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GENEVA:
A REAL GEM

CENEVRE, AZAMETLI GÖLÜNÜ
ÇEVRELEYEN MUHTEŞEM DAĞ
MANZARASIYLA AVRUPA’NIN KALBINDE
EŞSIZ BIR YER TUTUYOR. BU ZARIF
ŞEHIR DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN
GELEN ZIYARETÇILERINE UNUTULMAZ
DENEYIMLER VADEDIYOR.

OCCUPYING A PRIME LOCATION IN THE
HEART OF EUROPE WITH ITS STUNNING
LAKE SURROUNDED BY GORGEOUS
MOUNTAIN SCENERY, GENEVA IS A
CITY FULL OF ELEGANCE OFFERING
UNFORGETTABLE EXPERIENCES TO ITS
WORLDWIDE VISITORS.
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Etkileyici Çiçek Saati ve şehrin ünlü sembolü 140
metrelik Jet d’Eau’ya hâkim harika manzarasıyla
gölün yanı başındaki yemyeşil Jardin
Anglais şehri keşfetmeye başlamak için ideal
noktalar. Jardin Anglais’ten kısa bir yürüyüşle
ulaşabileceğiniz, XII. yüzyılda inşa edilmiş St.
Peter Katedrali’nin kulelerinden nefes kesici
panoramik manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Hemen yakınlardaki Place Bourg-de-Four eski
şehir merkezinin tam kalbinde yer alıyor ve
Cenevre’nin en eski meydanı. Hoş terasları ve
kafeleri, kahve molası için burayı tercih etmiş
insanlarla dolup taşıyor. Aynı derecede etkileyici
ve ziyaret edilmeyi hak eden bir başka yer de Parc
des Bastions. Kentin merkezindeki bu iç açıcı
parkta Reform Duvarı’nı da görebilirsiniz.
Kültür meraklıları, günümüz İsviçre çağdaş
sanatının nabzını tutan Quartier des Bains
bölgesine uğramalı. Şehir merkezindeki Quartier
des Bains Association, 10 galeriye ve beş
kültür merkezine ev sahipliği yapıyor ve dahası
buralarda ilginç sergiler yer alıyor. Mutlaka
görmeniz gereken en ünlü iki yer Mamco
(Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi) ve Centre
d’art Contemporain Genève. Mimariye özel ilgisi
olanlar, şehrin ana yapılarını keşfederek 850 yıllık
bir mimarlık tarihi yolculuğuna çıkabilecekleri
özel turlara da katılabilirler.
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The verdant Jardin Anglais along the lake with
its impressive Flower Clock and great views of
the city’s famous symbol, the 140-meter-high
Jet d’Eau is an ideal spot to start discovering
the city. Just a short distance away is St. Peter’s
Cathedral, built in the 12 th century and offering
breathtaking panoramic views from its towers. The
lovely terraces and buzzing cafés of the nearby
Place Bourg-de-Four, Geneva’s oldest square at
the center of the Old Town gather the crowds
for a coffee break. Equally pleasant and worth
visiting is Parc des Bastions, a delightful park in
the heart of the city where one can also find the
Reformation Wall.
Culture aficionados should head to the Quartier
des Bains area, which is considered to be the
main platform for Swiss contemporary art
nowadays. Based in the center of the city, the
Quartier des Bains Association consists of 10
galleries and 5 cultural institutions, which hold
intriguing exhibitions. Two of the most prominent
institutions worth visiting are Mamco (Museum of
Modern and Contemporary Art), and the Centre
d’art Contemporain Genève. For those mostly
interested in architecture there is a private tour,
which navigates visitors through 850 years of
architectural history while discovering the main
sites of the city.

