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שאפהאוזן, Schaffhausen
עיר עתיקה יפה, שמפורסמת בשל מפלי הריין, הרחבים והגדולים ביותר באירופה, שנמצאים בסמוך לה. http://www.schaffhauserland.ch

קרויצלינגן, Kreuzlingen 
העיר השוויצרית הגדולה ביותר על גדת אגם בודן, השלישי בגודלו במרכז אירופה, שנמצא במשולש הגבולות שוויץ, גרמניה ואוסטריה. מקרויצלינגן אפשר לצאת לשייט באגם, לטייל במדינות השכנות ולבקר באטרקציות רבות לכל המשפחה.  www.kreuzlingen-tourismus.ch

באזל, Basel
באזל, השלישית בגודלה בערי שווייץ, שוכנת על גדות נהר הריין בסמוך למשולש הגבולות שוויץ-גרמניה-צרפת. זוהי עיר רב-תרבותית עם היצע נרחב של גלריות ומוזיאונים, בהם המוזיאון לאמנות של באזל, מוזיאון טנגלי שמוקדש לפסליו של ז'אן טנגלי, אוסף ביילר המציג קלאסיקות של אמנות מודרנית ועוד. מדי חורף מתקיים בעיר קרנבל באזל התוסס. מומלץ לצאת לשייט בנהר הריין.  www.basel.ch/en/tourismus.htm

אפנצל, Appenzell
כפר המוקף בגבעות ירוקות, שאסורה בו תנועת כלי רכב. הכפר שומר על צביון מסורתי, וניתן להתרשם בו ממלאכות מסורתיות כמו ייצור גבינה, יציקת פעמונים ועוד. זהו בסיס טוב לטיפוס רגלי ולעלייה ברכבל לפסגת הסנטיס, ההר הגבוה במזרח שווייץ. www.appenzell.ch

וינטרטור, Winterthur
עיר גדולה בסמוך לציריך. בעיר יש כמה מוזיאונים, ובהם מוזיאון לאמנות מודרנית ומוזיאון לצילום, וגולת הכותרת - מוזיאון המדע והטכנולוגיה טכנורמה (Technorama), שבו מבחר גדול של תצוגות אינטראקטיביות. http://www.winterthur-tourismus.ch

ציריך, Zurich
ציריך, הגדולה בערי שווייץ, שוכנת על גדות אגם ציריך ומוקפת בתפאורה נהדרת של הרים ויערות. יש בה עיר עתיקה יפה, כנסיות מרשימות ומוזיאונים מצוינים. זהו גם המרכז העסקי והתרבותי של שווייץ, עם חיי תרבות עשירים, שווקים, חנויות אלגנטיות (רבות מהן מרוכזות במדרחוב הבאנהופשטראסה ובעיר העתיקה) והיצע גדול של מקומות בילוי. כדאי לצאת לשייט על נהר הלימט. עם ילדים כדאי לבקר בגן החיות של העיר, הגדול ביותר בשווייץ. www.zuerich.com

באדן, Baden
עיירה ימי ביניימית מלאת חיים, ששוכנת של גדת נהר הלימאט, ובה מרחצאות חמים וקזינו. בעיירה נמצא גם מוזיאון הילדים של שווייץ. www.baden.ch

באד-רגאץ, Bad Ragaz
עיירת מרחצאות חמים עם אתרי ספא ומלונות יוקרה. העיירה מהווה בסיס מצוין לטיולי כוכב באזור: לאזור היידילנד ולביתה של היידי במיינפלד הסמוכה, לפסגת פיזול (Pizol), ממנה נשקף נוף נפלא של עמק הריין וטיול הליכה בקניון טמינה. www.spavillage.ch

אלפמארה, Alpamare
פארק המים המקורה הגדול ביותר באירופה, עם מבחר גדול של מגלשות מסעירות ובריכות בטמפרטורות שונות. הפארק שוכן בפפיקון (Pfaffikon), על שפת אגם ציריך.www.alpamare.ch

