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64/ POINTS OF INTEREST

/ GENEVA’S 
TOP 10 ATTRACTIONS

*Please refer to the zoom 

THE OLD TOWN AND ITS TREASURES
Dominated by St. Peter's Cathedral, Geneva's 
historic Old Town is the largest in Switzerland. 
Climb the 157 steps for a unique panoramic 
view from the top of the tower, then immerse 
yourself in Genevan history and explore the 
winding streets that surround it.

2

du Rhône to see the dazzling window displays 
designed by the biggest luxury watch, fashion 
and jewellery brands. Welcome to a shopper's 
paradise!

THE BIRTHPLACE OF LUXURY 
WATCHMAKING: FROM THE FLOWER 
CLOCK TO THE WATCHMAKERS' SHOPS
From the flowering blooms of the most famous 
clock in Geneva, make your way to nearby Rue 
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THE REFORMATION WALL - 
A MONUMENTAL HOMAGE
A stone's throw from the magnificent Place 
de Neuve, the Reformation Wall can be found 
in the lush green surroundings of the Bastions 
Park. The wall features four huge stone statues 
of the men that led Geneva to become known 
as the "Protestant Rome".
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THE PALAIS DES NATIONS,  
SYMBOL OF GENEVA,  
CAPITAL OF PEACE
Make a date with history at the Palais des 
Nations (European Headquarters of the United 
Nations), and gaze in wonder at the extraordi-
nary ceiling of the Human Rights and Alliance 
of Civilizations Room. Outside, on the Place 
des Nations, the enormous "Broken Chair" 
is a symbol of Geneva's dedication to peace 
and freedom.
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CERN, THE WORLD'S 
ACCELERATOR OF SCIENCE
Birthplace of the web and the largest physics 
laboratory in the world, CERN employs 10,000 
physicists working to discover the secrets of 
the universe. Its emblematic Globe of Science 
and Innovation houses a fascinating exhibition 
about the research being conducted there.
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GENEVA'S EXTRAORDINARY DESTINY 
CAPTURED IN FOUR MUSEUMS
The International Red Cross and Red Crescent 
Museum, the International Museum of the Refor-
mation, the Patek Philippe Museum and the Bod-
mer Foundation Library and Museum (off-map): 
four unique museums that explore Geneva's DNA.

7

CAROUGE & ITS BOHEMIAN ATMOSPHERE 
A short trip from the city centre, Carouge 
is Geneva's answer to Greenwich Village. 
Meet the artisans, artists and characters who 
give this little town its charm, and take a tour of 
its shady Italian-style squares. Day and night, 
its many cafés and restaurants create a unique 
atmosphere all its own - its special buzz. 
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A CERTAIN ART DE VIVRE 
IN THE QUARTIER DES BAINS
A European hub of modern art, this area of 
Geneva is home to the largest museum of 
modern and contemporary art in Switzerland 
(Mamco), as well as myriad other art galleries. 
Take a break at one of the lively local bistros 
for special moments before heading for the 
next gallery.
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A GETAWAY TO MONT-SALÈVE
Take the short bus trip from the city centre 
and ride the cable car to the top of Mont-
Salève and marvel at the breathtaking 360° 
view that greets you. Stay a little longer and 
go for a hike, try one of the available sports 
activities or even try paragliding!
(Closed in 2020)

10

THE JET D'EAU, GENEVA'S LANDMARK
The Jet d'Eau fountain is the centrepiece of  
La Rade harbour, shooting 140 metres into the 
air. To get the best view, go for a swim at the 
popular, incredibly located Pâquis Baths in the 
heart of the city, or take a cruise on the lake and 
enjoy the beautiful views across to Mont Blanc.

1

 / أفضل 10 معالم سياحية 
في جنيف

2

مهد صناعة الساعات الفاخرة: من ساعة الزهور إلى 
محالت صانعي الساعات

من عند الزهور المتفتحة لساعة الزهور األكثر شهرة في 
جنيف، يمكنك أن تشق طريقك إلى شارع دو رون القريب 

لتشاهد العروض المبهرة بالنوافذ المتراصة التي تجمع أفخر 
العالمات التجارية للساعات واألزياء والمجوهرات. مرحًبا 

بك في جنة التسوق!

جدار اإلصالح - تكريم ضخم
يقبع جدار اإلصالح على مرمى حجر من ساحة بالس دي 
نيوف الرائعة، وسط البقاع الخضراء المورقة لمتنزه بارك 

دي باستيون. ويضم الجدار أربعة تماثيل حجرية ضخمة 
للرجال الذين صنعوا لجنيف شهرتها بأنها "روما 

البروتستانتية".

