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ברוכים הבאים לשווייץ

קל מאוד 
לטייל 
במדינה 
הקטנה, 
המוקפת 
יבשה

המראות, הקולות והטעמים של שווייץ - כמו הרי האלפים, 
פרות עם פעמונים הקשורים לצווארן, רכבלים, כרי־מרעה 

בהרים, עיירות עתיקות שנשמרו היטב, שירת יודל, שיט 
בספינת־קיטור באגם, הגבינות ועוד - מפורסמים בכל העולם, 

וכשתגיעו לכאן תגלו כי המציאות עולה על כל דימיון. 
במדינה המסודרת, בה עיכוב של שלוש דקות בתנועת 

הרכבות נחשב איחור רשמי, נפלא לטייל בחורף או בקיץ, בין 
אם אתם מחפשים את הקלישאות הנפלאות, או הרפתקאות 

מפתיעות.

אזכור שמות אגדיים כמו ֶצרמאט וסן מוריץ כדי 
להשרות אווירה רומנטית וקלילה. החל בנקישתן 

של כוסות־שמפניה מקרח בֶורּבֶייה, וכלה בדנדון הפעמונים 
לצווארן של הפרות בקאנֶדרשֶטג, שווייץ היא מיצג הרמוני 

של צלילים ושל מראות מרהיבים. 

כשמבקרים במדינה שמתהדרת בנופים גדולים־
מהחיים, אסור לפספס את ההרפתקאות בטבע. 
כולם מכירים את מסלולי הסקי והסנובורד באתרי־חורף כמו 

גָראּוּבינֶדן, ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד ומרכז שווייץ. לחלופין, תוכלו 
לנסוע ברכבת המהווה הישג הנדסי כביר, אל יּונגפָראּויֹוך 
המכוסה־קרח (3454 מ'), שנראה כפסגת העולם. גם בכרי־

המרעה הירוקים יש פעילויות רבות. שבילי הליכה ואופניים 
עוברים באזורי ההרים המושלגים, וגם נמוך יותר, בין עמקים 

חבויים, לשפת אגמים מפורסמים ובין כרמים ירוקים.

הערים המפתיעות מהוות ניגוד מושלם לטבע 
העשיר והפראי. החל בבירה ברן, ובה רובע עתיק ואמנות 

בת־זמננו ברמה בינלאומית, עבור בבאזל הגרמנית, ובה 
אדריכלות מרשימה, וכלה בז'נבה האופנתית, לשפת האגם 
הגדול ביותר באירופה, ובציריך המתוחכמת, ובה ברים על 

גגות הבתים וחספוס עירוני שוויצרי אופייני.

הערים לוצרן, סאנקט גאֶלן, ּכּור ולוזאן קטנות 
יותר, אך מעניינות לא פחות. הרבעים העתיקים 

שלהן מרתקים, ויש בהן בתי־עץ מימי־הביניים לצד מבני־אבן 
עתיקים. בקרו בטירות, התענגו על עוגות מפתות ותיהנו 

מכל רגע.

שאטֹו ֶדה ִשיֹון (עמ' 87), טירה מהאגדות לשפתו של אגם ז'נבה
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לוצרן
שוִיץ

נֶשאֶטל

ָריינפאל

אגם ציריך

אגם ז'נבה

אגם לוצרן

קרחון ָאלֶטש

לאגֹו
מאג'ֹוֶרה

אגם טּון

וינֶטרטּור

מּורֶטן

טּון

וֶבֶה
מֹונטֶרה

וֶרּביֶיה

מרטיני

שּפיץאינֶטרלאֶקן

ּבְרינץ

ברן

הר טיטליס
(3239 מ')

יּונגפָראּויֹוך
(3471 מ')

(4634 מ')

מאֶטרהֹורן
(4478 מ')

מֹון ּבלאן
(4807 מ')

מעבר־ההרים
גראן סן ּבֶרנאר

קאנֶדרשֶטג

הר ּפילאטּוס

סֹולֹוטּורן

פריּבּור

ִסיֹון

לוזאן

ז'נבה

גרמניה

צרפת

צרפת איטליה

שווייץ
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אגם ז'נבה 
מחופי האגם מטפסים באחידות מופלאה כרמים ירוקים מרהיבים במעלה הגבעות 
של לאבֹו (עמ' 83), אך נקודת־התצפית הטובה ביותר לאגם הגדול ביותר באירופה 

היא ז'נבה (עמ' 62), העיר הקוסמופוליטית ביותר בשווייץ דוברת־הצרפתית. כאן, 
בצלו של מון בלאן, שטות מעבורות צהובות המכונות בצרפתית 'שחפים' (מּוֶאט 
- mouettes). אזרחי 180 המדינות שמתגוררים כאן נהנים לטייל ברחובות העיר 

העתיקה, לשבת בבתי־הקפה ולרוץ מתחת למזרקה המפורסמת, דמויית־העיפרון.
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עמודי המפות מודגשים. 

