عريب  -إنجليزي
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الوصول إلينا
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ACCESS

Furka
(Luzern, Gotthard)

Lötschberg
(Bern, Zürich)

(Lausanne, Genève)

Leukerbad

Crans-Montana

Visp

Brig

Sierre
Sion

Valais

Martigny
1

Europe

Forclaz
(Chamonix)

Verbier

3

BY PLANE

BY CAR

Austria
Basel

France
Genève

Bern

Zürich

Suisse
Lugano

Sion

> Take the A9 motorway to Sierre, then head towards
Crans-Montana (15km)
> Over the Forclaz 1 and Simplon mountain passes 2
and through the Great St Bernard tunnel 3
> By car-carrying shuttle train through the Lötschberg   4
(Kandersteg-Goppenstein), Simplon 5 (Iselle-Brig)
and Furka 6 (Realp-Oberwald) tunnels

BY TRAIN www.cff.ch
> Switzerland: Direct connections from Basel, Bern,
Geneva/airport, Lausanne and Zurich/airport (Sierre station)
> Europe: Fast connections across the whole European network
via Milan or Paris (TGV Lyria) (Sierre station)
BY FUNICULAR www.cie-smc.ch

Direct access from Sierre twice hourly
(non-stop: 12 mins / all stops: 20 mins)

BY BUS www.cie-smc.ch - www.carpostal.ch
Sion station: ~45 mins
Sierre station: ~35 mins
Free shuttle bus service throughout the resort

Milano
Italy

BY TAXI

Sion station
Sierre station

2

5

Simplon
(Milano)

Zermatt

Gd-St-Bernard
(Torino, Milano)

Geneva:
180km
Zurich:
300km
Milano Malpensa: 220km
Sion (regional):
30km

Germany

Saas-Fee

بالطائرة

كيلومرت180
جينيف
 كيلومرت300
زيوريخ
 كيلومرت220 ميالنو مالبينسا
 كيلومرت30 سيون مطار محيل

بالسيارة

15  الرسيع إىل مدينة سيري ومنها إىل كران مونتانا عىل بعدA9 > خذ طريق
3  ونفق جريت برينارد2  وممر جبل سيمبلون١ > من الفوريكالز
 ونفقي ريالب6  وفوركا5 إىل سيمبلون4 > بالسيارة وقطار لوتشبريج
وأوبريفالد
www.cff.ch بالقطار
 خطوط مبارشة من بازل وبرين ومطار جينيف حتى محطة سيري:> سويرسا
 خطوط القطارات الرسيعة من أية مدينة يف أوروبا إىل محطة ميالنو:> أوروبا
أو باريس ومنها إىل محطة سيري
www.cie-smc.ch )بالفينيكوالر (العربات الجبلية
 دقيقة للرحلة12 خط مبارش من محطة سيري رحلة كل نصف ساعة وتستمر
 دقيقة باملحطات20املبارشة و
www.cie-smc.ch / www.carpostal.ch بالباص
 دقيقة45 :من محطة سيون
 دقيقة35 :من محطة سيري
يوجد باملنتجع خدمات مجانية للباصات

بالتاكيس

من محطة سيون للقطارات
من محطة سيري للقطارات
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إن موقع منتجع كران مونتانا املميز والقريب
من معظم األماكن السياحية واملثرية لإلهتامم يف
سويرسا ميكن ضيوفه وزائريه من القيام برحالت
 ولن يستغرق األمر سوى،يومية خارجية رائعة
 إن قيامك برحلة يومية والعودة ملكان.وقت قليل
.إقامتك يف كران مونتانا أمر سهل ويسري

Glacier d’Aletsch*
1h45

Chamonix
Mont Blanc
1h30

Gstaad
2h

Château de Chillon
1h

Genève
2h15

Zermatt
Matterhorn
1h30
Chaplin’s
World
1h20

Montreux
1h15
Berne
2h

Lavaux*
1h15

Interlaken
2h15

Lausanne
1h30

Lucerne
3h

* UNESCO World Heritage

* مواقع مصنفة للرتاث عاملي تبعاً ملنظمة اليونسكو

Zurich
3h

Milan
2h30

Crans Montana is so close to most of the best
points of interest of Switzerland! With such an
easy access to the resort, you are quickly on
your way to amazing day excursions. Visit these
incredible places and come back to resource
yourself in the Alpine nest of Crans-Montana.
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الطبيعة

هنا سوف تستمتع بلمسات املنطقة األلبية وجبال األلب املثرية ،الطبيعة هنا
رائعة ومضيافة .تنفس بأنقى هواء يف منطقة األلب كلها ،واستمتع برائحة الغابات
الصنوبرية وبذلك البساط األخرض من األعشاب الجبلية املزينة بالورود واألزهار
الجميلة األلوان .سوف تقابل أبقارنا السوداء املنترشة فوق املراعي الخرضاء ،سوف
تستمتع باملناظر البانورامية الرائعة لقمم الجبال املحيطة باملنتجع تكللها الثلوج
البيضاء يف مشهد مهيب خاصة ساعة الغروب.

Nature

Get the Alpine feeling ! Nature is awesome and generous. Breath the purest
air of the Alps, smell the perfume of the pine forest, stroll the green pastures
covered by the colourful flowers, meet our beautiful original black cows and
let yourself carried away by the panoramic view over the highest peaks of
the Alps
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The glacier

Enjoy an incredible experience when you explore the immense expanse of
ice that is the Plaine Morte Glacier, as well as the panoramic views unveiled
before you, over the 4,000 metre plus mountaintops. Enjoy the cool air and
this unique landscape on a summer hike at 3,000 metres. Free WIFI in the
restaurant at the top: www.mycma.ch

األنهار الجليدية

Plaine استمتع بتجربة رائعة عندما تستكشف تلك املساحة الكبرية من الجليد يف
 وتلك اإلطاللة الرائعة واملناظر الطبيعية الخالبة التي ستشاهدهاGlacier Morte
ً استمتع أيضا. مرت فوق سطح البحر والقمم األلبية الشهرية4000 من عىل ارتفاع
بالهواء البارد النقي وبجامل فصل الصيف ومامرسة رياضة امليش يف مروجه الخرضاء
 واي فاي مجاين داخل املطعم املوجود عىل القمة. مرت3000 عىل ارتفاع

www.mycma.ch
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املياه

أن القيام بجولة عىل أحد حواف املجاري املائية ويف أجواء جبال األلب الرائعة تعترب
وال شك تجربة أخرى رائعة ال تقل جامالً وروعة عن سابقتها ،سوف تستمتع أيضاً
مبشاهدة أحد مساقط املياه «الشالالت» أو التنزه عىل طول شواطئ الزنهار أو
البحريات ومامرسة العديد من الرياضات املائية أو الصيد أو التمتع مع أصدقائك
بالعديد من األلعاب املائية وركوب البداالت ولعبة «امليني جولف» املائية.

Water

In a magnificent Alpine setting, stroll along the water’s edge following one of
our ‘bisses’ (irrigation systems) or have fun in our waterfalls, rivers or lakes.
As well as swimming, you can also enjoy many other water activities, such
as paddleboarding, pedalos, wakeboarding, waterfall adventure, fishing or
minigolf by the water, to name but a few.
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Outdoor activities

The Crans-Montana region offers a wide choice of outdoor activities. Cycle
hire, fun forest, an adventure park in the trees, paintball, minigolf, horse
riding, beach volleyball, fishing, treasure hunts, paragliding, monster-scooter,
fat bike are just a few of the summer activities. Picnic areas and playgrounds
for little ones are also there to share special family times. Don’t miss helping
with traditional cheese-making in one of our Alpine pastures.

