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Elmar Ledergerber 

في أجراه العربیة إلى وترجمھ باأللمانیة زیورخ    عید ثابت  :   
 

تولى لیدرجربر إلمار السید       Elmar Ledergerber في زیورخ مدینة رئاسة    ٢٠٠٢  سنة ربیع    للسید خلفا وذلك م    
الذي إیسترمان یوسف  سنة من یورخز حكم     ٠٩٩١ ٢٠٠٢  سنة وحتى م  م   اإلنشاءات قسم عن مسؤوال لیدرجربر وكان  . 

األرضیة فوق في     إیسترمان، حكومة    أن قبل    في الممثلة زیورخ مدینة حكومة رئاسة نفسھ ھو یتولى    المدینة مجلس     . 
في الدكتوراة درجة على لیدرجربر السید حصل  االقتصاد،    ٤٤٩١  سنة لیدموا من وھو    م     ، وینتمي    االشتراكي الحزب إلى      
الدیمقراطي     SP باومان مارك ویشغل  .     Marc Baumann المدینة، رئیس دیوان رئیس منصب     متفتحة شخصیة وھو   

العالم، ثقافات على جدا في أساسیًا دوًرا لعب وقد    زیورخ مدینة عن الدراسة ھذه إنجاح     رئیس إلى محدد لبسؤا توجھت  . 
ھو زیورخ مدینة  :  

 
ھي ما  -  التي العوامل    في مدینة أحسن زیورخ من جعلت    حیثُ  من العالم    الحیاة؟ وجودة المعیشة مستوى     

 
بھ فإذا یردّ     عليّ     زیورخ مدینة عن األساسیة المعلومات من ھائلة بمجموعة    لیدرجربر السید قال  .   :  

تقع  -  في زیورخ    في خالبة طبیعة وسط    الشمالي الطرف    زیورخ بحیرة من    الدولي الصعید على  .  تظلُّ     زیورخ مدینة      - 
سویسریة مدینة أكبر  البالغ بسكانھا  -   حوالي عددھم    نسمة، ألف  ١٦٣   صغیرة مدینة    التي الخدمات جمیع تقدّم ولكنھا  .    

الكبرى المدن تقدّمھا  ومازلوا قدّروا ثیرونك فنانون ثمة  .  الطبیعي الجمال یقدّرون     المدن بجاذبیة المقترن زیورخ لمدینة   
الكبرى فھي االقتصادیة قوتھا وبفضل  .  لسویسرا االقتصادیة القاطرة بمثابة    األنشط، المدینة وباعتبارھا  .   جاذبیة واألكثر   

في وتنوعا سویسرا،    ّھا    تأتي فإن العالمي الصعید على أیًضا    في    العالم مدن أحسن مقدمة     .  
تاریخیًا المشاھیر مدینة زیورخ كانت    الحصر ولیس المثال سبیل على طویلة لسنوات فیھا وعاش سكنھا فقد  .   ریتشارد  : 

فاجنر    Richard Wagner   ) توفي  ٣٨٨١  سنة    م   ( ، كیلر وجوتفرید       Gottfried Keller   ) توفي  ٠٩٨١  سنة    م   ( ،   
جویس وجیمس     James Joyce   ) توفي  ١٤٩١  سنة    م  العصور تلك آثار  .)  بصورة المرء یصادفھا    متوقعة، غیر     عند   

في التجّول اللیمات مدینة    زیورخ  =(    (.   
أفضلُ  جانبي على القدیمة المدینة الستكشاف وسیلة    اللیمات، نھر    المحطة، شارع لمشاھدة وأیًضا     بكورنیش الستمتاعوا   

زیورخ، بحیرة ھي    المشي    األقدام على    فألنّ   .  جدا، متجاورة المدینة معالم    ما ھناك لیس     أو التعب من للخوف یدعو   
اإلرھاق  .  

