


ليــس هنــاك نهايــة لجــال وســحر منطقــة الريفــرا الســويرسية. يف بلــد يفيــض باملناظــر الطبيعيــة الجميلــة، ال 

تــزال هــذه املنطقــة املميــزة تذكرنــا بروعتهــا وتفردهــا بجبالهــا وتاللهــا وأشــجارها الخــراء الباثقــة وممراتهــا 

املائيــة الرومانســية. يســمونها املدينــة األوليمبيــة وذاعــت شــهرتها كواحــدة مــن أجمــل املــدن ذات الطبيعــة 

الخــراء عــى مســتوى العــامل كلــه، وتشــتهر مبــزارع األعنــاب املعروفــة باســم “الفيــه” التــي تحميهــا منظمــة 

ــا  ــة الشــهرة، فيه ــال” الثلجي ــل “موب ــات جب ــا تشــاهد مرتفع ــي، ومنه ــراث العامل ــع ال اليونســكو كأحــد مواق

ســوف تســتمتع بالعــارة املميــزة لعــرات مــن املبــاين والبيــوت القدميــة والحديثــة، أو تقــوم بالعديــد مــن 

رحــالت القطــار الهادئةلجميــع أنحــاء ســويرسا، ســوف تســتمتع أيضــاً مبارســة الكثــر مــن الرياضــات املتنوعــة. 

دلــل نفســك بالتســوق مــن مئــات مــن املراكــز التجاريــة والبوتيــكات العامليــة نهــاراً واقــض وقــت ممتــع طــوال 

الليــل. 

ال تفوتك زيارة هذه الوجهة السياحية الساحرة ومتتع بعطلة لن تنساها. 

There’s no end to the delights of the spectacular Swiss Riviera. In a 
country awash with beautiful scenery, this region still stands out for 
its picture-postcard vistas, flower-fringed promenades, rolling hills and 
romantic waterways. Visit the Olympic city of Lausanne, said by some 
to be the loveliest landscape in the world, and indulge in its unique 
shopping or active nightlife. From the UNESCO-protected vineyards of 
Lavaux to the dizzying heights of Mont Blanc, you can choose to enjoy 
iconic architecture, tranquil train journeys or energetic pursuits. Come 
and visit this delightful destination and experience an unforgettable 
stay.

Like you’ve never 
seen it before

A unique setting in Europe.
Be amazed.
Sit back. Relax.
Shop. And hop around.
Hotels in Lausanne
Learn. Have fun.
Swiss healthcare quality. At your service.
Good to know.

مرحباً بكم يف لوزان

كما لم تعرفوها من قبل.

موقع مثايل يف وسط أوروبا

ال تندهش

اسرح واسرخ

تحرك ومتتع

تسوق واستمتع بوقتك

تعلم واستمتع

عناية صحية فائقة

ملعلوماتك



خــذ عطلــة مميــزة مــع عائلتــك واســتفد مــن العديــد مــن الحدائــق واملســاحات الخــراء 

الجميلــة املخصصــة للراحــة واالســرخاء، مــارس النشــاط الريــايض الــذي تحبــه أو اجلــس يف 

هــدوء يف هــذه البقعــة الســاحرة بــن البحــرة والجبــل.

كارد لوزان للمواصالت العامة
ســوف يتيــح لــك هــذا الــكارد إســتعال املواصــالت العامــة يف مدينــة لــوزان مجانــاً واالســتفادة 

مــن التخفيضــات رحــالت املراكــب والســفن البخاريــة مــا بــن لــوزان ومدينــة إيفيــان الفرنســية 

عــى الجانــب اآلخــر مــن البحــرة، باإلضافــة للتخفيضــات عــى تذاكــر دخــول عــدد كبــر مــن 

املتاحــف يف املدينــة.

Take a family break and enjoy the many parks and 
gardens, as well as areas designed for relaxation, play or 
discovery – all set against the backdrop of the Alps and 
Lake Geneva.

Be amazed.

