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تيتشينو. حيث تلتقي الجودة السويسرية بنمط الحياة اإليطالي.
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الطرقات البانوراميّة.

Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7
CP 1441 
CH – 6501 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 825 70 56
Fax +41 (0)91 825 36 14
www.ticino.ch 
info@ticino.ch

معاني هذه الرموز:

الوصول مع الصعوبات

مستويات جودة السياحة السويسرية

يمكن الوصول إلى مطار لوغانو، الذي ال يبعد سوى بضعة 
كيلومترات من وسط لوغانو، من زيوريخ وجنيف ووجهات أوروبية 
أخرى. هذه المدن متصلة مع عدة جهات في جميع أنحاء العالم. 

باإلضافة إلى ذلك، هناك مطاري ميالنو ليناتي ومالبينسا ومن 
الممكن الوصول إلى كليهما في غضون ساعة من تيتشينو. يوفّر 

كلٌّ منهما أيضاً رحالت متابعة دوليّة متعددة. كما يوفّر مطار 
لوغانو بحد ذاته خدمًة سريعة وفّعالة، وذلك بفضل أنه يمكنك 

تسجيل وصولك خالل ما يصل إلى 20 دقيقة قبل المغادرة. 

من بيلينزونا

230 km
246 km
405 km
20 km
29 km

105 km
100 km
146 km
187 km

من بيلينزونا

3 h 20 min
3 h 20 min
5 h 10 min

20 min
20 min

1 h 30 min
2 h 15 min
5 h 30 min
2 h 15 min

بازل 
بيرن

جنيف
لوكارنو
لوغانو
ميالنو

مالبينسا
بيرغامو
زيوريخ

بازل 
بيرن

جنيف
لوكارنو
لوغانو
ميالنو

مالبينسا
بيرغامو
زيوريخ

ستة طُرق مثيرة للوصول إلى تيتشينو بالسفر بواسطة وسائل 
النقل العامة عبر المناظر الطبيعية الرائعة. سوف تُمكنك 

القطارات البانوراميّة والقوارب والحافالت من اإلعجاب بالمشهد 
الطبيعي في تيتشينو والمناطق المجاورة. 

قم بشراء التذاكر وأنت جالٌس بشكٍل مريٍح في البيت، وذلك 
.www.ticino.ch  من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التالي

تفضل بزيارتنا.

travelinformation.ticino.ch
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Bernina Express

Palm Express

Wilhelm Tell Express

Lago Maggiore Express

Glacier Express

Lötschberg-Centovalli Express

بيرنينا إكسبرس

بالم إكسبرس

فيلهلم  تيل إكسبرس

إكسبرس بحيرة ماجيوري

جالسيه إكسبرس

لوتشبيرغ-تشينتوفالي إكسبرس

يمكن الوصول إليه على كرسي متحرك

تفضل بزيارتنا/ الطرقات البانوراميّة.
ُملخص.

مرحباً بكم في تيتشينو.
منطقة بحيرة لوغانو.

بحيرة ماجيوري والوديان.
منطقة ميندريسيوتو.

بيلينزونا وأعالي إقليم تيتشينو. 

العروض واألحداث.
العائلة.

استرداد العافية.
التسّوق.

وسائل النقل السياحية والعامة.

تسهيالت للضيوف العرب.

المحتويات



  |  45 |  

"هنا الشمس أكثر ِحّدة وِدفئاً والجبال أشّد احمرارا، 

وهنا تُزرع الكستناء وكروم العنب واللوز والتين، والسكان 

رائعون وُمتعلمون ولطفاء..."

هيرمان هيسه، الحائز على جائزة نوبل لآلداب في عام 1946. مرحباً بكم في تيتشينو.

نو
غا

لو
رة 

حي
ة ب

طق
من

ك، 
ار

ي ب
شان

ق

مرحباً بكم في تيتشينو |  45  |  مرحباً بكم في تيتشينو



المتنزهات والحدائق.
تغلب معادلة وجود الطبيعة والمدينة في لوغانو، حيث ستجد العديد من المتنزهات 

والحدائق التي تجتذب انتباه خبراء الحياة النباتية والزوار من ذوي العقول المحبّة لالستطالع، 
وذلك بفضل المناخ المعتدل ووفرة أشعة الشمس. سوف تدعوك الواحات الهادئة المطلّة 
على بحيرة تشيريزيو (لوغانو) إلى لحظاٍت من االسترخاء والرحالت القصيرة في الطبيعة 

وعروض للفن، وكّل ذلك على بعد مسافة قصيرة من وسط المدينة. تمتزج النباتات واألزهار 
الملّونة مع الطراز المعمارّي للفيّالت المميّزة والمباني التاريخية، مما يوفّر للزائر االستمتاع 

بنموذٍج للجمال المدهش.

لوغانو.
القلُب الحضريُّ بين 

الجبال والبحيرات.

منطقة بحيرة لوغانو. 
بفضل أجواء متوسطية مميّزة، توفّر لوغانو ميزات المدينة العالميّة مع الحفاظ على روح 

البلدة الصغيرة. إنّها ثالُث أكبر مركٍز ماليٍّ في سويسرا وموقٌع هاٌم لعقد المؤتمرات وللبنوك 
والمشاريع التجارية. إنّها مدينة المتنزهات وحدائق الزهور أيضاً. تُشّجع الساحات التاريخية 

واألروقة الساحرة في وسط المدينة الزوار على االسترخاء واالستمتاع باستراحة لشرب 
القهوة. تُكّمل 300 كم من الدروب الجبلية لركوب الدراجات الهوائية والمسارات المخّصصة 

للدراجات ومالعب الغولف والمالهي الشاطئية والشواطئ مجموعًة مختارًة من خيارات 
االستجمام في المدينة والمنطقة المحيطة بها. 

lakelugano.ticino.ch
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التعليم. 
التعلم واالكتشاف

يُفاخر إقليم تيتشينو بالمدارس الخاصة والعامة. 
تُسجل كلية فرانكلين وTASIS (المدرسة األمريكية 

في سويسرا) وUSI (جامعة لوغانو) الطالب 
بدءاً من المرحلة االبتدائية ووصوالً إلى درجات 

الماجستير والدكتوراه وبرامج الماجستير التنفيذي. 
دورات اللغات متوفرة. 

السكك الحديدية المعلّقة على 
كابل في جبل سان سالفاتوري.

رحلٌة سياحيٌة مثالّية في مدينة
تصل السكك الحديدية المعلّقة في جبل سان 

سالفاتوري إلى قمته المهيبة على ارتفاع 912 م 
وتوفّر مشاهدة إطاللة ال تضاهى على منطقة 

بحيرة لوغانو وفوق سلسلة رائعة من جبال األلب 
في سويسرا ومنطقة سافوي. 

وسط مدينة لوغانو.
أجواء منطقة البحر األبيض المتوسط

يمتزج الفن والتسّوق واالسترخاء بشكٍل طبيعيٍّ 
معاً بين الشوارع والساحات في وسط المدينة، 
على بعد مسافة قصيرة من ضفة البحيرة التي 

تعانقها الشمس. إّن لوغانو هي الوجهة السياحية 
المثاليّة للراغبين في قضاء بعض الوقت باالستمتاع 

بالحياة الحلوة.

Info: www.ticino.ch

Search

Info: www.ticino.ch

Search
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بحيرة لوغانو.
مشاهٌد متنوعة

حالما يغادر القارب ضفة البحيرة، يتغير المنظر 
الطبيعي: هناك إطالالٌت شاملة وقرى ذات مناظٍر 
خّالبة تنعكس صورتها في الماء. يمكنك االستمتاع 

بهذه التجربة التي ال تُنسى مع شركة المالحة 
المحليّة أو عن طريق استئجار قارب واحٍد من 

العروض التي توفّرها العديد من الشركات األصغر. 

Info: www.ticino.ch
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Titolo.

جبل غامبرونيو.
التالل والوديان والجبال المحيطة ببحيرة ماجيوري هي الوجهة السياحية المثاليّة لممارسة 

رياضة المشي لمسافات طويلة. يساعد المناخ المعتدل بشكٍل خاٍص على نمو الزهور والنباتات 
الغريبة ذات األلوان غير العادية والعبير المسكر. الصعود إلى جبل غامبرونيو هو واحٌد من 

الرحالت السياحية المبهجة المقترحة وهو محّدد بعالمات طرقية بشكل جيد: سوف تبقى 
مفتوناً في كّل لحظٍة من لحظات صعودك إليه بالمناظر الطبيعية الجميلة التي تمتّد عبر الوديان 

والبحيرات وجبال األلب في تيتشينو، بدءاً من ضفاف البحيرة ووصوالً إلى قمة الجبل التي تقع 
على ارتفاع 1,734 متراً فوق مستوى سطح البحر. 

أسكونا- لوكارنو. 
ملذاُت الحياة الحلوة.

بحيرة ماجيوري والوديان.
بحيرة ماجيوري: إنّها زاوية من الجنة ذات مناٍخ معتدل وحياة نباتية مدهشة وجبال رائعة. 

يزيد جمال المناظر الطبيعية فيها في كّل موسم، مما يعطي انطباعا بأنّها بطاقة معايدة 
مصّورة. استمتع بشرب فنجاٍن من الكابتشينو في الساحة أو تذّوق األطباق المميّزة في 

واحٍد من المطاعم المطلّة على البحيرة، إذا كنت ترغب في أخذ قسٍط من الراحة. تُحيي 
المهرجانات والحفالت الموسيقية فترة فصل الصيف، مما يجعل من لوكارنو منطقة ُمفعمة 
بالحياة! توفّر الوديان مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية: من أشجار النخيل إلى األنهار 

الجليديّة. في أّي مكان آخر في العالم يمكنك أن تجد مثل هذا التنوع؟ 
lakemaggiore.ticino.ch 
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متنزه الكاميليا في لوكارنو.
زهرة العشاق

ممنوحاً جوائز من قبل مجتمع زهرة الكاميليا الدولي، 
فإّن هذا المكان المبهج هو واحٌد من المواقع 

الرئيسية التي تفتخر بها المدينة. تسعمائة من األنواع 
المختلفة، موجودة في موقعٍ طبيعيٍّ مرموٍق بالقرب 
من البحيرة، هي بطلة "كاميليا لوكارنو"، وهو حدٌث 

عالميٌّ يُقام في نهاية شهر مارس.

