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ז׳נבה
העיר הקוסמופוליטית של שווייץ, לשפת האגם

בני 150 לאומים ויותר מבלים יחדיו בברים של העיר הקוסמופוליטית ודוברת הצרפתית 
)עמ' 32(, הידועה בשעני היוקרה שלה, בשוקולטיירים מהשורה הראשונה, וכן בדיפלומטים 

ובאמנים שחיים כאן זה לצד זה לשפת אגם ז'נבה היפה. מעבורות ֶלה מּוֶאט )'השחפים'( 
הצהובות משיטות את המקומיים בין גדות האגם, ועל הכול חולש המון ּבלאן האדיר. להיכרות 

עם אורח החיים המקומי, טיילו ברחובות העיר העתיקה, שבו בבתי־הקפה התוססים, בקרו 
במוזיאונים המרתקים, שוטו באגם וצאו לריצה מתחת לסילון המים המפורסם ֶז'ה ד'אֹו.
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ֶצרמאט
עיירה החוסה בצלה של הפסגה המרשימה באירופה

הר מאֶטרהֹורן )בתמונה( הוא אבן שואבת להמוני מטיילים שבאים להביט 
בפסגה התלולה המרשימה ולצלם אותה מכל זווית אפשרית - בזריחה, 

בשקיעה ובכל עונות השנה. ואין בסיס נוח יותר להתרשמות מיופיו של ההר 
מֶצרמאט )עמ' 68(, מהעיירה שמושכת אליה שוחרי סקי, מטפסי הרים, חובבי 

טרקים ואת כל המי ומי עוד מהמאה התשע־עשרה, ומאתרי הנופש האלפיניים 
הפופולריים באירופה.

אגם ז׳נבה
טראסות של כרמים, אגם נוצץ ותפאורת רקע של הרים נישאים

סביב האגם הגדול ביותר במערב אירופה )עמ' 52( מרוכזים חבלי היין החשובים של 
שווייץ. את מראה הכרמים הירוקים של לאבֹו )בתמונה למעלה(, המוקפים מצד אחד 

באגם הנוצץ ומנגד בנופים עוצרי נשימה של האלפים המושלגים, משלימים כמה מוקדי 
תרבות חשובים, מלוזאן הסטודנטיאלית והתוססת, דרך טירת ִשיֹון העתיקה ועד מוזיאון 

 עולמו של צ'פלין – מוקד עניין חדש שנחנך ליד ֶוֶבה. 
למעלה: הכרמים של לאבֹו )עמ' 60(; למטה: טירת ִשיֹון )עמ' 56(
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מרכז שווייץ
החיים היפים לשפת אגם

קל מאוד להתאהב בלוצרן המקסימה )עמ' 106( 
על גשריה עטורי פרחים מימי־הביניים, נופים 

מרהיבים אל האגם, אדריכלות בגוונים של פסטל 
וקסם ויקטוריאני ובתי־קפה עם שולחנות בחוץ. 

לאחר הטיול בעיר, כדאי להרחיק מעט כדי ליהנות 
מנקודת מבט רחבה יותר: צאו לשיט במימי האגם 

היפהפה, טפסו אל מרומי הר ּפילאטּוס, הר ריגי 
או סטאנֶסרהֹורן, והתרשמו מנופים של כרי דשא 

 מוריקים ועיירות נופש קטנות לשפת האגם.
קאֶּפלּבריֶקה )עמ' 106(, לוזאן

סן מוריץ
אתר נופש יוקרתי, מוקף 

בטבע הבתולי של ֶאנגאדין
אתר הסקי הראשון של שווייץ )עמ' 84( מושך אליו 

בני מלוכה, מפורסמים ושאר בעלי ממון עוד מ־1864. 
אך עושרו האמיתי טמון בהרים שמסביב, במסלולים 
הנפלאים של קֹורבילָיה, במדרונות התלולים ומסמרי 

השיער של דיָאבֹוֶלָצה )בתמונה(, ובשבילי ההליכה 
הנפלאים בפארק הלאומי של שווייץ, פארק בן 100 
שנה המשתרע בגובה רב. השבילים מתפתלים כאן 
בין כרי דשא זרועי פרחים, מקיפים אגמים כחולים 

ונקיקים עמוקים, עוברים בין צוקים סלעיים ובקתות 
רועים, ומזמנים הצצה נדירה אל האלפים כפי שנראו 

לפני עידן תיירות ההמונים.