أنشطة رياضية يف الهواء الطلق

توفر منطقة كران مونتانا العديد من الفرص ملامرسة عدد كبري من الرياضات
الخارجية مثل ركوب الدراجات والسري يف الغابات وامليني جولف وركوب الخيل
والكرة الطائرة الشاطئية وصيد األسامك والطريان الرشاعي والعديد من الرياضات
 ويوجد العديد من أماكن التخييم.الصيفية التي يحب مامرستها يف الهواء الطلق
 وال يفوتك املساعدة يف صنع أقراص الجنب.للعائالت ومالعب األطفال املجهزة
.التقليدية التي برع يف صنعها سكان املنطقة
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Family resort

Crans-Montana, a certified «Family Destination», is a paradise for families.
Bibi, the family mascot, welcomes children to his house for entertainment
and games on the banks of a lake, where inflatables on the water are a
delight for children. Explore the Squirrel Path, and don’t forget to take a few
nuts with you, which they’ll eat out of your hands. Set family challenges at the
minigolf and bowling alley, or set off to search for Bibi’s treasure around the
resort. In Crans-Montana, young and old alike will find what they’re looking
for amongst the wide range of activities especially for families.

منتجع عائيل

تم تصنيف منتجع كران مونتانا كوجهة مثالية للسياحة العائلية ويعترب جنة العائالت
 أو التميمة األرسية والتي ستدعوهم لزيارتهاIBIB سيكون يف استقبال أطفالهم
 سوف.واللعب معها عىل ضفاف بحرية املنتجع التي تم تجهيزها إلستقبال األطفال
 وال تنسوا «املكرسات» ألن السناجيب،يستمتعون أيضاً باكتشاف مسار السنجاب
 سوف تستمتع األرسة بامليني جولف والبولينج ويبحثون عن.سيأكلونها من أيديكم
. فقط يف كران مونتانا يتشارك الجميع كبارا ً وصغارا ً يف التمتع بكل األنشطة.كنز بيبي

Get ready for
global success.
Your career knows
no boundaries.

INTERNATIONAL
SUMMER CAMP MONTANA
SWITZERLAND

International Summer Camp Montana is a privately owned
and operated camp in the Swiss Alps for boys and girls
from all over the world, from 8 to 17 years of age.
For over 50 years, International Summer Camp Montana
has employed European traditions in the development of
physical and intellectual achievement.
With five campuses across four continents, Les Roches is the most
global and entrepreneurial hospitality management school. Our
innovative undergraduate and graduate programs prepare you with
the business skills to bridge worlds.

The philosophy of the camp is to provide both an outdoor
and healthy living experience, through sport, in a creative
and wholesome environment.Through the wide range of
activities offered, our campers are enriched in both mind,
body and spirit.

DISCOVER MORE:
/ E swissrecruitment@lesroches.edu
/ T +41 (0)21 989 26 89 / W lesroches.edu

SWITZERLAND
Tel: 0041 (0) 27 480 32 01 - www.leregentcollege.com
www.facebook.com/leregentcollege - www.twitter.com/leregentcollege

¡

SPAIN

¡

USA

¡

CHINA

¡

JORDAN

International Summer Camp Montana

Route de la Moubra 43 Case postale 369 3963 Crans-Montana 1 Switzerland
Tél. +41 27 486 86 86 info@campmontana.ch www.campmontana.ch
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مطاعم الوفرة والسخاء

سوف ينبهر الذواقة والباحثني عن الطعام الجيد والشهي مبا منلكه يف كران مونتانا
من مطاعم ،فمن بني املطاعم الفاخرة املصنفة بنجوم ميشالن واملطاعم الجبلية
سوف يتمتع زوار املنتجع بأشهى األطباق املحلية والعاملية ،من األسيوية حتى
اإليطالية والرشقية مرورا ً باملشويات والبيتزا والربجر .من املؤكد أن كل شخص سوف
يجد ما يبحث عنه ويشتهيه.

Restaurant galore

Gourmets will delight in the variety of gastronomy on offer, from mountain
huts offering traditional fare, to Michelin star restaurants, via burgers, grills,
Asian, Oriental and Italian restaurants, there is something for all tastes and
all appetites.
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Pastries, chocolate, and terrasses:
art-de-vivre mode

On the banks of a lake, in the mountains, in a mountain pasture or in the
street, make the most of the many terraces in Crans-Montana for a refreshing,
friendly break over a pastry. Most establishments offer wifi and some even
offer Shisha smoking on a terrace overlooking the mountains!

