Προτάσεις για οικογενειακές εξορμήσεις
(Ολα τα κείμενα έχουν βρεθεί από internet και το copyright ανήκει στα αντίστοιχα websites)
Παρακαλώ πριν επισκεφτείτε οποιοδήποτε μέρος, καλέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογές από τη Γιώτα Βοργία

n Ο Mικρός Πρίγκιπας ΙΙ
17/12/2011 , 18:30-21:30 μμ
Η νέα αυτή παράσταση βρίσκει τον Μικρό Πρίγκιπα να επιστρέφει στο σπίτι
του τον Αστεροειδή Β612, μετά την περιήγησή του στο Σύμπαν και το Ταξίδι
στη Γη, όπου ανακαλύπτει ότι το αγαπημένο του Τριαντάφυλλο λείπει!
Συντροφιά με την Αλεπού, θα περιπλανηθεί ανάμεσα στον Πλανήτη του
Χρόνου, του Βοσκού και της Μουσικής με την πίστη ότι κάπου εκεί θα το βρει.
«Ο Μικρός Πρίγκιπας ΙΙ» είναι μια νέα τρυφερή περιπέτεια, μια
εντυπωσιακή παράσταση που παρουσιάζει το νυχτερινό όνειρο ενός
παιδιού. Τα υπέροχα γραφικά, η όμορφη μουσική και το εντυπωσιακό
αποτέλεσμα αποτυπώνονται στον τεράστιο θόλο του Πλανηταρίου με τρόπο μοναδικό.
Η παράσταση αποτελεί μία θαυμάσια ευκαιρία για τα μικρά παιδιά να επισκεφθούν για πρώτη φορά το
Πλανητάριο, να ξεναγηθούν στο Διάστημα και να αγαπήσουν έναν χώρο ψυχαγωγικής επιμόρφωσης. Για
το λόγο αυτό η παράσταση ξεκινά με μια ειδικά μελετημένη ξενάγηση, η οποία ταξιδεύει τους νεαρούς
θεατές στις εσχατιές του Σύμπαντος με τρόπο απλό και ταυτόχρονα ευχάριστο και δημιουργικό.
Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, 210 9469600

n Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο: «Tα μυστήρια του Νείλου»
Τετάρτη έως και Κυριακή, ώρες 18:30 και 20:30
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου σας προτείνει μια
συναρπαστική ταινία, μια ξεχωριστή εμπειρία, που αξίζει να μοιραστείτε
με τους μικρούς και μεγάλους σας φίλους αυτά τα Χριστούγεννα. Πρόκειται
για τα «Μυστήρια του Νείλου», μία εντυπωσιακή περιπέτεια που κόβει την
ανάσα, μια ταινία η παγκόσμια προβολή της οποίας έσπασε το φράγμα των
δέκα εκατομμυρίων θεατών, ενώ η προβολή της τους τελευταίους μήνες στο Πλανητάριο του Ιδρύματος
Ευγενίδου στην Αθήνα έχει αποσπάσει εντυπωσιακές κριτικές και τα θετικότατα σχόλια του κοινού.
Ελάτε, λοιπόν, να ταξιδέψετε ως την αφρικανική ήπειρο σε μια περιπετειώδη αποστολή στον πιο μεγάλο
αλλά και επικίνδυνο ποταμό του πλανήτη μας, το Γαλάζιο Νείλο. Ο τεράστιος θόλος του Νέου Ψηφιακού
Πλανηταρίου υπόσχεται να σας μεταφέρει με τον πλέον «ζωντανό» τρόπο από την καρδιά της Αιθιοπίας,
τη λίμνη Τάνα και το Σουδάν ως την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο. Η ταινία παρακολουθεί για 114 ημέρες
την εξερευνητική αποστολή, η οποία, έχοντας επικεφαλής τους κ.κ. Pascuale Scaturro και Gordon Brown,
έρχεται αντιμέτωπη με απίστευτες προκλήσεις. Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ οι ενήλικες και 5 ευρώ τα παιδιά.
Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, 210 9469600

n Όλη η γη ένα χωριό! (8-10 χρ)
18/12/2011, 10:30-12:00
Ελάτε να μάθουμε πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα τα παιδιά σ’ ολόκληρο τον κόσμο & να
δημιουργήσουμε έναν δικό μας ξεχωριστό φίλο! Κόστος συμμετοχής: 12€
Παιχνιδοκαμώματα Δερβενίων 43, 10681 Αθήνα, 210 8259289
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n Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα (5-9 χρ)
17/12/2011 , 11.00 - 12.00 και 12.30 - 13.30 μμ
Ελάτε να φορέσουμε τις ποδιές μας, να ανακατευτούμε με τη ζύμη και τη ζάχαρη
για να φτιάξουμε ωραία και μυρωδάτα χριστουγεννιάτικα γλυκά!
Η άνετη κουζίνα της Πύρνας μας περιμένει!
Τιμή συμμετοχής: 16€.
ΠΥΡΝΑ Κοκκιναρά 43, 145 63 Κηφισιά, 210 6230913