תשעת הגדולים של שווייץ תכנון הטיול 11 10 תכנון הטיול תשעת הגדולים של שווייץ
M

A
R

IN
A

D
A

/S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

 ©

G
E

V
IS

IO
N

/S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

 ©

ציריך
חיי לילה, מסעדות גורמה ואווירה עירונית מחשמלת

ציריך דוברת הגרמנית )עמ' 149( נחשבת אחת הערים הטובות ביותר למגורים באירופה, 
והיא דוגמה ומופת להתחדשות עירונית. היא אופנתית ועדכנית )העובדים של גוגל יורדים 

לכאן לארוחת צהריים במגלשה(, ועם זאת יש בה גם חספוס מסוים שמזכיר את ברלין. 
תושבי העיר אוהבים לבלות ולשבת בברים שלשפת המים, לרקוד עד השעות הקטנות 

של הלילה במערב העיר, לחפש אביזרי אופנה ממוחזרים בקָרייס פינף )Kreis 5; רובע 5( 
ולחגוג בסטריט ּפארייד - מסיבת הרחוב המהוללת שנערכת בעיר מדי שנה באוגוסט.

ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד
הרים נישאים בלבה האלפיני של שווייץ

אין הרים שהפכו לאגדה בקרב מטפסי הרים כמו ‘שלושת הגדולים׳ של שווייץ - 
ָאייֶגר )הענק(, ֶמנך )הנזיר( ויּונגפָראּו )הבתולה( - המתנשאים מעל גרינֶדלוואלד 

)עמ' 124(, אתר נופש יפהפה מהמאה התשע־עשרה. בחרו בסקי, בגלישה בטובוגן 
של פעם במסלול הארוך ביותר באירופה, בקפיצת בנג'י בגֶלטֶשרְשלּוכט או בנסיעה 

ברכבת אל התחנה הגבוהה ביותר באירופה )3454 מ'(, ותרגישו את האדרנלין 
בגופכם. ג'יימס בונד, תאכל את הלב.
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ברן
שילוב בין ימי־הביניים לימינו 

אנו, בעיר בירה ייחודית
בביקור בעיר הבירה ברן )עמ' 173( תטיילו 

ברחובות מרוצפי אבן מקסימים מימי־הביניים, 
תשבו ליד מזרקות מעוטרות בדמויות עממיות, 
ותבקרו במגדל השעון הנפלא מהמאה השלוש־

עשרה, ואין לנו ספק שגם אתם תתאהבו במראה 
עיניכם. בעיר יש שפע אדיר של מוזיאונים, כולל 

מרכז פול קֶלה החדשני שתכנן ֶרנצֹו ּפיָאנֹו, ואחרי 
שתמצו את החוויה האורבנית, תוכלו לצאת לטייל 
גם באזור השפלה )Mittelland(, המתהדר בנופים 
פסטורליים, בפרות נאות בצבעי חום-לבן, ובגבינת 

אמנטל הנודעת של שווייץ.