قصر عصبة األمم، رمز جنيف، عاصمة السالم
رتِّب موعدا مع التاريخ في قصر األمم )المقر الرئيسي 
األوروبي لألمم المتحدة(، وشاهد في عجب السقف غير 

العادي لقاعة حقوق اإلنسان وتحالف الحضارات. وخارج 
قصر األمم، يقبع نصب "الكرسي المكسور" الذي يجسد 

تفاني جنيف في نشر السالم والحرية.

4
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 ،)CERN( المنظمة األوروبية لألبحاث النووية 
معقل العلوم العالمي

ُتوظف CERN، التي هي مهد شبكة اإلنترنت وأكبر مختبر 
للفيزياء في العالم، 10000 فيزيائي يعملون على اكتشاف 

أسرار الكون. ويحتضن عالمها الرمزي للعلوم واالبتكار 
معرًضا رائًعا حول األبحاث التي يجري تنفيذها هناك.

مصير جنيف االستثنائي ُتبّينه أربعة متاحف فريدة 
من نوعها في العالم )أحدها خارج الخريطة(

يعتبر المتحف الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
والمتحف الدولي لإلصالح ومتحف باتيك فيليب ومكتبة 

ومتحف مؤسسة بودمر )خارجالخريطة(، أربع متاحف فريدة 
من نوعها ُتبّين األصل المتفرد لجنيف.

 كاروج وأجواؤها الخالبة
على ُبعد رحلة قصيرة من وسط المدينة، تقع كاروج التي هي 

رد جنيف على قرية غرينتش. هناك، يمكنك االلتقاء 
بالحرفيين والفنانين والشخصيات التي ُتبلور سحر هذه البلدة 
الصغيرة، ويمكنك التجول في الساحات المظللة على النمط 

اإليطالي. وتخلق المقاهي والمطاعم الهائلة فيها أجواًء مميزة 
على مدار اليوم.
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جانب معين من فن الحياة في حي بينز
تحتضن هذه المنطقة من جنيف، التي تعد المركز 
األوروبي للفن الحديث، أكبر متحف للفن الحديث 

والمعاصر في سويسرا )مامكو(، فضالً عن العديد من 
المعارض الفنية األخرى. يمكنك أخذ قسط من الراحة في 

أحد المقاهي المحلية المفعمة بالحياة قبل توجهك إلى 
المعرض التالي.

رحلة جبل ساليف
يمكنك القيام برحلة قصيرة بالحافلة من وسط المدينة 

وركوب التلفريك إلى قمة جبل ساليف لالستمتاع بالمناظر 
الخالبة في كافة األرجاء. ويمكنك البقاء لفترة أطول قليالً 
والخروج للتنزه أو تجربة أحد األنشطة الرياضية المتاحة 

بالعرض أو حتى تجربة الطيران الشراعي!
d)2020 يغلق في(

9
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نافورة جنيف، َمعَلم المدينة المميز
نافورة جنيف هي أبرز المعالم لفًتا للنظر في ميناء ال رادا 

ويبلغ ارتفاعها 140 متًرا. لتستمتع بأفضل رؤية لها، انطلق 
للسباحة في حمامات باكي ذائعة الصيت الواقعة في قلب 

المدينة أو انطلق في رحلة بحرية بالبحيرة وتمتع بالمناظر 
الجميلة عبر مون بلون.

المدينة القديمة وكنوزها
تعتبر المدينة القديمة التاريخية في جنيف، التي تهيمن على 
أفقها كاتدرائية سانت بيير، هي األكبر في سويسرا. يتعين 

عليك صعود 157 خطوة لتستمتع بمشاهدة فريدة من أعلى 
البرج، ثم تغوص من هناك في أعماق تاريخ جنيف 

وتستكشف الشوارع المتعرجة المحيطة.