בראונוואלד, Braunwald 
עיירת נופש, אידיאלית לחופשה משפחתית ירוקה בחיק הטבע, עם אגמים, יערות, ומגוון גדול של מסלולי הליכה ורכיבה על אופני הרים. מן העיירה יוצאים שבילי הליכה נושאיים רבים, כמו שביל הגמדים.  http://www.braunwald.ch

לוצרן, Luzern
לוצרן היא העיר המתוירת ביותר בשווייץ ונחשבת לאחת היפות שבה, בזכות מיקומה על שפת אגם לוצרן ולמרגלות פסגות האלפים המושלגות, ובשל המרכז הימי ביניימי המרשים שלה, עם הגשרים המקורים מעל נהר רויס. בלוצרן יש כמה אטרקציות מעניינות, כמו מוזיאון התחבורה וגן הקרחונים. לוצרן מהווה בסיס מצוין לטיולים באזור, בהם טיולים להר פילאטוס ולהר ריגי.www.luzern.com

ברן, Bern
בירת שווייץ היא עיר נעימה ויפה, שמרכזה העתיק הוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, ובו רחובות מרוצפי אבן, מזרקות ופסאז'ים מקורים. כדאי לבקר בבית הפרלמנט, במרכז פול קליי, בפארק הדובים ובשוק שמתקיים בכיכר הפרלמנט בימי שלישי ושבת. www.bern.com

אגם נויישאטל, Neuchatel Neuenburg
האגם הגדול ביותר שנמצא כולו בתוך גבולות שווייץ, שוכן למרגלות הרי היורה. חופיו הצפוניים מנוקדים בכרמים וחופיו הדרומיים הם אזור הביצות הגדול ביותר בשווייץ וגן עדן לצפרים. ליד האגם יש כפרים ועיירות יפות, כמו עיירת המרחצאות איברדון לה באן. 

מורטן, Murten
עיירה ימי ביניימית מוקפת חומה ששוכנת לשפת אגם שנושא את אותו שם. ליד האגם יש טיילת יפה. בעונת הבציר אפשר לעשות טיול ביקבי האזור.  www.murtentourismus.ch

קרצרס, Kerzers
האטרקציה העיקרית בקרצרס היא פארק הפרפרים Le Papiliorama, ובו חממה ענקית דמוית יער גשם עם המוני פרפרים צבעוניים שמתעופפים בחופשיות, ונוקטורמה  - מבנה חשוך שבו אפשר לצפות בחיות ליליות בפעולה. www.papiliorama.ch

פריבורג, Freiburg
עיר ימי ביניימית מלאת קסם שבנויה בין פיתוליו של נהר סרין. בעיר יש רחובות מרוצפי אבן עם בתים בסגנון גותי, מזרקות יפות, גשרי אבן עתיקים, קתדרלה מרשימה ושלל בתי קפה ומסעדות. פריבורג מהווה בסיס טוב לטיולים במערב שווייץ. www.fribourgtourisme.ch

סאמנאון, Samnaun 
כפר סקי ששוכן על גבול שווייץ, צרפת ואיטליה. אזור מצוין לפעילויות ספורט חורף לצד טיפוס ורכיבה על אופניים. הקניות בסמאנאון פטורות ממס. www.samnaun.ch

סקול, Scuol 
אתר נופש וספא הידוע במרחצאות שלו. בסיס טוב לביקור בכפרים בהם מדברים רומאנש, השפה העתיקה של שווייץ.   www.scuol.ch

 זרנץ, Zernez 
כפר ציורי שמהווה נקודת מוצא טובה לטיולים בפארק הלאומי השוויצרי, שמורת הטבע הגדולה ביותר בשווייץ. www.engadin.stmoritz.ch/sommer/de/zernez/