עיירות האגם 
של טיצ׳ינֹו 

עצי דקל ותרבות איטלקית 
בדרום שטוף השמש

בליל השפות והתרבויות של שווייץ הוא חלק בלתי 
נפרד מקסמה הייחודי, והמקום האיטלקי ביותר 

במדינה הוא אגם לּוגאנֹו )עמ' 188( שבטיצ'ינֹו. האגם 
האלפיני הנוצץ מוקף טיילות נטועות דקלים, וכפרים 

שבתיהם צבועים בגווני פסטל עדינים. לּוגאנֹו היא 
העיר הגדולה לשפת האגם ומרכז הבנקאות השלישי 

בגודלו במדינה. העיר מלאת החיים מתאפיינת 
בסמטאות רצופות מעברים מקּורים, בכיכרות עמוסות 
בבתי־קפה ובמעבורות ששטות בין העיירות והכפרים 

שלשפת האגם. אגם לּוגאנֹו, גאנדִרָיה )עמ' 204(
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כתב מודגש מתייחס למפה 

א
אגמים

 Lago di אגם לּוגאנֹו
194-6 ,12 Lugano

אגם לוצרן 110-11
 Lago אגם מאג׳ֹוֶרה
196-7 Maggiore

 Lac de לאק ֶדה ּבֶיין
240 Bienne

 Lac de לאק ֶדה ֶנשאֶטל
240 Neuchâtel

60-61 Aigle ֵאְגל

אדריכלות 93, 162-63, 178-79, 
229-30 ,183

אוטובוס 247, 249

אוכל 17, 19, 152-53, 233-37, 244

גבינות 115, 186, 233-34
גלידה 47

פונדו 66, 234
ציריך 152-53

שוקולד 142, 201, 237
אוכלוסייה 209

)ה(אולימפיאדה 59

אומגה 79

אופנהיים, ֶמֶרט 199

 Oppenheim, אופנהיים, ֶמֶרט
199 Meret

אופנוע 247-48

אופני הרים 222-24

ֶאנֶגלֶּברג 115
דאבֹוס 95

סן מוריץ 93
ָקרדאָדה 197

אופניים 118, 222-24

אופניים, השכרה 248-49
אזורי חיוג 246

איטלקית 253

 Einstein, איינשטיין, אלברט
227 ,183 Albert

 Inderbinen, אינֶדרּביֶנן, אּולריך
78 Ulrich

 ,136-37 Interlaken אינֶטרלאֶקן
141 ,143 ,140-42

אירועים מיוחדים 20-22

129 ,76-77 Aletsch ָאֶלטש, קרחון

אמנויות 229-32

אמנות 232

אמנות, גלריות ראו מוזיאונים

186 Emmentaler אמנטל, גבינה

 ,112-15 Engelberg ֶאנֶגלֶּברג
220 ,122-23

75 Andermatt ָאנֶדרמאט

אנרגיה מתחדשת 93

אצל המקומיים 18-19

אקולוגיה וסביבה 209, 228

אקלים 14, 20-22, 218

אשרות 14, 246-47

אתרי אינטרנט מועילים 15, 245, 
247

אופניים 223
טרקים וטיולים ברגל 222

סקי 220

ב
178-81 Basel באזל

באנג׳י, קפיצה 223

230 Botta, Mario ּבֹוָטה, מריו

בידור 19

ביטוח 245

 ,192-93 Bellinzona ֶּבלינצֹוָנה
198-99

בנקאות 215

בעלי חיים 88-89

121-22 ,111 Brunnen ּברּוֶנן

בריאות 244-45

75 Brig ּבריג

ברים וחיי לילה 19

182 ,175 ,173-87 ,13 Bern ברן

הגעה ועזיבה 175
טיולי יום 178-81

מגורים 175
מסלולים מומלצים 174

תחבורה 187
 Bernese ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד

127 ,125-47 ,10 Oberland

הגעה ועזיבה 127
יין 240

מגורים 127
מסלולים מומלצים 126

סקי 219
 Bernina Express ֶּברניָנה אקספרס

252 ,101

 Berner Altstadt ֶּברנר ָאלטשטאט
176-77

ג
204 ,195 Gandria גאנדִרָיה

גבינה 186, 233-34

גבינה, סדנה לייצור 115

גֹוטארד פנורמה אקספרס 
 Gotthard Panorama Express

252

 Golden Pass גֹולֶדן ּפאס, נתיב
252 Route

ג׳יימס בונד 140

 Gletscherschlucht גֶלטֶשרשלּוכט
143

 Glacier Express גֵלייֶשר אקספרס
252 ,74-5

גלישת קיט 111, 224

סן מוריץ 93
גלישת רוח 224

 ,85-101 Graubünden גָראּוּבינֶדן
87 ,219

הגעה ועזיבה 87
יין 240

מסלולים מומלצים 86
 ,132 Grindelwald גרינֶדלוואלד

144 ,219 ,143-45 ,134

גרמנית 253

אינדקס
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ד
100-101 ,94-95 Davos דאבֹוס

