Poznávací zájazd: Exkurzia CERN
október 2018
autobusom, 5 dní pondelok až piatok

CESTA:

SNV – Rakúsko – Nemecko – Švajčiarsko – a späť.

UBYTOVANIE:

3 dni v hoteli F1 pri Ženeve vo Švajčiarsku

OKREM CERNu EŠTE NAVŠTÍVIME:
Interaktívne fyzikálne múzeum (Winterthur)
Palác národov OSN a centrum Ženevy
interaktívna výstava Microcosm
interaktívna výstava Globe
dom Alberta Einsteina, ktorý tu vytvoril teóriu relativity (Bern)

CERN = European Organization for
Nuclear Research
• najväčšie laboratórium
časticovej fyziky na svete
• výskum najjemnejšej štruktúry
hmoty
• v CERNe vznikol internet - sieť
World Wide Web
• vyrobili antihmotu
• výskum Higgsovho bozónu
• LHC - Large Hadron Collider

V termíne 8.10.2018 - 12.10.2018 (pondelok-piatok) v budúcom šk. roku Gymnázium Javorová 16, SNV
organizuje exkurziu do CERN-u vo Švajčiarsku.
Max. 40 študentov
PRIHLASOVANIE
Študenti z tried: K.A, K.B, Kv.A, Sx.A, I.B, II.B,
III.B. (kto sa skôr prihlási, ten ide)
Zapisuje p.uč. Štubňa od 7.5.2018, doniesť OP
alebo pas
Poplatok 225 EUR sa platí do 25.5.2018, v čom
je započítané
• doprava klimatizovaným autobusom zo
Spišskej Novej Vsi do Ženevy a späť
• 2x ubytovanie v hoteli Formule 1
• 2x raňajky
• slovenský sprievodca
• poistenie liečebných nákladov
• vstupenky do Technoramy
• vstupenky do múzea A. Einsteina
• vstupenky do Paláca národov (OSN)
• ostatné vstupné podľa programu v CERNe
máme po rezervácii zdarma

PROGRAM
1. deň
17.45 hod. odchod autobusu zo Spišskej Novej Vsi (stretnutie 15 min vopred)
2. deň
v doobedňajších hodinách návšteva Technoramy vo Winterthure - interaktívne múzeum s
fyzikálnymi pokusmi, ktoré si môžete vyskúšať aj vy (cca 3- hodinová zastávka – podľa
aktuálnej dopravnej situácie), vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli F1 v okolí Ženevy
3. deň
po raňajkách presun do Ženevy, doobeda návšteva Paláca národov (OSN), poobede
exkurzia v CERNe (cca 3 hodiny) – prehliadka experimentálnych častí na povrchu s
miestnymi sprievodcami, film o LHC. Pred samotnou exkurziou možnosť obeda v miestnej
reštaurácii a zastávka na interaktívnych výstavách Microcosm a Globe, vo večerných
hodinách pešia prehliadka Ženevy s viacerými historickými budovami – katedrála Sv. Petra,
Bourgde- Four (dominanta mesta z rímskych čias), radnica, pamätník venovaný dejateľom
reformačného hnutia (Jean Calvin a iní - tzv. Reformation Wall), kvetinové hodiny – jedno
z najfotografovanejších miest v Ženeve, budova OSN, fontána Jet ´eau – až 140 m
dosahujúca dominanta ženevského prístavu, nocľah v hoteli F1 v okolí Ženevy
4. deň
po raňajkách presun do Bernu a pešia prehliadka mesta - zvonica s nádherným orlojom
Zytglosse, jedna z najväčších stavieb Bundeshaus (budova Spolkového parlamentu),
radnica, kláštorný chrám Sv. Vincence, z ktorého vidno Bernské Alpy, Bärengraben –
priekopa s medveďmi, najznámejšia ulica Marktgasse, kde sa nachádza dom Alberta
Einsteina, ktorý tu počas svojho pobytu vytvoril teóriu relativity, v prípade záujmu Múzeum
A. Einsteina (cca 3-hodinová zastávka – podľa aktuálnej dopravnej situácie), cesta domov
5. deň
predpokladaný príchod do Spišskej Novej Vsi v doobedňajších hodinách

