
Εκπαιδευτική 5ημερη αεροπορική εκδρομή 

στην Ελβετία – Cern, Γαλλία & Β. Ιταλία 

του 1ου ΓΕΛ Κορυδαλλού 

1η ημέρα : 01 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ– ΑΝΝΕΣΥ 

Συγκέντρωση στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Κορυδαλλού, ώρα 02:30π.μ., 
μεταφορά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη στο Μιλάνο 

και πανοραμική περιήγηση πόλης. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά Βιττόριο Εμμανουέλε και την πιο διάσημη 

λυρική σκηνή του κόσμου, τη «Σκάλα». Στην συνέχεια αναχώρηση μέσω του τούνελ 
MONTBLANC για την πόλη Annecy της Γαλλίας όπου και θα διαμείνουμε όλες τις 

νύχτες στο ξενοδοχείο : BestHotelAnnecyCran Gevrier 3***superior. Η ιστορία της 
πόληςAnnecyξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της 

Σαβοΐας στο κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο 
δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς αλλά και μία από τις πιο πολύ-φωτογραφημένες 

πόλεις της Γαλλίας, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο “Βενετία της Γαλλίας. 
Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και 

καταστήματα απλώνονται κατά μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais de 

l’Ile που δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-
κατατεθέν της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: 02 Νοεμβρίου 2018: ΑΝΝΕΣΥ – ΛΩΖΑΝΝΗ – VEVEY - MONTREUX – 
ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ   

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη της Λωζάννης . 

Περιήγηση 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, τον πύργο και τους κήπους του Ουσύ. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε το γύρο της μεγαλύτερης Λίμνης της Ελβετίας, 

της Λεμάν. Διασχίζοντας τους περίφημους αμπελώνες του LAVAIX, θα θαυμάσουμε το 

Vevey με το κτίριο της NESTLE, και θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στο 
πασίγνωστο Μontreux, τόπο παραθερισμού των Μεγιστάνων του Πλούτου. Δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που χαρακτηρίζουν τοΜοντρέΕλβετική Ριβιέρα, λόγω του ήπιου κλίματος 

του. Μια βόλτα στην παραλίμνια λεωφόρο είναι αρκετή για να αισθανθείτε τη 

μεσογειακή ατμόσφαιρα που εκπέμπει, απολαμβάνοντας παράλληλα τα άνετα πάρκα 
με τα πολύχρωμα λουλούδια, τα πεύκα και τουςφοίνικες. Επίσης είναι πασίγνωστο για 

τους εκλεκτούς του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Τολστόι αλλά και ο Φρέντι 
Μέρκιουρι) καθώς και για το διάσημο φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Συνεχίζουμε 

διασχίζοντας την Ελβετική Ριβιέρα, μέχρι το ρομαντικό Μεσαιωνικό Πύργο Σιγιόν, 
όπου ο λόρδος Βύρων έγραψε τον Φυλακισμένο της Σιγιόν. Δεσπόζει στο ανατολικό 

άκρο της λίμνης από τον 11ο αιώνα. Ο συγκεκριμένος πύργος φιλοξένησε τους 
δούκες της Σαβοΐας και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια των βαΐλων της Βέρνης, ενώ 

αξίζει να σημειωθεί πως κατά καιρούς διετέλεσε και φυλακή, κυρίως για πολιτικούς 
κρατούμενους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: 03 Νοεμβρίου 2018: ΑΝΝΕΣΥ – CERN – ΓΕΝΕΥΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το μεγαλύτερο στον κόσμο 

ερευνητικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσικής το CERN, όπου θα 
έχουμε ξενάγηση από Έλληνες επιστήμονες. Νωρίς το μεσημεράκι ξενάγηση της 



πόλης της Γενεύης. Η κοσμοπολίτισσα της Ελβετίας υποδέχεται τους επισκέπτες σε 
ένα υπέροχο σκηνικό δίπλα στη λίμνη Leman με τα ιστιοπλοϊκά, με τον Ροδανό 

ποταμό να τη χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. Στη γαλλόφωνη περιοχή της 
χώρας, ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, πολυάριθμων διεθνών οργανισμών 

και γενέτειρα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, διαδραματίζει αναμφισβήτητα καίριο 
ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Θα περιηγηθούμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της 

Παλιάς Πόλης ( από το 16ο αιώνα ), στα πολυάριθμα καταπράσινα πάρκα, στον 
παραλίμνιο με τα πολυτελή ξενοδοχεία και το σιντριβάνι-σύμβολο της πόλης, το Jet 

d’Eau, όπως και στην κοντινή Carouge με το ενδιαφέρον ιταλίζον σκηνικό. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: 04 Νοεμβρίου 2018: ΑΝΝΕΣΥ – ΒΕΡΝΗ 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο .Θα πραγματοποιήσουμε ολοήμερη εκδρομή, διασχίζοντας 

την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο, 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.Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: 05 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα: ΑΝΝΕΣΥ – ΣΑΜΟΝΙ – ΜΙΛΑΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμασία για άμεση αναχώρηση για  την πόλη του Σαμονί 
που βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο 

κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών 

Όρεων(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. Τέλος αναχώρηση για το Μιλάνο 

όπου μας περιμένει το αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθήνα. 

Παραλαβή των μαθητών από τους γονείς γύρω στις 02:00π.μ. στο χώρο μπροστά από 
το Δημαρχείο Κορυδαλλού, κατόπιν και συνεννόησης με τους συνοδούς καθηγητές. 

 


