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ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Το σχολείο

πηγαίνει στους

12 Άθλους του Ηρακλή!

Η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, του εθνικού φορέα διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων
και εκδηλώσεων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Dream Workers και την Eksagon
Exhibitions, υλοποιούν ένα κορυφαίο μυθολογικό θεματικό πάρκο, για τον πιο σημαντικό
ήρωα της ελληνικής μυθολογίας, τον Ηρακλή και τους άθλους του. Το μυθολογικό θεματικό
πάρκο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.
Από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019 το θεματικό πάρκο
«Ηρακλής-Οι 12 Άθλοι» θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές
όλων των βαθμίδων, καθώς και γενικά μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν
τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο,
οι 12 άθλοι παρουσιάζονται με τρισδιάστατα εκθέματα
πλήρως θεματοποιημένα και ειδικά σχεδιασμένα ώστε να διαθέτουν
κίνηση και ήχο, δημιουργώντας το απίστευτο σκηνικό ενός πραγματικά
ξεχωριστού κόσμου!

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

Πρωταγωνιστής, ο Ηρακλής, ο ανυπέρβλητος
ήρωας, τόσο σε σωματική όσο και σε ψυχική
δύναμη. Καθιερώθηκε ως πρώτος υπέρ-ήρωας
και ο μεγαλύτερος ήρωας της Αρχαίας Ελλάδας
που έγινε παγκόσμιο σύμβολο, ταυτίζοντας το
όνομά του με τις έννοιες «ευρηματικότητα»,
«δύναμη», «ανδρεία», «γενναιότητα», «ευφυΐα»,
«αποφασιστικότητα».
Την επίβλεψη, την εκπαιδευτική εγκυρότητα και
τα κείμενα του θεματικού πάρκου και μουσείου
έχει αναλάβει μια μεγάλη επιστημονική και
δημιουργική ομάδα.

Τη δική του «πινελιά» στο πάρκο προσθέτει
και ο δημοφιλής Γιάννης Σερβετάς, γνωστός
και πολύ αγαπητός κυρίως για το πηγαίο
και ευφυές χιούμορ του. Η δική του
διακριτική «παρέμβαση» στα κείμενα του
σεναρίου έδωσε μια έντονη δόση χιούμορ.

Το εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ-Helexpo φέτος θα είναι

ο πιο εντυπωσιακός και εκπαιδευτικός
της πόλης και παρέχει :

χώρος

Εγκαταστάσεις που παρέχουν ασφάλεια
Δωρεάν χώρο στάθμευσης για λεωφορεία και ΙΧ
Στεγασμένο χώρο για αναμονή και ξεκούραση
Άμεση και εύκολη πρόσβαση
(στο κέντρο της Θεσσαλονίκης)

Συνεχή παρουσία προσωπικού υγείας
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.

Ωράρια λειτουργίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13:00
Παρασκευή 09:00-13:00 & 17:00-21:00
Σάββατo 11:00-20:00
Κυριακή 11:00-19:00
*τελευταία είσοδος στο πάρκο 50 λεπτά πριν το κλείσιμο

Τιμή Εισιτηρίου: Οργανωμένα groups & σχολικές εκδρομές 6 € /άτομο
Κρατήσεις για οργανωμένες εκδρομές και σχολεία
2310 291 263
Για περισσότερες πληροφορίες
2310 291 270
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Διεθνές Εκθεσιακό
και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΔΕΘ-Helexpo
Εγνατίας 154
T.K. 54636 Θεσσαλονίκη

info@herculespark.gr
Official Site: herculespark.gr

