיינֶר, רודולף

83 Stechelberg שֶטכֶלּבֶרג
183 Steckborn שֶטקּבֹורן

235 Sternenplatz (לוצרן) שֶטרנֶנּפלאץ
 Chillon, Château de שִיֹון, שאטו ֶדה

122-3 ,108 ,26 ,11
שיחת היכרות
שיט 285, 287
שיט 307, 309

213 Schiele, Egon שילֶה, ֶאגֹון
83 The Schilthorn (הר) שילטהֹורן

מסעדות 270  
 Schiller, Friedrich שילֶר, פרידריך

75 ,31
שילֶרגלֹוֶקה (שאפָהאּוזֶן)   

181 (Schaffhausen) Schillerglocke
שימור הסביבה 21

75 ,29 Schynige Platte שיניגֶה ּפלאֶטה
 Schynige Platte שיניגֶה ּפלאֶטה ּבאן  

29 Bahn
55 Schützenbrunnen (ברן) שיצֶנּברּונֶן

שירות צבאי 21
 Snow and (סן מוריץ) שלג וסימפוניות

30 Symphony
229 Schlossberg שלֹוסּבֶרג
טירות ומבצרים  שלֹוס ראו

 Three שלושת מעברי�ההרים, מסלול
222�3 Passes Tour

120 Shelley, Mary שלי, מרי
29 Schöllenenbahn שֶלֶנֶנּבאן

שמידשטּוּבֶה (שאפָהאּוזֶן) 
181 Schmiedstube

שֶנֹו, שאטו ֶדה (ֶאסטאבאיֶיה�לֶה�לאק) 
125 Cheneaux, Château de

שעון 295
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שעונים 
 Horloge Fleurie (ז'נבה) אֹורלֹוז' פלֶרי  

97
ּביל/ּביֶין 70  

המוזיאון הבינלאומי לשעונים (לָה�  
 Musée International (שֹו�ֶדה�פֹון

132�3 d’Horlogerie
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   

 Musée d’Art et d’Histoire (נֶשאֶטל)
131

 Musée (לֶה לֹוְקל) המוזיאון לשעונים  
132 d’Horlogerie

מוזיאון השעונים ּבאיֶיר (ציריך)   
164 Uhrenmuseum Beyer

קניית שעונים (ברן) 65  
קניית שעונים (ז'נבה) 106, 107  

קניית שעונים (ציריך) 74, 175  
שענות ותעשיית השעונים 41�40,   

132
שעות פתיחה 294

בנקים 298  
ז'נבה 106  

מסעדות 261  
ציריך 174  

138 Spalentor (באזל) שּפאלֶנטֹור
 Spaniola (ּפֹונטֶרזינָה) שּפאניֹולָה טּורם

201 Turm
שפות 15�14, 18, 295
מילון שימושי 8�326  

מפה 15�14  
83 ,74 Spiez שּפיץ

42 The Depression (ה)שפל הגדול
שּפרֹויֶירּבריֶקה Spreuerbrücke (לוצרן) 

233
175 ,164 Sprüngli שּפרינגלי

 Spengler (דאבֹוס) שּפֶרנגלֶר, גביע
33 Cup

 200 S�charl שצ'ארל
200 Scuol שקּואֹול

מלונות 256  
מסעדות 281  

שרלוק הולמס, מוזיאון (ָמיירינגֶן) 
79 Sherlock Holmes Museum

Thomas� (ציריך) תומאס מאן, ארכיון
168 Mann�Archiv

186 ,184 Thumb, Peter תּומּב, פטר
 ,177 ,39 Thurgau (קנטון) תּורגָאּו

182
 Thorwaldsen, תֹורוואלדזֶן, ּבֶרֶטל

237 Bertel
תחבורה 302-9

בתוך העיר 9�308  
המוזיאון השוויצרי לתחבורה (לוצרן)   

