
  
زیورخ المدینة الحالمة في ارض سویسرا الجمیلة ، 

فھي مدینة صناعیة ومركز الحیاة االقتصادیة في 
 سویسرا .

 
 

تتمیز زیورخ بوجود مطار دولي  كبیر مما یجعل 
 االغلبیة یفضلون البدء منھا  .

 
 

ھو عام حافل لمدینة زیورخ حیث تم اتحادھا مع سویسرا ، مدینة زیورخ قصة رائع بین احضان  1351عام 
سویسرا  فھي تجمع بین طیاتھا القدیم والحدیث من االبنیة ، ویتجلي بھا التاریخ في المدینة القدیمة ، في نفس 

الوقت الذي تمكنك من مشاھدة اماكن التسوق والتسلیة الرائعة ، یمكنك مشاھدة قلب المدینة دون الحاجة إلى 
 مواصالت بل سیر على االقدام .
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، ھي  Lindenhofالمدینة القدیمة والمتمثلة في 

مدینة قدیمة ذات شوارع صغیرة وضیقة ، ویمكنك 
بسھولة السیر على االقدام في شوارعھا ، 

واالستمتاع بمشاھدة االسواق القدیمة ومعالم 
 اخرى رائعة وعتیقة .

 
 
 

 Bahnhofتشتھر زیورخ بشارع التسوق 
Strasse   ھو من الروائع التي ننصح بوجوب ،

زیارتھ ومشاھدتھ ، یبدأ ھذا الشارع من المحطة 
 )    امتداداً إلى بحیرة زیورخ .  Hauptbahnhof المركزیة للقطار   (

 
 

وھي محطة  1847)    ، والتي تم انشاؤه في عام  Hauptbahnhofونتحدث عن محطة القطار المركزیة (  
مثیرة لالھتمام ویمكنك الذھاب إلى اماكن عدة بالقطار وإلى مدن اوروبا االخرى ، كما یوجد قطار خاص بمدینة 

 زیورخ .
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اما مكتب االطالعات السیاحیة الخاص  
بمدینة زیورخ فھو یقع في ھذا المكان ، 

حیث یمكنك الحصول على المزید من 
االطالعات عن الفنادق واالماكن السیاحیة 

 االخرى .
 

من االماكن الرائعة والسیاحیة في مدینة 
 زیورخ والتي نسلط الضوء علیھا بایجاز : 

 
 -حدیقة الحیوانات : -1
 

اذا كانت رحلتك مع عائلتك وكان لدیك 
اطفال ، فربما حدیقة الحیوانات من االفكار 

الصائبة ، لقضاء االطفال اوقات ممیزة 
 وممتعة .

 
 تقع الحدیقة في (قاعة الغابات المطیرة الفریدة ) .

 www.zoo.chلمزید من االطالعات  : 

 See Dunia - Zurichزیورخ                                                                -شوف الدنیا 

 

 

www.zoo.ch


 الحدیقة الصینیة  -2 
 

قدمت ھذه الحدیقة  لمدینة زیورخ ، كھدیة من 
) ،   Kunmingالمدینة التوأمة في الصین (  

، وھي تقع مقابل بحیرة  1994وذلك في عام 
 زیورخ .

 الدخول مجاني .
 

 یوجد في زیورخ كذلك اكبر موكب تكنو في العالم .
فان كانت رحلتك لمدینة زیورخ في وسط شھر 
اغسطس ، فحتما سوف تستمتع بمشاھدة ھذا 

 الموكب .
 

 www.street-parade.chلمزید من االطالعات  : 
 

 ھناك مدن تستحق الزیارة ، فھي عالمة فارقة في حیاتك كعاشق للسیاحة ، منھا مدینة زیورخ السویسریة .
 

 www.zuerich.com -لمزید من االطالعات عن ھذه المدینة :
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