تكون قد ھوف اللیندن حدیقة       Lindenhof مناسبة انطالق نقطة    ھناك فمن  .  یستمتعُ      لمدینةل جدا خالب بمنظر المرء   
القدیمة في  .  شیّدَ  المكان ھذا    في الرومان    جمركیة، محطة المیالد قبل  ٥١  سنة    مدینة بذلك وأّسسوا       Turicum، التي    ھي      

اآلنَ  زیورخ مدینة  بیدَ   .  أنّ     لم كمدینة زیورخ اسم    في یظھر    ٩٢٩  سنة إال التاریخیة الوثائق    م  وفي  .  ٦٣٣١  سنة    ّىت م   ول
المھنیون نقاباتھم خالل من  -   في السلطة  -    زیورخ مدینة    وفي  .  ینجليڤتس ھولدریخ تزّعم عشر السادس القرن      

 Huldrych Zwingli   ) توفي  ١٣٥١  سنة    م  البروتستانتي اإلصالح حركة  )  في    زیورخ مدینة     .  
أّما التي المدینة أسوار    في شُیّدت    عشر، الرابع القرن    الذي ومركزھا المدینة بوسط عشر التاسع القرن حتى أحاطت فقد      

في الیوم مشاھدتھ یمكن  التي الحالیة القدیمة المدینة صورة    التاریخیة بمعالمھا تحتفظ مازلت     .  
تطبعُ  معالمَ     األبراجُ  المدینة    تاریخیة، كنائس لثالث المتمیزة    ھي    الكبرى الكنیسة  :     Grossmuenster التي     شیّدھا   

األكبر، كارل االمبراطور بھا وتبرع بطرس القدیس وكنیسة       St. Peter التي    تضمّ     في ساعة میناء أكبر    أوروبا      )٧  ،  ٨ 
متًرا   ( ، العذراء السیدة كنیسة وأخیًرا       Fraumuenster تيال الثمینة الزجاجیة نوافذھا بسبب لإلعجاب المثیرة    شیّدھا      

 Marc Chagal  .  
تقدّمُ  زیورخ، مدینة    االقتصادي المركز    الرئیسي    لسویسرا،    قویة عالمیة اتصاالت وشبكة الدولیة خبراتھا    وتتمتعُ   .   زیورخ   

مالي كمركز كبیرة عالمیة بشھرة شامل     شركات حاداتات وكذلك الدولیة الساحة على العاملة العمالقة السویسریة فالبنوك  . 
التأمین، الرئیسي مقرھا    ًا    في جمیع زیورخ    أنّ  كما  .  أكثرَ  ھناك    أجنبي بنك مائة من    في ممثلة    زیورخ مدینة     .  

یتمتعُ  كبیرة، بأھمیة االستثمار قطاع    الذین للعمالء الخاّصة الخدمة قسم وكذلك    في أموالھم استثمار یریدون    سویسرا    ففي  :    
یسراسو  یتمّ     إنجازُ     حوالي    العالم مستوى على للحدود العابرة األموال تشغیل عملیات ثلث    السویسریة، والبورصة  .  وھي      

في الوحیدة البورصة  التي العالم    شامال ألكترونیًا تجاریًا نظاًما تمتلك    یحتوي    بـ المعروفة الخدمات على       Clearing- 
und Settlementfunktionen في موجودة    زیورخ مدینة قلب     .  

وبتأسیس السویسریة البورصة       paneuropäische Virt-x في     جاھزتین وبورصتھا زیورخ أصبحت لندن مدینة قلب   
للمستقبل أنّ  كما  .  حوالي ھناك    تعملُ  عالمیة تجارة شركات عشر    زیورخ منطقة من    االقتصادي المركز باعتبارھاو  .    

عمل، مكان ألف  ٥١٣  من أكثر زیورخ مدینة تقدّم لسویسرا  في وخاّصة    الخدمات، قطاع    في أیًضا ولكن     صناعة قطاع   
النسیج وصناعة الماكینات  .  

ساھم في أیًضا    التي فیھا المعیشة جودة عالمیًا زیورخ مدینة شھرة صنع    ال    علیھا، یُعلى    والتي    تمّ     في إثباتھا    المدینة ھذه     : 



میرسر ولیام اللندنیة االستشارات شركة دراسة فبحسب     William Mercer  عالمیة مدینة  ٠٠٢  بین من زیورخ تتمتع   
الحیاة جودة حیث من مستوى بأفضل الدراسة شملتھا تمّ  وقد  .  محدّدة، مقاییس خالل من المدن ھذه تقییم    مثل     الحالة  : 

االقتصادیة، السیاسي، والوضع    التحتیة، والبنیة    الطبي، والعالج    والمدارس،    والمساكن،    البیئة، ومشاكل    والمتاجر،      
الترفیھیة والعروض   .  

