Οι μεγαλύτεροι εφιάλτες σου ζωντανεύουν στο
Halloween του Allou! Fun Park!
Το Allou! Fun Park υποδέχεται και φέτος το μεγαλύτερο Halloween Event της πόλης και τα Freaky
Weekends!
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μια σειρά από μοναδικά events για έναν ολόκληρο μήνα, προσφέρουν
δυνατές συγκινήσεις, τρόμο και ανατριχίλα σε όλους τους επισκέπτες!
Κάθε Σαββατοκύριακο στις 19.00 και μια νέα εμπειρία!

Opening event
Σάββατο 2 Οκτωβρίου
Το Halloween ξεκινάει και τα ζόμπι έχουν την
τιμητική τους! Βγαίνουν από τον τάφο και για
ένα ολόκληρο μήνα χαίρονται την ελευθερία
τους στο Allou! Fun Park προκαλώντας
ανατριχίλα και τρόμο σε όσους επισκέπτες
βρεθούν στο διάβα τους….

Skeleton Dia De Los Muertos
9 & 10 Οκτωβρίου
Η Ημέρα των Νεκρών ήρθε! Οι νεκροί
ξυπνάνε και παίρνουν μέρος σε μια
πολύχρωμη
γιορτή
ξορκίζοντας
το
σκοτάδι... Μια μοναδική παρέλαση σκελετών
που τσακίζει κόκκαλα σ’ ένα μοναδικό event
με Μεξικάνικο άρωμα!

Trick or Treat Parade
16 & 17 Οκτωβρίου
Ακολουθώντας
την
παράδοση
του
Halloween,
τρομακτικές
φιγούρες
υποδέχονται
τους
επισκέπτες
στο
Allou!,
προσφέροντας τρόμαγμα ή
κέρασμα… Εσύ θα πάρεις γλυκά από
αγνώστους;.

Cosplay Horror Parade
23 & 24 Οκτωβρίου
Τρομακτικοί
ήρωες
και
φανταστικοί
χαρακτήρες ζωντανεύουν σε μια μοναδική
παρέλαση απόκοσμων cosplayers, μαζί με hot
horror gaming challenges από τους master
του είδους!

Zombie Fest
Σάββατο 30 Οκτωβρίου

Λίγο πριν το τέλος του Halloween τα ζόμπι
ξεχύνονται στο Allou!
Παραμονεύουν στους διαδρόμους ακόμα και
πάνω στα παιχνίδια. Η νύχτα πέφτει και οι
νεκροί ζωντανεύουν…. Εσύ θα καταφέρεις να
γλιτώσεις;

Halloween Closing Event
Κυριακή 31 Οκτωβρίου
Το απόλυτο Closing Event των Freaky
Weekends με όλα τα τρομακτικά πλάσματα
του Halloween να περνούν μπροστά από τα
μάτια σου σε μια φαντασμαγορικά
τρομακτική παρέλαση! Μην το χάσεις!

Το Kidom του Allou! Fun Park υποδέχεται το Halloween και την αγαπημένη μάγισσα όλων των
παιδιών, την Kidoφρούλα!
Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 2 Οκτωβρίου, η Kidoφρούλα υποδέχεται τους φίλους της στο
υπέροχο σπιτάκι της και μοιράζεται μαζί τους όλα της μυστικά! Ανακατεύει το καζάνι της λέγοντας το
μαγικό της ξόρκι και μαζί με τα παιδιά ετοιμάζει το αγαπημένο της Κidoφρουλοφίλτρο! Και φυσικά,
τα παιδιά που την επισκέπτονται παίρνουν δώρο την αγαπημένη της μυστική συνταγή!

Allou! Fun Park – Λ. Κηφισού & Π. Ράλλη – τηλ: 210 8092888 – www.allou.gr
Το Allou! Fun Park αξιολογήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και έλαβε βεβαίωση Safe Restart για την ασφαλή
επαναλειτουργία του και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει στα πλαίσια του Covid-19.
Δείτε αναλυτικά τα μέτρα προστασίας του Allou! Fun Park στο www.allou.gr.

