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Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΚΑΛΗ

Aπόδραση στον παράδεισο 
του βυθού της Κρήτης

To Cretaquarium Θαλασσόκοσμος είναι ένας παράδεισος μο-
ναδικός για μικρούς και μεγάλους που αγαπούν τη θάλασσα, 

τους οργανισμούς που ζουν μέσα σ’ αυτή και κυρίως τον βυθό. 
H επίσκεψη σ’ αυτό είναι μια πραγματική κατάδυση στον υπέ-
ροχο θαλάσσιο κόσμο της Mεσογείου. Eιδικά τα παιδιά θα το 

βρουν πολύ ενδιαφέρον...

Kαλοκαίρι γεμάτο χρώμα
Aπό τη σειρά «Kαλοκαιρινές διακοπές» κυκλοφορούν αυτό το 
καλοκαίρι τα βιβλία «Kαλοκαίρι γεμάτο χρώμα» της Aμαλίας 
Zώη σε εικονογράφηση του Γιώργου Tσίτρα. Bιβλία για το 
νηπιαγωγείο και τις τάξεις του Δημοτικού, για να γίνουν ο πιο 
αγαπημένος φίλος των παιδιών κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
Tα βιβλία δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά για μια ευχάριστη και 

δημιουργική ενασχόληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Kάθε βιβλίο είναι 
γεμάτο πληροφορίες και δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη ηλικία στην οποία απευ-

θύνεται και προβληματίζει δημιουργικά τα παιδιά προκαλώντας τα να αναπτύξουν τη φαντασία 
και τις δεξιότητές τους. Eκδόσεις ΣABBAΛAΣ.

           Πόκεμον
Σάββατο-Κυριακή, 07.45

           Σούπερ Looney tunes
Σάββατο-Κυριακή, 08.10

           Οι περιπέτειες του Max
Σάββατο-Κυριακή, 12.20

           Go Diego Go
Δευτέρα-Κυριακή, 09.20

           Κόκκινο - Κίτρινο - 
Μπλε (Ε)
Σάββατο-Κυριακή, 07.15

           Η Χαμένη Ατλαντίδα: 
Η επιστροφή του Μάιλο
Σάββατο, 12.00

           Πέπερ Αν
Δευτέρα-Παρασκευή, 15.00

H υποθαλάσσια ζωή της Mεσογείου ξετυλίγεται σε 60 
ενυδρεία διαφόρων μεγεθών που κυμαίνονται από 125 
έως 900.000 λίτρα και με συνολικό όγκο 1.700.000 λί-
τρα θαλασσινού νερού με 2.500 περίπου μεσογειακούς 
και τροπικούς οργανισμούς. Στην περιήγηση που κάνουν 
οι επισκέπτες υπάρχουν σύγχρονα οπτικοακουστικά συ-
στήματα και πρωτοποριακές διαδραστικές εφαρμογές, 
όπως info-points με οθόνες αφής, προβολές από video 
projectors, παρατηρήσεις μικροσκοπικών ειδών σε μι-
κροσκόπια και στερεοσκόπια, αλλά και παρατηρήσεις 
του εσωτερικού των ενυδρείων με περισκόπιο βαθυσκά-
φους. Mε τον τρόπο αυτό η παρατήρηση ενισχύεται και η 
πληροφόρηση είναι πιο ολοκληρωμένη. 
Tα παιδιά και οι γονείς τους θα δουν από τους μεγάλους 
θηρευτές καρχαρίες μέχρι τους μικροσκοπικούς ιππόκα-
μπους και τις μέδουσες, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία θα-
λάσσιας ζωής που αναδεικνύεται με φόντο υποθαλάσσια 
τοπία της κρητικής θάλασσας, όπως τα βράχια των Mατά-
λων στη Nότια Kρήτη και τον βυθό του Bάι στη νοτιοανα-
τολική Kρήτη.

Παράλληλα με την ξενάγηση υπάρχει η δυνατότητα για 
παρατήρηση και των παρασκηνίων του Θαλασσόκο-
σμου. Eτσι, μέσα από το πρόγραμμα «1000+1 μυστικά 
ενός ενυδρείου» (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, 
γιατί υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων), 
μικροί και μεγάλοι θα ξεναγηθούν στα παρασκήνια του 
Θαλασσόκοσμου δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να α-
νακαλύψουν την αθέατη πλευρά του. 
Στον χώρο του Cretaquarium Θαλασσόκοσμος λει-
τουργεί καφέ-εστιατόριο και κατάστημα Aqua Shop, που 
διαθέτει αναμνηστικά και έξυπνα δώρα από τον κόσμο 
της θάλασσας και την προστασία του περιβάλλοντος. Tο 
Cretaquarium Θαλασσόκοσμος βρίσκεται στις Γούρνες, 
σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από την πόλη του Hρα-
κλείου. Παραμένει ανοιχτό όλες τις μέρες του χρόνου, 
καθώς και τις μέρες γιορτών και αργιών. 
Ωρες λειτουργίας: 09.30 το πρωί έως 21.00, από 
Δευτέρα έως και Kυριακή. 
Cretaquarium Θαλασσόκοσμος: Γούρνες Hρακλείου, 
τηλ. 2810 337788, www.cretaquarium.gr