א
190 Eggishorn ֶאגיסהֹורן

88 ,57 Aigle ֵאְגל

148 Lake Brienz אגם ְּברינץ

 ,11 Lake Geneva אגם ז'נבה
60-1 ,57

148 Lake Thun אגם טּון

 Lake Lucerne אגם לוצרן
287 ,285-6 ,161-3 ,125

 Lake אגם קונסטאנץ
 ,203 ,201 ,31 Constance

222 ,221

אגמים 22

 Lakes region, (ה)אגמים, אזור
148-50 the

 Augusta ָאּוגּוסָטה ָראּוריָקה
110 Raurica

אוטובוסים 304

אוכלוסייה 264

אונסק"ו, אתרי מורשת עולמית 
 Unesco World Heritage

Sites

 Bernina ֶּברניָנה אקספרס  
 ,255 ,249 ,245 Express

286-7

הטירות של ֶּבלינצֹוָנה   
253-4 Bellinzona's castles

העיר העתיקה של ברן   
102 Bern's Old Town

חבל־היין לאבֹו 83-4  

ספריית המנזר 200, 223  

קרחון ָאֶלטש 18, 143, 169,   
190-1

אופנוע 303, 304-5

אופני־הרים 134, 283-4

אופניים 222, 283-4, 303-4, 
ראו גם אופני־הרים

190 ,162 ,137 Eiger ָאייֶגר

גרינֶדלוואלד 138  

מיֶרן 147  

קָלייֶנה שָנייֶדג 142  

איינשטיין, אלברט 104, 105

 Insel Mainau אינֶזל מאיָנאּו
222

 ,30 Interlaken אינֶטרלאֶקן
133 ,132-7 ,122-3

אתרים 132  

ברים ומועדונים 136  

מגורים 134-5  

מסעדות 135-6  

פעילויות 133-4, 136  

הגעה, עזיבה ותחבורה   
136-7

אינטרנט אלחוטי 46, 300

אינטרנט, אתרים 45, 298

אינטרנט, גישה  46, 300

אירועים 42-3, 88

 Aletsch Glacier ָאֶלטש, קרחון
190-1 ,169 ,143 ,18

אמנות, מוזיאונים 21

אוסף אוסקר ריינהארט   
 Sammlung בֶרֶמרהֹולץ

 Oskar Reinhart am
215 Römerholz

 Kunsthaus בית האמנות  
207 ,200

המוזיאון לאמנות   
215 ,104 Kunstmuseum

המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   
 Musée d’Art et d’Histoire

63

המוזיאון לאמנות מודרנית   
 Musée d’Art ובת־זמננו

 Moderne et Contemporain
63

 Musée המוזיאון לָאר ּברּוט  
76 ,58 de l’Art Brut

מוזיאון אוסקר ריינהארט בגן   
 Museum Oskar העירוני

 Reinhart am Stadtgarten
215

מוזיאון הקנטון לאמנויות   
 Musée Cantonal des היפות

77 Beaux Arts

 Museum מוזיאון ריטֶּברג  
206 Rietberg

 Zentrum מרכז פול קֶלה  
102 Paul Klee

 Cabaret קברט וֹולֵטייר  
206 Voltaire

 Fondation קרן ּבאֶייֶלר  
107 Beyeler

246-7 Engadine, the ֶאנגאדין

225-6 ,199 Appenzell ָאֶּפנֶצל

אקולוגיה וסביבה 265

אקלים 46, 282, 297, ראו גם 
תחת שמות האזורים

 Glacier אקספרס הקרחונים
286 ,255 ,245 ,233 Express

244 Arosa ָארֹוָזה

ארמונות ראו טירות ומצודות

אתרי אינטרנט 45, 298

ב
250 Bad Ragaz ּבאד ראגאץ

 ,107-10 ,96 ,21 Basel באזל
108

אתרים 107-8, 111  

בידור 109-10  

ברים ומועדונים 109-10  

הגעה, עזיבה ותחבורה 110  

מגורים 108-9  

מסעדות 109  311
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 Beatus Caves ֵּבָאטּוס, מערות

