
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

1ηημέρα: Πέμπτη, 07-11-2019: ΑΘΗΝΑ- ΖΥΡΙΧΗ- ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ -ΒΑΣΙΛΕΙΑ -

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Συγκέντρωση  στις 03.00 πμ, στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο 

Κορυδαλλού επί της Γρ. Λαμπράκη, επιβίβαση στο τουριστικό λεωφορείο και μεταφορά στο 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος , πτήση για Ζυρίχη με την αεροπορική εταιρεία SWISS AIR 

INTERNATIONAL, αρ. πτήσης  LX 1843, ώρα αναχώρησης: 06.30 και ώρα άφιξης στη Ζυρίχη: 

08.20 τοπική. Επιβίβαση σε τουριστικό λεωφορείο από το αεροδρόμιο Ζυρίχης και άμεση 

αναχώρηση για Στρασβούργο. Καθ΄ οδόν θα 

κάνουμε στάση στο Σαουφχάουζεν Ελβετίας όπου 

βρίσκονται οι καταρράκτες του Ρήνου, οι 

μεγαλύτεροι της Ευρώπης και στη Βασιλεία 

Ελβετίας, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού 

Ρήνου, κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας, 

που  φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία της χώρας και είναι επικεντρωμένη στον πολιτισμό, 

καθώς σε αυτήν διεξάγεται κάθε Ιούνιο η σημαντικότερη αγοραπωλησία έργων τέχνης του 

κόσμου. Επίσκεψη στον υπέροχο καθεδρικό ναό (Μύνστερ), χτισμένο από κόκκινο ψαμμίτη 

με στέγη καλυμμένη με πολύχρωμα κεραμίδια.  

Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN STRASBOURG CENTRE (Rue de la 

Corderie, 67000 Strasbourg, Γαλλία τηλ:+33388109999). Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο του 

Στρασβούργου και διανυκτέρευση. 

 

2ηημέρα:Παρασκευή, 08-11-2019:ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  όπου θα γίνει ξενάγηση. Κατόπιν θα 

ακολουθήσει περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης του Στρασβούργου που είναι  κτισμένη στη 

δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον 

ποταμό Ιλ. Μεταφορά στο ιστορικό  κέντρο  της 

πόλης, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός καθεδρικός ναός με ύψος 142 μ., ένας από τους  6 

υψηλότερους   στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα 

περιπλανηθούμε  στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι  γνωστή ως «Μικρή Γαλλία», 

με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια.. Δείπνο σε 

τοπικό εστιατόριο του Στρασβούργου και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 



3η ημέρα : Σάββατο, 09-11-2019: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ- ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ- ΜΠΑΝΤΕΝ-ΜΠΑΝΤΕΝ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για   τη 

Χαϊδελβέργη Γερμανίας, όπου  θα έχουμε την 

ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 

ιστορικό της κέντρο, με τις πολύβουες πλατείες τις 

υπαίθριες  αγορές,  τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, 

όπως των Ιησουϊτών, και  του Αγίου Πνεύματος, τα 

μπαρόκ κτήρια και το περίφημο Πανεπιστήμιο. Στη 

συνέχεια επίσκεψη στη λουτρόπολη  Μπάντεν – Μπάντεν στον Μέλανα Δρυμό, ένα από τα 

πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης .Επιστροφή στο Στρασβούργο για 

δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα : Κυριακή, 10-11-2019: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΖΥΡΙΧΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Καθ΄ οδόν θα επισκεφτούμε 

το Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Στην 

πανοραμική  περιήγηση  στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης θα δούμε τον εντυπωσιακό 

καθεδρικό ναό της πόλης του 13ου αιώνα, 

χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού 

ρυθμού, και το ιστορικό Κάουφχαους του 16ου 

αιώνα. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί σ το Δημαρχείο, απ’ όπου  ξεκινά ένα μοναδικό 

σύμπλεγμα στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια, που φημίζονται για 

τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και μπιραρίες. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Ζυρίχης πτήση για Αθήνα με την αεροπορική εταιρεία SWISS AIR 

INTERNATIONAL, αρ. πτήσης  LX 1842, ώρα αναχώρησης: 21.10 και ώρα άφιξης στην Αθήνα 

: 00.45 ώρα Ελλάδας. 

Επιστροφή με τουριστικό λεωφορείο στο σχολείο μας. Οι μαθητές/τριες θα παραληφθούν 

από τους κηδεμόνες τους στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο Κορυδαλλού 

επί της Γρ. Λαμπράκη , στις 02.30 πμ.  

 
 


