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שאפהָאוּז ֶןעמ ¨1
שטָייןאָםָריין3
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מישטָיירp

םמומלצים
מסלוליםמומלצים

מעברבֶּרנינ ָהd
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דאדא
התנועההאמנותיתהאוונגארדית
דאדאנוסדהבציריךבסביבותשנת
כתגובהאנרכסיטיתלהרג
חסר־האבחנהשלמלחמתהעולם
הראשונהמעוזהתנועההיהביתהקפה
קברטווֹל טֵייר בציריךועםמוביליה
נמנוטריסטןצאָרההנס אָרפּופרנסיס
פיקאבּ י ָהמטרותהתנועההיוללעוג
למוסכמותולערכיםהמסורתייםשלהממסד
האמנותיוליצוראמנותבדרכיםאבסורדיותאו
אקראיותעקרונותהתנועהנפוצולימים
יצירהדאדאיסטית
גםבצרפתבגרמניהובארהב
מאתהנסאָרפּ
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מסגרותמספקותמידענוסף
ומפורטיותרלמשלעל
הפסטיבליםשנערכיםבאזור

t

רובענידֶרדוֹרף  Niederdorf
הטיילתהמקסימה
 Limmatquaiעוברתלאורך הוארשתצפופהשלסמטאות
הגדההמזרחיתשלהלימאט מרוצפותאבניםמעללימאטקֶ ה
מבֶּלווּפּלאץ   Bellevueplatzובלבהחלקהמזרחישלהעיר
העתיקההצירהעיקריברובע
בדרוםועדבּאנהוֹפבּריקֶ ה
העתיקהואהמדרחוב
 Bahnhofbrückeבצפון
הקטעהמענייןביותרבטיילת נידֶרדוֹרפשטראסֶה
 Niederdorfstrasseוהמשכו
הואהדרומיהסמוך
מדרום
לגרוֹסמינסטֶרולראטהָאוּס
מינסטֶרגאסֶה
כאןרצופההטיילתבתי
 Münstergasse
גילדותשהוסבולחנויות
ולמסעדות
הסמטאות
עםהבתיםהמרשימיםביותר הצרותשלהרובע
לאורךהטיילתנמניםהָאוּס
רצופותגלריות
צוּםזאפראן Haus zum
וחנויותלעתיקות
Safranמס  מסביבות
לצדמלונות
שנתהָאוּסצוּםרידֶן
קטניםבתי־קפה
Haus zum Rüdenמס   מסעדותבתי־
מהמאהה־והביתהסמוך בירה
פרטמתוךבית
הָאוּסצוּרצימֶרלוֹיטֶן Haus
ומסעדות
עתיק
 zur Zimmerleutenמבנה
למזוןמהיר בנידֶרדוֹרפשטראסֶה
מהמאהה־עםחלוןבולט
ססגונילרובהבתיםבאזוריש
y|¦¥¦| 2L
שלדקורות־עץ

ג ה וּו 10:00
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בכלהאתריםהחשוביםיש
מסגרתובהכלהמידע
השימושיהנחוץלכםכדי
לתכנןאתביקורכם

Predigerplatzטל 044-261-09-89
 #ב ¨שבת10:00-18:00א 12:00-

ביתהעירייה  Rathausשל
ציריךהואמבנהשלשלוש
קומותעלעמודיםהקבועים
בקרקעיתהנהרלימאטהוא
נבנהבסגנוןהבארוקבשנים
¨במקוםביתהעירייה
מימיהבינייםבחזיתמגולפות
מסכותמתחתלחלונותובחודי
הגמלוניםשמעליהםהוצבו
פסליראש־חזהנאיםהשער
מוקףמסגרתשישומעוטר
הבבתוךהמבנהכדאי
בזהבבתוךהמבנהכדאי
לראותאתאולםהמועצה
אותאתאולםהמועצה
הבארוקיהמפואר
בארוקיהמפואר
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18:00

הָאוּסצוּםרידֶןבית־גילדה
מהמאהה־בלימאטקֶ ה

הכנסייה  Predigerkirche
מהמאהה־שהשתייכהבעבר
למנזרהיאאישלשלווה
בהמולתהיומיוםשלנידֶרדוֹרף
במהלךהרפורמציהפורקהמסדר
והכנסייההפכהפרוטסטנטית
כיוםזוהיהכנסייההראשיתשל
אוניבסיטתציריךבמשךהשנים
עברהמבנההמבנהשיפוצים
ושינוייםרביםבמאהה־
שופץאולםהתווךבסגנון
הבארוקובשנתנוסף
למגדלהמערביצריחמחודד
הגבוהביותרבציריך
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למלונותולמסעדותבאזורזהראועמ ¨ועמ ¨

מ

בּוּנדֶספּלאץ
ָאוּסובו  Universität
אוניברסיטתברן
עלהכיכרהיפהמשקיףהבּוּנדֶסה
נוסדהאמנםרקב־אבל
מגווןציוריםשלאירועיםהיסטוריים
שורשיההאקדמייםשלהעיר
מגיעיםעדהמאהה־ב־
נוסדביתספרלתיאולוגיהבמנזר
פרנציסקניבמקוםשבושוכןהיום
הקזינובקזינוֹפּלאץ
 Casinoplatzב־הוסבבית
הספרל אקדמיה וברבותהשנים
הוכרכאוניברסיטה¨עדיין
בתחומיהמנזר־לשעבר
עםהתפתחותהאוניברסיטה
שהתבטאהבגידולבמספר
הסטודנטיםובפתיחתפקולטות
חדשותרבותהתעוררהצורך
בקמפוסגדוליותרהמבנים
החדשיםהוקמובשנים¨
עלגרוֹסֶהשאנצֶה Grosse
¨ Schanzeהסוללההגדולה 
חלקממערכתהביצוריםשלברן
במאהה־המבנההראשישל
האוניברסיטהמעוצבבסגנוןמגוון
ומשלבהשפעותניאו־רנסאנסיות
וניאו־בארוקיות
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בחזיתושלביתהעירייהמטפסטור
מדרגותכפוללאכסדרה לוֹג ָ ה גותית
המובילהלכניסההראשיתw
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ראוכריכהאחורית
למקראמפותמלא  ¦  ¤

והמגדליםהמערביים
הושלמורקבסוףהמאהה־
מדוכןהמטיףשל
הגרוֹסמינסטֶרהטיףאוּלריך
צווינגליממייסדיהרפורמציה
ומכאןהפיץאתהבשורהלברן
ולבאזלבהתאםלעקרונות
הרפורמציההוסרוכל
הקישוטיםמהכנסייהוחלל
הפניםנותרכמעטריק
לחלוטיןלמרותזאתנותרו
באולםהתווךמספרשרידים
שלציורי־קירגותייםוכמה
כותרות־עמודיםרומאנסקיות
בקריפטההגדולהשל
הקתדרלהישפסלמהמאה
ה־שלקרלהגדולשניצב
בעברבקצההמגדלהדרומי
הפסלעלהמגדלהואהעתק 
כדאילראותגםאתהשער
הרומאנסקיעםדלתארד
מ־ואתחלונות
הוויטראז שעיצבאָאוּגוּסטוֹ
ג אקוֹמֶטי  

8JM

;*--*4 B

)N

מקרא

כבישמהיר
כבישראשי
כבישמשני
כבישנופי
מסילתרכבתראשית
מסילתרכבתמשנית
גבולבינלאומי
גבולביןקנטונים
פסגה
מעבר־הרים
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עזמייצגאתהחוקהאלוהי
שאגאלגםעיצבאתחלון
AmMünsterhofplatzטל 
 044-211הרוזטהבאגף־הרוחבהדרומי #41-00נובמבר¨מרץ10:00-
 10:00-18:00המייצגאתבריאתהעולם
16:00אפריל¨אוקטובר
באגף־הרוחבהצפוניהותקן
בשנתחלוןהוויטראז 
תולדותיושל מנזרהנשים 
הגדולגןהעדןמאת
 Fraumünster
החלובשנת
אָאוּגוּסטוֹ
כשהקיסרלודוויג
ג אקוֹמֶטי
הגרמנימינהאת
החצרהפנימית
בתוהילדֶגארד
הרומאנסקית
לראשהמנזר
מדרוםלכנסייה
המסדרפורקבמהלך
מעוטרתבציוריקיר
הרפורמציהובמקום
פרייצירתושל
המנזרנבנה
פאולבּוֹדמֶרבשנים
השטאטהָאוּס
¨הציורים
 Stadthausבניין
עוסקיםבימיו
ניאו־גותיהמשמש
הראשוניםשל
לתערוכות
המנזרובסיפור
מתחלפות
המקשרבינולבין
בכנסייתהמנזר
הקיסרקרלהגדול
והקדושיםפֶליקס
שלאנפגעהישאגף
וֶרגוּל ָהלפיהאגדה
כמורהמאמצע
יסדקרלאתהעיר
המאהה־בסגנון
רומאנסקימאוחר חלוןויטראז מאת ציריךבמקוםשבו
שאגאלבפָראוּ גילהאתקבריהם
אגףרוחבבסגנון
מינסטֶר
שלשניהקדושים
גותימוקדםואולם
אחואחותשערקומלגיוןרומי
תווךשנבנהמחדשמספר
בוואל ֶהוהוצאולהורגעלמזבח
פעמיםהחזיתהניאו־גותית
אמונתםהנוצריתפֶליקס
נוספהבשנת
הפרסביטריוםמוארבאמצעות וֶרגוּל ָההיולקדושיםהמגינים
עלציריך
חלונותויטראז פרייצירתו
שלמרקשאגאל ¨ 
|¦q|¦¥
שהותקנוב־החלונות
מוקדשיםלנושאיםמכתבי
הקודשובכלאחדמהםשולט Limmatquai31טל 044-261-66-19
 #ג וד 14:00-17:00
צבעאחרהחלוןהאמצעי
שהגווןהשולטבוהואירוק
כנסייתהמים 
מגוללסצינותמחייושלישו
 Wasserkircheקיבלהאת
משניצדדיוישחלוןכחול
שמהבשלמיקומהעלאיקטן
בהשראתחלוםיעקבוחלון
שחוברעםהשניםליבשההיא
צהוב חלוןציון שבונראים נבנתהבשנים¨בסגנון
המלךדודו ירושליםהחדשה  גותימאוחרבמקוםשבו
בחלוןהכתוםבקירהצפוני
הוצאולהורגהקדושיםפליקס
נראיםהנביאיםואילוהחלון וֶרגוּל ָה ראולעיל חללהפנים
בקירהדרומיבאדוםובכחול
הצנועחףמקישוטיםלצד
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העירהעתיקהשלברןהשמורהביותרבשווייץ
עתירתסמטאותארוכותומרוצפותאבניםבתים
אדומי־גגותמזרקותססגוניותופסאז יםציוריים
תוכניתהעירלאהשתנתהכמעטמאזתחילת
המאהה־אזגםנבנוהמינסטֶרוהראטהָאוּס
שתייםמנקודות־הציוןהעיקריותבעירהחלק
המערבישלהמרכזהעתיקגדושחנויותושוקי
רחובהומיםואילוהחלקהמזרחיהעתיקיותר
מצטייןבאווירהשלווה
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תחנתרכבת
תחנתכרכרות
חניון
לשכתמידעלתיירים
ביתחולים
תחנתמשטרה
כנסייה
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מקרא
מפתרחובותמאוירת
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בכלמפותהאיתורתוכלולראות
היכןאתםנמצאיםיחסיתלשאר
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כלאזורבשווייץניתןלזהות
בקלותבזכותהצבעשהוקצהלו
רשימתהצבעיםהמלאהמופיעה
בכריכההפנימית
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עם מדרונות סקי נהדרים וכמה
עמקים מתונים המתאימים
מאודלטיוליםברגל
קנטון וא לֶה נקרא גם
ואליס¨ Wallisמשתרע
באזורעמקהרוֹןוהאלפים
הפניניים הוא מתחלק לשני
אזוריםהחלקהמערבי ואלֶההתחתי 
שתושביו קתולים ודוברי צרפתית
והחלק המזרחי וא לֶה העילי 
שתושביו פרוטסטנטים ודוברי גרמנית
אזורי השפלה בקנטון מתבססים על
חקלאותואילובהריםפורחתכלהשנה
התיירות באתרי הנופש הגדולים
והמפורסמים ו ֶרבּי ֶיה קראנס־מוֹנטאנ ָה
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צרפת

מישור מי ֶט לאנד הבסיס
האיתן של החקלאות
בשווייץמשתרעעלפני
הקנטון הקטן סוֹלוֹטוּרן
ובחלקוהצפונישלקנטון
ב ר ן  ה נ ר ח ב   ק נ ט ו ן
סוֹלוֹטוּרן נותר קתולי גם אחרי
הרפורמציה ואילו התושבים דוברי־
הגרמנית של ברן המירו את דתם
לפרוטסטנטיותבמהלךהמאהה־
החלקהדרומישלקנטוןברןהואבֶּרנֶז ֶה
אוֹבֶּרלאנדאזורהרריהמתנשאמדרום
לשני אגמים טוּ נ ֶר ז ֶה ובּרינ צֶר ז ֶה
באגמים גובלות הערים טוּן בּרינץ
ואינ טֶרלא קֶן עם פלאי הטבע באזור
נמניםמספרפסגותגבוהותומרשימות
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מפתהאזור
מתארתאתרשתהכבישים
הראשייםומאפשרתהתרשמות
כלליתמהאזורכלהאתרים
החשוביםממוספריםוישגם
טיפיםשימושייםלנסיעה
במכוניתוברכבת
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ליכטנשטיין

בעירהעתיקה אָלטשטאט¨ Altstadtשלברןהסגורהלרכבפרטיקלמאודלטייל
ברגלהמרכזהעתיקעלרכססלעיצרמשתרעמנידֶגבּריקֶ ה  Nydeggbrücke
במזרחעדקֶ פיגטוּרם¨מגדלשהיהפעםאחדמשעריהעיר¨במערבהצירהראשי
שלהעירהעתיקהמרקטגאסֶה  Marktgasseרצוףבתיםעתיקיםשהוסבו
לחנויותהמוזיאוניםברובעקירכ ֶנפֶלד  Kirchenfeldלגדתוהנגדיתשלהנהר
נגישיםבקלותברגלדרךקירכ ֶנפֶלדבּריקֶ ה  Kirchenfeldbrücke

2
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בקנטוןואל ֶה  Valaisשמדרוםממוקמותהפסגותהגבוהותביותרבשווייץבהן
המאטֶרהוֹרןוהדוֹם

63

פרקמיוחדמוקדשלבירתשווייץ
כלהאתריםממוספריםומופיעים
במפתהאזורלאחרמכןתגיעו
למידעמפורטעלכלאתרבהתאם
למספורוכךשלאתתקשולמצוא
אותובמפה

בפרוטרוטאתריםחשוביםתוךשימוש
במפותבתצלומיםובאיוריםבפרקמידע
שימושיישמידערבעלמלונותמסעדות
אתריסקיופעילויותvחוץנוספותואילו
הפרקשכותרתוחשובלדעתמכילאתכל
המידעהנחוץלמטיילים¨מרשתהרכבות
השווייצריתועדהעונההטובהביותרלביקור
במדינה

האתריםבשווייץמתואריםבשמונה
פרקיםששלושהמהםמתמקדים
בעריםהגדולותשלשווייץוחמישה
באזוריםמובהקיםשלהמדינה
החלוקהמתוארתבמפהבפניםהכריכה
הקדמיתהאתריםהמפורטיםבכלפרק
מצויניםבמפתהאזורבתחילתהפרק
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חלוקהלאזורים

היכרות
הנופים
ההיסטוריהוהאופי
שלכלאזוראועיר
גדולהמתוארים
בתתפרקזה
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מ

דריךזהנועדלעזורלכםלמצותאת
ביקורכםבשווייץהפרקהיכרות
עםשווייץממפהאתהמדינהכולה
ממקםאותהבהקשרההיסטוריוהתרבותי
ומספקמבואלמגווןנושאיםמחיותvברועד
גיאולוגיהבשמונתהפרקיםתחתהכותרת
חלוקהלאזוריםששלושהמהםמתמקדים
בעריםהגדולותברןז נבהוציריךמתוארים

1

ש

שווייץ מיטֶלאנד   Mittellandאו השפלה השוויצרית  הוא אזור
פורהשלגבעותמתונותברכסהמרכזי בֶּרנ ֶז ֶהאוֹבֶּרלאנד Bernese

  Oberlandמתנשאים כמה מההרים המרהיבים ביותר במדינה אולם דווקא
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לושה אזורים אלה משתרעים על פני החלק המערבי של מרכז

וחלונותויטראז המייצגיםאת
ערכיהצדקהחינוךהעבודות
הציבוריותוההגנהעלהמולדת
אולםהמליאהבאגףהדרומי
מעוטרסדרתציוריםשלהמפגש
ביןנציגיהקנטוניםאוּרישוִיץ
ואוּנטֶרוואלדֶןבאחוריטלישם
נחתמהבריתההגנההעומדת
ביסודהקונפדרציה ראועמ 
 במהלךמושבהפרלמנט
מתנוססמעלהבּוּנדֶסהָאוּסדגל
הלאוםואזניתןלצפותבישיבות
מהיציע
לצדיהבּוּנדֶסהָאוּסניצביםעוד
שנימבניםשלמשרדיממשלה
המבנההימניתוכנןבידיאָאוּאֶר
ונבנהב־והשמאליתוכנן
בידיפשטוּדֶרונבנהב־
בּוּנדֶסטראסֶה  Bundesterrasse
שדרהרחבהמאחורי
בּוּנדֶסהָאוּסמשקיפהלנוף
פנורמישלהאלפיםלידהאגף
המערבישלהבּוּנדֶסהָאוּס
מתחילהפוניקולר רכבת
אנכית היורדתלעמקהאָאֶרה

קֶ פיגטוּרםשערהעירלשעבר
בקצההמערבישלמרקטגאסֶה

מרקטגאסֶה

5

במאהה־כשהעירהתרחבה
מערבהנסללמרקטגאסֶה
 Marktgasseמהציטוֹגלוֹגֶה¨
שערהעירהישן¨אלהשער
החדשקֶ פיגטוּרםכיום
מרקטגאסֶההואמרכזרובע
הקניותשלברןוהפאסאז ים
לאורכורצופיםחנויותבתי־
קפהומסעדותברחובישגם
שתימזרקותמתקופת

הרנסאנסאנה־ז ָייל ֶר־
בּרוּנ ֶן ¨Anna¨Seiler
 Brunnenעלשםהאשה
שייסדהב־אתבית
החוליםהראשוןבעיר
ושיצֶרנבּרוּנ ֶן
¨ Schützernbrunnen
מזרקתהקלע 
בקצהוהמזרחיפוגש
הרחובבזוויתישרהאת
קוֹרנהָאוּספּלאץ
 Kornhausplatzכיכר
הממשיכהבמקביללקו
החומההעתיקהבכיכר
ניצבתהמזרקה
המקאברית
קינדליפֶרסֶרבּרוּנ ֶן
¨ Kindlifresserbrunnen
מזרקתאוכל־הילדים ובה
מסעדהעםשולחנותבחוץבקראמגאסֶה
פסלשלמפלצתענקית
הזוללתלתיאבוןילדקטן
סמוךלקצההצפון־מערבישל
קראמגאסֶה 7
קוֹרנהָאוּספּלאץניצבת
פראנצֶזישֶ הקירכ ֶה
יחדעםגֶֶרכטיגקָ ייטסגאסֶה
הממשיכהאותהלכיווןמזרח
¨ Französische Kirche
קראמגאסֶה  Kramgasseהיא
הכנסייההצרפתית הכנסייה
הצירהראשיבחלקזהשלברן
העתיקהביותרבברןנבנתה
במאהה־כחלקממנזרגדול ומקורובסוףהמאהה־שני
צדיהרחוברצופיםבתים
במאהה־עברהלידיקבוצת
עתיקיםנאיםובתיגילדותעל
פרוטסטנטיםצרפתייםרובם
עמודים
הוגנוטים
בקראמגאסֶהיששלושמזרקות
צֶרינג ֶרבּרוּנ ֶן
ציטגלוֹג ֶה 6
 Zähringerbrunnen
 Marktgasse88מאי¨
שלידהאוחזדובעוטה
אוקטובר15201430
שיריוןבסמל
&
האביריםשל
ברתולדפוןצֶרינגֶן
מגדלהשעון
מייסדהעיר
ציטגלוֹגֶה
סאמסוֹנבּרוּנ ֶן
Zytgloggeנקרא
גםצָייטגלוֹקֶ נטוּרם
Samsonbrunnen
¨ Zeitglockenturm
 עםדמותושל
שמשוןהגיבורהמכניע
הואנקודתהציון
השעון
אריה
הבולטתביותרשלברן
בציטגלוֹג ֶה
וקראמגאסבּרוּנ ֶן
המגדלהיההשער
המערביבחומתהעיר
Kramgassbrunnen
בשנים¨עדשהוחלף  החפהמעיטוריםבבית
בקֶ פיגטוּרםב־עלההמבנה איינשטיין  Einsteinhausמס
באשושוחזרולאחרמכןשימש התגוררהפיזיקאיהמפורסם
כלאלזונות
אלברטאיינשטייןבשנים¨
אתהשעוןהאסטרונומיעל
ופיתחאתתורתהיחסות
המגדלבנהקספרבּרוּנ ֶרבשנים במהלךעבודתוכפקידבמשרד
¨מספרדמויותמכניות הפטנטיםביתושלאיינשטיין
בהןדוביםותרנגולקורא
הוסבלמוזיאוןשבומוצגים
יוצאותבתהלוכהלרוחבחזיתו שולחןהכתיבהשלוופריטים
המזרחיתשלהשעוןארבעדקות נוספיםמאותהתקופה
לפניכלשעהעגולהבמסגרת
 Pביתאיינשטיין
סיורמודרךתוכלולראותמקרוב Kramgasse49טל #031-312-00-91
אתמנגנוןהשעוןלבקרבחדרי
מרץ¨אוקטוברמדייום10:00-18:00
המגדלולהתפעלמהנוףהמרהיב אוקטובר¨אמצעדצמברג ¨ו 10:00-17:00
שבת10:00-16:00
ממרפסתהתצפית

~¦¦¨¥

3

מידעמפורט
כלהעיירותהחשובותושאר
מוקדיהענייןמתואריםבפרוטרוט
הםמסודריםעלפיסדרהמספור
במפתהאזורבתוךכלסעיףיש
מידעעלהאתריםהחשובים
ביותרוכןמידעשימושי

4

מוקדיהענייןהעיקריים
שלשווייץ
כלאחדמהםזוכהלכפולת
עמודים אויותר מבניםבעלי
חשיבותהיסטוריתמתוארים
תוךשימושבחתךרוחבשלחלל
הפניםהכוכביםמצייניםאתרים
שאיןלהחמיצם

קתדרלנוטר־דאם  Cathédrale Notre¨Dame
בלוזאןשבנייתההחלהבאמצעהמאהה־ונסתיימה
במאהה־היאהמבנההגותיהמרשיםביותר
בשווייץהיאהוקמהעלחורבותמחנהרומיועל
יסודותיהןשלבזיליקותמהתקופההקרולינגית
והרומאנסקיתבתוכניתהקתדרלהובעיצובהניכרת
השפעתהסגנוןהגותיהצרפתיישלהאולם־תווך
ולצדומעברי־צדאגףרוחבשבראשומגדלגומחה
מעוגלתבקירהמזרחיומעברבצורתחצי־עיגולסביב
המזבחהראשיהקתדרלהקודשהבידיהאפיפיור
גרגוריוסהעשיריב־אולםבעקבותהרפורמציה
הוסבהלכנסייהפרוטסטנטיתמראשהמגדלהדרום־
מערבינשקףנוףמרהיבשלהעירושלאגםז נבה

מידעשימושי
PlacedelaCathédrale1טל 021-316-
 #71-61הכנסייהאפריל¨אוגוסטב ¨ו 
7:00-19:00שבתוא 8:00-19:00
ספטמבר¨מרץב ¨ו 7:00-17:30שבתוא 
8:00-17:30המגדלאפריל¨אוגוסטב ¨שבת
13:30-17:308:30-11:30א 14:00-17:00
ספטמבר¨מרץב ¨שבת13:308:30-11:30
עד 16:30א &14:00-16:30

המגדלבמפגש
האולמותהושלם
במאהה־
וגובהומ 
אולםהתווך

לאורךאולםהתווךניצבים
עמודיםעביםודקיםחליפות
העמודיםהעביםתומכים
בקמרונותהתקרה

דוכןהמטיף

דוכןהמטיףבסגנוןברןמחובר
לעמודבאולםהתווךומעליומתנוסס
גגוןvחופהעםגילופיעץמעודנים
משנת

ספסלים

הספסליםהמעוטריםבדמויות
קדושיםבשאפֶּלסן־מוֹריסהם
יצירותמופתשלגילוףבעץ
בסגנוןגותימאוחר
המגדל
הצפוניבו
שוכנתשאפֶּל
סן־מוֹריס

כותרתעמוד

עםהקישוטיםהפנימיים
נמניםמספרגילופים
עשיריםבהםדמויות
אנושיותבכותרותהעמודים

.שאפֶּלסן־מוֹריס
בקפלה  Chapelle St-Maurice
שמתחתלמגדלהצפוני
הלא־גמורניצביםספסלים
מגולפיםלפרטיםבסגנון
הגותיהמאוחרמראשית
המאהה־

.חלוןרוזטה
חלקוהדרומישלאגףהרוחב
מוארבאמצעותחלוןרוזטה
מהמאהה־ובוויטראז ים
המייצגיםאתהעונותאתהיסודות
ואתגלגלהמזלות

הכוכבים
 .שאפֶּלסן־מוֹריס
 .חלוןרוזטה

ציוריקיר

אכסדרתהכניסה
מעוטרתבציוריקיר
בסגנוןהגותיהמאוחר
מראשיתהמאהה־

למלונותולמסעדותבאזורזהראועמ ¨ועמ ¨

שערמוֹנפאלקוֹן

שערהכניסההמערבי
הנקראעלשםההגמון
ממוֹנפאלקוֹן  Montfalcon
מעוטרבהעתקיםשלגילופיםגותיים
מהשנים¨
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לגלות את שווייץ

מזרחשווייץ
וגָראוּבּינדֶן

כלאזורבשווייץישהיסטוריה ה ג י נ ה  ש ל  צ י ר י ך   ד ר ך  ה ר ק ד נ י ם
מ ש ל ו   ה נ ו ף   ה מ ט ב ח 
בתלבושותגרוסטקיותבפסטיבלפוֹ גֶל
ה א ד ר י כ ל ו ת  ו א פ י ל ו
גריףבבאזלועדתושביההחייכנים
השפה משתנים עם חציית
ש ל  ב ר ן  ¨  ה ש ו ו י צ ר י ם
הגבולותהבלתי־נראיםבין
מתענגים על תדמיתם
האזוריםכמו־כןתוכלו
המסורתיותחוגגיםאת
לבקרבמדינההעצמאית
גיוונם התרבותי ומתהדרים
ל י כ ט נ ש ט י י ן   ה ג ו ב ל ת
גלישהעל בתשתיתתיירותיתללאמתחרים
סנובורד
בו ֶרבּי ֶיה
בשווייץמשלושתעבריהמגמדי
שיצאולהמוניטיןבעולםכולו
מיטֶלאנדואל ֶה
ובֶּרנ ֶז ֶהאוֹבֶּרלאנד
cאתריסקיברמה
 עולמית
cמעבר־ההריםגראןסן
 בֶּרנאר
cפסגותמעוררות
 השראה

cהפארקהלאומישווייץ
cהבתיםהמצויריםשל
 אֶנגאדין
cמולדתהשלהיידיבת
 ההרים

ז נבה
cמסעקניותשלפינוקים
ומותרות
cעירעתיקהבעלתאופי
 ייחודי
cהמזרקההגבוההביותר
באירופה

בנקאיםודיפלומטיםממלאים
אתרחובותיהשלהעיר
אזורזהמתאפייןבפסגות
מושלגותובעמקיקרחונים¨ הקוסמופוליטיתביותרבשווייץ
ז נבההיקרהvאךvמרתקתהיא
אבלכוללגםאתמיטֶלאנד
סצינהמושלגתעלרקע
גן־עדןשלקניותבעיקר
השטחהגדולביותרשל
המאטֶרהוֹרן
מישוריםחקלאייםבמדינה
שעוניםועתיקות ראו עמ'
עםאתריהסקיברמהעולמית (106�7מטההאום ראו עמ'
 (101הואאתרחשובופופולרי
נמניםו ֶרבּי ֶיה ראו עמ' (85
ברן
אבלפנינתהעירהיאהמזרקה
וצֶרמאט ראו עמ' .(89
רכבתיוּנגפָראוּמטפסתלגובה הייחודיתז ֶ הד אוֹ ראו עמ'
שלמ במדרונותהאָייגֶר (97כדאילבקרגםבעיר
cעירעתיקהשהשתמרה
 היטב
העתיקההמקסימהובפרט
מאטֶרהוֹרן ראו עמ' (90
הואאחדההריםהמאתגרים בקתדרלסןפיירהגותית
cהמוזיאוןלאמנות
המעוטרתמרזביםמפוסלים
cפארקהדובים
אל ֶטש ראו
ביותרבעולםו ָ
עמ'  (91הואהקרחוןהגבוה בדמותמפלצות ראו עמ'
(98�9
ברןהיאהעירהגדולההנעימה ביותרבאלפים
והזולהביותרבשווייץואוליגם אףביקורבוואל ֶהאינושלם
עירהבירההנעימהביותר
ללאכלביהסןברנרדבמעבר־ מערבשווייץ
באירופההתושביםתמיד
ההריםגראןסןבֶּרנאר ראו
מנומסיםוכמעטאףפעםלא
עמ'  (84והפרותהלוחמותמזן
cהריביירההשוויצרית
אֶראןוכשתרצולנוחהתענגו
ממהריםתוכלולטיילבעיר
העתיקה)ראו עמ' (52�3אתר עלכוסייןפאנדאן אוהתרווחו  האלגנטית
במרחצאותהחמיםשל
cהטירהמהאגדותשאטוֹ
מורשתעולמיתעםבתיםעל
לוֹיקֶ רבּאד ראו עמ' (89
עמודיםויותרממאהמזרקות
 דֶהשִ יוֹן
cיקביםפורחיםלשפת
אובמוזיאוןלאמנות ראו עמ'
 (56�7ובמקבץהנאהשל
 האגם
מוזיאוניםברובעקירכ ֶנפֶלדעם
האתריםהעיקרייםנמנים
המשורריםהרומנטייםביירון
הציטוֹגלוֹג ֶה ראו עמ' (55
ושליוענקיתרבותמודרניים
כמוצ רליצ פליןופרדי
הקתדרלה ראו עמ' (58�9
מרקוריקבעואתמשכנם
קֶ פיגטוּרם ראו עמ' (55
בריביירההשוייצרית ראו
ופארקהדובים ראו עמ' (60
עמ' (112�19לגדתוהצפונית
מעונםשלהדוביםהחומים
האהוביםשעלשמםנקראת
שלאגםז נבהבגדההמזרחית
הנהראָאֶרהזורםדרךהעיר
העיר
העתיקהמימי־הבינייםשלברן שלהאגםניצבתהטירה
החזיתהמצוירתשלרוֹטֶראוֹקסֶןביתבכיכרהמרכזיתשלשטָיין־אָם־ָריין
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שאטוֹדֶהשִ יוֹןלגדתוהמזרחיתשלאגםז נבה

המרהיבהשאטוֹדֶהשִ יוֹן ראו
עמ' (122�3כרמיםשופעים

גדליםעלהמדרונות

ציריך

המשתפליםלאגםז נבהולאגם cבירתהפיננסים
נ ֶשאטֶל ראו עמ' (130�1
 והאופנהשלשווייץ
cאמנותבת־זמננו
והעירבשםזהידועהביינות
איכותייםביקורבעיירה
cקניותבבּאנהוֹפשטראסֶה

הרומיתאבאנש ראו עמ'
 (124ובכפריםיצרני־הגבינות ציריךעירשלבנקים
שלגרוּי ֶיר ראו עמ'  (124הוא מאובטחיםומרכזעולמילסחר
חוויהמרתקתואחריותוכלו בזהבמפתיעהבסצינהעשירה
ושוקקת־חייםשלתרבותושל
לטיילבשלווהבמדרונות
המתוניםשלהריז וָּרה
אמנותבת־זמננוהמרכז
לאמנות ראו עמ' (170�1
והמוזיאוןהלאומי ראו עמ'
 (162�3העצוםהםמוזיאונים
צפוןשווייץ
בקנהמידהעולמיבזכות
רחובותיההמרוצפיםאבנים
שדרותהעציםורציפיהאגם
cבאזלשלשפתהריין
ציריךהיאאחתהערים
cאוספיאמנותכבירים
המתאימותביותרבאירופה
cאדריכלותכפריתמימי
לטיולברגלבסמטאותהצרות
הביניים
חבוייםאלפיאוצרות
אדריכלייםומופעיקברט
רובהחלקהצפונישלשווייץ
שטוחומתועשפרטלאזורי
באולמותאינטימיים ראו עמ'
הכרמיםלידֶרגֶנסבֶּרג
(172�3ובבּאנהוֹפשטראסֶה
ראו עמ'  (164מציעיםמגוון
ואֶגליז ָאוּבאזל ראו עמ'
מוצרימותרותלמישיכולים
(138�47הגובלתבגרמניה
להרשותלעצמםאתהתענוג
ובצרפתהיאעירמגוונת
להפליאהמקבלתבברכהכל
סוגשלאמנות כפישמעידים
ירידיהרחובהמקסימים 
המוזיאוןהעירונילאמנות
ראו עמ'  (146�7מצדיקלבדו
אתהביקורוגםבוינטֶרטוּר
ראו עמ'  (156�7ישאוסף
מרשיםעיירתהמרחצאות
בּאדֶן ראו עמ'  (154�5בנויה
סביברובעעתיקיפהכגלויה
קרנבלססגוניברחובותבאזל
עירהומהואמנותית
מימיהביניים

זוהישווייץשלהאגדותנהר
הרייןזורםדרךהעמקיםהרחבים
הגדושיםפירותופרחיםשכיכבו
בסיפוריהיידיבתההרים ראו
עמ'  ,(190�1והפארקהלאומי
שלשווייץ ראו עמ' (202�3
הואמחוזפראישלחיות־בר
ופרחיםנדיריםבאזורפזורות
עריםעתיקותומרהיבותשהיו
מרכזימסחרוהוראההחלמימי
הבינייםועמקאֶנגאדין ראו
עמ'  (200מנוקדבבתיםמצוירים
שאיןכמותםבסןמוריץ ראו
עמ'  (204ובקלוֹסטֶרס ראו עמ'
 (191ישאתריסקימרהיבים
למאיוןהעליון

יעליםאלפיניותרועותבפארק
הלאומיהפופולרישלשווייץ

מרכזשווייץוטיצ ינוֹ
cקאפֶּלבּריקֶ הלוצרן
cאגמיםמרהיבים
cהמנזרהבארוקיאָיינזידֶלן

אזורזהמולדתושלוילהלם
טלמשתרעממרכזשווייץועד
הקנטוןדובר־האיטלקית
טיצ ינוֹהאגמיםלוגאנו ראו
עמ'  (210�11ומאג וֶֹרה ראו
עמ'  (216�17התברכובאקלים
חמיםיחסיתואילולוצרן ראו
עמ'  (232�3היאאחתהערים
היפותביותרבאירופהמנזר
אָיינזידֶלן ראו עמ' (226�7
הואיצירתמופתשלאדריכלות
הבארוק
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אינדקס כללי
מספרי העמודים בכתב מודגש

מתייחסים למופע עיקרי.

אָ

אוּאֶר ,ו"ה Auer, W.H. 54�5
אָאוּגוּסטָה ָראוּריקָה Augusta Raurica
150

אָאוּגוּסטינ ֶרגאסֶה )באזל(

143 ,141 Augustinergasse
אָאירוֹלוֹ 219 Airolo
מלונות 257
אָאָראוּ 151 Aarau
מלונות 252
מסעדות 276
אָארג ָאוּ ,קנטון 151 ,135 ,39 Aargau
אָאֶרה ,נהר 51 Aare
אָאֶרשלוּכט ,ערוץ 79 Aareschlucht
אָבאנש 124-5 ,35 ,11 Avenches
מלונות 249
מסעדות 273
פסטיבל האופרה 31 Opera Festival
אֶבוֹל ֶן 88 Evolène

)ה(אגודה העולמית לאנתרופוסופיה
)דוֹרנאך( Universal

150 Anthroposophical Society
אֶגיסהוֹרן 17 Eggishorn
אֶגליז ָאוּ 153 Eglisau
מסעדות 277

אֶגליז ראהכנסיות

אֶגמוֹנט ,יוּסטוּס ואן Egmont, Justus
225 van

אגמים

אוֹבֶּרז ֶה 191 Obersee
אוּנטֶרז ֶה 191 Untersee
אוּרנ ֶרז ֶה 224�5 Urnersee
אוֹשינ ֶנז ֶה 82 Oeschinensee
בּאכאלפּז ֶה 82 ,22 Bachalpsee
בּוֹדֶנז ֶה 183 Bodensee
בּיאנקוֹ 201 Bianco
בּיל ֶרז ֶה 70 ,18 Bielersee
בּל ָאוּז ֶה 82 Blausee
בּרינצֶרז ֶה 78 ,68 Brienzersee
ואל ֶנז ֶה 190 Walensee
ז'נבה 118-19 ,109 ,11 Geneva
זילז ֶרז ֶה 204 Silsersee
טוֹטֶנז ֶה 222 Totensee
טוּנ ֶרז ֶה 74-5 ,68 Thunersee
לאגוֹ ד'אוֹסוֹ 205 Lago d’Osso
לאגוֹ דָה סילבאפּלאנ ָה Lago da
18 Silvaplana
לאגוֹ די ווֹגוֹרנוֹ 218 Lago di Vogorno
לאק דֶה דיס 85 Lac des Dix
לוגאנו 210-11 ,11 Lugano
לוצרן 225 ,207 ,5 Lucerne
מאג'וֶֹרה ,206 ,11 Maggiore
216-17
מאטמארקז ֶה 90 Mattmarksee
מוּרטֶנז ֶה 124 Murtensee
מוֹריצֶרז ֶה 204 Moritzersee
נ ֶשאטֶל 130�31 ,125 ,11 Neuchâtel
צוּג ֶרז ֶה 228 ,225 Zugersee
ציריכז ֶה 169 ,159 Zürichsee
קוֹמוֹ 205 Como
שווארצז ֶה 23 Schwarzsee
שיט 307
ָאדֶלבּוֹדֶן 82 Adelboden
סקי 289

ֶאדֶלוָוייס )צמח( 23 Edelweiss
אָדל ֶר אין )בּירגל ֶן( 224 Adler Inn
אָדפּארנאסוּם )קל ֶה( 57
אדריכלות 26-7 ,20

המוזיאון השוויצרי הפתוח בּאל ֶנבֶּרג

Swiss Open Air Museum Ballenberg
80�81

המוזיאון לאדריכלות )באזל(

142 Architektur–museum

ראוגםלפי שמות האדריכלים
אוֹבָה דאל פוּאוֹרן )הפארק הלאומי
של שווייץ( Swiss) Ova dal Fuorn
203 (National Park
אוֹבָה שפּין )הפארק הלאומי של שווייץ(
202 (Swiss National Park) Ova Spin
אוֹבּוואלדֶן )חצי�קנטון( half�) Obwalden
207 ,32 (canton
אוֹבֶּרדוֹרף 70 Oberdorf
אוֹבֶֶּרה גאסֶה )כוּר( 194�5 Obere Gasse
אוֹבֶּרהוֹפֶן 75 Oberhofen
שלוֹס 76�7 Schloss
אוֹבֶּרוֹפֶלס 191 Oberrofels
אוֹבֶּרז ֶה 191 Obersee
אוֹבֶֶּרר טוּרם )קָייז ֶרשטוּל( Oberer
153 Turm

אודיטוריום סטרווינסקי )מוֹנטֶרה(
120 Auditorium Stravinsky
אווירי ,ספורט 287 ,285
אוטובוסים 308 ,307

אוֹטֶל איל פוּאוֹרן )הפארק הלאומי של
שווייץ( 202 Hotel Il Fuorn
אוֹטֶל דֶה ויל ראובתי עירייה
אוֹטֶל דוּ לאק )אינטֶרלאקֶן( Hôtel du
75 Lac
אוֹיל ֶר ,לאונרד 39 Euler, Leonhard

אוכל ומשקאות

הטעמים של שווייץ 262�3
משקאות 266�7
תעשיית המזון 40

ראוגםגבינה; שוקולד; יין וייצור יין
אוכלוסייה 18 ,12
אוֹלטֶן 70 Olten
אוֹליבוֹנ ֶה 219 Olivone
אולימפי ,מוזיאון )לוזאן( Olympic
117 Museum

)ה(אולמות לאמנות חדשה )שאפהָאוּזֶן(
180 Hallen für Neue Kunst
אולרים שוויצריים 64
)ה(או"ם 93 ,43 ,21 United Nations
ארמון האומות )ז'נבה( Palais des
101 ,10 Nations
אומגה )חברת שעונים( 70 Omega
אוּנטֶרוואלדֶן )קנטון( Unterwalden
207 ,35
אוּנטֶרוואסֶר 189 Unterwasser
אוּנטֶרזֶאֶן 75 Unterseen
אוּנטֶרז ֶה 191 Untersee

אוניברסיטאות
באזל 138
ברן 54
סאנקט גאל ֶן 185
ציריך 168
)ה(אוניברסיטה הפתוחה לרוחניות
)דוֹרנאך( Free University of Spiritual
151 Science

אוֹסטֶרמוּנדיג ֶן ,בית )המוזיאון השוויצרי
הפתוח בּאל ֶנבֶּרג( Ostermundigen
Swiss Open Air Museum) House
80 (Ballenberg
אוסף בית העירייה )שטָיין אָם ָריין(
182 Rathaussamlung

אוסף התרשימים )המכון הפדרלי
לטכנולוגיה ,ציריך( Graphische
Eidgenössische) Sammlung
168 (Technische Hochschule
אוסקר קוֹקוֹשקָה ,קרן )וֶבֶה( Fondation
120 Oskar Kokoschka

אוסקר ָריינהארט בֶרמֶרהוֹלץ ,אוסף
)וינטֶרטוּר( Sammlung Oskar

156 Reinhart am Römerholz
אוֹפֶּנהָיים ,מֶֶרט 73 Oppenheim, Meret
אופני הרים 286
אופניים 309 ,307
השכרה 309 ,286
אופניים ,רכיבה על 307 ,287 ,286

אופרה

בית האופרה )ציריך( Opernhaus
172 ,168
ז'נבה 104 Geneva

פסטיבל האופרה של אָבאנש

31 Avenches Opera Festival
אוֹרטאנס ,מלכת הולנד Hortense,
183 Queen
אוּרי ,האלפים של 222 Uri Alps
אוּריסיקינוס הקדוש 133 Ursicinus, St
אוּרי )קנטון( 224 ,207 ,35 Uri
אוּרירוֹטשטוֹק 229 Urirotstock
אוֹרלוֹז' פל ֶרי )ז'נבה( Horloge Fleurie
97
אוֶֹרלי ,ג'וּזֶפֶּה אנטוניו פֶליצֶ'ה Orelli,
G.A.F. 215
אוֶֹרלי ,כּריסטוֹפוֹרוֹ Orelli, Christoforo
215
אוֶֹרלי ,משפחת 215 ,214 Orelli family
אוּרנ ֶרז ֶה 224-5 Urnersee
אוּרנ ֶש 188 Urnäsch

אוֹרקֶסטְר דֶה ל ָה סוויס רוֹמאנד

Orchestre de la Suisse Romande
104
אוּשי 117 Ouchy
אוֹשינ ֶנז ֶה 82 Oeschinensee
אָזאם ,אֶגיד קווירין Asam, Egid Quirin
227 ,226
אָזאם ,קוֹסמאס דאמיאן Asam, Cosmas
226 Damian
ֶאזֶ'ני ,הקיסרית 183 Eugenie, Empress
אֶז ֶניֶיה ,פירמידות Euseigne, Pyramides
d’ 88
ָאטֶליֶיה הֶרמן האל ֶר )ציריך( Atelier
Hermann Haller 168�9
איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן Yverdon�les�Bains
290 ,128
מלונות 252
מסעדות 276
איבֵריאָה ,בּארתוֹלוֹמֵיאוֹ דָה Ivrea,
215 Bartolomeo da
איזוֹל ֶה די בּריסאגוֹ Isole di Brissago
216
)ה(איחוד האירופי 43 European Union
איטאל�ֶרדינג ,בית )שוִיץ( �Ital�Reding
225 Haus

איטינג ֶן 182 Ittingen
איטלקית 18 ,15
אָיי 121 ,119 Aigle
מלונות 249
מסעדות 273
אָייג ֶר )הר( 79 ,68 The Eiger
אָיינזידֶלן 226-7 Einsiedeln
מלונות 258
מסעדות 282
איינשטיין ,אלברט Einstein, Albert
55 ,20
בית איינשטיין )ברן( 55 Einsteinhaus
איכות הסביבה 21
סקי 288
איל רוּסוֹ )ז'נבה( 97 Île Rousseau

אינדקס
אינטלקטואלים 19�20
אינטראניָה 218 Intragna
מלונות 258
מסעדות 282
אינטֶרלאקֶן 75 Interlaken
מלונות 245�6
מסעדות 270
פסטיבלים 31
אינטרנט 301
אִין ,נהר 200 Inn, River
אינפרנו ,טריאתלון Inferno Triathlon
31

אינ ֶרטקירכ ֶן 79 Innertkirchen
אירוח כפרי 243
אירו ,מעבר ל 298
אירועים 30-33
אכסניות 243
אכסניות נוער 243
אָלבֶּרכט הראשון 152 Albrecht I
אֶל גֶרקוֹ 156 El Greco
אָלטדוֹרף 224 ,207 Altdorf
מלונות 257
מסעדות 282
אָלטֶה קאנצלאי )צוֹפינג ֶן( Alte Kanzlei
151
אָלטֶס צוֹיגהָאוּס )סוֹלוֹטוּרן( Altes
72 Zeughaus
אָלטֶס צוֹיגהָאוּס )שאפהָאוּזֶן( Altes
180 Zeughaus
ָאל ֶטש ,קרחון ,17 ,10 Aletsch Glacier
91 ,24
אליפות שווייץ הפתוחה בטניס Swiss
31 Open
אל ֶמאנים 150 ,125 ,35 Alemani
אָלפּאָאוּפצוּג 90 ,31 Alpaufzug
אָלפּ אוֹטָה 201 Alp Ota

)ה(אלפים

היווצרות 24�5
נהיגה 307
נופים 22�3
אָלפּנאכשטאט 229 Alpnachstad
אֶלפֶּרכילבּי 32 Älplerchilbi
אָלפּשטָיין ,רכס 188 Alpstein massif
אמבולנסים 297
ֶאמֶה ,נהר 71 Emme, River
אמנויות 19�20

אמנות מודרנית ,מסלול )לאבֶרטֶצוֹ�
בִּריוֹנ ֶה( Modern art trail,
219 Lavertezzo�Brione
אמנות ,קניות
ברן 65 ,64
ז'נבה 107
ֶאמֶנטאל 71 Emmental

אמנים 20
אמנת האלפים 21 Alpine Convention
אמנת ז'נבה 99 Geneva Convention

)ה(אמפיתיאטרון הרומי )אָבאנש(
125 Ampitheatre, Roman
ָאמֶרטֶנשפּיץ 82 The Ammertenspitz
אֶנגאדין ,עמק 200 ,11 Engadine Valley
מוזיאון אֶנגאדין )סן מוֹריץ( Museum
204 Engiadinais
מרתון הסקי של אֶנגאדין Engadine
30 Ski�marathon
אֶנג ֶלבֶּרג 229 Engelberg
מלונות 258
מסעדות 282
סקי 289 ,288
אֶנג ֶלבֶּרג ֶר אָה ,נהר Engelberger Aa,
229 River
אֶנגסטליג ֶנטאל 82 Engstligental
אֶנגסטליג ֶנ ֶפל ֶה 82 Engstligenfälle

)ה(אנדרטה הלאומית )ז'נבה(

97 Monument National
אָנדֶרמאט 223 Andermatt
מלונות 257�8
סקי 289
אנדרסן ,הנס כריסטיאן Andersen,
120 Hans Christian
אנה�זָייל ֶר�בּרוּנ ֶן )ברן( �Anna�Seiler
55 Brunnen
אנה לבית הבסבורג ,המלכה Anna of
144 Habsburg, Queen
אנה פיוֹדוֹרוֹבנ ָה ,הדוכסית הגדולה Anna
101 Feodorovna, Grand Duchess
אֶנזינג ֶר ,מתיאוס 58 Ensinger, Matthäus
אָנקֶר ,אלברט ,131 ,56 Anker, Albert
170 ,156
אנרי ,הדוכס מרוֹאָן Rohan, Henri
99 Duc de
אנתרופוסופיה 150
אֶס�בּאן 308
אֶסטאבאיֶיה�ל ֶה�לאק �Estavayer�le
125 Lac
מלונות 249
אספת הברית 48 ,39 ,18
אֶסקאליֶיה דוּ מארשֶה )לוזאן( Escaliers
112 ,111 du Marché
אָסקוֹנ ָה 217 ,216 Ascona
מסעדות 282
אָפוֹלטֶרן 71 Affoltern
ָאפֶּנצֶל 188-9 Appenzell
מלונות 255
מסעדות 279
פסטיבלים 33 ,31 ,30
קנטון 188 ,177 ,38

ָאפֶּנצֶל ,המוזיאון לפולקלור )שטָיין(
Appenzeller Folklore Museum
189 ,188

ָאפֶּנצֶל ,מחלבת התצוגה )שטָיין(

189 ,188 Appenzeller Showcase
אקלים 294 ,31-3 ,22
תחזית מזג�אוויר 297
אָקסאָלפּ 78 Axalp
אֶקספּוֹ�וינ ָה )ציריך( 32 Expovina
אֶראסמוּס 138 Erasmus
אָרבּוֹן א279 Arbon
אָר בּרוּ 116 Art Brut
אָר בּרוּ ,אוסף )לוזאן( Collection de
116 l’Art Brut
אָרדֶץ 200 Ardez
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אָרוֹז ָה 191 Arosa
מלונות 255
מסעדות 279
ארוחת בוקר 261
אָרוֹל ָה 88 ,85 Arolla
אָרט באזל 138 ,31 ,19 Art Basel

אֶרינג ֶרטאל ראוואל ד'אֶֶרן
ארכיאולוגיה
אָאוּגוּסטָה ָראוּריקָה Augusta Raurica
150

האוסף הארכיאולוגי )אוניברסיטת
ציריך( Archäologische Sammlung
)168 (Zürich University
המוזיאון הרומי ) ָאבֶנש( Musée

125 Romain
המוזיאון הרומי )לוזאן( Musée
117 Romain

המוזיאון הרומי )קָייז ֶראָאוּגסט(
150 Römermuseum

המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית
)מארטיני( Musée Archéologique
84 Gallo�Romain
המוזיאון לעתיקות )באזל(
143 Antikenmuseum

לאטֶניוּם ,הפארק והמוזיאון
לארכיאולוגיה של נ ֶשאטֶל Látenium,
Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel

מוזיאון הקנטון לארכיאולוגיה )סיוֹן(

86 Musée Cantonal d’Archéologie

מעגל אבנים ניאוליתי )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(

128 Neolithic stone circle

ראוגםמוזיאונים וגלריות
אֶרלאך 70 Erlach
אֶרלאך ,הירונימוס פון Erlach,

59 Hieronymus von
אֶרלאכ ֶרהוֹף )ברן( 59 Erlacherhof
אֶרל ֶנבּאך 83 Erlenbach
אֶֶרמאנס 85 Hérémence

ארמונות
בּישֶפליכ ֶר הוֹף )כוּר( Bischöflicher
194 Hof

פּאלאצוֹ אָלבּריצ'י )פּוֹסקיאבוֹ(

201 Palazzo Albricci

פּאלאצוֹ ֶדל ָה קוֹנפֶֶרנצָה )לוקארנו(

214 Palazzo della Conferenza
פּאלאצוֹ פראנצוֹני )צֶ'ביוֹ( Palazzo
218 Franzoni
פּאלאצוֹ פֶרטוֹריוֹ )צֶ'ביוֹ( Palazzo
218 Pretorio
פּאלאצוֹ ריבָה )לוגאנו( Palazzo Riva
212
פאל ֶה דֶה רוּמין )לוזאן( Palais de
113 Rumine
פֶּטי פּאל ֶה )ז'נבה( 100 Petit Palais