كاردادا-شيميتا.
جبٌل لالكتشاف

بعد الوصول إلى بلدة أورسيلينا بواسطة السكة 
الحديدية المعلّقة بالكابل لوكارنو-مادونا ديل 

ساسو، سوف ينقلك التلفريك الحديث الذي صممه 
المهندس المعماري ماريو بوتا إلى جبل كاردادا في 

غضون 5 دقائق فقط، حيث يمكنك زيارة المنصة 
المعلّقة والجولة االستجماميّة والقرية الهندية.

ُجزر بريساغو.
آللئ في البحيرة

تتمتع كّل جزيرٍة بكنٍز خاٍص بها: 1,700 نوٍع من 

النباتات والزهور من 5 قارات. تنفس بعمٍق من 

ترّاس فيّالتك التي تغمرها هذه الحديقة من جنة 

عدن. 

وادي فيرتساسكا.
اإلثارة واالسترخاء

بإمكان الزوار األكثر شجاعة ممارسة رياضة 

القفز بالحبل المطاط قبالة السد مثل جيمس 
بوند، وأولئك الذين يبحثون عن المياه الرقراقة 

واالسترخاء التام يمكنهم التوجه إلى ضفاف النهر 
التي تغمرها أشعة الشمس. ففي كلتا الحالتين، كُْن 

متأكداً من أنك سوف تستمتع بقضاء وقت رائع. 

G
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Ticino. 
Holidays for everyone.
A full spectrum of emotions in a landscape packed with contrasts.



جبل مونتي سان جورجيو.
تم إدراج جبل مونتي سان جورجيو منذ عام 2003 من قبل منظمة اليونسكو كموقعٍ للتراث 

العالمي. ينتظركم على ارتفاع 1,097 م فوق ضفاف البحيرة مشهٌد مدهٌش.  العديد من 

الدروب تربط األماكن المختلفة في المنطقة ببعضها. كنوز جيولوجية وأحفوريات عمرها أكثر 

من 230 سنة مخبأة بين األشجار النادرة وأشجار الكستناء الجميلة. 

ميندريسيوتو.
كنوٌز طبيعيُة وثقافية.

mendrisioregion.ticino.ch 

منطقة ميندريسيوتو.
المنطقة التي تقع في أقصى جنوب سويسرا هي مكاٌن ِمضياٌف مع ثروة من التقاليد تقع بين 

البحيرات والتالل المغطاة بكروم العنب وبساتين الزيتون. اكتشف الدروب المبهجة للمشي 

وركوب الدراجات الهوائية التي يتعّرج طريقها على طول الجزء العلوي من جبلي مونتي 

جينيروسو وسان جورجيو-وهو من مواقع اليونسكو للتراث العالمي. لماذا ال تتوقف لفترة 

قصيرة في "مغارة" تقليدية لتذّوق األطباق المحليّة المميزة، مثل جبن  Zincarlinالشهير؟ 

إذا كنت من عشاق التسّوق، استفد من الخصومات الكبيرة على منتجات العالمات التجارية 

العالمية الكبرى في مركز سلع التصدير "فوكس تاون" في مدينة ميندريسيو. Info: www.ticino.ch
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Monte San Giorgio
inscribed on the World 
Heritage List in 2003

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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برامٌج للرحالت عبر كروم العنب.
كنوٌز مخفّية لالكتشاف

تقترح مساراٌت بين كروم العنب موضوعات على 30 

لوحاً؛ إنّها تتعلق بزراعة العنب المحلّي. من المثير 

لالهتمام أن تالحظ أن أعلى كثافة لكروم العنب 

وإنتاج العنب على مستوى الكانتونات توجد في 

هذه المنطقة.

ميندريسيو التاريخية.
إنّها ليست فقط الـ"بورغو العظيمة"

ميندريسيو معروفٌة باسم "بورغو العظيمة" وتوفّر 

للزائر جولة سياحية حضريّة عبر األزقة ذات 

المناظر الخّالبة والبيوت المميّزة ذات الباحات 

الداخلية والمباني التي تعود للعصر الباروكي 

والعصور الوسطى.

َمشغل سبك المعادن بيرسيو.
مكاُن التقاٍء للفنانين

تأسس بيرسيو في عام 1952 وقد كان دائماً نقطة 

التقاٍء للفنانين عالمي الشهرة. سوف تمكنك زيارة 

َمشغل سبك المعادن من معرفة بعٍض من أقدم 

تقنيات صهر المعادن التي جعلت من َمشغل سبك 

المعادن رائداً في سويسرا.