Cenevre aynı zamanda saat yapımındaki ustalığıyla
da biliniyor. 500 yıllık bir saatçilik tarihi olan
şehrin bu zanaatının geçmişini incelemeye, Patek
Philippe Müzesi’nde sergilenen, XVI. ila XIX.
yüzyıllar arasından kalma etkileyici saatlerden,
müzik kutularından ve minyatür portrelerinden
başlayabilirsiniz. Müzenin yer aldığı dört katlı bina,
XX. yüzyılın başlarında inşa edilmiş ve şehrin
saatçilik tarihinin göstergesi bir sembol hâline
gelmiş.

Geneva is strongly linked to the excellence of
watchmaking, which counts five hundred years
of history. Witness this outstanding heritage
by visiting the Patek Philippe Museum with its
impressive display of watches, musical automata
and portrait miniatures from the 16 th to the 19 th
centuries. The four-story building where the
museum is housed dates back to the early 20 th
century and is a landmark strongly connected to
the history of watchmaking.

Barış Başkenti olarak da bilinen Cenevre,
Birleşmiş Milletler’in yanı sıra 200’den fazla
uluslararası kurumun Avrupa ana merkezine ev
sahipliği yapıyor. Şehrin beynelmilel atmosferini
tam anlamıyla deneyimlemek için Cenevre insanî
yardım hareketinin hikâyesini öğrenebileceğiniz
Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Müzesi gibi
yapıları ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret listenizde
yer alması gereken bir başka yer de tabii ki CERN.
Nükleer araştırma alanında örnek teşkil eden bu
Avrupa kurumu aynı zamanda World Wide Web’in
de (İnternet Sunucuları Ağı) doğum yeri.

Also known as the Capital of Peace, Geneva
hosts the European headquarters of the United
Nations and more than 200 other international
organizations. In order to feel its international
soul, one should visit landmarks such as the
International Red Cross and the Red Crescent
Museum where the fundamental story of the
Genevan humanitarian movement unfolds. Another
landmark worth visiting is CERN, the exemplary
European organization for nuclear research and
birthplace of the World Wide Web.
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Gastronomiye gelince… Şehrin gurme restoran
anlamında da bir hayli zengin olduğunu söylemek
gerekir. Michelin yıldızlı ve Gault & Millau
ödüllü 59 restoran, misafirlerine birinci sınıf bir
gastronomi deneyimi vadediyor. Restaurant Vieux
Bois ve Auberge du lion da yemek yiyebileceğiniz
sayısız harika seçenekten yalnızca ikisi. Armutlu
turta ve kurabiye, Cenevre’ye gelmişken mutlaka
denemeniz gereken tatlıların başında yer alıyor.
Bunlara ek olarak şehrin yerli üreticilerinin
hazırladığı, görüntüsü ve tadıyla sanat eserlerini
aratmayan özel çikolatalı ürünlerden de
tatmalısınız.

When it comes to gastronomy, there is an
abundance of gourmet restaurants within the
city, 59 of which boast Michelin stars and Gault
& Millau awards and guarantee a first-class
dining experience. Vieux Bois and Auberge du
lion are among the many excellent restaurants
that are available to visitors. Geneva pear tart
and pear rissole are two of the local desserts
one should try while in town, alongside the
exquisite chocolate creations prepared by local
chocolate artisans.
For a lively night out, Carouge with its
Mediterranean feeling and numerous popular
and restaurants is a perfect option.

