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Kom ombord!
Det unike ESN-toget vil reise rundt i Europa i 25 dager og alle over 18 år kan delta og
ta turen mellom de mer enn 40 stoppesteder. Fra 28 mars til 21. april 2009 vil toget
besøke 18 land, og bringe sammen flere hundre personer fra hele Europa. Og hva er
så målet med dette prosjektet? Jo, Å fostre interkulturell dialog, vise det kulturelle
mangfoldet i Europa og i hovedsak ... nyte en flott og unik tur.
En frokost i Roma, den neste i Ljubljana, en annen i Budapest, uken etter i København,
Hamburg og Utrecht ... Kom ombord på ESN-toget og vær med en, to eller opptil 25 dager
på en fantastisk reise i hele Europa. Når som helst, hvor som helst og hvem du enn er - bli
med! Det eneste som er fastsatt er reiseruten. 25 dager, 40 byer, 18 land og ett utrolig prosjekt, hopp på!
Prosjektet er en feiring av 20 års jubileumet for den europeiske gjenforeningsdagen etter fallet av Jernteppet i 1989 og Erasmus Student Networks (ESN) 20. fødselsdag. I denne sammenheng organiserer non-profit plattformen GmbH prosjektet med støtte fra ESN, den frivillige student organisasjonen, som bidrar med sitt omfattende nettverk og arbeidsstyrke.
ESN-toget ønsker passasjerer i alle aldre og nasjonaliteter velkommen. Dette er en unik rullende kommunikasjonsplattform med ett oppdrag; å fremme interkulturell dialog og vise det
kulturelle mangfoldet i Europa. Reisen er selve belønningen: muligheten til å møte mennesker fra hele Europa og til å knytte vennskap uavhengig av landegrenser, som viskes ut
gjennom personlige forbindelser.
Reisingen foregår hovedsakelig om natten, og deltakerne vil ha gleden av å våkne opp i en
annen by hver morgen, der de kan ta del i aktiviteter spesielt tilrettelagt for ESN-toget. Blant
aktivitetene er guidet turer i byene, besøk til monumenter og museer, sportsaktiviteter og tradisjonelle frokoster. På selve toget vil det også være noen kulturelle aktiviteter. I tre av
vognene er det rom satt av til møter og arrangementer som fotoutstillinger, filmer, seminarer
og konserter.
For å gi alle muligheten til å delta i prosjektet koster en natt på ESN-toget bare 30 Euro. Dette er kun mulig takket være samarbeidspartnere og sponsorer. For å øke verdien av turen for
deltakerne, er bidrag av alle slag fortsatt svært velkommen. Som en velkomstgave får hver
deltaker en ESN-tog guidebok, som er laget spesielt og eksklusivt for denne turen.
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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