123

באנג'י 133

בטיחות 301

190-1 Bettmeralp ֶּבטֶמרָאלּפ

ביטוח 300

253-5 Bellinzona ֶּבלינצֹוָנה

בנקאות 270-2

בעלי־חיים

דובים 106  

כלבי סן ברנרד 173  

פרות 44  

225 Braunwald ּבָראּונוואלד

בראסרי ֶדה ָאל ֶדה ל'ִאיל 
 Brasserie des Halles de

70 l’Île

222 Bregenz ְּבֶרֶגנץ

161 Brunnen ּברּוֶנן

בריאות 299-300

150 Brienz ְּברינץ

148 Brienzersee ּברינֶצרֶזה

103 ,102-7 ,16 Bern ברן

אקלים 99  

אתרים 102-4, 105, 106  

ברים ומועדונים 106-7  

הגעה, עזיבה ותחבורה 107  

מגורים 104-5  

מוקדי־עניין עיקריים 94-5  

מסלולים מומלצים 100-1,   
100

מסעדות 105-6  

עונות התיירות 99  

קניות 107  

תכנון הטיול 99  

 Bernese ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד
120-1 ,119-63 Oberland

אקלים 129  

מוקדי־עניין עיקריים 122-7  

מסלולים מומלצים 130-1,   
130

עונות התיירות 129  

תכנון הטיול 129  

ֶּברניָנה, הכביש של מעבר־
 Bernina Pass Road ההרים

245-6

ג
ג'אקֹוֶמטי, ָאּוגּוסטֹו 

 ,204 Giacometti, Augusto
248 ,206

ג'אקֹוֶמטי, אלברטו 
207 Giacometti, Alberto

גבינה 97, 114, 198, 217, 
288-9, ראו גם פונדו

249 Guarda גּוָארָדה

גיל הזהב, מטיילים 297-8

 ,27 Gimmelwald גיֶמלוואלד
147-8 ,127

 Glarus גלארּוס, האלפים של
227 Alps

גלישת־אוויר 133

גלריות, ראו מוזיאונים לאמנות

 Graubünden גָראּוּבינֶדן
230-1 ,241 ,232-3

מוקדי־עניין עיקריים 232-7  

מסלולים מומלצים 240-1,   
240

עונות התיירות 239  

תכנון הטיול 239  

 ,97 ,29 Gruyères גרּוֶייר
114-15

גבינה  97, 114  

 ,13 Grindelwald גרינֶדלוואלד
140 ,138-42 ,126

152-5 ,127 Gstaad ְגשטאט

ד
251-2 ,237 Davos דאבֹוס

דאדא, תנועה באמנות 
210 ,206 Dadaism

 Post Buses דואר, אוטובוסי
304

דובים 106

299 encephalitis דלקת המוח

דרום־מזרח שווייץ 229-61, 
230-1

מוקדי־עניין עיקריים 232-7  

מסלולים מומלצים 240-1,   
240

עונות התיירות 239  

תכנון הטיול 239  

דרכונים 302, 303

דת 264

ה
הגירה 302

הגעה ועזיבה 302-3

הומואים ולסביות, מטיילים 
299

הידרוספיד 133, 284

היידי בת ההרים 45, 229

היסטוריה 266-73

בנקאות 270-2  

חוקה 269-70  

מלחמת העולם השנייה 269,   
272

ממשל 265, 270  

הליכה ראו טרקים וטיולים 
ברגל

162 ,128 Mt Titlis הר טיטליס

 ,28 Mt Pilatus הר ּפילאטּוס
161 ,128

163 Mt Rigi הר ריגי

הרים

ָאייֶגר 137, 138, 142, 147,   
190 ,162

245 Diavolezza דיָאבֹוֶלָצה  

 Heimwehfluh ָהיימֶוופלּו  
132

טיטליס 128, 162  312

ט'
-'

