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Zürcher Spielzeugmuseum 

"1200 brinquedos antigos."

O Zürcher Spielzeugmuseum (Museu do Brinquedo de Zurique ), que se

encontra no quinto andar de uma casa em um dos bairros mais antigos de

Zurich, contém mais de 1200 brinquedos antigos de toda a Europa. Os

mais antigos remontam ao século 18 chegando porém a coleção chega

até os brinquedos produzidos no século 20.A coleção de brinquedos

reflete a história e a cultura dos tempos a que pertencem. Para mais

informações, veja a página de internet.

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

spielzeugmuseum-slc.ch/

 info@spielzeugmuseum.ch  Fortunagasse 15, Zurique

 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, Zurique

 by Roland zh   

Kunsthaus Zürich 

"A melhor coleção de arte na Suíça."

O Kunsthaus Zurique abriu em 1910 e considera a sua abundância de

peças do séculos 19 e 20 o destaque da sua coleção. Muitas vezes

estendidas, esta é inegavelmente uma das coleções mais importantes da

Suíça, uma vez que possui um grande número de obras Dadaístas, bem

como obras de Chagall, Mondrian, Munch e outros mestres. Quem curte

artistas impressionistas ficará satisfeito em encontrar duas das melhores

pinturas Monet aqui. A arte moderna não é esquecida, com obras de

Beuys, Baselitz e Bacon se fazem presente. A coleção inteira é fixada por

fora de uma enorme exposição do prêmio Alberto Giacommetti de

fotografia. O Kunsthaus permite uma grande quantidade de discussões

visto que sustenta por um longo tempo suas exposições temporárias. Na

entrada você encontrará uma elaborada livraria de arte.

 +41 44 253 8484  www.kunsthaus.ch  info@kunsthaus.ch  Heimplatz 1, Zurique
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 by Juan Patlan on Unsplash   

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,

Zurique

 by Roland zh, upload on 14.

Februar 2009   

Chinagarten 

"A serenidade chinesa."

A parceira mais remotas da cidade de Zurique é a cidade chinesa de

Kunming. Obviamente que os verdadeiros parceiros se apoiam

mutuamente: Limmatstadt ajudou os chineses do sul na modernização do

seu abastecimento de água e em uma espécie de gesto de retorno eles

enviaram seus melhores jardineiros para Zurique com o trabalho de criar

um jardim imperial. Esta jardim muito tradicional foi inaugurado no

Outono de 1993, e funciona sob o nome de três amigos, no inverno. Este

nome vem dos seus pinheiros, das cerejas de inverno e dos bambus,

estão aptos a suportar as temperaturas de invernos. Lagos decorativos,

pequenas pontes, colinas onduladas e atraente pavilhões lhe dá uma

exótica sensação de paz e tranquilidade Não é de se surpreender que este

parque recebe cerca de 43.000 visitantes anualmente. Ele se situa no fim

da Zürich Horn (corno de Zurique) fica aberto todo ano, até o final de

outubro.

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

gsz/natur-_und_erlebnisraeume/chi

nagarten.html

 Bellerivestrasse 138, Zurique

 by Roland zh   

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, Zurique

 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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 +41 44 380 2162  www.tram-museum.ch/  info@tram-museum.ch  Forchstrasse 260, Zurique

 by Photones   

Museum für Gestaltung 

"O museu máximo."

Vinculado à Escola de Arte e Design, o Museu de Design mostra tudo

sobre arte, a centrado em torno dos temas : design, arquitetura,

comunicação Visual, cultura do cotidiano, fotografia e arte e mídia Todos

os anos, de seis a oito grandes exposições, bem como outras menores são

apresentados na galeria ou no hall do museu . O edifício em forma de L

com a sua "grave funcionalidade", remonta a 1933 e foi adicionado à lista

de Proteção ao Patrimônio da Suíça. No saguão, há um café e um

quiosque com livros, catões e diversos itens de designers. A sala de

cartazes mostra cartazes de exposições com diferentes temas.

 +41 43 446 6767  museum-

gestaltung.ch/de/

 welcome@museum-

gestaltung.ch

 Pfingstweidstrasse 96, Toni-

Areal, Zurique

 by roland zh   

Üetliberg 

"Zurich sob seus pés"

Deste este vantajoso ponto a cidade de Zurich fica muito acessível. O

Uetliberg pode ser alcançado em cerca de 20 minutosda principal estação

de comboios de Zürich. A viagem à altitude de 870 metros acima do nível

do mar vale a pena, já que oferece vista panorâmica da cidade e dos

Alpes. Você encontrará um parque infantil, restaurantes e um terraço

panorâmico lá em cima também. Toda a experiência é reforçada pelos

números da imaginação do artista Bruno Weber, que você vai encontrar

no Uetliberg. A partir do Uetliberg, muitos caminhos e trilhas Albis ridge,

que se estende ao longo de 15 quilômetros ao sul.

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

 by Roland zh   

Bruno Webers Weinrebenpark 

"Ótimas esculturas."

O artista suíço Bruno Weber tornou realidade a sua própria fantasia aqui.

Este escultor criou animais coloridos maiores do que eles são na vida real,

nos quais você pode subir, escorregar, sentar-se, ou mesmo criar! O

parque está cheio de criaturas que parecem ter saído de um conto de

fadas. Bruno Weber desejada partilhar o seu fabuloso trabalho artístico

com o mundo e, assim, abriu seu vinhedo ao público. Você encontrará

algumas das obras de Weber no topo do Uetliberg.

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

weber.ch

 Spreitenbacherstrasse,

Zurique

 by johnomason   

Zürichsee 

"Entre a cidade e os Alpes."

Construído pela Exibição Nacional Suíça em 1939 e pela Exposição de

Paisagismo de 1959, o Lago menor de Zurique está rodeado por uma

grande variedade de passeios, parques públicos, banhos e jardins.

Especialmente nos dias de feriados, o lago fica repleto de barcos, e suas

margens de pessoas que saem para um passeio ou um piquenique. De

abril a outubro, balsas regulares de passageiros e de automóveis operam

no lago. Viagens especiais podem ser agendadas durante o verão no

Bürkliplatz ,nas quais são oferecidas refeições, música, dança e noite

cruzeiros.

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