פרוֹיל ֶרפּאלאסט )נֶפֶלס(
190 Freulerpalast

קאז ָה גראנדָה )סטאמפָּה( Casa
204 Granda
קאז ָה דֵיי קאנוֹניצ'י )לוקארנו( Casa
215 dei Canonici
שאטו דֶה ֶדל ֶמוֹן Château de
133 Delémont
שטוֹקאלפֶּר )בּריג( Stockalper Palace
91
)ה(אֶרמיטאז' ,קרן )לוזאן( Fondation de
116 l’Hermitage
אָרפּ ,הנס )ז'אן( ,167 Arp, Hans
217 ,215
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אָרפּ ,ז'אן 185 Arp, Jean
אֶשי 74 Aeschi
ֶאשֶר ,אלפרד 158 Escher, Alfred

בּ

אדֶן 154-5 ,135 ,11 Baden
מלונות 252
מפה 155
מסעדות 276
בּאד פּ ֶפּפֶרס 190 Bad Pfäfers
בּאד ראגאץ 290 ,190 Bad Ragaz
מלונות 255
מסעדות 280
באזל 138-47 ,11 Basel
היסטוריה 36�7
הנסיכים�ההגמונים 133
מלונות 252�3
מסעדות 276�7
מפה :מרכז העיר 139

מפת רחובות מאוירת :העיר
העתיקה 140�41
פסטיבלים 138 ,30�33
קנטון 135 ,67 ,38
באזל וורלד 30 Basel World
בֶּ ָאטֶנבֶּרג 75 ,19 Beatenberg
בּאיֶיל ֶר ,הילדָה ואֶרנסט Beyeler, Hilda

150 and Ernst
בּאיֶיל ֶר ,קרן )ריאֶן( 150 Fondation Beyeler

בּאיֶיר ,מוזיאון השעונים )ציריך(

164 Uhrenmuseum Beyer
בּאכאלפּז ֶה 82 ,22 Bachalpsee
בּאך ,פסטיבל )לוזאן( 32 Bach Festival
בּאליֶרה )פָראוּנפֶלד( 182 Baliere

בּאל ֶנבֶּרג ,המוזיאון השוויצרי הפתוח
Ballenberg, Swiss Open Air
80-81 ,27 Museum
בּאלצֶרס 192 Balzers
באנג'י ,קפיצות 286
בּאנהוֹפשטראסֶה )ציריך(
164-5 ,11 Bahnhofstrasse
בּאראז' דֶה ל ָה גראן דיסֶנס Barrage de
85 la Grande Dixence
בּאראז' דֶה מוֹבוּאָזאן Barrage de
85 Mauvoisin
בארוקית ,אדריכלות 27
בּארפיסֶרפּלאץ )באזל( Barfüsserplatz
140
בגןדרומי )בּוֹנאר( 57
בד�אנד�ברקפסט 242�3
בֶּדֶלי 75 Bödeli
בּוֹביס ,משפחה 124 Bovys family
בּוֹדמֶר ,פאול 166 Bodmer, Paul
בּוֹד ,משפחה 129 Baud family
בּוֹדֶנז ֶה 183 Bodensee

בוטאנייים ,גנים ראופארקים וגנים
בּוֹטָה ,מריו 20 Botta, Mario
מוֹנטֶה טאמארוֹ ,קפלה Monte
210 Tamaro chapel

קיֶיז ָה די סן ג'ובני בּאטיסטָה )מוֹניוֹ(

218 Chiesa di San Giovanni Battista
בּוּל 274 Bulle
בּוֹלטיג ֶן 83 Boltigen
בּוֹל )סאנקט גאל ֶן( 184 Bohl
בּוֹנאר ,פייר 157 Bonnard, Pierre
בגןדרומי57
בּוּנדֶסהָאוּס )ברן( ,48 Bundeshaus
54-5
בּוּנדֶספּלאץ 54 ,52 Bundesplatz
בּוֹניבאר ,פרנסואה Bonivard, Franćois
123 ,122
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בּוּניוֹן ,שארל�ז'וּסט �Bugnion, Charles
116 Juste
בּוֹנקוּר 273 Boncourt
בּוֹסיוֹן ,פרנסואה 113 Bocion, Franćois
בּוּרבּאקי ,פנורמה )לוצרן( Bourbaki
237 Panorama
בּוּרגדוֹרף 71 Burgdorf
בורגונים 36 ,35
בּוּרקהארט ,י .רBurckhardt, J.R. 142 .
בטיחות 296

בטיחות

הליכה וטיפוס הרים 297 ,285
בטיחות אישית ובריאות 292�3
בּיאסקָה 219 Biasca
בּיביוֹ 255 Bivio

בידור

ברן 62�3
ז'נבה 104�5
ציריך 172�3
בּיז22 Bise

ביטויים ומלים בסיסיות

בּיטשהוֹרן ,רכס 91 Bietschhorn range
בייקון ,פרנסיס ,150 Bacon, Francis
213
ביירון ,לורד 123 ,120 ,117 Byron, Lord
בּיל/בּיֶין 70 ,18 Biel/Bienne
בּיל מקס 20 Bill, Max
בּיל ֶרז ֶה 70 ,18 Bielersee
בּיס דוּ רוֹ 88 Bisse du Roh
בּירגי ,יוֹסט ,גלובוס 163 Bürgi, Jost
בּירגל ֶן 224 ,207 Bürglen
בּירג ֶנשטוֹק 228 Bürgenstock
מסעדות 282
בירה 266
בירוא יערות 22 ,21
בּירל ֶה ,אמיל גBührle, Emil G. 169 .

בית�הגילדה צוּר מָייזֶן )ציריך(

165 Zunfthaus zur Meisen

בית הטבילה ,ריבָה סן ויטאל ֶה

211 Baptistery, Riva San Vitale
בית וינקֶלריד )שטאנס( Winkelriedhaus
229
בּל ָאוּז ֶה 82 Blausee
בּלאטֶן 67 Blatten
בֶּל ָה טוֹל ָה 89 Bella Tola
בֶּל ָה לוּאי 88 Bella Lui
בּלימליזאלפּהוֹרן 82 The Blümlisalphorn
בֶּלינצוֹנ ָה 220-21 ,205 ,47 Bellinzona
מלונות 258
מפה 221
מסעדות 282

במקרה חירום

בנקים ובנקאות 298 ,42 ,19
בסט ווסטרן 243 ,242 Best Western
בצל ,פסטיבל )ברן( 32 Onion Festival

בקבוקי בירה ,מוזיאון )סאנקט גאל ֶן(

185 Bierflaschen Museum
בֶּקלין ,ארנולד Böcklin, Arnold
בתולותיםמשחקות146
מלחמה170
בֶּקֶנריט Beckenried
מלונות 258
מסעדות 282
בקתות הרים 289 ,27
בקתות הרים 243
בקתותלבנות )ואן גוך( 171
בקתות סקי 289
בראהמס ,יוהנס 172 Brahms, Johannes
בָּראוּנוואלד 189 Braunwald

בראון ,סידני 155 Brown, Sidney
בּראמאנטינוֹ 215 Bramantino
בּראמבּריאֶש 196 Brambrüesch
בּראן 274 Brent
בּראנדיס ,אוֹרטיליבּ פון Brandis,
197 Ortileb von

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

92 Mausolée
בּראנקוּזי ,קונסטנטין Brancusi,
157 Constantin
ציפורבחלל171
בּראק ,ז'ורז' 185 ,56 Braque, Georges
בֶּרג ֶה ,אברהם�לואי Breguet,
132 Abraham�Louis
בּרוּג 152 Brugg
בּרוּנ ֶן 225 Brunnen
מלונות 258
בּרוּנ ֶר 55 Brunner, Caspar
בריאות 296-7
מרכזי טיפולים 290-91
בּריג 90-91 Brig
מלונות 245
בִּריוֹנ ֶה )וֶרצאסקָה( (Verzasca) Brione
219
בָּרייטֶן אוֹבּ מֶֶרל 269 Breiten ob Mörel
ברים 260
בּרינץ 78 Brienz
בּרינץ�רוֹטהוֹרן בּאן Brienz�Rothorn
78 ,28 Bahn
בּרינצֶרז ֶה 78 ,68 Brienzersee
בּרינצֶר רוֹטהוֹרן 78 Brienzer Rothorn
בּרינ ֶר ,יאקוֹבּ 156 Briner, Jakob
בּריסאגוֹ 216 Brissago
ברן 49-65 ,46 ,10 Bern
בידור 62�3
היסטוריה 49 ,39 ,37
המופע 60 Bern Show
העיר העתיקה 52-3 ,13 ,10
מלונות 244
מסעדות 268�9
מפה 50�51

מפת רחובות מאוירת :העיר
העתיקה 52�3
פסטיבלים 62 ,30�33
קנטון 67 ,35
קניות 64�5
ברנארד הקדוש ממאנתוֹן ,ההגמון של
אָאוֹסטָה Menthon, Bernard of,
84 Bishop of Aosta
בֶּרנארדוּס הקדוש 84 Bernard, St

ברן ,המוזיאון לתולדות )ברן/אוֹבֶּרהוֹפֶן(

Bernisches Historisches Museum
129 ,75 ,61
בֶּרנוּלי ,יאקוֹבּ ויוהן Bernoulli, Jakob
138 ,38 and Johann
בֶּרנוֹ ,נהר 219 Brenno, River
בֶּרנ ֶז 121 Berneuse

בֶּרנ ֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד ,ראומיטֶלאנד ,ואל ֶה
ובֶּרנֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד
בֶּרנינ ָה אקספרס 29 Bernina Express
בֶּרנינ ָה ,מעבר 201 Bernina Pass
בֶֶּרנפּלאץ )ברן( 64 ,54 ,52 Bärenplatz
בֶּר פון בּילדשטָיין ,יוהן מיכאל Beer von
186 Bildstein, Johann Michael
בֶּרשיס 190 Berschis
ברתולד החמישי ,הדוכס לבית צֶרינג ֶן
Berthold V, Duke of Zähringen
55 ,49

בתולות־יםמשחקות )בֶּקלין( 146
בתי הארחה 289 ,242-3
בתי חולים 297

בתי כלבו

ברן 65
ז'נבה 107 ,106
ציריך 175
בתי מרקחת 297

בתי עירייה

אוֹטֶל דֶה ויל )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן( Hôtel
128 de Ville
אוֹטֶל דֶה ויל ) ֶדל ֶמוֹן( Hôtel de Ville
133
אוֹטֶל דֶה ויל )ז'נבה( Hôtel de Ville
99
אוֹטֶל דֶה ויל )נ ֶשאטֶל( Hôtel de Ville
131
אוֹטֶל דֶה ויל )סיוֹן( 87 Hôtel de Ville
אוֹטֶל דֶה ויל )פריבּוּר( Hôtel de Ville
126
פּאלאצוֹ צ'יביקוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( Palazzo
220 Civico
פּאלאצוֹ צ'יביקוֹ )לוּגאנוֹ( Palazzo
212 Civico
קיסנאכט אָם ריגי Küssnacht am
228 Rigi
ראטהָאוּס )באזל( ,134 Rathaus
140 ,139
ראטהָאוּס )בּיל/בּיֶין( 70 Rathaus
ראטהָאוּס )ברן( 60 ,53 ,49 Rathaus
ראטהָאוּס )וינטֶרטוּר( 156 Rathaus
ראטהָאוּס )כוּר( 195 Rathaus
ראטהָאוּס )לוצרן( ,234 ,27 Rathaus
236
ראטהָאוּס )סוֹלוֹטוּרן( 73 Rathaus
ראטהָאוּס )צוּג( 228 Rathaus
ראטהָאוּס )צוֹפינג ֶן( 151 Rathaus
ראטהָאוּס )ציריך( 167 Rathaus
ראטהָאוּס )שאפהָאוּזֶן( 180 Rathaus
ראטהָאוּס )שוִיץ( 225 Rathaus
ראטהָאוּס )שטָיין�אָם�ָריין( Rathaus
182
שטאטהָ�וּס )בּאדֶן( 154 Stadthaus

ג אז ,הפסטיבל הבינלאומי )ברן(
30 International Jazzfestival

ג'אז
פסטיבל הג'אז הבינלאומי )ברן(
62 ,30 International Jazz Festival
פסטיבל הג'אז )ציריך( Jazz Festival
32
) Marians Jazzroomברן( 63

פסטיבל הג'אז של מוֹנטֶרה

120 ,31 ,19 Montreux Jazz Festival
ציריך 173
גאלוס 184 Gallus

גאלוּספּפוֹרטֶה )המינסטֶר ,באזל(

144 Galluspforte
גאנדִריָה 211 Gandria

גאנסאָבּהָאוּאֶט )זוּרז ֶה( Gansabhauet
32
ג'אקוֹמֶטי ,אָאוּגוּסטוֹ Giacometti,
Augusto
פָראוּמינסטֶר )ציריך( Fraumünster
166
גרוֹסמינסטֶר )ציריך( Grossmünster
167
הכנסייה הקהילתית ) ָאדֶלבּוֹדֶן( 82
סטאמפָּה 204 Stampa

קירכ ֶה סאנקט יאקוֹבּ )קלוֹסטֶרס(

191 Kirche St Jacob

קירכ ֶה סאנקט מרטין )כוּר( Kirche St
194 Martin
ג'אקוֹמֶטי ,אלברטו Giacometti, Alberto
196 ,185 ,170 ,157 ,20
דייגו43
סטאמפָּה 204 Stampa
ג'אקוֹמֶטי ,ג'ובאני Giacometti,
196 ,156 ,113 ,72 Giovanni
גארבו ,גרטה 129 Garbo, Greta
גבינה 264-5
אמנטל 71 Emmental
ייצור 264 ,19
ל ָה מֶזוֹן דֶה גרוּיֶיר La Maison du
124 Gruyère

מחלבת התצוגה ָאפֶּנצֶל )שטָיין(
189‘ ,188 Appenzeller Showcase
מכירה וייצוא 265
סוגי גבינות 265
קלוֹסטֶר )אֶנג ֶלבֶּרג( 229 Kloster
קניית גבינות )ז'נבה( 107
גוֹג ֶן ,פול 169 ,155 Gauguin, Paul

היריד146
גווארדָה 200 ,176 Guarda
גוויזאן ,הגנרל אנרי Guisan, General
42�3 Henri
גוֹטליבֶּן 183 Gottlieben
גוּטֶנבֶּרג ,מוזיאון )פריבּוּר( Gutenberg
127 Museum
גוֹיָה ,פרנסיסקו דֶה Goya, Francisco
156 de
גולדן פאס אקספרס Golden Pass
304 Express
גוֹלדסוויל ,טירה 78 Goldswil castle
גולף 287 ,286

טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף

32 European Masters
ג'וּמאליוֹ 218 Giumaglio
גוֹפֶּנשטָיין 82 Goppenstein
גוּרטֶנפסטיבל )ברן( 62‘ Gurtenfestival
ג'וֹרניקוֹ 219 Giornico
קרב 221
גוֹרנ ֶרגל ֶטשֶר 90‘ Gornergletscher
גוֹרנ ֶרגראט 89 Gornergrat
גותית ,אדריכלות 26
גיאולוגיה 24�5

ג'ארדינוֹ דֵיי גי ָאצָ'אי )קאבאליָה(
201 Giardino dei Ghiacciai

גל ֶטשֶרגארטֶן )לוצרן(

237 Gletschergarten

)ה(מוזיאון לגיאולוגיה ,טירת ז ֶדוֹרף
224 museum, Seedorf castle
המרכז לגיאולוגיה ולקרחונים )ל ֶז
אוֹדֶר( Geology and Glacier Centre
88

גיטרהעלשולחןעםרגלאחת
פיקאסו( 171

גָייג ֶנבָּאוּשוּל ֶה )בּרינץ( Geigenbauschule
78
גָייס 188 Gais
גילאן ,איאן 121 Gillan, Ian
גיסבּאכ ֶפל ֶה 78 Giessbachfälle
ג ירפהבוערת )דאלי( 147
גלאזי ,מוזיאון )הֶרגיסוויל( Glasi
229 Museum
גלארוּס 189 Glarus
מסעדות 280
פסטיבלים 30

315

קנטון 177 ,35
גלגלי�שיניים ,רכבות Rack railways
28�9
בּרינץ�רוֹטהוֹרן בּאן Brienz�Rothorn
78 ,28 bahn
גוֹרנ ֶרגראט 89 Gornergrat
יוּנגפָראוּ והאזור ,75 Jungfrau region
79
פּילאטוּס 229 Pilatus
ריגי�קוּלם 225 Rigi�Kulm
שיניג ֶה פּלאטֶה ,29 Schynige Platte
75
גלובוס ,חנות Globus
ברן 65
ז'נבה 107 ,106
ציריך 175
גל ֶטשֶרגארטֶן )לוצרן( Gletschergarten
237
גליס 91 Glis
גל ֶרניש ,רכס 189 Glärnisch massif
גלשני רוח 287 ,286
ג ֶמי ,מעבר 89 Gemmi Pass
ג ֶ'נארדיני ,בית )סוֹנוֹניוֹ( Casa Genardini
219

גני חיות ופארקים לחיות�בר
בֶֶּרנגראבֶּן )ברן( ,10 Bärengraben
60

גן החיות דֶלהֶלצלי טירפּארק )ברן(
63 Dählhölzli Tierpark Zoo
הארדֶר 75 Harder

פארק דֶה ל'אֶרמיטאז' )לוזאן( Parc
116 de l’Hermitage

גנים ,ראופארקים וגנים
ג ֶסל ֶר ,הרמן ,37 Gessler, Hermann
224�5
גָראוּאֶס הָאוּס )כוּר( 195 Graues Haus
גָראוּבּינדֶן ,קנטון ,39 Graubünden
194 ,177
ראוגםמזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן
גראן סן בֶּרנאר ,מעבר�הרים Grand St
84-5 ,10 Bernard Pass
גראנד פּלאס )וֶבֶה( 120 Grande Place
ג ֶראניֶינמרקט )ברן( 64 Geranienmarkt
גראנסוֹן 129 Grandson
קרב 129
גראנפֶה ,גשר�רכבת Grandfey
28 viaduct

גרגוריוס העשירי ,אפיפיור Gregory X,
114 Pope
גרוֹט דֶה ואלוֹרבּ Grottes de Vallorbe
129
גרוּיֶיר 124 ,11 Gruyères
מלונות 249-50
מסעדות 275
גרוֹסבאזל ,רובע )באזל( Grossbasel
138 district
גריטשאלפּ 83 ,82 Grütschalp
גרימאנץ 89 Grimentz
גרימז ֶל ,מעבר�הרים ,90 Grimsel Pass
245 ,222
גרינדֶלוואלד 82 ,79 Grindelwald
מלונות 246
פסטיבל השלג העולמי World Snow
33 Festival
גרינ ֶוואלד 156 Grünewald

ג ֶֶרכטיגקָייטסבּרוּנ ֶן )ברן(

59 Gerechtigkeits–brunnen

ג ֶֶרכטיגקָייטסגאסֶה )ברן(

64 ,59 ,53 Gerechtigkeit–sgasse

א י נ ד ק ס

316

גֶרכ ֶן 269 Grächen
גרמנית 18 ,15
ג ְשטאד 83 Gstaad
טורניר הטניס 31
מלונות 245
מסעדות 270
סקי 289 ,288
גשם 32
גֶשֶנ ֶן 223 Göschenen

גשרים

אָלטֶה בּריקֶה )אוֹלטֶן( 70 Alte Brücke
הוֹלצבּריקֶה ) ֶאמֶנטאל( 71 Holzbrücke
הוֹלצבּריקֶה )בּאדֶן( ,135 Holzbrücke
154
מוֹנבּיז'וּבּריקֶה )ברן( Monbijoubrücke
54
מיטל ֶֶרה ָריינבּריקֶה )באזל( Mittlere
140 ,139 Rheinbrücke

מינסטֶרבּריקֶה )ציריך(

161 Münsterbrücke
נידֶגבּריקֶה )ברן( 59 Nydeggbrücke
פּוֹן דֶה ברן )פריבּוּר( Pont de Berne
127

פּוֹנטֶה דֵיי סאלטי )ליד לאבֶרטֶצוֹ(
219 ,44�5 Ponte dei Salti
קאפֶּלבּריקֶה )לוצרן( Kapellbrücke
235 ,232 ,11
שפּרוֹיֶירבּריקֶה )לוצרן(

233 Spreuerbrücke
ג ֶ ֶתאָנוּם )דוֹרנאך( 150�5 Goetheanum
גֶתֶה ,יוהן וולפגנג פון Goethe, Johann
150 Wolfgang von

ד

אבוֹס 191 Davos
אירועים 33
מלונות 255�6
מסעדות 280
סקי 289 ,288
דאבֶל ,ז'אן 113 Davel, Jean
דאדא ,תנועה אמנותית 167
ד'אוֹסוֹ ,לאגוֹ Osso, Lago d’ 205
דאלי ,סלבדור 147 Dalí, Salvador
ֶדבֶליֶיה 274 Develier
ֶדג ָה ,אדגר ,155 ,73 Degas, Edgar
213 ,169 ,156
דֶה בֶּז ,תיאודור 100 Bèze, Théodore de
דואר 301
דואר ,אוטובוסים 307
דוּבּוּפֶה ,ז'אן 116 Dubuffet, Jean
דובים 60 Bears
דובים ,פארק )ברן( 60 ,10 Bears Park

דודמציגלשאולאתראשושלגוליית

רמברנדט( 147
דוֹיטש ,ניקלאוס מנואל Deutsch,
56 Niklaus Manuel
דוֹיל ,סר ארתור קונאן Doyle, Sir
79 Arthur Conan
דוֹם )הר( 90 The Dom
דוֹמוֹדוֹסוֹל ָה 218 ,91 Domodossola
דוּנאן ,אנרי 101 ,42 ,39 Dunant, Henri
דוּפוּר ,הגנרל 100 Dufour, Général
דוּפוּרשפּיצֶה 90 Dufourspitze
דוֹרנאך 150-51 Dornach
קרב 36
מסעדות 277
דיאָבוֹלֶצָה 201 Diavolezza
דיאגיל ֶב ,סרגיי 103 Diaghilev, Sergei
דיומא ,אלכסנדר Dumas, Alexandre
130
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דייגו )ג'אקוֹמֶטי( 43
דימיטרי )ליצן( 218 Dimitri
דיסטֶלי ,מרטין 70 Disteli, Martin
דיפ פרפל 121 Deep Purple
דיר ,אנטון 186�7 Dirr, Anton
דיֶרנמאט ,פרידריך Dürrenmatt,
19 Friedrich
דֶלאקרוּאָהֶ ,אזֶ'ן Delacroix, Eugène
169 ,146

דֶלהֶלצלי טירפּארק ,גן חיות )ברן(

63 Dählhölzli Tierpark Zoo
ֶדל ֶמוֹן 133 Delémont
מלונות 249
מסעדות 274
דלתות נוי 27
דנקן ,דיוויד דאגלאס Duncan, David
236 Douglas
ֶדסֶר ,אוֹגוּסט 153 Deusser, August
דָרייבּינדֶנשטָיין 196 Dreibündenstein
דָריי שוֶוסטֶרן ,רכס Drei Schwestern
193 massif

דרמה ,ראותיאטרון
דת 18

הָ

אוּס צוּם זאפראן )ציריך( Haus zum
167 Safran
הָאוּס צוּם צימֶרלוֹיטֶן )ציריך( Haus zur
167 Zimmerleuten
הָאוּס צוּם קירשגארטֶן )באזל( Haus
142 zum Kirschgarten
הָאוּס צוּם רידֶן )ציריך( Haus zur
167 Rüden
הָאוּס צוּם ריטֶר )שאפהָאוּזֶן( Haus zum
180 Ritter
הָאוּס צוּר לינדֶה )קָייז ֶרשטוּל( Zur
153 Linde
האנלוֹז ֶר�בּיל ֶר ,הֶדי וארתור �Hahnloser
157 Bühler, Hedy and Arthur
האסירמשִיוֹן )לורד ביירון( 123 ,117
האסל ֶה�ריאֶגז ָאוּ 71 Hasle�Rüegsau
הארדֶר 75 Harder
הבסבורג ,אליזבת פון Habsburg,
152 Elizabeth von
הבסבורג ,הרוזן ראדֶבּוֹט פון Habsburg,
152 Count Radbot von
הבסבורג ,שושלת Hapsburg dynasty
35�8
הג ונגל )רוּסוֹ( 146
הוגנוטים 132 ,40 ,38 Huguenots
הוֹדל ֶר ,פרדיננד ,20 Hodler, Ferdinand
196 ,170 ,157 ,156 ,131 ,73 ,54

המוזיאון האלפיני של שווייץ )ברן(

Schweizerisches Alpines Museum
61
הנבחר56

רהיטים ,המוזיאון לאמנות

ולהיסטוריה )ז'נבה( furniture, Musée
103 d’Art et d’Histoire
הוֹהֶנטֶנג ֶן 153 Hohentengen
הוּטשטוֹק 229 Hutstock
הוֹלבָּיין ,הנס 156 ,72 Holbein, Hans
ישוהמת147
הוֹלצבּריקֶה ) ֶאמֶנטאל( 71 Holzbrücke
הוֹלצבּריקֶה )בּאדֶן( ,135 Holzbrücke
154
הוּס ,יאן 183 Huss, Jan
הוֹספֶּנטאל 223 Hospental
הוקי קרח ,גביע שפֶּנגל ֶר )דאבוֹס( �Ice
33 hockey, Spengler Cup

הוקֶנהוֹרן )הר( 82 The Hockenhorn
הוֹרג ֶן 277 Horgen
הוֹרנוּנג ,סמואל 91 Hornung, Samuel
הוֹרנוּסֶן 20 Hornussen
)ה(חג הלאומי 31
החזר מע"מ 298�9
הידרוספיד 286 Hydrospeeding
היידיבתההרים )יוהנה ספּירי( ,11
190-91
הָיינץ ,דניאל 58 Heintz, Daniel
היינריך השני ,קיסר Heinrich II,
182 ,145 Emperor
הילטֶרפינג ֶן 74 Hilterfingen
הינטֶרהָיין ,נהר 205 Hinterrhein, River
היסטוריה 35-43
ברית הקנטונים 38 ,36 ,35
המאבק לעצמאות 36�7
המאה ה�Twentieth Century 20
42�3
הפדרציה השוויצרית Swiss
39 Federation
הרפובליקה ההֶלוֶוטית Helvetic
39 Republic
הרפורמציה 38 Reformation
מלחמת האזרחים 39
פרהיסטוריה 35