n Christmas Bazaar
17/12/2011 , 11:00-16:00 μμ
Η Ιωάννα Δαή, ιδιοκτήτρια του Κτήματος είναι πολύ δημιουργική, αλλά και μητέρα δύο παιδιών. Φρόντισε
λοιπόν για την ημέρα εκείνη, να διασκεδάσετε παρέα με παραμυθένιες φιγούρες με πολλές πρωτότυπες
δραστηριότητες, κουκλοθέατρο, φουσκωτά, Clown, Face Painting και πολλές άλλες εκπλήξεις για μικρούς
αλλά και μεγάλους ... Γίνεται κι εσείς παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα! Είσοδος ελεύθερη!
Κτήμα Ορίζοντες Γαλήνης 13, θέση Στρογγύλι, 19 400 Κορωπί, 210 9681421

n Λαμπερή χιονοθύελλα (7-12 χρ)
17/12/2011 , 11:00-15:00 μμ
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λαμπερή χιονοθύελλα; Με ποιον τρόπο
η γλυκερίνη επιβραδύνει την κίνηση των αντικειμένων μέσα στο νερό; Τα παιδιά
ανακαλύπτουν τις ιδιότητες του νερού σε συνδυασμό με τη γλυκερίνη καθώς
κατασκευάζουν τη δική τους διακοσμητική λαμπερή χιονοθύελλα.
Οι ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι εξής:
Σάββατο & Κυριακή: 11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45
H οικονομική συμμετοχή είναι 7 ευρώ / παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου
Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, Πλάκα, 210 3312 995

n «Ακαδήμεια» Εργαστήρια Δημιουργικής Κίνησης (3-12 ετών)
17/12/2011 , 17:00-19:00 μμ
Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Δημιουργικής Κίνησης
με αφορμή το παραμύθι «Ο εγωιστής γίγαντας» του
Όσκαρ Ουάιλντ. Η “Δημιουργική Κίνηση” απευθύνεται
σε αγόρια και κορίτσια και χρησιμοποιεί το σώμα ως
μέσo έκφρασης. δίνει το πλαίσιο και τα κατάλληλα
ερεθίσματα για την σωστή εργασία με το σώμα
και τον ειλικρινή αυτοσχεδιασμό. Μέσα από τις
δραστηριότητες του μαθήματος τα παιδιά θα κινούνται,
χορεύουν, προτείνουν, φαντάζονται, αυτοσχεδιάζουν και αναπτύσσουν σωματικές, συναισθηματικές
και αντιληπτικές ικανότητες. Το χριστουγεννιάτικο μας εργαστήρι είναι βασισμένο σε μια χαρούμενη και
γεμάτη κινητικές δραστηριότητες διασκευή του παραμυθιού του ‘Οσκαρ Ουάιλντ “Ο εγωιστής γίγαντας”.
Για παιδιά 3-6 ετών: 5:00μ.μ. -6:00μ.μ. - Για παιδιά Δημοτικού: 6:00μ.μ. - 7:00μ.μ.
Εμψυχώτρια: Μάτα Μάρρα: Χορεύτρια, Χορογράφος, Δασκάλα Δημιουργικής κίνησης και σύγχρονου χορού
Κόστος Συμμετοχής: 10 ευρώ
Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια» Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ.: 210-5125600
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n Η Μάγισσα Κατσούφω και το Εύθυμο Χωριό των Χριστουγέννων
17/12/2011 , 18:00-19:00 μμ, 26/12/2011 18:00-19:00 μμ
Στο εύθυμο χωριό των Χριστουγέννων τη παραμονή της μεγάλης αυτής
γιορτής επικρατεί μια παράξενη ησυχία… Οι κάτοικοι βαριούνται! Πρώτη
φορά συμβαίνει αυτό τα τελευταία 1000 χρόνια! Τι έχει συμβεί άραγε;
H Mάγισσα Κατσούφω έχει κλέψει το μαγικό διαμάντι της Χαράς που
κρατούσε πάντα τους ανθρώπους ορεξάτους και καλοδιάθετους. Και τώρα
πως θα γίνει η ξακουστή γιορτή των Χριστουγέννων; Μια ομάδα παιδιών με
τη βοήθεια της μαγισσούλας Γλυκούλας αποφασίζει να επιστρέψει το διαμάντι στη θέση του. Τα παιδιά
παίρνουν το διαμάντι αλλά η Κατσούφω το αντιλαμβάνεται και η περιπέτεια αρχίζει!
Θα καταφέρουν άραγε τα παιδιά να επιστρέψουν το διαμάντι και μαζί του τη χαρά και το κέφι στο χωριό;
Θα γίνει η πολυπόθητη γιορτή των Χριστουγέννων;
Eισιτήριο: 8 ευρώ
Θεατρικό Εργαστήρι Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Γρ. Ξενόπουλου 17 & Γαβριηλίδη, Κάτω Ηλιούπολη, 210 9954189