דאבוס, Davos
אחד מאתרי הסקי הגדולים והטובים באלפים. כדאי לבקר בגן הבוטני ובמוזיאון קירשנר, ובו האוסף הגדול בעולם של יצירות האמן האקספרסיוניסטי. בסמוך לדאבוס נמצאת עיירת הסקי קלוסטרס Klosters. בקרבת שתי העיירות יש 700 קילומטר של מסלולי הליכה מסומנים. www.davos.ch

ארוזה, Arosa
עיירה נופש וסקי מבודדת, מוקפת בהרים ואגמים. סביבה יש כ-200 קילומטר של מסלולי הליכה, בהם מסלול עשרת האגמים ומסלול הסנאים.  בקיץ מתקיים ליד אגם Obersee  מופע מזרקות מים מרשים.http://www.arosa.ch

אנגלברג, Engelberg
עיירת נופש וסקי ששוכנת למרגלות הר הטיטליס ומהווה בסיס מצוין לטיולים רגליים באזור ולשייט אגמים. בעיירה עצמה יש מנזר בנדיקטני מרשים מהמאה ה-12.www.engelberg.ch

טיטליס, Titlis
הר הטיטליס, המתנשא לגובה 3,238 מטר, מציע שפע של הרפתקאות לכל המשפחה. בראשו יש שלג כל השנה, ושלל הפעילויות באתר כוללות נסיעה ברכבל כסאות פתוח (Ice Flyer), העפלה לראש ההר ברכבל מסתובב (Rotair), טיול במערת הקרחון, פארק הקרחון ובו שעשועי שלג רבים, הגשר התלוי הגבוה בעולם, מסלולי הליכה, רכיבה על אופניים, קורקינט הרים ועוד.  www.titlis.ch

בריינץ, Brienz
אגם יפהפה בצבע טורקיז בלב האלפים הברניים, ניתן לשוט ולשחות בו. הכפר ברינץ, על שפת האגם, מפורסם בבתי מלאכה רבים לגילופי עץ, מהווה בסיס טוב לטיולים ואטרקציות באזור, כמו המוזיאון הפתוח בלנברג, מפלי גיסבאך ועלייה ברכבת קיטור לפסגת ברינץ רותורן.www.brienz-tourismus.ch

מיירינגן, Meiringen 
עיירה בקרבת אגם ברינץ, נקודת מוצא לביקור במפלים הרבים באזור, כמו הרייכנבאך והאלפבאך, ולטיול בקניון נהר הארה.  http://www.haslital.ch

אינטרלקן, Interlaken
שמה של העיר היפה ניתן לה בשל מיקומה בין שני אגמים – ברינץ ותון. על העיר חולשות שלוש פסגות - אייגר, מונש ויונגפראו, והיא מהווה נקודת מוצא מצוינת לטיול באלפים הברניים. www.interlaken.ch

לוגאנו, Lugano
העיר לוגאנו שוכנת על גדת אגם לוגאנו, בין הר סן סאלבטורה והר ברה,  ומציעה אווירה איטלקית, מרכז עתיק ותוסס ושפע של פארקים ירוקים.  כדאי לצאת לשייט על האגם ולבקר בכפרים הציוריים לאורך הדרך, כמו גנדריה ומורקוטה. בקרבת העיר יש כמה אטרקציות משפחתיות מומלצות, כמו פארק מיני שוויץ (Swiss Miniature) ופארק ההרפתקאות בהר טאמארו (Tamaro). http://www.lugano-tourism.ch/

סן מוריץ, St. Moritz
אחת מעיירות הסקי היוקרתיות והנוצצות בשווייץ. האזור שסובב את סן מוריץ מציע מבחר של פעילויות בחיק הטבע, בהן הליכה, רכיבה על אופניים, שייט, רפטינג ועוד. העיירה מהווה בסיס לנסיעה בשתיים מנסיעות הרכבת הנופיות ביותר בשווייץ – רכבת הקרחונים, שמסתיימת בצרמט, והברנינה אקספרס. 

עמק מאג'ה, Maggia
עמק אלפיני מרהיב ביופיו, שמשובץ בכפרים ציוריים עם בתי אבן מסורתיים, מפלים ופלגי מים. 