1

/ مواقع ذات أهمية

*يرجى الرجوع إلى "تحت المجهر"

الموقع األثري * 1

(Halles de l'Île) هول دي ليل 20

ساحة بورج- دي- فور 43

النصب التذكاري برونسفيك 7

دار تافيل 26

كنيسة سان جرمان * 49

كاتدرائية نوتردام 4

La Clarté بناية المعماري لوكوربزييه: الوضوح 23

رصيف ميناء بور – نوار 46

رصيف ميناء دي شاتوبريان 10

رصيف ميناء الجبل األبيض  29

تمثال فرانكنشتاين 52

معبد فوستيري 14

متحف رات 33

قصر البلدية 56

مسجد جنيف 17

متحف التاريخ الوطني لمدينة جنيف 36

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  59

حلبة "أرينا" 2

البرج والجسر 21

ساحة بالنباليه 44

قاعة كالفن * 8

رصيف ميناء موالر 27

معبد سان جريفيه 50

كة مبنى القوى الُمحرِّ 5

معبد مادلين 24

جزيرة روسو 47

رصيف ميناء أوفيف 11

متحف أريانا 30

تمثال األمبراطورة سيسي 53

محطة جنيف للتدريب 15

(Mamco) متحف الفن الحديث والمعاصر 34

صالة فيكتوريا هول 57

دار األوبرا 39

جامعة جنيف 18

حمامات باكي 41

Eaux-Vivesو Baby-Beach شاطئا 3

مركز جنيف الدولي للمؤتمرات 22

مقبرة بالنباليه 45

كلية كالفن 9

برج موالر 28

كنيسة الثالوث المقدس 51

High Horology مؤسسة 13

متحف اإلتنوغرافيا جنيف  32

 المفوضية العليا لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين

55

مجسم الكرسي المكسور وساحة األمم المتحدة 6

مقر بلدية أوفيف 25

الكنيسة األرثودكسية الروسية 48

رصيف ميناء الحديقة اإلنجليزية  12

متحف الفن والتاريخ 31

بناية شترومف 54

محطة القطار كورنفان بجنيف 16

النصب التذكاري الوطني 35

(WIPO) المنظمة العالمية للملكية الفكرية 58

مركز المعارض "باليكسبو" 40

مطار جنيف ومحطة القطار الفدرالية 19

رصيف ميناء باكي 42

مستودع األسلحة والمدافع القديمة * 38

 مكتب المفوض السامي 
لشؤون الالجئين

37

/ معلومات مفيدة

تعتبر جميع وسائل النقل العام في جنيف، بما في ذلك 
التاكسي المائي "مويت" الذي ُيقّل المسافرين عبر 

 .Geneva Pass البحيرة، مجانية مع

GENEVA PASS مجاني مع

أرقام طرق النقل العام والفترات المستغرقة في السفر خاللها

20 دقيقة

< من مركز المعلومات السياحية - منطقة بينز

< من مركز المعلومات السياحية - المدينة القديمة، كاتدرائية سانت بيير
< من مركز المعلومات السياحية - ميناء ال رادي، جيت ديو

وقت السير

وقت السفرسيًرا على األقدامإلى وسائل النقل العام

< من محطة سكة حديد جنيف كورنافين - مونت ساليف
28 دقيقةباص 8 "فيرير - دوين"

الترام 18 "كاروج - روندو"< من محطة سكة حديد جنيف كورنافين - كاروج
15 دقيقة

)Place des Nations( من محطة سكة حديد جنيف كورنافين - ساحة األمم >
")NATIONS( 8 دقائقالترام 15 "ساحة األمم

 CERN - من محطة سكة حديد جنيف كورنافين >"CERN" 18 الترام

12 دقيقة

18 دقيقة
20 دقيقة
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/ TIPS

Free public transport  
with the Geneva Pass,
including the small “Mouettes” 
taxi-boat, which take passengers 
across the lake.

PUBLIC TRANSPORT ON FOOT TRAVEL TIME

> Mont-Salève

> CERN 

> Carouge

> Place des Nations

FROM GENEVA CORNAVIN CFF TRAIN STATION
Tram 18 - CERN 20 min

Tram 15 - NATIONS

Tram 18 - CAROUGE-RONDEAU

Bus 8 - VEYRIER-DOUANE

> Old Town St. Peter's Cathedral

> La Rade harbour Jet d'Eau

FROM GENEVA CORNAVIN CFF TRAIN STATION

8 min

15 min

28 min

12  min

18 min

> Quartier des Bains

Wifi Travelers can be bought  
at the Tourist Information Centre

20 min

MORE ON GENEVE.COM

Spirit of Geneva
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Archaeological Site*

Halles de l’Île

Place du Bourg-de-Four

Brunswick Monument

Maison Tavel

Saint Germain Church*

Basilica of Notre-Dame

Le Corbusier Building: La Clarté

Port Noir Landing Stage

De Châteaubriand Landing Stage

Mont-Blanc Landing Stage

The Frankenstein Statue

Fusterie Church

Musée Rath

Town Hall

Geneva Mosque

Natural History Museum of the City of Geneva

World Meteorological Organisation (OMM)