A unique setting in the heart of Europe.

ال تندهش

موقع مثالي في قلب أوروبا

By plane to Geneva Airport
Dubai in 6:45 (SWISS Intl. Air Lines and Emirates) 
Abu Dhabi in 7:25 (Ethiad Airways)
Paris in 1:10
London in 1:30

By train to Lausanne
Geneva in 40 min
Bern in 1:00
Zurich in 2:15
Paris by TGV in 3:40
Milan by Eurocity in 3:15

Lausanne Transport Card
Staying in a hotel in Lausanne? Use public transport – free of 
charge – and benefit from substantial discounts on the boat 
crossing between Lausanne-Ouchy and Evian, souvenirs and 
the admission price to various municipal and private museums.

The city of Lausanne is ideally located 40 minutes from Geneva 
airport with bi-daily flight connections from the Middle East.

لونــا بــارك أو حديقــة األلعــاب واملالهــي يف لــوزان ويتــم إقامتهــا 

مــن منتصــف شــهر مايــو حتــى منتصــف شــهر يونيــو مــن كل عــام 

عــى شــاطئ البحــرة يف منطقــة أوتــي.



أرح نفسك واسترخ
قــم برحلــة خلويــة ودلــل نفســك يف منتجــع صحــي فاخــر، قــم بزيــارة ملصنــع 

شــيكوالتة، أو برحلــة طــران فــوق جبــال األلــب، ال تــدع شــيئ يفوتــك.

See how some of the best chocolate in the world is made. And 
of course, check the quality for yourself. Visit the famous Cailler 
chocolate factory in Broc, only 40 minutes away from Lausanne.

Take a ride on one of the CGN’s Belle Epoque boats, the only ones 
of their kind in the world.

Discover the most famous sport museum in the world, facing 
the mountains and Lake Geneva: The Olympic Museum. Live the 
Olympic spirit and get the feeling of the Olympic movement.

اكتشــف بنفســك كيــف تصنــع الشــيكوالتة الســويرسية يف مصنــع كايلــر يف منطقــة بــروك عــى بعــد ٤٠ 

دقيقــة فقــط مــن لــوزان.. تذوقهــا بنفســك.

ال تفوتك رحلة بحرية فوق منت واحدة من السفن البخارية التي ليس لها مثيل يف العامل كله.

إكتشــف واحــد مــن أشــهر متاحــف العــامل الرياضيــة، املتحــف األوليمبــي مبدينــة لــوزان وموقعــه املتميــز 

عــى ضفــاف بحــرة جينيــف وإطاللــة رائعــة عــى جبــال األلــب، يضــم املتحــف تاريــخ األلعــاب األوليمبيــة 

منــذ بدايتهــا. لــن تجــد مثلــه إال يف لــوزان.

Sit back. Relax.
Take a tour. Go to the spa. Visit the chocolate 
factory. Fly over the Alps. Don’t miss a thing.

Aquatis - Immerse yourself in the brand new unique concept of 
AQUATIS Aquarium-Vivarium Lausanne. A discovery of the most 
fascinating freshwater environments on our planet.

ــراً يف  ــه مؤخ ــم افتتاح ــوم ت ــدث أكواري ــر يف أح ــات املث ــار واملحيط ــامل البح ــا ع ــتمتع بخفاي ــس - اس أكواتي

ــاء. ــا تحــت امل ــوامل م ــن أرسار ع ــه م ــا ال تتخيل ــوزان.  ســوف تشــاهد وتســتمتع مب ــة ل مدين



Paris and its wonders are just next door.

Milan, its food and designers are a short hop away.

Hermes, Louis Vuitton, Bucherer, Lacoste. They are all 
there. All just a stone’s throw away.

The quality and precision of Swiss watches.

The traditional weekly market and its excellent local products.

باريس ليست بعيدة، سويعات قليلة وتكون هناك.

ميالنو اإليطالية بجالها وروعتها، أقرب ما تتصور.

