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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Διανυκτέρευση Νο2» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  
Είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε στο Μουσείο;  

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης χαιρετίζει την άνοιξη με μία δεύτερη 

Διανυκτέρευση στο Μουσείο - Sleep Over! Το βράδυ του Σαββάτου 20 Απριλίου 2019 

και ώρα 20:00 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης θα ανοίξει τις πόρτες του σε δεινούς 

και ατρόμητους κατασκηνωτές που δεν φοβούνται να κοιμηθούν στις κορυφές των ψηλών 

βουνών, πλάι σε μία σαρκοφάγο αρκούδα ή σε έναν μεσογειακό λύκο! Mία από τις πλέον 

σύγχρονες διεθνείς μουσειολογικές πρακτικές που γνώρισε μεγάλη απήχηση και επιτυχία 

όταν έγινε για πρώτη φορά στην Κρήτη τα Χριστούγεννα του 2017 από το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης. Κοιμόμαστε στο Μουσείο… ξυπνάμε στη Φύση…! 

Μόλις κλείσουν οι πόρτες κατασκηνώνουμε δίπλα στα εκθέματα με σκηνές και 

υπνόσακους και γνωριζόμαστε παίζοντας διασκεδαστικά και πρωτότυπα παιχνίδια της 

παρέας δημιουργημένα ειδικά γι’ αυτήν τη βραδιά από την καλλιτεχνική ομάδα του 

Μουσείου. Παιδιά κι ενήλικες μπορούν να αποτυπώσουν την εμπειρία τους πάνω σε ένα 

λευκό μπλουζάκι, δημιουργώντας ένα μοναδικό αναμνηστικό! Η παιδική παράσταση «ο 

Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» του Θεάτρου Σκιών του Χρήστου Συρμακέζη  

θα κρατήσει συντροφιά στους μικρούς μας φίλους και το έργο «Από το φίφτι φίφτι στον 

έρωτα» του Θεάτρου Κάτω στους ενήλικες επισκέπτες μέχρι να σερβιριστεί το δείπνο, από 

το Siganos Executive Food Events. Η νύχτα θα κλείσει με την παράλληλη προβολή 

μυστικών ταινιών και μια απαλή μουσική βραδιά μιας φωνής και μιας κιθάρας από τη 

Ζωή Λιαντράκη και τον Αριστείδη Κουτεντάκη.  

Το επόμενο πρωί οι ενήλικες μπορούν να κάνουν πρακτική yoga στον 3ο όροφο του 

Μουσείου, υπό την καθοδήγηση του yoga instructor Πέτρου Γιακουμάκη, και τα παιδιά 

να πάρουν μέρος σε αγωνίσματα στα πόδια των Δεινόσαυρων. Πριν αποχαιρετιστούμε λέμε 

καλημέρα με ένα χορταστικό πρωινό! 

Η Διανυκτέρευση απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά άνω των 4 ετών, τα οποία θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από κάποιον ενήλικα. Στον χώρο του Μουσείου θα υπάρχουν 

μουσειοφύλακες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προστατεύουν τους δεινούς 

κατασκηνωτές  από διάφορα μυστήρια πλάσματα, όπως τον ύστρικα! 

mailto:info@nhmc.uoc.gr
http://www.nhmc.uoc.gr/


ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ Ο ΚΡΗΤΗΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630, fax: +30 2810-393636 
Ε-mail: info@nhmc.uoc.gr, http://www.nhmc.uoc.gr,  :Natural History Museum of Crete 

Εξοπλισμός: σκηνή, υπνόσακος, φακός, είδη υγιεινής και περιποίησης, και φυσικά 

πυτζάμες και παντόφλες*! 

*για την πρακτική yoga συμπεριλαμβάνονται άνετα ρούχα και ένα yoga mat.  

**Ξενάγηση σκοτεινά με τη βοήθεια των φακών σας και των ξεναγών μας! 

 

Τιμή συμμετοχής στη Διανυκτέρευση στο Μουσείο (sleepover): 25€ για τους ενήλικες 

και 20€ για τα παιδιά (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το δείπνο και το πρωινό).  

Περιορισμένος αριθμός θέσεων: θα τηρηθεί λίστα συμμετοχής και η εξόφληση θα 

πρέπει να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 13:00.   

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 2810 393630  

 

Μέγας Χορηγός: Siganos Executive Food Events  

Με την υποστήριξη τoυ: Θεάτρου ΚΑΤΩ 

 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία 
 

για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
Fax : 2810 393636 
E mail : info@nhmc.uoc.gr  

  
Εκ μέρους της διευθύνσεως της Έκθεσης ΜΦΙΚ-ΠΚ 
Λένα Μπορμπουδάκη  
Διευθύντρια Έκθεσης 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης 
lena@nhmc.uoc.gr, 2810-393260 
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