Wycieczka techniczna do Instytutu CERN
W dniach 24.08.-28.08.2019r. Zarząd Oddziału Krakowskiego SEP zorganizował
wycieczkę techniczną do Instytutu CERN w Szwajcarii.
Z miejsca zbiórki przy ul. Reymonta wyjechaliśmy autokarem przez Niemcy
i Francję do Szwajcarii.
W drugim dniu odbyliśmy dalszy przejazd do Szwajcarii.
W godzinach porannych zatrzymaliśmy się pod największym pod względem przepływu
wodospadem w Europie – Rheinfall. Następnie przystanek naszej wycieczki to Zurych.
Zwiedziliśmy m. innymi i: katedrę Grossmunster, Kościół Św. Piotra, Kościół Fraumunster,
siedziba dawnych Gildii Kupieckich, Bahnhoffstrasse.

Dzień trzeci: przejazd do Meyrin, wizyta w Instytucie CERN zgodnie z programem Przywitano
nas interesującym wykładem wprowadzającym. Później podzieleni na mniejsze grupy
zwiedzaliśmy wystawę Microcosm . Atrakcja pobytu w Instytucie był zjazd poniżej 100m pod
ziemię w celu obejrzenia z bliska Wielkiego Zderzacza Hadronów ATLAS. Była to
prawdziwa uczta techniczna dla spragnionych wiedzy . Byliśmy przyjęci serdecznie
a przewodnikami byli Polacy, pracownicy Instytutu. Nadmienić należy, że w tej
międzynarodowej obsadzie pracowników Instytutu, można było zauważyć liczną grupę
pracowników z Polski.
Następnie przejazd do Genewy, spacer po mieście: Mur Reformatorów, Plac de Bourg de Four,
Maison Tavel, Arsenał, Hotel de Ville, katedra św. Piotra, Audytorium Kalwina, Ogród Angielski z
pomnikiem przyłączenia Genewy do Konfederacji Szwajcarskiej, zegarem kwiatowym oraz widokiem
na jezioro Genewskie i fontanne Jet d’eau W godzinach wieczornych przejazd do dzielnicy
międzynarodowej, podziwianie siedziby ONZ i Czerwonego Krzyża

W czwartym dniu przy pięknej pogodzie wyjechaliśmy do Chamonix Mont-Blanc. Chętni
wyjechali kolejką gondolową na szczyt Aiguilledu Midi (3848 m n.p.m.), skąd roztaczał się
piękny widok na panoramę Masywu Mont Blanc.
Następnie piękną trasą wśród winnic,przyjechaliśmy do Montreux, uroczego miasteczka
położonego nad Jeziorem Genewskim. Krótki spacer promenadą i nasza wycieczka zbliżała
się do końca. Jeszcze tylko nocny przejazd przez Niemcy do Polski i w godzinach
południowych powitał nas Kraków.
Wyjazd należy uznać za bardzo udany, co podkreśliła liczna grupa Uczestników wycieczki.
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