Πρόγραμμα εκπαιδευτικής μετακίνησης στo Στρασβούργο 3/3/2020 - 6/3/2020
1η ημέρα 3/3/2020 :
Αναχώρηση των παραπάνω 14 μαθητών/μαθητριών του B1, 20 μαθητών/μαθητριών του B2 και 13
μαθητών/μαθητριών του B3 και 4 συνοδών καθηγητών/καθηγητριών από το σχολείο στις 05:30 με
τουριστικό λεωφορείο για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η πτήση της Αegean Airlines A3830
στις 08.30 για τη Φρανκφούρτη μας περιμένει.
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και κατά τη διαδρομή μας για το Στρασβούργο, θα κάνουμε στάση στη
Λίμνη Τίτιζεε. Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές ενώ τα δέντρα κατεβαίνουν μέχρι
τις όχθες. Ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσουμε το τοπίο. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το Φράιμπουργκ.
Με την άφιξη θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό
Ναό της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού ρυθμού. Επίσης θα δούμε
το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό
εμπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στην Πλατεία του Δημαρχείου από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό
σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζονται για τις
τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Τέλος, παίρνουμε το δρόμο για το
τελικό προορισμό μας, το Στρασβούργο και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: 4/3/2020
8:30 Πρωινό στο Ξενοδοχείο, και ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Ιστορικό Μουσείο καθώς και η
προγραμματισμένη επίσκεψή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11.30, όπου και θα ξεναγηθούμε.
Στη συνέχεια, πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη στην
δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της
πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που είναι 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 σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια και
τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση .Απόγευμα ελεύθερο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
3η ημέρα: 5/3/2020
8:30 Πρωινό στο Ξενοδοχείο, και αναχωρούμε για την επίσκεψή μας στις 10.30 στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Ribeauville – Riquewihr
και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα
κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια
κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον
Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος
χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια,
περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια Τέλος, επιστροφή στο Στρασβούργο και το
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: 6/3/2020

7:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη 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 και κτίρια με Μπαρόκ
αρχιτεκτονική και το κάστρο.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πόλη της Φρανκφούρτης και το αεροδρόμιο, όπου το αεροπλάνο
της επιστροφής της Αegean Airlines A3 833 στις 18.00 για Αθήνα, μας περιμένει. Άφιξη στην Αθήνα 21.50
και μεταφορά των 14 μαθητών/μαθητριών του B1,
20 μαθητών/μαθητριών του B2 και 13
μαθητών/μαθητριών του B3 και 4 συνοδών καθηγητών/καθηγητριών στο χώρο του σχολείου.