232 Dada דאדא

דואר, אוטובוסים 252

 Disentis/Mustér דיֶסנטיס/מּוסֶטר
75

 Dürrenmatt, דיֶרנמאט, פרידריך
230 Friedrich

דת 209

ה
137 Harder Kulm הארֶדר קּולם

הגעה ועזיבה 15, 247-48

הומואים ולסביות, מטיילים 245

228 Hornussen הֹורנּוֶסן

היידי בת ההרים 230

137 Heimwehfluh ָהיימֶוופלּו

היסטוריה 17, 210-16

הרפורמציה 37
טיפוס הרים 226

הליכה 220-24

אתרי אינטרנט מועילים 222
ּבירֶגנשטֹוק ֶפלֶסנֶווג 

 Bürgenstock Felsenweg
116-17 ,116

ספרים 221
ציֶמָטה 197

קרחון ָאֶלטש 76, 76-77
קרחון טיטליס 113
שביל גאנדִרָיה 195

שבילי יין 61
שביל קרחון מאֶטרהֹורן 73

 Hesse, Hermann ֶהֶסה, הרמן
230 ,201

הסרטה, אתרים 140

הרים

ָאייֶגר 134-35
 Allmendhubel ָאלֶמנדּוֶּבל

147
טיטליס 112-15, 220

מאֶטרהֹורן 72-73
196 Monte Brè מֹונֶטה ּבֶרה

מֹונֶטה סן סלבאטֹוֶרה 
 Monte San Salvatore

196 ,195
66 Mont Pélerin מֹון ֶּפֶלרין

110 Pilatus ּפילאטּוס
197 Cimetta צ׳יֶמָטה

ָקרדאָדה 197
111 Rigi ריגי

 Stanserhorn שטאנֶזרהֹורן
110-11

140 Schilthorn שילטהֹורן

ו
239-40 ,219 Valais ואֶלה

66-67 Vevey ֶוֶבה

120-21 ,111 Weggis ֶוגיס

238-39 Vaud ֹוֹו

223 vie ferrate ִוֶייה ֶפראֶטה

ֶאנֶגלֶּברג 115
92 Piz Trovat ּפיז טרֹובאט

קֶלֶטרשַטייג 147
 Whymper, וימֶּפר, אדוארד

81 ,70 Edward

 ,146-47 ,134 ,133 Wengen ֶונֶגן
219

ז
444-5 ,33-51 ,4 Geneva ז׳נבה

אתרים 42-43
בידור 47-48

ברים וחיי לילה 106-107
הגעה ועזיבה 35

מגורים 35
מוקדי עניין עיקריים 36-41

מידע 50
מסלולים מומלצים 34

מסעדות 47, 48-49
קניות 46-47

תחבורה 50-51
ז׳נבה, אגם 6, 53-67, 55

הגעה ועזיבה 55
יין 238-39
מגורים 55

מסלולים מומלצים 54

ח
חשמל 243-24

ט
טובוגן 

סן מוריץ 91-92
133 Faulhorn ָפאּולהֹורן

קלֹוסֶטרס 95
112-13 Titlis טיטליס, קרחון

טינֶגלי, ז׳אן 179-80

 Tinguely, Jean טינֶגלי, ז׳אן
179-80

טיסה 247

טיפוס הרים 73, 115, 223, 226

טיפים 246

191 ,189-205 ,12 Ticino טיצ׳ינֹו

הגעה ועזיבה 191
יין 240

כרטיסי הנחה 197
מגורים 191

מסלולים מומלצים 190
טירות ומצודות

ֶּבלינצֹוָנה 192-93
 Château de טירת ִשיֹון

56-57 Chillon
 Château de שאטֹו ֶדה ניֹון

65 Nyon
 Château שאטֹו ֶדה קֹוֶּפה

65-66 de Coppet
טלפון 14, 246

טלפונים ניידים 14, 246

טרנר, ויליאם 111

טרקים וטיולים ברגל 16, 220-24

 Allmendhubel ָאלֶמנדּוֶּבל
147

96-97 Engadine ֶאנגאדין
ֶאנֶגלֶּברג 115

אתרי אינטרנט מועילים 222
ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד 134-35

135 Grütschalp גריטשאלּפ
גרינֶדלוואלד 134

הארֶדר קּולם 137
הפארק הלאומי של שווייץ 

 88-89
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טרקים וטיולים ברגל, המשך