n Γλυκά Χριστούγεννα
17/12/2011 , 11:30-12:30 μμ
Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα! Είσοδος δωρεάν
Πολυχώρος ΑΓΚΥΡΑ Σόλωνος 124 & Εμμ. Μπενάκη, Αθήνα, 210 3837667 & 210 3837540

n Ίδρυμα Ευγενίδου: Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και
Τεχνολογίας: Ειδικές παρουσιάσεις:
«Πού μας χρησιμεύουν τα Μαθηματικά;»
18/12 15:00
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μυστηριώδεις δρόμους της επιστήμης των
μαθηματικών, διοργανώνει η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Ο μαθηματικός και υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ. Στέφανος Ξεφτέρης, με
απλά και κατανοητά λόγια, αναλαμβάνει να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα που πάντα «βασάνιζε» τα
παιδιά στα σχολεία: «Μα πού θα μου χρησιμεύσουν τα μαθηματικά;».
Το ταξίδι του ανθρώπου στην ιστορία είναι γεμάτο από γρίφους και μυστήρια - άλλα λυμένα, άλλα
ακόμα άλυτα. Η έμφυτη ανθρώπινη περιέργεια να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε και πολλές φορές να
υπερνικήσουμε τα «εμπόδια» που μας έθετε η φύση, μας οδήγησαν στο να αναζητήσουμε εργαλεία
για να το πετύχουμε. Το σημαντικότερο εργαλείο στην προσπάθειά μας αυτή, είναι τα μαθηματικά. Από
την απλή παρατήρηση γεγονότων στη φύση, στην προσπάθεια ανάλυσης και εξήγησής τους, από την
καταγραφή και την περιγραφή, μέχρι την εύρεση μεθόδων αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων,
τα μαθηματικά αποτελούν ένα από τα κύρια όπλα στην επιστημονική μας φαρέτρα, παρέχοντας στις
υπόλοιπες θετικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία κ.λπ.) το κατάλληλο υπόβαθρο.
Ξεκινώντας από το βασικό ερώτημα: «Τί θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν μαθηματικά;», ο ομιλητής θα
επιχειρήσει να αποσαφηνίσει το ερώτημα «αν η φύση ξέρει γεωμετρία ή αν ο άνθρωπος μέσω της
γεωμετρίας και των μαθηματικών μπόρεσε να φτιάξει επαρκή μοντέλα του φυσικού κόσμου γύρω του».
Οι ακολουθίες Fibonacci και τα fractals θα οδηγήσουν μικρούς και μεγάλους ακροατές σε εντυπωσιακές
διαδρομές: από το σχήμα του κυκλοφορικού μας συστήματος στα υπερσυμπλέγματα γαλαξιών και από τις
σπείρες ενός κοχυλιού στις κερήθρες ενός μελισσιού.
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ. Φάληρο (Είσοδος από Πεντέλης 11),
Τηλ: 210 9469600, Fax:210 9417372

