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08 Απριλίου 2013

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπήκαμε στο τελικό στάδιο προγραμματισμού των
εκδρομών για το Eurobasket της Σλοβενίας. Στόχος μας είναι η οργάνωση 3 εκδρομών, όσες
είναι και οι φάσεις των αγώνων του Τουρνουά.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, και κυρίως μετά την ΓΣ του Συνδέσμου όπου φάνηκε η
διάθεση της συμμετοχής των μελών μας, αναζητούμε την καλύτερη δυνατή και οικονομική
λύση για τη μεταφορά και τη διαμονή των εκδρομέων, καθώς και την αγορά εισιτηρίων των
αγώνων. Τα εμπόδια που συναντάμε ακόμη στην προσπάθεια αυτή είναι αρχικά οι
αδικαιολόγητα αυξημένες τιμές των ξενοδοχείων, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και
της κεντρικής διαχείρισης από τους διοργανωτές του Eurobasket. Κάτι ανάλογο ισχύει και
για τον τρόπο μετακίνησης προς και από τη Σλοβενία. Τέλος, σε ότι αφορά στα εισιτήρια
των αγώνων, οι διοργανωτές πρωτοτύπησαν όχι μόνο αυξάνοντας τις τιμές τους, αλλά και
πουλώντας τα μεμονωμένα για κάθε αγώνα, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρή την
προ-κράτησή τους.
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Ωστόσο, το ΔΣ του Συνδέσμου διοργανώνει 3 εκδρομές υποστήριξης της Εθνικής μας
Ομάδας:
1 η εκδρομή: 3-10 Σεπτεμβρίου 2013 (1η φάση, Koper, 5 αγώνες της Εθνικής).
2 η εκδρομή: 13-23 Σεπτεμβρίου 2013 (2η και τελική φάση, Ljubljana, 2 αγώνες της Εθνικής
και προημιτελικοί έως τον τελικό).
3 η εκδρομή: 18-23 Σεπτεμβρίου 2013 (τελική φάση, Ljubljana).

Όσοι επιθυμούν, μπορούν φυσικά να δηλώσουν συμμετοχή για όλη τη διάρκεια του
Τουρνουά.

Σχετικά με τα εισιτήρια των αγώνων, έχουμε τη διαβεβαίωση της ΕΟΚ ότι θα τα
προμηθευτούμε έγκαιρα μέσω αυτής στις αναγραφόμενες τιμές τους. Σε ότι αφορά όμως
στη μεταφορά και διαμονή των Πελαργών στη Σλοβενία, ζητούμε από ταξιδιωτικά γραφεία
την κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013. Το
ενδεικτικό μέτρο για την υποβολή των προσφορών περιλαμβάνει μεταφορά των φιλάθλων
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς και από Σλοβενία, διαμονή σε ξενοδοχεία 3* έως 5* εντός
των πόλεων (10 δωμάτια στην 1η εκδρομή, 20 στη 2η και 30 στην 3η εκδρομή, όλα με
πρωινό), καθώς και τουριστικές ημερήσιες εκδρομές. Με βάση την καλύτερη προσφορά, θα
ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση για το τελικό κόστος των παραπάνω εκδρομών.

Οι καταθέσεις των προσφορών υποβάλλονται στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του
Συνδέσμου info@pelargoi.gr, κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη του ΔΣ Φώτη Σαχαρίδη (6945
303077) και Χάψα Νίκο (6979 331189).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
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Η Γραμματέας του ΔΣ

Σαχαρίδης Φώτης

Ράσκου Μαριέττα
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