Πάρκο…κατάσταση!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

5 ΜΑΪΟΥ

10:30π.µ. - 2:30µ.µ. & 5:00µ.µ. - 9:30µ.µ.
ΠΑΡΚΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

(Στη συµβολή των οδών Μ. Αντύπα,
Ναυαρίνου & Σαλαµίνος)
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Bungee Trampoline Διπλό για παιδιά από 3 ετών
Το Bungee Trampoline προσφέρει την ανεπανάληπτη εµπειρία του να
πετάς έως και 7µ από το έδαφος, δεµένος σε δυνατά λάστιχα που
«απογειώνουν» την αδρεναλίνη.
Πύργος Αναρρίχησης για παιδιά από 7 ετών
Αναρρίχηση µε την ασφάλεια σχοινιών και ειδικού πιστοποιηµένου
αναρριχητικού εξοπλισµού, κάτω από την καθοδήγηση έµπειρων
εκπαιδευτών ορειβασίας.
Flying Fox (zip line) για παιδιά από 5 ετών
Οι συµµετέχοντες ξεκινούν από µικρό σχηµατισµένο πατάρι και
µε τη βοήθεια έµπειρου εκπαιδευτή ξεκινούν κατάβαση από δέντρο σε
δέντρο!
Συγκρουόµενες Μπάλες για παιδιά από 8 ετών
Ένα δυναµικό και πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Οι
παίκτες φορούν σαν µπλούζα τη φουσκωτή µπάλα και το παιχνίδι
ξεκινά…
Trikes Challenge για παιδιά από 6 ετών
Ανεπανάληπτες στιγµές δράσης και έντονης διασκέδασης µε απίθανα
αγωνιστικά ποδήλατα καινοτοµικού σχεδιασµού, που δεν έχουν τιµόνι
και στρίβουν µε το βάρος του σώµατος.
Στίβος Περιπέτειας “Survivor” για παιδιά από 8 ετών
Ένα παιχνίδι περιπέτειας για παιδιά και εφήβους µε όρεξη για δράση.
Ένα παιχνίδι ταχύτητας και επιδεξιότητας. Μια σειρά από ειδικά
κατασκευασµένα εµπόδια συνθέτουν έναν στίβο εµποδίων υψηλών
προδιαγραφών.

Μονοµάχοι για παιδιά από 8 ετών
Ένα παιχνίδι δράσης, όπου η καλή ισορροπία & η επιδεξιότητα
αποδεικνύονται σηµαντικότερες αρετές από τη δύναµη.

Union Pacific Train για όλες τις ηλικίες
Ηλεκτρικό τρένο, που αφήνει τα παιδιά να ταξιδέψουν µε τη φαντασία
τους και να ζήσουν το παραµύθι.

Baby Park
Ένας µεγάλος παιδότοπος, µε παιχνίδια κατάλληλα για νήπια και µε
την άγρυπνη επίβλεψη µιας έµπειρης παιδαγωγού.

Δεντροαναρρίχηση, για παιδιά από 7 ετών
Απίθανες αναρριχήσεις πάνω σε µεγάλα δέντρα.

Paintball για παιδιά από 9 ετών
Επαγγελµατικά paintball ασκούν τις ικανότητες και
την αυτοσυγκέντρωση σε ένα ασφαλές παιχνίδι σκοποβολής.

Τοξοβολία για παιδιά από 8 ετών
Δυνατά αληθινά ξύλινα τόξα που δοκιµάζουν την επιδεξιότητα παιδιών
και µεγάλων.

Οµαδικά παιχνίδια για παιδιά από 6 ετών
Διασκεδάζουµε µαζί µε την παρέα µας, µε γνωστά, αγαπηµένα παιχνίδια, όπως τσουβαλοδροµίες, διελκυστίνδα, µπαλονοµαχίες, καροτσάκια κ.λπ.

Giga Παιχνίδια για παιδιά από 6 ετών
Τα αγαπηµένα µας παιχνίδια, Score 4, Twister, Bowling, Ξύλινος
Λαβύρινθος και Πόδια του Κύκλωπα!
Καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά από 4 ετών
Τα παιδιά εκφράζουν τη δηµιουργικότητά τους, µέσα από πρωτότυπες
κατασκευές, όπως χάρτινα λουλούδια, πηλοπλαστική, στεφάνια µε
αληθινά λουλούδια και play Mais (πολύχρωµα σφουγγαράκια),

Οικολογικά εργαστήρια για παιδιά από 6 ετών
Μαθαίνουµε να προστατεύουµε το περιβάλλον µέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια!
Show Time για όλες τις ηλικίες
Η γωνιά των θεαµάτων, µε ανιµατέρ, κουκλοθέατρο, διαδραστικές
θεατρικές παραστάσεις & breakdance show.

Σινεµά στη φύση!
Στις 8.00µµ απολαµβάνουµε στο πάρκο Ναυαρίνου την οικογενειακή ταινία «Ο Λούης και οι εξωγήινοι». (µεταγλωττισµένη)
Animation 2018, έγχρωµη, µε διάρκεια 86’.
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Γερµανοδανεζικη ταινία σε σκηνοθεσία Κριστόφ Λόουενσταϊν,
Βόλφγκανγκ Λόουενσταϊν.
Υπόθεση ταινίας: Ένα 11χρονο αγόρι γίνεται φίλος µε τρεις
σκανταλιάρηδες εξωγήινους που προσγειώνονται µυστικά
στον πλανήτη µας. Γερµανο- δανεζικο animation πάνω στην
αναζήτηση της οικογένειας, στην οποία θέλουµε να ανήκουµε. Πιο επιτυχηµένο ως κωµωδία παρεξηγήσεων παρά ως
ανήλικη περιπέτεια.
Το top model της γεύσης
Το γνωστό ζαχαροπλαστείο Passarella έρχεται να µας προσφέρει τα
υπέροχα γλυκά και παγωτά του!

Ώρα για Πικ-νικ!
Από τις 2.30 έως τις 5 µ.µ. σταµατάµε τις δράσεις, χαλαρώνουµε και
απολαµβάνουµε τις λιχουδιές που έχουµε φέρει από το σπίτι µας.

Ηλιουπολίτισσες και Ηλιουπολίτες,
Ύστερα από την πολλή µεγάλη ανταπόκριση σας, η
«Πάρκο…κατάσταση» καθιερώνεται ως θεσµός στην πόλη
µας.
Το Πάρκο της γειτονιάς µας γίνεται αγαπηµένος
«προορισµός», για να διασκεδάσουµε, να παίξουµε, να
επικοινωνήσουµε αλλά και να χαλαρώσουµε µε extreme
games, οµαδικά παιχνίδια δράσης, επιτραπέζια,
οικολογικά εργαστήρια και καλλιτεχνικές κατασκευές,
κινηµατογραφικές ταινίες, κουκλοθέατρο, διαδραστικές
παραστάσεις και θεάµατα.
Σας προσκαλούµε, λοιπόν, να γιορτάσουµε µαζί τις
οικογένειες µας, τον ερχοµό του Μάη, στο πάρκο
Ναυαρίνου την Κυριακή 5 Μαΐου, συνεχίζοντας έτσι, την
προσπάθεια µας να ζωντανέψουµε σταδιακά όλα τα πάρκα
της Ηλιούπολης, ώστε να γίνουν αναπόσπαστο µέρος της
καθηµερινότητας µας.
Ο Δήµαρχος
Βασίλης Βαλασόπουλος

Χορηγός Εντύπου

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13-15

Χορηγός Catering

Με τη στήριξη
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