
Γνωρίζατε ότι πάνω από τα κτίρια 
υπάρχει ένα λιβάδι από στάχια; 
Μπορείτε να το δείτε από κοντά 
στην κορυφή του Πάρκου!

Ανακάλυψε το ΚΠΙΣΝ: 
Οικογενειακή βόλτα

Σημεία διαδρομής

Σημεία ενδιαφέροντος

 Σακίδια για Οικογένειες

 Αγορά

 Κανάλι

 Μουσικός Κήπος

 Πίδακες Νερού

 Ξέφωτο

 Παιδικές Χαρές

 Στίβος

⋆ 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 οργανώστε την επόμενη επίσκεψή σας. 
Λάβετε μέρος σε δραστηριότητες για παιδιά ή ολόκληρη την 
οικογένεια, παρακολουθήστε εργαστήρια και διασκεδάστε 
όλοι μαζί.

Πρόγραμμα Μελών: Family Membership
Ολόκληρη η οικογένεια μπορεί να γίνει 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
Κλείστε τη βόλτα σας με μια επίσκεψη στο SNFCC Store και 
βρείτε αναμνηστικά για κάθε ηλικία!

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

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

⋆

Λαβύρινθος / Θόλος

Παιδικές Χαρές

Πίδακες Νερού

Ποδηλατόδρομος

Στίβος & Υπαίθρια 
Όργανα Γυμναστικής
Φυτεμένα Δώματα

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.



ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!
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Εξερευνήστε τους χώρους του 
ΚΠΙΣΝ και ανακαλύψτε τα μυστικά 

του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, 
σε αυτήν την βόλτα για όλη την 

οικογένεια!
Η μεγάλη εξερεύνηση ξεκινά από τις Υποδοχές του ΚΠΙΣΝ! 
Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν το Κέντρο Πολιτισμού και 
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, μέσα από δύο θεματικά σακίδια 
γεμάτα δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια για όλη 
την οικογένεια.

ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ
Η Αγορά είναι το καλύτερο σημείο για να δούμε όλα 
όσα συμβαίνουν στο ΚΠΙΣΝ! Η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος και η Εθνική Λυρική Σκηνή συναντιούνται και αν 
κρυφοκοιτάξετε μέσα στα Φουαγιέ των κτιρίων, μπορείτε να 
εντοπίσετε τα αιωρούμενα πολύχρωμα γλυπτά του Susumu 
Shingu. Τι σας τραβάει την προσοχή μέσα στα γυάλινα 
κτίρια;

ΚΑΝΑΛΙΚΑΝΑΛΙ
Ξέρατε ότι το Κανάλι αποτελείται μόνο από θαλασσινό 
νερό; Έχει μόλις 1,5 μ. βάθος, φιλτράρεται και επιστρέφει 
στη θάλασσα! Το καλοκαίρι φιλοξενεί πολλές διαφορετικές 
εκδηλώσεις, ενώ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, 59 
πίδακες και 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια παρουσιάζουν 
καθημερινά θεματικές χορογραφίες και δημιουργούν ένα 
φαντασμαγορικό αξιοθέατο. Ανακαλύψτε το πρόγραμμά 
τους στο SNFCC.org.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Στα παιχνίδια του Μουσικού Κήπου μπορείτε να γράψετε 
το τραγούδι της οικογένειάς σας, να ακούσετε τους ήχους 
της θάλασσας και να πείτε μυστικά με τους Παραβολικούς 
Δίσκους! Ρωτήστε τους μεγάλους αν θυμούνται άλλα 
αντίστοιχα παιχνίδια επικοινωνίας που έπαιζαν μικροί. 

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ
Αγαπημένο σημείο των παιδιών τους ζεστούς μήνες... Κανείς 
δεν μπορεί να αντισταθεί στο παιχνίδι που προσφέρει αυτό 
το κρυφό σημείο του Πάρκου το καλοκαίρι!

ΞΕΦΩΤΟΞΕΦΩΤΟ
Το Ξέφωτο αποτελεί την καρδιά του Πάρκου Σταύρος 
Νιάρχος — ποιος δεν αγαπάει τα παιχνίδια στο γρασίδι! 
Βρείτε λιχουδίες στα σημεία εστίασης για ένα πικνίκ 
απολαμβάνοντας τη φύση μέσα στην πόλη.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Αυτό το σημείο του Πάρκου είναι αποκλειστικά για παιδιά! 
Δοκιμάστε τα παιχνίδια για εσάς και παίξτε με όλη σας την 
ενέργεια και διάθεση.

ΣΤΙΒΟΣΣΤΙΒΟΣ
Ήρθε η ώρα της αναμέτρησης! Ποιος θα στεφθεί νικητής του 
αγώνα δρόμου και ποιος στο πινγκ πονγκ;

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. Στις Υποδοχές του ΚΠΙΣΝ 
διατίθεται και ένα εκπαιδευτικό έντυπο διαδραστικής 
περιήγησης για παιδιά!

Έως 6/11/2022

⋆

Οικογενειακή βόλτα

ΣΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ


