
Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής στην Ελβετία (CERN)  
5ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (16-19 Ιαν. 2017)  

 
1η ημέρα : Δευτέρα 16/01/2017  
ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΒΕΡΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ  

Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου (05.45 π.μ ξημερώματα 
Δευτέρας). Μεταφορά στο  αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη με την  
Aegean Airlines και συγκεκριμένα με την πτήση  A3826 08.25 π.μ. – 
10.10 π.μ. άφιξη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Ακολουθεί 
πανοραμική περιήγηση στην παλιά πόλη, τον Καθεδρικό και την 
εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του 
Ηλίου  Σόνενμπεργκ, και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου. 
Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο 
κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Στην 
συνέχεια αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη 
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 
ζωγραφισμένους σε ξύλο, ενώ το παλιό Δημαρχείο και το 
λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια 
χροιά. Τέλος, πριν την άφιξή μας στη Γενεύη και διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα φτάσουμε στην πανέμορφη πόλη 
της Βέρνης. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του 
ποταμού Άαρ, με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική 
αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α.  Αργά το 
απόγευμα θα φθάσουμε στην ευρύτερη περιοχή της Γενεύης στα γαλλικά σύνορα (πόλη Annemasse), όπου θα 
μεταβούμε  σε τοπικό  εστιατόριο  για δείπνο και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας (Ibis Styles Annemasse). 
Tακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα : 17 Ιανουαρίου 2017   
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN – ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΜΕΓΑΡΟ ΟΗΕ (Palais des Nations) 

Πρόγευμα εντός του ξενοδοχείου. Άμεση αναχώρηση για το ερευνητικό κέντρο του CERN, 
όπου θα ξεναγηθούμε από Έλληνες επιστήμονες του κέντρου (9.00-13.00). Το μεσημέρι 

ακολουθεί επίσκεψη στο 
Μουσείο του Ερυθρού 
Σταυρού, στη Γενεύη (14.00-
15.15). Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Μέγαρο του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
που βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι από τον Ερυθρό 
Σταυρό και θα ξεναγηθούμε στο 
Palais des Nations (16.00-

18.00). Τέλος μεταφορά στο εστιατόριο για δείπνο και στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 



3η ημέρα : 18 Ιανουαρίου 2017   
ΓΕΝΕΥΗ -  ΛΩΖΑΝΝΗ  -  VEVEU -  MONTREUX  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το πρωί επιστροφή στη Γενεύη και 
περιήγηση – ξενάγηση στη πόλη της Γενεύης.  Στη  παλιά πόλη  θα 
δούμε τον καθεδρικό Ναό, την ιστορική πλατεία της Γενεύης  (Place 
du Bourg–de Four), όπου καταλήγει ο μεγαλύτερος δρόμος της 
(Grand Rue). Επίσης θα περπατήσουμε στην ομορφότερη πλατεία 
της πόλης (Neuve) που περιστοιχίζεται από την Όπερα (Grand 
Theatre), το Μέγαρο Μουσικής (Conservatory of Music), κ.α.  Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη Λωζάννη  και  περιήγηση στα κυριότερα 
αξιοθέατα. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, το πάρκο 
MON REPOS με την αυτοκρατορική έπαυλη, την πλατεία Παλί με την 
κρήνη της Δικαιοσύνης, τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια, τον πύργο και 
τους κήπους του Ουσύ.  Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε το γύρο 
της λίμνης LEMAN, της μεγαλύτερης λίμνης της Ελβετίας. Διασχίζοντας 
τους περίφημους αμπελώνες του LAVAUX, θα θαυμάσουμε το Veveu με 
το κτίριο της NESTLE, και θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στον 
πασίγνωστο τόπο παραθερισμού Μοντρέ, που χαρακτηρίζεται 
ως Ελβετική Ριβιέρα, λόγω του ήπιου κλίματος του. Μια βόλτα στην 

παραλίμνια λεωφόρο (βουλεβάρτο) είναι αρκετή 
για να αισθανθείτε τη μεσογειακή ατμόσφαιρα που 
εκπέμπει, απολαμβάνοντας παράλληλα τα άνετα 
πάρκα με τα πολύχρωμα λουλούδια, τα πεύκα και 

τους φοίνικες.  Τέλος θα καταλήξουμε στη 
Γκρυγιέρ, που είναι μια πανέμορφη 
μεσαιωνική καστρούπολη. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο – διανυκτέρευση .   

 

4η ημέρα : 19 Ιανουαρίου 2017   
ΓΕΝΕΥΗ – ΣΑΜΟΝI – ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Άμεση αναχώρηση για  την Γαλλική πόλη του Chamonix (Σαμονί),  που βρίσκεται στη 
ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική 
παρουσία της οροσειράς του Λευκού Όρους (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. 
υψόμετρο. Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. 
Το Chamonix σήμερα είναι και οδικός κόμβος, αφού μέσω του τούνελ του Mont Blanc επιτυγχάνεται η 
πρόσβαση στην Ιταλία. Μέσω της διαδρομής αυτής θα φθάσουμε στο Μιλάνο, όπου μας περιμένει το 

αεροπλάνο της επιστροφής. Πτήση 
Α3665 της Aegean Airlines 17.10  – 
20.40 άφιξη στην Αθήνα.   

 

 