حلوى وشيكوالتة وجلسات لن تنىس

 وىف أعايل الجبال ويف األودية وأيضاً يف الشوارع سوف يستمتع،عىل ضفاف البحرية
 عدد كبري من هذه املقاهي تقدم.زوار كران مونتانا بتناول املرشوبات والعصائر
 سوف ميكنكم تدخني «الشيشة» أو األرجيلة يف.خدمة الواي فاي املجانية لضيوفها
.أماكن عديدة والتمتع بإطالالت جبلية رائعة
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Shopping

Some 120 shops and boutiques will delight shopping fans. Treat yourself in
the Rue du Prado, where you’ll find top luxury brands such as Louis Vuitton,
Moncler and Hermès, or browse the sport, souvenir, interior design or local
produce shop windows, everyone is sure to find what they’re looking for.

التسوق

، محل وبوتيك يقع معظمها يف شارع رو دي برادو120 ميكنكم التسوق ىف أكرث من
،سوف تجد أكرث املاركات العاملية شهرة وأناقة مثل لوي فيتو ومونكلري وهريمز
 سوف يجد كل ضيوف كران.كام ستجدون العديد من املصنوعات اليدوية املحلية
.مونتانا ما يبحثون عنه من مشرتيات وهدايا

 ويضم أربعة عرش جناحاً وغرفة لكل منها مدفأة وجاكوزي وتراس واسع له إطاللة،يرى فندق لوكران نفسه كواحة للسالم
 وله تراس جميل عىل شكل نصف، ويقدم مطعمه الحاصل عىل نجمة ميشالن قامئة طعام متميزة.جنوبية رائعة لجبال األلب
 وللمزيد من االستمتاع بالجو. أما قبو النبيذ فيضم تشكيلة كبرية من أفخر األنواع.قمر يتمتع بأشعة الشمس طوال النهار
املحيط يضم الفندق منتجعاً صحياً رائعاً به حامم سباحة خارجي وآخر داخيل وجاكوزي وحامم بخار تريك وساونا وصالة ألعاب
.” املتميزةMondes 5“ رياضية وعدة غرف لتلقي املساج ومعالجات

 مجموعة رائعة منMizuki  ويقدم مطعمه الجديد ميزويك كاكينوما.يقع الفندق يف موقع مميز يف قلب منتجع كران مونتانا
 سوف تتمتعون. سوف يستمتع ضيوفنا أيضاً مبجموعة من األطباق العاملية الكالسيكية يف الونج الفندق.األطباق اليابانية الشهية
.بأجمل إطاللة وأروع منظر من تراس فندق جواردا جولف وسبا ويعدكم بلحظات ال تنىس من السعادة واالسرتخاء

The hotel sees itself as a ha ven of peace, exclusive and unique. It offer 15 suites and rooms, each with a
terrace and view over the southern Alps, fireplace and whirlpool. On the catering side, the restaurant, with
its half-moon shaped sun terrace, married tradition and avant-garde culinary trends, with one star Michelin. Our vine cellar offers the biggest choice of open vine. Finally, to fully benefit from the restful mountain
surroundings, there is a complex entirely dedicated to well-being, with indoor and outdoor pool, Jacuzzi,
hammam, sauna, fitness and rooms with “5 Mondes” treatments.

The hotel occupies an exceptional location in the heart of Crans-Montana. Its new restaurant, Mizuki by
Kakinuma, serves authentic yet contemporary Japanese cuisine, with international classics served in the
Lounge. The terrace offers some of the best views around and the Guarda Golf Spa promises unforgettable moments of relaxation.

Phone +41 27 486 60 60 | info@lecrans.com | www.lecrans.com

Phone +41 27 486 2000 | info@guardagolf.com | www.guardagolf.com

Amadeus GVA644 – Galileo 98588 – Sabre 17340 – Worldspan 1644
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 مرت ويف منطقة خرضاء رائعة تم تحويل2112  فعىل ارتفاع.اكتشف ومتتع بإقامة فاخرة من نوع خاص يف منتجع كران مونتانا
. لفندق متميز له إطاللة رائعة عىل جبال األلبChetzeron محطة العربات املعلقة «جوندوال» القدمية يف منطقة شيتزيرون
سوف يستمتع نزالء وضيوف الفندق بلحظات ال تنىس مع غروب الشمس فوق قمم أشجار الغابات املحيطة والقمم الجبلية
.املغطاة بالثلوج