تأتِ  لم ٍ  من الرفیعة المكانة ھذه    فراغ ھي فسویسرا  :  في الدیمقراطیات أقدم إحدى    ًرااستقرا وأكثرھا أوروبا     لھذا كان وقد  . 
السویسریین طبیعة على أثره في عاًما  ٠٥١  منذ علیھا منصوص الشعب فسیادة  .  اقتصادي دستور    لیبرالي     األوضاع  . 

في مستقّرة السیاسیة سویسرا،    ٩٥٩١  سنة ومنذ    م  یحكمُ     البالدَ     ائتالفٌ     كبیرٌ     یضمّ     في الرئیسیة السیاسیة التیارات جمیع      
البالد   .  

محاطة مسالمة، ھادئة طبیعة ذات بھضاب    المحلي وبالجبل    أوتلي جبل  :     Uetliberg، تقعُ         ُ المدینة  زیورخ بحیرة على   
ذي بمائھا الذي العالیة الجودة    یكادُ     للشرب صالًحا یعتبر    التي المواقع شتى ومن  .  یقفُ     المرءُ      ینةالمد جمال متأمال فیھا   

بوضوح زیورخ خضرة تبرز في موجودة الحدائق ومنشآت األشجار  :  كلّ     وحدب صوب    األشجار، بھذه العنایة تحتاج  .    
ضخمة، میزانیة إلى الحدائق منشآت وصیانة  ولكنّ     تفعلُ  زیورخ    بأنّ  منھا إدراًكا ذلك    ھي الخضرة    ھامّ  جزء     جودة من   

في الحیاة المدینة     .  
الجُ الع المھارة، من جدا عالیة درجة على متخصصین أطباء خالل من العالیة الكفاءة ذو    فائقة، شھرة ذات وعیادات      

رفیع، مستوى على طبیة ومعاھد  كلّ     ذلك    في یساھم    الطبي القطاع جعل    في    عالمیا القطاعات أفضل من زیورخ مدینة     . 
في والخاّصة عاّمةال المستشفیات من كبیرة شبكة فوجود  زیورخ مدینة    یضمنُ     لكلّ  المستویات بأحسن الطبیة العنایة      

مواطن  بمستغرب ھذا ولیس  .  فحوالي  :    ٠١  ٪ إجمالي من    المحلي اإلنتاج    في    الصحة لقطاع مخصص سویسرا     .  
یتلقى األساسي التعلیم    في    زیورخ    بتدائیةاال والمدارس الحضانة مستوى على  -   حوالي  -   وتلمیذ، طفل ألف  ٨٢    یقوم   

حوالي بتعلیمھم ومدّرسة مدّرس آالف ثالثة    ثماني وبفضل ھذا بجانب  .  مدارس    خاّصة،     لتلقي إمكانیة فھناك     التعلیم ھذا   
األساسي بلغاتٍ     أخرى    األلمانیة غیر    أنّ  إذ  :  فرنسیة، مدرسة ھناك    إیطالیة، وأخرى    وثالثة    یابانیة،     خمس عن فضال   

أمریكیة مدارس  .  
أكبرُ  في موجودتان سویسریتین جامعتین    زیورخ، مدینة     العلیا زیورخ مدرسة من رئیسیة أقسام إلى باإلضافة   

التخصصیة بالـ المعروفة التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة زیورخ فجامعة  .     ETH والتي  -     لسائر ادةالقی سفینة تعتبر   
السویسریة الجامعات ھي  -   أوروبا مستوى على تكنولوجیة ھندسیة جامعات خمس أفضل إحدى     یدرسُ   .  في    الـ       ETH   

حوالي  في طالب ألف  ٢١   معھدًا  ٧١   یتكّونُ     الـ منھا       ETH زیورخ جامعة أّما  .  وھي  -    للعلوم سویسرا جامعات كبرى   
النظریة سُ فیدر  -   حوالي فیھا    طالب ألف عشرین    الـ وجامعة زیورخ جامعة  .     ETH في ھما     قائمة تعلیمیة منشآت الواقع   

العلمي البحث على في    األّول، المقام    ًا وتغطیان    جدا عریضة وتخصصیة علمیة مجاالت مع  .  
الفصلُ  الواضحُ     السكنیة، األحیاء بین    العمل، وأماكن    االستجمام، قومناط    في بصرامة مراعاتھ تتم    زیورخ مدینة    فمناطقُ   .    
ال واالستجمام الراحة  یُسمحُ     باستغاللھا،    في إال    في أو الزراعة    الغابة، اقتصادیات    تتحّولُ  أو    طبیعیة محمیات إلى    نتجَ   .   عن   

للمباني الجمال رائعة مناطق تخصیص ذلك السكنیة،    تتمیزُ  المثال سبیل على زیورخ تفمنحدرا     جدا راقیة سكنیة بمناطق   
تطلُّ  األلب جبال وسلسلة الخالبة زیورخ بحیرة على    في الممیزات ھذه وتبرز  .  الضواحي بعض    خاّصة بصورة    ولكنّ   .    

عاّمة بصفة  یعني    في السكن    ھواءً  زیورخ    ًا،    نظیف في وشفافیة    القوانین،    الخاّصة األجواء من ثیروالك     .  
ساھم في أیًضا    وتسّوق، شراء كجنة سمعتھا عالمیًا زیورخ شھرة    التحف لتجارة وكمركز    فھي  .  المقرّ     الرئیسي     كبیر لعدد   

العلني، بالمزاد البیع بیوت من الفنیة المعارض عن فضال    في المحطة شارع  .  زیورخ    الذي  -   یبلغُ     ، ٤  طولھ     من بدایة كم  ١ 
زیورخ بحیرة حتى الرئیسیة القطارات محطة ّھ مشھور  -    في والتسّوق الشراء شوارع أجمل أحد بأن العالم،    بمحالتھ      

بوتیكاتھ ( التي األنیقة  )  مصممي أشھر منتجات تعرض    العالمیین الموضة     .  
أھلُ  زیورخ    كلّ  یستحقون    ھذا،    ّھم    اجد  مجتھدون ألن القائل فالشعار  .   : « واعمل   صّلِ   وصحتھ جدواه أثبت  «   على دلیل خیر  . 

في الفرد دخل متوسط ھو المدینة ثراء الذي زیورخ    یبلغ    حوالي    سنویًا دوالر ألف أربعین     .  
كذلك فإنّ     التي الثقافیة العروض    جدا متنوعة زیورخ مدینة تقدّمھا    في األوبرا فدار  .  تتمتعُ  زیورخ     باعتبارھا عالمیة بشھرة   

العالمیة، األوبرا دور أرقى من في فقط لیس    األوبرا، مجال    في أیًضا بل    البالیة فن    الزیورخیة األوبرا دار صارت لقد  .     - 
التي  الباروكي الطراز على شُیّدت    المتأخر    بیریرا ألكسندر بإشراف والممتعة المتنوعة برامجھا بفضل  -      Alexander 
Pereira في للزوار استقباال الثقافیة المؤسسات أكثر    زیورخ، مدینة    ١٩٨١  سنة تأسیسھا منذ وتحظى    عالمي بتقدیر م    

كبیر  الموسیقى قاعة أّما  .     Tonhalle في    زیورخ، مدینة    في الموسیقیة الحفالت قاعات أھم إحدى فتعتبر    في أوروبا      
لسمعیاتا مجال  في منتظمة بصورة ھاّمة حفالت وتقام  .  التي القاعة بھذه الكبیرة الصالة    تحتوي    مقعدًا  ٥٥٤١  على    وفي  .    
التي الحفالت حظیت الحدیث العصر  تمّ     العالمي الموسیقار أعمال تقدیم فیھا     أوركسترا خالل من    Beethovenبیتھوفن   

واسعة عالمیة بشھرة الموسیقى صالة  .  
في   « التمثیل دار   »  Schauspielhaus التي    اإلطالق على سویسرا مسارح أكبر تعتبر    یتمّ     المسرحي إدارة تحت      

العالمي  مارتالر كریستوف       Christoph Marthaler ومؤثرة راقیة مسرحیة أعمال تقدیم    وفي  .  الـ منشأة      « باو شیف   » 
 Schiffbau في لتاریخیةا بقاعاتھا    الحي    في الحدیث    تمّكنَ  الغربیة زیورخ    ثقافي مركز تشیید من المعماریون    جدا حدیث      
ونادٍ  ومطعم مسرحیة قاعات على یشتمل  الجاز، لموسیقى    والجدید القدیم بین عجیب دمج خالل من وذلك     فضال وھناك  . 



