
-162 في مدینة أحسن زیورخ     العالم   
بقلم برنتل جولیلمو  :   

Guglielmo L. Brentel 
زیورخ فنادق اتحاد رئیس  

األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
 

وصفت مجلة       Wallpaper التي    الكندي یصدرھا    برول تیلر        Tyler Brûle في معروفة دولیة مرجعیة وھو  -    مجال   
عالمیةال السیاحة ّھا زیورخ  -    األّول الطراز من فخمة مدینة بأن أنّ  ویبدو  .   المزیج بالفعل تجسم سویسریة مدینة أكبر   

ناحیة، من والتجارة األعمال عالم بین الصحیح أخرى، ناحیة من والراحة االستجمام عالم وبین    ما وھو    ابة یجعلھا    ّ  جدا جذ
الناس من لكثیر  .  

تُحیط زیورخ مدینة    نوعھا من فریدة خضراء بمنشآت  -    زیورخ بحیرة بنھایة  -    الحقیقیة، المدینة أّما  .   نھر طول على فتمتد   
اللیمات أینما  .  البصر، یصل    المباني برؤیة المرء یستمتع    الجمیلة،    والحدائق،    التسوق، وشوارع والمنتزھات     برؤیة وكذلك   

المختلفة، بأشكالھا المیاه أیًضا والجبال بل     .  
قطاع في الفنادق    منشآت لدیھ زیورخ مدینة    وصغیرة كبیرة  -    النزالء الستقبال مجھزة فاخرة  -   فندق مثال ذلك من  .    «  بور 

الك أو  »  Baur au Lac والذي عالمیًا المشھور    ابًا موقعا یحتل    ّ في جدا جذ المحطة شارع بدایة    فندق وكذلك  .    «  جراند 
دولدر  »  Grand Dolder األسطوري    المدینة فوق المرتفع وموقعھ الممیزة بعمارتھ     شخصیات وتنزل نزلت ھنا  . 

العالم أنحاء جمیع من والموسیقى والثقافة والسیاسة االقتصاد عالم من عالمیة  .  
من التي األخرى الفنادق    مرّ  على تاریًخا صنعت    طویلة قرون     : « تورخنش فندق   »  Storchen  اللیمات نھر على الواقع   
مباشرة، سافوي فندق»و    یلڤ ان بور     »  Savoy Baur en ville في    میدان      ) بالتس الباراده   ( ، الك أو ادین فندق»و     » 

 Eden au Lac البحیرة، كورنیش على الواقع    أو      « فلورھوف فندق   »  Florhof الذي ولكن الصغیر    ال     عن فخامة یقل   
األخرى، الفنادق وھو    الجامعي والمستشفى زیورخ جامعة بجوار یقع    في الفنادق قطاع اكتمل وقد  .   مؤخًرا زیورخ مدینة   

بـ   « فیدر فندق   »  Widder في الواقع    القدیمة المدینة قلب    ًا وجودھا ھو الفنادق ھذه كل بین المشترك القاسم  .   بالقرب جمیع
المدینة سطو من  .  

فمن ھناك    یمكنُ     الوصولُ     التي بمعروضاتھ المحطة شارع إلى األقدام على مشیًا    تنتھي، ال تكاد     البوتیكات من بدایة   
والساعات، المجوھرات محالت وحتى الصغیرة العمالقة المتاجر أیًضا ولكن    وفي  .  الـ االستعراض میدان      

 Paradeplatz، في    رّ المق    الرئیسي    لبنك      « سویس كردیت  تمّ   «  تجاري مجمع تأسیس    فخم    یضمُّ     ومطعم راقیة محالت      
شتروتسي » بیو     » Strozzi`s Più  .  

من فندق عن یبحث    في شامال عصرًیا برنامًجا یقدّم    طویلة، إلقامة واالستجمام الریاضة مجال    في بغیتھ یجد     فندق   
بانوراما    Panorama الذي    یبعدُ     بحوالي المدینة وسط عن    فقط دقیقة عشرین    ینتظرُ   .  مناظرُ  ھناك النزالء     خالبة   

شامل، تجدید لعملیة خضعت ومنشآت كلّ  لتوفیر    للنزالء والرفاھیة الراحة سبل     .  
المسافات في    قصیرة زیورخ مدینة    الدولي زیورخ فمطار  .  المدینة وسط من فقط كیلومتًرا  ٥١  بعد على یقع     وعند  . 

