


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (CH/1/20) 

PK 1 
Ratusz – dawna siedziba szkoły systemu Lancaster z 1830 r. 

Jaki napis widnieje nad Hotel de Ville (Ratusz)? 

PK 2 
Rycerski zamek z XII w. Płaskorzeźba nad przejściem. 

Ile herbów znajduje się między lwami? 

PK 3 
Ogród książęcy. Hotel dla owadów. 

Kto mieszka pod nr 5? 

PK 4 
Kamienica przy Rue de Rive 43. 

Który rok widnieje nad wejściem? 

PK 5 
Zdrój publiczny z kolumną zwieńczoną postacią rycerza w zbroi. 

Który rok widnieje na tarczy z herbem Nyonu? 

PK 6 
Narożna kamienica z wieżą zegarową. 

Ile zegarów umieszczono na wieży? 

PK 7 
Kamienica mieszcząca lokal La Couronne. 

Co znajduje się pod namalowaną koroną na szczycie budynku? 

PK 8 
Publiczny zdrój na placyku. 

Co znajduje się na szczycie ośmiobocznej kolumny? 

PK 9 
Rzeźba plenerowa z 2010 r. autorstwa Alaina Guichardota przedstawiająca potwora z jeziora Genewskiego. 

Z którego roku pochodzi mapa jeziora z wizerunkiem potwora, przedstawiona na tablicy informacyjnej? 

PK 10 
Zdrój publiczny z kolumną, na której umieszczono popiersie Le Pecheur. 

Który rok widnieje na kolumnie? 

PK 11 
Musee du Leman (Muzeum Jeziora Lemańskiego). 

Jaki duży eksponat znajduje się na terenie muzeum przed budynkiem? 

PK 12 
Fontanna na rondzie. 

Z ilu dysz tryska woda? 

PK 13 
Esplanada kasztanowców z pozostałością kolumn rzymskich. Pod nią od strony promenady grota z poidłem dla koni. 

Ile basenów tworzy wodopój? 

PK 14 
Brama św. Marii. 

W którym wieku została przebudowana? 

PK 15 
Wieża zegarowa. 

Z którego roku pochodzi? 

PK 16 
Świątynia Nyon – budowana w kilku etapach. Najstarsza jej część, romańskie prezbiterium, datowana jest na lata 1175-1200. 

Co wieńczy wieżę kościoła? 

PK 17 
Budynek szkolny z wieżą zegarową. 

Który rok widnieje nad wejściem? 

PK 18 
Dawny zdrój, obecnie pełni rolę miejsca do siedzenia. Na dawnym betonowym basenie umieszczono małe mozaiki. 

Ile mozaik przedstawia herb miasta? 

PK 19 
Budynek dawnej szkoły wyższej. 

Z którego roku pochodzi? 

PK 20 
Kamienica przy Rue Delaflechere 3. 

W którym roku została zbudowana? 

PK 21 
Zdrój publiczny. 

Który rok widnieje na kolumnie? 

PK 22 
Kamienica przy ulicy Bel-Air 5. 

Który rok widnieje pod zegarem? 

PK 23 
Kamienica przy Rue de la Gare 4. 

Jaki muzyk urodził się w tym domu? 

PK 24 
Zdrój publiczny na placu Zamkowym. 

Który rok widnieje na kolumnie? 
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