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EXPERIENCE CRETA – 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. 

Είναι δυνατόν να πούμε μια ιστορία πριν από χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία; Είναι δυνατόν να συνδυάσουμε κάτι καθαρά διαχρονικό με κάτι πρωτοποριακό; 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι αναμφισβήτητα ένα ηχηρό «ναι» και συνοψίζει το 
όραμά μας για το έργο MINOANS. 

Δημιουργήσαμε μια θεματική διαδρομή, που θα επιτρέψει στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα 
σημαντικότερα μυθολογικά και ιστορικά γεγονότα της Κρήτης. 

Η γέννηση του Δία, η αρπαγή της Ευρώπης, η άνοδος του Μινωικού πολιτισμού, το μεγαλείο της 
Κνωσού, η αντιπαράθεση με τον τερατώδη Μινώταυρο, και η καταστροφή της πόλης της Κνωσού, 
είναι μερικά από τα εκπληκτικά γεγονότα που οι επισκέπτες θα δουν και θα βιώσουν. 

Εμπειρία Ιστορίας 

Μεταξύ της 3ης και 2ης χιλιετίας π.χ., γεννήθηκε στη Κρήτη ένας από τους λαμπρότερους 
πολιτισμούς της ανθρώπινης ιστορίας. Ονομάστηκε Μινωικός Πολιτισμός από τον μυθικό βασιλιά 
Μίνωα, γιό της Ευρώπης και του Δία. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο κέντρο της Μεσογείου, η Κρήτη αναπτύχθηκε γρήγορα σε 
ισχυρή ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες ταξίδευαν σε όλη την Μεσόγειο, φθάνοντας 
μέχρι την Αίγυπτο, την Τροία και την Κύπρο. Ως αποτέλεσμα, η πολιτική και πολιτισμική επιρροή του 
Μινωικού πολιτισμού δεν ήταν μόνο αισθητή στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον "γνωστό" κόσμο, 
εκείνη τη στιγμή. Ο Μινωικός πολιτισμός, ήταν η βάση του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος και το 
θεμέλιο του Ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισμού. 

Οι επισκέπτες που πραγματικά θέλουν να κατανοήσουν τον Μινωικό πολιτισμό, πρέπει να έχουν 
προηγούμενη γνώση της ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. 

Στόχος μας, είναι να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, μια οπτικοακουστική εμπειρία βοηθώντας 
τους να αποκτήσουν τις απαραίτητες βιωματικές γνώσεις, που θα ενισχύσουν περαιτέρω την 
περιήγησή τους μέσα από τα αρχαία μνημεία. 
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Εμπειρία Μυθολογίας 

Η εμπειρία μέσα στον χώρο του Experience Creta, θα έχει ως κύριο θέμα την πτήση μέσα στην 
ιστορία στην οποία οι επισκέπτες θα βιώσουν μια διαδραστική κινηματογραφική παραγωγή που θα 
απεικονίζει τις μυθολογικές και ιστορικές λεπτομέρειες της ανόδου και πτώσης του Μινωικού 
πολιτισμού. 

Αυτή η συναρπαστική διαδρομή, θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε όλα τα ιστορικά στιγμιότυπα, 
απολαμβάνοντας την τελευταία τεχνολογία βίντεο και τεχνολογίας μέσα από μια διαδραστική και 
εκπαιδευτική εμπειρία. 

Εμπειρία τεχνολογίας 

Ενσωματώνουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην κατασκευή των θεματικών διαδρομών, 
ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε ένα άρτιο οπτικό περιεχόμενο. Αυτό, μας επιτρέπει να 
χαρτογραφήσουμε ολόκληρη την ακολουθία των γεγονότων προσφέροντας μια εμπειρία 
προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, προκαλώντας τον μέγιστο ενθουσιασμό. 

Το θέατρό μας, αποτελείται από δύο κινητές πλατφόρμες συνδυασμένης χωρητικότητας 48 θέσεων, 
οι οποίες κινούνται σε τέλειο συγχρονισμό με την εικόνα της ταινίας μας. Τα συνοδευτικά εφέ που 
ενσωματώνονται σε συγκεκριμένα σημεία του θεάτρου, αναβαθμίζουν περαιτέρω τα γραφικά 
δημιουργώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία για όλες σχεδόν τις αισθήσεις. 

Αυτές οι αισθήσεις περιλαμβάνουν: 

• Καπνό 

• Ομίχλη 

• Ψεκασμό Νερού 

• Άνεμο 
 
Open Hours 

• 12:00 - 20:00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• 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.  
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• 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. 

Στο συναρπαστικό αυτό Πάρκο, ο επισκέπτης μας έχει 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" . 

• 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 

Location 

The theme park is situated right in the center of Heraklion Crete opposite to the new bus station, 5 
minutes’ walk from the harbor’s main entrance, 10 minutes’ walk from the Heraklion’s Archaeological 
Museum and 50 meters from the bus station to the airport.  

mailto:chnarisz@hotelconsulting.gr
http://www.hotelconsulting.gr/
http://www.chc.gr/