ז'נבה
ז'נבה, השנייה בגודלה בערי שווייץ, שוכנת על שפת אגם ז'נבה, סמוך לגבול עם צרפת, וההשפעה הצרפתית ניכרת בה היטב. זוהי עיר קוסמופוליטית עם מגוון גדול של פסטיבלים, אירועי תרבות, מקומות בילוי ומסעדות מצוינות. בעיר יש היצע רחב של מוזיאונים, בהם מוזיאונים ייחודיים כמו מוזיאון המכוניות הבינלאומי והמוזיאון לשעונים. מוקד המשיכה העיקרי הוא האגם, שבו נמצאת מזרקת Jet d'Eau המפורסמת. אפשר לשוט באגם ולעסוק בספורט מים. www.geneve-tourisme.ch

לוזאן, Lausanne
לוזאן, בירת קנטון וו דובר הצרפתית, שוכנת על שלוש גבעות בגדה הצפונית של אגם ז'נבה. זוהי עיר סטודנטיאלית נעימה עם היצע רחב של מוזיאונים משובחים, כמו Musee de l’Art Brut והמוזיאון האולימפי. מלוזאן ניתן לצאת ברכבת היינות לטיול בכרמים מסביב לעיר.  www.lausanne-tourisme.ch

מרטיני, Martigny
עיר היסטורית קטנה, מוקפת כרמים. מומלץ לבקר במוזיאון המוקדש לכלבי סן ברנרד ובמוזיאון פייר ג'יאנדה המצוין, שבו אוסף אמנות, גן פסלים, תצוגה של ממצאים ארכיאולוגיים, תצוגה של דגמים שתכנן ליאונרדו דה וינצ'י ואוסף של מכוניות עתיקות. www.martigny.com

וורבייר, Verbier
עיירת נופש וסקי פופולרית בסמוך לקרחון מון-פורט. לצד תנאי גלישה מצוינים, בחורף מתקיימות כאן גם תחרויות סקי חשובות. בקיץ מתקיים פסטיבל למוזיקה קלאסית של כישרונות צעירים מרחבי העולם ויש אפשרויות רבות לטיול ברגל ובאופניים בשבילים הרריים.  www.verbier.ch  

סיון, Sion 
סיון, בירת קנטון ואלה, היא אחת הערים העתיקות בשווייץ. על העיר חולשת מצודת טורביון, ויש בה כמה מוזיאונים, בהם מוזיאון לאמנות, להיסטוריה ולטבע.  http://siontourisme.ch/

יונגפראויוך,  Jungfraujoch 
Sticky Note
היונגפראו הוא הר באלפים הברניים שמתנשא לגובה 4,158 מטר. תחנת הרכבת יונגפראויוך, בגובה 3,454 מטר, היא תחנת הרכבת הגבוהה ביותר באירופה וניתן להגיע אליה בנסיעה נופית מלאוטרברונן או גרינדלוולד. במקום יש מרפסת תצפית המשקיפה על קרחון אלטש, ארמון קרח, סקי ופעילויות בשלג לאורך כל השנה, ואפשרות לטיפוס על קרחון האלטש.  http://www.jungfrau.ch

בריג, Brig
עיירה עתיקה למרגלות מעבר ההרים סימפלון, ובה ארמון סטוקלפר הבארוקי, מדרחוב קניות, מרחצאות חמים ושוק איכרים שמתקיים מדי שבת. בסיס טוב לטיולים בקרחון אלטש, הארוך ביותר באירופה, ולטיולי הליכה נוספים באזור. www.brig-belalp.ch

סאס פה, Saas-Fee
כפר ציורי יפהפה שמוקף ב-13 פסגות מושלגות. יופיו הרב העניק לו את הכינוי "פנינת האלפים". בכפר אפשר לעסוק בסקי כל השנה, וסביבו יש כ-300 ק"מ של שבילי הליכה הרריים. בין האטרקציות באזור: ארמון קרח, אליו מגיעים ברכבל, מזחלות הרים ופארק חבלים. http://www.saas-fee.ch