Info: www.ticino.ch
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متنزه بريجيا كورج.
المتنزه الجيولوجي األول في سويسرا
يعرض متنزه بريجيا كورج إرثاً جيولوجيّاً من 

الجمال النادر والقيمة العلمية، حيث صنعت 

الطبيعة األم طبقات طولها يقرب من 2 كم، والتي 

تغطي 200 مليون سنة من تاريخ األرض، بين 

العصر الجوراسي والوقت الحاضر.  

Info: www.ticino.ch

Search

52602

منطقة ميندريسيوتو | 16

gastronomy.ticino.ch
Where regional products and delicacies meet up.

Ticino.
Authentic flavours.
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Titolo.

البحيرات األلبيّة الصغيرة.
نفشل أحياناً في فهم وتقدير جمال المكان تماماً حتى نكون على وشك مغادرته. هذا يحصل 

هنا أيضاً، عندما تودع البحيرات األلبيّة المتناثرة حول إقليم تيتشينو. مساحاٌت ممتّدة من 

المياه المحاطة بقمم جبال األلب تريح المسافر في مركبات الغير بدون مقابل من الوهلة 

األولى. هنالك أكثر من 130 بحيرة ألبيّة صغيرة في تيتشينو: إنّها إرٌث طبيعيٌّ خّالٌب ليتم 

اكتشافه في كّل رحلٍة سياحية تقوم بها. 

بيلينزونا.
خطوٌة إلى الماضي.

بيلينزونا وأعالي إقليم تيتشينو.
التقاليد والتاريخ هنا، وعلى استعداد ألن تزورهم وتكتشفهم! بيلينزونا وأعالي إقليم تيتشينو هما 
صناديٌق صغيرٌة من كنوز الجمال النادر الذي يحتوي على عالٍم من الطبيعة والفنون وفن الطهي.

تتيح لك عربات التلفريك الذهاب في رحالت سياحية على ممرات المشاة المرّصعة بالبحيرات 
األلبيّة الصغيرة والغابات المسحورة. استمتع بقمم الجبال الرائعة الجمال عند غروب الشمس من 

خالل البقاء في كوٍخ دافئ. بيلينزونا موجودة في قلب هذه المنطقة الساحرة وتضّم ثالث قالٍع 
يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وهي من مواقع اليونسكو للتراث العالمي: فهنا يبدو الوقت 

وكأنّه قد توقف!
bellinzonaregion.ticino.ch 
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of the Market-Town of Bellinzona
inscribed on the World Heritage List in 2000
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وادي بلينيو.
الوادي الذي تعانقه الشمس

إنّه معروٌف أيضاً بوادي الشمس، فهذا هو المكان 

المثالّي للمشي على طول ممرات المشاة، إضافة 

إلى أنّه نقطة انطالق رائعة للقيام بالكثير من 

الرحالت السياحية. اِنطلق الكتشاف أعلى قمة 

جبلية في تيتشينو: إنّها أدوال، على ارتفاع 3,402 م 

فوق مستوى سطح البحر. 

معمل األلبان.
اِصنع جبنك بنفسك

يتيح مصنع الجبن في وادي ليفينتينا للزوار 

اكتشاف كيف يتم إنتاج الجبن. بالطبع، جميع 

المنتجات للبيع! إذا كنت تفّضل بأن تتذّوقهم على 

الفور، يعرض المطعم أطعمة شهيّة ورائعة.

قالع بيلينزونا.
الرجوع بالزمن 

قالع بيلينزونا، التي تم إدراجها ضمن قائمة مواقع 

اليونسكو للتراث العالمي، هي مكاٌن سحريٌّ حيث 

سيدهش األطفال والكبار على حٍد سواء بالتاريخ. 

في الماضي، كّونت قالع كاستيل غراندي ومونتي 

بيلو وساسو كوربارو وال موراتا التي تعود للقرون 

الوسطى نظاَم تحصيٍن استثنائّي. 
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المركز التاريخي.
عاصمة تيتشينو

يُهيمن على مركز بيلينزونا التاريخي وجود القالع 

الـ3 التي تعود للقرون الوسطى، إنّها رائعة ومهيبة 

على حٍد سواء وهي المكان المثالّي للتنزه على 

األقدام بين الفنون والثقافة.  

بيلينزونا وأعالي إقليم تيتشينو | 20
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العروض واألحداث. 
تيتشينو تعني أيضاً الموسيقى الرائعة مع عروٍض قد اجتذبت أسماًء شهيرة في عالم 

الموسيقى الكالسيكية والجاز والروك إلى مسارحنا في السنوات األخيرة. ال تفّوت األحداث 
الكثيرة التي تُقام في الهواء الطلق والمجانيّة الحضور والتي تُحيي ساحات البلدة خالل فصل 

الصيف أو مهرجانات الكستناء في فصل الخريف. سوف تبقى ُمندهشاً عند مشاهدة فيلٍم 
خالل مهرجان لوكارنو السينمائي. يمكنك القول بأنّك قد كنت في أكبر سينما في الهواء 

الطلق في العالم.

