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ADVENTURE PARK 
 

                                           

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Ο Σύλλογος μας στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Adventure Park 

σας προσφέρει ειδικές τιμές για να το επισκεφθείτε εσείς και οι οικογένειες σας.  

 

"Δυο βήματα" από την Αθήνα, στη Μαλακάσα, το Adventure Park υπόσχεται ώρες δράσης και για όσους δεν 

έχουν διαρκώς την πολυτέλεια να εγκαταλείπουν τα τείχη της πόλης για περισσότερο από μία ημέρα. 

 

Το Adventure Park είναι ένας χώρος αναψυχής και διημέρευσης όπου διοργανώνονται δραστηριότητες που 

έχουν σχέση με τη φύση. Οι επισκέπτες επιλέγουν να «πετάξουν» από δένδρο σε δένδρο, σε ύψος μέχρι 15 

μέτρων με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Οι δοκιμασίες του Adventure Park είναι ”προσιτές” σε όλους, 

μικρούς - μεγάλους, τολμηρούς και... λιγότερο τολμηρούς, αφού πρόκειται για διαφορετικές διαδρομές με 

κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και ύψη. 

 

Πέραν του ειδικού εξοπλισμού που παρέχεται, όλοι οι συμμετέχοντες περνούν από προηγούμενη 

υποχρεωτική εκπαίδευση και για την πλέον εύκολη διαδρομή. Δεν χρειάζεται να είστε γυμνασμένοι, 

ειδήμονες της αναρρίχησης, ή λάτρεις των extreme sports , αφού οι διαδρομές του είναι για όλους, αρκεί να 
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ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει το προσωπικό του κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση και τον 

κανονισμό ασφαλείας και λειτουργίας. 

 

Το Adventure Park αποτελεί μια νέα δραστηριότητα που γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία. Ανταποκρίνεται σε ένα 

τρόπο ζωής με έντονη ψυχαγωγία και σε μία τάση επιστροφής στη φύση δίνοντας παράλληλα έμφαση στην 

περιβαντολογική μας εκπαίδευση και δράση. 

 

Τα εισιτήρια που θα προμηθευτείτε θα είναι με ανοιχτή ημερομηνία έως 31 Μάϊου 2022. 

 

Κάθε συνάδελφος δικαιούται να προμηθευτεί εισιτήρια σύμφωνα με τις παρακάτω αποκλειστικές για τα 

μέλη μας τιμές: 

 

Επιλογή 1: 

Εναέριες Διαδρομές διάρκειας τριών ωρών με αναψυκτικό ή χυμό και 25% έκπτωση στα τρία από τα έξι 

χρεώσιμα παιχνίδια του πάρκου (Τοξοβολία, Bungee Τραμπολίνο και Operation Ταραντούλα). 

 

Μέλη Συλλόγου 8€ από 22€ 

Συνοδοί Μη Μέλη 14€ από 15€ έως 22€*  

Τέκνα Μελών  8€ από 15€ έως 22€* 

 *Ανάλογα με την ηλικία  

 

Επιλογή 2: 

Εναέριες Διαδρομές διάρκειας τριών ωρών με αναψυκτικό ή χυμό και επιπλέον δύο από τα έξι χρεώσιμα  

παιχνίδια (Τοξοβολία, Bungee Τραμπολίνο, Αθλητικό Τραμπολίνο, Τοίχο Αναρρίχησης, Operation Ταραντούλα, 

Pedal Go-Karts). 