היסטוריה ופולקלור ,מוזיאון

)סאנקט גאל ֶן( Historisches und
185 Völkerkunde–museum
הֶלגרוֹטֶן )בּאר( 209 Höllgrotten
הֶלוֶוטים 124 ,35
הֶלוֶוטית ,רפובליקה 39

הליכה ראוטרקים

הליקופטרים ,סקי באמצעות 289
הֶלמהָאוּס )ציריך( 166 Helmhaus
הֶלמֶר ,הרמן 168 Helmer, Hermann
המוזיאון האזורי )אוּנטֶרזֶאֶן( �Turistik
75 museum der Jungfrau Region
המוזיאון האזורי לאמנות )כוּר( Bündner
196 Kunstmuseum
המוזיאון האזורי לטבע )כוּר( Bündner
196 Naturmuseum
המזחשלרובעפּאקיבז נבה )קוֹרוֹ( 103
המינגוויי ,ארנסט Hemingway, Ernest
120

המכון הפדרלי לטכנולוגיה )ציריך(
Eidgenössische Technische
168 Hochschule

המכון הפדרלי לטכנולוגיה )ציריך(

Federal Institute of Technology
168 ,20
המשפחההקדושה )רובנס( 171
הנבחר )הוֹדל ֶר( 56

הנחות

כרטיסי אורח 242 guest cards
כרטיסי הנחה לנסיעות ,308 ,304�5
309
סקי�פאס 288
ֶהסֶה ,הרמן 19 Hesse, Hermann
הֶפלי )שטאנס( 229 Höfli
הקולנוע )קול ֶקטיף ד'אָנפאן( 116
הֶרגיסוויל 229 Hergiswil
מלונות 258
הֶריז ָאוּ 188 Herisau
הֶרנלי 191 Hörnli
הרצוג ,ז'אק 20 Herzog, Jacques
השואה 43
השכרת רכב 307

ו

אגהָאוּס )סאנקט גאל ֶן( Waaghaus
184
ואדוּץ 193 ,192 Vaduz
מלונות 257
מסעדות 281
ואטוֹ ,אנטואן 155 Watteau, Antoine
ואל בּאבוֹנ ָה 230�31 Val Bavona
ואל בֶּרגאליָה 204 ,47 Val Bregaglia
ואל ד'אָניביֶיה 89 Val d’Anniviers
מלונות 247
סקי 289
ואל ד'אָרוֹל ָה 88 Val d’Arolla
ואל ד'אֶֶרמאנס 85‘ Val d’Hérémence
ואל ד'אֶֶרן 88 Val d’Hérens
ואל דֶה בּאניֶיה 85 Val de Bagnes
ואל די בּל ֶניוֹ 219 Val di Blenio
מסעדות 283
ואל ֶה התחתי 67 Lower Valais
ואל ֶה וֶרצאסקָה 218�19 Valle Verzasca
ואל ֶה לֶבֶנטינ ָה 219 Valle Leventina
ואל ֶה מאג ָ'ה 218 Valle Maggia
ואל ֶה מֶזוֹלצ'ינ ָה 205 Valle Mesolcina
ואל ֶה עליון 67 Upper Valais
ואל ֶה ,קנטון 67 ,39 Valais, canton

ראוגםמיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנֶז ֶה
אוֹבֶּרלאנד
ואלוֹטוֹן ,פליקס מרחץטורקי 103
ואלוֹרבּ 128-9 Vallorbe
ואלז ֶר ,יוֹז ֶף 193 Walser, Joseph
ואל ֶנז ֶה 190 Walensee
ואל ֶנשטאט 190 Walenstadt
ואל ֶנשטאטבֶּרג 190 Walenstadtberg
ואל קאלאנקָה 205 Val Calanca
ואנ ֶנמאכ ֶר ,יוֹז ֶף Wannenmacher, Josef
186 ,184
ואסֶן 223 Wassen
ואסֶרטוּרם )לוצרן( 232 Wasserturm

ואפֶנל ָאוּף21 Waffenlauf
ואצֶרוֹל ,אנדרטה )כוּר( �Vazerol
195 Denkmal
וֶבֶה 120 ,119 Vevey
מלונות 251
וֶגיס Weggis
מלונות 259
מסעדות 283
וגנר ,ריכארד 169 Wagner, Richard
מוזיאון וגנר )לוצרן( Richard Wagner
237 Museum
וֶדֶנסוויל 277 Wädenswil
ווֹגוֹרנוֹ 218�19 Vogorno
ווייט ,ג'יליאן 20 White, Gillian
וָוייט טֶרף )סן מוריץ( 33 White Turf
ווימפֶּר ,אדוארד Whymper, Edward
90 ,89
ווֹכ ֶר ,מארקארד 71 Wocher, Marquard
הפנורמה של ווֹכ ֶר )טוּן( Wocher
71 Panorama
וולטייר 116 Voltaire
ווֹלף ,קספר 152 ,72 Wolf, Caspar
ווּלפֶָּרה 200 Vulpera
ווּפלאן�ל ֶה�שאטו Vufflens�le�Château
118 ,26
ווֹ )קנטון( 109 ,39 Vaud

)ה(וועד האולימפי הבינלאומי

International Olympic Committee
116 ,112
וורהול ,אנדי 150 Warhol, Andy
וֶזאן 190 Weesen

וֶטינג ֶן 152 Wettingen
מסעדות 278
וֶטֶרהוֹרן )הר( 82 The Wetterhorn
וִיָה מאל ָה שלוּכט )ערוץ( Via Mala
205 Schlucht
וִיָה מאל ָה שלוּכט )ערוץ( Via Mala
205 Schlucht
ויזות 294
וִייאר ,אֶדוּאָר 157 Vuillard, Édouard
וָייז ֶנהָאוּס פּלאץ )ברן( Waisenhausplatz
64 ,54
וָיינמרקט )לוצרן( 236 ,234 Weinmarkt
וָיינפֶלדֶן 281 Weinfelden, restaurants
וָייסהוֹרן 191 Weisshorn
וָייסֶנשטָיין 70 Weissenstein
וָייסֶנשטָיין ,מלון 70 Weissenstein Hotel
ויל 189 Wil
וילדהָאוּס 189 Wildhaus
וילדֶרסוויל 75 Wilderswil
מלונות 248
מסעדות 271
וילה דֵיי צֶ'דרי )בֶּלינצוֹנ ָה( Villa dei
221 Cedri
וילה וֶז ֶנדוֹנק )ציריך( Villa Wesendonck
169
וילה טוּרק )ל ָה�שוֹ�דֶה�פוֹן( Villa
133 Turque
וילה טריבּשֶן )לוצרן( Villa Tribschen
237
וילהלם טל אקספרס Wilhelm Tell
304 Express
וילהלםטל )שילר( 75
וילה פלוָֹרה )וינטֶרטוּר( 157 Villa Flora
וילה צ'אני )לוּגאנוֹ( 213 Villa Ciani
וינדיש 152 Windisch
וינטֶרטוּר 156-7 ,11 Winterthur
מלונות 253
מפה 157
מסעדות 278
וינקֶלריד ,ארנולד פון Winkelried,
229 ,151 Arnold von
ויסוּאָה 89 Vissoie
ויסקוֹנטי ,משפחה 214 Visconti family
ויץ ,קונראד 102 Witz, Konrad
ויקוֹסוֹפּראנוֹ 204 Vicosoprano
ויָרה 217 Vira
וישפּ Visp
מלונות 247
מסעדות 271
ון גוך ,וינסנט ,73 Van Gogh, Vincent
169 ,157 ,155 ,150 ,84
בקתותלבנות171
וֶנגוואלד 83 Wengwald
וֶנג ֶן 83 ,82 ,79 Wengen
מלונות 248
מסעדות 271
סקי 289
וסטפאליה ,שלום 38
וֶרבּיֶיה 85 ,10 Verbier
מלונות 247
מסעדות 271
סקי 289 ,288
פסטיבלים 30
ורד הזהב ,פרסי הטלוויזיה Rose d’Or
19 television awards
וֶרשוֹ 218 Verscio
מסעדות 283
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זאלג ֶש 88 Salgesch
ז'אן טינג ֶלי � ניקי דֶה סן פאל ,חלל
התצוגה )פריבּוּר( Éspace Jean
127 Tinguely�Nikki de St�Phalle
ז'אנ ֶֶרה ,שארל�אֶדוּאָר ראול ֶה קוֹרבּוּזיֶיה
ז'אנרישאר ,דניאל Jeanrichard, Daniel
132
זאפה ,פרנק 120 Zappa, Frank
ז'אקֶה�דרוֹ ,פייר ואנרי�לואי �Jaquet
131 Droz, Pierre and Henri�Louis
זארגאנס 190 Sargans
ז'ארדן אָנגל ֶה )ז'נבה( 97 Jardin Anglais
ז ֶדוֹרף 224 Seedorf
זֶ'ה ד'אוֹ )ז'נבה( 97 ,10 Jet d’Eau
זוֹנדֶרבּוּנד 39 Sonderbund
ז'וָּרה ,הרים 70 ,25 Jura mountains
ז'וָּרה )קנטון( 133 ,109 Jura
זוּרז ֶה 32 Sursee
זיהום הסביבה 21
זיזיקוֹן 224 Sisikon

זיטֶן ראוסיוֹן
זימֶנטאל 83 Simmental
זינאל 89 Zinal
זינאל�רוֹטהוֹרן 89 Zinal�Rothorn
זינוֹביֶיב ,גריגוֹרי יֶיבסיֶיביץ' Zinoviev,

42 Grigori Yevseyevich
ז ֶליסבֶּרג 224 Seelisberg
ז ֶמפּאך ,קרב Sempach, Battle of
229 ,151
ז ֶמפֶּר ,גוטפריד Semper, Gottfried
168 ,157
ז'נבה 92-107 ,46 ,10 Geneva
אתרים 94
בידור 104�5
הגעה ועזיבה 95
היסטוריה 93
חבר הלאומים 42
מלונות 248�9
מסעדות 272�3
מפה 94�5

מפת רחובות מאוירת :העיר
העתיקה 96�7
פֶט דֶה זֶ'נ ֶב ,31 Fêtes de Genève

105
פֶט דֶה ל ָה אֶסקאלאד Fête de
33 l’Escalade
פסטיבלים 33 ,31 ,30
קנטון 109 ,93 ,39
קניות 106�7
ז'נבה ,אגם ,109 Geneva, Lake
118-19
ז ֶנטיס 229 ,188 Säntis
ז ֶקסֶלוֹיטֶן )ציריך( 30 Sechseläuten

ח

בילות תיור 302
חבר הלאומים 99 ,42
הסכמי לוקארנו 214

פּאל ֶה דֶה נאסיוֹן )ז'נבה( Palais des
101 Nations
חברות תעופה 303 ,302
חג הלחם והיין 90 ,31
חג�המולד ,שוק )ברן( Christmas
64 market, Bern
חגים לאומיים 33
חדרים להשכרה 242
חווהבמוֹנפוּקוֹ )פּיסארוֹ( 103
חיות�בר 202 ,23

ראוגםגני חיות ופארקים לחיות�בר
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חינאגארטֶן )ציריך( Chinagarten
173 ,168
חלפנות ,משרדים 298
חניה 308
חקלאות 19
חרסינה 165 Porcelain
חשמל 295
חשמליות 308

חתירה ,התחרות הבינל' )לוצרן(

31 International Rowing Regattas

ט

אמינ ָה ,נהר 190 Tamina, River
טאמינ ָה�שלוּכט 190 Taminaschlucht
טאפּיֶיס ,אנטוני 185 Tápies, Antoni
טאראספּ 200 Tarasp
טבע ,מוזיאון )באזל( Naturhistorisches
Museum143
טבע ,מוזיאון )ברן( Naturhistorisches
61 Museum
טוֹג ֶנבּוּרג 189 Toggenburg
טוואן 70 Twann
טוֹטֶנז ֶה 222 Totensee
טוּלוּז�לוֹטֶרק ,אנרי דֶה �Toulouse
164 ,84 Lautrec, Henri de
טולסטוי ,לב 120 Tolstoy, Leo
טוּן 71 Thun
מלונות 247
טוּנ ֶרז ֶה 74-5 ,68 Thunersee
טוּר בֶּל�אֶר וסאל מֶטרוֹפּוֹל )לוזאן( Tour
112 Bel�Air and Salle Métropole
טוּר דֶה ל'איל 95 Tour de l’Île
טוּר דֶה ל ָה בּאטיאָז )מרטיני( Tour de
84 la Bâtiaz
טוּר דֶה מאיאן 121 Tour de Mayen
טוּר דֶה סוֹרסיֶיה )סיוֹן( Tour des
87 Sorciers
טוּרמהוֹף )שטֶקבּוֹרן( 183 Turmhof

טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף
)קראנס�מוֹנטאנ ָה( European
32 Masters
טיולים ברגל 287 ,285

הפארק הלאומי של שווייץ Swiss
203 National Park
פּלאנֶטֶנוֶוג )וָייסֶנשטָיין( Planetenweg
70
טיולים מאורגנים ,חברות 303
טיטליס 229 Titlis
טיל ֶל דֶה מוָֹרה )פריבּוּר( Tilleul de
126 Morat
טינג ֶלי ,ז'אן 20 Tinguely, Jean

חלל התצוגה ז'אן טינג ֶלי � ניקי

דֶה סן פאל )פריבּוּר( Éspace Jean
Tinguely�Nikki de St�Phalle 127
מוזיאון טינג ֶלי )באזל( Museum
143 Tinguely
מזרקה )באזל( 142 Fountain
ציריכהוֹרן פארק Zürichhorn Park
168
טיסה 302-3
טיסות תיור 285 Flights, sightseeing
טיפוס הרים 287 ,284�5
טיפוס הרים וצוקים 287 ,284�5
טיפים במסעדות 261
טיצ'ינוֹ ,קנטון 207 ,39 Ticino, canton

ראוגםמרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ
טירות ומבצרים
אוֹבֶֶּרר טוּרם )קָייז ֶרשטוּל( Oberer
153 Turm
אֶרלאך 70 Erlach

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
שאטו סן�מֶר )לוזאן( �Château St
113 Maire
שלוֹס אוֹבֶּרהוֹפֶן )טוּנ ֶרז ֶה( Schloss
76�7 Oberhofen
שלוֹס אֶָרנ ֶנבֶּרג 183 Schloss Arenenberg
שלוֹס בּוּרגדוֹרף 71 Schloss Burgdorf
שלוֹס הינ ֶג )הילטֶרפינג ֶן( Schloss
74 Hüneg
שלוֹס ואדוּץ 193 Schloss Vaduz
שלוֹס וימיס )נידֶרזימֶנטאל( Schloss
83 Wimis
שלוֹס טוּן 71 Schloss Thun
שלוֹס ל ָאוּפֶן 182 Schloss Laufen
שלוֹס צוּרצאך 153 Schloss Zurzach
שלוֹס ֶרטֶלן )הוֹהֶנטֶנג ֶן( Schloss
153 (Hohentengen) Röteln
של ֶסלי )אָאָראוּ( 151 Schlössli
שפּיץ 74 Spiez

בּוּרג גוּטֶנבֶּרג )בּאלצֶרס( Burg
192 Gutenberg
גוֹלדסוויל 78 Goldswil
הוֹספֶּנטאל 223 Hospental
ווּלפֶָּרה 200 Vulpera
ווּפלאן�ל ֶה�שאטו �Vufflens�le
118 ,26 Château
ז ֶדוֹרף 224 Seedorf
טוּר דֶה ל ָה בּאטיאָז )מרטיני( Tour de
84 la Bâtiaz
טוּר דֶה סוֹרסיֶיה )סיוֹן( Tour des
87 Sorciers
טוּרמהוֹף )שטֶקבּוֹרן( 183 Turmhof

לאנדפוֹגטָיישלוֹס )בּאדֶן(

154�5 Landvogteischloss
ל ֶנצבּוּרג 151 Lenzburg
מוּנוֹ )שאפהָאוּזֶן( 47 Munot
מוֹנ ֶטבֶּלוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( 26 Montebello
מוּסֶגמָאוּאֶר )לוצרן( Museggmauer
236
מוּרטֶן 124 Murten
סאסוֹ קוֹרבּארוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( Sasso
26 Corbaro
פוֹר דֶה פֶּרה�ז'ירוֹ )ליד ואלוֹרבּ( Fort
129 de Pré�Giroud
פָראוּאֶנפֶלד 182 Frauenfeld
צ'אסטֶה דָה טאראספּ Chaste da
200 Tarasp
צוּג 228 Zug

קָסטֶלגראנדֶה )בֶּלינצוֹנ ָה(
220 ,26 Castelgrande
קסטלו די מוֹנ ֶטבֶּלוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה(

221 Castello di Montebello
קסטלו די מֶזוֹקוֹ Castello di Mesocco
205

קסטלו די סאסו קוֹרבּארוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה(

221 Castello di Sasso Corbaro
קסטלו ויסקוֹנטֶאוֹ )לוקארנו( Castello
214 Visconteo
ראפֶּרסוויל 189 Rapperswil
ֶרג ֶנסבֶּרג 153 Regensberg
רוּאינ ֶה שטָיינ ֶה )בּאדֶן( Ruine Stein
154

רידהוֹלצשאנצֶה )סוֹלוֹטוּרן(

72 Riedholzschanze
שאטו ד'אוּשי )לוזאן( Château
117 d’Ouchy

שאטו ד'איבֶרדוֹן )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(
128 Château d’Yverdon
שאטו ד'אָיי 121 Château d’Aigle
שאטו דֶה גראנסוֹן Château de

129 Grandson

שאטו דֶה גרוּיֶיר Château de
124 Gruyères
שאטו דֶה ֶדל ֶמוֹן Château de
133 Delémont
שאטו דֶה ואל ֶר )סיוֹן( Château de
86 Valère
שאטו דֶה וידוֹם )סיֶיר( Château de
88 Vidomnes
שאטו דֶה טוּרבִּיוֹן )סיוֹן( Château de
86 Tourbillon
שאטו דֶה נ ֶשאטֶל Château de
130 Neuchâtel
שאטו דֶה שִיוֹן Château de Chillon
122-3 ,108 ,26 ,11

שאטו דֶה שֶנוֹ )אֶסטאבאיֶיה�ל ֶה�לאק(

125 Château de Cheneaux

ראוגםמבנים עתיקים; מוזיאונים
וגלריות; ארמונות
טל ,וילהלם 224 ,37 ,31 Tell, Wilhelm
אנדרטת וילהלם טל )אָלטדוֹרף(
224 Telldenkmal
המחזה של שילר 75

טֶלספּלאטֶה )ליד פלי ֶאל ֶן( Tellsplate
224�5
טֶלס ָק ֶפּל ֶה )ליד פלי ֶאל ֶן( Tellskapelle
225
מוזיאון וילהלם טל )בּירגל ֶן( Tell
224 Museum
טלפונים 300
טמפרטורות 33
טניס 287 ,286
אליפות שווייץ הפתוחה Allianz
31 Swiss Open
טקסטיל ,תעשייה 40
טֶרבֶּל 271 Törbel
טרוּבּשאכ ֶן 71 Trubschachen
טרוֹג ֶן 188 Trogen
טרוצקי ,ליאון 42 Trotsky, Leon
טריבוּלציוֹ ,משפחת Trivulzio family
205
טריזֶן 192 Triesen
טריז ֶנבֶּרג 192 Triesenberg
טרימֶלבּאך ,מפלים Trümmelbach
83 falls
טרנר ,וויליאם Turner, William. 213
טשֶגֶטֶה 91 Tschäggättä
טשירטשֶן 196 Tschiertschen

י

אן מנ ֶפּוֹמוּק ,הקדוש John Nepomuk,
133 St
יאספֶּרס ,קרל 138 Jaspers, Karl
יהודים 43
המוזיאון היהודי של שווייץ Jüdisches
138 Museum der Schweiz
יודל 90 ,32 ,20
יוהן ,הדוכס משוואבּיָה Johann, Duke
152 of Swabia
יוונית ,אמנות 102
יוליוס השני ,האפיפיור Julius II,
36 Pope
יוליוס קיסר 84 Caesar, Julius
יוּנגפָראוּ 79 ,68 Jungfrau
יוּנגפָראוּ פארק )אינטרלאקן( Jungfrau
75 Park

המוזיאון לתיירות באזור יוּנגפָראוּ

)אוּנטֶרזֶאֶן( Turistik�museum der
75 Jungfrau Region

אתר מורשת עולמית 91
יוּנגפָראוּיוֹך 79 Jungfraujoch
יוּנג ,קרל Jung, Carl G. 42�3
יין וייצור יין 267

המוזיאון הבינלאומי לתוויות יין )אָיי(

Musée International de l’Etiquette
121

המוזיאון לגידול גפנים )ריאֶן(

150 Rebbaumuseum
המוזיאון לכרמים וליין )אָיי( Musée
121 ,119 de la Vigne et du Vin
חג הבציר )נ ֶשאטֶל( Fête des
130 Vendanges
חג הכורמים )וֶבֶה( Fête des
119 Vignerons

מוזיאון ואל ֶה לכרמים וליין )סיֶיר(

Musée Valaisan de la Vigne et du
88 Vin
קניית יין )ז'נבה( 107
קניית יין )ציריך( 175

ילדים ,המוזיאון השוויצרי )בּאדֶן(

154‘ Schweizer Kindermuseum

ילדים ,טיול עם

כרטיס משפחתי 305‘ Family Card

המוזיאון השוויצרי לילדים )בּאדֶן(

154 Schweizer Kindermuseum

המוזיאון לאמנות )וינטֶרטוּר(

157 Kunstmuseum
מסעדות 261
סקי 288
יעל אלפינית 23 Ibex, Alpine
יעל הפירנאים 23 Chamois

יערנים ,בית הגילדה )בּיל/בּיֶין(
70 Foresters’ guildhouse
יצוא 19
ה יריד )גוֹג ֶן( 146
ירידים ראופסטיבלים ,שווקים וירידים
ירי
המוזיאון השוויצרי לכלי ירייה )ברן(

אֶגליז אָבּאטיאל דֶה רוֹמֶנמוֹטיֶיה

Église Abbatiale de Romainmôtier
128
אֶגליז דֶה קוֹרדֶליֶיה )פריבּוּר( Église
127 ,5 des Cordeliers
אֶגליז סן�ז'אן )פריבּוּר( Église St�Jean
16

אֶגליז סן�ז'אן�בּאטיסט )גראנסוֹן(
129 Église St�Jean�Baptiste
אֶגליז סן�לוֹראן )לוזאן( �Église St

112 Laurent
אֶגליז סן�מָרסֶל ) ֶדל ֶמוֹן( �Église St
133 Marcel
אֶגליז סן�פרנסואה )לוזאן( �Église St
112 François
אֶגליז סן�תיאודוּל )סיוֹן( �Église St
87 Théodule
אֶגליז קוֹל ֶז'יאל )נ ֶשאטֶל( Église
130 Collégiale
אוֹבֶֶּרה קירכ ֶה )צוּרצאך( Obere
153 Kirche
אָנדֶרמאט 223 Andermatt
בּאזיליק נוטר�דאם �Basilique Notre
127 Dame
בִּריוֹנ ֶה�וֶרצאסקָה Brione�Verzasca
219
ג'וֹרניקוֹ 219 Giornico
ג ְליס ,כנסיית עולי�הרגל Glis
91 pilgrimage church
הוֹפקירכ ֶה )לוצרן( ,47 Hofkirche
236-7

Schweizerisches Schützenmuseum
61
כלכלה 40�41 ,19

כנסיות
אָאוּגוּסטינ ֶרקירכ ֶה )ציריך(
165 Augustinerkirche

סנטה מריה דֶל קסטלו )מֶזוֹקוֹ( Santa
205 Maria del Castello

סנטה מריה ֶדל ֶה גראציֶיה )מאג ָ'ה(
218 Santa Maria delle Grazie

סנטה מריה ֶדל ָה מיז ֶריקוֹרדיָה
)אָסקוֹנ ָה( Santa Maria della
217 Misericordia

סנטה מריה דֶלי אָנג ֶ'לי )לוגאנו(

213 Santa Maria degli Angeli

פּפארקירכ ֶה מִריֶיה הימֶלפארט

154 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

פּפארקירכ ֶה סאנקט מרטין )שוִיץ(

225 Pfarrkirche St Martin

פּפארקירכ ֶה סאנקט פטר אוּנט

סאנקט פאול )שטאנס( Pfarrkirche
229 St Peter und St Paul
פָראוּמינסטֶר )ציריך( Fraumünster
166

פראנצֶזישֶה קירכ ֶה )ברן(
55 ,52 Französische Kirche
פֶּרדיג ֶרקירכ ֶה )ציריך( Predigerkirche
167

הכנסייה האנגליקנית )צֶרמאט(

52 Heiliggestkirche

89 Anglican church
ואסֶרקירכ ֶה )ציריך( 166 Wasserkirche
ווֹגוֹרנוֹ 218�19 Vogorno
יֶזוּאיטֶנקירכ ֶה )לוצרן( Jesuitenkirche
233 ,208

יֶזוּאיטֶנקירכ ֶה )סוֹלוֹטוּרן(

133 church

84-5 Bernard

210 Santa Maria del Sasso

פרנציסקאנ ֶרקירכ ֶה )לוצרן(

בישים ונהיגה 306-7
כבישים מהירים 306
כדורים פורחים 285 ,33
כדורים פורחים 285

כלי ירייה ,המוזיאון השוויצרי )ברן(

סנטה מריה דֶל סאסוֹ )מוֹרקוֹטֶה(

פֶֶרנאמינסטֶר )צוּרצאך(

219 Romanesque church

שבוע כדורים פורחים )שאטו ד'אֶה(
33 Hot�Air Balloon Week
כוּר 194-7 Chur
מלונות 255
מסעדות 280
מפות 195
כּוּרפירסטֶן ,רכס Churfirsten massif
190 ,189
כינורות ,בניית 78
כלבי סן ברנרד 84
מוזיאוןMusée et Chiens du Saint- ,