هرمــز، لــوي فيتــو، بوخريــر، الكوســت، إنــه عــامل األناقــة والفخامــة، إنــه عــامل 

متعة التسوق يف لوزان املاركات العاملية وساعات الكوكو الشهرة يف كل األسواق.مدينــة لــوزان، كل مــا تتمنــاه ســتجده أمــام عينيــك.

السوق اإلسبوعي للخروات والفاكهة حيث تباع املنتجات املحلية الطازجة.

مــن الســاعات الفاخــرة إىل ســاعات “الكوكــو” التقليديــة، ومن املتحــف األوليمبي 

مبدينــة لــوزان إىل شــارع الشــانزليزية الشــهر يف باريــس وبوتيــكات مدينــة ميالنــو 

األيطالية.

لن يستغرق األمر سوى سويعات قليلة.

From timeless timepieces to cuckoo clocks. From 
local Olympic Museum to Paris’s Champs Elysées 
and Milan’s best designer shops.
All just a stone’s throw away.

Shop. And hop around.

تسوق واستمتع بوقتك



Royal Savoy Hotel & Spa : The Spectacular view
Located in the heart of Ouchy, close to the lake and Lausanne’s shopping district, the Roy-
al Savoy Hotel & Spa offers 196 rooms including 29 suites, with exclusive facilities. Private 
floors are also available with refined services. The hotel grants luxurious , genuine and per-
sonal service experiences. The restaurant “La Brasserie du Royal” highlights a distinguished 
3 star signature chef; 24 hour room service is available. While the historical part of the hotel 
offers 101 rooms and suites, the new Garden Wing offers 95 rooms including an exclusive 
penthouse floor and houses the 1500 m2 “Spa du Royal” with its indoor and outdoor pool, 8 
treatment rooms, private spa area, ladies only area and a 24/7 fitness center. The view from 
the “SkyLounge” on the 7th floor of the historical building is spectacular with a 360 degree 
panoramic view of Lake Geneva, the city and the Alps. 

Royal Savoy Hotel & Spa 
Avenue d’Ouchy 40
CH - 1006 Lausanne, Switzerland 
T. +41 21 614 88 88 
info@royalsavoy.ch 
www.royalsavoy.ch

In the heart of Lausanne
Situated in the heart of Lausanne, this Palace offers breathtaking views of Lake Geneva and 
the Alps and an air of grandeur, while exuding an ambiance of comfort. The 138 rooms and 
suites design harmoniously combines classic inspiration and contemporary furniture and fab-
rics. A world in itself, the Palace offers a selection of dining options: Michelin-starred gourmet 
restaurant, Parisian-style brasserie, Mediterranean restaurant with seasonal open-air terrace 
and Japanese restaurant, as well as three trendy bars.
CBE Concept Spa, 2100sqm and fitness center with indoor pool, saunas, steam baths, whirl-
pool, and gym classes; guests benefit from a vast array of therapies and treatments, plus a 
Spa Suite for two, an organic bar, and a hairdresser.
On-site medical consultations, golf, skiing and water sports nearby.
Member of The Leading Hotels of the World and Swiss Deluxe Hotels.

Lausanne Palace
Rue du Grand Chêne 7
CH - 1002 Lausanne, Switzerland 
T. +41 21 331 31 31 
reservation@lausanne-palace.ch 
www.lausanne-palace.ch

يقع فندق لوزان باالس يف قلب مدينة لوزان ما يتيح رؤية خالبة ملناظر بحرة جينيف وجبال األلب يف آن واحد ويعطى 

بن  تجمع  بتصاميم  جميعها  تتميز  وجناحاً  غرفة   138 الفندق  ويضم  العريق.  لتاريخه  نظراً  والفخامة  بالعظمة  إحساساً 

الكالسيكية واملعارصة. إن هذا الفندق املميز يعترب عاملاً يف حد ذاته يضم العديد من وسائل الرفيه املختلفة واملطاعم واملقاه 