، واحدا ً من الفنادق القليلة ذات اإلطالالت الرائعة عىل جبال األلب السويرسيةL’Hostellerie du Pas de l’Ours يعترب فندق
 ويرحب الشيف فرانك ريناود كبري طهاة الفندق بضيوفه يف.ويضم الفندق خمسة عرش جناحاً متنوعاً ذات مساحات كبرية
ً يضم الفندق منتجعا..Bistrot des Ours  املصنف بنجمة ميشالن ومطعمL’Ours  مطعم الذواقة،مطعمي الفندق الرائعني
. به جاكوزي وصالة ألعاب رياضية وحامم سباحة خارجي وأخر خارجي وساونا وحامم بخار تريكl’Alpage صحياً يسمى

Discover an exclusive luxurious stay in Crans-Montana. At 2112 meters, located within the hiking area, the
old gondola station of Chetzeron has been renew into a unique design hotel with a stunning views over
the alps. Above the tree line you will sense a moment of sheer tranquilty as the sun sets and the silence
of the mountain.

L’Hostellerie du Pas de l’Ours, is one of those exceptional places facing the Swiss Alps. 15 junior suites
and suites feature oversized rooms. A Star in the house, the chef Franck Reynaud welcomes you in two
Restaurants, Gastronomic L’Ours, 1 Michelin star and the Bistrot des Ours. Wellness area, Spa l’Alpage with
Jacuzzi and fitness, an inside and outside pool with sauna and hammam.

Phone +41 27 485 08 00 | hotel@chetzeron.ch | www.chetzeron.ch

Phone +41 27 485 93 33 | pasdelours@bluewin.ch | www.pasdelours.ch

سوف يدللكم فندق كران امباسادور الذي يحتل موقعاً متميزا ً داخل منتجع كران مونتانا وله إطاللة رائعة عىل جبال األلب
 ويتيح هذا الفندق الفاخر لضيوفه الكثري االستمتاع بوقتهم واقامتهم وباإلضافة للفخامة التي يتميز بها.املحيطة باملنتجع
الفندق واملعاملة الرائعة التي يستقبل بها ضيوفه وحيوية األداء التي متيز العاملني فيه فإن الفندق يتيح لضيوفه ونزالئه التمتع
.مبنتجعه الصحي واالسرتخاء به طوال العام

 ويقع الفندق يف قلب منتجع كران مونتانا وتطل،يتمتع فندق رويال كران مونتانا بسمعة طيبة منذ افتتاحه من مثاين سنوات
 ويضم2102  وقد تم تجديد الفندق بالكامل يف عام.غرفه املوجودة يف الناحية الجنوبية عىل مناظر رائعة لجبال األلب
.مطعمني والونج بار ومنتجع صحي لالسرتخاء ويشرتك الجميع يف تقديم خدمة فندقية متميزة لضيوف الفندق ونزالئه

The Crans Ambassador Hotel imerses you in the heart of the Swiss Alps and provides you a breath taking
panoramic view of Crans Montana. As a privileged haven of serenity, this luxury sports resort provides
guests a cozy, timeless setting to unwind and indulge. Combining luxury, friendliness, vibrancy and performance, the hotel welcomes guests in search of wellness year round.

Located in the Heart of the Resort, the Hotel Royal was built up a great reputation since eighty years.
Its spacious south facing rooms offer a magnificent view overlooking the alps. Completely refurbished in
2012, personalized service, lounge bar, two restaurants, and Spa invite you to relax.

Phone +41 27 485 48 48 | info@cransambassador.ch | www.cransambassador.ch

Phone +41 27 485 95 95 | info@hotel-royal.ch | www.hotel-royal.ch

 من أكرب فنادق منتجع كران مونتاناThe Grand Hotel du Golf & Palace يعترب فندق وقرص جراند هوتيل دي جولف
Severiano . حفرة يسمى سيلفانو باليستو18  وهو فندق ألبيني فاخر يقع وسط ملعب جولف شهري به،فئة الخمسة نجوم
ً يضم الفندق منتجعا. وال يبعد الفندق سوى دقائق معدمدة عن وسط كران مونتانا حيث منطقة التسوق األنيقةBallesteros