ה
ס  

ק
נד

אי
יּונגפָראּו 137, 142, 147,   

190 ,162

יּונגפָראּויֹוך 128, 142  

מאֶטרהֹורן 12, 176, 183  

ֶמנך 137, 142, 147, 162,   
190

ּפילאטּוס 28, 128, 161  

 Piz Lagalb ּפיץ לאגאלּב  
245

 Piz Languard ּפיץ לאנגּוָארד  
245

 Flumserberg פלּומֶסרֶּברג  
227

ריגי 163  

שילטהֹורן 127, 128, 148  

ו
 Val ואל ד'ָאנטֶרמֹון

182 d’Entremont

 Val d’Anniviers ואל ד'ָאניבֶייה
182

182 Val d’Arolla ואל ד'ָארֹוָלה

182 Val d’Hérens ואל ד'ֶאֶרן

182 Val Ferret ואל ֶפֶרה

ואֶלה 175

 ,165-91 ,20 Valais ואֶלה
166-7

  מוקדי־עניין עיקריים 168-9, 
172-3

אקלים 175  

מסלולים מומלצים 176-7,   
176

עונות התיירות 175  

תכנון הטיול 175  

227 Walensee ואֶלנֶזה

85-6 Vevey ֶוֶבה

 Whymper, ווימֶּפר, אדוארד
284 ,171 Edward

ויזות 46, 302

 ,25 vie ferrate ִוֶייה ֶפראֶטה
284 ,150 ,136

 ,198 Winterthur וינֶטרטּור
214-16

145-6 ,126 Wengen ֶונֶגן

 ,169 ,15 Verbier ֶורּבֶייה
179-81

226-7 Werdenberg ֶורֶדנֶּברג

ז
183 Salgesch זאלֶגש

187-9 ,172 Saas Fee זאס ֶפה

68 Jet d’Eau ֶז'ה ד'אֹו

93-4 ,91-117 Jura ז'ּוָרה

אקלים 99  

מוקדי־עניין עיקריים 94-7  

מסלולים מומלצים 100-1,   
100

עונות התיירות 99  

תכנון הטיול 99  

 ,62-74 ,44 Geneva ז'נבה
64-5

אקלים 59  

אתרים 62-7  

בידור 72  

ברים ומועדונים 71-2  

הגעה, עזיבה ותחבורה 73-4  

טיולים מאורגנים 67  

לשכות מידע לתיירים 73  

מגורים 67-9  

מוקדי־עניין עיקריים 52-3  

מסלולים מומלצים 60-1, 60  

מסעדות 69-71  

עונות התיירות 59  

קניות 72-3  

תכנון הטיול 59  

226 Säntis ֶזנטיס

ח
 Swiss National (ה)חג הלאומי

43 Day

חגים 301

חגים לאומיים 301

חופשות 301

חוק ומשפט 300

חשמל 298

ט
 toboggan טובוגן, מסלולים

132 ,13 runs

148-50 Thun טּון

148 Thunersee טּוֶנרֶזה

טיולי משפחות ראו ילדים, טיול 
עם

 Titlis Glacier טיטליס, קרחון
162

טיסה 303

טיפוס 133, 136, 284

טיפוס על קרח 133

טיפים 46, 300

253-61 ,240 Ticino טיצ'ינֹו

טירות ומצודות 18

ָאיי 57, 88  

 Burg ּבּורג הֹוֶהנקלינֶגן  
217 Hohenklingen

ֶּבלינצֹוָנה 253-4  

83 Lutry לּוטרי  

 Castelgrande ָקסֶטלגראנֶדה  
254

 Castello קסטלו ִדי מֹונֶטֶּבלֹו  
253 di Montebello

קסטלו ִדי סאסֹו קֹורּבארֹו   
 Castello di Sasso Corbaro

254

 Castello קסטלו ויסקֹונֶטאֹו  
260 Visconteo

 Château de שאטֹו ֶדה גרּוֶייר  
115 Gruyères

 Château de שאטֹו ֶדה ואֶלר  
182 Valère313
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טירות ומצודות, המשך

