
 مدینة السیاحة والمنتجعات 
 

مدن سویسرا تشعرك بالدوران من روعة المناظر الطبیعیة ، فال نمر على احدھما اال وكانت اكثر روعة من 
 سابقتھا . 

 
) إنغادین ، مع بحیرة في منتھى الروعة والجمال ، اما Engadineان مدینة سان موریتز والواقعة في وادي  (

 اطرافھا فقد كستھا الجبال الرائعة اجمل منظر واروع إطاللھ .
 

 یذھلك منظر سان موریتز وھي واقعة بین تضاریس الجبال الرائعة ، كزھرة في منتھى الجمال .
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 سان موریتز 

 
St Moritz 



  
 اما في الشتاء عندما تكسو الجبال الثلوج فتصبح نمط اخر من الجمال االخاذ .

 
تعد مھد السیاحة في جبال االلب ، وذلك لوجود الجبال الرائعة الفخمة ، وتجذب مدینة سان موریتز العائالت 

 الملكیة والمشاھیر وكذلك االرستقراطین من المانیا وایطالیا .
 

 -تنقسم مدینة سان موریتز إلى قسمین ھما :
1– St Moritz – Bad 

 والواقع مقابل البحیرة 
 
 

 -اما القسم االخر فھو :
2– St Moritz – Dorf 

 ویقع ھذا القسم بالقرب من الجبل 
 

 كیلو متر ، وتستخدم العدید من الحافالت في الذھاب واالیاب بین ھذین القسمین . 2ویفصل بینھم 
 ان القسم الواقع بالقرب من الجبل ھو قلب سان موریتز النابض .

 
 سان موریتز ھي بحیرة زبرجدیة متأللئة ، تلفھا المناظر الخالبة للبحیرة الجلیدیة في الشتاء ..
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مما ال یمكن تصدیقة في ھذه المدینة ، تلك  
الخصوصیة االستثنائیة للطقس في سان موریتز ، 

یوم في السنة ، 300حیث یتمیز بكونھ مشمس 
من روعات القدر لھذه المدینة القابعة بین انیاب 

 الجبال .
 
 

كیلومتر ،  1.6وتبعد بحیرة سان موریتز بحوالي 
والسیر على االقدام یعد متعة حقیقیة لیس لھا 

 مثیل خاصة في فصل الصیف .
البد بان عشاق التزلج لھم حكایات اخرى مع 

مدینة سان موریتز ، فھم یرون ھذه المدینة انھا 
 منقطعة النظیر، للممارسي  ریاضة التزلج .

 
 

مدینة سان موریتز لھا بصمة فخر في االولمبیاد الشتویة ، حیث استطاعت التمكن من الحصول على االولمبیاد 
 .  1948، وعام   1928الشتویة لمرتین ، وذلك في عام 

 
 .  1864وتعتبر سان موریتز االولى في العالم للعطالت الشتویة ، وذلك من عام 

 اغلب المناطق فاخرة وراقیة جدا وھي من االماكن الفخمة واالنیقة .

 See Dunia - St Moritzسان موریتز                                                        -شوف الدنیا 

 

 



كیلو من مدینة زیورخ  200تبعد مدینة سان موریتز حوالي 
 .  Churكیلو من مدینة  74، وحوالي 

 
ھناك تسھیالت وخصومات تقدمھا الفنادق في سان موریتز 

، فان كانت اقامتك أكثر من لیلتین ، فسوف تحصل على 
كارت یخولك من استخدام  المواصالت العامة مجانا ، كما 
تقدم الفنادق كارت یمكنك من الحصول على خصم بالنسبة 

 لعشاق التزلج .
 