סאנקט פטרס קירכ ֶה )ציריך( St
165 ,159 Peters Kirche
סן אָמבּרוֹג'וֹ )נ ֶגֶרטינוֹ( S. Ambrogio
219
סן מי ֶקל ֶה )פאלאניֶידָרה( San
218 Michele
סן רוֹקוֹ )לוגאנו( 213 San Rocco

הָייליג ֶסטקירכ ֶה )ברן(

Schweizerisches Schützenmuseum
61
קנאבֶּנשיסֶן )ציריך( Knabenschiessen
32
ישוהמת )הוֹלבָּיין( 147

כ

319

73 Jesuitenkirche

)ה(כנסייה הבארוקית )בּירגל ֶן(
224 Baroque church

כנסייה הרומאנסקית )בּיאָסקָה(
כנסייה רומאנסקית )סן פייר�דֶה�
קלאז'( 85 Romanesque church
כנסייה רומאנסקית�גותית )סנט�
אוּרסאן( Romanesque and Gothic
ליאוֹנהארטסקירכ ֶה )באזל(

142 Leonhardskirche
מאלבאלִיָה 219 Malvaglia

מדונה די פּוֹנטֶה )אגם מאג'וֶֹרה(

216 Madonna di Ponte
מרטינסקירכ ֶה )באזל( Martinskirche
140
מריה צוּם טרוֹסט )שאן( Maria zum
193 Trost
נוטר�דאם�דֶה�ואל ֶר �Notre�Dame�de
86 Valère
נידֶגקירכ ֶה )ברן( 59 Nydeggkirche

153 Verenamünster

233 Franziskanerkirche
קיג'וֹניָה 219 Chiggiogna

קיֶיז ָה די סן בּיאָג'וֹ )ראבֶקיָה( Chiesa
221 di San Biagio

קיֶיז ָה די סן ג'ובאני בּאטיסטָה )מוֹניוֹ(

218 Chiesa di San Giovanni Battista
קיֶיז ָה די סן ויטוֶֹרה )לוקארנו( Chiesa
214 di San Vittore
קיֶיז ָה די סן רוֹקוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( Chiesa di
220 San Rocco

קיֶיז ָה דֵיי סנטוס פּיֶיטרוֹ ֶא פָּאוֹלוֹ
)אָסקוֹנ ָה( Chiesa dei SS Pietro e

217 Paolo
קיֶיז ָה נוּאוֹבָה )לוקארנו( Chiesa
215 Nuova
קיֶיז ָה סן פָרנצֶ'סקוֹ )לוקארנו( Chiesa
214 San Francesco

קיֶיז ָה סנט'אָנטוניו אָבּאטֶה )לוקארנו(
215 Chiesa Sant’Antonio Abate
קיֶיז ָה סנטה מריה ֶדל ֶה גראציֶיה
)בֶּלינצוֹנ ָה( Chiesa Santa Maria delle

220 Grazie

קיֶיז ָה קוֹל ֶג'אטָה דֵיי סנטוס פּיֶיטרוֹ ֶא
סטֶפאנוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( Chiesa Collegiata
dei SS Pietro e Stefano 207, 220-21
קירוֹניקוֹ 219 Chironico
קירכ ֶה סאנקט אוּלריך )קרוֹיצלינג ֶן(

183 Kirche St Ulrich

סאנטוּאָריוֹ ֶדל ָה מדונה דֶל סאסוֹ
)לוקארנו( Santuario della Madonna
217 ,215 del Sasso
סאנקט בֶּנ ֶדיקט )בּיל/בּיֶין( St

קירכ ֶה סאנקט יאקוֹבּ )קלוֹסטֶרס(

סאנקט ל ָאוֶּרנצֶנקירכ ֶה )סאנקט גאל ֶן(

קירכ ֶה סאנקט יוהן )שאפהָאוּזֶן(

70 Benedikt

184 St Laurenzenkirche

קירכ ֶה סאנקט אוֹסוואלד )צוּג( Kirche
228 St Oswald

191 Kirche St Jacob

181 Kirche St Johann

320

כנסיותהמשך

קירכ ֶה סאנקט לוּציוּס )כוּר( Kirche St
194 Luzius

קירכ ֶה סאנקט מאוריציוס ) ָאפֶּנצֶל(

188 Kirche St Mauritius
קירכ ֶה סאנקט מרטין )כוּר( Kirche St
194 Martin
קירכ ֶה סאנקט מרטין )ציליס( Kirche
205 St Martin

קירכ ֶה סאנקט פטר אוּנט סאנקט

פאול )ברן( Kirche St Peter und St
60 Paul

קירכ ֶה סאנקט פטר אוּנט סאנקט

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

קירכ ֶה סאנקט קתרינה )קָייז ֶרשטוּל(
153 Kirche St. Katharina
)ה(קתדרלה הרוסית אורתודוכסית
)ז'נבה( Cathédrale Orthodoxe Russe
100�101
ֶרפוֹרמירטֶה קירכ ֶה )אֶגליז ָאוּ(

136 Reformierte Kirche
שטאטקירכ ֶה )אוֹלטֶן( 70 Stadtkirche
שטאטקירכ ֶה )וינטֶרטוּר( Stadtkirche
156
שטאטקירכ ֶה )צוֹפינג ֶן( Stadtkirche
151

ראוגםמנזרים; קתדרלות; קפלות
כסף ,מכרה )שצ'ארל( Silver mine,
200 S�charl
כפר ,מוזיאון )ריאֶן( 150 Dorfmuseum
כרטיס המעבורות של שווייץ Swiss
309 Boat Pass
כרטיסי אורח 242
כרטיסי אשראי 298

כרטיסים

ברן 63 ,62
ז'נבה 104
ציריך 173 ,172

תחבורה ציבורית 308
כרטיס משפחתי )רכבת( 305

ל

אבֶרטֶצוֹ 219 Lavertezzo
לאגאלבּ 201 Lagalb
לאגוֹ בּיאנקוֹ 201 Bianco, Lago
ל'אוֹבֶּרזוֹן 129 L’Auberson
ל ָאוּטֶרבּרוּנ ֶן 83 ,82 Lauterbrunnen
מלונות 246
מסעדות 270
ל ָאוּפֶּן ,קרב 37 Laupen, Battle of

לאטֶניוּם ,הפארק והמוזיאון

לארכיאולוגיה של נ ֶשאטֶל Látenium,
Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel
לאנדֶסגֶמָיינדֶהLandsgemeinde
188 ,30

לאנדפוֹגטָיישלוֹס )בּאדֶן(

154�5 Landvogteischloss
ל'אֶסקאלאד )ז'נבה( 93 L’Escalade
ל ָה בֶּנישוֹן )פריבּוּר( 32 La Bénichon
ל ֶה דיאָבּל ֶֶרה 121 Les Diablerets
מלונות 250
מסעדות 275
סקי 289 ,288
ל ָה טֶן ,תרבות 35 La Tène
ל ֶה לוֹקְל 132 Le Locle
מלונות 250
ל ָה נֶבֶוויל 70 La Neuveville
ל ֶה נוּאָרמוֹן 275 Le Noirmont

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
ל ֶה פּוֹרט דוּ סוֹל ֵיי ,אזור סקי Les Portes
289 ,288 ,84 du Soleil
ל ָה קוֹט ,איזור היין �La Côte wine
118 producing area
ל ֶה קוֹרבּוּזיֶיה 133 ,43 ,20 Le Corbusier
בית ל ֶה קוֹרבּוּזיֶיה Le Corbusier Haus
169
ל ָה�שוֹ�דֶה�פוֹן La�Chaux�de�Fonds
132-3
מלונות 250
מסעדות 275
לואי ה� ,14מלך צרפת Louis XIV, King
162 ,38 of France
לואי ה� ,16מלך צרפת Louis XVI, King
237 of France
לוּאיני ,בֶּרנארדינוֹ Luini, Bernardino
213
לוגאנו 212-13 ,210 Lugano
מלונות 258-9
מסעדות 282-3
מפה 212�13
פסטיבלים 31 ,30
לוגאנו ,אגם ,11 Lugano, Lake
210-11
לודוויג הגרמני ,המלך Ludwig the
166 German, King
לֶוֶונדֶנקמאל )לוצרן( Löwendenkmal
237
לוזאן 112-17 ,46 Lausanne
מלונות 250
מסעדות 275
מפות 113
פסטיבלים 32 ,30
לוֹטינג ָה 219 Lottinga
לוֹיקֶרבּאד 190 ,89 ,10 Leukerbad
מלונות 246
לוּצֶמהָאוּס )פָראוּאֶנפֶלד( Luzemhaus
182
לוצרן 232-9 ,47 ,11 Luzern
מלונות 259
מסעדות 283
מפה :מרכז העיר 233

מפת רחובות מאוירת :העיר
העתיקה 234�5
פאסנאכט 235 ,208 Fasnacht
פסטיבל לוצרן ,19 Lucerne Festival
232 ,31
פסטיבלים 31 ,30
קנטון 207 ,35
לוצרן ,אגם 225 ,207 ,5 Lucerne, Lake
לוצרן ,פסטיבל ,19 Lucerne Festival
232 ,31
לוקארנו 217 ,214-15 Locarno
מלונות 258
מסעדות 282
מפה 215
פסטיבלים 31
לוקארנו ,הסכמי 214
לוּקוֹמאניוֹ ,מעבר�הרים Lucomagno

219 Pass
לוֹתרינג ֶן ,איטָה פון Lothringen, Ita
152 von
לותר ,מרטין 100 Luther, Martin
ל ֶז אֶגי רוּז' 85 Les Aiguilles Rouges
ל ֶז אוֹדֶר 88 Les Haudères
ל ֵזאן 121 Leysin
מלונות 250
ל ֶטשבֶּרג ,מנהרה Lötchberg Tunnel
82 ,68

ל ֶטשֶנטאל 33 Lötschental
מסורות ומנהגים 91
ל ֵיאוֹנקאבאלוֹ ,רוּג ֶ'רוֹ Leoncavallo,
216 Ruggero

ליאופולד ,הדוכס לבית הבסבורג
36 Leopold, Duke of Habsburg
ל ִיוֹנצָה 218 Lionza
ליכטֶנשטָייג 189 Lichtensteig
ליכטנשטיין 192-3 ,177 Liechtenstein
מטבע 299
מפה 192�3
תקשורת 301
ליכטנשטיין ,יוהן אדם הראשון
'אנדריאס' פון Liechtenstein, Johann
192 “Adam Andreas” von
לימאט ,נהר 154 Limmat, River
לימאטקֶה )ציריך( 167 Limmatquai
לינדֶנהוֹף )ציריך( 165 Lindenhof
לינתאל 189 Linthal
ליסטאל 277 Liestal
ליקרים 267
ל ֶמאן ,ז'יל 40 Leemann, Jules
ל ֶמאן ,לאק ראוז'נבה ,אגם
לנין ,ולדימיר איליץ' Lenin, Vladimir
42 Ilich
ל ֶנצבּוּרג 151 Lenzburg
ל ֶנצֶרהָיידֶה 196 Lenzerheide
ל ֶנק 290 ,83 Lenk
ל ֶסאז' ,ז'וֹרז'�לואי �Lesage, George
40 Louis
לשכות מידע לתיירים 295
ברן 63 ,62
ז'נבה 104
ציריך 173 ,172

מ

אגאדינוֹ 217 Magadino
מאג ָ'ה 218 Maggia
מאג'וֶֹרה ,אגם ,11 Maggiore, Lake
216-17 ,206
מאגי ,יוליוס 40 Maggi, Julius

)ה(מאוזוליאום של הדוכס מבראנזוויק
)ז'נבה( Mausolée du Duc de

92 Brunswick
מאטיס ,אנרי 232 ,157 ,150 ,73
מאטמארקז ֶה 90 Mattmarksee
מאטֶרהוֹרן 90 ,66 ,46 ,10 Matterhorn
גיאולוגיה 24
מוזיאון )צֶרמאט( 89

תצוגה תלת�ממדית )המוזיאון

האלפיני של שווייץ ,ברן( diorama,
61 Schweizerisches Alpines Museum
מאטֶרהוֹרן�גוֹטהארט�בּאן �Matterhorn
29 Gotthard�Bahn
מאיֶינפיש )קָייז ֶרשטוּל( 153 Mayenfisch
מאיֶינפֶלד 190-91 Maienfeld
מאיֶינרוֹיס ,מעבר�הרים Meienreuss
223 Pass
מאלאקרידי ,ז'אקוֹבּינוּ דֶה Malacridis,
87 Jacobinus de
מאלבאליָה 219 Malvaglia
מאלבּוּן�שטֶג 193 Malbun�Steg
מאלוֹיָה ,מעבר�הרים 204 Maloja Pass
מאנ ֶה ,אֶדוּאָר ,56 Manet, Édouard
156 ,146
מאן ,תומאס 191 ,168 Mann, Thomas
מארטיני 84 ,32 Martigny
מלונות 246
מסעדות 270

מאריניאנוֹ ,קרב Marignano, Battle
38 of
מארק ,פרנץ 57 Marc, Franz

מבנים עתיקים

אָדל ֶר אִין )בּירגל ֶן( 224 Adler Inn
ָאטֶליֶיה הֶרמן האל ֶר )ציריך( Atelier
168�9 Hermann Haller
אָלטֶה קאנצלאי )צוֹפינג ֶן( Alte
151 Kanzlei
אָלטֶס צוֹיגהָאוּס )סוֹלוֹטוּרן( Altes
72 Zeughaus
אָלטֶס צוֹיגהָאוּס )שאפהָאוּזֶן( Altes
180 Zeughaus

אנדרטת האריה )לוצרן(

237 Löwendenkmal
אנדרטת ואצֶרוֹל )כוּר( �Vazerol
195 Denkmal
אנדרטת טֶל )אָלטדוֹרף( Telldenkmal
224
אֶרלאכ ֶרהוֹף )ברן( 59 Erlacherhof
בּאליֶרה )פָראוּאֶנפֶלד( 182 Baliere
בּוּנדֶסהָאוּס )ברן( ,48 Bundeshaus
54-5

בית אוֹסטֶרמוּנדיג ֶן )המוזיאון השוויצרי
הפתוח בּאל ֶנבֶּרג( Ostermundigen
Swiss Open Air Museum) House
80 (Ballenberg
בית איטאל�ֶרדינג )שוִיץ( �Ital�Reding
225 Huas

בית איינשטיין )ברן( 55 Einsteinhaus

בית גילדת היערנים )בּיל/בּיֶין(
70 Foresters’ guildhouse
בית ל ֶה קוֹרבּוּזיֶיה )ציריך( Le
169 Corbusier Haus

בית ריכטֶרסוויל )המוזיאון השוויצרי
הפתוח בּאל ֶנבֶּרג( Richterswil
Swiss Open Air Museum) House
80 (Ballenberg
גלריית בית רוּסקָה )לוקארנו(
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גָראוּאֶס הָאוּס )כוּר( Graues Haus
195
הָאוּס בֶּתלֶהֶם )שוִיץ( Haus
225 Bethlehem
הָאוּס צוּם זאפראן )ציריך( Haus zur
167 Saffran
הָאוּס צוּם קירשגארטֶן )באזל( Haus
142 zum Kirschgarten
הָאוּס צוּם רידֶן )ציריך( Haus zum
167 Rüden
הָאוּס צוּם ריטֶר )שאפהָאוּזֶן( Haus
180 zum Ritter
הָאוּס צוּר צימֶרלוֹיטֶן )ציריך( Haus
167 zur Zimmerleuten

האנדרטה הלאומית )ז'נבה(

97 Monument National
הֶפלי )שטאנס( 229 Höfli
ואג הָאוּס )סאנקט גאל ֶן( Waaghaus
184
ואסֶרטוּרם )לוצרן( 232 Wasserturm
וילה דֵיי צֶ'דרי )בֶּלינצוֹנ ָה( Villa dei
221 Cedri
וילה וֶז ֶנדוֹנק )ציריך( Villa
169 Wesendonck
וילה טוּרק )ל ָה�שוֹ�דֶה�פוֹן( Villa
133 Turque
וילה טריבּשֶן )לוצרן( Villa Tribschen
237
וילה צ'אני )לוגאנו( 213 Villa Ciani

טוּר ד'איל )ז'נבה( 95 Tour d’Île
לוּצֶרנהָאוּס )פָראוּאֶנפֶלד( Luzernhaus
182
מאיֶינפיש )קָייז ֶרשטוּל( Mayenfisch
153
מוֹן ֶרפּוֹ )לוזאן( 116 Mon Repos
מוּר דֶה ל ָה ֶרפוֹרמאסיוֹן )ז'נבה( Mur
100 de la Réformation
מֶזוֹן דֶה ויל )פריבּוּר( Maison de Ville
126
מֶזוֹן דֶז אָל )נ ֶשאטֶל( Maison des
130 Halles
מֶזוֹן טאבֶל )ז'נבה( ,96 Maison Tavel
100
מֶזוֹן סוּפֶּרסאקסוֹ )מארטיני( Maison
84 Supersaxo
מֶזוֹן סוּפֶּרסאקסוֹ )סיוֹן( Maison
87 Supersaxo
מֶזוֹן רוסו 96 Maison Rousseau
מלון אֶנג ֶל )קיסנאכט אָם ריגי( Engel
228 Hotel

מעגל אבנים ניאוליתי )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(

128 Neolithic stone circle

מֶצג ֶרן�צוּנפט הָאוּס )צוֹפינג ֶן(
151 Metzgern�Zunfthaus
נוּטלי�הישי )קלוֹסטֶרס( Nutli�Hüschi

321

מדרכת התהילה )ציריך( Walk of
164 Fame
מהירות נסיעה מותרת 306
)ה(מהפכה הצרפתית 237
מוֹ ֶאז ָה ,נהר 205 Moesa, River
מוּאָרי ,קרחון 89 Moiry Glacier
מוֹבּיז'וּבּריקֶה 54 Monbijoubrücke
מודיליאניָ ,א ֶמדֶאוֹ Modigliani, Amedeo
213
מוּז ֶגמָאוּאֶר )לוצרן( 236 Museggmauer

מוזיאון בית רוּסקָה )לוקארנו(
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מוזיאונים וגלריות

אָאוּגוּסטָה ָראוּריקָה Augusta Raurica
150
אוסף א"ג בּירל ֶה )ציריך( Sammlung
169 E.G. Bührle

אוסף אוסקר ָריינהארט בֶרמֶרהוֹלץ
)וינטֶרטוּר( Sammlung Oskar

156 Reinhart am Römerholz
אוסף אָר בּרוּ )לוזאן( Collection de
116 l’Art Brut

אוסף בית העירייה )שטָיין�אָם�ָריין(
182 Rathaussamlung

אוסף התרשימים )המכון הפדרלי
לטכנולוגיה ,ציריך( Graphische
Eidgenössische) Sammlung
168 (Technische Hochschule
אוסף רוֹז ֶנגארט )לוצרן( Sammlung

191
סאנקט�אָלבּאן�טוֹר 143 St Alban�Tor
פּאל ֶה דֶה ז'וּסטיס )ז'נבה( Palais de
232 Rosengart
99 Justice
בית ג ֶ'נארדיני )סוֹנוֹניוֹ( Casa
פּאל ֶה דֶה נאסיוֹן )ז'נבה( Palais des
219 Genardini
101 ,93 Nations
בית האמנות )צוּג( 228 Kunsthaus
פארק�וילה ריטֶר Park�Villa Rieter
בית האמנות )ציריך( ,11 Kunsthaus
169
170-71
פייר דוּ ניטוֹן )ז'נבה( Pierres du Niton
בית הגילדה צוּר מָייזֶן )ציריך(
97
165 Zunfthaus zur Meisen
צוֹיגהָאוּס )בּיל/בּיֶין( 70 Zeughaus
בית וינקֶלריד )שטאנס(
צוּר ג ֶדוּלט )וינתֶרטוּר( 156 Zur Geduld
229 Winkelriedhaus
צוּר לינדֶה )קָייז ֶרשטוּל( Zur Linde
בית ניטשה )סילס( Nietzsche Haus
153
204
ציטגלוֹג ֶה )ברן( ,53 ,10 Zytglogge
גלריית בית רוּסקָה )לוקארנו(
55
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ציטגלוֹג ֶה )סוֹלוֹטוּרן( ,72 Zytglogge
האולמות לאמנות חדשה )שאפהָאוּזֶן(
73
180 Hallen für Neue Kunst
קאז ָה טוֶֹרה )פּוֹסקיאָבוֹ( Casa Torre
האוסף הארכיאולוגי )אוניברסיטת
201
ציריך( Archäologische Sammlung
קוֹל ֶג'וֹ פּאפּיוֹ )אָסקוֹנ ָה( Collegio
)168 (Zürich University
217 ,27 Papio
 הֶלמהָאוּס )ציריך( 166 Helmhaus
קוֹרנהָאוּס )ברן( 63 ,52 Kornhaus
המוזיאון בבית הכחול ) ָאפֶּנצֶל(
קֶפיגטוּרם )ברן( ,52 ,10 Käfigturm
189 ,188 Museum im Blauen Haus
55 ,54
המוזיאון בפארק בֶּל )קרינס(
רוֹטֶר אוֹקסֶן )שטָיין�אָם�ָריין( Roter
237 Museum im Bellpark
8�9 Ochsen
המוזיאון האולימפי )לוזאן( Olympic
שטאט�טוּרם )באזל( 154 Stadtturm
117 Museum
שמידשטוּבֶּה )שאפהָאוּזֶן(
המוזיאון האזורי )אוּנטֶרזֶאֶן( �Turistik
181 Schmiedstube
75 museum der Jungfrau Region
שפּאל ֶנטוֹר )באזל( 138 Spalentor

שפּאניוֹל ָה טוּרם )פּוֹנטֶרזינ ָה(
201 Spaniola Turm

ראוגםמנזרים; טירות ומבצרים;
קתדרלות; קפלות; כנסיות; מוזיאונים
וגלריות; ארמונות; בתי עירייה
מבצרים ראוטירות ומבצרים
מֶגלינג ֶר ,קספר Meglinger, Kaspar
233

מדע בדיוני ,מֶזוֹן ד' ָאיֶיר )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(
Science�fiction, Maison d’Ailleurs
128
מדענים 20

המוזיאון האזורי לאמנות )כוּר(
196 Bündner Kunstmuseum

המוזיאון האזורי לטבע )כוּר(

196 Bündner Naturmuseum

המוזיאון האלפיני )פּוֹנטֶרזינ ָה(

201 Museum Alpin

המוזיאון האלפיני של שווייץ )ברן(

Schweizerisches Alpines Museum
60�61

המוזיאון הבינלאומי לשעונים )ל ָה�
שוֹ�דֶה�פוֹן( Musée International
132�3 d’Horlogerie
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מוזיאוניםוגלריותהמשך

המוזיאון הבינלאומי לתוויות יין )אָיי(
Musée International de l’Etiquette

121
המוזיאון היהודי של שווייץ Jüdisches
138 Museum der Schweiz

המוזיאון הלאומי של סן גוֹטארדוֹ

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
)אָסקוֹנ ָה( Museo Comunale d’Arte
Moderna217

מוזיאון הצפרדעים )אֶסטאבאיֶיה�ל ֶה�
לאק( 125 Musée des Grenouilles
המוזיאון הרומי ) ָאבֶנש( Musée
125 Romain
המוזיאון הרומי )לוזאן( Musée
117 Romain

המוזיאון הרומי )קָייז ֶראָאוּגסט(

המוזיאון לאמנות עממית )קסטלו
די סאסוֹ קוֹרבּארוֹ ,בֶּלינצוֹנ ָה( folk
(Castello di Sasso Corbaro) museum
221

המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית
)מארטיני( Musée Archéologique
84 Gallo�Romain
המוזיאון לארכיאולוגיה ולהיסטוריה
)לוזאן( Musée d’Archéologie et
113 d’Histoire
המוזיאון לבקבוקי בירה )סאנקט
גאל ֶן( 185 Bierflaschen Museum
המוזיאון לברזל ולמסילות ברזל
)ואלוֹרבּ( Musée du Fer et du Chemin
129 de Fer

Schweizerisches Schützenmuseum
61

150 Rebbaumuseum

224 Historisches Museum

המוזיאון להיסטוריה )באזל(

המוזיאון להיסטוריה )לוצרן(

המוזיאון להיסטוריה )מוּרטֶן( Musée
124 Historique

המוזיאון להיסטוריה ולפולקלור

)סאנקט גאל ֶן( Historisches und
185 Völkerkundemuseum

המוזיאון לטבע )באזל(

143 Naturhistorisches Museum

המוזיאון השוויצרי לתחבורה )לוצרן(
238�9 Swiss Transport Museum
המוזיאון לאדריכלות )באזל(

המוזיאון לטבע )לוצרן(

המוזיאון לאמנות )אוֹלטֶן(

המוזיאון לטקסטיל )סאנקט גאל ֶן(

המוזיאון לאמנות )באזל(
146-7 ,11 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות )ברן(
56-7 ,10 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות )וינטֶרטוּר(

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

המוזיאון למסורות ָאפֶּנצֶל )שטָיין(

המוזיאון לאמנות )טוּן(

189

142 Architekturmuseum
Kunstmuseum70

157 Kunstmuseum

המוזיאון לטבע )ברן(

61 Naturhistorisches Museum
236 , 233 Naturmuseum
184 Textilmuseum

המוזיאון למכוניות )גראנסוֹן(
129 Automobile museum

,188 Appenzeller Folklore Museum

71 Kunstmuseum
המוזיאון לאמנות )לוגאנו( Museo
d’Arte 213

המוזיאון לעיצוב )ציריך( Museum für
164 Gestaltung
המוזיאון לפולקלור )שטָיין( folk
188 museum

המוזיאון לאמנות )ליכטנשטיין(

228 Museum fur Urgeschichte

המוזיאון לאמנות )סאנקט גאל ֶן(

157 Fotomuseum

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

המוזיאון לתולדות ברן )ברן/

המוזיאון לאמנות )לוצרן(
232 Kunstmuseum
193 Kunstmuseum

185 Kunstmuseum

143 Museum für Gegenwartskunst

המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה )ז'נבה(
102�3 Musée d’Art et d’Histoire
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה
)נ ֶשאטֶל( Musée d’Art et d’Histoire
131 ,41
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה
)פריבּוּר( 127 Musée d’Art et d’Histoire

המוזיאון לתרבויות קדומות )באזל(
143 Antikenmuseum

המפעל התת�קרקעי של קוֹל�דֶה�
רוֹש �Moulins Souterrains du Col
132 des�Roches
המרכז הבינלאומי לאמנות מכנית
)סנט�קרוּאָה( 129 Musée du CIMA
המרכז לאמנות )באזל( Kunsthalle

