Το Σχολείο μας ταξιδεύει

στους «Μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά»
Η διοίκηση της ΔΕΘ – 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 Δόνας 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 Δόνας 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
• Δωρεάν 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.

Πληροφορίες: 2310 291 715 & 2310 291 270

Ωραρια λειτουργιας
Δευτέρα - Πέμπτη: 09.00 - 14.00
Παρασκευή: 0
 9.00 - 14.00 &
17.00 - 20.00
Σάββατο: 11.00 - 20.00
Κυριακή: 11.00 - 19.00
Τιμες Εισιτηριων
Γενική είσοδος: 7 €/άτομο
Μαθητές: 6 € / άτομο
Οικογενειακό (2 γονείς με 2
παιδιά) : 24 €
Άνεργοι (μόνο Παρασκευή) : 4 €
Άνεργοι Οικογενειακό: 12 €
Παιδιά μέχρι 3 ετών: Δωρεάν

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

