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ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡ 08 ΜΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ              08.00 ΜΙΛΑΝΟ BGY      09.05 RYANAIR   4775
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΤ 13 ΜΑΙΜΟΝΑΧΟ              19.50 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ             22.55AEGEAN        503

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    
1η Μέρα  Παρ. 08/5 : Θεσσαλονίκη –Μιλάνο Περιήγηση -Mont Blanc – Chamonix -  Ανεσύ     
2η Μέρα   Σαβ. 09/5:  CERN – Γενεύη Περιήγηση - Ανεσύ 
3η Μέρα   Κυρ. 10/5:  Λίμνη Λεμάν: Λοζάνη-Μοντρέ-Βεβέ - Μπροκ/Γκρυγιέρ -  Ανεσύ
4η Μέρα   Δευ. 11/5:  Ο.Η.Ε.- Βέρνη  – Μυλούζη 
5η Μέρα   Τρι.  12/5:  Ζυρίχη - Λίμνη Κωστάντζα – Μόναχο 
6η Μέρα   Τετ.  13/5:  Ελληνικό Λύκειο Μονάχου – Μόναχο Περιήγηση – Νταχάου – Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΙΛΑΝΟ. ΜΙΛΑΝΟ – ΓΕΝΕΥΗ 350 km 
Συγκέντρωση στο χώρο πλησίον του σχολείου . Αναχώρηση 05.30  για το αεροδρόμιο 
Έλεγχος των εισιτηρίων 06.00 και αναχώρηση  08.00  με την RYANAIR  με προορισμό το Μιλάνο (Bergamo)
Άφιξη στο αεροδρόμιο 09.00 (Ιταλίας).  Επιβίβαση στο λεωφορείο   και αναχώρηση  για την πόλη του Μιλάνο.
Περιήγηση 2 ωρών στο  Μιλάνο. 
Στάση για 2 ώρες  περίπου στο Chamonix - Mont-Blanc. Αναχώρηση για Ανεσύ,  στα 80 km 
Άφιξη το βράδυ στο Ανεσύ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και μικρή βόλτα, διανυκτέρευση, λόγω κούρασης

2η ημέρα : Δευτέρα   CERN -–ΓΕΝΕΥΗ 
08.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και 08.30 αναχώρηση για Γενεύη, για  CERN, όπου έχουμε ραντεβού στις 12:00.
Στη συνέχεια αναχώρηση για περιήγηση στη Γενεύη 
Ελεύθερος χρόνος για βραδινό φαγητό, βόλτα στη λίμνη και στα περίφημα  πολυκαταστήματα  .
Το βραδάκι  επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση στο Ανεσύ.

3η ημέρα  :  ΓΕΝΕΥΗ - ΛΟΖΑΝΗ (ΟΛ. ΜΟΥΣ.) - ΛΙΜΝΗ LE MAN.
08.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και  08.30 αναχώρηση για Γενεύη,   Λωζάννη,  Ολυμπιακό Μουσείο στο Ouchy,
Λίμνη Le man (Μοντρέ – Βεβέ - Κάστρο Chillon), Γκρυγιέρ, Μπρόκ εργοστάσιο σοκολάτας της Nestle .  
Αργά το απόγευμα  επιβίβαση στο λεωφορείο για την επιστροφή  στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση στο Ανεσύ .   
                                           

4η ημέρα  : ΑΝΕΣΥ – ΟΗΕ - ΒΕΡΝΗ  – ΜΥΛΟΥΖΗ (ΓΑΛΛΙΑΣ)  
08.00 Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  μας  και  08.30 αναχώρηση   για  τον  ΟΗΕ. Αναχώρηση  για   Βέρνη  220km.
Περιήγηση  στην πόλη. Αναχώρηση για  Μυλούζη, περίπου  135km 
Το βράδυ άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο βόλτα με τα πόδια και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα  : ΜΥΛΟΥΖΗ – ΜΟΝΑΧΟ (ΒΑΥΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) 
08.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και 08.30 αναχώρηση για επισκέψεις στη Ζυρίχη, στη λίμνη της Κωστάντζας με
τους  καταρράκτες  και  στο πανέμορφο «νησάκι»  Μαϊνάου,  πιθανόν  και  στο Λιντάου.  Στη  συνέχεια και  αφού
γευματίσουμε κάπου το μεσημέρι, αναχώρηση για το Μόναχο (Βαυαρία). 
Άφιξη αργά το απόγευμα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αν υπάρχει χρόνος, βόλτα στη πόλη . Διανυκτέρευση 

6η ημέρα  :  ΜΟΝΑΧΟ  -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
08.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και 08.30 αναχώρηση για επίσκεψη στο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου.
Περιήγηση στο κέντρο του Μονάχου και σε άλλα αξιοθέατα της πανέμορφης πόλης. Επίσκεψη  στο Νταχάου. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο Μονάχου στις  17.00 Έλεγχος των εισιτηρίων  17.50. Επιβίβαση και  αναχώρηση  19.50
(γερμανική ώρα) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με την πτήση της Aegean. Άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 22.55.
Επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στο σχολείο, γύρω στις 23:30 .

Εκ μέρους του σχολείου, ο Διευθυντής και αρχηγός της εκδρομής.



Το πρόγραμμα αυτό είναι μία πρόταση μας.  Είναι ενδεικτικό και περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα μέρη από τα οποία
διέρχεται το   group   κατά την προγραμματισμένη πορεία του. Ενδέχεται να μη μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο του  

λόγω χρόνου, κίνησης, καιρικών συνθηκών  και καθυστερήσεων στα επισκεπτόμενα σημεία. Θα επιλέγονται  οι
προγραμματισμένες και  οι πλέον ενδιαφέρουσες   επισκέψεις.   

Με απόφαση των  συνοδών ,  
Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί, με αλλαγή, αφαίρεση  ή πρόσθεση προορισμών, στις ίδιες περιοχές όμως , που 
αναφέρονται σε αυτό, και φυσικά τηρουμένου του ωραρίου, ενημερώνοντας τον οδηγό και τους καθηγητές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ      ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ   -   ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ     
 Cern                                                          

https://home.cern/
 Maison Cailler chocolat   Nestle   Broc       16<5,00 €     16>12,00 €

https://www.cailler.ch/en/
 Museo Nazionale e tecnologia Leonardo da Vinci  Milano      4,50 € 

             http://www.museoscienza.org/

 The Olympic Museum    Ouchy  Lausanne          14<7,00 €     14>10,00 €
               https://www.olympic.org/museum

 UNITED NATIONS  Office at Geneva             7,00 €
http://www.un.org/en 

 BERNISCHES HISTORISCHES MUSEUM   (  Einstein  Exhibition)   Bern      8,00 €
http://www.bhm.ch/en/

 Aiguille du Midi - Vallée Blanche.  Chamonix         32,00 €
https://www.chamonix.net/francais/remontees-mecaniques/fortaits-ski

 PINAKOTHEK MUNCHEN  

https://www.pinakothek.de/en
 DEUTSCHEN MUSEUM MUNCHEN   

http://www.deutsches-museum.de/
 Dachau  

https  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Dachau  _  concentration  _  camp  

https://www.cailler.ch/en/
https://www.chamonix.net/francais/remontees-mecaniques/fortaits-ski
http://www.museoscienza.org/

	Dachau