142
המרכז לאמנות )ברן( 60‘ Kunsthalle

המרכז לאמנות )סאנקט גאל ֶן(
185‘ Kunsthalle
המרכז לאמנות של אָארג ָאוּ )אָאָראוּ(

המוזיאון להיסטוריה )אָלטדוֹרף(

Swiss Open Air Museum Ballenberg
80-81 ,27
154 Schweizer Kindermuseum

המוזיאון לתרבויות העולם )באזל(

הפורום לתולדות שווייץ )שוִיץ(

233 Historisches Museum

המוזיאון השוויצרי לכלי ירייה )ברן(

143 ,141 Museum der Kulturen

113 Musée Cantonal des Beaux�Arts

המרכז לאמנות של וינטֶרטוּר

150 Römermuseum
המוזיאון הֶרטי )כוּר( Rätisches
194 Museum

המוזיאון השוויצרי לילדים )בּאדֶן(

המוזיאון לתקשורת )ברן( Museum
61 ,50 für Kommunikation

150 Spielzeugmuseum

המוזיאון לגיאולוגיה )טירת ז ֶדוֹרף(
Seedorf) geological museum
224 (castle
המוזיאון לגידול גפנים )ריאֶן(

142 ,141 Historisches Museum
המוזיאון להיסטוריה )לוזאן( Musée
112�13 Historique

המוזיאון השוויצרי הפתוח בּאל ֶנבֶּרג
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המוזיאון לפרהיסטוריה )צוּג(

המוזיאון לצילום )וינטֶרטוּר(

המוזיאון לשעונים )ל ֶה לוֹקְל( Musée
132 d’Horlogerie
אוֹבֶּרהאפֶן( Bernisches Historisches
129 ,75 ,61 Museum

המוזיאון לתולדות האזור )הֶריז ָאוּ(
188 local history museum

המוזיאון לתולדות הקנטון )סיוֹן(
86 Musée Cantonal d’Histoire
המוזיאון לתולדות הרוקחות )באזל(

Pharmaziehistorisches Museum
139

151 Aargauer Kunsthaus

156 Kunsthalle Winterthur

Forum der Schweizer Geschichte
225
הֶפלי )שטאנס( 229 Höfli
וילה דֵיי צֶ'דרי )בֶּלינצוֹנ ָה( Villa dei
221 Cedri
וילה פלוָֹרה )וינטרטוּר( 157 Villa Flora

חלל התצוגה ז'אן טינג ֶלי � ניקי
דֶה סן פאל )פריבּוּר( Éspace Jean
127 Tinguely�Nikki de St�Phalle
לאטֶניוּם ,הפארק והמוזיאון
לארכיאולוגיה של נ ֶשאטֶל Látenium,
Parc et Musée d’Archéologie de
131 Neuchâtel

מוזיאון אוסקר ָריינהארט בגן העירוני
)וינטֶרטוּר( Museum Oskar Reinhart

156 am Stadtgarten

מוזיאון ָאל ֶרהָייליג ֶן )שאפהָאוּזֶן(

181 Museum zu Allerheiligen
מוזיאון ָאפֶּנצֶל Museum Appenzell
188

מוזיאון ָאפֶּנצֶל לפולקלור )אוּרנ ֶש(

Museum für Appenzeller
189 ,188 Brauchtum
מוזיאון בּוֹד )ל'אוֹבֶּרזוֹן( Musée Baud
129
מוזיאון בֶּלריב )ציריך( Museum
169 Bellerive

מוזיאון ג'ובאני�סֶגאנטיני )סן מוֹריץ(
204 Giovanni�Segantini Museum
מוזיאון גוּטֶנבֶּרג )פריבּוּר( Gutenberg
127 Museum
מוזיאון גלאסי )הֶרגיסוויל( Glasi
229 Museum

מוזיאון האמנה הפדרלית )שוִיץ(

225 Bundesbriefmuseum
מוזיאון הטירה )טוּן( Schloss Thun
71 Museum
מוזיאון הטירה )צוּג( Museum in der
228 Burg
מוזיאון הכפר )ריאֶן( Dorfmuseum
150

מוזיאון המולדת שאנפיג )אָרוֹז ָה(

191 Schanfigg Heimatmuseum
מוזיאון המכוניות )מארטיני( Musée
84 de l’Auto

מוזיאון הצלב האדום והסהר האדום

הבינלאומי )ז'נבה( International Red
101 Cross and Red Crescent Museum

מוזיאון הצעצועים )ריאֶן(

מוזיאון הקנטון לאמנויות )לוזאן(

מוזיאון הקנטון לאמנויות )סיוֹן(
86 Musée Cantonal des Beaux�Arts
מוזיאון הקנטון לאמנות )לוגאנו(
213 Museo Cantonale d’Arte
מוזיאון הקנטון לארכיאולוגיה )סיוֹן(
86 Musée Cantonal d’Archéologie
מוזיאון השעונים בּאיֶיר )ציריך(
164 Uhrenmuseum Beyer

מוזיאון ואל ֶה לכרמים וליין )סיֶיר(

Musée Valaisan de la Vigne et du
88 Vin
מוזיאון וילהלם טל )בּירגל ֶן( Tell
224 Museum

מוזיאון ז'וָּרה לאמנות ולהיסטוריה
) ֶדל ֶמוֹן( Musée Jurassien d’Art et
133 d’Histoire
מוזיאון ז'נבה העתיקה Musée du
100 Vieux Genève

מוזיאון יוהן יאקוֹבּס )ציריך( Johann
169 ,160 Jacobs Museum
מוזיאון יֶניש )וֶבֶה( Musée Jenisch
120
מוזיאון לאנגמאט )בּאדֶן( Museum
155 Langmatt

מוזיאון מאטֶרהוֹרן )צֶרמאט(
89 Matterhorn Museum

מוזיאון מיגרוֹ לאמנות בת�זמננו
)ציריך( Migros Museum für

164 Gegenwartskunst
מוזיאון מישטָייר Müstair museum
201
מוזיאון נוֹיהָאוּס )בּיל/בּיֶין( Museum
70 Neuhaus
מוזיאון סן ברנרד )מארטיני( St
84 Bernard Museum

מוזיאון עולם הצעצועים )באזל(

138 Spielzeug Welten Museum

מוזיאון עמק אֶנגאדין )סן מוֹריץ(

204 Museum Engiadinais
מוזיאון עמק סאס )סאס�פֶה( Saaser
90 Museum
מוזיאון צ'רלי צ'פלין )וֶבֶה( Charlie
120 Chaplin Museum
מוזיאון קירכנ ֶר )דאבוֹס( Kirchner
191 Museum
מוזיאון ריטבֶּרג )ציריך( Museum
169 Rietberg
מוזיאון ריכארד וגנר )לוצרן( Richard
237 Wagner Museum

מוזיאון שרלוק הולמס )מָיירינג ֶן(

79 Sherlock Holmes Museum

מוזיאון�המנזר )שטָיין�אָם�ריין(

182 Klostermuseum St Georgen
מֶזוֹן ד' ָאיֶיר )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן( Maison
128 d’Ailleurs
מוזיאון טינג ֶלי )באזל( Museum
143 Tinguely
מפעל הנייר של באזל )באזל( Basler
143 Papier�mühle
מרכז פּאסקווארט )בּיל/בּיֶין( Centre
70 Pasquart
פנורמת בּוּרבּאקי )לוצרן( Bourbaki
237 Panorama
קאז ָה גראנדָה )סטאמפָּה( Casa
204 Granda

קרן אוסקר קוֹקוֹשקָה )וֶבֶה(

120 Fondation Oskar Kokoschka
קרן בּאיֶיל ֶר )ריאֶן( Fondation Beyeler
150
קרן האֶרמיטאז' )לוזאן( Fondation
116 de l’Hermitage

קרן פייר ג'אנאדָה )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 בּאל ֶנבֶּרג

Swiss Open Air Museum Ballenberg
27

)ה(מוזיאון השוויצרי לתחבורה )לוצרן(
238-9 Swiss Transport Museum

)ה(מוזיאון לגידול גפנים )ריאֶן(

150 Rebbaumuseum
מוֹז ֶסבּרוּנ ֶן )ברן( 59 Mosesbrunnen
מוֹז ֶר ,קרל 155 Moser, Karl
מוּכ ָה ,אלפונס 221 Mucha, Alphonse
מוֹליס 190 Mollis
מוֹן בּלאן דֶה שֶיוֹן Mont Blanc de
85 Cheilon
מוֹן ֶפּל ֶראן 250 Mont Pèlerin
מונדריאן ,פיט ,150 Mondrian, Piet
157
מוֹנ ֶה ,קלוד ,146 ,100 Monet, Claude
232 ,169 ,157 ,156 ,155 ,150
קרחעלהנהר56
מוּנוֹט )שאפהָאוּזֶן( 47 Munot
מוֹנ ֶטבֶּלוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( 26 Montebello
מוּנט דָה ל ָה בֶּשָה Munt da la Bescha
201
מוֹנטֶה בֶּרה 211 ,210 Monte Brè
מוֹנטֶה ג ֶ'נ ֶרוֹזוֹ 211 Monte Generoso
מוֹנטֶה טאמארוֹ 210 Monte Tamaro
מוֹנטֶה סן סאלבאטוֶֹרה Monte San
210 Salvatore
מוֹנטֶה רוֹז ָה 90 Monte Rosa

מוּנט ל ָה שֶָרה )הפארק הלאומי של
שווייץ( Swiss) Munt la Schera
202 (National Park
מוֹנטֶרה 290 ,120-21 ,119 Montreux
מלונות 250-1
מסעדות 275
פסטיבל הג'אז ,31 ,19 Jazz Festival

120
מוֹניוֹ 218 Mogno
מוניות 308
מוּנק ,אדוארד 213 ,170 Munch, Edvard
מוֹנתֶה 84 Monthey
מוֹסבּרוּג ֶר ,קספר Moosbrugger,
226 Kasper

מוסיקה

ברן 62�3
ז'נבה 104�5
ציריך 172�3

מוסיקה ,חנויות )ברן( 65

מוסיקה ,פסטיבלים
גוּרטֶנפסטיבל )ברן( Gurtenfestival
62

זיטֶרטוֹבֶּל � הפסטיבל הפתוח לפופ
ולרוק )סאנקט גאל ֶן( Sittertobel:
Rock and Pop Music Open�Air
31 Festival

323

פסטיבל באך )לוזאן( Bach Festival
32

פסטיבל האופרה של אָבאנש
31 Avenches Opera Festival

פסטיבל הג'אז הבינלאומי )ברן(
62 ,30 International Jazz Festival
פסטיבל הג'אז של מוֹנטֶרה
31 ,19 Montreux Jazz Festival
פסטיבל הפסחא )לוצרן(

Osterfestspiele30
פסטיבל וֶרבּיֶיה 85 Verbier Festival
פסטיבל לוצרן ,19 Lucerne Festival
232 ,31
קונצרטי האביב )לוגאנו( Primavera
30 Concertistica
שלג וסימפוניות )סן מוֹריץ( Snow
30 and Symphony

מועדונים

ברן 63
ז'נבה 105
ציריך 173

)ה(מועצה הלאומית 18
מועצת המדינות והקנטונים 18
מוֹרגארטֶן ,קרב Morgarten, Battle
225 ,36 of
מוּר דֶה ל ָה ֶרפוֹרמאסיוֹן Mur de la
100 Réformation
מוּר ,הנרי 169 ,168 Moore, Henry

מוָֹרה ראומוּרטֶן
מוֹרז' Morges
מלונות 251
פסטיבלים 30
מוֶֹרטוֹ ,אנטוניו אוֹראציוֹ ,המשפחהסביב
יוהאןקספרלווטרהגוסס162 ,
מוּרטֶנז ֶה 124 Murtensee
מוּרטֶן/מוָֹרה 124 ,110 Murten/Morat
מלונות 251
מסעדות 275
קרב 126 ,124
מוּרי 152 Muri
מלונות 253
מסעדות 277
מוֹריצֶרז ֶה 204 Moritzersee
מוֹרקוֹטֶה 210 Morcote
מזוודות
 ,Fly Railשירות העברת מזוודות 303
משלוח מזוודות ברכבת
304 (on trains) unaccompanied
מֶזוֹן ד' ָאיֶיר )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן( Maison
128 d’Ailleurs
מֶזוֹן דֶה גרוּיֶיר ,ל ָה Maison du Gruyère,
124 La

מֶזוֹן דֶה ויל )פריבּוּר( Maison de
126 Ville
מֶזוֹן דֶז אָל )נ ֶשאטֶל( Maison des
130 Halles
מֶזוֹן טאבֶל )ז'נבה( Maison Tavel
100 ,96
מזון מהיר 260
מֶזוֹן סופרסאקסוֹ )מארטיני( Maison
84 Supersaxo
מֶזוֹן סופרסאקסוֹ )סיוֹן( Maison
87 Supersaxo
מֶזוֹן רוּסוֹ )ז'נבה( 96 Maison Rousseau
מֶזוֹקוֹ 205 Mesocco
מזחלות 284
מזחלות ,מסלולים 284
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324

מזכרות

ברן 64�5
ז'נבה 107 ,106
ציריך 174

מזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן Eastern
,11 Switzerland and Graubünden
176-205
אופי והיסטוריה 177
אתרים 78
הגעה ועזיבה 179
מלונות 255�7
מסעדות 279�81
מפה 178�9

מחול

ז'נבה 105 ,104
ציריך 172
מחלת גבהים 296
מטבע 298�9

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

239 Museum
מיזלי )מאכל( 262
מיטֶלאלאלין 90 Mittelallalin

מיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד

Mittelland, Bernese Oberland and
67-91 ,10 Valais
מלונות 245�9
מסעדות 269�72
מפה 68�9
תחבורה 68
מָיינראד ,הנזיר 226 Meinrad
מָיירינג ֶן 79 Meiringen
מילאנו ,דוכסי ,214 Milan, dukes of
221 ,220

מילון שימושי

מילון שימושי 326�8
מילֶנ ֶן 74 ,28 Mülenen
מילר ,יוֹז ֶף פליקס Müller, Josef
185 Felix

מים

מינרליים 266
מי ברז 296

מינסטֶרבּריקֶה )ציריך( Münsterbrücke
161
מינסטֶרגאסֶה )ברן( Münstergasse
59 ,59 ,53
מינסטֶרפּלאץ )באזל( Münsterplatz
141
מינסטֶרפּלאץ )ברן( Münsterplatz
64 ,59

מינסטֶר ,ראוקתדרלות

מירו ,חואן 185 ,157 ,150 Miró, Joan
מיֶרן 83 ,82 Mürren
מלונות 246
סקי 289
מישאבֶּל ,רכס 90 Mischabel Massif
מישטָייר 200-201 Müstair
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'אנאדָה
)מארטיני( Musée de l’Auto,
84 Fondation Pierre Gianadda

מוזיאון המכוניות ,שאטו דֶה גראנסוֹן
Automobile museum, Château de
129 Grandson
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מכוניות ,מוזיאון )שאטו דֶה גראנסוֹן(
129 Automobile museum
מכס 294
מכת שמש 296�7

מלאכת�יד
בית וינקֶלריד )שטאנס(
229 Winkelriedhaus

המוזיאון השוויצרי הפתוח בּאל ֶנבֶּרג

Swiss Open Air Museum Ballenberg
80�1
מוזיאון בֶּלריב )ציריך( Museum
169 Bellerive

מוזיאון המולדת שאנפיג )אָרוֹז ָה(

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

קסטלו די סאסוֹ קוֹרבּארוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה(

221 Castello di Sasso Corbaro
מלונות 242-59
ברן 244
ז'נבה 248�9
מזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן 255�7

מיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנ ֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד
245�9
מערב שווייץ 249�51
מרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ 257�9
ציריך 253�4
צפון שווייץ 252�3
מלונות 242-59
היצע המלונות 242
מחירים 242
מרכזי טיפולים במלונות 291
רשתות 243 ,242
מלונות ,האגודה השווייצרית Swiss
242 Hotel Association
מלחמה )בֶּקלין( 170
מלחמת האזרחים 39

מלחמת העולם הראשונה 42
מלחמת העולם השנייה 43
מלחמת שלושים השנה 38
מֶלידֶה 210 Melide
מֶלינג ֶן ,אולם המועצה של Mellingen,
163 Council Chamber from
מנהרות 28-9
ל ֶטשבֶּרג 82 ,68 Lötchberg
מפה 28�9
סאנקט גוֹטהארט ,41 St Gotthard
238 ,219
סימפּלוֹן 42 Simplon
סן בֶּרנאר 85 St Bernard

מנזרים

אֶגליז אָבּאטיאָל ) ֶפּיֶירן( Église
125 Abbatiale
בּאזלג ָ'ה סן יוֹן )מישטָייר( Baselgia
200�201 San Jon

סאנקט גאל ֶן ראוקתדרלות ,סאנקט
גאל ֶן
סן מוֹריס 84 St�Maurice
ציסטֶרציֶינז ֶרקלוֹסטֶר )וֶטינג ֶן(
152 ,136 Zisterzienserkloster
קארטָאוּז ֶה איטינג ֶן Kartause Ittingen
182

קלוֹסטֶר )אֶנג ֶלבֶּרג( 229 Kloster
קלוֹסטֶר אָיינזידֶלן Kloster Einsiedeln
226-7 ,27 ,11
קלוֹסטֶר מוּרי ,137 Kloster Muri
163 ,152

קלוֹסטֶר סאנקט גֵיאוֹרג ֶן )שטָיין אָם
ריין( 182 Kloster St Georgen

קלוֹסטֶר קֶניגספֶלדֶן Kloster
152 Königsfelden
ָריינ ָאוּ 153 Rheinau
מֶנך 79 ,68 Mönch
מֶנליכ ֶן 240�41 ,83 Männlichen
מסלולי הליכה 285
מסלולי הליכה בערים 309

מסלולים
בּוֹדֶנז ֶה 183 Bodensee
הפארק הלאומי שווייץ Swiss
202�3 National Park
טוּנ ֶרז ֶה 74�5 Thunersee
ליכטנשטיין 192�3 Liechtenstein
סביב אגם מאג'וֶֹרה Around Lake
216�17 Maggiore
שלושת המעברים Three Passes
222�3
')ה(מסע הגדול באירופה' Grand Tour of
118 Europe
מסעדות 260-83
ברן 268�9
ז'נבה 272�3

מזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן 279�81
מיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנ ֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד
269�72
מערב שווייץ 273�6
מרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ 282�3
ציריך 278�9
צפון שווייץ 276�8
מסעדות 260-83
היצע המסעדות 260
מחירים וטיפים 261
עם ילדים 261
צמחוניות ,ארוחות 261
רשימת מסעדות 268�83
שעות פתיחה 261
תפריטים 261
מעבורת 309
מעברי�הרים 307
בֶּרנינ ָה 201 Bernina
ג ֶמי 89 Gemmi
גראן סן בֶּרנאר Grand St Bernard
84-5 ,10
גרימז ֶל 222 ,90 Grimsel
דאל פוּאוֹרן 203 dal Fuorn
לוּקוֹמאניוֹ 219 Lucomagno
מאיֶינרוֹיס 223 Meienreuss
מאלוֹיָה 204 Maloja
נוּ ֶפנ ֶן 90 Nufenen
סאנקט גוֹטהארט ,41 St Gotthard

219
סוּסטֶן 222 Susten
סימפּלוֹן 91 ,90 Simplon
סן בֶּרנארדינוֹ 205‘ San Bernardino
פוּרקָה 222 ,90 Furka
קל ָאוּזֶן 189 Klausen
מעלפאריז )שאגאל( 171
מע"מ ,החזר 299 Global Refund
מערב שווייץ Western Switzerland
108-33 ,10�11
אופי והיסטוריה 109
אתרים 111
הגעה ועזיבה 110
מלונות 249�51
מסעדות 273�6
מפה 110�11

מערות
גרוֹט דֶה ואלוֹרבּ Grottes de Vallorbe
129

הֶלגרוֹטֶן )בּאר( 209 Höllgrotten
נידל ֶלוֹך )וָייסֶנשטָיין( 70 Nidleloch
מערות ,חקר 286
מפולות שלג ,מידע Avalanche
297 information

מפות
בּאדֶן 155
באזל 139
באזל :העיר העתיקה )מפת רחובות
מאוירת( 140�41
בֶּלינצוֹנ ָה 221
ברן 50�51
ברן :העיר העתיקה )מפת רחובות
מאוירת( 52�3
הפארק הלאומי של שווייץ 202�3
וינטֶרטוּר 157
ז'נבה 94�5
ז'נבה ,אגם 118�19
ז'נבה :העיר העתיקה )מפת רחובות
מאוירת( 96�7
טוּנ ֶרז ֶה 74�5
כּוּר 195
לוגאנו )מפת רחובות מאוירת(
212�13
לוגאנו ,אגם 210�11
לוזאן 113
לוצרן 233
לוצרן :העיר העתיקה )מפת רחובות
מאוירת( 234�5
לוקארנו 215
ליכטנשטיין 192�3
מבט על שווייץ 46�7
מזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן 178�9
מיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנ ֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד
68�9
מנהרות ומסילות רכבת 28�9
מערב שווייץ 110�11
מרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ 208�9
נ ֶשאטֶל 131
סאנקט גאל ֶן 185
סוֹלוֹטוּרן 73
סִיוֹן 87
פריבּוּר 126�7
ציריך 160�61
צפון שווייץ 36�7
קנטונים וחלוקה לשונית 14�15
שאפהָאוּזֶן )מפת רחובות מאוירת(
180�81
שווייץ 12�13
שלושת המעברים ,מסלול Three
222�3 Passes
מפלגות 18�19
מפלים
אֶנגסטליג ֶנ ֶפל ֶה 82 Engstligenfälle
גיסבּאכ ֶפל ֶה 78 Giessbachfälle
טרימֶלבּאך 83 Trümmelbach
ל ִיוּמאליוֹ 218 Gliumaglio
ָרייכ ֶנבּאכ ֶפל ֶה 79 Reichenbachfälle
ָריינפאל )שאפהָאוּזֶן( ,180 Rheinfall
182

תוּרוואסֶר ֶפל ֶה )אוּנטֶרוואסֶר(

189 Thurwasserfälle

מפעל הנייר של באזל )באזל( Basler
143 Papier�mühle
מֶצג ֶרן�צוּנפטהָאוּס )צוֹפינג ֶן( �Metzgern
151 Zunfthaus
מצנחי רחיפה 285
מצרכים 289
מקרי חירום 297

מֶרוֹן ,פייר דֶה 20 Meuron, Pierre de

מרחצאות חמים ראומרכזי טיפולים
מרחץטורקי ,פליקס ואלוֹטוֹן 103
מריה השחורה ,קלוֹסטֶר אָיינזידֶלן Black
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
מרכזי טיפולים 290-91 Spas
בּאד פּ ֶפפֶרס 190 Bad Pfäfers
בּאד ראגאץ 290 ,190 Bad Ragaz
בּאדֶן 154�5 ,135 Baden
לוֹיקֶרבּאד 290 ,89 Leukerbad
ל ֶנק 290 ,83 Lenk
סן�מוריץ�בּאד ,204 St Moritz�Bad
290

סֶנטר תֶרמאל )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(

128 Centre Thermal
צוּרצאך 153 Zurzach
מרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ Central
206-39 ,11 Switzerland and Ticino
אופי והיסטוריה 207
אתרים 208
הגעה ועזיבה 209
מלונות 257�9
מסעדות 282�3
מפה 208�9
מֶֶרל 91 Mörel
מרמיטה 23
מרקוס אאורליוס ,הקיסר Marcus
125 ,113 ,35 Aurelius, Emperor
מרקורי ,פרדי 120 Mercury, Freddie
מרקטגאסֶה )ברן( 55 ,52 Marktgasse
מרקטפּלאץ )באזל( ,139 Marktplatz
140
מרקטפּלאץ )סאנקט גאל ֶן( Marktplatz
184
משטרה 297 ,296

)ה(משמר השוויצרי

כשומרי�ראש למלכים 237 ,162
בוותיקן 36 ,21

המשפחהסביביוהאןקספרלווטר

הגוסס ,אנטוניו אוֹראציוֹ מוֶֹרטוֹ 162
משקאות חריפים 267

משקאות ,ראואוכל ומשקאות; יין
וייצור יין
מתי לנסוע 294

נ

אבּי ,אסכולה באמנות 157 Nabis
נאדֶלוֶורק )לוצרן( 233 Nadelwerk
נאצים 42�3
בריחת אמנים גרמניים לשווייץ 217
שערוריית זהב הנאצים 43
נ ֶגֶרנטינוֹ 219 Negrentino
נהיגה 306�7
נוּבֶל ,ז'אן 232 Nouvel, Jean
נוּטלי�הישי )קלוֹסטֶרס( Nutli�Hüschi
191
נוּ ֶפנ ֶן ,מעבר�הרים 90 Nufenen Pass
נוֹקס ,ג'ון 100 Knox, John

ניאוליתי ,מעגל אבנים )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן(

128 Neolithic stone circle
נידֶגבּריקֶה )ברן( 59 Nydeggbrücke
נידוואלדֶן )חצי�קנטון( half�) Nidwalden
229 ,207 ,32 (canton

325

נידל ֶלוֹך )וָייסֶנשטָיין( 70 Nidleloch
נידֶרדוֹרף ,רובע )ציריך( 167 Niederdorf
נידֶֶרר ,רוברטו 229 Niederer, Roberto
ניוֹן Nyon
מלונות 251
מסעדות 275
ניזֶן ,הר 74 ,28 The Niesen
ניטשה ,פרידריך Nietzsche, Friedrich
138
בית ניטשה )סילס( Nietzsche Haus
204
נייר ,מפעל הנייר של באזל Paper,
143 Basler Papier�mühle
ניקולאס הקדוש ,חג St Nicholas
33 Day
ניקל ָאוּס�תוּט�פּלאץ )צוֹפינג ֶן( �Niklaus
151 Thut�Platz
נ ֶמטינאכט ,פסלון Nemtynakht,
102 statuette of
נמלי תעופה 302�3
נמנוםהשיכור )פיקאסו( 57
נסהדגים )ויץ( 102
נ ֶסטל ֶה ,אנרי 120 ,40 Nestlé, Henri