الجاز الصيفي.
أهم حدٍث يُقام في الهواء الطلق في أوروبا وحضوره مجانّي! تمتزج التقاليد والسحر إلقامة 

5 سهرات عندما تندمج الموسيقى والجمهور معاً في أجواٍء احتفالية فريدة من نوعها. ال 
تفّوت الفرصة لإلعجاب بعروض األداء الرئيسية للموسيقى العالمية خالل شهري يونيو ويوليو. 

اُرقص على أنغام النوتات الموسيقية تحت السماء المرّصعة بالنجوم في الساحات ذات 
المناظر الخّالبة في لوغانو وميندريسيو. كوكتيٌل مثيٌر جاهٌز لتروي عطشك للموسيقى: بدءاً 

من موسيقى الجاز إلى موسيقى البلوز، ومن الروك إلى الموسيقى العالمية. فهنالك ما يناسب 
جميع األذواق في مهرجان الجاز الصيفي!

االنفعاالت تحت النجوم.

events.ticino.ch
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مهرجان لونج ليك. 
حالة الصيف 

إن هذا المهرجان الدولي هو المكان الذي يجب 
التواجد فيه خالل فصل الصيف. ويتميز بوجود 

أكثر من 200حدث وزائرين خصوصيين ويجعل من 
ساحات وشوارع وحدائق لوغانو تشتعل بالحياة في 

شهر واحد. إن مناسبة تجمع بين عروض الترفيه، 
والمسرح، والرقص، والحفالت الموسيقية وفعاليات 

األطفال. 

جاز أسكونا. 
آالت نقر موسيقية جيدة 

يصبح شاطئ البحيرة واألسكونا عاصمة الجاز 
األوروبية خالل 10 أيام في يوليو. والفنانون ذوي 

الشهرة الدولية يقدمون عروضاً على خشبات 
المسارح التي تطل على البحيرة وفي الساحات 
الصغيرة ويقدمون أفضل المنوعات من موسيقا 

الجاز. يبدأ المهرجان في الثالثين من يوليو 2014. 

سيف في حجر. 
مهرجان العصور الوسطى 

يتم إعادة إحياء التاريخ في قلعة بيلينزونا 
مونتيبيلو موقع اليونسكو للتراث العالمي، 

ويستعيد ذكريات أمجاد ماضيه في العصور 
الوسطى خالل ثالثة أيام في فصل الربيع. وهو 

مهرجان أزياء رئيسي مع جنود، وعروض، وحرفيين، 
وألعاب وعروض تاريخية وحفالت عشاء رائعة. 
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التقاليد الشعبية. 
مهرجان الكرمة 

ترتدي المقاطعة القديمة من ميندريسيو بمالبس 

احتفالها في سبتمبر: حيث تتحول ساحات المنازل 

القديمة في مركزها التاريخي إلى "غاٍر حقيقي" 

حيث يلتقي الناس لتذوق المنتجات واألطباق 

المحلية اللذيذة. 

Info: www.ticino.ch
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The moment you enter the Swiss Diamond Hotel you’ll immediately feel the pleasing 
sensation of being at centre stage of an unforgettable experience. The magical atmosphere,
combined by the excellent quality of service will make your visit memorable. The most 
exclusive luxuries are embodied by absolute tranquillity aswell as the vibrant nightlife of 
Lugano. A true oasis of relaxation, surrounded by exceptional natural beauty which grows into
a place impossible to forget.

riva lago olivella - lugano - t. + 41 91 735 00 00 www.swissdiamondhotel .com

A journey
towards 
an unforgettable
experience...

An enchanting location that will leave you 
with a single & strong desire...
... to return as soon as possible
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حدائق المغامرات. 
منصات هوائية خشبية وحبلية، وحبال تيروليس، وساللم وجسور بين األشجار كل ذلك 

سوف يمكنكم من االنتقال من شجرة إلى أخرى، واختبار توازنكم وتركيزكم. ويمكن لكل من 

البالغين واألطفال أن ينسجموا مع الطبيعة ويجربوا شعور المغامرة ويمتعوا أنفسهم بالريف 

في حدائق المغامرات. استجمام طبيعي، وفعالية متوافقة مع البيئة وبشكل طبيعي في أمن 

تام. اكتشفوا مهاراتكم كمتسلقين وبهلوانيين في واحدة من حديقتي المغامرة لـ تيتشينو: 

سوف تشعرون كأنكم طرزان يتأرجح بين األشجار. 

جنة العائلة.

العائلة. 
تقدم تيتشينو للعائالت نطاقاً من االقتراحات التي هي جذابة حقاً على مدار العام: حدائق 
للعب، وآيس كريم يؤكل على ضفاف البحيرة، ونزهات في الجبال، ورياضات صيد السمك، 
والغولف المصغر، والصيد بالباز، والمجسم السويسري، والعروض المسرحية دون أن ننسى 

حدائق تيروليس وحدائق المغامرات. 
لقد فاز مكتب السياحة في الغو ماجيوري مؤخراً بجائزة "مقصد العائلة 2015-2013"، وهي 

بطاقة جودة من اتحاد السياحة السويسري، وهو إثبات بأن منطقة بحيرة ماجيوري هي ملعب 
حقيقي لألطفال من كل األعمار! وتضمن البطاقة أن الزوار سوف يستمتعوا باإلقامة الصديقة 

لألطفال والفعاليات المنظمة، والطرق الموضوعية، والمالعب والعديد من نقاط الجذب األخرى.
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Piazza Cioccaro 5  |  CH-6900 Lugano  |  T +41 (0)91 910 57 00   |  F +41 (0)91 910 57 77  |  info@hotel-luganodante.com  |  www.hotel-luganodante.com

A 4 star city hotel
with an unequalled hospitality!