3

n Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (3-12 χρ)
18/12 Διαδρομές στο Μουσείο. Διαδραστικές ξεναγήσεις για οικογένειες (από 5 ετών)
Διαδρομές στο Μουσείο με την Κατερίνα Σταμίδη
Γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου ακολουθώντας
μια διαδρομή και συμμετέχοντας σε ένα παιχνίδι. Με την αρχαιολόγο - μουσειοπαιδαγωγό Κατερίνα
Σταμίδη μαθαίνουν για τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, την Αρχαία Ελληνική και την Αρχαία Κυπριακή Τέχνη.
Λύνουν αινίγματα με λέξεις και εικόνες και μαθαίνουν ότι τα αρχαία αντικείμενα ίσως να μην ήταν τελικά
αυτό που φαίνεται σε εμάς σήμερα. Ακόμη, προσπαθούν να μαντέψουν τη σημασία λέξεων που συναντά
κανείς στα αρχαιολογικά μουσεία αλλά που στον έξω κόσμο έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα... Κατά τη
διάρκεια της χρονιάς οι διαδρομές επισκέπτονται και τις περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενεί το Μουσείο.
18/12 περιοδική έκθεση ''Άγονη Γραμμή'
Ώρα: 11.00 - 12.30
Κόστος συμμετοχής: Ελεύθερη είσοδος για τα παιδιά, Ενήλικες: €7
Για πληροφορίες - κρατήσεις: 210 7294220 (Δευτ.-Παρ. 10.00-13.00)
18/12 Εικαστικό Εργαστήριο (6-12 ετών)
Με την Άντζι Καρατζά
Πληροφορίες
Κυριακή: 18/12/2011, Ώρα: 11.00 - 13.00
Κόστος συμμετοχής: €15 (€12 για τα αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο)
Για πληροφορίες - κρατήσεις: 210 7294220 (Δευτ.-Παρ. 10.00-13.00)
17/12 Εργαστήριο με αφορμή ένα βιβλίο...(5-10 ετών)
Με την Δέσποινα Σακελλαρίου και την Αντωνία Βέλλιου
Η Βαλεντίνα και ο Αλέξανδρος θα παίξουν μουσική, θα πλέξουν τις κλωστές, θα υφάνουν τα κουρέλια και
τα νήματα και θα γεμίσουν το μπαούλο με όνειρα χρωματιστά σε μια παράσταση βασισμένη στο βιβλίο.
Και μετά, παιδιά, είναι η σειρά σας να παίξετε, να γνωρίσετε την τέχνη του αργαλειού και να φτιάξετε
αντικείμενα από νήμα!
Ελάτε να δείτε κι άλλα πολλά που μπορείτε να φτιάξετε με νήμα και υπομονή.
Πληροφορίες: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, 11.00 - 13.00
Συμμετοχή: €15 (Αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο: €12 το καθένα)
Για πληροφορίες - κρατήσεις: 210 7294220 (Δευτ.-Παρ. 10.00-13.00)

n Ποιος είμαι εγώ; (4-12 χρ)
17/12/2011 , 10:00-13:00 μμ
Οι ενήλικες μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να ανακαλύψουν παίζοντας τη διαδραστική έκθεση του μουσείου:
«Ποιος είμαι εγώ;». Κάθε διαδραστικό έκθεμα μας δίνει αφορμή για να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε μαζί,
για τις ικανότητες, τις δυσκολίες, τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τα όνειρα και τις επιθυμίες μας!
Είσοδος στην έκθεση: 4 ευρώ.
Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας Καρατζά 7, Φιλοπάππου, 210 9218329

n Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μύθο και την ιστορία για μικρούς και μεγάλους
15/10/2011-15/01/2012
Η μεγάλη έκθεση «Μύθοι και τέρατα» από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας στο Λονδίνο παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Ποια πλάσματα υπήρξαν ιστορικά και ποια είναι απλώς προϊόν
μυθοπλασίας;
Ποια είναι τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας;
Τι ωθεί τον ανθρώπινο νου να δημιουργήσει αυτές τις μορφές;
Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επιχειρεί να δώσει
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η έκθεση «Μύθοι και τέρατα», που ζωντανεύει με τρόπο απτό και άμεσο ορισμένους από τους πιο
γνωστούς μύθους και αναζητά τις –πιθανές– επιστημονικές ερμηνείες που κρύβονται πίσω από αυτούς.
Σε ένα χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων παρουσιάζονται εντυπωσιακά animatronics σε φυσικό μέγεθος
–μηχανικές προσομοιώσεις οργανισμών που «ζωντανεύουν» μπροστά στο θεατή σε πραγματικό χρόνο
μέσω εξελιγμένων ρομποτικών και ηλεκτρονικών συστημάτων–, μοντέλα, προθήκες με απολιθώματα,
γραφικά και φωτογραφίες μυθικών ή μη πλασμάτων που άλλοτε τροφοδοτούν την παγκόσμια μυθολογία
με εικασίες και δοξασίες και άλλοτε παρέχουν ντοκουμέντα στην ιστορική έρευνα. Πρωτότυπες
και ευφάνταστες κατασκευές συνθέτουν μια έκθεση που έχει ήδη γίνει περιζήτητη όπου κι αν έχει
παρουσιαστεί. Η έκθεση συνοδεύεται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά από Β’ Δημοτικού έως Α’
Λυκείου, που αντλεί το υλικό του από την ιστορία, τη ζωολογία και την ελληνική μυθολογία.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μύθο και την ιστορία για μικρούς και μεγάλους.
Εισιτήρια: 6 ευρώ γενική είσοδος. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν.
Ώρες Λειτουργίας της Έκθεσης: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη: 09:00 - 14:00, Τετάρτη - Παρασκευή: 09:00 20:00, Σάββατο: 11:00 - 16:00, Κυριακή: 10:00 - 16:00
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Kτήριο 1, Πειραιώς 254, Ταύρος, Τηλ. 212 254 0444

