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Η μεγαλύτερη σχολική απόδραση  
στους «Δεινόσαυρους»

 9 Απριλίου – 10 Ιουνίου 2018
«Πατραϊκή Οινοποιία» Ανθείας 38 (δίπλα από την ΑΒΕΞ), Πάτρα



Μετά την τεράστια επιτυχία του «Μουσείο και Πάρκο 
Δεινοσαύρων» στην Θεσσαλονίκη, η εταιρία παραγωγής 
Eksagon Exhibitions, σας προσκαλεί σε ένα ακόμη 
συναρπαστικό ταξίδι.

Στο Πάρκο «Δεινόσαυροι» οι επισκέπτες δεν θα 
§κρυφοκοιτάξουν» απλώς, αλλά θα ζήσουν στην εποχή 
που τα γιγάντια αυτά πλάσματα κυριαρχούσαν στον 
πλανήτη μας.

Η γνωριμία με τους γιγαντιαίους δεινόσαυρους που 
ζούσαν στη Γη κατά τον Μεσοζωικό αιώνα δεν γίνεται με 
μια απλή ξενάγηση και περιήγηση σε έναν μουσειακό χώρο 
φυσικού περιβάλλοντος με πελώρια εκθέματα, φυτά και 
απολιθώματα. 

Σε ένα απόλυτα παραμυθένιο περιβάλλον, η επαφή μέσα 
από την κίνηση και το άγγιγμα θα οδηγήσουν τα παιδιά 
και τους ενήλικες σε ένα μοναδικό, διαδραστικό και 
ψυχαγωγικό παιχνίδι.
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Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο, ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών με υψηλά εκπαιδευτικά στάνταρντς, 

πρωτοτυπία, έντονο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα! Η θεματική έκθεση δεινοσαύρων 

διαθέτει την πολύ «βαριά» υπογραφή και την 

επιμέλεια του Daming Zhong, κορυφαίου 

παλαιοντολόγου, ο οποίος έχει σχεδιάσει την έκθεση 

βασισμένος στην εμπειρία του ως παλαιοντολόγος 

στο Μουσείο του Ζινγκόγκ, το 3ο μεγαλύτερο μουσείο 

δεινοσαύρων στον κόσμο. 

Προσκαλούμε όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα 

σε μια πρωτόγνωρη περιήγηση στο παρελθόν για μια 

ανεπανάληπτη εμπειρία!

Πάτρα, από τις 9 Απριλίου έως τις 10 Ιουνίου 2018, 

θα λειτουργεί το πιο συναρπαστικό θεματικό πάρκο.



Προσοχή... 
λόγω της μεγάλης 

συμμετοχής, είναι 
απαραίτητονα προγραμματίσετε έγκαιρα με τηλεφωνικό ραντεβού την επίσκεψη του σχολείου σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό των μαθητών σας και να είστε συνεπείς στην ώρα άφιξης που έχετε δηλώσει.

Δευτέρα – Πέμπτη: 09.00 – 13.00
Παρασκευή: 09.00 – 13.00  &  18.00 – 21.00
Σάββατο & Κυριακή: 11:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
*τελευταία είσοδος στο πάρκο 50 λεπτά πριν το κλείσιμο

Ωράρια λειτουργίας

Κρατήσεις για οργανωμένες εκδρομές και σχολεία: 
210 2201533
Για πληροφορίες επικοινωνήστε: 210 2201533
Ανθείας 38 (δίπλα από την ΑΒΕΞ), Πάτρα 
Email: info@dinosaurs.gr | www.dinosaurs.gr

Μαθητές (σε οργανωμένη εκδρομή):
5 € / άτομο

Τιμές Εισιτηρίων

Η «Πατραϊκή Οινοποιία» φέτος θα είναι ο πιο εντυπωσιακός και 
εκπαιδευτικός χώρος της πόλης και παρέχει: 
   Ασφάλεια 
   Μεγάλο, στεγασμένο χώρο για αναμονή και ξεκούραση  
   Δωρεάν χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία και ΙΧ
   Ερμάρια αποθήκευσης αντικειμένων (για τους μαθητές) 
   Εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ


