
Τα φυτεμένα δώματα στην κορυφή 
των κτιρίων καλύπτονται με 
μεσογειακά φυτά που αναπτύσσο-
νται σε ειδική υποδομή. Το μηχανικό 
υπόστρωμα ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τα φυτά σκιάζουν το 
καλοκαίρι και λειτουργούν σαν 
προστατευτικό στρώμα το χειμώνα. 

Σημεία διαδρομής

Σημεία ενδιαφέροντος

 Φάρος

 Νότια Μονοπάτια

 Στίβος

 Ξέφωτο

 Κέντρο Επισκεπτών

 Κανάλι

 Canal Steps

 Αγορά

⋆ Maman

Σημεία Εστίασης
Πεινάσατε; Αναζητήστε τα σχετικά σύμβολα στον χάρτη και 
απολαύστε γευστικές επιλογές στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ.

Εκδηλώσεις
Αναζητήστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ 
στο SNFCC.org και ανακαλύψτε τι άλλο μπορείτε να 
παρακολουθήσετε σήμερα!

Πρόγραμμα Μελών
Γίνετε μέρος της συμμετοχικής κοινότητας του ΚΠΙΣΝ που 
μοιράζεται μοναδικές στιγμές και αποκλειστικές δράσεις. 
Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες, τα προνόμια 
και τις εκπτώσεις του Προγράμματος Μελών στο Σημείο 
Εξυπηρέτησης Μελών.

SNFCC Store
Ολοκληρώστε τη βόλτα σας με μια επίσκεψη στο SNFCC Store!

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
Γνωρίστε την πλούσια συλλογή της ΕΒΕ, ενημερωθείτε για το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαδικασιών, δράσεων 
και εκδηλώσεων και εγγραφείτε στη Δανειστική Υπηρεσία.

Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής σεζόν και 
προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για μοναδικές παραστάσεις, 

⋆

Γνωρίζατε ότι το ΚΠΙΣΝ περιβάλλεται από 
ποδηλατόδρομο 2,5 χλμ., ο οποίος συνδέεται 
με το κέντρο της Αθήνας;
Εάν είστε σε διάθεση εξερεύνησης, μπορείτε 
να νοικιάσετε ποδήλατα από το Κέντρο 
Επισκεπτών.

Ανακάλυψε το ΚΠΙΣΝ: 
Bόλτα με την παρέα

Λαβύρινθος / Θόλος

Πίδακες Νερού

Ποδηλατόδρομος
Στίβος & Υπαίθρια 
Όργανα Γυμναστικής

Φυτεμένα Δώματα



ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!
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Ανακαλύψτε τα πιο χαρακτηριστικά 
σημεία του ΚΠΙΣΝ και του Πάρκου 

Σταύρος Νιάρχος, σε αυτήν την 
βόλτα για την παρέα!

ΦΑΡΟΣ
Τώρα βρίσκεστε στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ—32 μέτρα  
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ποιο τραγούδι 
θα θέλατε να ακούσετε κοιτάζοντας την πόλη από ψηλά; 
Αναζητήστε τον πανοραμικό χάρτη από την Υποδοχή του 
Φάρου και βρείτε τις δικές μας μουσικές επιλογές!

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Στέκεστε πάνω στο Κτίριο Στάθμευσης και στο μοναδικό 
σημείο του Πάρκου που δεν ακολουθεί ευθύγραμμο μοτίβο. 
Περιηγηθείτε στα κρυφά μονοπάτια την ώρα που δύει ο 
ήλιος και απολαύστε τη μοναδική θέα.

ΣΤΙΒΟΣ
Στον Στίβο θα βρείτε από μονόζυγα και βάρη ως τραπέζια 
πινγκ πονγκ. Ιδανικό σημείο για κάθε είδος άθλησης και 
εκτόνωση μετά από μια έντονη μέρα!

ΞΕΦΩΤΟ
Στο Ξέφωτο έχουν φιλοξενηθεί οι μεγαλύτερες καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ. Συναυλίες και προβολές ταινιών 
γεμίζουν τον χώρο τα ζεστά βράδια. Στην εντυπωσιακή σκηνή 
έχουν δοθεί εντυπωσιακές συναυλίες, από τους MEΛΙSSES  
και τους Στέρεο Νόβα μέχρι τη Madeleine Peyroux και τον 
Grandmaster Flash.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Όλο το Κανάλι απλώνεται μπροστά σας! Εκμεταλλευτείτε 
το βγάζοντας εδώ την ωραιότερη αναμνηστική selfie. 
Εάν είστε σε διάθεση εξερεύνησης, μπορείτε να νοικιάσετε 
ποδήλατα από το Κέντρο Επισκεπτών και να κάνετε βόλτα 

ως τη θάλασσα.

ΚΑΝΑΛΙ
Το Κανάλι, με 400 μ. μήκος και 30 μ. πλάτος, έχει θαλασσινό 
νερό το οποίο φιλτράρεται κι επιστρέφει στη θάλασσα μέσα 
από υπόγειες αντλίες. Αν είστε τυχεροί, μπορεί αυτόν τον 
καιρό να φιλοξενεί κάποια έκπληξη που σας ενδιαφέρει. 
Χορέψτε σαν να μη σας βλέπει κανείς στον ρυθμό των 
σιντριβανιών! Για το αναλυτικό πρόγραμμά τους, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το SNFCC.org.

CANAL STEPS
Το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε τα Χορογραφημένα 
Σιντριβάνια, την περατζάδα του Καναλιού και ανεμπόδιστη 
θέα των κτιρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΑΓΟΡΑ
Η Αγορά είναι το βασικό σημείο συνάντησης και διαλόγου του 
ΚΠΙΣΝ, όπου τα κτίρια συνομιλούν όπως κι εσείς! Περάστε 
όμορφα με την παρέα σας κάνοντας ποδήλατο, skateboard & 
roller skates απολαμβάνοντας τη μουσική.

Με αποκλειστική δωρεά:

ΜΑΜΑΝ
Maman

τον Νοέμβριο του 2022. Με ύψος πάνω από 10 μέτρα, 
η διάσημη γιγαντιαία αράχνη από χάλυβα της Bourgeois 
δημιουργήθηκε το 1999, ως πρώτη ανάθεση για το Turbine 
Hall της Tate Modern, και στη συνέχεια χυτεύθηκε σε έξι 
αντίγραφα από μπρούντζο. Όπως έχει δηλώσει η Bourgeois, 
το Maman συμβολίζει τη μητέρα της, η οποία ύφαινε και 
αποκαθιστούσε ταπισερί.

Έως 6/11/2022

⋆

Bόλτα με την παρέα


