
Khách Sạn nằm ngay trên Đường Biên Giới Pháp-Thụy Sĩ. 
 
 
Arbez Franco-Suisse một khách sạn 2 sao ở thị trấn nhỏ La Cure, cách Geneva, Thụy Sĩ hơn 8km về phía 
Bắc, vẫn là nơi nghỉ ngơi của dân trượt tuyết. Với lối kiến trúc Âu châu  cổ xưa Arbez Franco-Suisse  mang tới 
cho du khách cảm giác thích thú và ấm cúng của thời quá vãng. 
 
 

            
         Arbez Franco-Suisse được coi là khách sạn độc đáo thế giới. Biên giới chia đôi khách sạn Arbez Franco-Suisse.  
 
Điều đáng chú ý nhất ở Arbez Franco-Suisse chính là vị trí của nó: Đó là khách sạn duy nhất trên thế giới tọa 
lạc ngay trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp. Khắp nơi trong khách sạn từ phòng ăn, nhà bếp, cửa hàng bán 
đồ lưu niệm, hành lang, phòng ngủ, cầu thang… đều được chia đôi, mỗi bên thuộc lãnh thổ của một nước. 
  

Arbez Franco-Suisse có 2 loại phòng đặc biệt: Trong loại phòng thứ 
nhất, khách ngủ trên những giường thì đầu ở trên lãnh thổ nước Pháp 
mà chân lại ở trên đất Thụy Sĩ. Ở loại phòng kia, khách ngủ bên Thụy 
Sĩ nhưng đi toilette thì phải sang đất Pháp. Tất cả mọi nơi trong khách 
sạn đều mang bểu tượng của hai nước Pháp và Thụy Sĩ. 
  
Sở dĩ khách sạn Arbez trở nên đặc sắc nhất thế giới là vì hai chính phủ 
Pháp và Thụy Sĩ  vào năm 1862 đã thoả thuận thay đổi đường biên 
giới ở vùng thung lũng Dappes là nơi khách sạn tọa lạc. 
 

Ponthus, sở hữu chủ của một miếng đất nằm ngay trên đường biên 
giới đã nẩy ra sáng kiển xây ngay một khách sạn xuyên biên giới để 
thu hút những kẻ hiếu kỳ. Tháng 2 năm 1863, hiệp ước thay đường 
biên giới chính thức có hiệu lực thì tòa nhà 3 tầng của ông cũng vừa 
hoàn tất nên chuyện đã rồi, luật pháp phải công nhận nhà ông năm 
giữa hai quốc gia. Ponthus mở một quán rượu trên phần đất Pháp và 
một cửa hàng bán quà lưu niệm trên đất Thụy Sĩ ngay trong tòa nhà. 
Đến năm 1921, Jules – Jean Arbez mua lại tòa nhà này, biến nơi đây 
thành khách sạn đa quốc độc đáo và đặt lại tên cho nó là Arbez 
Franco-Suisse. 
  
Cũng chính do vị trí đặc biệt của khách sạn Arbez Franco-Suisse mà có nhiều giai thoại về nó, nhất là trong 
thời kỳ Chiến Tranh Thế Giới II. Khi đó, Pháp bị Đức chiếm đóng nhưng Thụy Sĩ lại trung lập. Quân Đức có 
thể tung hoành trên lãnh thổ Pháp nhưng lại phải tử tốn trên vùng đất Thụy Sĩ. Do đó khi tới khách sạn Arbez 
Franco-Suisse, quân Đức chỉ có thể cư ngụ trong những căn phòng nằm trên đất Pháp. Những người tỵ nạn 



Pháp lợi dụng sơ hở này để trốn trên tầng 2 của khách sạn. Vì cầu 
thang cũng bị đường biên giới chi phối nên quân Đức không thể đi lên 
lầu kiểm soát được. 
  
Cầu thang bị đường biên giới chia làm hai. 
  
Một điểm đặc biết khác là năm 1962, khách sạn Arbez Franco-Suisse 
đã được dùng làm nơi ký kết thỏa hiệp hòa bình Evian trao trả độc lập 
cho Algeria. 
 