n The Mall Athens: Δεινόσαυροι
4/12/2011-4/3/2012
Δεινόσαυροι κατακλύζουν την Αθήνα. Ταξίδεψαν 3.000
χιλιόμετρα μέσα σε 6 νταλίκες πάνω από 10 μέτρα η
κάθε μία! O γιγάντιος Baryonyx, βάρους 1440 κιλών,
ανέβηκε σε ύψος 35 μέτρων μπροστά στα έκπληκτα
μάτια των περαστικών. Μόνο το κεφάλι του T-Rex
ζυγίζει 900 κιλά. Πάνω από 10 εξειδικευμένοι τεχνικοί
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας συντονίζουν την
επιχείρηση «Δεινόσαυροι στην Αθήνα»! Σε 850 τ.μ.
εκτείνεται ο νέος εκθεσιακός χώρος, στον 4ο όροφο του the Mall Athens. Οι Δεινόσαυροι είναι εδώ!
Ο Βαρυόνυχας (Baryonyx) με διαστάσεις 8.45Μ x 3Π x 3,50Υ και βάρος 1440 κιλά ήταν αυτός που τράβηξε
τα περισσότερα βλέμματα μαζί με το κεφάλι του Tυρανόσαυρου Ρεξ (T-Rex) που ζυγίζει 900 κιλά! Εξίσου
εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε τόσο ο Ευοπλοκέφαλος (Euoplocephalus), διαστάσεων 5.50Μ χ 1.60Π χ 2.20
Υ και βάρους 850 κιλών, όσο και ο Ιγκουάνοντον (Iguanodon) με διαστάσεις 5.16M x 1.35Π χ 2.40 Υ που
ζυγίζει μόνο... 454 κιλά!
Πάνω από 10 εξειδικευμένοι τεχνικοί του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εργάζονται πυρετωδώς από το
πρωί της Τρίτης σε συνεργασία με τους έλληνες τεχνικούς για να τοποθετήσουν τα γιγάντια ζώα στο νέο
τους σπίτι, στον 4ο όροφο του The Mall Athens, λίγο πριν πάρει τη σκυτάλη ο σκηνογράφος Αντώνης
Χαλκιάς (ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Το Νησί») για να δημιουργήσει το σκηνικό
διάκοσμο που θα μας μεταφέρει 65 εκατ. χρόνια πίσω στο χρόνο!
Οι δεινόσαυροι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου θα βρίσκονται στην Αθήνα από τις 4
Δεκεμβρίου, σε μία έκθεση που αποκαλύπτει όλα όσα οι επιστήμονες γνωρίζουν για το πώς κυνηγούσαν
και τί έτρωγαν οι δεινόσαυροι. Σε 850 τ.μ. συγκεντρώνονται ομοιώματα απολιθωμάτων, εκθέματα που
μπορεί να αγγίξει ο επισκέπτης, επιστημονικά ευρήματα και 10 από τα πιο θεαματικά hi-tech animatronics, ενώ μια σειρά από διαδραστικές δραστηριότητες καλούν τον επισκέπτη να μπει σε ρόλο ερευνητή
βάζοντάς τον να κάνει ακόμη και εικονικές ανασκαφές!
Η έκθεση «Δεινόσαυροι» αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκθέσεων, που θα ακολουθήσουν στον 4ο
όροφο του The Mall Athens.
Ωράριο λειτουργίας: Δευ. - Παρ.: 9.00 - 21.00, Σάββατο: 10.00 - 22.00, Κυριακή: 10.00 - 20.00
Τιμές εισιτηρίου: Δευ.-Παρ. 9.00 - 13.30: 5 ευρώ γενική είσοδος, Δευ.-Παρ.: 13.30 - 21.00: 9 ευρώ (ενήλικες),
7 ευρώ (παιδιά έως 18 ετών), Σαββατοκύριακο & αργίες: 9 ευρώ (ενήλικες), 7 ευρώ (παιδιά έως 18 ετών)
Τηλ. επικοινωνίας για το κοινό: 2109472029
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