التي تقدم الطعام والراب لضيوفه يف عامل مثايل وخربات ال تنىس. وبالفندق مطعم رئييس حاصل عى تصنيف عايل من دليل 

ميشالن، ومطعم آخر يسمى الرباسري ذي قامئة طعام فرنسية، ومطعم ثالث عى الراس املفتوح ذي قامئة من مأكوالت البحر 

املتوسط، باإلضافة ملطعم ياباين وثالثة مقاِه. ويضم الفندق املنتجع الصحي الشهر CBE والذي يقع عى مساحة 21٠٠ مر 

مربع ويضم صالة للتمرينات الرياضية وحام سباحة داخيل وساونا وحام بخار وجاكوزي وجناح خاص لشخصن يقدم كافة 

خدمات املنتجع، باإلضافة إىل مطعم يقدم قامئة طعام صحية ومكان للعناية بالشعر. 

والفندق أحد أعضاء مجموعة الفنادق الرائدة يف العامل ومجموعة الفنادق السويرسية الفاخرة.

يقع فندق رويال سافوي يف قلب منطقة أوتي الشهرة وبالقرب من البحرة ومن مناطق التسوق باملدينة ويضم الفندق  196 

غرفة منها 29 جناحاً تتميز كلها باألناقة والفخامة حيث تجمع بن الراحة والسحر والحداثة وبها كل وسائل اإلتصال الحديثة  

والخدمات التي تقدم للنزالء تجعل من اإلقامة بالفندق تجربة ال تنىس،ويتيح الفندق لنزالئه التمتع بتناول العديد من األطباق 

الشهية التي تقدم يف مطاعمه املختلفة مثل مطعم البراسري رويال والطاهي الخاص به حائز عى ثالثة نجوم من دليل ميشالن 

الشهر الذي يضم أشهر طهاة سويرسا، ذلك باإلضافة لخدمة الغرف التي تعمل عى مدار اليوم.

ويضم املبنى التاريخي للفندق 1٠1 غرفة بينا يضم الجناح الجديد املطل عى الحديقة 9٥ غرفة أخرى كا يضم الفندق جناح 

كبر عى مساحة دور كامل من نوع »البنتهاوس«.

ويتميز الرويال سافوي بوجود أحدث منتجع صحي من نوعه يف لوزان كلها يقع عى مساحة  1٥٠٠ مر مربع ويضم حام 

سباحة كبر داخيل ذي مياه دافئة وآخر خارجي مع ساونا وجاكوزي و 8 غرف خاصة لتلقي مجموعة فريدة من برامج عالجات 

التجميل والتدليك، وباملنتجع الصحي توجد منطقة خاصة للسيدات، ومساحة متميزة لالسرخاء باإلضافة لصالة مخصصة للياقة 

البدنية مجهزة بأحدث املعدات مفتوح طوال اليوم وكل أيام اإلسبوع.

وال يفوتكم التمتع بسكاي الونج املوجود يف الطابق السابع للفندق والذي يتميز بإطاللته الرائعة حيث ستشاهدون منظر 

بانورامي ليس له مثيل لبحرة جينيف وجبال األلب ومدينة لوزان يف آن واحد.

فندق لوزان باالس: العظمة والفخامة معًا فندق وسبا رويال سافوي: المنظر الخالب



Tradition in movement
Located in 10 acres of private gardens on the banks of Lake Geneva, only 40 minutes from 
Geneva Airport, the elegant Belle Epoque buildings of the Beau-Rivage Palace, a Leading Hotel 
of The World, command breathtaking views across the lake and Alps.
The 168 guest rooms and suites are richly appointed and offer the utmost in elegance and 
comfort. Eight luxury executive suites were created to be different and unique in styles.
The restaurants provide guests ample cuisine from which to choose. From the 2 Michelin star 
restaurant “Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace” to the “Café Beau-Rivage” and from the 
Italian restaurant “L’ Accademia” to the refined sushi restaurant “Miyako Lausanne”.
The Cinq Mondes Spa offers pure relaxation over 1,500 sqm discover beauty rituals from the 
world over.
The Beau-Rivage Palace provides impeccable service including also a special kids program to 
make your stay truly unforgettable.