ֶונֶגן 134
ָלאּוֶטרּברּוֶנן 135

מיֶרן 135
סן מוריץ 92-93

ספרים 221
 Faulhornweg ָפאּולהֹורנֶווג

138-39
135 Felixweg ֶפליקסֶווג

ָּפנֹוָרמאֶווג 134-35
ֶצרמאט 79

קֶלֶטרשַטייג 147
197 Cardada ָקרדאָדה
134 Eiger שביל ָאייֶגר

שֶטֶכלֶּברג 135
שיניֶגה ּפלאֶטה 137

י
יודל, שירה 231

Jungfrau יּונגפָראּו, אזור 
132-33

Jungfraujoch יּונגפָראּויֹוך 
128-31

יין 161, 238-40

ילדים, טיול עם 30-31, 250

יקבים

ֵאְגל 60-61
ואֶלה 239-40

וֹו 238-39
חבל לאבֹו 60-61, 238-39

טיצ׳ינֹו 240
לאק ֶדה ֶנשאֶטל 240

כ
כדורגל 166

75 Chur ּכּור

כלכלה 208-209, 215, 226

כנסיות 115, 165, 197, 199, ראו 
גם קתדרלות

כסף 14, 245-46

כספומטים 245

ל
60-61 Lavaux לאבֹו

 Lauberhornrennen ָלאּוֶּברהֹורנֶרֶנן
133

 ,135 Lauterbrunnen ָלאּוֶטרּברּוֶנן
145-46

229 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶיה

199-203 ,195 Lugano לּוגאנֹו

64 ,62-65 Lausanne לוזאן

67 Lutry לּוטרי

 ,106-109 ,8 Lucerne לוצרן
 119 ,118-20

 ,204-205 ,197 Locarno לוקארנו
  205

מ
72-37 ,7 Matterhorn מאֶטרהֹורן

 Large מאיץ החלקיקים הגדול
227 ,42 Hadron Collider

135 ,132 Männlichen מאנליֶכן

ִמבשלות בירה 198

מגורים 82, 221, 242-43

מדע 227

מוזיאונים 58-59, 214

 Mont Blanc מֹון ּבלאן אקספרס
252 Express

57 Montreux מֹונטֶרה

מוסיקה 23, 231

מֹונטֶרה, פסטיבל הג׳אז 57
מזג אוויר 14, 20-22, 218

מזחלות, גלישה 91, 137

מטבע 14

מידות 245

219 ,147 ,135 ,133 Mürren מיֶרן

מכונית 247-48, 249-52

מכונית, טיולים 249

מלחמת העולם השנייה 214

מסלולים מומלצים 24-29, ראו גם 
תחת שמות האזורים

מערות 137

מפות 222

מפלים

ָריינפאל 156-57
שָטאּוּבאכפאל 

145 ,135 Staubbachfall
מצנחי רחיפה 79, 95, 111, 118, 

223 ,137

מרחצאות ראו שחייה

מרכז שווייץ 8, 103-23, 105

הגעה ועזיבה 105
כרטיסי הנחה 123

מגורים 105
מסלולים מומלצים 104

משפחות, טיולי ראו ילדים, טיול 
עם

משקאות חריפים 236-37, 240

משקלות 245

נ
נגישות 246

נהיגה, ראו מכונית

ִניֹון 65-66

נכים, מטיילים 246

59 Nestlé נסטלה

ס
סולארית, אנרגיה 228

סכנות ומטרדים 218-19, 220-21

מחלת גבהים 244
מכת קור 244-45
תנאי הדרך 250

 St Bernard סן ברנרד אקספרס
252 Express

סן ברנרד, כלבים 184

סנובורד 218-24, ראו גם סקי

 ,85-101 ,8 St Moritz סן מוריץ
98 ,87

הגעה ועזיבה 87
מגורים 87

מידע 99
מסלולים מומלצים 86

ספורט חורף 90-92
ספורט ימי 92-93
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 St Beatus סנקט ֶּבָאטּוס, מערות
137