 يف قلب منتجع كران مونتانا بالقرب من البوتيكات الجميلة التي تعرض أشهر املاركاتHotel Etrier يقع فندق دي إليرتير
 غرفة مؤثثة بأناقة وذات جو دافئ مريح باإلضافة60  يضم الفندق. وأيضاً بالقرب من املنطقة الرياضية ومركز املؤمترات،العاملية
.ملنتجع صحي متميز به كل الوسائل الحديثة وحامم سباحة داخيل وآخر خارجي

The main 5 stars Hotel & Spa in Crans-Montana. The Grand Hotel du Golf & Palace is a traditional deluxe
alpine hotel located on the18th holes golf course Severiano Ballesteros and at a walking sistance of the
center and the shopping area of Crans - Heated indoor swimming-pool and Spa. The hotel propose several apartments & chalets in Crans-Montana with or without hotel services.

Close to Crans-Montana’s most beautiful boutiques, the sports facilities and the congress center, the Hotel Etrier offers you up-to-date wellness facilities including indoor and outdoor pool. Hotel Etrier offers a
capacity of 60 rooms in an elegant and cocooning atmosphere.

Phone +41 27 485 42 42 | info@ghgp.ch | www.ghgp.ch

Phone +41 27 485 44 00 | info@hoteletrier.ch | www.hoteletrier.ch

. ويتيح الفندق لضيوفه اإلقامة يف غرف فندقية وشاليهات مع أو بدون خدمات فندقية.صحياً به حامم سباحة داخىل مدفأ

 بديكورات حديثة أنيقة وتطل هذه الغرف عىل جبال األلب وهو فندق مثايل إلقامة العائالت واإلقامات24 تم تجديد غرفنا الـ
املزدوجة ويقدم مطعمه مجموعة متميزة من األطباق املحلية واإليطالية وميكن لضيوفه التمتع مبنتجعه الصحي حيث
 يوجد. كام تتوفر العديد من املعالجات واملساج والعناية باليدين والوجه،يوجدحامم سباحة داخيل مدفأ وساونا وحامم بخار
.بالفندق واي فاي مجاناً وأماكن ملبيت السيارات

 مرت وله إطاللة جنوبية جميلة عىل1500  فهو يقع عىل ارتفاع، مبوقع فريدle Mont-Paisible يتمتع فندق لومونت بايسيبل
وادي نهر الرون وقريب من محطة العربات املعلقة ومسارات التزلج شتاء ومسارات امليش صيفاً حيث يستمتع الناس مبشاهدة
 ويقدم الفندق غرف مريحة وخدمات.القمم الجبلية الشهرية مثل الفيس هورن واملاترهورن واملوبال والعديد من القمم األخرى
. ويتميز بأسعارة التنافسية التي تتناسب مع الخدمات الراقية التي يقدمها2006 و1999 مميزة وقد تم تجديده بالكامل عامي

Our 24 rooms are renovated in a modern style with view over the Alps. The hotel is perfect for families
or couples and our restaurant serves fine regional & Italian specialties. Guests have access to a fitness
center and wellness that offers a lot of treatments including massage, manicures and facials. Free Wi-Fi
and parking.

Imagine a south facing terrace, 1500m high, looking at the Rhone’s valley. A vast network of ski slopes in
the winter and walking ways in the summer are taking you up to 3000m, where the snows are eternal.
Facing you, the Weisshorn, the Matterhorn, the Mont Blanc on the right, and ten other famous peaks…
Hotel le Mont-Paisible offers you one of the best quality -price ratios of Crans-Montana. Entirely renovated
between 1999 and 2006, close to the cable cars and ski slopes, and at the departure of many great
hiking paths of Crans-Montana, Le Mont-Paisible offers you cosy and comfortable rooms and a service of
quality.

