
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERN- ΕΛΒΕΤΙΑ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου ημέρα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 στις 03:10 

ξημερώματα. Όποιος μαθητής έρθει καθυστερημένος υποχρεούνται οι γονείς τους να τον φέρουν στο 

αεροδρόμιο οι ίδιοι.Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση από το χώρο του σχολείου 3:45 π.μ. για 

το αεροδρόμιο.Παραλαβή των εισιτηρίων, παράδοση των αποσκευών και τέλος αναχώρηση για Ζυρίχη 

με την πτήση αριθμός  LX1843  στις 06:30 με τη SWISSINTERNATIONAL και άφιξη στις 08:20 ώρα 

Ελβετίας (2ω και 50λ). 

1η ημέρα 14-2-2019 

AΘΗΝΑ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΒΕΡΝΗ – ΑΝΝΕΣΥ  

 

8:20 (ώρα Ελβετίας) άφιξη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. 

Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στο Σαφχάουζεν όπου θα δούμε και θα μελετήσουμε  τους 

καταρράκτες του Ρήνου για να καταλάβουμε το ρόλο και τη σχέση της γεωλογίας και της 

διάβρωσης στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. 

11:00 αναχώρηση για την Πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη  

12.30 άφιξη στο ιστορικό μουσείο της Βέρνης και ξενάγηση στο τμήμα του Αϊνστάιν με στόχο να 

δούμε πώς η Φυσική συναντά την Ιστορία στο διάστημα μεταξύ  Πρώτου και  Δεύτερου 

Παγκοσμίου πολέμου.Ξενάγηση επίσης στο σπίτι του Αϊνστάιν για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτήν 

την σημαντική προσωπικότητα του 20ου αιώνα. 

14.30 ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βέρνης το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. 

17.30 αναχώρηση για το ξενοδοχείο στο Ανεσύ της Γαλλίας. 

19.30.20.00 άφιξη  στο ξενοδοχείο ,BESTHOTELANNECYcat 3***superior), τακτοποίηση στα 

δωμάτια ,δείπνο και διανυκτέρευση. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



2η ημέρα 15-2-2019 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN – ΑΝΝΕΣΥ : 

 

7:00 πρόγευμα εντός του ξενοδοχείου 

7:40 αναχώρηση για το cern 

8:30 άφιξη στο cern 

9.00-12.00  ξενάγηση στους χώρους του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, ερευνητικού κέντρου υψηλών 

ενεργειών, από Έλληνες επιστήμονες του cern. 

12.00 -14.00 γεύμα στο εστιατόριο του cern 

14.00-17.00 συμμετοχή των μαθητών στο SJCoolLAB του CERN όπου θα πραγματοποιήσουν, κατά 

ομάδες, πείραμα ανίχνευσης μιονίων , ως μικροί επιστήμονες-ερευνητές και θα ξεναγηθούν στο 

Globe και το Microcosm τις δύο εκθέσεις για την ιστορία, τα εργαλεία και τα επιτεύγματα του 

CERN. 

17.00 αναχώρηση για το Ανεσύ για να γνωρίσουμε την περιοχή διαμονής μας. 

18.00 άφιξη και ξενάγηση στο Ανεσί 

20.45 αναχώρηση και μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο, εκπαιδευτικό παιχνίδι για χαλάρωση και 

ανατροφοδότηση όσων μάθαμε και διανυκτέρευση. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3η ημέρα Σάββατο 16-2-2019 

CHAMONIX-  ΓΕΝΕΥΗ 

08.00: πρόγευμα  εντός του ξενοδοχείου  

08.30: αναχώρηση για το Σαμονί πάνω στο Λευκό Όρος «MontBlanc»  των Άλπεων για να 

ξεναγηθούμε σε ένα γεωλογικό φαινόμενο με πολύ μεγάλη σημασία για τη Γεωγραφία της 

Ευρώπης. 

10.00: άφιξη στο Chamonix και ξενάγηση στο διασημότερο θέρετρο των Γαλλικών Άλπεων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η επίσκεψη στο Σαμονί θα αντικατασταθεί με επίσκεψη και ξενάγηση 

στο Carouge, ένα προάστιο της Γενεύης με ιδιαίτερη Γαλλο- Ιταλική αρχιτεκτονική για να 

γνωρίσουμε την επίδραση της Ιστορίας και  τη διατήρησή της στη σύγχρονη εποχή. 

11.30: αναχώρηση για τη Γενεύη  

13.00: άφιξη στη Γενεύη  και σύντομο γεύμα. 



13:30 ξενάγηση στο μουσείο του Ερυθρού Σταυρού 

14:30  ξενάγηση στη πόλη της Γενεύης.  Στη  παλιά πόλη  θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό Ναό του 

St. Pierre, το σπίτι του Καποδίστρια , την ιστορική πλατεία της Γενεύης  ( PlaceduBourg – deFour) , 

το νησάκι του Ρουσώ ,την  πλατεία της πόλης (Neuve ) που περιστοιχίζεται από την Όπερα (Grand 

– Theatre)και  το Μέγαρο Μουσικής  ( ConservatoryofMusic). Θα δούμε το PalaisdeNations όπου 

στεγάζεται ο ΟΗΕ, το μουσείο της ιστορίας των επιστημών μέσα στο JardinBotanique, το  Μουσείο 

εθνογραφίας , το μουσείο ρολογιού PatekPhilippe, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, το 

ParkdesBastions με τον τοίχο της μεταρρύθμισης και τις γιγάντιες σκακιέρες, το Jetd’au (σήμα 

κατατεθέν της Γενεύης) και το Jardin Αnglais με το l’horlogefleurie (λουλουδάτο ρολόι). 

Στόχοςείναι να γνωρίσουμε την Ιστορία της Ελβετίας , την τεχνολογία των ρολογιών  και  μέσα από 

το μουσείο εθνογραφίας να γνωρίσουμε πολιτισμούς άλλων εθνών με στόχο τη διεύρυνση των 

γνώσεων των μαθητών και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αν όχι παγκόσμιας κουλτούρας . 

Επίσης στο μουσείο της ιστορίας των επιστημών οι μαθητές θα γνωρίσουν την εξέλιξη των 

εργαστηριακών οργάνων . Τέλος με την επίσκεψη μας στο σπίτι του Καποδίστρια επιθυμούμε να 

συνδέσουμε την ιστορία της Ελβετίας με την Ιστορία της Ελληνικής επανάστασης. 

19.00: αναχώρηση για το Ανεσύ . 

20.30: άφιξη στο ξενοδοχείο μας δείπνο , εκπαιδευτικό παιχνίδι για χαλάρωση και 

ανατροφοδότηση όσων μάθαμε και διανυκτέρευση 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4η μέρα: Κυριακή 17/2:  Γύρος λίμνης Λεμάν 

ΛΩΖΑΝΝΗ – ΒΕΒΕ – ΜΠΡΟΚ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  -  ΜΟΝΤΡΕ – ΕΒΙΑΝ   

07.45: Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

08.30: Αναχώρηση για την πόλη της Λωζάννης . την πόλη η οποία έπαιξε ρόλο στην Ιστορία της 

Ελλάδας με την υπογραφή της συνθήκης μετά την επανάσταση του1821 

10.00: Άφιξη και ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα . Θα δούμε την εκκλησία του Άγιου 

Φραγκίσκου, το πάρκο MON REPO με την αυτοκρατορική έπαυλη, την πλατεία Παλί με την κρήνη 

της Δικαιοσύνης, τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τον πύργο και τους 

κήπους του Ουσύ και το Σιτέ για να δούμε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και να κατανοήσουμε 

πώς η ανθρώπινη ευφυΐα, εφευρετικότητα και επιστήμη κατορθώνει να παρακάμψει ή ακόμα και 

να διορθώσει σχεδόν οποιοδήποτε βιώσιμο πρόβλημα. 

11.45: αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε το γύρο της μεγαλύτερης Λίμνης της Ελβετίας, της  

Λεμάν  για να γνωρίσουμε  μία  από τις  αλπικές λίμνες της Ελβετίας , να κατανοήσουμε  πώς 

διαμορφώνεται το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτή και πώς επιδρά στη ζωή των ανθρώπων. 

12.30: άφιξη στο BEBE.  Επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο Τσάρλυ Τσάπλιν  ( Chaplin’sWorld) 

για να γνωρίσουμε πώς συνδέονταν η Τέχνη με την Ιστορία και πώς επηρεάστηκαν η μία από την 



άλλη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου  

13.30: Αναχώρηση  για το χωριό Broc. Επίσκεψη  και ξενάγηση στο εργοστάσιο σοκολάτας Cailler 

της Nestle, για να γνωρίσουμε την επεξεργασία και την παραγωγή ενός  σημαντικού  προϊόντος 

συνδεδεμένου με την ιστορία και την παράδοση της χώρας . 

15.00: αναχώρηση για το  Μοντρέ. 

16.00: άφιξη και ξενάγηση στο Μοντρέ. 

17.30: Αναχώρηση για να περάσουμε και να θαυμάσουμε το κάστρο Chillon στο οποίο ο λόρδος 

Βύρων έγραψε το περίφημο ποίημά του 

18.15 : Άφιξη στο Εβιάν και ξενάγηση  στα ιαματικά λουτρά. 

19.00 : Αναχώρηση και  πέρασμα από το παραμυθένιο Yvoire  που μοιάζει αρχιτεκτονικά να έχει 

σταματήσει ο χρόνος στον 14ο αιώνα. 

20.30:Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο, πακετάρισμα, διανυκτέρευση . 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5η μέρα: Δευτέρα 18/2/2019 :   

Ανεσύ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ BEX – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ 

07.30: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Παίρνουμε τις αποσκευές από τα δωμάτια. 

08.00:  Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τα αλατωρυχεία του BEX , ένα μοναδικό 

γεωλογικό φαινόμενο. 

10.15: Άφιξη και ξενάγηση στα ορυχεία αλατιού για τον τρόπο εξόρυξης και επεξεργασίας του 

ορυκτού αλατιού. Στόχος είναι να γνωρίσουμε έναν άλλο τρόπο παραγωγής αλατιού. 

11.30: Αναχώρηση για την πόλη της Λουκέρνης . Ξενάγηση μέσα από το λεωφορείο στο 

Ιντερλάκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως λέει και το όνομά της 

13.45-14.00 Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη της Λουκέρνης, για να γνωρίσουμε την ιστορία της 

πόλης και την τέχνη της . Θα επισκεφτούμε την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε 

που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό 

Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. ( λιοντάρι της Λουκέρνης) 

16.30: Αναχώρηση για το τελευταίο μας προορισμό ,την πόλη της Ζυρίχης , την πόλη με το 

υψηλότερο βιοτικό επίπεδο παγκοσμίως. 

17.30:  Άφιξη  όπου θα ξεναγηθούμε στην παλιά πόληNiedererdorf, θα επισκεφθούμε τον γοτθικό 

ναό Fraumunster με τα περίφημα βιτρό του  MarkΣαγκάλκαι του  AugustoGiacometti τη ρωμαϊκή 

εκκλησία Grossmunster , η οποία έχει ανεκτίμητη ιστορική αξία καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην προτεσταντική μεταρρύθμιση, με τον πύργο Karlsturm με θέα στην πόλη και στις  Άλπεις, το 

Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου  Σόνενμπεργκ, και τους τροπικούς κήπους του 

Πανεπιστημίου. Θα περπατήσουμε στη  Μπανχόφστρασε (Bahnhofstrasse) η οποία 

συγκαταλέγεται στους πιο ακριβούς δρόμους του κόσμου και θα έχουμε ένα ελαφρύ γεύμα. Στόχος 



είναι να έρθουμε σε επαφή με την μεσαιωνική ιστορία της πόλης , την αρχιτεκτονική των ναών και 

την ιδιαίτερη τέχνη μέσα σε αυτούς και με το σύγχρονο της πόλης και του πολιτισμού της . ( 

εκκλησία Αγ. Πέτρου με το μεγαλύτερο ρολόι της Ευρώπης και λίμνη Promenade) 

19.30: Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της πόλης  

21.20 : πτήση  επιστροφής LX 1842  με την SwissInternational για Αθήνα 

01.30*: ( *της επομένης 19/02) άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος  επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή 

στο σχολείο. 

 

Συνοδοί καθηγητές: 

Αρχηγός : Κολλιάρος Κ.  Χρυσανθακοπούλου Κ.   

Μανώλογλου Ε. ,  Δανάσκος Φ. 


