
Програма за Хелоуин в TechnoMagicLand 

31 октомври 2018 г., 16:00 ч. - 20:30 ч. 

Максимален капацитет: 80 души (деца над 7 години и възрастни) 
Билетът е на цена 10 лв. за дете (над 7 г.) и 15 лв. за възрастен и включва участие във всички дейности, 
като при тези със записване важи редът на регистрация до изчерпване на местата. 

Работилница за тиквени фенери 
16:00 – 18:00 ч. 
Зала Техно, Не е необходимо предварително записване. 
Тиквените фенери всички ги обичаме, особено страшните! В работилницата за фенери много лесно и бързо 
можете да си изработите този типичен Хелоуински орнамент, с който после да украсите дома си. Ние ще ви 
дадем всички необходими материали, а вие трябва само да развихрите въображението си. 
Занятието е от отворен характер, така че може да се наложи изчакване. В работилничката всяко дете 
задължително трябва да бъде придружено от възрастен. 

Тиквени бонбони  
18:30 – 19:15 ч. 
19:15 – 20:00 ч. 
Зала Техно, Капацитет: 2 групи по 15 души. 
Не можем да се сетим кой не харесва тиква. Тя е толкова вкусна, оранжава и есенна. Като я погледнем ни 
замирисва на джинджифил и канела! Ако и вие се вълнувате от есента колкото нас, то елате да ни 
помогнете да си направим чудни тиквени трюфели с шоколад. 
Преди да се запишете, моля запознайте се с продуктите, които ще използваме. Задължително условие е 
детето да не бъде алергично към нито един от тях: 
Тиква, кисело мляко, бисквити, бял шоколад, масло, джинджифил и канела 
Имайте предвид, че всяко дете трябва да бъде придружено, а родителят/придружителят да попълни на 
място декларация. 

ВАМПИРИ?! Няма нищо страшно! 
19:30 - 20:00 ч. 
Демонстрационна зала, Капацитет: 80 души 
Чак толкова ли са страшни вампирите? А ако прилеп влезе в дома ни, ще се превърне ли в ужасяващ 
кръвопиец? Съществуват ли изобщо? С д-р Тома Щилиянов ще разнищим митовете за вампирите и ще се 
запознаем с научното обяснение за тях. Обещаваме да не пролеем (много) кръв! 

Гнусен слайм  
18:00 – 19:30 ч. 
Експозиция 
Не можем на Хелоуин да минем само с вкусотии и фенери. Трябва ни и нещо гнусно! И зелено! И да свети в 
тъмното! Нашите химици са ви приготвили най-слузестата работилничка. Намери масата в експозицията, 
сложи ръкавиците и си направи сам светещ в тъмното зелен слайм. 
Занятието е от отворен характер, така че може да се наложи изчакване. 

За записване: https://technomagicland.com/bg/halloween2018 

https://technomagicland.com/bg/halloween2018
https://technomagicland.com/bg/halloween2018