التي الصغیرة المسارح من كبیر عدد ذلك عن ُّشاق عروضھا متقدّ     المسرح لع ال وأخیًرا  .  ینبغي    أن     العروض ذكر یفوتنا   
المسماة المسرحیة    Theaterspektakel التي    كلَّ  تقام    صیفٍ     في    حدیقة       Landiwiese  لمدة زیورخ بحیرة على   

في المسرحیة الھواة لفرق تجمع أكبر وتعتبر كاملین أسبوعین أوروبا     .  
في   « الفنون دار   »  Kunsthaus وھي  -    التشكیلیة للفنون متحف    من ھائلة مجموعة ھناك  -   اللوحات،  :  والتماثیل،      

والصور،  الفیدیو وأشرطة    وتعرضُ   .    « دارُ   الفنونِ     السویسري النّحات أعمال من شاملة مجموعة ھذا عن فضال  «  الفرنسي -     
جاكومتي ألبرتو     Giacometti   )٦٦٩١-١٠٩١ م  وفي  .)  الـ منشأة       Loewenbraeu الفنون قاعة بجانب  -     

 Kunsthalle التي    ھامة معاصرة عالمیة فنوًنا تعرض    أیًضا یوجد  -     « المیجرو متحف   »  Migros Museum  للفن   
أخرى خاّصة فنیة قاعات وعدة المعاصر في وتقام  .  وفي الكثیرة المتاحف     والثقافة للفن معارض فنیة قاعة مائة من أكثر   

منتظمة بصورة  .  
فیما یخصّ     والمأكوالت، األطعمة من والطیبات الملذات    فتمتلكُ     واإلمكانیات العروض من الكثیر زیورخ     خاّصة مطاعم  : 

راقیة، جیدة، بسیطة ومطاعم    السریعة، األكالت وبوفیھات    كلّ     في موجود العروض ھذه    ورخزی    تقدّمُ   .   المطاعم شتى   
اللیل، من متأخرة أوقات حتى ساخنة وجبات والسینمائیة والموسیقیة المسرحیة العروض انتھاء بعد    األكل استراحة وبعد  .    

ینطلقُ   المرءُ     في والسھر السمر حیاة الستكشاف    زیورخ،    النیدردورف شارع عبر مثال فیتمشى     دون للمشاة المخصص  -   
السیارات والمالھي المطاعم تكثر حیث  -   وتتمیزُ   .  في األجواء    الحي ھذا    بالودّ     التكلف، وعدم    ویصادفُ     المرءُ     ھناكَ      كثیًرا   

المعروفة الوجوه من یمكنُ   .  اللیلیة، واألندیة والبارات المراقص زیارة    بما االستمتاع أو     الفنانین من كبیر عدد یعرضھ   
في المنتشرین موسیقیینوال والطرقات الشوراع     .  

حيُ  التقدمي زیورخ    الجدید    یقعُ     في    الغربیة زیورخ    الحي ھذا كان  .  الصناعي     السمعة سيء مضت قلیلة سنوات حتى   
ویعاني التدھور من    ّھ  .  ثقافي مركز تأسیس مع واالنتعاش االزدھار من جدیدة مرحلة بدأ ولكن في فیھ    الـ منشأة مكان      

 Loewenbraeu ٦٩٩١  سنة    م  واستمرّ   .  السفن بناء مصنع تحویل مع االزدھار ھذا       Schiffbau ثقافي مركز إلى      
یضمُّ   الجاز لموسیقى ونادیًا ومطعًما مسرًحا     .  

اإلحساسُ  باألمانِ     في    زیورخ    إحساسٌ  وھو  -   فریدٌ     ال    یشعرُ     المرءُ  بھ    في    أي    أخرى مدینة    التي الرئیسیة العوامل من كان  -      
كثیرة ترفیھیة عروض تقدیم من المدینة مّكنت  في الجریمة فمتوسط  .  زیورخ كانتون    البالغ بسكانھ  -    حوالي عددھم      ٢  ،  ١ 

ال نسمة ملیون  اعتداءً   ٠٥٣  یتعدى    سنویًا والجسد النفس على      ) ، ٣  بنسبة  لكلّ   ٠  نسمة ألف     جدا المنخفض المعدّل ھذا  .) 
في للجریمة زیورخ    في المرتفعة الجریمة بمعدالت   مقارنةً   -    العالم أنحاء بقیة    بقي  -    في ثابتًا    األخیرة، السنوات     ویتذبذب   
٣٩٩١  سنة جریمة  ٦٠٣  بین م،  و    ٧٩٩١  سنة جریمة  ٩٣٣  م،  بحدّ     ٦٩٩١  سنة مةجری  ٣٦٣  أقصى    م  حوالي  .  ُلثي     ھذه   ث

الجرائم یتمّ     كاملة بصورة عنھا الكشف    أن بمستغرب فلیس ولذلك  .  المرءُ  یرى    المستوى، رفیعة حكومیة شخصیات     أو   
واالستعراض الغناء عالم من مشاھیر في مشاكل أدنى بدون یتجولون    وطرقاتھا زیورخ شوارع     .  