238�9
ז'נבה 95  

טיסה 3�302  
כבישים 7�306  

כרטיסי הנחה 5�304, 308, 309  
מזרח שווייץ וגָראּוּבינֶדן 179  

מיֶטלאנד, ואלֶה וּבֶרנֶזֶה אֹוּבֶרלאנד ‘68  
מערב שווייץ 110  

מרכז שווייץ וטיצ'ינֹו 209  
ציריך 161  

צפון שווייץ 137  
רכבות 5�304  

שיט 307, 309  
תחבורה ציבורית 308  

תחבורה ציבורית 308

תחנות רכבת 
צ'ק�אין למזוודות 303  

תחנת הרכבת המרכזית (ציריך)   
164 ,161 Hauptbahnhof

תיאטראות 
63 ,59 Berner Puppentheater  
105 ,104 Comédie de Genève  

 Das Theater an der Effingerstrasse  
(ברן) 62

 ,104 Grand�Théâtre de Gèneve  
105

Kultur�Casino (ברן) 63  
Kulturhallen Dampfzentrale (ברן)   

63
Schauspielhaus (ציריך) 172  

Schauspielhaus Schiffbau (ציריך)   
172

Theater am Käfigturm (ברן) 62  
Theaterkasse im Kornhaus (ברן) 62,   

63
Théâtre am Stram Gram (ז'נבה)   

105‘
Théâtre de Carouge (ז'נבה) 104,   

105
 Théâtre des Marionettes de Genève  

105 ,104
Théâtre du Grütli (ז'נבה) 104,   

105
Tonhall (ציריך) 172  

Victoria Hall (ז'נבה) 104, 105  
אודיטוריום סטראווינסקי   

 Auditorium Stravinsky (מֹונטֶרה)
120

 Opernhaus (ציריך) בית האופרה  
172 ,168

המרכז לתרבות ולקונגרסים (לוצרן)   
232 KKL

 Stadttheater (ברן) התיאטרון העירוני  
62

התיאטרון הפתוח של יער רּוגֶן   
 Rugen Forest open�air (אינֶטרלאֶקן)

75
 Stadthaus (וינֶטרטּור) שטאטָהאּוס  

157
תיאטרון בובות 

63 ,59 Berner Puppentheater  
 Théâtre des Marionettes de Genève  

104
תיאטרון 

ברן 3�62  
ז'נבה 5�104  
ציריך 3�172  

 Stadttheater (ברן) (ה)תיאטרון העירוני
62

תיאטרון הקולנוע, המוזיאון השווייצרי 
 Film theatre, (לוצרן) לתחבורה
 238 Swiss Transport Museum

תיבות נגינה 129
תיירות, ענף 19, 41

תכשיטים 
ברן 65  

ז'נבה 106, 107  
ציריך 174, 175  

(ה)תערוכה הגדולה של 1851 ‘40
תעשייה 19, 41�40

תפריטים 261
תקשורת 300-301

 Museum (ברן) המוזיאון לתקשורת  
61 für Kommunikation

שמותמסחריים
Balexert, קניון (ז'נבה) 106

 Bâtiments des Forces�Motrices
(ז'נבה) 104, 105

Bon Génie (ז'נבה) 106, 107
Café Schober (ציריך) 175

המרכז האירופי למחקר  CERN, ראו
גרעיני 

Confiserie Sprüngli (ציריך) 175
Credit Suisse, בנק 164
Dolmetsch (ציריך) 175

Eichenberger Tea Room (ברן) 65 
Fly Rail, שירות העברת מזוודות 303

 Geneva English Drama Society
105{האגודה היא בעצם להקת 

תיאטרון ומוזכרת כתיאטרון ולא 
כאגודה}

78 Grand Hotel Giessbach
Jelmoli (ציריך) 164, 175

Kultur�Casino (ברן) 63
 Kulturhallen Dampfzentrale

(ברן) 63
La Praile, קניון (ז'נבה) 106

Loeb (ברן) 65
Marians Jazzroom (ברן) 63

243 ,242 Minotel Suisse
Moods (ציריך) 173

Piz Gloria, מסעדה 261, 271
 63 Reitschule

Romantik, רשת מלונות 242, 243
Schauspielhaus Schiffbau (ציריך) 

172
Schauspielhaus (ציריך) 172

 243 ,242 Swiss Budget Hotels
Tonhall (ציריך) 172

 243 ,242 TOP International
Verbier Xtreme (וֶרּביֶיה) 30, 85
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