
 

 

 
Freaking MEGA October  

Σημεία και Τέρατα στο Allou! Fun Park 
 
 

Το μεγαλύτερο Halloween Event έρχεται και φέτος στο μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας!  

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Allou! Fun Park υποδέχεται το Halloween με μια σειρά 
από μοναδικά events για ένα ολόκληρο μήνα, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις, τρόμο κι 
ανατριχίλα σε όλους τους επισκέπτες. 
 
Εκατοντάδες κολοκύθες, αράχνες, σκιάχτρα,  σκελετοί και υπέροχη θεματική  διακόσμηση 
χαρίζουν στο Allou! μια μοναδική Halloween ατμόσφαιρα, που μαζί με τα scary rides 
υπόσχονται σε όλους επισκέπτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία παιχνιδιού.  
 

Ο τρόμος έρχεται στα Freaky Weekends @ Allou! Fun Park 
 
Τα Σαββατοκύριακα από τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου, zombies, σκελετοί, 
τρομακτικά πλάσματα και φανταστικοί χαρακτήρες ζωντανεύουν στο Allou! 
 
Δείτε τι θα συμβεί στα Freaky Weekends του Allou! Fun Park:  
 

▪ 05 Οκτωβρίου: Opening Event:  Όταν η νύχτα πέσει, zombie κι άλλα απαίσια πλάσματα 

κατακλύζουν το Allou! Fun Park,  μπαίνουν στα παιχνίδια και προκαλούν ανατριχίλα και 
τρόμο στους ανυποψίαστους επισκέπτες.   

 
▪ 12 & 13 Οκτωβρίου - Horror Cosplay Parade: Τρομακτικοί ήρωες και φανταστικοί 

χαρακτήρες ζωντανεύουν σε μια μοναδική παρέλαση απόκοσμων cosplayers, μαζί με hot 
horror gaming challenges με master του είδους!  

 
▪ 19 & 20 Οκτωβρίου -  Skeleton Parade: Η πρώτη παρέλαση σκελετών που έγινε ποτέ 

έρχεται στο Allou! να τσακίσει κόκκαλα και μαζί να εντυπωσιάσει σ’ ένα μοναδικό event.  

 
▪ 26,27 & 28 Οκτωβρίου - Trick Or Treat Parade: Ακολουθώντας την παράδοση του 

Halloween, τρομακτικές φιγούρες υποδέχονται τον κόσμο στο Allou!,  τρομάζουν και  
κερνάνε γλυκά τους επισκέπτες. Εσύ θα πάρεις γλυκά από αγνώστους; 

 
▪ 02 Νοεμβρίου – 2ο Zombie Fest: Τρομακτικά ζόμπι δραπετεύουν από το The House of 

Fear AGONY και καραδοκούν να μεγαλώσουν τον πληθυσμό τους παίρνοντας με το μέρος 
τους όσους συναντήσουν. Παραμονεύουν στους διαδρόμους, ακόμα και πάνω στα 
παιχνίδια.  Η νύχτα πέφτει και οι νεκροί ζωντανεύουν.  

 
 

Freaky MEGA Weekends @ Allou! Fun Park 
 

Η είσοδος προτείνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών. 