צרמט, Zermatt
עיירת סקי ונופש ששוכנת למרגלות פסגתו הדרמטית של המטרהורן. העיירה מהווה בסיס מצוין לסקי (גם בקיץ) ולטיולי הליכה וטיפוס. בין המסלולים המומלצים באזור: טיפוס ברכבת גלגלי שיניים אל פסגת הגורנגראט, עלייה ברכבל לקליין מטרהורן, הליכה בקניון גורנר ועוד. http://www.zermatt.ch

לויקרבאד, Leukerbad
עיירת מרחצאות וסקי שבה 65 מעיינות חמים ומרחצאות מהגדולים באירופה. מן העיירה יוצאים שני רכבלים, אחד למעבר גמי והשני לטורנט, שם יש מסלולי הליכה ופעילויות אתגריות רבות.  www.leukerbad.ch

קנדרסטג, Kandersteg
עיירת נופש הררית שסביבה שבילי הליכה רבים. בסמוך ל נמצאים האגמים היפים Blausee ו- Oschinen. בקנדרסטג יש אטרקציות משפחתיות רבות כמו פארק חבלים ומגלשות הרים אלפיניות. http://www.kandersteg.ch 

קראן, Crans – מונטנה, Montana
שני אתרי הנופש והסקי הסמוכים זה לזה שוכנים מעל עמק הרון ומציעים נופים אלפיניים מרהיבים. באזור יש אגמים, מסלולי הליכה מיוערים, שבילי אופניים ומגרשי גולף. כאן גם נמצא אזור הקניות הגדול ביותר באלפים.  www.crans-montana.ch

וילאר, Villars 
עיירת סקי מעל עמק הרון, עם נופים עוצרי נשימה של פסגות, בהן פסגת המון בלאן. בסביבת וילאר יש מסלולי הליכה רבים, כולל מסלול העובר בין אגמים הרריים. במרחק נסיעה קצר נמצא קרחון 3000, עם פעילויות שלג וקרח כל השנה. עוד באזור - אטרקציות משפחתיות רבות כמו פארק המים Aqua Park, פארק המבוך Labyrinthe Aventure, פארק רכבות מיניאטורי Swiss Vapeur , פארק חבלים ועוד.http://www.villars.chhttp://www.villars.ch

מונטרה, Montreux
עיר היסטורית יפהפייה על שפת אגם ז'נבה, מפורסמת בפסטיבל הג'אז הבינלאומי שמתקיים בה מדי קיץ. בחורף מתקיים בעיר שוק חג המולד מהמפורסמים בשווייץ. על אי סלעי באגם, בסמוך לעיר, נמצאת טירת שיון המרשימה המוקפת בנופים מרהיבים. www.montreux-vevey.com/en

רכבת השוקולד
רכבת השוקולד נוסעת בקיץ ממונטרה דרך גרוייר ועד לברוק (Broc), שם מבקרים במפעל השוקולד נסטלה קאייה

גרוייר, Gruyere
עיירה ימי ביניימית בראש גבעה קטנה מעל נהר סרין. את פרסומה קנתה בזכות הגבינה המשובחת שמיוצרת בה, גבינת גרוייר. אפשר לצפות בהדגמה של תהליך הייצור בבית גרוייר, מפעל לייצור גבינות. בקצה העיירה נמצאת טירה מרשימה מהמאה ה-13 שהוסבה למוזיאון. בברוק הסמוכה אפשר לבקר במפעל השוקולד נסטלה קאייה.  http://www.la-gruyere.ch

שטו-דו, Chateau d'Oex
העיירה, שמוקפת בתפאורה נהדרת של פסגות האלפים, משמשת כמרכז הכדורים הפורחים של שווייץ. בסביבה יש מסלולי הליכה רבים.  www.chateau-doex.ch