Beau-Rivage Palace
Place du Port 17-19
CH - 1006 Lausanne, Switzerland
T. +41 21 613 33 33
info@brp.ch
www.brp.ch

Contemporary style and mediaeval feel
Located on the shore of Lake Geneva, in Lausanne, the Château d’Ouchy is a 4* superior hotel 
recognised as an important historical landmark in the city. The hotel offers breathtaking views 
of the Alps. The Ouchy neighbourhood is a former fishermen’s port as well as a “commercial 
one”: a peaceful haven just a few minutes away from the city-centre. Recently renovated The 
Château combines a contemporary style and a mediaeval feel.
From the very first sunrays, guests can enjoy the stunning terrace of the restaurant overlook-
ing the lake. In a nautical environment, they can enjoy the creative cuisine of Mediterranean 
origins.
In a contemporary and elegant style, the 50 rooms and suites were designed in a sleek way: 
the contrast between the century-old walls and the modern furniture, the dark parquet floors 
and the white linens, all of which create a very unique atmosphere.
The Château d’Ouchy also offers a wellbeing centre with a sauna and a hammam. Located in 
the heart of the park, the outdoor pool offers guests a peaceful environment to relax in.

Château d’Ouchy
Place du Port
CH - 1006 Lausanne, Switzerland 
T. +41 21 331 32 32 
info@chateaudouchy.ch 
www.chateaudouchy.ch

يتوســط فنــدق بوريفــاج بــاالس عــرة أفدنــة مــن الحدائــق الخاصــة املطلــة عــى ضفــاف بحــرة جنيــف ويتميــز باملناظــر 

الخالبــة التــي تشــاهدها مــن غرفــات وأجنحــة الفنــدق عــرب البحــرة وجبــال األلــب.، ويبعــد الفنــدق حــوايل ٤٠ دقيقــة 

فقــط عــن مطــار جنيــف، وهــو واحــد مــن مجموعــة الفنــادق الرائــدة يف العــامل لتميــزه وتفــرده األمــر الــذي جعلــه مــن 

أشــهر فنــادق العــامل. 

يضــم الفنــدق 168 غرفــة وجناحــاً تقــدم أقــى قــدر مــن األناقــة والراحــة باإلضافــة لـــ 8 أجنحــة تنفيذيــة مختلفــة وفريــدة 

مــن نوعهــا. وتقــدم مطاعــم الفنــدق مجموعــة واســعة مــن قوائــم الطعــام لالختيــار مــن بينهــا وتضــم مطعــم “آن صــويف 

ــا« ومطعــم  ــه«، واملطعــم اإليطــايل »الكادميي ــل ميشــالن ومطعــم »بوريفــاج كافي ــن مــن دلي ــة عــى نجمت بيــك” الحاصل

الســويش الشــهر »ميفاكــو لــوزان«.

وبالفنــدق منتجــع صحــي “ســبا” متميــز يســمى The Cinq Mondes Spa يقــع عــى مســاحة 1٥٠٠ مــر مربــع 

وتقــدم بــه العديــد مــن برامــج العنايــة بالصحــة والجــال.

كــا يوفــر فنــدق البوريفــاج بــاالس مجموعــة مــن الخدمــات األخــرى لراحــة ضيوفــه منهــا برامــج خاصــة لإلهتــام باألطفال 

والتــي تجعــل مــن اإلقامــة فيــه تجربــة ال تنــىس.

