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Πάσχα στο Μουσείο! 
Στολισμένα αυγά, περδικοχελωνολαμπροκουλούρες, μαγικές Πασχαλινές ιστορίες, πρωτότυπες λαμπάδες αλλά και 

τρομερές αυγοιστορίες και αυγοδρομίες σας περιμένουν φέτος το Πάσχα  
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης! 

 
Πάρτε λοιπόν το καλάθι σας με τις λαμπάδες και τα καλοβρασμένα σας αυγά και ελάτε στο Μουσείο!  

 

Μ. Τετάρτη 

12 Απριλίου 

2017 

11:00 - 14:00  Στολίζουμε τη λαμπάδα σας στο Εργαστήρι του Μουσείου με μοναδικές Πασχαλιάτικες 
χειροτεχνίες  

12:00 - 13:00  Κρυφές φιδοσαυροβατραχοαυγοιστορίες και αυγοπαιχνίδια! 

12:00 - 13:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

12:00 - 14:00  Στην κουζίνα του Μουσείου ζυμώνουμε μυρωδάτες παραδοσιακές Λαμπροκουλούρες και    
τους δίνουμε το σχήμα φωλίτσας, πέρδικας, χελώνας αλλά και φιδιού!  

16:00 - 17:00  Μαγικό Πασχαλινό παραμύθι εμψυχωμένο με θεατρικά δρώμενα και κούκλες 

16:00 - 17:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

16:00 - 17:30  Στολίζουμε τη λαμπάδα σας στο Εργαστήρι του Μουσείου με μοναδικές Πασχαλιάτικες 
χειροτεχνίες 

16:00 - 17:30  Στην κουζίνα του Μουσείου βάφουμε τα Πασχαλινά σας αυγά και τα στολίζουμε με υλικά από 
τη φύση. Μην ξεχάσετε να φέρετε τα βρασμένα σας αυγά! 

Μ. Πέμπτη 

13 Απριλίου 

2017 

11:00 - 12:00  Μαγικό Πασχαλινό παραμύθι εμψυχωμένο με θεατρικά δρώμενα και κούκλες 

12:00 - 13:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

12:00 - 13:00  Στολίζουμε τη λαμπάδα σας στο Εργαστήρι του Μουσείου με μοναδικές Πασχαλιάτικες 
χειροτεχνίες  

12:00 - 14:00  Στην κουζίνα του Μουσείου βάφουμε τα Πασχαλινά σας αυγά και τα στολίζουμε με υλικά από 
τη φύση. Μην ξεχάσετε να φέρετε τα βρασμένα σας αυγά! 

16:00 - 17:00  Κρυφές φιδοσαυροβατραχοαυγοιστορίες και αυγοπαιχνίδια 

16:00 - 17:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

16:00 - 17:30  Στολίζουμε τη λαμπάδα σας στο Εργαστήρι του Μουσείου με μοναδικές Πασχαλιάτικες 
χειροτεχνίες  

16:00 - 17:30  Στην κουζίνα του Μουσείου ζυμώνουμε μυρωδάτες παραδοσιακές Λαμπροκουλούρες και 
τους δίνουμε το σχήμα φωλίτσας, πέρδικας, χελώνας αλλά και φιδιού! 

Πέμπτη  

20 Απριλίου 

2017 

11:00 - 12:00  Μαγικό Πασχαλινό παραμύθι εμψυχωμένο με θεατρικά δρώμενα και κούκλες 

12:00 - 13:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

12:00 - 14:00  Πρωτότυπες Πασχαλιάτικες κατασκευές στο Εργαστήρι του Μουσείου  

12:00 - 14:00  Στην κουζίνα του Μουσείου ζυμώνουμε μυρωδάτες παραδοσιακές Λαμπροκουλούρες και 
τους δίνουμε το σχήμα φωλίτσας, πέρδικας, χελώνας αλλά και φιδιού! 

16:00 - 17:00  Κρυφές φιδοσαυροβατραχοαυγοιστορίες και αυγοπαιχνίδια 

16:00 - 17:00  Ξεκαρδιστικές ομαδικές αυγοδρομίες! 

16:00 - 17:30  Πρωτότυπες Πασχαλιάτικες κατασκευές στο Εργαστήρι του Μουσείου 

 
Τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων θα ισχύει μειωμένη Γενική Eίσοδος 5€ 

 
Δωρεάν είσοδος για: 

 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» 
 Παιδιά κάτω των 4 ετών 

 ΑμεΑ 
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