162-63 St Gallen סנקט גאֶלן

ספורט אתגרי 136

 Spyri, Johanna סּפירי, יוהאנה
230

ספרות 230, ראו גם ספרים

ספריות 162-63

ספרים 23, ראו גם ספרות

סקי 16, 218-24

אזור יּונגפָראּו 132-33
ֶאנֶגלֶּברג 114, 220

אתרי אינטרנט מועילים 220
בית הספר השוויצרי לסקי 
91 Schweizer Skischule

בית ספר לסקי )דאבֹוס( 
 Schweizer

95 Schneesportschule
ֶּברֶנֶזה אֹוֶּברלאנד 219

גָראּוּבינֶדן 219
גרינֶדלוואלד 132, 219

דאבֹוס 94-95
ואֶלה 219

ֶונֶגן 133, 219
טיטליס 220

מאֶטרהֹורן 73
מיֶרן 133, 219

סן מוריץ 90-91
ספרים 220

133 First פירסט
קלֹוסֶטרס 94

סרטים 23

ֶסרן, המועצה האירופית למחקר 
227 ,42 CERN גרעיני

ע
עישון 245

עיתונים 245

פ
 ,20 Fasnacht )פאסנאכט )קרנבל

120

)ה(פארק הלאומי של שווייץ 
 Schweizerischer

88-89 Nationalpark

פארקים לאומיים 88-89

פארקי שעשועים 201

פולו שלג 92

פוליטיקה 213

234 ,66 fondue פונדו

100 ,92 Pontresina ּפֹונטֶרזיָנה

 Voralpen פֹוראלּפֶלן אקספרס
252 Express

166 FIFA פיפ״א

פיקאסו, פבלו 107, 153, 178

 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
178 ,153 ,107

75 Fiesch פיש

73 Plateau Rosa ּפלאטֹו רֹוָסה

134-35 Panoramaweg ָּפנֹוָרמאֶווג

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
20-22

ֶּברֶנר ֶוויינאכטסָמרקט 
 Berner Weihnachtsmarkt

185
חגיגות הקציר 237

161 Trottenfest טרֹוֶטנֶפסט
ָלאּוֶּברהֹורנֶרֶנן 

 Lauberhornrennen
פאסנאכט 120

פסטיבל הג׳אז של מֹונטֶרה 
57

ציֶּבֶלמאריט )שוק הבצל( 
185 Zibelemärit

פעילויות 18, 20-22, 217-24, 228, 
ראו גם תחת שמות הפעילויות, 

היישובים

פעילויות חוץ 221

230 Frisch, Max פריש, מקס

צ
 ,151 ,149-71 ,11 Zürich ציריך

164

הגעה ועזיבה 151, 171
טיולי יום 156-63

מגורים 151
מסלולים מומלצים 150

מסעדות 152-53

מרחצאות 168
פארקים 167

קניות 154-55
תחבורה 171 

צניחה 224

58 Chaplin, Charlie צ׳פלין, צ׳רלי

 Chaplin׳s עולמו של צ׳פלין
58 World
צָּפרות 88-89

80 ,71 ,69-83 ,7 Zermatt ֶצרמאט

הגעה ועזיבה 71, 83
טרקים וטיולים ברגל 73, 

79 ,76-77
מגורים 71, 82

מסלולים מומלצים 70
סקי 73, 79

195 Ceresio ֶצ׳ֶרסיֹו, חצי־האי

צרפתית 253

ק
קאנו 136

קווין 59

67 Cully קּולי

)ה(קונפדרציה ההלווטית 