ARENA

Île Tower and Bridge

Plaine de Plainpalais

Calvin Auditory*

Molard Landing Stage

Saint Gervais Church

Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

Madeleine Church

Rousseau Island

Eaux-Vives Landing Stage

Musée Ariana, Swiss Museum for Ceramics & Glass

The Sissi Statue

Geneva Coach Station

Museum of Modern & Contemporary Art (Mamco)

Victoria Hall

Opera House – Grand Théâtre

Geneva University

Pâquis Baths

Baby Beach & Eaux-Vives Beach

International Conference Center Geneva (CICG)

Plainpalais Cemetery

College Calvin

Molard Tower

Sainte Trinité Church

Foundation High Horology

Musée d’ethnographie de Genève (MEG)

The United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR)

Broken Chair & Place des Nations

Mairie des Eaux-Vives

Russian Orthodox Church

English Garden Landing Stage

Musée d’Art & d’Histoire

The Smurfs Building

Geneva Cornavin CFF Train Station

National Monument

World Intellectual Property Organisation (WIPO)

Palexpo

Genève Aéroport & CFF Train Station

Pâquis Landing Stage

Old Arsenal & canons*

Office of the High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) – Palais Wilson
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هل تخطر ببالك طريقة أفضل من االنطالق في رحلة بحرية 
على متن سفينة بخارية تطوف بالبحيرة لتبدأ يوًما جميالً في 
جنيف؟ )A( سواًء كنت على متن السفينة لمدة ساعة أو يوم 

كامل، ما عليك غير االستلقاء والتمتع بمناظر البحيرة الخالبة 
والقصور الواقعة على ضفافها والجبال المغطاة بالثلوج. استأجر 

إحدى السيارات الفاخرة وتوجه الستكشاف جبال األلب. على 
 Chamonix ُبعد أقل من ساعة من جنيف، يقع منتجع شاموني

الذي يعد موقًعا مثالًيا، يمكنك االستمتاع فيه بتجربة ال ُتنسى 
وسط الجبال. يمكنك ركوب التلفريك لتحظى بنظرة عن كثب 

لجبل مون بلون الرائع )C( أو يمكنك ركوب السحاب عبر 
رحلة بطائرة هليكوبتر تقلع من مطار جنيف لُتتحفك بمشاهدة 

أكثر إثارة للمناظر الخالبة. تستطيع التحليق فوق نافورة جنيف 
الشهيرة  1* ، والتلذذ بمشاهدة نهر مير دي جليس الجليدي من 
السماء، وفي طريق العودة تنعم برؤية بحيرة جنيف بكل بهائها.

/ DELIGHT IN THE WARMTH  
OF OUR VIBRANT CITY 

Plan your visit for mid-summer to experience 
Geneva’s thriving lakeside and enjoy free 
open-air concerts, film screenings and other 
cultural events in every corner of the city, as 
well as a Ferris wheel soaring high above the 
lake for some magical views D   . Let us not 
forget Geneva’s liveliest district, the Pâquis 
E   , home to numerous shisha cafés and just 
a stone’s throw from the lake and the city’s 
most prestigious hotels.

> geneve.com

D

E

/ EXCLUSIVE SHOPPING ON 
GENEVA'S SHOPPING MILE

Geneva is an open-air shopping heaven.  
The famous Rue du Rhône  F  is lined with 
more than 80 shops, including boutiques  
of the most prestigious jewellery, luxury 
watch and fashion brands in the world.  
All the shops are within such easy reach  
that even if you don't have much time to 
shop, you certainly won't feel hard done by.  
Looking for a unique way to end the day?  
How about engraving and personalising 
your own Swiss Army knife in a specialist 
boutique in the city centre  G or making one 
as a gift for someone special? Great fun for 
kids and parents alike! 

> victorinox.ch

G

F

/ THE PERFECT  
REVITALISING MOMENT

The Perle-du-Lac Park  H  is the perfect spot 
to relax and spend an afternoon with the 
family. This lush green space is one of the 
most beautiful parks in Geneva, boasting 
incredible views of the lake and the Alps. 
Where else can you watch the Jet d'Eau  
while enjoying homemade chocolate ice 
cream? On the other side of the lake, the 
restaurant of Eaux-Vives Park  [I]  offers 
you authentic moments by tasting coffee 
creations prepared by a barista chef. In 
Geneva, well-being is a top priority, and the 
region's numerous private clinics and spas 
are world renowned. Why not give it a go? 
Fitness, face or body treatments... Whatever 
you're looking for, you can find it in Geneva!