فندق شاتو دى أوشي: قصر له تاريخفندق بوريفاج باالس: التميز والتفرد

يقــع فنــدق “شــاتو دي أويش Château d’Ouchy مــن فئــة الـــ ٤ نجــوم عــى شــاطئ بحــرة جنيــف وعــى بعــد دقائــق من 

وســط املدينــة ويعتــرب أحــد املعــامل التاريخيــة الهامــة ملدينــة لــوزان ويتميــز مبوقعــه يف منطقــة أوتــي التاريخيــة التــي كانــت 

مينــاء للصياديــن منــذ مئــات الســنن وقــد تــم تجديــده مؤخــراً ويجمــع بــن النمــط املعــارص وإحساســات القــرون الوســطى.

وبأســلوب معــارص وأنيــق، تــم تصميــم غرفــه وأجنحتــه الخمســون بأثاثــات حديثــة، وأرضيــات خشــبية داكنــة مــع أغطيــة 

بيضــاء مــا خلــق جــواً فريــداً متيــز بــه الفنــدق.

ويســتمتع نــزالء الفنــدق بأشــعة الشــمس مــن خــالل رشفــة واســعة تطــل عــى البحــرة وأن يتناولــوا مــا لــذ وطــاب مــن قامئــة 

طعــام تحمــل نكهــة أطبــاق البحــر املتوســط يف مطعــم الفنــدق.

كــا يضــم الفنــدق مركــزًا للعنايــة بالصحــة بــه ســاونا وحــام بخــار وحــام ســباحة مفتــوح يقــع يف قلــب الحديقــة يتمتــع 

بــه ضيــوف الفنــدق طــوال فــرة إقامتهــم.



Back to the 18th century
Dating back to the 18th century and renovated in 2002, the 4* Angleterre & Résidence is a 
timeless embodiment of the good life, where modernity melds perfectly with tradition. Au-
thenticity and nature come together in a harmonious atmosphere of peace and serenity. Lo-
cated on the shores of Lake Geneva, facing the Alps and just five minutes from the centre of 
Lausanne, the Angleterre & Résidence is divided into six individual pavilions with their own 
distinct styles. The 75 bedrooms and Junior Suites offer a variety of ambiances.
The Italian restaurant “L’ Accademia” invites you to discover its friendly atmosphere and 
warm designer decor. Guests can enjoy classic Italian dishes prepared with inventive flair. 
The heated outdoor pool at the Angleterre & Résidence stands in the midst of a lush green 
garden and is open in summer. Otherwise, a fitness centre is at your disposal all year round. 
The Hotel is located next to the Beau-Rivage Palace, sister property.

Hotel Angleterre & Résidence
Place du Port 11
CH - 1006 Lausanne, Switzerland 
T. +41 21 613 34 34
ar@brp.ch 
www.angleterre-residence.ch

The perfect holiday destination
The Mövenpick Hotel Lausanne is the perfect holiday destination to discover the charm 
and hospitality of this International Sports Capital, with the Headquarters of the Olympic 
Committee and the world-famous Olympic Museum. Situated on the shore of Lake Geneva, 
the hotel is surrounded by the Alps with a breathtaking panorama on the mountains, the 
perfect place to relax, only a short 45 minutes’ drive or train ride from Geneva.
All our 337 rooms and suites, including the Business wing, offer the highest standards of 
comfort and are pleasantly decorated.
Mövenpick Hotel Lausanne offers a wide choice of culinary experiences, based on local 
products and seasonal ingredients. Local, national and international cuisine are served 
throughout the day in our restaurants. 
Our fitness centre, equipped with 30 of the latest technology installations, will welcome you 
from 6am to 10pm.
Enjoy the sunshine and admire the beautiful scenery over the Lausanne harbour and the Alps.

