Το Σχολείο µας ταξιδεύει

στους «Μυστικούς κόσµους του Ευγένιου Τριβιζά»
Η διοίκηση της ∆ΕΘ – Helexpo, του εθνικού φορέα διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων
στην Ελλάδα, δηµιουργεί ένα µοναδικό Θεµατικό Πάρκο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βασισµένο
στα παραµύθια του αγαπηµένου συγγραφέα µικρών και µεγάλων, Ευγένιου Τριβιζά!
Με υψηλά εκπαιδευτικά στάνταρτς και έντονο διαδραστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα,
«Οι µυστικοί κόσµοι του Ευγένιου Τριβιζά» σάς περιµένουν να «επιβιβαστείτε» στο
«Εξπρές των Ονείρων», γνωστό επίσης, και ως «Τρένο που πάει παντού», και µε συνεπιβάτες τον δαιµόνιο
δηµοσιογράφο Πίκο Απίκο, τον Αχυρούλη το σκιάχτρο, τον Τουρτούρι τον χιονάνθρωπο, την Πουπού την αλεπού
και άλλους πολλούς, να απολαύσετε ένα µαγευτικό ταξίδι σε χώρες άγνωστες και ζούγκλες µακρινές, να ακούσετε
συναρπαστικές ιστορίες, να λύσετε αξεδιάλυτα µυστήρια και αψηφώντας τις ραδιουργίες της ∆όνας Τερηδόνας, τις
απειλές της µάγισσας Φρικαντέλας και τις παγίδες που στήνει ο Ρούνι-Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι, να µοιραστείτε
την ανεπανάληπτη µαγεία των παραµυθιών τού διεθνώς καταξιωµένου, µεγάλου, Έλληνα δηµιουργού.

Καλοί µου φίλοι,
Όπως ίσως ξέρετε, ο γνωστότερος τρόπος για να έρθετε στο Νησί των Πυροτεχνηµάτων είναι να ναυαγήσετε στον
Ωκεανό των Παφλασµών και να πιαστείτε από µια σανίδα µε ρόζους σε σχήµα καρδιάς. Οι ρόζοι πρέπει να είναι
τόσοι ακριβώς όσοι και οι γλάροι που είδατε την τελευταία µέρα του ταξιδιού σας. Όσο για τη σανίδα πρέπει να
προέρχεται ή από κερασιά που στα κλαδιά της είχαν κελαηδήσει αηδόνια τη χαραυγή ή από βυσσινιές που στην
κουφάλα της είχαν κρυφτεί ροζ σκίουροι το ηλιοβασίλεµα.
Αν δεν είναι όµως εύκολο να ναυαγήσετε και να πιαστείτε από τέτοια σανίδα, υπάρχει τώρα και ένας ακόµα τρόπος,
µια µοναδική ευκαιρία να συναντήσετε τη Λιλή την παρδαλή λεοπάρδαλη, τη Σύνθια τον παπαγάλο, τον Πουκιπόν
τον άσπρο ελέφαντα, τον Οράτιο το αόρατο πράσινο καγκουρό και όλη την παρέα.
Σας περιµένουν όλοι να σας υποδεχθούν στο Θεµατικό Πάρκο «Οι µυστικοί κόσµοι του Ευγένιου Τριβιζά».
Ευγένιος

ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΣ ΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
«Οι µυστικοί κόσµοι του Ευγένιου Τριβιζά»
θα βρίσκονται στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο
Helexpo-Maroussi, όπου εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης
µικροί και µεγάλοι επισκέπτες θα έχουν τη µοναδική
ευκαιρία να απολαύσουν µια πρωτόγνωρη εµπειρία...

Η περιήγηση στους «Μυστικούς κόσµους του Ευγένιου Τριβιζά»
είναι µια πρωτότυπη, βιωµατική και διδακτική εµπειρία µάθησης, ψυχαγωγίας
και ανεξάντλητης φαντασίας.
Μικροί και µεγάλοι επισκέπτες «επιβιβάζονται» στο «Eξπρές των Oνείρων»,
γνωστό, επίσης, και ως «Τρένο που πάει παντού», και ταξιδεύουν στους µαγευτικούς
κόσµους του Ευγένιου Τριβιζά:
Από το µυστικό εργαστήρι του Φραγκίσκου του φραγκόσυκου,
του περιβόητου εφευρέτη της Φρουτοπίας που µε το µυστικό όπλο του
µεταµορφώνει τους µανάβηδες σε βίδες, στο πανέµορφο αλλά ευάλωτο
λουλουδένιο σπιτάκι που χτίζουν τα τρία µικρά λυκάκια για να προστατευθούν
από τον Ρούνι- Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι!
Από το στοιχειωµένο κάστρο της µάγισσας Φρικαντέλας που κλέβει
φωνές παιδιών και τις φυλακίζει σε µπαλόνια, στο ονειρικό ζαχαροπλαστείο
όπου ο κύριος Ζαχαρίας συναντάει την κυρία Γλυκερία και της χαρίζει
ένα λαχταριστό µπακλαβαδάκι!
Από το απίθανο τσίρκο του Μανόλη µε το θαυµαστό γιγάντιο σαλιγκάρι του
ουράνιου τόξου, στο µυστηριώδες µέγαρο της ∆όνας Τερηδόνας
που φυλακίζει τη µικρή Λουκία επειδή έχει χαµόγελο οµορφότερο από το δικό της!
Και αυτά δεν είναι παρά µόνο η αρχή!
Ελάτε κι εσείς στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo-Maroussi και...
Μεταµορφώστε έναν µανάβη σε βίδα!
Χορέψτε ταραντέλα µε τον Ρούνι-Ρούνι το θαυµάσιο, καλό γουρούνι!
Γνωρίστε τον Χουζουρίξ, το πιστό άλογο του ιππότη Ρουλεµάν!
Σφυρίξτε µε µια µαγική σφυρίχτρα στον σταθµό του Τρένου των Ονείρων!
Σπάστε µπαλόνια και ελευθερώστε κλεµµένες φωνές παιδιών!

ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ HELEXPO-MAROUSSI,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ:

• Ασφάλεια
• Μεγάλο, στεγασµένο χώρο για αναµονή και ξεκούραση
• Συνεχή παρουσία προσωπικού Υγείας
• ∆ωρεάν χώρο στάθµευσης για τα λεωφορεία και ΙΧ
• Ερµάρια αποθήκευσης αντικειµένων (για τους µαθητές)
• Εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
Προσοχή! Λόγω της µεγάλης συµµετοχής, είναι απαραίτητο να
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.

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα ανακοινωθούν
σύντοµα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θα ανακοινωθούν
σύντοµα

Πληροφορίες: 2310 291 715 & 2310 291 270

∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Maroussi
Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Τ.Κ. : 151 23
Email : info@mystikoikosmoitriviza.gr • www.mystikoikosmoitriviza.gr

