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Θέμα : “City Garden Festival 2022 - ένα νησί μέσα στην πόλη” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

σας ανακοινώσει την συνέχεια της πετυχημένης συνεργασίας μας με το Christmas 

Theater (Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι). Στα πλαίσια αυτής μας δίνεται η ευκαιρία 

να απολαύσουμε με μειωμένες τιμές όλες τις παραστάσεις του City Garden Festival 

2022 (ένα νησί μέσα στην πόλη!). 

 

Το φετινό City Garden Festival μεταμορφώνεται σε μια όμορφη πλατεία ενός 

ελληνικού νησιού. Αυτό το καλοκαίρι κλείστε το εισιτήριό σας και ελάτε σ’ ένα νησί 

μέσα στην πόλη με αναρριχητικές μπουκαμβίλιες και γεράνια. 

 

 Πολλές οι συναυλίες και οι μουσικές παραστάσεις που θα απολαύσουμε στο 

City Garden Festival, από ελληνικά αλλά και από διεθνή, μεγάλα και αγαπημένα 

ονόματα. Και από πολλά μουσικά φάσματα: από το κλασσικό και το σύγχρονο 

ελληνικό τραγούδι μέχρι το κλασσικό μπαλέτο, το μιούζικαλ και την όπερα, από τη 

ροκ και την ποπ μέχρι την ηλεκτρονική μουσική. 



 Το πολύχρωμο, εκρηκτικό και πολυπολιτισμικό πρόγραμμα του CT Garden 

Festival είναι εδώ! Στον εξωτερικό χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 

Γαλατσίου. 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες παραστάσεις 

καθώς και επί πλέον πληροφορίες για αυτές: 
 

 

 

 

https://ct.gr/ct-garden-festival 
 

 

Για όλες αυτές τις παραστάσεις, μας παρέχεται ποσοστό 

έκπτωσης 30% (από τις αρχικές τους τιμές) για κάθε ζώνη.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Οικονομικών 

και της Α.Α.Δ.Ε. και οι φίλοι αυτών. Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται τηλεφωνικώς 

στον κάτωθι αριθμό (όλες τις ημέρες της εβδομάδος 10:00-18:00) με 

πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αφού 

αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Σύλλογο Εφοριακών Αττικής και 

Κυκλάδων: 

 

 

211 77 01 700 (Christmas Theater - City Garden Festival) 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Γεωργιόπουλος Διονύσιος 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Ρόδης Γεώργιος 

 

Η Υπεύθυνη Πολιτισμού 

 

Καραλιά Βασιλική 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


