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Zürcher Spielzeugmuseum 

"1200 antieke speeltjes"

Het Zürcher Spielzeugmuseum (Zurich Speelgoed Museum) is gevestigd

op de vijfde verdieping van een huis in een van de oudste buurten van

Zurich en heeft meer dan 1200 stukken antiek speelgoed van over heel

Europa. Het oudste speelgoed hier is van de achtiende eeuw, en ze

hebben speeltjes van tot ver in de twintigste eeuw. De speelgoed collectie

reflecteerd de geschiedenis en de cultuur van de tijden waar ze bij horen.

Kijk op de website voor meer informatie.

 +41 44 211 93 05  www.xn--zrcher-

spielzeugmuseum-slc.ch/

 info@spielzeugmuseum.ch  Fortunagasse 15, Zurich

 by Christophe Repiso on 

Unsplash   

LUMAS 

"Aesthetic Photo Art"

A serendipitous meeting in 1996 led to Stefanie Harig and Marc Ullrich's

first collection of press photos. The creators celebrate and share their

passion for art with a well-curated portfolio of photographic artwork by

established and emerging artists as well as historical chronicles and

autographed original pieces. The four-storied establishment is the first of

the LUMAS brand to hit the Swiss art scene after making its mark in Paris,

London, New York and Germany. The minimalistic space is punctuated by

a thought-provoking and awe-inspiring repertoire that is a result of globe-

spanning travels and are available at affordable prices.

 +41 43 268 0330  ch.lumas.com/galerien/zu

erich/

 zuerich@lumas.ch  Marktgasse 9, Zurich

 by Roland zh   

Kunsthaus Zürich 

"De beste collectie in schone kunsten van

Zwitserland"

Het Kunsthaus Zurich werd geopend in 1910, en de grote hoeveelheid

Zwitserse kunst uit de negentiende en de twintigste eeuw wordt als het

hoogtepunt van de collectie bescouwd. De uitgebreide collectie is zonder

meer een van de belangrijkste van Zwitserland, met een hoop

Dadaistische werken, en werken van Chagall, Mondriaan, Munch en

andere meesters. Diegenen die houden van impressionistische artiesten

kunnen hier genieten van twee van de beste waterlelie schilderijen van

Monet. Maar er is ook aan moderne kunst gedacht, met werken van

Beuys, Baselitz en Bacon. De hele collectie begint met een enorme

tentoonstelling van Alberto Giacommetti en een fotografie prijs. Het

Kunsthaus zorgt voor een hoop discussie vanwege de vergaande tijdelijke

tentoonstellingen. Bij de ingang vindt je een goede kunstboekenwinkel.

 +41 44 253 8484  www.kunsthaus.ch  info@kunsthaus.ch  Heimplatz 1, Zurich
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Thermalbad & Spa 

"Relax With A View"

Rejuvenate your body and mind with a visit to Thermalbad & Spa. It

retains much of the century-old charm of Hürlimann brewery that formerly

occupied this building. Immerse yourself in the open-air thermal bath

while taking in 360-degree views of Zurich's breathtaking panorama. The

grotto indoors is a labyrinth of stone walls that are over a 100 years old.

Select from special treatments like body wraps and spa rituals that

promise a therapeutic experience.

 +41 44 205 9650  www.aqua-spa-resorts.ch/

en/thermalbad-spa-zurich

 info@thermalbad-

zuerich.ch

 Brandschenkestrasse 150,

Zurich

 by Roland zh, upload on 14.

Februar 2009   

Chinagarten 

"Chinese sereniteit"

De verst weggelegen partnerstad van Zurich is de Chinese stad Kunming.

Natuurlijk steunen echte partners elkaar. Limmatstadt heeft de Zuid

Chinese stad geholpen in het verbeteren van de watertoevoer en als dank

hebben de Chinezen hun beste tuinmannen gestuurd om te helpen met

het aanleggen van een Keizerlijke tuin. Deze traditionele tuin werd

geopend in de herfst van 1993 en heeft de naam 'Drie Vrienden in de

Winter' gekregen. De naam komt van de pijnbomen, de winter

kersenboom en de bamboe die er staan, en die vaak fit genoeg zijn om de

winterse temperaturen te weerstaan. Kunstzinnig aangelegde meertjes,

kleine bruggetjes, rollende heuvels en aantrekkelijke paviljoens geven de

plek een exotische sfeer van rust en vrede. Het is niet zo verwonderlijk dat

deze plek jaarlijks 43000 bezoekers ontvangt. Het park ligt aan het eind

van de Zürich Horn, en is bijna het hele jaar door geopend, tot het eind

van october.