 Château שאטֹו ֶדה טּורִּביֹון  
181 de Tourbillon

 Château de 'שאטֹו ֶדה מֹורז  
82 Morges

שאטֹו ֶדה ֶנשאֶטל 116   
  Neuchâtel Château de

 Château de שאטֹו ֶדה קֹוֶּפה  
82 Coppet

שאטֹו ֶדה ִשיֹון 57, 58, 87  

 Schloss Arbon שלֹוס ָארּבֹון  
215

 Schloss שלֹוס וארֶטג  
215 Wartegg

 Schloss שלֹוס ֶורֶדנֶּברג  
227 Werdenberg

 Schloss Thun שלֹוס טּון  
148

 Schloss שלֹוס קיּבּורג  
215 Kyburg

 Schloss Spiez שלֹוס שּפיץ  
137

268 Tell, William טל, וילהלם

טלוויזיה 298

טלפון 46, 301-2

טרקים וטיולים ברגל 17, 
282-3

ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד 128, 136,   
137

גרינֶדלוואלד 138  

ְגשטאט 153  

דאבֹוס 251  

הר ּפילאטּוס 161  

 Swiss Path השביל השוויצרי  
125

ואֶלה 174  

ֶונֶגן 145  

ֶורּבֶייה 180  

ָלאּוֶטרּברּוֶנן 144  

מיֶרן 147  

סן מוריץ 243  

ֶצרמאט 185  

קאנֶדרשֶטג 150  

קלֹוסֶטרס 250  

טרקים ראו טרקים וטיולים 
ברגל

י
45 yodelling יודל

 ,142 ,137 Jungfrau יּונגפָראּו
190 ,162 ,147

 Jungfrau יּונגפָראּו, מחוז
138 ,149 ,137-48 Region

 Jungfraujoch יּונגפָראּויֹוך
142-4 ,128

יין 20, 291-2

המוזיאון לכרמים וליין 88  

ואֶלה 175  

חבל־היין לאבֹו 83-4  

לאבֹו וינֹוראָמה 44, 84  

 Caveau (לּוטרי) מרתף היין  
83 des Vignerons

 Caveau (ִניֹון) מרתף היין  
82 des Vignerons

ילדים, טיול עם 26, 274-6

ז'נבה 69  

ציריך 208  

ילדים, טיול עם 26, 274-6

ז'נבה 69  

ציריך 208  

כ
248-9 ,237 Chur ּכּור

כלבי סן ברנרד 173

כלכלה 264-5

כנסיות

ֶאגליז ֶדה סן ָמרָטן ֶא סן   
 Église de St Martin קֶלמֹון

83 et St Clément

ָאֶלרָהייליֶגן מינסֶטר   
217 Allerheiligen Münster

 Berner ֶּברֶנר מינסֶטר  
104 Münster

 Grossmünster גרֹוסמינסֶטר  
206

222-3 Dom דֹום  

107-8 Münster מינסֶטר  

 St סנקט ָלאּוֶרנֶצן־קירֶכה  
223 Laurenzen-Kirche

 St סנקט מרטינסקירֶכה  
248 Martinskirche

 Fraumünster פָראּומינסֶטר  
204

 Chiesa קֶייָזה ִדי סנט'אנטוניו  
260 di Sant’Antonio

קֶייָזה ִדי סנטה מריה ֶדלי   
 Chiesa di Santa ָאנג'ֹולי
257 Maria degli Angioli

 Chiesa Nuova קֶייָזה נּואֹוָבה  
260

קתדרל ֶדה נוטרדאם   
 Cathédrale de Notre

79 ,58 Dame

קתדרל ֶדה סן ניקולא ֶדה   
 Cathédrale de St מיר
111 Nicolas de Myre

 Cathédrale קתדרל סן־פייר  
63 ,58 St-Pierre

קתדרֶלה סנטה מריה   
 Kathedrale St היֶמלפארט

248 Maria Himmelfahrt

כסף 46, 47, 297-8, 300-1

כספומטים 46, 300

כרטיסי אשראי 300

כרטיסי הנחה 139, 155, 287, 
298

כרטיסי חיוג 301-2

ל
 Lavaux לאבֹו וינֹוראָמה

84 ,44 Vinorama

 Lavaux wine לאבֹו, חבל־היין
83-4 region 314
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 Lago di לאגֹו ִדי לּוגאנֹו

