Οι Γιγαντιαίοι δεινόσαυροι είναι εδώ!
Το πιο συναρπαστικό και εκπαιδευτικό θεματικό πάρκο

Από 15 Οκτωβρίου 2018
μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019
Helexpo-Maroussi
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο

Η

διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, του εθνικού φορέα διοργάνωσης εκθέσεων, μαζί με την Eksagon Exhibitions και τη δημιουργική ομάδα Dream Workers,
δημιουργούν στην Αθήνα ένα ξεχωριστό, πρωτότυπο και ιδιαίτερα εκπαιδευτικό,
θεματικό πάρκο, τους γιγαντιαίους «Δεινόσαυρους». Μετά την τεράστια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, όπου απέσπασαν τα ενθουσιώδη σχόλια από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, οι «Δεινόσαυροι» μεταφέρονται και θα φιλοξενηθούν στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo-Maroussi.

Από 15 Οκτωβρίου 2018
μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019
μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν μια σπάνια και ανεκτίμητη εμπειρία.

Στο πρωτότυπο και διαδραστικό θεματικό πάρκο, «Δεινόσαυροι», τρισδιάστατα εκθέματα πλήρως θεματοποιημένα, που διαθέτουν κίνηση και ήχο, δημιουργούν το απίστευτο σκηνικό
του κόσμου όπου έζησαν τα προϊστορικά ζώα!
Η γνωριμία με τους γιγαντιαίους δεινόσαυρους που κυριαρχούσαν στη Γη
κατά τον Μεσοζωικό αιώνα γίνεται με ιδιαίτερη ξενάγηση και περιήγηση σε
έναν μουσειακό χώρο φυσικού περιβάλλοντος με τα πελώρια εκθέματα να
δεσπόζουν πλαισιωμένα από φυτά, βράχους, λίμνες, δάση και απολιθώματα.
Μέσα από την επαφή, την κίνηση, τους ήχους και το άγγιγμα, τα παιδιά αλλά
και οι ενήλικες γίνονται οι ίδιοι παλαιοντολόγοι και μικροί αρχαιολόγοι με
δικό τους εξοπλισμό σε έναν πραγματικό χώρο ανασκαφής. Μέσα από μια
μικρή περιπέτεια οδηγούνται σε ένα εκπαιδευτικό, διαδραστικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι ανακάλυψης και γνώσης.
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*Η θεματική έκθεση δεινοσαύρων έχει σχεδιαστεί υπό την επίβλεψη
του Daming Zhong, κορυφαίου παλαιοντολόγου στο Μουσείο του
Ζινγκόγκ, το 3ο μεγαλύτερο μουσείο δεινοσαύρων στον κόσμο.

Το εκθεσιακό κέντρο Helexpo-Maroussi φέτος θα είναι ο πιο
εντυπωσιακός και εκπαιδευτικός χώρος της πόλης και διαθέτει:
Εγκαταστάσεις που παρέχουν ασφάλεια
Κοντινούς χώρους στάθμευσης
Στεγασμένο χώρο για αναμονή και ξεκούραση
Συνεχή παρουσία προσωπικού υγείας
Εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

Ωράρια
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Τιμές
Εισιτηρίων
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Δευτέρα – Πέμπτη: 09.00 – 13.00
Παρασκευή: 09.00 – 13.00 & 17.00 – 21.00
Σάββατο: 11.00 – 21.00
Κυριακή: 11.00 – 19.00
Οργανωμένα groups
& σχολικές εκδρομές 6€/άτομο

Κρατήσεις για οργανωμένες εκδρομές και σχολεία 210 6168456, 210 6168457
Για περισσότερες πληροφορίες 210 6168458
E-mail: info@dinosaurs.gr
Site: www.dinosaurs.gr
Helexpo Maroussi – Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Λεωφ. Κηφισίας 39, Αθήνα - 15123 Μαρούσι
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