נעליים
ברן 65
ציריך 174
נעלי�שלג ,הליכה ב 284 Snowshoeing
נפוליאון הראשון ,39 Napoleon I
91 ,84
נפוליאון השלישי 183 Napoleon III
נֶפֶלס 190 Näfels
נ ֶשאטֶל 130-31 ,11 Neuchâtel
היסטוריה 39
מלונות 251
מסעדות 275
מפה 131
פסטיבלים 130 ,32
קנטון 131 ,109 ,39
נ ֶשאטֶל ,אגם ,11 Neuchâtel, Lake
130�31 ,125
נשים ,זכות הצבעה 43
נשים ,מטיילות 296
נשק ,תעשייה 42
סאבוֹי 93 Savoy
דוכסי סאבוֹי ,118 Savoy, Dukes of
122

סאנטר תֶרמאל )איבֶרדוֹן�ל ֶה�בֶּן( Centre
128 Thermal
סאנקט אָלבּאן ,רובע )באזל( St Alban
143 ,142 district
סאנקט גאל ֶן 184-7 St Gallen
מלונות 256
מסעדות 281
מפה 185
פסטיבלים 31
קנטון 177 ,39
סאנקט גוֹטהארט ,מנהרה St Gotthard
238 ,219 ,41 Tunnel
סאנקט גוֹטהארט ,מעבר�הרים St
219 ,41 Gotthard Pass
סאנקט יאקוֹבּ ,קרב St Jakob 37
סאנקט פטר אינז ֶל 70 St Petersinsel
סאסוֹ קוֹרבּארוֹ )בֶּלינצוֹנ ָה( Sasso
26 Corbaro
סאס�פֶה 90 Saas�Fee
מלונות 246
מסעדות 270
סקי 289 ,288

326

סביון )קל ֶה( 146
סֶגאנטיני ,ג'ובאני Segantini, Giovanni
221 ,204 ,196
סֶגאנטיני ,מוזיאון )סן מוֹריץ( Segantini
204 Museum
סגרפיטו ,עיטורים Sgraffito
234 ,200 decorations
סוֹ ָאצָה 205 Soazza
סוויסמיניאטור )מֶלידֶה( Swissminiatur
210
סוויס פּאס 308 ,305 ,242 Swiss Pass
סוויס רוֹמאנד 109 Suisse Romande
סוֹלוֹטוּרן 72-3 Solothurn
מלונות 247
מסעדות 271
מפות 73
קנטון 67 ,38
סוֹליוֹ 204 Soglio
סוֹלפֶרינוֹ ,קרב 101 Solferino, Battle of
סוֹנוֹניוֹ 219 Sonogno
סוֹנל ֶרטוֹ 230�31 Sonlerto
סוּסטֶן ,מעבר–הרים 222 Susten Pass
סוּסִיוֹן 89 Soussillon

סוסים
יריד הסוסים ומירוץ הסוסים הלאומי
)סֶניֶיל ֶז'יֶיה( Marché Concours

National des Chevaux 133
מרוצים 33
רכיבה על 287 ,286
סוסכחול )מארק( 57

סופרמרקטים ,מזנונים בשירות עצמי

260
סוּשאר ,פיליפ Suchard, Philippe
40�41
סֶזאן ,פול ,84 ,73 ,56 Cézanne, Paul
232 ,155 ,150 ,146 ,100
סטאמפָּה 204 Stampa
סטראווינסקי ,איגור 120 Stravinsky, Igor
סטריט פּארייד )ציריך( Street Parade
31
סיגנאל דֶה סוֹבאבֶּל ֶן )לוזאן( Signal de
116 Sauvabelin
סִיוֹן 86-7 ,69 Sion
מלונות 247
מסעדות 271
מפות 87
סיֶיר 88 Sierre
סילבאפּלאנ ָה ,לאגוֹ דָה Silvaplana,
33 ,18 Lago da
סילבֶרטָה ,רכס 200 Silvretta range
סילס 204 Sils
סילס�פֶקסטָרה 281 Sils�Fextra
סילסֶרז ֶה 204 Silsersee
סימבוליזם 54
סימסוֹנבּרוּנ ֶן )ברן( Simsonbrunnen
55 ,50
סימפּלוֹן ,מנהרה 42 Simplon Tunnel
סימפּלוֹן ,מעבר�הרים Simplon Pass
91 ,90
סיסלי ,אלפרד 155 Sisley, Alfred

סכרים

בּאראז' דֶה ל ָה גראנד דיסֶנס Barrage
85 de la Grande Dixence
בּאראז' דֶה מוֹבוּאָזֶן Barrage de
85 Mauvoisin
סן בֶּרנארדינוֹ 205 San Bernardino
מעבר�הרים 205 San Bernardino Pass
סן ברנאר ,מעבר גראן St Bernard Pass,
84�5 ,10 Grand

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
סן ברנרד ,כלבי 84
סן ויטוֶֹרה 205 San Vittore
סן מוֹריס 84 St�Maurice
סן מוֹריץ 204 ,190 ,11 St Moritz
מלונות 257
מסעדות 281
ספורט חורף 33
סקי 289 ,288
פסטיבלים 30
סן פייר�דֶה�קלאז' St Pierre�de�Clages
85
סנובורד 289 ,288
סנט�אוּרזאן 133 St�Ursanne
מלונות 251
מסעדות 276
סנט קרוּאָה 129 Sainte�Croix
סֶניֶיל ֶז'יֶיה 133 Saignelégier
מסעדות 276
סן�לוּק 89 Saint�Luc
סן�סאפוֹרין 119 St�Saphorin
סן�פאל ,ניקי דֶה St�Phalle, Nikki de
164 ,143 ,127
סנפלינג 286
ספורט אווירי 287 ,285
ספורט אתגרי 287 ,286
ספורט ופעילויות�חוץ 284-9 ,20�21
ספורט חורף 287 ,284
העונה 294

ראוגםסקי; סנובורד

ספורט חורף ,השכרת ציוד 289
ספורט ימי 287 ,285�6
ספּירי ,יוהנה 190 Spyri, Johanna

ספרות ,פסטיבלים )סן פייר�דֶה�קלאז'(
�Literary festivals, St Pierre�de
85 Clages

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

ספריות
הספרייה העירונית והאוניברסיטאית
)ברן( �Stadt� und Universitäts
59 bibliothek

ספריית המנזר )סאנקט גאל ֶן(
184 Stiftsbibliothek

ספריית המנזר )סאנקט גאל ֶן(
184 Stiftsbibliothek

ספרים ,חנויות
ברן 65
ז'נבה 107
ציריך 175 ,174
סקטים ,החלקה על 284
סקי 288-9
בטיחות 297
היצע אתרי הנופש 288�9
מגורים 289
מתי לנסוע 288
סקי בשטח פתוח 289
סֶרוֹדינ ֶה ,ג'ובאני Serodine, Giovanni

217
סֶרט ,ז'וז ֶה מריה 101 Sert, José Maria
סתיו ,יריד )באזל( 32 Autumn Fair

עבודות�יד ראומלאכת�יד

עופרת ,מכרה )שצ'ארל( Lead mine
)200 (S�charl

עור ,מוצרי
ברן 65
ציריך 175 ,174
עישון )במסעדות( 260

עיתונים 295

עלויות
מלונות 242
מסעדות 261
סקי 288
עמק סאס ,מוזיאון )סאס�פֶה( Saaser
90 Museum
עץ ,גילוף 78
ערבז )צמח( 23 Gentian

עתיקות ,קניות
ברן 65 ,64
ז'נבה 107
ציריך 174

פ

אברוֹ ,לוּצ'אנוֹ 185 Fabro, Luciano
פָאוּלהוֹרן )הר( 82 The Faulhorn
פאז ֶל ,הנס 126 Fasel, Hans
פּאלאניֶידָרה 218 Palagnedra
פּאלאצוֹ דֵיי קוֹנגֶרסי )לוגאנו( Palazzo
213 dei Congressi
פּאל ֶה דֶה ז'וּסטיס )ז'נבה( Palais de
99 Justice
פּאל ֶה דֶה נאסיוֹן )ז'נבה( Palais des
101 ,93 Nations
פאלסטאףבסלהכביסה )פיסלי( 170
פאסנאכט 208 ,138 ,33 Fasnacht
פּאסקווארט ,מרכז )בּיל/בּיֶין( Centre
70 Pasquart
פּאראצֶלסוּס 138 Paracelsus
פּארי ,פייר�אדריאֶן �Paris, Pierre
131 Adrien
פאֶרל ,גִיוֹם 130 ,100 Farel, Guillaume
)ה(פארק הלאומי של שווייץ Swiss
202-3 ,177 ,25 ,11 National Park
פארק�וילה ריטֶר )ציריך( Park�Villa
169 Rieter

פארקים וגנים

הגן הבוטאני )באזל( botanical
138 garden
הגן הבוטאני )וָייסֶנשטָיין( botanical
70 garden

הגן הבוטאני )שיניג ֶה פּלאטֶה(
75 botanical garden

הפארק האולימפי )לוזאן( Olympic
117 Park
ז'ארדן אָנגל ֶה )ז'נבה( Jardin Anglais
97
חינאגארטֶן )ציריך( Chinagarten
173 ,168

סוויסמיניאטור )מֶלידֶה(

210 Swissminiatur
סוֹליטוּד פארק )באזל( Solitude Park
143
פארק דֶה בּאסטיוֹן )ז'נבה( Parc des
100 Bastions
פארק דֶה ל'אֶרמיטאז' )לוזאן( Parc
116 de l’Hermitage
פארק דֶה נאסיוֹן )ז'נבה( Parc des
101 ,94 Nations

פארק המסתורין )אינטֶרלאקֶן(

75 Mystery Park
פארק מוֹן�ֶרפּוֹ )לוזאן( �Parc Mon
116 Repos
ציריכהוֹרן פארק )ציריך( Zürichhorn
168-9 ,160 Park
רוֹז ֶנגארטֶן )ברן( 60 Rosengarten
רוֹז ֶנגארטֶן )ראפֶּרסוויל( Rosengarten
189
שאדָאוּ פארק )טוּן( 71 Schadau Park

שטֶטישֶה סוּקוּל ֶנטֶנזאמלוּנג )ציריך(

Städtische Sukkulentensammlung
169

פארקים לאומיים ,הפארק הלאומי

של שווייץ National Parks, Swiss
202-3 ,177 ,25 National Park
פֶגל ֶטשֶר 90 Feegletscher
פוּאוֹרן ,פּאס דאל 203 Fuorn, Pass dal
פואנטיליזם ,אסכולה באמנות 57
פוֹב 157 Fauves
פוֹג ֶל גריף )בּאזל( 138 ,33 Vogel Gryff

פוֹיכטמאיֶיר ,פרנץ יוֹז ֶף אנטון

Feuchtmayer, Franz Joseph Anton
186�7
פולו 33
פולחןהאביב )סטראווינסקי( 120
פּוֹליבּאן )ציריך( 168 Polybahn
פּוֹן דֶה בֶּרן )פריבּוּר( Pont de Berne
127
פונדו 262
פוֹנטאנ ָה ,דוֹמֶניקוֹ Fontana, Domenico
212
פּוֹנטֶה דֵיי סאלטי )ליד לאבֶרטֶצוֹ( Ponte
219 ,44�5 dei Salti

פּוּנט ל ָה דרוֹסָה )הפארק הלאומי
שווייץ( Swiss) Punt la Drossa
202 (National Park
פוֹנטֶן דֶה סן ז'אק )פריבּוּר( Fontaine

111 de St Jacques
פוֹנטֶן סן�ז'אן )פריבּוּר( �Fontaine St
16 Jean
פּוֹנטֶרזינ ָה 201 Pontresina
פוניקולר )רכבת אנכית( 28
הָיימוֶופלוּ 75 Heimwehfluh
לינתאל�בָּראוּנוואלד �Linthal
189 Braunwald
ניזֶן )הר( 74 The Niesen
פוליבּאן )ציריך( 168 Polybahn
קראנס�מוֹנטאנ ָה 88 Crans�Montana
ָרייכ ֶנבּאכ ֶפל ֶה 79 Reichenbachfälle
שטאנז ֶרהוֹרן 229 Stanserhorn
פּוּסאן ,ניקולא 156 Poussin, Nicolas
פּוֹסקיאבוֹ 201 Poschiavo
מסעדות 280
)ה(פורום לתולדות שווייץ )שוִיץ( Forum
225 der Schweizer Geschichte
פּוֶֹרנטרוּאי 276 Porrentruy
פוּרקָה ,מעבר 222 ,90 Furka Pass
פֶט דֶה ל'אֶסקאלאד Fête de l’Escalade
33
פֶט דֶה ל ָה דֶזאלפּ 32 Fête de la Désalpe
פֶּטי פּאל ֶה )ז'נבה( 100 Petit Palais
פטר השני מסאבוֹי Peter II of Savoy
128
פֶּטריני ,ג'וּזֶפֶּה אנטוניו Petrini,
213 Giuseppe Antonio
ֶפּטֶרצאנוֹ ,סימוֹנ ֶה Peterzano, Simone
221
פיאנו ,רנצו 150 Piano, Renzo
פיאצה גראנדֶה )לוקארנו( Piazza
214 Grande
פיאצה ֶדל ָה ריפוֹרמָה )לוגאנו( Piazza
212 della Riforma
פייר אָבוּאָה )הר( 85 Pierre Avoi

פייר ג'אנאדָה ,קרן )מארטיני(

84 Fondation Pierre Gianadda
פיירה דוּ ניטוֹן )ז'נבה( Pierres du
97 Niton
ֶפּיֶירן 125 Payerne

מסעדות 276
פּילאטוּס )הר( 228-9 Pilatus
פילאטוס ,פונטיוס 229 Pilate, Pontius
פּיניֶיה ד'אָרוֹל ָה 85 Pigne d’Arolla
פּיסארוֹ ,קמיל Pissarro, Camille
155 ,146
חווהבמוֹנפוּקוֹ103
פיסלי ,אנרי 170 Füssli, Henri
פּיץ בֶּרנינ ָה 201 Piz Bernina
פּיצוֹ אוּצֶ'לוֹ 205 Pizzo Uccello
פּיצוֹ לוּצֶ'נדרוֹ 219 Pizzo Lucendro
פּיצוֹקֶל 196 Pizokel
פיצנ ָאוּ 225 Vitznau
מלונות 259
פּיץ רוֹז ֶק 201 Piz Roseg
פּיקאבּיָה ,פרנסיס 167 Picabia, Francis
פיקאסו ,פבלו ,100 ,73 Picasso, Pablo
157 ,150 ,146

גיטרהעלשולחןעםרגלאחת

171 Guitar on a Pedestal Table
נמנוםהשיכור57 Drunken Doze
פּיקאר ,פרופסור אוֹגוּסט Piccard,
43 Professor Auguste
פּיראמיד ד'אֶז ֶניֶיה Pyramides
88 d’Euseigne
פירסט )הר( 82 First
פירסטֶנבֶּרג ,היינריך פון Fürstenberg,
36 Heinrich von
פיש 245 Fiesch
פּלאנטָה ,ז'אק אָמבּרוֹזיוּס פון Planta,
196 Jacques Ambrosius von
פּלאנֶטֶנוֶוג )וָייסֶנשטָיין( 70 Planetenweg
פּלאנקֶן 193 Planken
פּלאס דֶה בּוּר�דֶה�פוּר )ז'נבה( Place du
99 ,97 Bourg�de�Four
פּלאס דֶה ל ָה פּאלוּ )לוזאן( Place de la
112 Palud
פּלאס דֶה ל ָה פוּסטֶרי )ז'נבה( Place de
107 ,106 la Fusterie
פּלאס דֶז אָל )נ ֶשאטֶל( Place des
130 Halles
פּלאס סן�פרנסואה )לוזאן( �Place St
112 François
פלוֹן ,רובע )לוזאן( 116 Flon district
פלי ֶאל ֶן 224 Flüelen
פּל ֶן דֶה פּל ֶנפּאל ֶה )ז'נבה( Plaine de
107 ,106 Plainpalais
פּל ֶן מוֹרט 88 Plaine Morte
פֶלנ ֶר ,פרדיננד 168 Fellner, Ferdinand
פֶלסקין 90 Felskinn
פלקסי�פּאס 308 ,305 Flexi Pass
פנאי ,פעילויות 287 ,286
פֶּניניים ,אלפים ,67 Pennine Alps
222 ,68
פֶן ,רוחות 22 Föhn
פסחא ,פסטיבל )לוצרן( Osterfestspiele
30
פֶסטאלוֹצי ,יוהן היינריך Pestalozzi,
128 Johann Heinrich

פסטיבל הסרטים הבינלאומי )לוקארנו(
31 International Film Festival

)ה(פסטיבל הפתוח לרוק ולפופ
)אינטרלאקן( Open-Air Rock and Pop
31 Music Festival

פסטיבל השלג העולמי )גרינדֶלוואלד(
33 World Snow Festival
פסטיבלים 30-33

ראוגםמוסיקה ,פסטיבלים; ספרות,
פסטיבלים
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פראגוֹנאר ,ז'אן�אוֹנוֶֹרה Fragonard,
155 Jean�Honoré
פָראוּאֶנפֶלד 182 Frauenfeld
פראנקים ,שלטון 35 Frankish rule
פראנש�מוֹנטאניֶיה �Franches
133 Montagnes

פּרוֹמֶנאדֶה לוּנגוֹלאגוֹ ג'וּזֶפֶּה מוֹטָה

)לוקארנו( Promenade Lungolago
214 Giuseppe Motta
פּרוֹ נאטוָּרה ,מרכז ) ָאל ֶטש( Pro Natura
91 Zentrum Aletsch

פרוֹנוואגפּלאץ )שאפהָאוּזֶן(
180 Fronwagplatz
פרוסיה 39 Prussia

פרות ,מלחמת )קוֹמבָּהדֶהֶרן Cow
,20 combats des reines) fights
90 ,32 ,30
פרטית ,אדריכלות 27
פֶּרטשלי 191 Prätschli
פריבּוּר 126-7 Fribourg
מלונות 249
מסעדות 274
מפת רחובות מאוירת 126�7
פסטיבלים 32
קנטון 109 ,38
פרידריך השלישי ,המלך Friedrich III,
37 King
פריטשי Fritschi 235
פֶּריֶיה ,פראנסואה Perrier, Franćois
125
פּריני 124 Pringy
פריש ,מקס 19 Frisch, Max
פשע 296

צ אמאנ ָה קלוּאוֹצָה )הפארק הלאומי
של שווייץ( Chamanna Cluozza
)202 (Swiss National Park
צאָרה ,טריסטן 167 Tzara, Tristan
צבא 21
צֶ'ביוֹ 218 Cevio
צבעונים ,פסטיבל 30 Tulip festival
צהריים ,ארוחה 261
צוּג 228 Zug
מלונות 259
מסעדות 283
קנטון 228 ,207 ,35
צוּג ֶרז ֶה 228 ,225 Zugersee
צוָוייזימֶן 83 Zweisimmen
צווינגלי ,אוּלריך 38 Zwingli, Ulrich
גרוֹסמינסטֶר )ציריך( Grossmünster
167 ,159
מקום הולדתו )וילדהָאוּס( 189
פארק דֶל בּאסטיוֹן )ז'נבה( Parc des

100 Bastions
צוֹיגהָאוּס )אָלטדוֹרף( 224 Zeughaus
צוֹיגהָאוּס )בּיל/בּיֶין( 70 Zeughaus
)ה(צומח 23

צוּנפטהָאוּס דֶר ואלדלוֹיטֶה )בּיל/בּיֶין(

70 Zunfthaus der Waldleute
צוֹפינג ֶן 151 Zofingen
מסעדות 278
צוקים ,טיפוס 287 ,285
צוּר ג ֶדוּלט )וינטֶרטוּר( 156 Zur Geduld
צוּרצאך 153 Zurzach
ציבֶּלֶמֶריט )ברן( 64 ,32 Zibelemärit

ציורי קיר בקריפטה של המינסטֶר
)באזל( 144 Frescoes, Münster crypt
ציטגלוֹג ֶה )ברן( 55 ,53 ,10 Zytglogge
ציטגלוֹג ֶה )סוֹלוֹטוּרן( 73 ,72 Zytglogge
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ציטָה ,הקיסרית 152 Zita, Empress

צרפת�פרוסיה ,מלחמה �Franco
237 Prussian War
צ'רצ'יל ,ווינסטון Churchill, Winston
129

237 Museum im Bellpark
ציליס 205 Zillis

ק

צילום
המוזיאון לצילום )וינטֶרטוּר(
157 Fotomuseum

המוזיאון בפארק בֶּל )קרינס(

ציסטֶרציֶינז ֶרקלוֹסטֶר )וֶטינג ֶן(

152 ,136 Zisterzienserkloster
ציפורבחלל )בּראנקוּזי( 171
)ה(ציפורנים ,אדוני Carnation, Masters
127 of the
)ציריך( 173 Rote Fabrik
ציריך 158-75 ,47 ,11 Zürich
אתרים 160�61
בידור 172�3
הגעה ועזיבה 161
היסטוריה 159
מלונות 253�5
מסעדות 278�9
מפה 160�61
פסטיבלים 32 ,31 ,30
קנטון 159 ,135 ,35
קניות 174�5
ציריכהורן ,פארק )ציריך( ֹZürichhorn
168-9 ,160 Park
ציריכז ֶה 169 ,165 ,159 Zürichsee
אוֹטֶל דֶה ויל )ז'נבה( Hôtel de Ville
99

מוזיאון הצלב האדום והסהר האדום

הבינלאומי )ז'נבה( International Red
101 Cross and Red Crescent Museum
)ה(צלב האדום הבינלאומי International
42 ,39 ,21 Red Cross
צָ'ל ָנדָמארץ 30 Chalandamarz
צמחונים 261
צֶ'נטוֹבאלי 218 Centovalli
מלונות 258

צעצועים
המוזיאון השוויצרי לילדים )בּאדֶן(
154 Schweizer Kindermuseum

מוזיאון הצעצועים )ריאֶן(

150 Spielzeugmuseum
צפון שווייץ ,11 Northern Switzerland
134-57
אופי והיסטוריה 135
אתרים 136�7
הגעה ועזיבה 137
מלונות 252�3
מסעדות 276�8
מפה 136�7
צ'פלין ,צ'רלי 120 Chaplin, Charlie

צפרדעים ,מוזיאון )אֶסטאבאיֶיה�ל ֶה�לאק(
125 Musée des Grenouilles

צֶרינג ֶן ,שושלת ,71 Zähringer dynasty
159 ,124
הדוכס ברתולד הרביעי Berthold IV,

126 Duke of
הדוכס ברתולד החמישי Berthold V,
55 ,49 Duke of
צֶרינג ֶרבּרוּנ ֶן )ברן( Zähringerbrunnen
55
צ'רלי צ'פלין ,מוזיאון )וֶבֶה( Charlie
120 Chaplin Museum
צֶרמאט 89 ,69 ,10 Zermatt
מלונות 248
מסעדות 271�2
סקי 289 ,288
צרפתית 18 ,15
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אבאליָה 201 Cavaglia
קאופמן ,אנג'ליקה Kauffmann,
196 ,195 Angelica
קאז ָה גראנדָה )סטאמפָּה( Casa
204 Granda
קאז ָה טוֶֹרה )פּוֹסקיאָבוֹ( 201 Casa Torre
קאלאם ,אלכסנדר Calame, Alexandre
72 ,60
קאלאנדָה 196 Calanda
קאלווין ,ז'אן 93 ,38 Calvin, Jean
קתדרל סן פייר )ז'נבה( Cathédrale
98 St�Pierre
מוּר דֶה ל ָה ֶרפוֹרמאסיוֹן Mur de la
100 Réformation
קאנדֶרשטֶג 82 Kandersteg
מלונות 246
סקי 289
קאנו 285
קאסטְר ,אֶדוּאָר 237 Castres, Édouard
קאפּאנ ָה ֶרג'ינ ָה מרג ֶריטָה Capanna
90 Regina Margherita
קאפֶּלבּריקֶה )לוצרן( Kappelbrücke
235 ,232
קארטיני ,טירה )ז'נבה( Cartigny
103 Castle
קברט ווֹלטֵייר )ציריך( Cabaret Voltaire
167

קדושים ראולפי שם הקדוש
קוֹ 274 Caux
קוּבֶּרטָן ,הבארון פייר דֶה Coubertin,

116 Baron Pierre de
קוֹל ֶג'וֹ פּאפּיוֹ )אָסקוֹנ ָה( Collegio Papio
217 ,27

קוֹל�דֶה�רוֹש ,טחנות המים התת�

קרקעיות Moulins Souterrains du
132 Col�des�Roches
קוֹל דוּ גראן�סן�בֶּרנאר �Col du Grand
84-5 ,10 St�Bernard
קוֹלוּמבָּה הקדושה 133 Columba, St
קוּלי 119 Cully
קוֹלין ,ווֹלפגאנג 228 Kolin, Wolfgang

קולנוע

ברן 62
ז'נבה 105
ציריך 173
קוֹמוֹ ,אגם 205 Como, Lake
קוֹמוֹ ,ההגמונים של Como, bishops
220 ,214 of
קונגרס וינה 39
)ה(קונגרס הציוני 138 Zionist Congress
קוּניגוּנדֶה ,הקיסרית Kunigunde,
145 Empress
קונסוליות 295

קוֹנסטאנץ ,אגם ראובּוֹדֶנז ֶה
קוּנסטהאל ֶה ,קוּנסטהָאוּס ראומוזיאונים
וגלריות
)ה(קונפדרציה השוויצרית ,39 ,35�9
207
קונצרטי האביב )לוגאנו( Primavera
30 Concertistica

קונצרטים ,אולמות ראותיאטראות
ואולמות
קוֹסמוֹראמָה )המוזיאון השוויצרי
לתחבורה ,לוצרן( 239‘ Cosmorama

קוֹפָּה רוֹמאנ ָה 33 Coppa Romana
קוֹקוֹשקָה ,אוסקר Kokoschka, Oskar
221 ,120
קוּקי ,אֶנצוֹ 210 Cucchi, Enzo
קוּרבֶּה ,גוסטב Courbet, Gustave
169
קוֹרביליָה 204 Corviglia
קוֹרוֹ ,ז'אן�בּאטיסט קאמיל �Corot, Jean
169 ,155 ,124 Baptiste Camille
המזחשלרובעפּאקיבז נבה103
קוֹרנהָאוּס )ברן( 63 ,52 Kornhaus

