
Η επίσκεψη στον  O.H.E θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  το  κάτωθι

πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Τετάρτη 25/4/2018 6:40 Συγκέντρωση για αναχώρηση 7.50 από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

9:15 Άφιξη στη Γερμανία στη Στουτγκάρδη
9:30 Αναχώρηση για Χαϊλδεβέργη με λεωφορείο
11:30 Άφιξη στη Χαϊλδεβέργη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

HEIDELBERG  - B&B HEIDELBERG 3*** Rudolf Diesel Str7
12:30 Περιήγηση και Ξενάγηση στην πόλη (παλιά γέφυρα ή της μαϊμούς, 

παλάτι της πόλης, οδός των Φιλοσόφων, πεζοπορία στη  Hauptstrasse 
και είσοδο στο παλιότερο παν/μιο της Γερμανίας και τη φυλακή των 
φοιτητών).
Επίσκεψη στο ναό του Αγίου Πνεύματος, το Δημαρχείο της πόλης και 
το ξενοδοχείο Ritter, χαρακτηριστικό δείγμα αναγεννησιακού ρυθμού 
του 1592 (προαιρετικά)
Φαγητό όλοι μαζί σε εστιατόριο με γερμανική κουζίνα (προαιρετικά)

21.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση
Πέμπτη  26/4/2018 8:15 Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Γενεύη

15:00 Άφιξη στη Γενεύη
15:30 Είσοδος και ξενάγηση στα αγγλικά στο κτίριο του Ο.Η.Ε. Δεν 

επιτρέπονται σακίδια παρά μόνο κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές 
μηχανές στο κτίριο

17:00 Περιήγηση στη Γενεύη (βοτανικοί αγγλικοί κήποι, και σιντριβάνι Jet d’ 
Eau στην ομώνυμη λίμνη)

20.00 Αναχώρηση  για  ξενοδοχείο  ZENITUDE LE HAUTS D’ANNECY 3***
16Rue du Champ de la Taillee (40 χλμ από την πόλη της Γενεύης)
Γεύμα  σε μπουφέ και ξεκούραση στο ξενοδοχείο

Παρασκευή 
27/4/2018

9:00 Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για ξενάγηση με ξεναγό στη 
Γενεύη (σπίτι του Jean- Jacques Rousseau, μουσείο θρησκευτικής 
μεταρρύθμισης, καθεδρικός ναός Αγ. Πέτρου, μουσείο ρολογιών και 
μουσείο Ερυθρού Σταυρού). Όλα τα μουσεία έχουν είσοδο

12.30 Αναχώρηση για Στρασβούργο στη Γαλλία
16:00 Άφιξη στο Στρασβούργο και περιήγηση στην πόλη (βόλτα με πλοιάριο 

στο δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωκοινοβούλιο 
περίπου 6 ευρώ/άτομο (προαιρετικά))

18:00 Επίσκεψη στο καθεδρικό ναό της Παναγίας με το ρολόι του και την 
κεντρική πλατεία της πόλης
Φαγητό προαιρετικά 

21.00  Αναχώρηση  για  το  ξενοδοχείο  APPART’CITY STRASBURG
AIRPORT 3***  5Rue du Tonnelier Entzheim τακτοποίηση  και
ξεκούραση

Σάββατο 28/4/2018 9.15 Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για ξενάγηση με ξεναγό στο 
Στρασβούργο (εκκλησία Αγίου Θωμά, μουσείο Καλών Τεχνών, παλάτι 
Ροάν και πλατεία Kleber) Τα μουσεία έχουν είσοδο

12.15 Aναχώρηση για Γερμανία
16.00 Άφιξη στη Γερμανία στη αεροδρόμιο Χαν της Φραγκφούρτης
17.55 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη



21.30 Άφιξη στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