259 ,23 Lugano

 Lago Maggiore לאגֹו מאג'ֹוֶרה
259 ,237

 Lauterbrunnen ָלאּוֶטרּברּוֶנן
144-5

 ,43 L’Escalade ל'ֶאסקאלאד
53

 Lac de לאק ֶדה ֶנשאֶטל
115 Neuchâtel

 Lac לאק ֶלמאן ראו אגם ז'נבה
Léman

244 ,233 Laax לאְקס

81-3 ,56 La Côte ָלה קֹוט

 ,255-9 ,234-5 Lugano לּוגאנֹו
256

 ,44 ,24 Lausanne לוזאן
76-7 ,74-81

אתרים 75-7  

בידור 80  

ברים ומועדונים 80  

הגעה, עזיבה ותחבורה 81  

טיולים מאורגנים 77  

מגורים 77-8  

מגורים 77-8  

מוקדי־עניין עיקריים 54-5  

מסעדות 78-80  

פעילויות 75-7  

83-4 Lutry לּוטרי

 ,173 Leukerbad לֹויֶקרּבאד
191

 ,124-5 ,15 Lucerne לוצרן
156 ,155-61

אתרים 155-7  

בידור 159-60  

ברים ומועדונים 159-60  

הגעה, עזיבה ותחבורה   
160-1

מגורים 157-9  

מסעדות 159  

קניות 160  

 Lucerne לוצרן, פסטיבל
43 Festival

259-61 Locarno לוקארנו

 Lyme disease ליים, מחלת
299

222 Lindau לינָדאּו

לסביות, מטיילות 299

לשכות מידע לתיירים 302

מ
 ,12 Matterhorn מאֶטרהֹורן

183 ,176

מאֶטרהֹורן, גן־העדן של 
 Matterhorn הקרחונים

186 Glacier Paradise

249 Maienfeld מאֶיינֶפלד

 Large מאיץ החלקיקים הגדול
273 ,66 Hadron Collider

ִמבשלות־בירה 105, 159, 225

מגורים 25, 47, 296-7, ראו גם 
תחת שמות הישובים

מוזיאונים להיסטוריה 273

ָאּוגּוסָטה ָראּוריָקה 110  

המוזיאון הבינלאומי   
 Musée לרפורמציה

 International de la
63 ,58 Réforme

המוזיאון הלאומי של שווייץ   
 Schweizerisches

 ,200 Landesmuseum
204-6

המוזיאון להיסטוריה   
215 Historisches Museum

המוזיאון לתולדות לוזאן   
 Musée Historique de

75 Lausanne

ספריית המנזר 200, 223  

מוזיאונים, ראו גם מוזיאונים 
לאמנות, מוזיאונים 

להיסטוריה

 Sammlung אוסף רֹוֶזנגארט  
155 Rosengart

 Alimentarium ָאליֶמנָטריּום  
85 ,58

 Einstein Haus בית איינשטיין  
104

 Musée המוזיאון האולימפי  
75 ,58 ,44 Olympique

המוזיאון הבינלאומי לצלב   
האדום ולסהר האדום 

 Musée International de la
 Croix-Rouge et du
66 Croissant-Rouge

המוזיאון הרומי   
110 Römermuseum

המוזיאון לבתי־בובות   
108 Puppenhausmuseum

המוזיאון להיסטוריה   
 Musée ולחרסינה

 Historique et des
82 Porcelaines

 Musée המוזיאון לכרם וליין  
88 de la Vigne et du Vin

 Museum המוזיאון לעיצוב  
206 für Gestaltung

המוזיאון לצילום   
215 Fotomuseum

המוזיאון לתחבורה   
157 Verkehrshaus

המוזיאון של קרן ֶארמיטאז'   
 Fondation de l'Hermitage

55 museum

כרטיסי הנחה 298  

 Zeppelin מוזיאון הצפלין  
222 Museum

מוזיאון השוקולד ָאלּפרֹוז   
 Museo del Cioccolato

257 Alprose

מוזיאון השעונים פאטק   
 Patek Philippe פיליפ

74 Museum

 Tourist מוזיאון התיירים  
132 Museum

 Museum מוזיאון לינדוּורם  
219 Lindwurm315
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מוזיאונים, המשך