المكتب السیاحي الرسمي لمدینة سان موریتز ، یقع في قلب 
 )Via Maistraالمدینة في شارع التسوق (

 
 www.stmoritz.ch -لمزید من االطالعات :

  
 ( إنغادین )   Engadiuوادي 

 
 www.engadin-stmoritz.ch  -لمزید من االطالعات :

 
مدینة سان موریتز ھي مدینة لعشاق الطبیعة والحیاة اللیلیة والمطاعم والكازینوھات والتسوق ، فھي انیقة 

 وراقیة جدا .
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 Chur     محطة قطار 

 

www.stmoritz.ch
www.engadin-stmoritz.ch


  
توجد فعالیات مختلفة في الصیف ، مثل ركوب الخیل والسیر على المرتفعات واالستمتاع بالقطارات والسكك 

 الحدیدیة والمناظر الخالبة التي تواجھك وانت تتجھ  بالقطارات .
 
 

توجد في اطراف مدینة سان موریتز العدید من القرى الرائعة ، من 
 اروعھا 

 
 Sils – Mariaقریة  -1
 
 كیلو .   12وتبعد ھذه القریة عن سان موریتز حوالي  

وھي اصبحت معروفة ومشھورة وذات شعبیة ، بفضل  الفیلسوف 
   -االلماني المعروف :
 ) .1900- 1844) من عام (  Nietzsche -(  فریدریش نیتشة 

 
حیث قدم لقضاء إحدى عطالت  الصیف في ھذه القریة ، وقد علق 

على جمال ھذه القریة ، بانھا اروع واجمل منطقة في العالم 
 باسره . 

 
 فھل تفكر  بزیارتھا عند ذھابك إلى سان موریتز ؟ 

 See Dunia - St Moritzسان موریتز                                                        -شوف الدنیا 

 

 



 -اذا اردت مشاھدة وزیارة المزید من معالم سان موریتز ، فقد اخترنا لكم بعض المعالم  الرائعة :
 
 Segantiniمتحف  - 1 

 
 

ھذا المتحف للفن وھو یقع في بناء قدیم في منتھى الروعة 
، ویحتوي على لوحات للرسام االیطالي سجن تیني ،  

إلى عام   1858كانت حیاة ھذا الفنان قصیرة جدا من عام (
 .   St.Moritz Dorf)  یقع ھذا المتحف في  1899

 
 
 
 
 
 
 
 
2-Chesa Veglia 
 
 
 مزرعة المنزل القدیم  

   1958مزرعة المنزل القدیم تعود لعام 
 ، 
 
 

اما اآلن فھي مطعم ، یقع في 
St.Moritz Dorf  . 

 
 
 
 
 
 
 
3– Leaning tower 
 

 البرج المائل 
، فمقابل ھذا الفندق یمكنك   Kulmاذا حالفك الحظ باالقامة في فندق 

 .  12مشاھدة الباقي من البرج المائل ، والذي یرجع تاریخة للقرن 
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 St.Moritz Design Galleryغالیري  -4
 
 

، ففي الطابق   Badrutt Palaceعند اقامتك في فندق 
 االرضي  من ھذا الفندق یمكنك مشاھدة ھذا الغالیرى للفن .

 
 
 
 
 
 
5– Chesa Futura 
 

اذا كنت من عشاق المباني المعماریة 
 االستثنائیة فان ھذا المبنى سوف یروق لك .

لقد بناه احد المعماریین االیطالیین 
المعروفین ، ویطلق علیھ بمعمار المستقبل ، 

اما المواد التي استخدمت فیھ فھي مواد 
 تقلیدیة .

 
 

 مباني خصوصیة .  10بداخل ھذا المبنى 
 
 
6– Heidi Hut 
 

 )1881كوخ ھایدي ( 
 

عندما یذكر اسم ھایدي ماذا یجول 
في خاطرك ، بالتاكید ھایدي 

 الجمیلة .
 

اذا كنت معجب بالكاتبة  
السویسریة (یوھانا شبیري ) ، 

 فانت فعال معجب بھایدي .
 

لقد اتخذت الكاتبة من ھذا الكوخ 
مكان للكتابة  ، كتابة الكتب 

الخاصة باالطفال وذلك في عام 
، ومن ضمن تلك الحكایات  1881

 كانت ھایدي ، فتاة سان موریتز . 
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