
 
موقعھا االستراتیجي جعل منھا ، من اجمل االماكن السیاحیة 

لیست فقط من الخارج بل حتى من داخل سویسرا فالكثیر 
یتوافدون إلى مونترو لمشاھدتھا وقضاء اوقات اكثر من رائعة 

 بین احضانھا .
 
 

مونترو ھي بلدة تقع في مقاطعة فیفي بغرب سویسرا ، وھي 
 تقع على الساحل الشمالي الشرقي لبحیرة جنیف .

من المھرجانات التي تحرص على استضافتھا سنویا مھرجان 
 الجاز .

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 
 

 
   فیفي -مونترو 

Montreux– Vevey 

 

 



 
تشتھر بوجود مناطق مالئمة 

جدا للعالئالت مما یجعل االوقات 
تمر في منتھى الروعة 

 والجمال . 
 
 

ان الكثیر من الكتاب  والفنانیین 
یفضلون االقامة في مونترو ، 
ومن اشھر الشخصیات الفنیة 
ومن العالمات الفنیة التي لن 

تتكرر مرة اخرى الفنان شالي 
شابلن الذي فضل العیش في 

عام من عمره في  25اوخر 
 مونترو .

 
 

تتمیز مونترو كذلك بالحدائق ، كما یمكنك االستمتاع بوقتك في ممارسة ریاضتك المفضلة مثل التزحلق 
 واالنزالق من اعلى الجبال بواسطة الحبال والسباحة وغیرھا من الریاضات .........

 
 

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 

 



 
 
 

مدینة مونترو ھي دعوة حقیقیة لالسترخاء وتجدید اوقات 
 جمیلة ربما تكون قد نسیتھا من ضغوط الحیاة .

بالقرب من مدینة مونترو مدینة صغیرة ھي فیفي وھي ال 
تقل جماال وروعة عن مونترو ، ھي مدینة اخرى تدعوك 

لالسترخاء وتجدید عطلتك باوقات معطرة بالسعادة 
 والفرح .

 
 

یمكنك الذھاب الیھا عن طریق الباص اوالقطار او حتى 
الدراجة الھوائیة ، ربما الخیار االخیر یستھویك اكثر 

فتصور طریقك وانت في الھواء الطلق مباشرة تستمتع 
 بكل ذرة في الھواء دون قید او شرط .

 
 

عاش عبقري الفن الصامت  Corsier-Sur-Veveyبالقرب من فیفي توجد قریة صغیرة ، في ھذه القریة 
 شالي شابلن 

عام من عمره ھناك ومقابل البحیرة یوجد مجسم لھذا العبقري ، كما یوجد مكان لالعب   25لقد عاش اخر 
 االطفال  بالقرب من المجسم .

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 

 



دقائق فقط تصل إلى فیفي ، ان  10وخالل 
الروعة الحقیقیة عندما تعرف بان الجانب 

االخر من بحیرة جینف 
ھو ..................مدینة فرنسا احبس 

انفاسك انت في حلم ال اتصور بانك ترید 
 فرنسا  -مغادرتھ ، سویسرا

 
حیث یمكنك الذھاب الیھا عن طریق السفینة   

، حیث ترسو السفینة في   مدینة من اجمل 
 ، ھا انت خطواتك  Yvoireمدن فرنسا ھي  

السیاحیة تزدد وتزھور بالمدن الرائعة  
 والجمیلة .

 
 

Riviera 
ھذا الجزء من سویسرا وبحیرة جینف یعرف بالریفیرا ، الن الطقس  معتدل ، وال ینافسھا في ھذه الروعة 

 اال الریفیرا الفرنسي .
 ، یمكنك مشاھدة الریفیرا كاملة والباص مجاني مع بطاقة الفندق . 1اذا اخذت الباص رقم 

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 

 



 -لمزید من االطالعات :
www.montreux-vevey.com  
www.montreuxriviera.com 

 

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 ، ھا انت خطواتك Rivieraھي  

 



 

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 

 