מוזיאון מאֶטרהֹורן   
 ,171 Matterhorn Museum

185

 La Cité du Temps עיר הזמן  
74

86-9 ,19 Montreux מֹונטֶרה

 Montreux פסטיבל הג'אז  
88 ,43 Jazz

מוסיקה 45

82 Morges 'מֹורז

112-14 ,96 ,28 Murten מּורֶטן

249 Morcote מֹורקֹוֶטה

מזג־אוויר 46, 282, 297, ראו 
גם תחת שמות האזורים

מזחלות 161, ראו גם מסלולי 
טובוגן

מחלת גבהים 299

מטבע 46

מידות ומשקלות 298

 ,91-117 Mittelland מיֶטלאנד
93-4

אקלים 99  

מוקדי־עניין עיקריים 94-7  

מסלולים מומלצים 100-1,   
100

עונות התיירות 99  

תכנון הטיול 99  

147 ,127 ,27 Mürren מיֶרן

222 Meersburg ֵמירסּבּורג

248 ,236 Müstair מישָטייר

מכונית, ראו נהיגה

מכס 297

מכת קור (היפותרמיה) 
299-300

מלחמת העולם השנייה 269, 
272

ממשל 265, 270

מנזרים 18

 ,147 ,142 ,137 Mönch ֶמנך
190 ,162

מסלולים מומלצים 32-41, 33, 

34, 36, 38, 40 ראו גם 
תחת שמות האזורים

מעברי־גבול 302, 305

מערב שווייץ 48-89, 50-1

אקלים 59  

מוקדי־עניין עיקריים 52-7  

מסלולים מומלצים 60-1, 60  

עונות התיירות 59  

תכנון הטיול 59  

מפלים

זירינּבאכֶפֶלה   

227 Seerenbachfälle

טריֶמלּבאכֶפֶלה   

144 Trümmelbachfälle

ָריינפאל 20, 199, 220  

שָטאּוּבאך 144  

מרחצאות תרמיים ראו ספא

178-9 ,173 Martigny מרטיני

 Zentrum Paul מרכז פול קֶלה

102 Klee

מרכז שווייץ 119-63, 120-1

אקלים 129  

מוקדי־עניין עיקריים 122-7  

מסלולים מומלצים 130-1,   

130

עונות התיירות 129  

תכנון הטיול 129  

משטרה 300, 301

משקלות 298

נ
נהיגה 46, 303, 304-5

82-3 Nyon ִניֹון

נכים, מטיילים 302

 ,97 Neuchâtel ֶנשאֶטל
116-17

ס
117 ,97 Solothurn סֹולֹוטּורן

181-3 ,173 ,20 Sion ִסיֹון

סכנות ומטרדים 301

סלולריים, טלפונים 46, 301

סלעים, טיפוס 136, 284

 ,236 ,17 St Moritz סן מוריץ
243 ,242-5

82 St Sulpice סן סּולּפיס

סנובורד 188, 243, 279

 ,24 St Ursanne סנט־אּורסאן
117 ,97

סנפלינג 133

 ,26 St Gallen סנקט גאֶלן
221-5 ,199

ספא, אתרים 293-4

טאמיָנה־ֶתרֶמה   
250 TaminaTherme

לֹויֶקרּבאד 173, 191  

ֶמדיצינֶשס ֶתָרּפיֶצנטרּום   
 Medizinisches ָהיילּבאד

 Therapiezentrum Heilbad
243

מינרלּבאד וספא ריגי   
 Mineralbad & קאלטּבאד

163 ,44 Spa Rigi Kaltbad

ספורט ראו פעילויות

ספריית המנזר 
223 ,200 Stiftsbibliothek

ספרים 45

סקי 14, 244, 277-80

ביטוח 300  

ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד 128  

גָראּוּבינֶדן 238  

גרינֶדלוואלד 139  

ְגשטאט 152-3  316

ק'
-'

