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أوال الممتازة التحتیة البنیة  :  بشعار طویلة لفترة لنفسھا زیورخ رّوجت  .   :  ”Little big city” أي      «  الصغیرة المدینة 

الكبیرة وھي  .«  بیًا،نس صغیرة مدینة بالفعل    ممتازة، تحتیة بنیة تمتلك ولكنھا    التي الخدمات وتقدّم     المدن كبریات تقدّمھا   
األوروبیة  .  

ثانیًا الفنون مدینة  :  عالمیة، مدینة زیورخ  .  ریفیة أو إقلیمیة ولیست    فھي  .  في العالمیة التیارات مختلف أبدعتھ ما أحدث تقدّم      
رحوالمس والموسیقى السینما عالم   .  

ا ً ثالث اللذیذة المأكوالت  :  في الطبخ فن  .  العالمیة المستویات أعلى إلى وصل زیورخ    السویسري فالمطبخ  .   نظیره عن یتمیز   
األلماني ّھ    بأن في موجود غیر    الواقع    مختلفة تأثیرات جملة عن عبارة ألنھ  !  الداخلي التأثیر منھا  :   شتى بین المتبادل   

السویسریة المقاطعات اإلیطالي المطبخ تأثیر ومنھا  .  في العریقة السویسریة التقالید ومنھا  .  األلب جبال     تأثیر ومنھا  . 
الفرنسي المطبخ المتنوع المطبخ    أیًضا ولكن  .     Crossoverkueche كلّ  للسائح تقدّم زیورخ  .   من النفس تشتھیھ ما   

مأكوالت ھندیة،  :  واسترالیة،    وریة،وك    العربیة المشھیات شتى وبالطبع     .  
ًا رابع االستراتیجي الموقع  :  ًا زیورخ تحتل  .  ھاما، استراتیجًیا موقع فھي    األطراف، على تقع ال چنیف مدینة بعكس    في بل      

القلب  في السیاحیة المناطق فأجمل  .  سویسرا    في  -   وأوري وجراوبیندن وتسوج لوزرن كانتونات    شفیتسو     زیارتھا یمكن  -   
في بسھولة رحالت    زیورخ، مدینة من تنطلق یومیة    كما    التي العامة بالمواصالت بسھولة إلیھا الوصول یمكن     إلى تصل   

في بما سویسرا أنحاء جمیع السویسریة، للجبال الرائعة القمم ذلك    تیتلیس قمة مثل       Titlis،  وقمة   
  .  Stanserhornشتانسرھورن

خامًسا الساحرة زیورخ بحیرة  :  فاتنة، جوھرة زیورخ تمتلك  .  ھي    الخالبة البحیرة    في  .  المشمسة الصیفیة األیام     یبدو   
المتوسط، البحر من قطعة وكأنھ البحیرة كورنیش حیث    الشباب، آالف یتمشى    واالستجمام، للراحة طلًبا     ویتسلون   

واأللعاب بالریاضة  .  
اسادسً  الفخمة األندیة  :  الراقیة الفخمة األندیة من كبیًرا عددًا زیورخ تمتلك األوروبیة المدن ببقیة بالمقارنة  .  في الحیاة تبدأ  .    

اللیل، منتصف بعد األندیة ھذه من كثیر  ًي تكون حیث    ملتق ذوي من الجنسین من للشباب    والجمال الحسن     .  
ًا سابع الكرنفال  :  يف یقام  .  في زیورخ    بـ المعروف الكرنفال عام كل من أغسطس       Street Parade،  معترك وھو   

كرنفالي أن البد رائع    من كل یراه    زیورخ یزور     .  
ًا ثامن اللغات متعدّدة  :  لغویًا، موھوبون زیورخ سكان  .  حیث    أجنبیة، لغات عدة معظمھم یتحدث     لدیھا سویسرا أن وخاصة   

ھي وطنیة اتلغ أربع والرومانیة واالیطالیة والفرنسیة األلمانیة  :  في اللغات ھذه كل وجود  .  سویسرا،     الدولة ھذه   
الصغیرة، زیورخ أھل جعل    ال وحده األلمانیة السویسریة اللھجة إتقان أن یدركون    یكفي     .  

ًا تاسع الثقافات متعدّدة  :  ھي زیورخ مدینة  .  الثقافات ملتقى     أنحاء مختلف من القادمین األجانب من زیورخ سكان فثلث  . 
العالم  .  

عاشًرا األسواق أحسن  :  ھي زیورخ مدینة  .  مثالي مكان    الشرائیة، للجوالت    ّھا    واألسواق المتاجر أفضل تمتلك ألن  وال  . 
في عجب ذلك،    في زیورخ شاركت فقد    الرأسمالیة اختراع    وزیورخ  .   چنیف مدینة مثل الدولیة المنظمات بأعباء لةمثق غیر   

نسبًیا، والمتكلفة الفاترة ھي وال    بموظفي مكبلة    الفیدرالیة، الحكومة    نسبیًا المملة برن مدینة مثل     تعج مدینة زیورخ إن  . 
والحركة بالحیاة  .  