Mövenpick Hotel Lausanne
Avenue de Rhodanie 4
CH - 1006 Lausanne, Switzerland 
T. +41 21 612 76 12
hotel.lausanne@moevenpick.com    
www.moevenpick-hotels.com

فندق وريزدنتس أنجلتريه: األصالة والمعاصرةفندق موفينبيك لوزان: اإلختيار األمثل

يعترب فندق موفنبيك لوزان هو الوجهة املثالية إلكتشاف سحر وكرم الضيافة يف لوزان، عاصمة الرياضة الدولية ومقر اللجنة 

االوملبية. ويقع الفندق عى شاطئ بحرة ليان وتحيط به جبال األلب من الخلف مع بانوراما رائعة تحبس األنفاس ملناظر 

الجبال، إنه املكان املثايل لالسرخاء والراحة. يضم الفندق 337 غرفة وجناحاً متميزاً وغرف رجال األعال ذات الديكورات 

الفاخرة والتي تم اختيارها بعناية لتقدم أعى مستويات الراحة واالسرخاء. 

سوف يتمتع ضيوف الفندق مبيزة االختيار بن مجموعة واسعة من قوائم الطعام التي تم اختيارها بعناية وتعتمد عى 

املنتجات املحلية املعروفة بجودتها وبتناول مجموعة من األطباق العاملية واملحلية املطبوخة مبهارة فائقة. 

كا يوجد بالفندق مركز للياقة البدنية مجهز بـ 3٠ جهازاً من أحدث األجهزة يف عامل األجهزة الرياضية ومفتوح يومياً من 

السادسة صباحاً حتى العارشة مساًء.

يبعد الفندق ٤٥ دقيقة فقط بالسيارة عن مدينة جينيف ويعترب موقعه ميزة نسبية له لقربه من العديد من األماكن 

واملزارات السياحية الشهرة يف سويرسا.

يعــود تاريــخ فنــدق أنجلريــه Angleterre & Residence إىل القــرن ال18 وتــم تجديــده عــام 2٠٠2 وهــو مــن فئــة 

الـــ ٤ نجــوم ويعتــرب الفنــدق مثــاالً حيــاً لتجســيد خلــود الزمــن واســتمراره حيــث متتــزج الحداثــة مــع التقاليــد واألصالــة يف جــو 

متناغــم يســوده الســالم والصفــاء لــن يشــعر بــه إال مــن أســعده الحــظ باإلقامــة فيــه بضــع ليــاِل.

يقــع الفنــدق عــى ضفــاف بحــرة جنيــف مواجهــاً لجبــال األلــب القابعــة يف الضفــة املقابلــة يف الجانــب الفرنــيس، وعــى بعــد 

خمــس دقائــق فقــط مــن وســط مدينــة لــوزان حيــث املطاعــم واملراكــز التجاريــة والرفيهيــة، ويتكــون الفنــدق مــن ســتة أجنحــة 

متفــردة يف ديكوراتهــا و7٥ غرفــة نــوم وأجنحــة جونيــور  متنوعــة يف أثاثاتهــا وألوانهــا.

ســوف يســتمتع نــزالء الفنــدق مبجموعــة مــن ااألطبــاق اإليطاليــة الكالســيكية يتــم إعدادهــا بــذوق إبداعــي يف املطعــم اإليطــايل 

»أكادمييــا« الــذي يتميــز بأجــواء وديــة دافئــة وديكــورات رائعــة.

وبالفنــدق حــام ســباحة خارجــي مياهــه مســخنة موجــود وســط حديقــة خــراء مورقــة ومفتــوح طــوال فصــل الصيــف باإلضافــة 

ملركــز للياقــة البدنيــة حديــث ومجهــز ومتــاح لضيوفــه طــوال العــام، والفنــدق مالصــق للفنــدق الشــقيق بوريفــاج بــاالس.



Learn. Have Fun.
A selection of schools offer primary, high school and further education programmes 
in prestigious, multicultural learning environments. The diplomas they offer are 
recognised worldwide and carry the quality stamp of “Swiss Schools”.

Brillantmont International School
www.brillantmont.ch 

Collège Champittet
www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/
champittet/pully 

Collège Pierre Viret 
www.pierreviret.ch

Ecole Athena
www.athenaschool.com

Ecole Chantemerle
www.chantemerle.ch 

Ecole Lemania 
www.lemania.ch 

Ecole Nouvelle de la Suisse Romande 
www.ensr.ch 

Ecole Panorama & Ecole Roche
www.groupe-ecoles-roche.ch 

Institut Richelieu 
www.institutrichelieu.com
 
International School of Lausanne
www.isl.ch

العناية الصحية بين يديك.تعلم واستمتع.

