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4 ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄EUROSCOLA΄΄ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 09/02/11, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. 

     Συγκέντρωση των εκδροµέων στις 02:45 το πρωί στην Ακαδηµία. 
Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το αεροδρόµιο της 
Θεσσαλονίκης. Άφιξη και επιβίβαση στο αεροσκάφος της AEGEAN 
AIRLINES και στις 08:40 απ΄ ευθείας πτήση για Στουτγκάρδη. Φτάνουµε 
στο αεροδρόµιο της Στουτγκάρδης στις 10:15, επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για Στρασβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωµάτια. Ξεκούραση. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  

2η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 10/02/11, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το κτήριο ΄΄Luise 
Weiss΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άφιξη στις 08:30 και διέλευση από 
το σηµείο ελέγχου ασφαλείας. Υποδοχή  και παράδοση στους νέους , της 
ταυτότητας του επισκέπτη και του προγράµµατος της ηµέρας. Στις 9:15 
συγκέντρωση όλων των συµµετεχόντων για πρόγευµα, παρουσίαση και 
εξηγήσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας. Συγκρότηση των πολυγλώσσων οµάδων εργασίας και 
κατανοµή των συµµετεχόντων. Στις 10:00 ηµικύκλιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Εγκατάσταση των νέων στις θέσεις των ευρωπαίων 
βουλευτών. Έπειτα ο υπεύθυνος του Κοινοβουλίου καλωσορίζει τους 
συµµετέχοντες. Στην συνέχεια παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους διοικητικούς υπαλλήλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσίαση κάθε σχολείου εκ µέρους ενός 
µαθητού (ένα λεπτό ανά σχολείο). ∆ηµοσκόπηση. Ερωτήσεις / Συζήτηση 
σχετικά µε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Φωτογραφία. Στις 12:45 γεύµα 
προσφερόµενο στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έναρξη του 
παιχνιδιού “Eurogame” και συγκρότηση των τετραµελών οµάδων παικτών. 
Στις 14:00 συνεδρίαση των οµάδων εργασίας στις αίθουσες των 
επιτροπών: οι νέοι συζητούν και ανταλλάσσουν τις απόψεις τους σχετικά 
µε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, για τις οποίες είχε γίνει σχετική 
προπαρασκευή στα σχολεία τους. Οι νέοι ορίζουν εκπρόσωπο και 



συντάκτη. Συνεδρίαση µε το σύνολο των καθηγητών και συζήτηση µε έναν 
διοικητικό υπάλληλο.  Στις 16:00 στο ηµικύκλιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου: ολοµέλεια, παρουσίαση των εκθέσεων που εγκρίθηκαν από 
τις οµάδες εργασίας. Σύνθεση και προτάσεις. Ολοκλήρωση του παιχνιδιού 
“Eurogame” και απονοµή των βραβείων. Απονοµή του ∆ιπλώµατος 
“Euroscola”.Ευρωπαϊκός ύµνος. Στις 18:00, επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο.  Ξεκούραση. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 
3η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11/02/11, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.  
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για ένα τετράωρο 
city tour. Περιήγηση αξιοθέατων εξ΄ ιδίων. Το Στρασβούργο, διαθέτει τη 
ζωντάνια µιας πανεπιστηµιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστηµίου του 
Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566 και είναι από τα αρχαιότερα της 
χώρας. Η παλιά πόλη, γεµάτη γραφικά σπιτάκια µε ξύλο και χρώµα, όπου 
δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. Όταν 
ξεκίνησε η κατασκευή του ναού το 1220, το Στρασβούργο ήταν αυτόνοµη 
πόλη. Αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά µέχρι την εξέδρα για να θαυµάσετε τα 
γλυπτά που κοσµούν την κορυφή του. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον 
καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, που κάποτε 
ήταν οικία του αρχιεπισκόπου και σήµερα στεγάζει τα κυριότερα µουσεία 
της πόλης, το µουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο ∆ιακοσµητικών 
Τεχνών και Αρχαιολογίας. 
 

4η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 12/02/11, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η – 
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν  και αναχώρηση για το αεροδρόµιο 
της Στουτγκάρδης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος της AEGEAN AIRLINES 
και πτήση για Θεσσαλονίκη στις 11:05. Άφιξη και επιβίβαση στο πούλµαν 
µε επιστροφή στην πόλη µας.  
 

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

  
 