212 Confoederatio Helvetica

קיאקים 224

קיימּות 209, 228

קירשנר, ארנסט לודוויג 100

 Kirchner, קירשנר, ארנסט לודוויג
100 Ernst Ludwig

קֶלה, פול 183, 232

232 ,183 Klee, Paul קֶלה, פול

101 ,94-95 Klosters קלֹוסֶטרס

 Kleine Scheidegg קָלייֶנה שָנייֶדג
132

 Keller, Gottfried ֶקֶלר, גוטפריד
230

קמפינג 242

קניונינג 136

קניות 18
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קרחונים

ָאֶלטש 76-77, 129
טיטליס 112-13

מאֶטרהֹורן 72-73
קרן האלפים 111, 140, 231

קתדרלות ראו גם כנסיות

ָאֶלרָהייליֶגן מינסֶטר 
 Allerheiligen Münster

158
163 Dom דֹום

 Münster )מינסֶטר )ברן
176-77

קתדרלת נוטרדאם 
 Cathédrale de Notre

62 Dame
קתדרלת סן־פייר 

36 Cathédrale St-Pierre

ר
רדיו 245

רודולף הראשון, קיסר האימפריה 
הרומית הקדושה 212

156-57 Rheinfall ָריינפאל

רכבל 251

רכבל 251

רכבת 248, 251-52

ֶּברניָנה אקספרס 101, 252
גֹוטארד פנורמה אקספרס 

252
גֹורֶנרגראטּבאן 

72 Gornergratbahn
גֵלייֶשר אקספרס 74-75, 252

יּונגפָראּויֹוך 128-31

מֹון ּבלאן אקספרס 252
נתיב גֹולֶדן ּפאס 252

סן ברנרד אקספרס 252
פֹוראלּפֶלן אקספרס 252

רכבת השוקולד 252
 Centovalli רכבת ֶצ׳נטֹובאלי

252
רכבת־כבלים 251

רכיבה על אופניים, ראו אופניים, 
אופני הרים

)ה(רפורמציה 37

רפטינג 95

רפטינג 136, 224

ש
שאגאל, מארק 165

165 Chagall, Marc שאגאל, מארק

שאטֹו ראו טירות ומצודות

 Châtel-St-Denis שאֶטל סנט ֶדני
66

158-61 Schaffhausen שאפָהאּוֶזן

 Schwingen שווינֶגן

שווקים

ֶּבלינצֹוָנה 198
ברן 185
ז׳נבה 41

לּוגאנֹו 199
לוזאן 63

ציריך 167-68
שוקולד 201, 237

שוקולד, סדנה לייצור 142

שוקולד, רכבת 252

שחייה

ברן 185
דאבֹוס 95
ז׳נבה 39

לּוגאנֹו 201-202
לוקארנו 204

ציריך 166-67
קלֹוסֶטרס 95

 Schaffhausen שאפָהאּוֶזן
160

135 Stechelberg שֶטֶכלֶּברג

שיט 248, 249

אגם לּוגאנֹו 194-95
נהר הריין 160

 Schynige Platte שיניֶגה ּפלאֶטה
136-37

שירות צבאי 227-28

שעון 14

שעות פתיחה 15

שעות פתיחה 15

שפה 14, 253

ת
תחבורה בשווייץ 15, 248-52

תחבורה ציבורית 209

תכנון הטיול

אקלים 14, 20-22
טיול עם ילדים 30-31

מסלולים מומלצים 24-29
תקציב 15, 219

תקציב 15, 244

תרבות 17, 225-28
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