
 

 

 
 

Ανακοίνωση Νο27  5/10/2018 
 

Η ευκαιρία για ένα μοναδικό ταξίδι στον 
κόσμο των δεινοσαύρων έφτασε! Μία μαγική 

εμπειρία σας περιμένει στο Dinosauria Park 
 
Το Σωματείο Union δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την 
συναρπαστική ιστορία των δεινοσαύρων στο πέρασμα των χρόνων συναντώντας τις 
προσομοιώσεις αυτών με αποκορύφωμα τον γιγαντιαίο Τυραννόσαυρο Rex! Πιστά 

αντίγραφα σκηνικών της εποχής των δεινοσαύρων αλλά και του ανθρώπου του 
Νεάντερνταλ γυρνούν το χρόνο πίσω και πραγματικά μας ταξιδεύουν. 
 
Στο χώρο του Dinosauria Park τα παιδιά μας θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν 
συναντώντας ένα μεγάλο αριθμό εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αμφίβιων 
δεινοσαύρων, που φθάνουν μέχρι και ο φυσικό τους μέγεθος. Η ρεαλιστική 
αναπαράσταση των δεινοσαύρων  συνοδεύεται από κινήσεις και κραυγές ούτως ώστε 
οι μικροί επισκέπτες να μπορέσουν να αντιληφθούν επακριβώς την υπόσταση ενός 
δεινοσαύρου και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πανομοιότυπο με αυτό της Μεσοζωικής 
εποχής! 
 
Η προσφορά του Union δεν σταματά εδώ….Το Σωματείο μας εξασφάλισε πέρα από την 
περιήγηση στο πάρκο των δεινοσαύρων την προβολή 5D Cinema , προβολή μιας ταινίας 
θόλου, παιχνίδι στο Μουσείο πειραμάτων και τέλος την προβολή film Virtual reality.  
 
Αν επιθυμείτε να γυρίσετε πίσω, στον κόσμο των δεινοσαύρων, αν είστε έτοιμοι για  
μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής σας πάρτε μέρος στο απίστευτο ταξίδι που εξασφάλισε 
για εσάς και τα παιδιά σας το Union και που συνδυάζει τη φαντασία με την 
πραγματικότητα. 
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 Δηλώστε συμμετοχή στο Info@unioneurobank.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας ,την 
ημερομηνία που θα επισκεφτείτε το πάρκο, τον αριθμό και την ηλικία των τέκνων σας. Τα 
στοιχεία σας θα δοθούν  στους υπευθύνους του πάρκου και η είσοδος σας θα είναι 
δωρεάν καθώς το Σωματείο θα καλύψει τα έξοδα των εισιτηρίων. Να σημειωθεί ότι 
μόνο ένας γονιός μπορεί να συνοδεύει τα παιδιά. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
επικοινωνήστε στο cfretzayas@unioneurobank.gr ή στο 210-3624278 με το συνάδελφο 
Φρετζάγια Χρήστο. 
 
 

 
 
 

 
 

Το Πάρκο Δεινοσαύρων είναι ανοιχτό 
καθημερινά 10:00 - 18:00 μέχρι τα τέλη 

Οκτωβρίου 
 Προσοχή!!! Οι επισκέψεις αρχίζουν την 

Παρασκευή 12/10/2018 
Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 11/10/2018 

Κατά την είσοδό σας πρέπει να επιδείξετε την κάρτα 
μέλους του Σωματείου ή την κάρτα της Τράπεζας. 

 
To Πάρκο βρίσκεται στις Γούρνες ,  Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης ( πρώην 

Αμερικανική Βάση) 
Τηλ. Πάρκου- 2810 332089 site: http://www.dinosauriapark.com/ 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 
Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 
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