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1897
Newt  Scamander

 is born

1881
Albus 

Dumbledore
 is born

c.1400s
Beedle the Bard
writes his tales

1927
Newt  Scamander’s

 book, Fantastic 
Beasts and Where  to Find Them  is published

1945
Duel between 
Dumbledore and 
Grindelwald 

1980 -
July 31
Harry Potter 
is born 

1991 - 2
Harry Potter 

and the 
Philosopher’s 

Stone  takes place  

1926
The adventures of  

Fantastic Beasts and 
Where to Find Them 

take place

1927
Fantastic Beasts: 
The Crimes of 
Grindelwald  
takes place

1952
Kennilworthy 
Whisp’s Quidditch  
Through the Ages  
published

1991
Harry Potter 

starts 
Hogwarts  
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Wizarding London
Μια θεματοποιημένη αστική εμπειρία που 
βασίζεται στην αφήγηση και την διάδραση, 

αποτελώντας μια ιστορία στον τρισδιάστατο 
χώρο της πόλης του Λονδίνου.

1993 - 4
Harry Potter 
and the 
Prisoner of 
Azkaban  takes place  

1995 - 6
Harry Potter 
and the 
Order of the 
Phoenix 
takes place 

1997 - 8
Harry Potter 
and the 
Deathly 
Hallows  takes place 

2017
Harry Potter 

and the 
Cursed Child  begins 

2018
Wizarding 

London
conceptual-

ized 

1994-5
Harry Potter 
and the 
Goblet of Fire 
takes place 

1992-3
Harry Potter and  
the Chamber of 
Secrets  takes 
place 

1996-7
Harry Potter 
and Half-Blood  
Prince takes 
place 

2017
19 years later 
epilogue from  

Deathly 
Hallows  

takes place

2011
Pottermore 

launches
in beta

1998
Battle  
of  
Hogwarts
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London Foldable Map
Ένας φυσικός χάρτης της 

πόλης του Λονδίνου με τις 
περιοχές και τα θεματικά 
κεφάλαια δίνεται σε κάθε 

παίκτη.
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Smartphone App
Για μια ολοκληρωμένη μαγική 
εμπειρία, πριν την εκκίνηση, 
είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 
μιας εφαρμογής στο κινητό του 
παίκτη.
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RIDE: FLYING ABOVE LONDON

START
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Starting Point
Αφετηρία της εμπειρίας 
αποτελεί το πάρκο Bernard, 
ένα από τα μεγαλύτερα 
της περιφέρειας Islington, 
που προσφέρει ένα σύνολο 
αθλητικών εγκαταστάσεων 
και παιδικών χαρών. 
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Zip Line Tower
Μέσα στο πάρκο ορθώνεται ένας πύργος 
συνολικού ύψους 65 μέτρων και σχήματος 
εμπνευσμένου από τους πυργίσκους 
του γηπέδου Κουίντιτς του Χόγκουαρτς. 
Η κατασκευή του αποτελείται από 
μεταλλικό χωροδικτύωμα κι από το 
υψηλότερο επίπεδό του ξεκινάει το ride 
του zip line.



19



20



21



22

Elevator Access
Η πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα 
του πύργου γίνεται μέσω ενός 
ανελκυστήρα, τοποθετημένου στο 
εσωτερικό της δικτυωματικής 
κατασκευής.



Can’t we go up to the Zip 
Line tower mom? Please!



24

Observation Deck
Σε υψόμετρο 60 μέτρων 
δημιουργείται ένα επίπεδο 
που προσφέρει μοναδική 
θέαση της πόλης.     

Have fun!
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Safety First
Ένα μέλος του προσωπικού 
τοποθετεί τον προστατευτικό 
εξοπλισμό στον παίκτη, τον 
συνδέει στο Zip Line και του 
δίνει ένα σκουπόξυλο.
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CHAPTER 1

THE ORDER OF THE PHOENIX 
HEADQUARTERS
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The Landing
Οι παίκτες προσγειώνονται 
σε μια κατασκευή στο κέντρο 
της υπερυψωμένης πλατείας 
Claremont κι ένα μέλος του 
προσωπικού τους βοηθάει να 
αφαιρέσουν τον προστατευτικό 
εξοπλισμό.

‘They dismounted on a patch of unkempt grass in 
the middle of a small square. The grimy fronts of 
the surrounding houses were not welcoming; some 
of them had broken windows, glimmering dully in 
the light from the street-lamps, paint was peeling 
from many of the doors, and heaps of rubbish lay 

outside several sets of front steps.’



What a ride!
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Notification Alerts
Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 
των μέσων επικοινωνίας 
δι’ εντοπισμού, η εφαρμογή 
εμφανίζει ειδοποιήσεις ανάλογα 
με την τοποθεσία, καθοδηγώντας 
τους παίκτες.
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The Deluminator
Καθώς ο παίκτης πλησιάζει στην 

εμβέλεια bluetooth του φανοστάτη, 
το κινητό του λειτουργεί σαν 

αποφωτιστής και σβήνει τη λάμπα. 
Ταυτόχρονα αυτή η διάδραση 

ενεργοποιεί ένα κρυμμένο 
εκτυπωτή μέσα στο ταχυδρομικό 

κιβώτιο κι ένα χαρτάκι εμφανίζεται 
στη σχισμή για τα γράμματα.   
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CLAREMONT
SQUARE N1
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CLAREMONT
SQUARE N1

Where’s the right place?
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Printed Address
Ο παίκτης διαθέτει πλέον 
την διεύθυνση του μυστικού 
αρχηγείου του Τάγματος του 
Φοίνικα.
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‘...α battered door emerged out of nowhere 
between numbers eleven and thirteen, followed 
swiftly by dirty walls and grimy windows. It 
was as though an extra house had inflated, 
pushing those on either side out of its way.’

Triggered Narrations
Ανάλογα με την τοποθεσία, ο 
παίκτης έχει τη δυνατότητα να 
ακούσει αυθεντικές αφηγήσεις 
από τα βιβλία, καθώς και 
διάφορα ηχητικά εφέ.
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Order’s Headquarters
Οι παίκτες μπορούν να εισέλθουν 
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 
σπίτι και να εξερευνήσουν τα 
θεματικά δωμάτια*:
  a. Hallway
  b. Drawing Room
  c. Harry’s Bedroom
  d. Kitchen

CLAREMONT
SQUARE N1
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* Κάποιοι χώροι του σπιτιού προβλέπεται να στεγάσουν τις υποστηρικτικές λειτουργίες, 
ενώ τα διαμορφωμένα δωμάτια μπορούν να αλλάζουν καθώς και να διακοσμούνται ανάλογα 

με την εποχή (πχ. Χριστούγεννα).
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A Strange Welcoming
Μόλις εισέλθουν οι παίκτες 
στο χολ της εισόδου, τους 
υποδέχεται το πορτρέτο 
της μητέρας του Σείριου, 
ουρλίαζοντας και ωρύοντας.

‘Filth! Scum! By-products of dirt and vileness! 
Half-breeds, mutants, freaks, begone from this 

place! How dare you befoul the house of my 
fathers —’
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The Black Family Tree
Οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να 
επεξεργαστούν την ταπισερί με το 
γεννεαλογικό δέντρο της οικογένειας 
Μπλακ σε φυσικό μέγεθος. Επιπλέον, 
σκανάροντας με την εφαρμογή τους 
ειδικούς κωδικούς QR έχουν πρόσβαση 
σε αποκλειστικό online περιεχόμενο.
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Boggart in the Writing Desk
Ένα παγιδευμένο μπόγκαρτ μέσα στο 
σεκρετέρ της γωνίας κάνει το έπιπλο 
να κουνιέται και να χοροπηδάει.
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The Self-playing Piano
Μόλις εισέλθει κάποιος στο δωμάτιο, 
το πιάνο αρχίζει να παίζει μόνο του το 
“Für Elise”.
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Phineas Nigellus’s Portrait
Ο πρώην διευθυντής του Χόγκουαρτς 
εμφανίζεται στο πορτρέτο του, μόλις 
οι παίκτες εισέλθουν στο δωμάτιο, και 
αρχίζει να συνομιλεί μαζί τους. 
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Α Head in the Fire
Στη φωτιά που κάει στο τζάκι 
εμφανίζεται το κεφάλι του Σείριου, που 
τους ανακοινώνει ότι πρέπει να μεταβούν 
άμεσα στο Υπουργείο Μαγείας για το 
πειθαρχικό συμβούλιο. 

