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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το παιδικό Halloween γιορτάζεται στο πιο ιστορικό πάρκο οικογενειακής 

ψυχαγωγίας της χώρας, το Λούνα Πάρκ Τα Αηδονάκια στο Μαρούσι! Από 2 Οκτωβρίου έως και 7 Νοεμβρίου 

το πιο ανατρεπτικό Trick or Treat Party σας προσκαλεί να μεταμφιεστείτε και να διασκεδάσετε στους 

ξέφρενους ρυθμούς της γιορτής του Ηalloween! Mε εορταστικό διάκοσμο, 20 παιχνίδια κλασικού Λούνα 

Παρκ, πολλές δράσεις και events το Αidonakia Halloween αλλάζει το παιχνίδι και θα χαρίσει αμέτρητες 

στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους!  

 

Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με την εταιρία «Λούνα Παρκ Τα Αηδονάκια» 

(https://www.aidonakia.gr/events.html) εξασφάλισε την προνομιακή τιμή των 9,5 ευρώ (+ μια μάρκα δώρο 

για τα συγκρουόμενα) από 16,5 ευρώ το άτομο (Ενήλικες – παιδιά) για όσους συναδέλφους μέλη θελήσουν 

να  επισκεφτούν με τα παιδιά τους. 

 

Το Αidonakia Hallowen είναι ένα ανατρεπτικό event για όλη την οικογένεια! Εκτείνεται σε 5.500τ.μ και 

περιλαμβάνει: 

 Halloween θεματοποίηση χώρου 

 The Haunted castle 
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 The Abra & Catabra Show  

 Blinky the Happy Ghost  

 Haunted Adventure Mansion  

 Giant Pumpkin Garden  

 Haunted Train Fantasma  

 Candy Alley  

και όλα τα παραπάνω συνδυασμένα με 20 παιχνίδια κλασικού Λούνα Πάρκ για όλες τις ηλικίες. 

 

ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ PLAYTOWN CAFÉ 

Στο χώρο επίσης θα βρείτε το Αηδονάκια Play Town Café που προσφέρει πλήθος γευστικών επιλογών τόσο 

σε γλυκά όσο και σε αλμυρά εδέσματα που θα ικανοποιήσουν μικρούς και μεγάλους. Το Αηδονάκια Play 

Town Cafe προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων (σάντουιτς, σφολιάτες, πίτσες, γλυκά, βάφλες, κρύα 

αναψυκτικά, νερά και χυμούς, παγωτά snacks και ποικιλία καφέδων),ενώ υπάρχει δυνατότητα για ομαδικό 

μενού κατόπιν συνεννόησης. 

 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΎ 

Το πάρκο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου οι επισκέπτες μπορούν να αναπαυθούν κάτω από 

σκίαστρα και ομπρέλες, ενώ παράλληλα προσφέρεται κλιματιζόμενος ημιυπαίθριος χώρος με καθιστικό 

στον εσωτερικό μας παιδότοπο. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Στην εταιρεία Λούνα Παρκ Τα Αηδονάκια η ασφάλεια παίζει πάντα πρωταρχικό ρόλο σε όλες τις 

δραστηριότητες. Όλοι οι χώροι και οι εξοπλισμοί διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από κρατικούς 

και διεθνείς φορείς (ΕΒΕΤΑΜ και TUV NORD) για την ασφαλή λειτουργία τους. Ο χώρος είναι περιφραγμένος, 

με ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο, διαθέτει κάμερες ασφαλείς και χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία. Έμπειρο 

προσωπικό θα κατευθύνει τις ομάδες των παιδιών προς κάθε δράση εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή 

συμμετοχή τους στα παιχνίδια. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Στο πάρκο απολαμβάνεις το παιχνίδι με ασφάλεια, με πιστοποιημένες διαδικασίες καθαρισμού, για τη 

συνεχή απολύμανση των παιχνιδιών, των κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών. Το σύνολο του 
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προσωπικού είναι κατάλληλο εκπαιδευμένο ώστε να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας και είναι 

πανέτοιμο να βοηθήσει το κοινό ώστε να διασκεδάσει με ασφάλεια. 

 

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : 

 Πανοραμική Ρόδα 

 Καρουσέλ 

 Τρένο  

 Αυτοκινητόδρομος 

 Σαφάρι 

 Roller Coaster (o Αλέξανδρος) 

 200τ.μ Ημιυπαίθριος κλιματιζόμενος παιδότοπος 

 Venture River 

 Τραμπολίνο 

 Spider Αράχνη 

 Πύργος Αναρρίχησης 

 Mouse Race 

 Flying Chairs  

 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Όσοι συνάδελφοι θελήσουν να αποκτήσουν εισιτήρια στην παραπάνω προνομιακή τιμή, πρέπει να 

προχωρήσουν στην κατάθεση του αντιτίμου των 9,5 ευρώ ανά άτομο στον αριθμό λογαριασμού 

0026.0630.00.0105664102 του Συλλόγου Εργαζομένων Eurobank - Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέχρι και 

την Πέμπτη 14/10/2021. 

 

Απαραιτήτως στο αποδεικτικό να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και ο αριθμός των 

εισιτηρίων που επιθυμεί.  

 

Ακολούθως να αποσταλεί στο email του Συλλόγου syllogos@sett.gr . 

 

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να είναι εκτυπωμένο για να το προσκομίσετε κατά την είσοδο σας 
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στα ταμεία του λούνα – πάρκ . 

 

Η επίσκεψη σας,  θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 

7 Νοεμβρίου 2021. 

 

Ωράριο λειτουργίας 

Δευτέρα – Παρασκευή : 16.00 – 22.00 

Σάββατο, Κυριακή & Αργίες : 10.00 – 23.00 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τους συναδέλφους: 

 

Σκλάβαινα Ανδρέα στο τηλέφωνο : 2114114004 - 6948940641 

Μπλάνα Παναγιώτη στο τηλέφωνο : 2114114002 - 6944182393 

 

Πρόσβαση στο Λούνα Πάρκ: Προαστιακός «Κηφισίας», ΗΣΑΠ «Νερατζιώτισσα» (5 λεπτά με τα πόδια), Λεωφ. 

Γραμμή 550, Α7. 

Δωρεάν parking από την Πύλη Εισόδου επί της οδού Διονύσου.      

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