>  parcdeseauxvives.ch

parcdeseauxvives.ch >

I

H

1

/ FROM THE LAKE  
TO THE MOUNTAINS:  
AN EXCLUSIVE JOURNEY

> cgn.ch
> swiftcopters.net

What better way to kick off a beautiful 
day in Geneva than a steamboat cruise 
on the lake  A  ? Whether you're on board 
for an hour or a full day, just sit back and 
enjoy the stunning views of the lake, the 
shoreside mansions and the snow-capped 
mountains. Hire a luxury car and head out 
to explore the Alps  B . Less than an hour 
from Geneva, the Chamonix resort is the 
perfect place for an unforgettable mountain 
experience. Take the cable car for a closer  
look at the remarkable Mont Blanc  C  
or take to the skies for an even more 
spectacular view with a helicopter flight 
from Geneva airport. Fly over the famous 
Jet d'Eau  1* , admire the Mer de Glace 
glacier from above, and on the way back 
see Lake Geneva in all its glory.

A

A

B

B

C

C

1

1

/ وقت مثالي الستعادة النشاط

/ ابتهج في دفء مدينتنا النابضة 
بالحياة 

خطط لزيارتك في منتصف الصيف لتعيش على ضفاف 
بحيرة جنيف المزدهرة وتتمتع بالحفالت الموسيقية المجانية 

في الهواء الطلق وعروض األفالم وغيرها من الفعاليات 
الثقافية التي تعّم كل ركن من أركان المدينة، وتنعم ببعض 

المناظر الساحرة من خالل عجلة فيريس المرتفعة فوق 
البحيرة D  . كذلك دعونا ال ننسى الحي األكثر حيوية في 

جنيف، وهو حي باكي Pâquis   E ، الذي يقع على 
مرمى حجر من البحيرة وبالقرب من أرقى الفنادق في 

المدينة ويضم العديد من مقاهي الشيشة.

geneve.com >

 / تجربة تسوق متميزة 
في أسواق جنيف

 جنيف، جنة للتسوق في الهواء الطلق. يصطف في شارع رو دو 
رون ]F[ أكثر من 80 محالً تجارًيا، منها البوتيكات التي تعرض 

أرقى المجوهرات والساعات واألزياء في العالم.
ويسهل الوصول إلى جميع المحالت، مما يعني أنك ستقضي وقًتا 

ممتًعا بالتأكيد حتى وإن لم يكن لديك وقت كاٍف للتسوق.
هل تبحث عن طريقة فريدة تختتم بها يومك؟ ما رأيك في نقش 
اسمك على سكين سويسري وإضفاء طابعك الشخصي عليه في 

بوتيك متخصص وسط المدينة ]G[ أو شراء سكين تهديه 
ألحبابك؟ متعة كبيرة لألطفال واآلباء على حد سواء!

victorinox.ch >

 / من البحيرة إلى الجبال: 
رحلة متميزة فاخرة

cgn.ch >
swiftcopters.net >

روح جنيف
Spirit of Geneva

D
E

G

F

متنزه ]H[ هو المكان المثالي لالسترخاء وقضاء أوقات 
ممتعة مع األسرة بعد الظهر.ُتعد هذه المساحة الخضراء 

الخصبة أحد أجمل المتنزهات في جنيف
وتطل على مناظر خاّلبة على البحيرة وجبال األلب.  وإذا 

كنت تريد التلذذ بالنظر إلى نافورة جنيف مع تناول آيس 
كريم بالشوكوالتة ُمحضر محلًيا، فأين يمكنك ذلك؟ على 

 Eaux-Vives الجانب اآلخر من البحيرة، يقع مطعم متنزه
I[[  الذي يمنحك لحظات أصيلة تتذوق فيها إبداعات القهوة 

التي يحضرها الباريستا.
الصحة أولوية قصوى في جنيف، ولذلك تحظى العديد من 
العيادات الخاصة والمنتجعات الصحية في المنطقة بشهرة 

بها؟ عالمية. لم ال تجرِّ
ب عالجات اللياقة أو الوجه أو الجسم... أًيا يكن ما تبحث  جرِّ

عنه، ستجده في جنيف!
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