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Επιβιβαστείτε!
Το μοναδικό ESNtrain θα διασχίσει την Ευρώπη για 25 μέρες και οποιοσδήποτε άνω
των 18 μπορεί να πάρει μέρος, ανεβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις πάνω από 40
στάσεις. Από 28 Μαρτίου μέχρι 21 Απριλίου 2009 το τρένο θα επισκευθεί 18 χώρες,
ενώνοντας εκατοντάδες ανθρώπων από όλη την Ευρώπη. Σκοπός αυτού του σχεδίου; Να φέρει υπό την αιγίδα του το διαπολιτισμικό διάλογο, να αναδείξει την πολιτισμική διαφορετικότητα της Ευρώπης και κυρίως...οι συμμετέχοντες να απολαύσουν
ένα υπέροχο και μοναδικό στο είδος του ταξίδι.
Ένα πρωινό στη Ρώμη, το επόμενο στη Λιουμπλιάνα, άλλο ένα στη Βουδαπέστη, την επόμενη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, στο Αμβούργο και στην Ουτρέχτη... Επιβιβαστείτε στο
ESNtrain και απολαύστε για μια, δύο ή μέχρι και 25 μέρες, ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη με
έναν απίστευτο και μοναδικό τρόπο. Οποτεδήποτε, οπουδήποτε και οποισδήποτε κι αν είστε
– ελάτε μαζί μας! Το μόνο που είναι προκαθορισμένο είναι το δρομολόγιο. 25 μέρες, 40 πόλεις, 18 χώρες κι ένα φανταστικό πρόγραμμα, επιβιβαστείτε!!!
To πρόγραμμα ανήκει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 20η επέτειο της Ευρωπαϊκής επανένωσης μετά την πτώση του Τείχους του Αίσχους το 1989 καθώς επίσης κα για τα 20α γενέθλια του Διεθνούς Δικτύου Εράσμους Φοιτητών (Erasmus Student Network). Στα πλαίσια
αυτά ο ΜΚΟ GmbH οργανώνει αυτό το πρόγραμμα με την υποστήριξη του ESN, του εθελοντικού φοιτητικού οργανισμού, ο οποίος προσφέρει αφενός το εκτεταμένο του δίκτυο και αφετέρου το ανθρώπινο δυναμικό.
Το ESNtrain καλωσορίζει επιβάτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων: είναι μια μοναδική
επικοινωνιακή πλατφόρμα σε τροχιά με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου
και την ανάδειξη της πολιτισμικής διαφορετικότητας μέσα στην Ευρώπη. Το ταξίδι είναι το
βραβείο: οι συναναστροφή με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, οι φιλίες που θα δημιουργηθούν και τα εμπόδια που θα ξεπεραστούν από τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ταξιδεύοντας κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας , οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχαρίστηση να ξυπνούν κάθε πρωί σε διαφορετική πόλη, όπου μπορούν να πάρουν μέρος σε
δραστηριότητες ειδικά οργανωμένες για το ESNtrain. Ξεναγήσεις στις πόλεις, επισκέψεις σε
μνημεία ή μουσεία, αθλητικές δραστηριότητες και παραδοσιακά πρωινά γεύματα. Πάνω στο
τρένο θα υπάρχουν επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες. Σε τρία από τα βαγόνια υπάρχουν
χώροι συναντήσεων και εκδηλώσεων, όπου θα λάβουν χώρα εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ταινιών, εργαστήρια χειροτεχνίας, ακόμα και συναυλίες.
Για να έχουν όλοι την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μια νύχτα στο ESNtrain
στοιχίζει 30 Ευρώ. Πράγμα που καθίσταται δυνατό χάρη σε συνεργάτες και χορηγούς. Προκειμένου να αυξηθεί η αξία του ταξιδιού για τους συμμετέχοντες, οι συνεισφορές οποιουδήποτε είδους είναι ευπρόσδεκτες. Για το καλωσόρισμα κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα βιβλίο
οδηγιών ESNtrain το οποίο έχει φτιαχτεί ειδικά και αποκλειστικά για αυτό το ταξίδι.
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ESNtrain stops
Amsterdam • Bremen
• Brussels • Budapest • Copenhagen • Dresden • Hamburg

• Heidelberg • Innsbruck • Krakow • Lausanne • Liubliana • Munich • Oslo • Pisa
• Prague • Rome • Stockholm • Trondheim • Vienna • Warsaw • Winterthur • Zagreb • Zurich
• and many more

