Ανακάλυψε το ΚΠΙΣΝ:
Bόλτα για δύο

Εάν είστε σε διάθεση εξερεύνησης, μπορείτε
να νοικιάσετε ποδήλατα από το Κέντρο
Επισκεπτών.

Σημεία διαδρομής
Αγορά

Νότια Μονοπάτια

Κανάλι

Ξέφωτο

Φάρος

Μουσικός Κήπος

Πανοραμικά Σκαλιά

⋆ Maman

Σημεία ενδιαφέροντος
Πίδακες Νερού

Φυτεμένα Δώματα

Λαβύρινθος / Θόλος
Στίβος & Υπαίθρια
Όργανα Γυμναστικής

Ποδηλατόδρομος

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.

Εκδηλώσεις

Αναζητήστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ στο
SNFCC.org για να ανακαλύψετε τι άλλο μπορείτε να
παρακολουθήσετε σήμερα!

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

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
της ΕΛΣ.

⋆

Bόλτα για δύο

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!

Η καρδιά του Πάρκου σας περιμένει για πικνίκ, χαλάρωση
και ανεμελιά! Τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού στο ΚΠΙΣΝ
είναι γεμάτα συναυλίες, προβολές ταινιών κι άλλες εκπλήξεις
στο πράσινο.

ΚΑΝΑΛΙ
Το Κανάλι αποτελείται μόνο από θαλασσινό νερό και
επαναπροσδιορίζει τη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα.
Ανάλογα με την εποχή, έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη
βόλτα σας πλάι στα φωτισμένα πλατάνια ή να χορέψετε
στον ρυθμό των Σιντριβανιών! Ανακαλύψτε το πρόγραμμά
τους στο SNFCC.org.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Συνθέστε τη μελωδία σας και πείτε μυστικά μέσω των
Παραβολικών Δίσκων! Ποιος από τους δύο θα γράψει την
καλύτερη καντάδα με τους ήχους της θάλασσας;

ΦΑΡΟΣ

Βρίσκεστε στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ! Ακριβώς από
πάνω σας απλώνεται το «Ιπτάμενο Χαλί», το ενεργειακό
στέγαστρο με τα φωτοβολταϊκά πάνελ, έκτασης 10
στρεμμάτων. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε από ψηλά τα
επόμενα σημεία της βόλτας σας και να μάθετε περισσότερα
για το ΚΠΙΣΝ και τη γύρω περιοχή μέσα από τον πανοραμικό
χάρτη που μπορείτε να αναζητήσετε στις Υποδοχές.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ

Ο περίπατος από τον Φάρο προς το Πάρκο μέσω των
Πανοραμικών Σκαλιών προσφέρει μια απολαυστική βόλτα
κάθε στιγμή της ημέρας. Τα αγρωστώδη που βρίσκονται
μπροστά σας αλλάζουν χρώμα με τις εποχές.

⋆

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

Με αποκλειστική δωρεά:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΞΕΦΩΤΟ

SNFCC

Περιηγηθείτε στα Νότια Μονοπάτια και ανακαλύψτε το πιο
κρυφό σημείο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα!

STAVROS NIARCHOS FOUNDATION
CULTURAL CENTER

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Ξεκινήστε τη βόλτα σας από το σημείο του ΚΠΙΣΝ όπου
όλα συναντιούνται! Τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνομιλούν, ενώ
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ο μεγαλύτερος δημόσιος
μεσογειακός κήπος στον κόσμο, απλώνεται ακριβώς από
πάνω.

SELF–GUIDED TOUR

ΑΓΟΡΑ

Εξερευνήστε τους χώρους του
ΚΠΙΣΝ και ανακαλύψτε τα μυστικά
του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος,
σε μια βόλτα για δύο!