קזינו ,בתי
ברן 63
מוֹנטֶרה 120�21
קיאקים ,שיט 285
קיג'וֹניָה 219 Chiggiogna
קידומות חיוג 300
קָייז ֶרשטוּל 153 Kaiserstuhl
מסעדות 277
קינדליפֶרסֶרבּרוּנ ֶן )ברן(

55 Kindlifresserbrunnen
קיסנאכט אָם ריגי Küssnacht am Rigi
228 ,225
מלונות 258
מסעדות 282
קירוֹניקוֹ 219 Chironico
קירכנ ֶר ,אֶרנסט לוּדוויג Kirchner, Ernst
196 Ludwig
מוזיאון )דאבוֹס( Kirchner Museum
191
קל ָאוּזֶן ,מעבר�הרים 189 Klausen Pass
קל ֶה ,פאול ,56 ,43 ,20 Klee, Paul
232 ,217 ,213
אָדפּארנאסוּם57
סביון146
קלוֹסטֶר אָיינזידֶלן Kloster Einsiedeln
226-7 ,27 ,11
קלוֹסטֶר מוּרי ,137 Kloster Muri
163 ,152
קלוֹסטֶרס 191 ,11 Klosters
מלונות 256
מסעדות 280
קלוֹסטֶר קֶניגספֶלדֶן Kloster
152 Königsfelden
)ה(קלטים 131
קל ָיינבאזל ,רובע )באזל( Kleinbasel
143 ,138 ,137 district
קל ָיינ ֶה שנָיידֶג 79 Kleine Scheidegg
קל ָיינ ֶס מאטֶרהוֹרן Kleines Matterhorn
89
קמפינג 243
קנאבֶּנשיסֶן )ציריך( Knabenschiessen
32
קנדינסקי ,ואסילי Kandinsky, Wassily
157
קנטוני היער 207 ,34
אוּרנ ֶרז ֶה 224�5 Urnersee
ברית קנטוני היער 36 ,35
קנטונים 18�19
ברית הקנטונים 35
לאנדסגֶמָיינדֶה30 Landsgemeinde
מפה 14�15

קניות

ברן 64�5
ז'נבה 106�7
ציריך 174�5

קָסטֶלגראנדֶה )בֶּלינצוֹנ ָה( Castelgrande
26
קפה 266

קֶפיגטוּרם )ברן( ,52 ,10 Käfigturm
55 ,54
קפלות
בּוּנדֶס ָק ֶפּל ֶה )בּרוּנ ֶן( Bundeskapelle
225

בֶּרשיס 190 Berschis
טֶלס ָק ֶפּל ֶה )ליד פלי ֶאל ֶן( Tellskapelle
225
מוֹנטֶה טאמארוֹ 210 Monte Tamaro
סאנקט מאמֶרטֶן ָק ֶפּל ֶה )טריזֶן( St
192 Mamerten Kapelle
סאנקט פטרס ָק ֶפּל ֶה )לוצרן( St
236 ,235 Peterskapelle
סן ויטוֶֹרה 205 San Vittore
סנטה מריה )פּוֹנטֶרזינ ָה( Santa Maria
201
רידֶרטאל 224 Riedertal

שאפֶּל נוטר�דאם�דֶה�קוֹמפּאסיוֹן

)מארטיני( �Chapelle Notre�Dame�de
84 Compassion
ָקפֶּלפּלאץ )לוצרן( ,235 Kapellplatz
236

קקטוסים ,שטֶטישֶה סוּקוּל ֶנטֶנזאמלוּנג
)ציריך( Cacti, Städtische
169 Sukkulentensammlung

קראמגאסבּרוּנ ֶן )ברן(

55 Kramgassbrunnen
קראנאך ,לוקאס 156 Cranach, Lucas
קראנס�מוֹנטאנ ָה 88 Crans�Montana

טורניר ה'מאסטרס' האירופי בגולף

32 European Masters
מלונות 245
מסעדות 269
קרוּז ָה ,רוֹדוֹלף דֶה Crousaz, Rodolphe
112 de

קרוֹיצגאסבּרוּנ ֶן )ברן(

55 Kreuzgassbrunnen
קרוֹיצלינג ֶן 183 Kreuzlingen
מסעדות 280
)ה(קרוקודיל ,קטר 238 Krokodil

קרחונים

אוֹבֶֶּרר גל ֶטשֶר 82 Oberer Gletscher
ָאל ֶטש 91 ,17 Aletsch
אקספרס הקרחונים Glacier Express
222 ,28
גוֹרנ ֶרגל ֶטשֶר 90 Gornergletscher
גיאולוגיה 24
גלאסיֶיה דֶל דיאָבּל ֶֶרה Glacier des
121 Diablerets

גל ֶטשֶרגארטֶן )לוצרן(

237 Gletschergarten
דֶה מוּאָרי 89 de Moiry

המרכז לגיאולוגיה ולקרחונים )ל ֶז

אוֹדֶר( Geology and Glacier Centre
88
טיטליס 229 Titlis
מרכז פּרוֹ נאטוָּרה ) ָאל ֶטש( Pro
91 Natura Zentrum Aletsch
פֶגל ֶטשֶר 90 Feegletscher
פל ֶן מוֹרט 88 Plaine Morte
קרחעלהנהר )מוֹנ ֶה( 56
קרח ,צלילה בתוך 284
קרחתיער )ג'יליאן וָוייט( 20
קרינס 237 ,229 Kriens
קריסיֶיה 274 Crissier
קרל הגדול ,84 ,35 Charlamagne
167 ,166
בּאזלג ָ'ה סן יוֹן )מישטָייר( Baselgia
200�201 San Jon

קרל הראשון ,הקיסר Karl I, Emperor
152
קרלינג )ספורט( 284
קוֹפָּה רוֹמאנ ָה 33 Coppa Romana
קרן האלפים ,נגינה 32 ,20
קֶרן ,א"ס Kern, E.S. 156
)ה(קרנבל 33 Carnival
ל ֶטשֶנטאל 91 Lötschental
קרקס ,בית�ספר ל )וֶרשוֹ( Circus arts,
School of 218
קש ,שינה על 243 Straw, sleeping in

קתדרלות

גרוֹסמינסטֶר )ציריך( Grossmünster
166-7 ,26 ,4
כּוּר 196�7 Chur
מינסטֶר )באזל( ,141 ,26 Münster
144-5

מינסטֶר סאנקט וינצֶנץ )ברן(
,53 ,51 ,26 ,10 Münster St Vinzenz
58-9

מינסטֶר צוּ ָאל ֶרהָייליג ֶן )שאפהָאוּזֶן(
181 ,26 Münster zu Allerheiligen
נוטר�דאם דוּ גלאריֶיה )סִיוֹן( �Notre
87 Dame du Glarier

סאנקט אוּרזֶן קתדרל ֶה )סוֹלוֹטוּרן( St
72 Ursen Kathedrale
סאנקט גאל ֶן 186-7 ,27 St Gallen
קתדרל נוטר�דאם )לוזאן( Cathédrale
114-15 ,46 ,26 ,5 Notre�Dame

קתדרל סן ניקוֹל ָא )פריבּוּר(

126 ,109 ,26 Cathédrale St�Nicolas
קתדרל סן פייר )ז'נבה( Cathédrale
98-9 ,96 ,26 ,10 St�Pierre

קתדרל ֶה סן לורנצו )לוגאנו(

212 Cattedrale San Lorenzo

ראוגםמנזרים ,כנסיות

ראבֶקיָה 221 Ravecchia
ראטהָאוּס ראובתי עירייה
ראפֶּרסוויל 189 Rapperswil
מלונות 256
מסעדות 280
ָראֶץ ,מרקוס 73 Raëtz, Markus
ראקל ֶט 263 ,262 Raclette
ראש השנה האזרחית ,חגיגות 33
ֶרבֶּן�כילבּי )ריכטֶרסוויל( Räben�Chilbi

32
ֶרגירוּנגספּלאץ )כוּר( Regierungsplatz
195
ֶרג ֶנסבֶּרג 152-3 Regensberg
רוּאוֹ ,ז'ורז' 157 Rouault, Georges
רוּאינ ֶה שטָיין )בּאדֶן( 154 Ruine Stein
רובנס ,פטר פול Rubens, Peter
170 Paul
רוּג ֶן ,יער )אינטֶרלאקֶן( Rugen Forest
75
רוֹדארי ,תומאס 220 Rodari, Thomas
רודולף הראשון ,הקיסר Rudolf I,
144 ,36 Emperor
רודן ,אוגוסט ֶרנ ֶה Rodin, Auguste
157 ,146 René
רוֹזאבּלאנש 85 Rosablanche
רוֹז ֶנגארט ,זיגפריד ואָנגֶל ָה Rosengart,
236 ,232 Sigfried and Angela
אוסף רוֹז ֶנארט )לוצרן( osengart
232 Collection
רוחות 22
רוֹטֵייר ,רכבל )אֶנג ֶלבֶּרג( Rotair cable
229 car
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רוֹטֶר אוֹקסֶן )שטָיין אָם ָריין( Roter
8�9 Ochsen
רוֹיטשֶגֶטֶה )ל ֶטשֶנטאל( Roitschäggättä
33
רוֹיס ,נהר 236‘ ,233 ,232 Reuss, River
רוֹל 118 Rolle
רולקס 70 Rolex
רוֹמאנ ֶלי ,פרנצֶ'סקוֹ Romanelli,
186 Francesco
רומאנסקית ,אדריכלות 26
רומאנש ,שפה 177 ,18 ,14�15
רומית ,תקופה 35
אָאוּגוּסטָה ָראוּריקָה Augusta Raurica
150
אָבאנש 124�5 Avenches
המוזיאון הרומי )אָבאנש( Musée
125 Romain
המוזיאון הרומי )לוזאן( Musée
117 Romain

המוזיאון הרומי )קָייז ֶראָאוּגסט(
150 Römermuseum

המוזיאון לארכיאולוגיה גאלו�רומית,
קרן פייר ג'אנאדָה )מארטיני( Musée
Archéologique Gallo�Romain,

84 Fondation Pierre Gianadda
קסטלו ויסקוֹנטֶאוֹ )לוקארנו( Castello
214 Visconteo
רוֹמֶנמוֹטיֶיה 128 Romainmôtier
רוֹן ,עמק 68 ,67 Rhône valley
רוֹנקוֹ 216 Ronco
רוּסוֹ ,אנרי 146 Rousseau, Henri
רוּסוֹ ,ז'אן�ז'אק �Rousseau, Jean
128 ,19 Jacques
איל רוּסוֹ )ז'נבה( 97 Île Rousseau
מֶזוֹן רוּסוֹ 96 Maison Rousseau
פסלו 97

רוקחות ,המוזיאון לתולדות )באזל(

Pharmaziehistorisches Museum
139
רוק ,פסטיבלים 62
רוֹרשאך 183 Rorschach
מסעדות 280
רוֹת ,דיטֶר 73 Roth, Dieter
רוֹתקוֹ ,מארק 150 Rothko, Mark
ֶרטיים ,אלפים 201 ,200 Rhaetian Alps
ֶרטִים )עם( 194 ,35 Rhaetians
ריאֶן 150 Riehen
מסעדות 277
ריבָה סן ויטאל ֶה 211 Riva San Vitale
)ה(ריביירה השוויצרית Riviera, Swiss
120 ,10�11
ריגי קאלטבּאד 283 Rigi Kaltbad
ריגי�קוּלם 225 Rigi�Kulm
ריגי ,רכס 228 ,225 Rigi massif
רידֶראָלפּ 91 Riederalp
מלונות 246
מסעדות 270
רידֶרטאל 224 Riedertal
רידֶרפוּרקָה 91 Riederfurka
ריטלי ,אחו ,35�6 Rütli Meadow
207 ,43
אוּרנ ֶרז ֶה 224 Urnersee
ָרייכ ֶנבּאכ ֶפל ֶה 79 Reichenbachfälle
ָריינ ָאוּ 153 Rheinau
ָריינהארט ,אוסקר 156 Reinhart, Oskar
ָריינוואלד 205 Rheinwald
ָריין ,נהר 153 ,135 Rhine, River
ָריינפאל )שאפהָאוּזֶן( ,180 Rheinfall
182

א י נ ד ק ס
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ריכטֶר ,ג ֶרהארט 185 Richter, Gerhard
ריכטֶרסוויל 32 Richterswil

ריכטֶרסוויל ,בית )המוזיאון השוויצרי
הפתוח בּאל ֶנבֶּרג( Richterswil

80 House
רינג ֶנבֶּרג 78 Ringgenberg
רכבות 304-5
 ,Fly Railשירות העברת מזוודות 303
אקספרס הקרחונים Glacier Express
304�5 ,222 ,28
בֶּרנינ ָה אקספרס Bernina Express
304�5 ,201 ,29
גוֹלדֶן פּאס אקספרס Golden Pass
304�5 Express

המוזיאון השוויצרי לתחבורה )לוצרן(
238 Swiss Transport Museum

המוזיאון לברזל ולמסילות רכבת
)ואלוֹרבּ( Musée du Fer et du Chemin

129 de Fer
וילהלם טל אקספרס Wilhelm Tell
304�5 Express

מאטֶרהוֹרן�גוֹטהארט�בּאן

29 Matterhorn�Gotthard�Bahn
מטרו אָלפּין 90 Metro Alpin
מנהרות ומסילות 28�9
מפה 305 ,28�9
צֶ'נטוֹבאלי ,רכבת Centovalli Railway
218
שֶלֶנ ֶנבּאן 29 Schöllenenbahn

ראוגםפוניקולר; גלגלי�שיניים,
רכבות
רכבת תחתית 308
רמבראנדט Rembrandt

דודמציגלשאולאתראשושל
גוליית147

ליתוגרפיות ,מוזיאון יֶניש )וֶבֶה(

Rembrandt, lithographs, Musée
120 Jenisch
ֶרמֶרהוֹלץ )וינטֶרטוּר( 156 Römerholz
רנואר ,אוגוסט ,100 Renoir, Auguste
213 ,156 ,155
רנסאנסית ,אדריכלות 27
רפואיים ,מרכזי טיפולים 291 ,290
רפואיים ,שירותים 297
)ה(רפורמציה 93 ,38
מוּר דֶה ל ָה ֶרפוֹרמאסיוֹן Mur de la
100 Réformation
רפטינג 285

רקמה

מוזיאון ָאפֶּנצֶל Museum Appenzell
188

המוזיאון לטקסטיל )סאנקט גאל ֶן(

184 Textilmuseum
ֶרשטי 263 ,262 Rösti

ש

אגאל ,מארק Chagall, Marc
232 ,100
מעלפאריז171
פָראוּמינסטֶר )ציריך( Fraumünster
166
שָאוּ ֶקז ֶראי ) ֶאמֶנטאל( 71 Schaukäserei

שאטו ד'אֶקס ,שבוע הכדורים הפורחים
Château d’Oex, Hot�Air Balloon
33 Week

שאטו ראוטירות ומבצרים
שאטֶל�סן�דֶני ,פסטיבלים �Châtel�St
32 Denis, festivals
שאלאן ,ההגמון בּוֹניפאס דֶה Challant,
86 Bishop Boniface de

א י נ ד ק ס

שאמבֶּזי 274 Chambesy
שאן 193 Schaan
שאנדָאוּ פארק )טוּן( Schadau Park
71
שאנדוֹלין 89 Chandolin

שאנפיג ,מוזיאון המולדת )אָרוֹז ָה(

191 Schanfigg Heimatmuseum
שאפהָאוּזֶן 180-81 ,47 Schaffhausen
מלונות 256
מסעדות 280
קנטון 177 ,38
ָריינפאל 182 Rheinfall
שארדֶן ,ז'אן�בּאטיסט סימֶאוֹן Chardin,
156 Jean�Baptiste Siméon

שארל הראשון 'האמיץ' ,דוכס בורגון

Charles the Bold, Duke of Burgundy
129 ,126 ,124 ,61
שארל השביעי ,מלך צרפת Charles VII,
36�7 King of France
)ה(שביתה הכללית של 42 1918
שגרירויות 295

שדיםמפתיםאתאנטוניוסהקדוש
)דוֹיטש( 56
שווארצז ֶה 23 Schwarzsee
שוֶוגאלפּ 188 Schwägalp
מלונות 256

שווייץ

אוכלוסייה 18 ,12
אופי 17
איכות הסביבה 21
אקלים 31-3 ,22
גיאוגרפיה 17 ,12
גיאולוגיה 24�5
דת 18
החי והצומח 23
היסטוריה 35�43
חגים לאומיים 33
כלכלה 19

לוח השנה השוויצרי 30�33
מיקום 12
ממשל 18�19
מפות 46�7 ,12�13
נופים 22�3
נייטרליות 42�3 ,21 ,17
קנטונים 18�19 ,14�15
שטח 12
שפות 295 ,18 ,14�15
שווינג ֶן 20 Schwingen

שווקים וירידים

בֶּלינצוֹנ ָה 220
ברן 64�5
וֶבֶה 120
ז'נבה 106
כוּר 195

מֶזוֹן דֶז אָל )נ ֶשאטֶל( Maison des
130 Halles
מרקטפּלאץ )באזל( ,139 Marktplatz
140
קאפֶּלפּלאץ )לוצרן( 236‘ Kapellplatz

תצוגת הסוסים ומירוץ הסוסים

הלאומי )סֶניֶיל ֶז'יֶיה( Marché Concours
National des Chevaux 133
שוִיץ 225 Schwyz
מלונות 259
מסעדות 283
קנטון 225 ,207 ,35
שלט האבירים של 36

שוּל ֶה פיר הוֹלצבּילדהָאוּאֶראי )בּרינץ(
78 Schule für Holzbildhauerei

שוקולד Chocolate
ייצור 40�41 ,19
קינוחים 263

קניית שוקולד )ברן( 65
קניית שוקולד )ז'נבה( 107
קניית שוקולד )ציריך( 175
שושנת האלפים 23 Alpenrose
שחייה 286
שטָאוּדֶר ,פרנץ קרל Stauder, Franz
73 Carl
שטאטהָאוּס )וינטֶרטוּר( 157 Stadthaus
שטאט�טוּרם )בּאדֶן( 154 Stadtturm
שטאנד ,תחנת רכבל Station Stand
229
שטאנז ֶרהוֹרן 229 Stanserhorn
שטאנס 229 Stans
מלונות 259
מסעדות 283
שטוּדֶר ,פStuder, F. 55 .
שטוֹקאלפֶּר ,ארמון )בּריג( Stockalper
91 Palace

שטוֹקאלפֶּר פון תוּרם ,קספר יוֹדוֹק
Stockalper von Thurm, Kaspar
91 Jodok
שטוֹקהוֹרן 90 Stockhorn

שטֶטישֶה סוּקוּל ֶנטֶנזאמלוּנג )ציריך(

Städtische Sukkulentensammlung
169
שטיחי קיר 61
שטָיין 188 Stein
שטָיין אָם ריין 182 Stein�am�Rhein
חזיתות מצוירות 26 ,8�9
מלונות 257
מסעדות 281
שטָיינ ֶר ,רודולף 150 Steiner, Rudolf
ש ֶטכ ֶלבֶּרג 83 Stechelberg
שטֶקבּוֹרן 183 Steckborn
שטֶרנ ֶנפּלאץ )לוצרן( 235 Sternenplatz
שִיוֹן ,שאטו דֶה Chillon, Château de
122-3 ,108 ,26 ,11

שיחת היכרות

שיט 287 ,285
שיט 309 ,307
שיל ֶה ,אֶגוֹן 213 Schiele, Egon
שילטהוֹרן )הר( 83 The Schilthorn
מסעדות 270
שיל ֶר ,פרידריך Schiller, Friedrich
75 ,31

שיל ֶרגלוֹקֶה )שאפהָאוּזֶן(

181 (Schaffhausen) Schillerglocke
שימור הסביבה 21
שיניג ֶה פּלאטֶה 75 ,29 Schynige Platte
שיניג ֶה פּלאטֶה בּאן Schynige Platte
29 Bahn
שיצֶנבּרוּנ ֶן )ברן( 55 Schützenbrunnen
שירות צבאי 21
שלג וסימפוניות )סן מוריץ( Snow and
30 Symphony
שלוֹסבֶּרג 229 Schlossberg

שלוֹס ראוטירות ומבצרים

שלושת מעברי�ההרים ,מסלול Three
222�3 Passes Tour
שלי ,מרי 120 Shelley, Mary
שֶלֶנ ֶנבּאן 29 Schöllenenbahn

שמידשטוּבֶּה )שאפהָאוּזֶן(
181 Schmiedstube

שֶנוֹ ,שאטו דֶה )אֶסטאבאיֶיה�ל ֶה�לאק(
125 Cheneaux, Château de
שעון 295

שעונים

אוֹרלוֹז' פל ֶרי )ז'נבה( Horloge Fleurie
97
בּיל/בּיֶין 70

המוזיאון הבינלאומי לשעונים )ל ָה�
שוֹ�דֶה�פוֹן( Musée International
132�3 d’Horlogerie
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה
)נ ֶשאטֶל( Musée d’Art et d’Histoire

131
המוזיאון לשעונים )ל ֶה לוֹקְל( Musée
132 d’Horlogerie

מוזיאון השעונים בּאיֶיר )ציריך(

164 Uhrenmuseum Beyer
קניית שעונים )ברן( 65
קניית שעונים )ז'נבה( 107 ,106
קניית שעונים )ציריך( 175 ,74
שענות ותעשיית השעונים ,40�41
132
שעות פתיחה 294
בנקים 298
ז'נבה 106
מסעדות 261
ציריך 174
שפּאל ֶנטוֹר )באזל( 138 Spalentor
שפּאניוֹל ָה טוּרם )פּוֹנטֶרזינ ָה( Spaniola
201 Turm
שפות 295 ,18 ,14�15
מילון שימושי 326�8
מפה 14�15
שפּיץ 83 ,74 Spiez
)ה(שפל הגדול 42 The Depression
שפּרוֹיֶירבּריקֶה ) Spreuerbrückeלוצרן(
233
שפּרינגלי 175 ,164 Sprüngli
שפֶּרנגל ֶר ,גביע )דאבוֹס( Spengler
33 Cup
שצ'ארל 200 S�charl
שקוּאוֹל 200 Scuol
מלונות 256
מסעדות 281

שרלוק הולמס ,מוזיאון )מָיירינג ֶן(

79 Sherlock Holmes Museum

ת

ומאס מאן ,ארכיון )ציריך( �Thomas
168 Mann�Archiv
תוּמבּ ,פטר 186 ,184 Thumb, Peter
תוּרג ָאוּ )קנטון( ,177 ,39 Thurgau
182
תוֹרוואלדזֶן ,בֶּרטֶל Thorwaldsen,
237 Bertel
תחבורה 302-9
בתוך העיר 308�9

המוזיאון השוויצרי לתחבורה )לוצרן(
238�9
ז'נבה 95
טיסה 302�3
כבישים 306�7
כרטיסי הנחה 309 ,308 ,304�5
מזרח שווייץ וגָראוּבּינדֶן 179
מיטֶלאנד ,ואל ֶה ובֶּרנ ֶז ֶה אוֹבֶּרלאנד ‘68
מערב שווייץ 110
מרכז שווייץ וטיצ'ינוֹ 209
ציריך 161
צפון שווייץ 137
רכבות 304�5
שיט 309 ,307
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�Casinoברן( 63
) Kulturhallen Dampfzentraleברן(
63
) Schauspielhausציריך( 172
) Schauspielhaus Schiffbauציריך(
172
) Theater am Käfigturmברן( 62
) Theaterkasse im Kornhausברן( ,62
63
) Théâtre am Stram Gramז'נבה(
‘105
) Théâtre de Carougeז'נבה( ,104
105
Théâtre des Marionettes de Genève
105 ,104
) Théâtre du Grütliז'נבה( ,104
105
) Tonhallציריך( 172
) Victoria Hallז'נבה( 105 ,104

אודיטוריום סטראווינסקי

)מוֹנטֶרה( Auditorium Stravinsky
120
בית האופרה )ציריך( Opernhaus
172 ,168

המרכז לתרבות ולקונגרסים )לוצרן(

232 KKL
התיאטרון העירוני )ברן( Stadttheater
62

התיאטרון הפתוח של יער רוּג ֶן

)אינטֶרלאקֶן( Rugen Forest open�air
75
שטאטהָאוּס )וינטֶרטוּר( Stadthaus
157

תיאטרון בובות

63 ,59 Berner Puppentheater
Théâtre des Marionettes de Genève
104

תיאטרון

ברן 62�3
ז'נבה 104�5
ציריך 172�3

)ה(תיאטרון העירוני )ברן( Stadttheater
62

תיאטרון הקולנוע ,המוזיאון השווייצרי
לתחבורה )לוצרן( Film theatre,
238 Swiss Transport Museum
תיבות נגינה 129
תיירות ,ענף 41 ,19

תכשיטים
ברן 65
ז'נבה 107 ,106
ציריך 175 ,174
)ה(תערוכה הגדולה של 40‘ 1851
תעשייה 40�41 ,19
תפריטים 261
תקשורת 300-301
המוזיאון לתקשורת )ברן( Museum
61 für Kommunikation
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שמותמסחריים

 ,Balexertקניון )ז'נבה( 106
Bâtiments des Forces�Motrices
)ז'נבה( 105 ,104
) Bon Génieז'נבה( 107 ,106
) Café Schoberציריך( 175
 ,CERNראוהמרכז האירופי למחקר

גרעיני

) Confiserie Sprüngliציריך( 175
 ,Credit Suisseבנק 164
) Dolmetschציריך( 175
) Eichenberger Tea Roomברן( 65
 ,Fly Railשירות העברת מזוודות 303
Geneva English Drama Society
}105האגודה היא בעצם להקת

תיאטרון ומוזכרת כתיאטרון ולא
כאגודה{

78 Grand Hotel Giessbach
) Jelmoliציריך( 175 ,164
) Kultur�Casinoברן( 63
Kulturhallen Dampfzentrale
)ברן( 63
 ,La Praileקניון )ז'נבה( 106
) Loebברן( 65
) Marians Jazzroomברן( 63
243 ,242 Minotel Suisse
) Moodsציריך( 173
 ,Piz Gloriaמסעדה 271 ,261
63 Reitschule
 ,Romantikרשת מלונות 243 ,242
) Schauspielhaus Schiffbauציריך(
172
) Schauspielhausציריך( 172
243 ,242 Swiss Budget Hotels
) Tonhallציריך( 172
243 ,242 TOP International
) Verbier Xtremeוֶרבּיֶיה( 85 ,30

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על שווייץ?

למידע נוסף
לחצו כאן
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