Swiss healthcare quality. At your service.
Staying in one of the clinics is like being at home. In addition to 
excellent comfort and quality standards pertaining to the “Swiss 
made” hotel trade, traditional warmth, caring and discretion 
guarantee a most agreeable and relaxing stay. 

Hirslanden Clinique Bois-Cerf - www.hirslanden.ch
Sports orthopaedics/medicine, oncology/radiation oncology, ophthalmology, otorhinolaryngology.

Hirslanden Clinique Cecil – www.hirslanden.ch
Cardiac and thoracic vascular surgery general/visceral surgery, gynaecology and obstetrics, urology.

Montchoisi (Genolier Group) – www.genolier.net 
Ophthalmology/orthopaedic surgery/Medical check-up/plastic surgery.

Clinique La Source – www.lasource.ch
Orthopaedic surgery, neurosurgery, oncology and radiation oncology, robotics surgery.

Clinique Matignon – www.cliniquematignon.ch
Thermage, Ultherapy, Injections (wrinkles by botulinum proteins and filling by hyaluronic acid), 
Plasma lift, Coolsculpting.

School with summer camps in addition to the academic year

يف العيــادات الطبيــة واملستشــفيات املوجــودة لدينــا ســوف تجــد عنايــة طبيــة 

ــا بأنــك يف منزلــك، ســوف تكــون إقامتــك مريحــة  فائقــة وســوف تشــعر معن

ــن  ــع العامل ــة، جمي ــة الصحي ــات العناي ــى درج ــن وأع ــى أحس ــوف تتلق وس

ســوف يرحبــون بكــم ويعملــوا عــى شــفائكم العاجــل.

ســوف ميكنــك اإلختيــار مــن بــن العديــد مــن الربامــج الدراســية عــى جميــع املســتويات املعــرف بهــا دوليــاً وىف مجموعــة مــن 

املــدارس واملعاهــد التعليميــة ذات الســمعة العامليــة، يكفــي أن تحمــل عالمــة »املــدارس الســويرسية«.



Lausanne  
Website                         
Blog                                      

Education                         www.avdep.ch

Healthcare                        www.vaud-clinique.ch

Transport
Airline                           
French train connections
Italian train connections  
Swiss trains                  
Lake Geneva cruises      
Swiss Travel System       
Rail Europe                   
Heli-Lausanne               
Hertz                            
Europcar                       

Find us on:
MyLausanne 

App
Lausanne City Treasure Hunt App

LAUSANNE TOURISME & Convention Bureau, +41 21 613 73 73  
info@lausanne-tourisme.ch - www.lausanne-tourisme.ch

معلومات هامة عن لوزان

good to know

Publishing details: 
LT/ www.diapo.ch; Lausanne Tourism, LT/ Laurent KACZOR; Claude 
Jaccard; LT/cgailloud.ch; Vincent Bailly – www.bailly-photo.ch; Julie 
Masson; Vincent Jaton; Jakub Halun; Fabrice Rambert; sedrik nemeth ; 
Champittet; Clinique de Montchoisi; Lausanne Palace; Royal Savoy Hotel 
& Spa; Château d’Ouchy; Beau-Rivage Palace; Angleterre & Residence; 
Mövenpick Hotel Lausanne; Clinique Matignon

(type « Geologix » in the search bar on App Store or Google Play)

www.swiss.com
www.tgv-lyria.com
www.trenitalia.com
www.sbb.ch
www.cgn.ch
www.swisstravelsystem.com
www.raileurope.com
www.heli-lausanne.com
www.hertz.com
www.europcar.com

www.lausanne-tourisme.ch
www.mylausanne.com
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THE SWISS HOUSE 
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AND FINE JEWELLERY

Brand selection may vary.


