
سویسرا اسم یتفنن في الجمال ، فالیوم نتحدث 
عن مدینة صغیرة في سویسرا ھي لوسیرن 

ولكنھا لیست اقل جماال وال فتنة عن باقي مدن 
 سویسرا رغم صغرھا .

 
تقع ھذه المدینة في قلب سویسرا ، في القسم 
الناطق بااللمانیة ، ویبلغ عدد سكانھا حوالي 

 الف نسمة . 80
 

ً لجذب السیاح ، فیمكنك من لوسیرن الذھاب إلى  مما یجذب السیاح إلى لوسیرن تلك البحیرة التي كانت عامال
 جمیع مدن سویسرا  االخرى بالقطار .
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لقد اصبحت ھذه المدینة رغم صغر مساحتھا مركز للتاریخ  
 السویسري ، وتعد اسطورة جمیلة تحتضنھا سویسرا .

 
البد ان السیاح یجدون شئ من الروعة في رحلتھم إلى 

 لوسیرن  . 
 وكیف ال ؟؟؟؟؟؟

حیث یمكن للسائح السیر على االقدام في انحاء ھذه المدینة 
 الصغیرة وھذا االمر حتما مثیرا لالھتمام بالنسبة للسیاح .

 
 

دقیقة  20ان مدینة صغیرة مثل لوسیرن ال تتطلب منك اال 
لتكون قد طفت على معالمھا كاملة ، ھذا بالنسبة لعشاق 

السیر على االقدام ( المشي ) ، اما الفئة االخرى والذین ال 
یفضلون ھذا ، فیمكنھم استخدام حافالت المدینة ، والتي 

 توفي بالغرض لمشاھدة المعالم .
 
 

، وكذلك متحف النقل  Lidoویمكنك الوصول إلى شاطئ 
السویسري عن طریق استخدام الحافلة ، او عن طریق استخدام الزوارق وھي تقف امام محطة القطار المركزیة 
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عند الحدیث عنھا البد من تسلیط 

الضوء على معلم یحمل بین طیاتھ األلم 
 -، اال وھو :

 
: ھو  االسد  المحتضر بجبل لوسیرن 

للجنود السویسریین  نصب تذكاري 
الذین قتلوا خالل الثورة الفرنسیة  

 . 1792 وذلك في عام 
 

 -اما لعشاق الفن فقد اخترنا لھم :
 Rosengartمتحف  -1

یحتوي ھذا المتحف على مایزید من 
من االثار الفنیة ، یشترك بھا   200

 عمل فني لبیكاسو .  50من الفنانین ، من بینھم نحو  23حوالي 
 

ً إلى الساعة  10یفتح المتحف یومیا ً ، من الساعة   مساء ً. 18صباحا
 -لمزید من االطالعات عن المتحف المذكور :

www.rosengart.ch 
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من   Lidoان السیاحة في التوقیت الصیفي في بحیرة 

 االفكار الصائبة جدا .
 

یوجد مكتب معلومات سیاحیة بداخل محطة القطار 
المركزیة ، اما اذا وددت تناول طعامك فیوجد بالقرب 

من مكتب المعلومات السیاحیة محل سوبر ماركت 
 للوجبات الخفیفة .

 
 
1-Coop 
2-Migros 
 
 
 
 
 
 

 لمزید من االطالعات عن مدینة لوسیرن :
 

www.luzern.com 
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 مكتب معلومات سیاحیة 

 

www.luzern.com

