
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Κρατήσεων 210 – 9469641  

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

 

 

 Νέο έτος, νέα όνειρα, νέα σχέδια, αισιοδοξία για ένα πιο όμορφο και «μαγικό» κόσμο! Από  αυτό το μαγικό 

κόσμο δεν μπορεί να λείπουν οι παραστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου που κάθε χρόνο προσφέρει σε 

μικρούς και μεγάλους γνώση και διασκέδαση. Παράλληλα, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας έρχεται 

με εντυπωσιακά πειράματα για όλες τις ηλικίες. Θα καταστραφούν οι τέσσερις εποχές στον «Μαγικό 

Πλανήτη» από τον κακό θείο Έντμουντ; Το σκανδαλιάρικο «Κρούμκα» θα βρει τον δρόμο για το σπίτι του; 

Τι συνέβη όταν ο Τζέιμς Χειμέριος, ο ταξιδιάρης πιγκουίνος και ο Βλαδίμηρος Τσέχοφ, ο φιλικός αρκούδος, 

ταξιδεύοντας με το διαστημόπλοιο τους, χτυπιούνται από έναν μετεωρίτη; Όλα αυτά περιμένουν να 

συναντήσουν τα μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής και τις οικογένειες αυτών στο 

Ίδρυμα Ευγενίδου, προσφέροντας τους ειδικές τιμές. 

Η ειδική τιμή των εισιτηρίων για το Πλανητάριο και για  την Περιήγηση των Εκθεμάτων του Κέντρου 

Επιστήμης & Τεχνολογίας  και επιδείξεις πειραμάτων είναι 4 ευρώ για τους ενήλικες και 3 ευρώ για τα 

παιδιά. Η προσφορά ισχύει έως 31/5/2023 με ώρες επισκέψεων για το κοινό από Τετάρτη έως Παρασκευή 

17.00-20.30 & κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:30–20:30.  

Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις παρακάτω διαδρομές:  

              1Η Διαδρομή:  Είσοδος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου www.eef.edu.gr 

 

 

 

 

                ή 2η Διαδρομή μέσω του link http://eticket.eef.edu.gr/app/#/coupon 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνετε τον 
κωδικό C1677C 

 

“Mαγικός Πλανήτης» (5-8) 
12.30, 17.00 & 19.15 

Σάββατο & Κυριακή έως 29/1  
10.30, 12.30 & 18.15 από 

30/1 

 

“Κρούμκα: Mία χειμωνιάτικη 
ιστορία» (5-8) 

Σάββατο & Κυριακή  
10.30, 14.45, 18.00 έως 29/1 

 
 

 

“Ταξίδι στον Γαλαξία” (10+) 
Σάββατο 20.15 & Κυριακή 

13.30 έως 29/1  
Σάββατο 19.15 & Κυριακή 

13.30, 20.30 από 30/1 

 

“Lucia Το μυστικό των 
Πεφταστεριών” (5-8) 
Σάββατο & Κυριακή 

11.30 & 16.00 έως 29/1 
Σάββατο & Κυριακή  

11.30 & 17.15 από 30/1 

 

O θάνατος των Δεινοσαύρων 
(10+) 

18:00  Κυριακή έως 29/1 & 
16.00 Κάθε Σάββατο & 

Κυριακή από 30/1 

 

     Μικροί Επιστήμονες: 
Ανακαλύπτω το φως και τα 
χρώματα (5-9) Πειράματα 
Eπιστήμη για κάθε ηλικία! 

 
12.15 Κάθε Κυριακή  

 

 

Επιστημονικά μαγειρέματα 
(12+) 

Πειράματα για μικρούς και 
μεγάλους! 

12.15 Κάθε Κυριακή  
 

 

“Η Ιστορία της Γης” (10+) 
Σάββατο 13.30 & Κυριακή 

20.15 έως 29/1   
  Σάββατο 20.30 & Κυριακή 

19.15 από 30/1 
 
 

http://www.eef.edu.gr/
http://eticket.eef.edu.gr/app/#/coupon