مما بالغ بتقدیر أیًضا یحظى    االستراتیجي الموقع  :  زیورخ، لمدینة    الممتازة مواصالتھا وشبكة    بُعدِ  فعلى  .   من فقط كم  ١١  
الخارجي العالم إلى زیورخ بوابة تقع المدینة وسط الدولي، زیورخ مطار  :  وأكفأھا، أوروبا مطارات أكبر أحد    وفي     الوقت   

اأمانً  العالم مطارات أكثر أحد نفسھ في  .  فقط دقائق عشر خالل    یصلُ     المرءُ      إلى زیورخ مطار قطارات محطة من بالقطار   
المدینة وسط في الرئیسیة القطارات محطة أّما  .  زیورخ،    فتجّھزُ     قطار،  ٠٠٩١  من أكثر یومیًا     المحطات أھم إحدى وتعتبر   

في للقطارات المركزیة برمتھا أوروبا     .  
قلیمًیاوإ وطنیًا بینَ  الربط عملیة تّمت    مثالیة، بصورة واألقالیم المدن    الذي القطارات مواعید جدول بفضل وذلك    یراعي      

اإلنترسیتي قطارات انطالق قبل الكبرى المدن إلى األقالیم قطارات وصول مواقیت دائًما     Intercity التي     بین تربط   
الكبیرة، المدن كلّ  نفسھا رحالتال تكرار عن فضال    كلّ  أو ساعة نصف    ساعة    وھكذا  .  یستطیعُ     المرءُ     أن    یستقلَّ      قطارات   

اإلنترسیتي    Intercity بكلّ  المریحة    كلّ  سھولة    األخرى، السویسریة المدن كبریات إلى زیورخ من ساعة نصف    كما      
یمكنُ   الوصولُ     الضواحي إلى    الـ قطارات باستخدام واألقالیم       S-Bahn والترامات، األتوبیسات أّما  .  فھي     إلى تصل   

معدودة دقائق بفارق المحطات وقدِ   .  في مواصالت شركة  ١٤  اندمجت      « زیورخ مواصالت اتحاد   ».   ِ وبوسع أن المرء      
یختارَ   التي المواصالت وسائل    شبكة على نفسھا بالتذكرة استخدامھا یرید    یبلغ    كم  ٠٠٧٢  طولھا    وتقولُ   .  إنّ  اإلحصائیات      

العاّمة المواصالت وسائل  یتمّ     حوالي استخدامھا      ٣  ، مّرة ملیون  ١  في یومیًا    العمل أیام     .  
بجانب واقتصادیة، ثقافیة مدینة كونھا    ھي فزیورخ    الدولیة المؤتمرات مدینة أیًضا    التي التحتیة فالبنیة  .   لمثل تقدیمھا یمكن   

تكفي المناسبات ھذه أي لتلبیة    كبیرة أو عظیمة كانت مھما للعمالء رغبات أو طلبات    ألنّ  ذلك  .   واألماكن القاعات   
الھندسیة، والمرافق التقنیات بأحدث مزودة لذلك المخصصة وتبلغ    التي السعة    حوالي توفرھا    لألفراد جلوس مكان  ٠٠٨٢    . 

وكلّ   ما    نبغيی    المؤتمرات، قاعات بجانب عالمیة مؤتمرات مدینة تقدّمھ أن    الطعام، والئم وصاالت    في موجود     مدینة   
زیورخ والنجوم الطبقات بمختلف جدا راقیة فنادق فھناك  :  ًا  ٩٠١(   سریر ألف  ٢١  بھا فندق  ( ،  من جدا كبیرة ومجموعة   

المطاعم، راقیة، ارستقراطیة ومتاجر    فاتنة، وطبیعة    زیورخ وسط من جدا قریبة كثیرة سیاحیة ومناطق     .  