In the historical and pedestrian center of Lugano, in the 
heart of shopping and city life, the Hotel Lugano Dante
has the pleasure to welcome you in our 5 typology
of rooms, and especially in our 3 new Suites, vast length 
and even more comfortable, for a stay at the height
of your expectations.

The Hotel Delfi no has a privileged location close 
to the lakeshore and next to the pedestrian area 
which leads into the heart of the city of Lugano. 
It is the ideal residence for guests who appreciate 
an individual touch.

tel. 0041 (0)91 985 99 99
fax 0041(0)91 985 99 00
info@delfi nolugano.ch

Hotel Delfi no
Via Casserinetta 6
CH– 6902 Lugano

• Best Rate Guarantee
• Special Offers
• www.delfi nolugano.ch

جبل مونت تمارو وآثاره.
تقع مونت تمارو في قلب تيتشينو ويمكن 

الوصول إليها بسهولة، وتتميز بتسلية كبيرة لكل 

أفراد العائلة: حديقة المغامرة مع قفز، ومزلقة 

ألبية، وطريق كبلي األطول في سويسرا. ومن أجل 

اختتام النهار بشكل مثالي: يمكنكم السباحة في 

النادي الصحي الذي يقع في الجوار تماماً. 

متحف الشوكوال. 
استراحة حلوة 

متحف البروس في كاسالنو يروي قصة الشوكوال 

ويعطي نظرة عامة عن المراحل الرئيسية في 

إنتاجها. وباإلضافة إلى المتحف يمكن في نهايات 

عطل األسبوع أيضاً زيارة مصنع الشوكوال الكتشاف 

كيف يتم صناعة الشوكوال اللذيذة للشركة في 

تيتشينو. 
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الصيد بالباز. 
لحظات ساحرة

 اسمحوا ألنفسكم بأن تسحر بعالم طيور من 

الفرائس في بيئة تحترم الحيوانات، حيث يمكنكم 

أن تراقبوا طيران النسور، والبازات، والبوم قربكم. 

وإن مدرب الباز يوضح تاريخ الصيد بالباز خالل 

الحفل. 

Info: www.ticino.ch
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مجسم سويسرا المصغر. 
قوموا بزيارة سويسرا خالل ساعة واحدة

تعالوا لزيارة األماكن وأكثر اإلنشاءات أهمية 

لهذا البلد الرائع. هنا يمكنكم أن تجدوا القصر 

الفيدرالي ويونغفراويوخ على مسافة صغيرة من 

بعضهم البعض. 

Info: www.ticino.ch
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خدمات من الدرجة األولى. 
سواء كنتم تريدون استراحة قصيرة أو عطلة طويلة هنالك خيار مثالي في تيتشينو. فإن كنتم 

تبحثون عن االنغماس الصافي، فإن بعضاً من فنادق تيتشينو الخمس نجوم لديها االنسجام 

الذي يأتي في القمة في ساحات المجالت والصحف من البوابة المثالية حيث الموقع الهادئ 

مباشرة على البحيرة يكمل بالنادي الصحي البارز والتسهيالت الترفيهية وخيار من المطاعم 

المنظمة بطباخين بارزين. وإن مطاعم الدرجة األولى يمكن أن توجد في تيتشينو، حيث 

يلتقي طبخ شمال أوروبا مع الطبخ اإليطالي، فحيثما سوف تذهبوا في تيتشينو سوف تكون 

الخدمة متميزة باحترافية وشغف عاٍل. 

العافية للجسد والروح. 

الرياضة والعافية.
سوف يجد الرياضيون المحترفون أو محبي الرياضة أفضل طريقة للحفاظ على اللياقة في 

تيتشينو. الغطس في الماء، واالستمتاع بالغطس، وركوب الزوارق الطويلة الرفيعة، أو الطوافات، 

أو االستمتاع بالشمس والمناظر الطبيعية على القارب الدواسي أو على قارب اإلبحار. وإن 

المنظر الطبيعي رائع من أجل رحالت التسلق أو الركض في الهواء الطلق. ويمكنكم أن تجربوا 

اندفاعات األدرينالين بركوب القوارب الرفيعة الطويلة، أو الهبوط بالمظالت، أو تسلق الصخور 

إذا كنتم تستمتعون بالمخاطر. جربوا القفز بالكبل في تيتشينو! ودللوا أنفسكم في استرخاء 

جيد في فنادقنا: عناية محببة حنونة للحواس الخمس، وترف وعافية.

wellness.ticino.ch

luxury.ticino.ch
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الرعاية الصحية والطبية. 
معالجات من الدرجة األولى

إن النظام الصحي السويسري معروف عالمياً. 