المدینة إلى الوصول واألندیة والمطاعم المتاجر إلى األقدام على مشیا بسھولة الذھاب یمكن    ال من ولكن  .  في یرغب      
المشي،  أو    السرعة، وجھ على معین مكان إلى الوصول یود    فسوف    في یجد    فیما ممتازة خدمات زیورخ    یخصّ      سیارات   

اللیموزین، وسیارات األجرة حیث    المستویات، بمختلف سیارات تأجیر یمكن    وعادیة، فاخرة    سائق بدون أو بسائق     .  
تمتلك المطاعم، من ممتازة تشكیلة الصغیرة بمساحتھا مقارنة زیورخ    أن المستغرب من فلیس ولذلك     الخبراء یضع   

في زیورخ مطاعم الدولیین العالمي الترتیب قمة    فمطعم  .    « ھالھ كرونن   »  Kronenhalle مثال    یتمتعُ      عالمیة بشھرة   
حیث یستقبلُ     العام مدار على العالم مشاھیر    فندق ومطعم  .    « الك او بور   » ، فندق ومطعم      « دولدر جراند   یتمیزان  « 

بالھدوء، ًا ویعتبران    جدًا مناسبًا مكان یلتقي    في األعمال جالر فیھ    جوّ     بالخصوصیة یتسم     المجاورة المناطق مطاعم أّما  . 
لزیورخ، فینبغي    أال    مطعم بزیارة نفسھ على المرء یضن      « شتوبن كونست   »  (Restaurant Kunststuben)   

في مان بیتر ھورست لصاحبھ  كویسناخت،    مطعم أو      « جروند یسنڤ تسوم   »  (Restaurant zum Wiesengrund)   
في ھوسونج بیتر ھانس لصاحبھ  حیث أوتیكون    المتعة بقمة المرء یشعر     .  

ًا مطبًخا زیورخ طّورت وقد بھا خاصا حدیث لندن أو باریس بمطابخ مقارنتھ یمكن    ویستطیعُ   .  السائحُ     أن     أطباق یتذوق   
الزیورخي المطبخ في    مطعم      « كلوب میت تنكاوفلوی   »  (Kaufleuten mit Club)، مطعم أو      « لیزال   »  (Les 

Halles) في    الغربیة، زیورخ وسط    مطعم أو      « ـو  ُ ل  »  (L´O) في    مباشرة، البحیرة على الواقع ھورجن    مطعم أو      
شینكوه »  »  (Cinque) في الواقع    الحي وسط    الخامس     .  

أّما اللیلیة، الحیاة    نوعھا من فریدة عروًضا تقدّم فزیورخ    الخاّصة، فاألندیة  :  والبارات،    والمراقص،     كل من السیاح تجذب   
المدینة ھذه إلى وحدب صوب وتحتیة علویة نوعان فالثقافة  .  الـ كرنفال األخیرة ھذه ثمار ومن  .        Street Parade   

الذي  في یقام    مأعوا عشرة منذ زیورخ شوارع    القمار، لعب أّما  .   من جدا قریبین لذلك مخصصین مكانین السیاح فیجد   
زیورخ بادن، كازینو ھو األّول  :  والثاني    في زیورخ بحیرة كازینو ھو    شفیتس، بكانتون بفیفیكون    وھما     بعد على یقعان   

زیورخ مدینة وسط من كیلومترات عدة  .  



وأخیرا ياالستراتیج زیورخ فموقع    سویسرا أنحاء شتى الكتشاف مثالیة انطالق نقطة یجعلھا     الموقع ھذا فبفضل  . 
المركزي تبلغ    في السیاحیة المواقع أشھر إلى المسافات    فقط، كیلومتر  ٠٠٢  إلى  ٠٦  من سویسرا    إلى للوصول وذلك     قمة  : 

في بیالتوس لوتسرن،    الشھیرة بمتاحفھا بازل مدینة إلى أو    تینجولي، ومتحف بیلر متحف  :   شافھاوزن شالالت إلى أو   
الرائعة، الكبیر، ودیره جاالن سانت كانتون إلى أو    في الفرید الموقع ذات السیاحیة والمناطق القرى إلى أو    البیوندنرالند     .  

بفضل الطبي للعالج جدا الرفیع المستوى    في    زیورخ، مدینة     المستشفى عیادات األجانب المرضى من كثیر یزور   
الجامعي، في الخاصة العیادات وكذلك    متزایدة بصورة زیورخ    الكثیرة، االحتیاجات ولتلبیة  .  في فقط لیس    الطبي، المجال      

في أیًضا ولكن  والخدمات، التمریض مجال    الراقیة، سویسرا مستشفیات اتحاد تأسیس تم     المستشفى من بمبادرة وذلك   
صالخا    Pyramide am See في    زیورخ     .  

ّني إن في بكم أرحب    زیورخ،    الفریدة، المدینة ھذه    التي    واألصالة، الحداثة بین تجمع كیف تعرف    واالستجمام، العمل بین      
المواعید، ودقة التلقائیة بین  في توجد ال بطریقة وذلك    أي    في أخرى مدینة    العالم     .  