Cenevre gecelerinin tadını çıkarabileceğiniz en
ideal yerlerden Carouge, Akdeniz atmosferini
soluyabileceğiniz bir bölge ve birçok ünlü restorana
ev sahipliği yapıyor.
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İsviçre’nin maceraperest ruhuna sadık kalan
Cenevre, açık hava aktiviteleri açısından
da birçok seçenek sunuyor. Şehre yakın
mesafede yer alan birinci sınıf kayak merkezleri
hareketli bir kış molası için en iyi tesislerle
donatılmış. Zermatt’tan Gstaad’a, Les 4
Vallées’den Chamonix’ye kadar birçok alternatif
misafirlerini şımartmayı bekliyor.
Su, Cenevre’nin önemli bir parçası ve bölgenin
doğal güzelliklerini keşfetmenin en iyi yolu
Leman Gölü ya da Rhone Nehri’nde tekne
turuna çıkmak. Birçok düzenli tur seçeneği
bulunuyor ama daha özel bir deneyim için özel
bir tekne turu ayarlayabilir ya da uluslararası
müşterilerine özel danışmanlık hizmeti sunan,
ünlü Private Members Club’ın Quintessentially
Lifestyle hizmetini tercih edebilirsiniz.
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Keeping true to the active spirit of the Swiss,
Geneva is a real wonderland when it comes to
outdoor activities. Top class nearby ski resorts
provide the best facilities for an active winter
break: from Zermatt to Gstaad and from Les 4
Vallées to Chamonix, it is guaranteed that you
will be spoiled for choice.
Water is an essential element of the city and
there is no better way to marvel at the area’s
scenery than boarding a cruise tour, either
along the shores of Lake Leman or along the
Rhone River. There are a number of scheduled
cruises to select from but for a more exclusive
experience you can arrange a private boat
cruise or you can opt for Quintessentially
Lifestyle, the leading Private Members Club
which offers an exclusive concierge service to
its international clientele.

Cenevre iş dünyası açısından da önemli bir
destinasyon ve uluslararası iş dünyası üzerinde
güçlü bir nüfuzu var. Birçok uluslararası kurumun
ve sivil toplum örgütünün yanı sıra uygun alt
yapısıyla da şehir, tarihin yazılışına birçok açıdan
tanıklık ediyor. Protestan reformuna liderlik
eden Jean Calvin’den ünlü Arjantinli yazar Jorge
Luis Borges’e kadar birçok ünlü simanın tarih
boyunca Cenevre’yi üs olarak tercih etmesi hiç de
şaşırtıcı değil. Yetenekli diplomat Charles Pictet-de
Rochemont’un da dediği gibi “Kalıcı olan bir şey
varsa o da Cenevre’nin hakikaten güçlü bir kent
olduğudur”.

Geneva is also a top location for business and is a
city that greatly affects the international business
world: with a strong presence of numerous
international organizations and NGOs and its
optimal infrastructure, this is the place where
history is written on many levels. It’s no wonder
that many famous and influential personalities
have chosen Geneva as their base throughout
history: from Jean Calvin who led the Protestant
Reformation and the famous Argentine author,
Jorge Luis Borges to the talented diplomat
Charles Pictet-de Rochemont who once said that
“What will certainly remain is the opinion that
Geneva is a true power”.
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GENEVA

Palais des Nations

District
De Nyon

ThononLes-Bains

Grand Théâtre de Genèva

C.C. Pays
De Gex

C.C. Bas-Chablais

1
2 2 3 2
Canton 1 3
1

C.A. Annemasse
Agglo

De Geneva
C.C. Pays
Bellegarden

1 L’Auberge du Lion d’Or

Place Pierre-Gautier 5 1223 Cologny

2 Restaurant Vieux-Bois

Avenue de la Paix 12
1202
3 Le Flacon

Rue Vautier 45 - 1227

C.C Du
Genevois

C.C. Arve
Et Saleve
C.C. Pays
Rochois
C.C. FaucignyGlieres

1 Mandarin Oriental Geneva

Quai Turrettini 1 - 1201

2 La Réserve Geneva

Route de Lausanne 301 - 1293
Bellevue
3 Hotel Beau Rivage

1 Bongénie, Luxury

Department Store
Rue du Marché 34

2 Bucherer

Quai du Mont Blanc 13

NASIL GİDİLİR?
Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Cenevre’ye her gün
karşılıklı seferler düzenliyor.
Bilgi için: turkishairlines.com
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C.C. Collines
Du Leman

Rue du Rhône 45

HOW TO GET THERE
Turkish Airlines has daily round-trip flights
between Istanbul and Geneva.
For information: turkishairlines.com