وإن تيتشينو بمناخها المعتدل، وجوها الهادئ، 

ومناظرها الطبيعية الجميلة هي المقصد المثالي 

الحتياجاتكم الطبية. 

فنادق العافية. 
دللوا أنفسكم 

إن تيتشينو هي المكان المثالي لالسترخاء وتخصيص 

وقت قليل ألنفسكم. دللوا أنفسكم واستمتعوا 

بالخدمات التي تتراوح من الحمامات الساخنة إلى 

الساونات وإلى الحمامات التركية وحتى مساجات 

الشوكوال. وهنا سوف يعيد المستوى العالي من 

االحترافية والترحيب الحار البسمة الدائمة إلى 

وجوهكم.

بركة المياه المالحة الساخنة 
والنادي الصحي.

وقت عالي الجودة ألنفسكم
تقسم بركة المياه المالحة الساخنة والنادي الصحي 

ليدو لوكارنو إلى ثالث مناطق. وإن منطقة برك 

السباحة ذات الماء المالح موجودة في طابقين. 

وعلى طول الممر المقترح يستمتع الزوار بطقس 

استرخاء حقيقي.

المسبح والنادي الصحي تامارو.
بالطبع جدير بالزيارة

اإلثارة، والتسلية، والمتعة، والعافية كلها تندمج 

داخل ثالث قبب مستقبلية. فالبالغين واألطفال، 

والعائالت يمكنهم أن يستمتعوا بنقاط كبيرة من 

نقاط الجذب. 
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األسواق في الساحات.
تيتشينو

إن األسواق التقليدية لبيلينزونا، ولوكارنو، ولوغانو، 

وميندريسيو تقدم فرصة مثالية الكتشافات ممتعة. 

فهي تقع في ساحات وأزقة المراكز التاريخية. 

وتقدم منتجات طعامية لذيذة محلية ومنتجات 

صناعة يدوية صافية.  

القرية الساحرة. 
تسوقوا بشكل مختلف 

تعرف أسكونا بشكل أفضل على أنها "بوتيك بحيرة 
ماجيوري"، ويعود الفضل إلى عرضها الذي ال 

يضاهى من المحالت الصغيرة وساعات االفتتاح 
غير العادية خالل العطل وأيام األحد. فأثناء 

التمشي في شوارع المدينة الضيقة سوف تكونوا 
قادرين على شراء المالبس من أفضل مصممي 

األزياء.  

فيا ناسا. 
الميل الذهبي 

فيا ناسا في قلب المركز التاريخي من لوغانو 

عنوان يجب أال يفوت من أجل التسوق من الدرجة 

األولى. سوف تجدوا محالت صغيرة وبوتيكات في 

أبنية أنيقة في المركز التاريخي حيث يمكن شراء 

المنتجات العالية الجودة في بيئة أنيقة ونقية. 

فوكس تاون.
انتهزوا الفرصة 

يقع أكبر مخزن بيع للمصنع في شمال أوروبا في 

ميندريسيو. وهذا السوق التجاري الكبير الحقيقي 

يفتح سبعة أيام في األسبوع، ويحتوي على أكثر 

من 160 محل، ويبيع 250 ماركات كبيرة مشهورة. 

وتتراوح الحسومات بين %70-30 وتطبق على 

نطاق واسع من المنتجات المتوفرة. 
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المطاعم والكهوف.  
يعتمد أسلوب الطبخ في تيتشينو على منتجات بسيطة وأصلية: لحم محلي، جبن ألبي، 

وأرزية، وعصيدة من دقيق الذرة وهذا فقط غيض من فيض للتقاليد الطعامية القديمة. 

تذوقوا هذه األطباق الخاصة في الكهف وفي المطاعم ذات األسلوب الريفية التي تحتوي 

على طاوالت من حجر الغرانيت والتي تقع في مناطق ظليلة وتحتوي تيتشينو على مطاعم 

ترضي أكثر األذواق تقلباً. وقد تلقت جوائز من أفضل أدلة تذوق الطعام حيث تمتزج أساليب 

الطبخ األكثر حداثة بشكل جيد مع المنتجات المحلية. 
restaurants.ticino.ch
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اكسبرس ويلهيلم تيل. 
لوسيرن – فلويلين – بيلينزونا – لوكارنو 

- لوغانو 
إن اكسبرس ويلهيلم تيل يربط المنطقتين األكثر 

جماالً وجذباً في سويسرا: تيتشينو ووسط سويسرا. 

وتتضمن الرحلة السفر بالقطار في عربة بانورامية 

وجولة رائعة عبر بحيرة لوسيرن. 

المطار. 
عملي وفّعال 

يمكنكم الوصول إلى تيتشينو في وقت قصير 

برحلة طيران عبر جبال األلب التي سوف تشده لها 

أفواهكم. وإن مطار لوغانو يبعد فقط بضعة كيلو 

مترات عن مركز لوغانو، وهو سريع وفعال، ويعود 

الفضل لنقطة الدخول التي يمكن أن تكمل خالل 

20 دقيقة قبل المغادرة. 