 +41 44 380 3151  www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/

gsz/natur-_und_erlebnisraeume/chi

nagarten.html

 Bellerivestrasse 138, Zurich
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Zürichhorn 

"End Point Of Park"

The horn represents the south end of the sprawling park that leads out of

Zürich's city center, along the Zürichsee. A river delta formed by the

Hornbach stream, the landscape has evolved tremendously over the years

into what is today a recreational hub. In summer, boat rides can be availed

to the right bank of the lake for stunning views of the Alps towering over

the verdant scenery. The park has a weather-permitting open-air cinema

and is very popular among locals. At its end you'll find the sea-side

swimming pool, Strandbad Tiefenbrunnen. Don't skip a stroll on the China

Garden, a famous gift from Zürich's twin city Kunming, on location.

 +41 43 499 1570  Dufourstrasse 142, Zurich

 by Roland zh   

Zürich Tram Museum 

"Evolution off the Tram Network"

Dedicated to the lifeline of Zurich's public transport system, the Tram

Museum is a testimony of the city's urban development through the times.

Occupying a former tram depot, the historic space houses a well-

preserved collection of documents, archives and photographic evidence

that trace the country's economic trajectory and industrial evolution.

Witness tram cars built in the 20th Century, including the oldest vehicle

dating back to 1897, as well as engines, authentic uniforms, ticket

machines and model layouts. Take home unique postcards and souvenirs,

along with a guaranteed memorable experience.
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Museum für Gestaltung 

"Museum Must"

Het Museum voor Design is verbonden met de School voor Kunst en

Design en showt alles over kunst. De meeste aandacht gaat uit naar de

themas Design, Architectuur, Visuele Communicatie van de Dagelijkse

Fotografie, en Kunst en de Media. Elk jaar worden er zes tot acht grote

tentoonstellingen, en een aantal kleinere lobby tentoonstellingen

gepresenteerd in de galerie of de lobby. Het L vormige, functionele

gebouw is van van 1933 en is toegevoegd aan de Zwitserse erfgoed lijst.

In de lobby is een cafe en een kiosk met boeken, kaarten en meerdere

cadeau artikelen. In de Poster Kamer zie je postertentoonstellingen met

meerdere themas.

 +41 43 446 6767  museum-

gestaltung.ch/de/

 welcome@museum-

gestaltung.ch

 Pfingstweidstrasse 96, Toni-

Areal, Zurich
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Üetliberg 

"Zurich aan je voeten"

Vanaf dit uitzichtpunt ligt Zurich aan de voeten van de bezoeker. De

Uetliberg kan je in twintig minuten bereiken vanuit het treinstation van

Zurich. De rit naar een hoogte van 870 meter boven zeeniveau is de

moeite waard want het biedt een geweldig uitzicht over de stad en de

Alpen. Je vindt hier een speeltuin voor kinderen, een restaurant en een

panoramaterras. De hele ervaring wordt nog versterkt door de imaginaire

figuren van de artiest Bruno Weber, die je kan zien op de Uetliberg. Vanaf

de Uetliberg lopen een hoop wandelpaden naar de Albisrichel die zich 15

kilometer naar het Zuiden uitstrekt.

 +41 44 215 4000 (Tourist Information)  info@zuerich.com  Off Uetliberg 660, Zurich

 by Roland zh   

Bruno Webers Weinrebenpark 

"Geweldige beeldhouwwerken"

De Zwitserse artiest Bruno Weber heeft zijn eigen droom werkelijkheid

gemaakt. Deze beeldhouwer maakt enorme, kleurrijke dieren waar je op

kan klimmen, doorheen kan lopen en af kan glijden! Het park staat vol

dieren die eruitzien alsof ze zo uit een sprookje zijn weggelopen. Bruno

Weber wilde zijn geweldige kunst delen met de wereld en heeft daarom

zijn wijngaard voor het publiek geopend. Je vindt een aantal van Webers

werken op de top van de Uetliberg.

 +41 44 740 0271  weberpark.ch/  skulpturenpark@bruno-

weber.ch

 Spreitenbacherstrasse,

Zurich
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Zürichsee 

"Tussen de stad en de Alpen"

Mede door de 'Swiss National Exhibition' in 1939, en de 'Landscaping

Exhibition' van 1959, is het lagergelegen Zurich meer omringd door een

groot aantal promenades, parken, baden en tuinen. Vooral op nationale

feestdagen krioelt het op het meer van de bootjes, en zitten de bankjes

vol mensen die hier zijn gekomen voor een wandeling of een picknick.

Van april tot october ir een een veerpond service voor autos. Speciale

excursies kunnen geboekt worden bij Bürkliplatz. Ze bieden maaltijden,

muziek, dans en nachtelijke boottochten.

 +41 44 215 4000 (Tourist Information)  Lake Zurich, Zurich
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