‘— they’ve changed the time and venue — it 
starts at eight o’clock now and it’s down in old 

Courtroom Ten —’
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RIDE: LONDON UNDERGROUND

CHAPTER 2
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ANGEL

Underground Station
Οι παίκτες φτάνουν στον σταθμό του 
Angel προκειμένου να επιβιβαστούν στο 
υπόγειο τρένο που θα τους μεταφέρει στο 
κεντρικό Λονδίνο. 

‘The run-down streets were almost deserted, 
but when they arrived at the miserable little 

Underground station they found it already full 
of early morning commuters.’
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Where do we have
to take off?
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WESTMINSTER

Wizarding Posters
Καθώς ο παίκτης κινείται στο 
σταθμό, αφίσες του κόσμου 
των Μάγων αντικαθιστούν τις 
διαφημιστικές πινακίδες.

‘They got off at a station in the very heart of Lon-
don, swept from the train in a tide of besuited men 
and women carrying briefcases. Up the escalator 

they went, through the ticket barrier, and emerged 
onto a broad street lined with imposing-looking 

buildings, already full of traffic.’
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PARLIAMENT
STREET SW1
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New Location Found
Σκανάροντας τον χάρτη μέσω της 
εφαρμογής, εμφανίζεται το στίγμα της 
επόμενης τοποθεσίας με την τεχνολογία 
της επαυξημένης πραγματικότητας. 
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Pavement Markers
Ειδικές σημάνσεις 
τοποθετημένες πάνω στα 
πεζοδρόμια καθοδηγούν τον 
παίκτη μέσα στον αστικό ιστό. 

WHITEHALL
SW1
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THE MINISTRY HEARING

CHAPTER 3
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WHITEHALL 
PLACE SW1

Visitor’s Entrance
Ένας κόκκινος τηλεφωνικός θάλαμος σε 
έναν παράδρομο του κεντρικού Λονδίνου 
αποτελεί την είσοδο στο Υπουργείο 
Μαγείας. 

‘The farther they walked, the smaller and less 
imposing the buildings became, until finally 
they reached a street that contained several 
rather shabby-looking offices, a pub, and an 

overflowing dumpster.’
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Inside the Booth
Οι παίκτες εισέρχονται στον τηλεφωνικό 
θάλαμο ανά τριάδες. Μόλις μπούνε 
και κλείσουν την πόρτα πρέπει να 
πληκτρολογήσουν στην συσκευή τον 
σωστό πενταψήφιο αριθμό. 

6 2 4 4 2

‘Welcome to the Ministry of Magic. Please state 
your name and business.’
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SCOTLAND
PLACE SW1

An Unexpected Fall
Ο τηλεφωνικός θάλαμος είναι ένας 
καμουφλαρισμένος ανελκυστήρας, 
ο οποίος προσγειώνεται απότομα 
στο υπόγειο του διπλανού κτιρίου. 
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Ministry’s Basement
Οι παίκτες βρίσκονται σε έναν 
σκοτεινό διάδρομο γεμάτο 
με πόρτες που οδηγούν στις 
διάφορες αίθουσες δικαστηρίου 
του Υπουργείου Μαγείας.  

‘They reached the bottom of the steps and ran along 
yet another corridor, which bore a great resem-
blance to that which led to Snape’s dungeon at 

Hogwarts, with rough stone walls and torches in 
brackets. The doors they passed here were heavy 

wooden ones with iron bolts and keyholes.’
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Talking Holograms
Ανάλογα με την θέση που βρίσκεται 
ο παίκτης μέσα στην αίθουσα, 
ενεργοποιεί τρισδιάστατες προβολές 
με τις μορφές που τον δικάζουν.  

‘‘So silly of me. But it sounded for a teensy 
moment as though you were suggesting that the 

Ministry of Magic had ordered an attack —’
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RIDE: DURMSTRANG SHIP

CHAPTER 4
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EMBANKMENT PIER

All Aboard
Στην προβλήτα βρίσκεται αραγμένο το 
τρικάταρτο πλοίο του Ντάρμστρανγκ, 
περιμένοντας τους παίκτες για μια 
θεματική διαδρομή μέσα στον Τάμεση. 
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WOW! We’ re 
approaching an island!
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Thames Island
‘Ενα τεχνητό νησί ορθώνεται 
σαν λόφος στο κέντρο του 
ποταμού, καλυμμένο με δέντρα 
και πυκνή βλάστηση. Μια 
σχισμή επιτρέπει στο πλοίο 
να μπει στο σπηλαιώδες 
εσωτερικό του.
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Hidden Place
Στο εσωτερικό, μέσα σε 
ένα ομιχλώδες σκηνικό 
γεμάτο με βράχια και βρύα, 
αναδύονται οι φιγούρες των 
Γοργονανθρώπων.
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Something in the Water
Καθώς το πλοίο προσεγγίζει την 
γέφυρα του Λονδίνου, τεράστια 
πλοκάμια εμφανίζονται μέσα από 
το ποτάμι. 