ס
ס  

ק
נד

אי
דאבֹוס 251  

דרום־מזרח שווייץ 238  

ואֶלה 174, 180  

ֶונֶגן 145  

ֶורּבֶייה 15, 180  

זאס ֶפה 188  

יּונגפָראּו, מחוז 149  

מיֶרן 147  

מרכז שווייץ 128  

סן מוריץ 236, 238, 242-3  

ֶצרמאט 174, 185  

קלֹוסֶטרס 250  

סרטים 45

ֶסרן, המרכז האירופי למחקר 
272 ,66-7 CERN גרעיני

ע
44 Ice World עולם הקרח

עיתונים 298

עלויות 47

פ
(ה)פארק הלאומי של שווייץ 

 Schweizerischer
247 ,233 ,16 Nationalpark

פארקים וגנים

106 Bärenpark ֶּבֶרנפארק  

 Jardin ז'ארדן ָאנגֶלה  
62-3 ,58 Anglais

 Jardin ז'ארדן בוטאניק  
63 Botanique

פארקים לאומיים ושמורות 
טבע, ראו הפארק הלאומי 

של שווייץ

פוליטיקה 273

פונדו 29, 198, 289

מסעדות 29, 217, 288-92,   
298-9

245-6 Pontresina ּפֹונטֶרזיָנה

 Portes du ּפֹורט דּו סֹוֵליי
169 Soleil

פינסֶטרָארהֹורן 
190 Finsteraarhorn

190 Fiesch פיש

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
88 ,42-3

פעילויות

אופני־הרים 134, 283-4  

אופניים 222, 283-4, 303-4  

הידרוספיד 133, 284  

ִוֶייה ֶפראֶטה 25, 136, 150,   
284

טיפוס הרים 284  

טיפוס סלעים 133, 136,   
284

טרקים וטיולים ברגל 17,   
282-3

סקי 14, 244, 277-80  

קאנו 284  

קיאקים 284  

רפטינג 133, 284  

פרות 44

110-12 Fribourg פריּבּור

פרידריכסהאֶפן 
222 Friedrichshafen

צ
 ,204-14 ,19 Zürich ציריך

205

  מוקדי־עניין עיקריים 196-7

  מסעדות 209-10

אקלים 201  

אתרים 204-7  

בידור 211-13  

ברים ומועדונים 44, 210-11,   
212

הגעה, עזיבה ותחבורה   
213-14

מגורים 208-9  

מסלולים מומלצים 202-3,   
202

 Street סטריט ּפארייד  
43 Parade

עונות התיירות 201  

פעילויות 207-8  

קניות 213  

תכנון הטיול 201  

 Red Cross (ה)צלב האדום
270 ,66

244 Celerina ֶצ'ֶלריָנה

צניחה חופשית 133

צניחת־רחיפה 133, 136

צפון־מזרח שווייץ 193-227, 
195-6

מוקדי־עניין עיקריים 196-9  

מסלולים מומלצים 202-3,   
202

עונות התיירות 201  

תכנון הטיול 201  

184 ,183-7 Zermatt ֶצרמאט

  מוקדי־עניין עיקריים 170-1

מסלולים מומלצים 176-7,   
176

עונות התיירות 175  

תכנון הטיול 175  

246-7 Zernez ֶצרֶנץ

ק
 ,25 Kandersteg קאנֶדרשֶטג

150-2

קאנו 284

84 Cully קּולי

222 Konstanz קונסטאנץ

82 ,56 Coppet קֹוֶּפה

קיאקים 284

קידומות טלפון 301

102 Klee, Paul קֶלה, פול

250-1 Klosters 317קלֹוסֶטרס
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 Kleine קָלייֶנה שָנייֶדג

142 Scheidegg

221 Kreuzlingen קרֹויצלינֶגן

קרחונים

187-8 Allalin ָאלאלין  

 ,143 ,18 Aletsch ָאֶלטש  
190-1 ,169

162 Titlis טיטליס  

45 alpenhorns קרן האלפים

קרציות 299

קתדרלות ראו כנסיות

ר
289 ,198 raclette ראקֶלט

רדיו 298

רומיים, שרידים 110

84 Rivaz ריָבה

190-1 Riederalp ריֶדרָאלּפ

222 Reichenau ָרייֶכָנאּו

 ,202 Rhine River ָריין, נהר
233 ,218

 ,199 ,20 Rheinfall ָריינפאל
220

 ,97 Rheinfelden ָריינֶפלֶדן
117

רישיון נהיגה 303

רכבות 303, 305

אקספרס הקרחונים 233,   
286 ,255 ,245

 Bernina ֶּברניָנה אקספרס  
 ,255 ,249 ,245 Express

286-7

וילהלם טל אקספרס 287  

 Rhätische ֶרטיֶשה ּבאן  
255 Bahn

רכבלים 286

רפואיים, שירותים 299

רפטינג 133, 284

ש
 Château de שאטֹו ֶדה ִשיֹון

87 ,58 ,57 Chillon

שאטֹו ראו טירות ומצודות

שאפָהאּוֶזן 198

 Schaffhausen שאפָהאּוֶזן
216-19 ,198

 Swiss (ה)שוויצרית, הריביירה
84-9 ,57 Riviera

267 Schwyz שִויץ

שוקולד 30, 291

114 Villars וילאר  

מוזיאון השוקולד ָאלּפרֹוז   
 Museo del Cioccolato

257 Alprose

114 Cailler קאֶייה  

 Staubbach שָטאּוּבאך, מפל
144 Falls

 Stein am שָטיין ָאם ָריין
219-21 Rhein

שיט 22, 285-6, 304

אגם ז'נבה 57, 67, 73, 74,   
81

אגם לוצרן 161, 285-6, 287  

אגם קונסטאנץ 31, 201,   
222 ,221

ּברינֶצרֶזה 148  

ואֶלנֶזה 227  

וילהלם טל אקספרס   
287 Wilhelm Tell Express

חבל־היין לאבֹו 86  

טּוֶנרֶזה 148  

לאגֹו ִדי לּוגאנֹו 259  

לאגֹו מאג'ֹוֶרה 259  

ציריך 214  

ָריינפאל 220  

 ,127 Schilthorn שילטהֹורן
148 ,128

 Schynige שיניֶגה ּפלאֶטה
137 Platte

שעון 302

שעונים 74

שעות פתיחה 297

שערי חליפין 47

שפות 46, 306

137 Spiez שּפיץ

ת
תחבורה 47 ,285-7, 302-5

תכנון הטיול 46-7, ראו גם 
תחת שמות האזורים

אתרי אינטרנט 45, 298  

חשוב לדעת 47  

טיול עם ילדים 26, 69, 102,   
274-6 ,208

לוח אירועים 42-3  

מה חדש 44  

מסלולים מומלצים 32-41,   
40 ,38 ,36 ,34 ,33

עונות התיירות 46  

תקציב 47  

תקציב 47

318
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