Phone +41 27 481 33 12 | art-vivre@bluewin.ch | www.art-vivre.ch

Phone +41 27 480 21 61 | info@montpaisible.ch | www.montpaisible.ch

 وتعترب شققنا.املساحة والراحة واالهتامم والرعاية بضيوفنا هو ما نتميز به يف فندق وشقق فندقية هيلفيتيا إنرتجولف
 أما ضيوفنا املنفردين ومن يحبون اإلقامة لفرتات قصرية فإننا،الفندقية مبساحاتها املتنوعة هى املكان املثايل إلقامة العائالت
 وتتميز كل غرفنا وشققنا الفندقية بإطالالت جبلية رائعة باإلضافة ملوقعه املتميز يف قلب منتجع.ننصحهم باإلقامة يف الفندق
. قناة تلفزيونية باللغة العربية20  الواي فاي بالفندق مجاين ويقدم لنزالئه.كران مونتانا وقريب من مراكز التسوق

 إن الراحة واالستمتاع هى التي تجعل من كران لوكرسي.ميكنكم تأجري شاليه ألبي فاخر مع التمتع بكافة الخدمات الفندقية
. إنه املكان املثايل لك ولعائلتك وأصدقائك للتمتع بسحر وجامل كران مونتانا. مكان مختلفCrans Luxury Lodges لودجيز
.هنا سوف تكون يف بيتك الثاين

Space, comfort and cordial attention are our strengths. Our fully equipped apartments of different sizes
are ideal for families. For couples and short stays, we recommend our charming hotel rooms. We are
centrally located and all our accommodations offer great mountain views, free Wifi and 20 Arabic TV
channels.

Rent a fabulous chalet with hotel services and enjoy the amazing view all the yearlong. Comfort is what
makes the difference at Crans Luxury Lodges. This is the perfect place to stay with your family or friends
and to enjoy all the charm of this wonderful region. Here you will find a real home away from home!

Phone +41 27 485 88 88 | info@helvetia-intergolf.ch | www.helvetia-intergolf.ch

Phone +41 27 480 35 08 | info@cransluxurylodges.com | www.cransluxurylodges.com
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Here some more tips!
Find more on Social Media:

Facebook:
www.facebook.com/cransmontana

Twitter:
www.twitter.com/cransmontana

Instagram:
www.instagram.com/cransmontana

AppMobile

Youtube:
www.youtube.com/cransmontanaresort

www.crans-montana.ch/app_mobile

Upload this app to be the 1st to know all about the resort

Book your stay at the best rate guaranteed on:
www.crans-montana.ch

More info on MySwitzerland.com:

www.myswitzerland.com/ar/crans-montana.html

Few more address:

Visit of a cheese factory:
Visit the Eco museum of Colombire:
Art at Fondation Pierre Arnaud:
Culture heritage at Musée des bisses:
Adventure, paint ball & cord park:

:ابحث عن الشقة التي تريدها مع أحد رشكاؤنا املحليني

alpage.corbyre@gmail.com
www.colombire.ch – info@colombire.ch
www.fondationpierrearnaud.ch
www.musée-des-bisses.ch
www.adrenatur.ch

Transportation

Train:		
www.cff.ch
For boats, bus and trains, get your Swiss Pass: www.swisstravelsystem.com

Find your apartment with these local experts :

Phone: +41 27 485 40 00
info@altitude-immobilier.ch
www.altitude-immobilier.ch

Phone: +41 27 485 93 85
locationvs@regierhone.ch
www.regierhone.ch

Phone: +41 27 481 2 560
crans-montana@interhome.ch
www.interhome.ch

Phone: +41 27 481 43 43
location@montanagence.ch
www. montanagence.ch

Phone: +41 27 481 27 02
vente@agencebarras.ch
www.agencebarras.ch

Book your transfer with our partners
to any place in Switzerland, France or Italy:
Swiss Eco taxi
www.swissecotaxis.ch
Emery Christian
www.vs600.ch
Mario Bus & limousines		
Aime Dolt Taxis
www.dolttaxis.ch
Poncic Limousine Service 5*
www.taxis-poncic.ch

info@swissecotaxis.ch
vs600@bluewin.ch
mario.ferraro@bluewin.ch
dolt@bluewin.ch
d.poncic@netplus.ch

+41
+41
+41
+41
+41

27 971 01 01
78 770 44 44
27 481 70 63
79 484 41 02
27 481 94 94

Phone: +41 27 481 5 656
locations@solalp.ch
www.solalp.ch
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