
EXPERIENCE CRETA

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατανοώντας την παγκοσμίως αυξανόμενη ζήτηση για θεάματα και παραστάσεις υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για χώρους που προσφέρουν ένα συνδυασμό τεχνολογίας και διασκέδασης ,  

δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης και 4ης μεγαλύτερης στην Ελλάδα 

Στο EXPERIENCE CRETA, ο επισκέπτης θα έχει το προνόμιο να ζήσει μια μοναδική  εμπειρία πτήσης συμμετέχοντας στα πιο σημαντικά μυθολογικά και ιστορικά γεγονότα της Κρήτης, 

’’πετώντας’’ πάνω σε 2 πλατφόρμες προσομοίωσης πτήσης χωρητικότητας 48 θέσεων  κατασκευασμένες από την κορυφαία εταιρία κατασκευής θεματικών προσομοιωτών πτήσης  ‘’ 

BROGENT’’ , όμοιές με αυτές που βρίσκονται στα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα στον κόσμο (Disneyland Paris , Universal Orlando κλπ) βιώνοντας μία πρωτοφανή εμπειρία.

Στον χώρο μας εκτός από τις αίθουσες προσομοίωσης πτήσης υπάρχει επίσης, ένα κατάστημα αναμνηστικών , ένα  καφέ , χώρος αλληλεπιδραστικής  φωτογραφίας και το εργαστήριο μινωικής 

γλώσσας σε ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό θεματικό πάρκο Ο επισκέπτης από την είσοδο του στον χώρο μας αισθάνεται από την πρώτη στιγμή την ιδιαιτερότητα του χώρου μας,

Το κατάστημα αναμνηστικών που βρίσκεται στην είσοδο με επιλεγμένα είδη και αναμνηστικά που μπορεί να αγοράσει, οι μοναδικές τοιχογραφίες και η αρχιτεκτονική του χώρου τον 

προετοιμάζει για το μοναδικό ταξίδι.

Το EXPERIENCE CAFE , δίνει την δυνατότητα να δοκιμάσει μοναδικά προϊόντα βασισμένα στην κρητική κουζίνα περιμένοντας την επιβίβαση του η για ένα διάλειμμα μετά το ταξίδι του. 

Ο χώρος αλληλεπιδραστικής φωτογραφίας θα προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα να δει τον εαυτό του να πετάει μέσα στην ταινία σε ένα μοναδικό αναμνηστικό  που θα μπορεί να 

πάρει μαζί του στην συσκευή του τηλεφώνου του η σε εκτυπωμένη φωτογραφία .

Το μοναδικό preshow, προετοιμάζει τους επισκέπτες για την «πτήση» τους, ενώ παράλληλα, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον Μινωικό πολιτισμό.

Τέλος, μετά το τέλος της «πτήσης», ο επισκέπτης θα ανακαλύψει την ιστορία του Ηρακλείου κατά την Ενετική εποχή, μέσα από ένα εξαιρετικό video, το οποίο έχει παραχωρήσει ο Δήμος 

Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την εμπειρία του επισκέπτη.

Όλα τα παραπάνω καλύπτουν τα 1000 περίπου τετραγωνικά από το σύνολο των 2000 τετραγωνικών.
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Η πρώτη φάση της επένδυσης έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί το «soft opening» τον Μάρτιο του 2020.

Το πάρκο είναι πλήρως πιστοποιημένο από την μεγαλύτερη εταιρεία πιστοποίησης θεματικών πάρκων, “Comply 

Amusement Safety Ltd.”

Παρόμοιες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους συνεργάτες μας, στο Βανκούβερ του 

Καναδά(www.flyovercanada.com), στο Άμστερνταμ (www.thisisholland.com) και σε πολλές ακόμα πόλεις παγκοσμίως, 

με μεγάλη επιτυχία.

Η δεύτερη φάση του επενδυτικού μας σχεδίου, έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2021 και περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση του πάρκου, με την λειτουργία δύο ακόμα θεματικών διαδρομών (Flight of Icarus, Terror in the Palace),

καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντα ελεύθερου χώρου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο συναρπαστικό αυτό Πάρκο, ο επισκέπτης μας εχει την δυνατότητα να ζήσει τα σημαντικότερα σημεία της ιστορίας του 

Μινωικού πολιτισμού, μέσα από βίντεο υψηλής τεχνολογίας συνδυασμένο με τις σύγχρονες πλατφόρμες του εξομοιωτή 

πτήσης και εφέ, που δημιουργούν μια μοναδική και συναρπαστική εμπειρία. 