לייזאן, Leysin
כפר סקי עם פארק מזחלות גדול, מרכזי ספורט מקורים, זירת החלקה על הקרח, מסעדה מסתובבת ומגוון גדול של מסלולי הליכה באזור. www.leysin.ch

גשטד, Gstaad
עיירת סקי אלגנטית ונוצצת עם מסעדות גורמה וחנויות יוקרה. באזור יש רשת נרחבת של מסלולי הליכה ושבילי אופניים, סקי קיץ, רפטינג בנהר סאנן, מגלשות הרים אלפיניות, רחצה באגם לאונן ועוד. בגשטאד עוברת הרכבת הנופית גולדן פס, שנוסעת ממונטרה ללוצרן.www.gstaad.ch

מורן, Mürren ושילטהורן, Schilthorn
מורן הוא כפר הררי ציורי ששוכן למרגלות פסגת השילטהורן. מהמסעדה המסתובבת שבפסגה נשקף נוף מרהיב של 200 פסגות ו-40 קרחונים. בכפר אסורה תנועת מכוניות וניתן להגיע אליו ברכבל. סביב הכפר יש מסלולי הליכה רבים. www.muerren.chwww.schilthorn.ch/

לאוטרברונן, Lauterbrunnen
עמק מרהיב ביופיו למרגלות של שלוש הפסגות האדירות אייגר, מונש ויונגפראו, המפורסם ב-72 המפלים שבו. העיירה הקטנה לאוטרברונן היא נקודת מוצא מצוינת לטיולים באזור, בין היתר ליונגפראויוך ולשילטהורן. בקצה הכפר נמצא מפל שטאובך שנופל מגובה 300 מטר ובסמוך לכפר נמצאים מפלי טרומלבך הספירליים. http://www.mylauterbrunnen.com/

תון, Thun 
עיר נעימה ששוכנת לשפת אגם תון, עם רובע ימי ביניימי יפה וטירה מהמאה ה-12. ניתן לשוט באגם ולעסוק בספורט מים. באזור יש מסלולי הליכה רבים, ומגוון גדול של פעילויות אתגר. מומלץ להעפיל ברכבל לפסגות סטוקהורן ונידרהורן.  www.thunersee.ch

גרינדלוולד, Grindelwald
כפר סקי ונופש למרגלותיו של הר אייגר, עם נופים מרהיבים מכל עבר. מגרינדלוולד ניתן להעפיל להר פירסט ברכבל הארוך באירופה, לנסוע ברכבל ליונגפראויוך, לטייל בקניון הקרחון (גלטשר שלוכט) שבקצה הכפר וללכת ב-300 קילומטר של מסלולי הליכה באזור. כמו כן יש בכפר פעילויות ספורט אתגרי רבות. www.grindelwald.ch

לוקארנו, Locarno
עיירה על שפת אגם מאג'ורה עם רובע עתיק יפה, כיכר מרכזית תוססת והרבה פארקים מטופחים. העיר מפורסמת בפסטיבל הסרטים הנוצץ שמתקיים בה מדי קיץ.www.ascona-locarno.com/

אסקונה, Ascona
עיירת נופש יוקרתית על גדת אגם מאג'ורה, עם רובע עתיק ציורי ומלא חיים וטיילת ארוכה לאורך האגם. מאסקונה כדאי לצאת לשייט באגם לעבר איי בריסאגו (Isole di Brissago), הגנים הבוטניים הצפים בלב אגם מאג'ורה.
 www.ascona-locarno.com

עמק ורצסקה, Verzasca
עמק יפה ורומנטי להפליא בו זורם נהר ורצסקה שצבעו ירוק אזמרגד. העמק מהווה בסיס מצוין לטיולי הליכה באזור. 

בלינצונה, Bellinzona
בירת קנטון טיצ'ינו, שמפורסמת בשלושת המבצרים הימי-ביניימיים החולשים על העיר. בשבתות מתקיים במדרחוב של העיר העתיקה שוק ססגוני.  www.bellinzonaturismo.ch
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