
   DLR – MAX PLANCK - Julich 

 ζε 3 ερεσνηηικά κένηρα και    
        3 πόλεις, ζηη Γερμανία 
 

Κολφνία (Κöln) + Βόννη (Bonn) + Άατεν (Aachen) 
 
Χρονική περίοδος: Τεηάρηη 29-Φεβρ-2012 έφς Σάββαηο 3-Μαρηίοσ -2012 
 
 
1η μέοα Τεςάοςη 29/2/2012: Αμαυώοηρη από ςη Ξάμθη ρςιπ 6.30πμ για ςη Θερ/μίκη 
απ’ όπξσ ρςιπ 10πμ, με ςημ AEGEAN, πςήρη Α3541,για ςξ  Νςύρρελμςξοτ όπξσ έυξσμε 
άτινη ρςιπ 12μμ. Μαπ πεοιμέμει ςξ λεχτξοείξ και ξ ξδηγόπ μαπ κξπ Νίκξπ ( πξσ θα είμαι 
ρσμευώπ μαζί μαπ).  
Αμαυχοξύμε για ςη Κξλχμία με ςξ λεχτξοείξ, ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ  
COELLNERHOF ρςξ κέμςοξ ςηπ Κξλχμίαπ. 
 
2η μέοα Πέμπςη 1/3/2012: Αμαυώοηρη για ςη Βόμμη και επίρκεφη ρςξ εοεσμηςικό 
κέμςοξ MAX PLANCK, όπξσ θα μαπ νεμαγήρει και εμημεοώρει ξ έλλημαπ επιρςήμξμαπ κ. 
Νίκξπ Διαμαμςόπξσλξπ, ακξλξύθχπ νεμάγηρη ρςη Βόμμη. 
Αμαυώοηρη για ςξ Άαυεμ ( Aachen 90 υλμ.). Η ποώςη μαπ επίρκεφη, ρςξ εοεσμηςικό 
κέμςοξ Solar Institut Julich πξσ ειδικεύεςαι ρςιπ Αμαμεώριμεπ Πηγέπ Δμέογειαπ. Θα μαπ 
νεμαγήρει ξ κ. πύοξπ Αλενόπξσλξπ και ακξλξύθχπ θα μαπ ρσμξδεύρει ρςξμ ηλιακό 
πύογξ ςξσ Julich (Γιξύλιυ). 
Αμαυώοηρη για επιρςοξτή ρςη Κξλχμία. Σξ απόγεσμα γμχοιμία με ςη πόλη.  
 
3η μέοα Παοαρκεσή 2/3/2012: Δπίρκεφη ςξ ποχί ρςξ Αεοξδιαρςημικό εοεσμηςικό 
κέμςοξ DLR ( ESA) ρςη Κξλχμία ( Köln), όπξσ μαπ σπξδέυεςαι και μαπ νεμαγεί ειδικόπ 
επιρςήμξμαπ. 
Σξ απόγεσμα γμχοιμία με ςη πόλη.  
 
4η μέοα Σάββαςξ 3/3/2012: Ποχιμό ρςξ  νεμξδξυείξ και αμαυώοηρη για ςξ αεοξδοόμιξ 
ςξσ Νςύρρελμςξοτ ( Dusseldorf ) απ’ όπξσ ρςιπ 12.ξξ με ςη πςήρη ςηπ AEGEAN Α3841 
τθάμξσμε ρςη Θεπ/μίκη και ακξλξύθχπ ρςημ έδοα μαπ… 

 
Τι περιλαμβάνει ηο ζτέδιο προγράμμαηος :  

 
1) Όλα ςα αεοξπξοικά ειριςήοια ΘΔ/ΝΙΚΗ – ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΥ - ΘΔ/ΝΙΚΗ με ςημ AEGEAN μαζί με ςξσπ 

τόοξσπ αεοξδοξμίχμ. 

2) Σοείπ ( 3 ) διαμσκςεοεύρειπ ρε νεμξδξυείξ 3* ρςη Κξλξμία Hotel: COELLNERHOF  3* 

με ΠΡΩΙΝΟ. 
3)  ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΥΑΛΔΙΑ. 
4) Όλεπ ςιπ ΜΔΣΑΥΟΡΔ ρςη Γεομαμία με λεχτξοείξ και έλλημα ξδηγό : ΑΔΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΥ-ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ-ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΟ - ΚΟΛΩΝΙΑ-ΒΟΝΝΗ- ΑΑΦΔΝ κλπ. ΠΔΡΙΗΓΗΗ 
ΠΟΛΗ ΚΟΛΩΝΙΑ. ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΔΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΥ 

5) Μεςατξοά με λεχτξοείξ Ξάμθη- Θεπ/μικη και επιρςοξτή με ςα ρσμβεβλημέμα ςαν γοατεία ΚΣΔΛ 
ή ΣΑΙΟ με ςα ξπξία γίμξμςαι και ξι μεςατξοέπ ςχμ μαθηςώμ καθημεοιμά. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:European_Space_Agency_logo.png


  

 Δπίζκευη ζηο Δσρφπαχκό Κένηρο Αεροδιαζηημικής DLR- ESA.   
 Δπίζκευη ζηο ερεσνηηικό κένηρο Max Planck ζηη Βόνη ( πρώην 

πρφηεύοσζα ηης Γσηικής Γερμανίας). 
 Δπίζκευη ζηο Ινζηιηούηο Ανανεώζιμφν πηγών ενέργειας Julich ζηο 

Άατεν.  
 



 
 

 

 

Πληροφορίες 

http://www.perivallon21.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Asolar-

tower&catid=20%3Asolar-tower&Itemid=13&lang=el  

 

 

 
  

http://www.perivallon21.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Asolar-tower&catid=20%3Asolar-tower&Itemid=13&lang=el
http://www.perivallon21.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Asolar-tower&catid=20%3Asolar-tower&Itemid=13&lang=el


Τξ νεμξδξχείξ μας: COELLNER HOF  

 
ρςξ κέμςοξ ςηπ Κξλωμίαπ. http://www.coellnerhof.de/  

 

  

Ασςό ςξ εναίριξ νεμξδξυείξ βοίρκεςαι ρε κξμςιμή απόρςαρη με ςα πόδια από ςξ διάρημξ 
καθεδοικό μαό ςηπ Κξλχμίαπ, ςξ ιρςξοικό κέμςοξ ςηπ πόληπ και ςξσπ γμχρςξύπ 
εμπξοικξύπ δοόμξσπ. 

Παοόλξ πξσ βοίρκεςαι ρε κεμςοικό ρημείξ, ςξ νεμξδξυείξ απξςελεί έμα αρταλέπ 
καςατύγιξ μακοιά από ςξ θόοσβξ και ςη ούπαμρη. Σα άμεςα επιπλχμέμα δχμάςια 
διαρταλίζξσμ ςη μέγιρςη δσμαςή υαλάοχρη. Μη διρςάρεςε μα ζηςήρεςε πληοξτξοίεπ ή 
ξπξιαδήπξςε βξήθεια από ςξ τιλικό ποξρχπικό. Μεςά από μια δοαρςήοια μέοα ρςα 
ανιξθέαςα και ρε πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, δξκιμάρςε πξιξςικά εδέρμαςα ρςξ 
εσούυχοξ ερςιαςόοιξ. Ο εμθξσριώδηπ ρετ δίμει ιδιαίςεοη βαούςηςα ρςη τοερκάδα ςχμ 
ρσρςαςικώμ και ρςημ αιρθηςική παοξσρίαρή ςξσπ. 

 

http://www.coellnerhof.de/