 

Μέλη Συλλόγου 12€ από 27,5€ 

Συνοδοί Μη Μέλη 20€ από 27,5€  

Τέκνα Μελών  12€ από 20€ έως 27,5€* 

 *Ανάλογα με την ηλικία  

 

Υποχρεωτικά όλοι οι ενήλικες που δεν θα πάρουν μέρος στις εναέριες διαδρομές, θα πρέπει να φοράνε ένα 

βραχιολάκι εισόδου (ταυτοποίηση στο χώρο), που αυτό προσφέρει ένα προϊόν από τον χώρο εξυπηρέτησης 

ροφημάτων του πάρκου μας (καφές, ή αναψυκτικό ή ότι άλλο προϊόν θέλουν οι επισκέπτες)  & 1 μπουκαλάκι 
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νερό, αυτό κοστίζει:  2,5€ ανά βραχιόλι (Η πληρωμή του γίνεται κατά την είσοδο στο πάρκο). 

 

Η Παραμονή σας στο πάρκο δεν έχει χρονικό περιορισμό, το 3ωρο πρόγραμμα που αναφέρεται παραπάνω, 

αφορά ΜΟΝΟ τις δραστηριότητες στις εναέριες διαδρομές. Επίσης μπορείτε να απασχοληθείτε στους δωρεάν 

χώρους, στις μπασκέτες ή στα γηπεδάκια ποδοσφαίρου και βόλεϊ . 

 

Τα παιδιά από 3ων έως 7 ετών παίζουν με την συνοδεία ενός ενήλικα. Από 7 ετών και πάνω, τα παιδιά (μικρά 

και μεγάλα) τα αναλαμβάνει και τα επιβλέπει το έμπειρο και εξιδεικευμένο προσωπικό κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού τους στις εναέριες διαδρομές 

 

Υπάρχει χώρος εξυπηρέτησης ροφημάτων στο πάρκο που μπορεί να σας καλύψει σε ροφήματα, χυμούς, 

αναψυκτικά, νερό και σε κάποια λίγα σνακ, αλλά σε κάθε περίπτωση, εσείς μπορείτε να φέρετε ότι θέλετε και 

από πόσιμο και φαγώσιμο είδος, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ και μπορούν να σας διαθέσουν χώρο στα 

ψυγεία τους για να τα διατηρήσετε δροσερά. 

 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική φόρμα-

αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου μαζί με το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης καταβάλλοντας το αντίστοιχο 

ποσό στο λογαριασμό του Συλλόγου Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με αριθμό 

0026.0630.00.0105664102 έως την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021.  

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα αποδεικτικά κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του 

Συλλόγου μέσω FAX (211 4030020) ή μέσω email: syllogos@sett.gr. 

  

Το πάρκο λειτουργεί όλες τις ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως την δύση του ηλίου. (Μέγιστη ώρα κλεισίματος 

20:00) 

- Χειμερινή σεζόν(έναρξη 15 Σεπτεμβρίου): Τετάρτη έως Κυριακή 10:00 π.μ. έως την δύση του ηλίου.  

- Επιπλέον ανοιχτά όλες τις αργίες. 

 

Πρόσβαση στο Πάρκο:  

Από Αθήνα: ακολουθείτε την Εθνική οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Περνάτε τα πρώτα διόδια (σταθμός Αφιδνών) 

και βγαίνετε στην δεύτερη έξοδο μετά τα διόδια (έξοδος Μαρκόπουλο - Ωρωπό). Αφού βγείτε στην έξοδο στον 

mailto:emp.association@sett.gr
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κυκλικό κόμβο έξοδο προς Μαλακάσα και στην επόμενη διασταύρωση (προς Μαλακάσα) κάνετε δεξιά. Το 

πάρκο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις κατασκηνώσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Από Λαμία: ακολουθείτε την Εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα. Βγαίνετε στην έξοδο Μαλακάσα, κάνετε 

αριστερά κάτω από την γέφυρα και αμέσως μετά δεξιά. Περνάτε μέσα από το χωριό της Μαλακάσας και 

ακολουθείτε τις ταμπέλες προς Adventure Park. Απέναντι από τις κατασκηνώσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κάνετε 

αριστερά. 

 

 

 

 

 
Χάρτης πρόσβασης στο Adeventure Park. 

 

https://adventure-park.gr/index.php/el/  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 
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