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ESNtrain stops 

Amsterdam • Bremen 

• Bruxelles • Budapest • Copenhage • Dresdes • Hambourg  

• Heidelberg • Innsbruck • Cracovie • Lausanne • Liubliana • Munich • Oslo • Pise  

• Prague • Rome • Stockholm • Strasbourg • Vienne • Varsovie • Winterthur • Zagreb • Zurich  

• and many more 

 
 

Vkrcajte se!  
 
 
Edinstveni ESNtrain bo potoval po vsej Evropi celih 25 dni in vsi, ki so že dopolnili 18 
let lahko sodelujejo ter se vkrcajo na kateri koli od več kot 40 postaj. Od 28. marca 
do 21. aprila 2009 bo vlak obiskal 18 držav in s tem združil stotine ljudi iz vse Evrope. 
Cilj tega projekta? Pospeševanje medkulturnega dialoga, pokazati na kulturne 
raznolikosti Evrope in v glavnem ... uživati v velikem in edinstvenem potovanju.  
 
Zajtrk v Rimu, kosilo v Ljubljani, kava v Budimpešti, teden kasneje v Kopenhagnu, 
Hamburgu in Utrechtu ... Vkrcajte se na ESNtrain in uživajte v enem, dveh ali največ 
25-ih dneh, kolikor tudi traja ta edinstvena pot po Evropi. Kadarkoli, kjerkoli in 
kdorkoli že ste - pridružite se nam. Edina stvar, ki je določena, je pot. 25 dni, 40 
mest, 18 držav in 1 fantastičen projekt, skočite gor!  
 
Projekt proslavlja 20. obletnico evropske združitve po padcu železne zavese v letu 
1989 in tudi 20. rojstni dan študentske organizacije Erasmus Student Network (ESN). 
V tem okviru nepridobitna platforma GmbH organizira projekt s podporo ESN, 
prostovoljnim študentskim združenjem, ki prispeva svojo obsežno mrežo mladih, kot 
tudi delovno silo.  
V ESNtrain pozdravlja potnike vseh starosti in narodnosti; je edinstvena potujoča 
komunikacijska platforma z nalogo spodbujanja medkulturnega dialoga in 
prikazovanja kulturnih raznolikost v Evropi. Potovanje je nagrada: srečanja ljudi iz 
vse Evrope, prijateljstva, ki so ustvarjena in meje, ki so premagane z osebnimi 
odnosi.  
 
Ker se potuje predvsem ponoči, bodo udeleženci imeli priložnost zbuditi se v novem 
mestu vsako jutro, kjer bodo lahko sodelovali v dejavnostih razvitih posebej za 
ESNtrain. Te dejavnosti so npr. mestni izleti, obiski muzejev ali znamenitosti, 
sodelovanje pri športnih aktivnosti in seveda tipičnih zajtrkov. Na vlaku samem bodo 
tudi nekatere kulturne dejavnosti saj je v treh vagonih celo prostora za srečanja in 
dogodke, kot razstave fotografij, ogledi filmov, raznih delavnic in tudi koncertov.  
 
Z namenom dati vsem priložnost, da se udeležijo projekta, stane nočitev na 
ESNtrain-u samo 30 evrov. Ta cena je mogoča le zaradi pomoči naših sponzorjev in 
partnerjev. Da bi povečali vrednost potovanja za udeležence, so kakršnikoli prispevki 
še vedno zelo dobrodošli. Kot pozdravno darilo prejme vsak udeleženec ESNtrain-a 
vodič, ki je bil narejen posebej in izključno za to potovanje. 
 
 
Contact: Matic Jezersek, ESN Maribor, Slovenia, maticijus@gmail.com 
 
 

 