Η συγκεκριμένη εμπειρία, αποτελεί ένα «must-see» θέαμα για κάθε επισκέπτη, κάθε οικογένεια και κάθε τουρίστα, ο οποίος 

θέλει να μάθει ένα κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας, μέσα από μια καινοτόμα και μοναδική διαδραστική εμπειρία.

Οι πλατφόρμες προσομοίωσης, είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν εγκατασταθεί στην EuroDisney και ειδικότερα στην 

διαδρομή "star tours" .
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Το μοναδικό κλειστού τύπου θεματικό πάρκο, προσφέρει μία συνολική εμπειρία, από την πρώτη στιγμή που ο 

επισκέπτης θα εισέλθει στον χώρο.

Το κατάστημα souvenir (Experience Store), με μοναδικής ποιότητας 

Κρητικά προϊόντα (αναμνηστικά, κοσμήματα, κεραμικά, βιβλία κλπ.),

Ο χώρος διαδραστικής φωτογραφίας (Photo Booth)

Μετά την μοναδική εμπειρία του ο επισκέπτης

συνεχίζει τις διασκεδαστικές, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (όπως την εισαγωγή στην 

εκμάθηση της Μινωικής γραφής), το After Show

όπου παρουσιάζεται η πόλη του Ηρακλείου κατά 

την Ενετική περίοδο, ενώ μπορεί να απολαύσει 

τον καφέ ή το σνακ του

στο μοναδικό EXPERIENCE CAFÉ AND FOOD 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

1. BROGENT

Ο εξομοιωτής πτήσης κατασκευάστηκε από την εταιρία BROGENT 

Με έδρα το Kaohsiung της Ταϊβάν, η BROGENT, είναι μια πολυποίκιλη εταιρεία τεχνολογίας, με πλούσια εμπειρία στη 

δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. 

Οι κύριες δραστηριότητές τους, περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού και υλικού, την κατασκευή και 

την ολοκλήρωση του συστήματος, το σχεδιασμό του θεάτρου, τις δυνατότητες σχεδιασμού και κατασκευής.

Η Brogent δημιουργεί μεμονωμένα συστήματα καθώς και ολοκληρωμένα projects.

Μετά από μια σειρά ετών έρευνας και ανάπτυξης, η Brogent χρησιμοποιεί την δική της τεχνολογία, συνδυάζοντας την 

με την πλέον σύγχρονη  3D τεχνολογία δυναμικών εξομοιωτών, παράγει ολοκληρωμένα συστήματα εξομοιωτών 

και εφαρμογών αναψυχής,  παρέχοντας

μία νέα γενιά προϊόντων για θεματικά πάρκα

και πάρκων αναψυχής μεγάλης κλίμακας.
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2. IXOR VFX

Η μοναδική ταινία την οποία θα απολαύσει ο επισκέπτης μας είναι μια παραγωγή από την IXOR VFX,  ένα από τα 
μεγαλύτερα Studios VFX στην χώρα μας, φημισμένα για την καλλιτεχνική τους πολυτέλεια, την δημιουργικότητα και 
την επιμονή στις λεπτομέρειες. Από το storyboarding και την επίβλεψη σε 3D animation, προσομοιώσεις VFX και 
compositing, μπορεί να χειριστεί οποιαδήποτε εργασία από το στάδιο της προ παραγωγής έως την μετα-παραγωγή.

Με τεράστιο πελατολόγιο σε όλο τον κόσμο είναι υπεύθυνη για παραγωγές και διαφημιστικά κλιπ για εταιρίες όπως η 
NISSAN , το ΠΛΑΙΣΙΟ , η COSMOTE , SHELL, MBC, ORANGE ενώ έχει δημιουργήσει μια από τις ταινίες που 
προβάλλονται στο μουσείο της Βιβλου στην Νέα Υόρκη καθώς και παραγωγές VFX σε ταινίες σε όλο τον κόσμο (The 
Game Changer, Crikeln , lord of cable κ.α )
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