بطاقة اكتشاف تيتشينو. 
احصلوا على بطاقة النقل 

هل تريدون السفر في كل أنحاء تيتشينو بأسعار 

ال تضاهى؟ يمكنكم فعل ذلك اآلن! اشتروا بطاقة 

"كل شيء متضمن" لتسافروا بالنقل العام والنقل 

السياحي لتتأكدوا من زيارة الكثير من نقاط 

الجذب السياحية المتضمنة في السعر. وإن 

البطاقة متوفرة مع أو بدون نقل عام. 
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السكك المعلقة والتلفريك. 
إلى قمة الجبل بسرعة 

تقدم هذه التسهيالت فرصة للصعود إلى نقاط 

الجذب الجميلة لمنطقة تيتشينو الجبلية بطريقة 

سهلة. يمكنكم الوصول إلى قمم الجبل والجنات 

الطبيعيةـ والنقاط البانورامية بسهولة باستعمال 

السكك الحديدية الجبلية الصغيرة، والسكك 

المعلّقة والتلفريك. 

رحالت في البحيرة 
اكتشفوا تيتشينو من البحيرة. سوف تسحروا بمنظر النواحي غير الملوثة ذات البهاء النادر، 

حيث أشجار النخيل وبساتين الزيتون تنعكس في المياه الصافية. ال تفوتوا عليكم فرصة 

تناول الطعام في أحد الكهوف على الشواطئ الخضراء التي يوصل إليها فقط من البحيرة 

لتستمتعوا باستراحة من جهد الحياة اليومية. اكتشفوا كل أسرار البحيرتين األكبر في تيتشينو 

أال وهما بحيرة فيربانو وبحيرة سيريسيو: حدائق نباتية، وجذر ساحرة، وسواحل مخفية، 

وشواطئ مشمسة. 

سنقودكم إلى القمة 
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Hotel name & category City Web Other services and notes

5*sup / 5*

Grand Hotel Villa Castagnola 
au Lac

Lugano villacastagnola.com Private wellness corner (sauna, 
steam bath) available upon 
previous reservation

Eden Roc Ascona edenroc.ch

Villa Principe Leopoldo Lugano leopoldohotel.com

Yachtsport Resort Brissago yachtsport-resort.com

Giardino Ascona Ascona giardino.ch

Swiss Diamond Hotel Morcote - Lugano swissdiamondhotel.com Private solarium and sauna 
and large Hammam, free 
shuttle to Lugano's centre 
and mosque on Friday, halal 
food on request at least 72h 
prior arrival

Splendide Royal Lugano splendide.ch

Resort Collina d’Oro Collina d’Oro resortcollinadoro.com

4*sup / 4*

Esplanade Hotel Resort & Spa Minusio - Locarno esplanade.ch

Villa Sassa Hotel Residence 
& Spa

Lugano villasassa.ch Halal food available from 
20 people. The sauna is 
separated

Belvedere Locarno belvedere-locarno.com

Lugano Dante Center Lugano hotel-luganodante.com

De la Paix Lugano delapaix.ch

Ramada Hotel La Palma 
au Lac

Locarno ramada-treff.ch

Villa Orselina Orselina - Locarno villaorselina.ch Halal food available from 15 
people

Novotel Paradiso - Lugano novotel.com/6775

Grand Hotel Eden Lugano edenlugano.ch Arabic specialties available in 
August only

Ramada Hotel Arcadia Locarno ramada-treff.ch

Kurhaus Cademario Hotel & Spa Cademario kurhauscademario.ch

Suitenhotel Parco Paradiso Lugano parco-paradiso.com

Giardino Lago* Minusio - Locarno giardino-lago.ch *non officially classified by 
hotelleriesuisse

Other attractions

Exposition Swissminiatur SA Melide - Lugano swissminiatur.ch Halal food available from 15 
people

Osteria Lugano Morcote - Lugano osterialugano.ch Egyptian cuisine on request. 
Every Friday of the month an 
egyptian dinner is organized 
(food, dance, shisha). 
Reservation appreciated. 
Arabic-speaking person on 
request

 Cotto e Mangiato Paradiso - Lugano cotto&servito@bluewin.ch Take away with mediterrean 
specialities. All halal food. 
Contact: +41 (0)91 980 3773

Islamic centres City Web Contact person Telephone

Mosque and Islamic centre Lugano islamticino@gmail.com Mr. Elmaohub Faheem T +41 (0)76 369 34 38 

Mosque and Islamic centre Giubiasco islamsf@hotmail.com Mr. El Araby Hassan T +41 (0)79 230 13 55 

Association Islam senza Frontiere 
Library Mosque and Islamic centre

Chiasso islamsf@hotmail.com Mr. El Araby Hassan T +41 (0)79 230 13 55  

Available                                                                                          
Available on request                                                                         
Not available  

تسهيالت للزوار العرب. 
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LIKE IN HEAVEN
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