
 
 لماذا یشتاق السیاح لجنیف !!!

 
ھل النھ ذات جمال خالب ، ام انھا بلد سیاحي رائع ، ام الن الشوكوالتھ السویسریة ھي ما جعلتھا في مقدمة 

 الدول السیاحیة .
 

مھما تكن االجابة ، فجنیف كدولة مدللة ورائعة تجذبك من الوھلة االولى، فكل جزء في ھذه االرض یدعوك 
 للعودة مرة أخرى لزیارتھا .
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 جنیف 
     

 Geneva 

 



  
تعتبر جنیف ثاني  مدن سویسرا 

ازدحاما بالسكان ، اما االولى 
 فھي زیورخ .

 
وتعتبر جنیف مدینة عالمیة 

ومركز مالي ھي المدینة التي 
تستضیف اكبر عدد من المنظمات 

 الدولیة في العالم .
 
 

احتلت جنیف المرتبة التاسعة 
كأھم مركز مالي في العالم ، وقد 

اشار إلى المدینة بانھا مدینة 
 السالم .

 
مدینة جنیف ھي مدینة ناطقة باللغة الفرنسیة رسمیا ، فالغالبیة العظمي یتحدثون الفرنسیة ، ویبلغ عدد 

 من سكان جنیف .   %45، وھم یشكلون  184الجنسیات في جنیف حوالي 
 

 ویبلغ عدد السكان في جنیف حوالي نصف ملیون نسمة .
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تنقسم جنیف إلى قسمین من قبل نھر الرون ، حیث یستمتع 
اغلب السیاح بجوالت على بحیرة جنیف الجمیلة خاصة في 

 فصل الصیف .
 
 
 
 

جنیف من المدن المثیرة لالھتمام للسیر على االقدام  خاصة 
 بالقرب من الساحل والبحیرة .

 
 
 
 
 

وھي تحتوي على الروائع لمن یحب مشاھدتھا وزیارتھا ، 
وسوف نتحدث عن بعض االماكن التي تعتبر من الروائع 

 في جنیف وتستحق الزیارة .
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 -متحف الصلیب االحمر والھالل االحمر : -1 
 

عند زیارتك لقصر االمم الذي تم ذكره من ضمن 
االماكن السیاحیة في جنیف ، یمكنك مشاھدة ھذا 

 المتحف الواقع مقابل قصر االمم .
 

في جنیف  1863تأسس الصلیب االحمر في عام 
ویمكنك مشاھدة انواع مختلفة من انشطة ھذه 

 المنظمة ، لمساعدة المحتاجین في العالم .
 یوجد بھ مطعم .

 
 CHF 15قیمة تذكرة الدخول : 

 یفتح یومیاً عدا یوم االثنین مغلق .
 www.redcrossmuseum.ch -لمزید من االطالعات :

 
 -المكان االخر ھو لعشاق الفن :

2– Musee d’Art Moderne et Contemporain 
 
 

 متحف الفن الحدیث والمعاصر جنیف .
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.mamco.ch 

 
 
 
 
 

اما ان كنت من المھتمین بمشاھدة اصالحات الكنیسة 
 -، فیمكنك زیارة المتحف التالي :

 
3– Musee International de la Reforme 
 

یقع ھذا المتحف بالقرب من كاتدرائیة القدیس 
 بطرس .

 
 -لمزید من االطالعات :

www.musee-reforme.ch 
  

 

 See Dunia - Genevaجنیف                                                                -شوف الدنیا 

 

 

 

www.redcrossmuseum.ch
www.mamco.ch
www.musee-reforme.ch


  
 
 

ان كنت تـرید الذھاب  إلى مـدن اخـرى في 
سـویسـرا ، من االفضل استخدام القطار 

وجمیعھا تغادر من المحطة الرئیسیة 
Gare de Cornavin . 

 
 
 
 
 
 
 

تعرف جنیف بالمستشفیات ذات الجودة العالیة ، ونذكر منھا افضل مستشفى عالمي في جنیف ، وھو مختص 
 -بعالج الكثیر من االمراض من بینھا االمراض المستعصیة ، ھذا المستشفى ھو :

 
Hôpitaux Universitaires de Genève 

 
 -لمزید من االطالعات :
www.hug-ge.ch 

 
 
 

یمكنك العثور على الطعام الحالل باالضافة 
للخضار والماكوالت البحریة والمطاعم 

وذلك حول محطة القطار في مركز 
 المدینة .

 
اذا كنت تود زیارة المعالم داخل المدینة او 
في  مدن سویسرا االخرى ، وحتى فرنسا 

، یمكنك االستعانة بالجوالت ، وسوف 
 -نذكر اھم الجوالت في جنیف وافضلھا وھي :

 
Key Tours 

 www.keytours.ch -لمزید من االطالعات :
 

 بقي ان تعرف بان المدن التوأم لجنیف من الدول العربیة ھي :
 دبي . -1
 

 -لمزید من االطالعات عن مدینة جنیف :
www.geneve-tourisme.ch 
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