It’s the Giant Squid!
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TOWER PIER

Disembarkment
Οι παίκτες αποβιβάζονται 
στην προβλήτα του Tower 
προκειμένου να συνεχίσουν 
την πορεία τους με τα πόδια.

That was intense!

Off we go now...
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THE DIAGON ALLEY

CHAPTER 5



104



105

LE
A

D
E

N
H

A
LL

 M
A

R
K

E
T

Shopping Area
Οι παίκτες φτάνουν στην σκεπασμένη 
αγορά του Leadenhall όπου, αφού αλλάξουν 
τα χρήματά τους με λεφτά των Μάγων 
στην τράπεζα Γκρίνγκοτς, μπορούν 
να περιηγηθούν και να ψωνίσουν στα 
θεματοποιημένα καταστήματα: 
  a. Weasleys’ Wizard Wheezes
  b. Madam Malkin’s Robes for All Occasions
  c. Flourish and Blotts
  d. Gringotts Wizarding Bank
  e. Florean Fortescue’s Ice Cream Parlour
  f. Ollivanders
  g. Quality Quidditch Supplies
  h. The Leaky Cauldron
  i. Rosa Lee Teabag
  j. Scribbulus Writing Instruments
  k. Borgin and Burkes
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Interactive Wands
Από το κατάστημα του 
Ολιβάντερ οι παίκτες μπορούν να 
προμηθευτούν ένα διαδραστικό 
ραβδί, το οποίο συνδέεται με το 
κινητό τους μέσω bluetooth, που 
θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 
αργότερα.
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RIDE: KNIGHT BUS

CHAPTER 6
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KNIGHT BUS

Leadnehall Market

King’s Cross Station
Emergency Transport
Έξω από την αγορά βρίσκεται η 
στάση του Λεωφορείου των Ιπποτών, 
του τριόροφου μαγικού μεταφορικού 
μέσου, χρώματος μωβ. Οι παίκτες 
επιβιβάζονται με προορισμό τον 
σταθμό του King’s Cross.

‘Welcome to the Knight Bus, emergency trans-
port for the stranded witch or wizard. Just stick 
out your wand hand, step on board, and we can 
take you anywhere you want to go. My name 
is Stan Shunpike, and I will be your conductor 

this eve —.’
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NEWBURY
STREET EC1

This alley looks 
creepy...

OMG! It’s freezing!

Temperature Falls
Μόλις το λεωφορείο στρίψει 
και μπει σε ένα στενοσόκακο, η 
θερμοκρασία στο εσωτερικό του 
πέφτει απότομα. 
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Dementors in Central London
Ξαφνικά το λεωφορείο ακινητοποιείται και 
παράφρονες κάνουν την εμφάνισή τους. 
Προκειμένου να τους απωθήσουν, και το 
λεωφορείο να συνεχίσει την πορεία του, οι 
παίκτες θα πρέπει να εκτελέσουν το σωστό 
ξόρκι από μια λίστα.
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Spell Casting
Ο σχηματισμός του ξορκιού μπορεί 
να γίνει από τους παίκτες είτε 
σχεδιάζοντάς την κίνησή του μέσα 
στην εφαρμογή, είτε σχηματίζοντάς 
την στον αέρα με το ραβδί που 
διαθέτουν.
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KING’S CROSS STATION

FINISH
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Harry Potter Shop
Οι παίκτες καταλήγουν στην 
πλατφόρμα 9 3/4 που βρίσκεται το 
κατάστημα δώρων και το περίφημο 
καροτσάκι που εξαφανίζεται, όπου 
μπορεί κανείς να φωτογραφηθεί.
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Memories Mapped
Στο τέλος της διαδρομής, οι 
περιοχές που έχουν επισκευτεί 
οι παίκτες, καθώς και οι 
φωτογραφίες που έχουν τραβήξει 
κατά τη διάρκεια, αποτυπώνονται 
σε έναν ψηφιακό διαδραστικό 
χάρτη.
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