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ΚΑΛΛΙΘΕΑ : 27/12/2021 

ΘΕΜΑ : « Προσφορά από ΜΟΥΣΕΙΟ Ψευδαισθήσεων ΑΘΗΝΑΣ» 

Το Μουσείο Ψευδαισθήσεων της Αθήνας (Museum of Illusions Athens) προσκαλούν τον Γυμναστικό 

Σύλλογο Καλλιθέας! Με μία μοναδική ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 

 

Το Museum of Illusions Athens αποτελεί τον πιο καινοτόμο χώρο στον τομέα της βιωματικής 

ψυχαγωγίας που βασίζεται στην διασκέδαση και το δια δραστικό παιχνίδι προσφέροντας μια μοναδική 

εμπειρία στους επισκέπτες. 

Το Museum of Illusions Athens σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε και να αφεθείτε σε έναν 

διαφορετικό και, παράλληλα, διασκεδαστικό χώρο. Οι διαφορετικές οπτικές ψευδαισθήσεις σας μαθαίνουν 

και σας προσκαλούν να βιώσετε πώς η αντίληψη των πραγμάτων επηρεάζεται από τις επιστήμες, την όραση, 

την προοπτική και τα ερεθίσματα που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ταυτόχρονα, οι δια δραστικές και 

φωτογραφικές ψευδαισθήσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να παίξετε, να γελάσετε και να βγάλετε πολλές 

φωτογραφίες. 

 

Υποδοχή: κατά την άφιξή σας στο μουσείο, σας υποδέχεται άνθρωπος από την ομάδα μας, σας καλωσορίζει 

και δίνει όλες βασικές πληροφορίες για την επίσκεψη. Στη συνέχεια υπάρχει ελεύθερη περιήγηση στο 

Μουσείο, ενώ παράλληλα άνθρωπος από την ομάδα μας βρίσκεται στο χώρο για να σας βοηθήσει, εξηγήσει 

τα εκθέματα και να σας βγάλει φωτογραφίες.   

 
Τιμές Εισιτηρίων* 

Γενική Είσοδος : 8 ευρώ 
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Παιδικό Εισιτήριο : 5 ευρώ 

 

* Η προσφορά αναφέρεται μόνο σε καθημερινές. 

 

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας 

 

Για να μπορέσετε να επισκεφτείτε το μουσείο είναι απαραίτητη η κράτηση. 

 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εκδρομών σας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 2103639624 (ext. 518) 

ή στείλτε email στο athensgroups@museumofillusions.gr (υπεύθυνη κρατήσεων κα. Πία Tόλια) 

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 06:00 μ.μ.       

 

Στο Museum of Illusions η ασφάλεια δεν είναι ψευδαίσθηση 

Για αυτόν τον λόγο, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του 

ΕΟΔΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών μας.  

 

Museum of Illusions Athens: 

Διεύθυνση: Ερμού́ 119 (είσοδος από Άστιγγος 12), 10555 Μοναστηράκι – Αθήνα 
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