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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«έρχεται ξωμονή …» στο Μουσείο! 
 

Στην εκπνοή του Αυγούστου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο 

Κρήτης ανοίγει τις πόρτες του για μια αξέχαστη διανυκτέρευση που αποχαιρετά το θέρος. 

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου στις 20:00 οι νυχτερινοί επισκέπτες του μουσείου θα έρθουν 

για να …ξωμείνουν!  

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, κυνήγι θησαυρού, μυστικές προβολές 

ταινιών, φαγητό, μουσική, καραόκε, ένα ταξίδι στο παρελθόν του ουρανού, yoga και kung 

Fu είναι τα συστατικά αυτού του επικείμενου SleepOver!  

 

αναλυτικό πλάνο της βραδιάς 

μουσειακές δραστηριότητες 

χάρτινο το φεγγαράκι 

δείπνο στ’ αστέρια 

μουσική στο κύμα 

προβολή ταινιών 

yoga την αυγή 

Kung Fu δεινοσαύρων 

πρωινό στην πλώρη 

 

κρατήσεις από Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, 09:00-15:00! 

 

Σχετικά: 

 

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 και απόκρυφους ήχους! 
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Εξοπλισμός: σκηνή, υπνόσακος, φακός, είδη υγιεινής και περιποίησης, και φυσικά 

πυτζάμες και παντόφλες*! 

 

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

 

**για το Kung Fu χρειάζεται yoga mat ή υπόστρωμα και άνετα ρούχα. Μπορούν να συμμετάσχουν 

παιδιά από 6 έως 11 ετών.  

 

***Η εκδήλωση αυτή έχει δημόσιο χαρακτήρα και ενδέχεται μέρος της να βιντεοσκοπηθεί και να 

ληφθούν φωτογραφίες από τις δραστηριότητες. Με τη συμμετοχή σας στην εν λόγω εκδήλωση 

δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και ενδεχόμενη χρήση δεδομένων ήχου και εικόνας και ότι 

συναινείτε σε αυτήν (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).  

 

Τιμή συμμετοχής στη Διανυκτέρευση στο Μουσείο (sleepover):  

30€ για ενήλικες, 25€  παιδιά (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται δείπνο και πρωινό). 

 
 
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  
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