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ΕUROBASKET 2013
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ανακοίνωση 3 η

24 Απριλίου 2013

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας σχετικά με τον προγραμματισμό των
εκδρομών για το Eurobasket της Σλοβενίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε ότι το ΔΣ των Πελαργών, μετά από αξιολόγηση των προσφορών που
δέχθηκε από ταξιδιωτικά πρακτορεία, κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή του
“DIORGANOSIS” (Τιφτικίδης Δημήτρης, Τσιμισκή 99 Θεσσαλονίκη 54622, τηλ 2310-403101,
fax 2310-403102, κιν 6977606109, e-mail info@diorganosis.com ) μειώνοντας αισθητά το
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αρχικό κόστος των (3) εκδρομών υποστήριξης της Επίσημης Αγαπημένης.

● 1η εκδρομή: 3-10 Σεπτεμβρίου 2013, Koper

Τουρνουά: Προκριματική φάση με 5 αγώνες της Εθνικής.

Ξενοδοχείο: SVOBODA 4* ( www.terme-krka.si/en/strunjan/hotel/svoboda ) (παραθαλάσσια
κοσμική περιοχή Strunjan, 10χλμ από την πόλη).

Τιμή κατ’ άτομο: 800€ - (μονόκλινο δωμάτιο: 940€).

Περιλαμβάνει:

√ Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη μέσω Ρώμης για Τεργέστη και επιστροφή
(απόσταση Τεργέστη-Κόπερ: 20χλμ). Από Αθήνα θα δοθούν παραπλήσιες τιμές.

√ Διαμονή 7δ/ν σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή.

√ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία.

√ Μεταφορά από το ξενοδοχείο προς το κλειστό γήπεδο και επιστροφή για όλους τους
αγώνες της Εθνικής.

√ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
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● 2η εκδρομή: 13-23 Σεπτεμβρίου 2013, Ljubljana

Τουρνουά: 2η και τελική φάση, 2 αγώνες της Εθνικής και Προημιτελικοί έως τον Τελικό.

Ξενοδοχείο: PARK 3* Superior (www.hotelpark.si ) στο κέντρο της Λιουμπλιάνα.

Τιμή κατ’ άτομο: 1000€ (superior δωμάτιο: 1100€) - (μονόκλινο: 1270€, 1380€).

Περιλαμβάνει:

√ Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη μέσω Ρώμης για Τεργέστη και επιστροφή
(απόσταση Τεργέστη-Λιουμπλιάνα:100χλμ). Από Αθήνα θα δοθούν παραπλήσιες τιμές.

√ Διαμονή 10δ/ν σε ξενοδοχείο 3* Superior με πρωινό.

√ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία.

√ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

● 3η εκδρομή: 18-23 Σεπτεμβρίου 2013, Ljubljana

Τουρνουά: Τελική φάση.

Ξενοδοχείο: PARK 3* (www.hotelpark.si ) στο κέντρο της Λιουμπλιάνα.
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Τιμή κατ’ άτομο: 600€ (superior δωμάτιο: 640€)- (μονόκλινο: 720€, 775€)

Περιλαμβάνει:

√ Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη μέσω Ρώμης για Τεργέστη και επιστροφή
(απόσταση Τεργέστη-Λιουμπλιάνα:100χλμ). Από Αθήνα θα δοθούν παραπλήσιες τιμές.

√ Διαμονή (5δ/ν) σε ξενοδοχείο 3* Superior με πρωινό.

√ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία.

√ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Προσοχή:

Οι παραπάνω τιμές:

Α) Ισχύουν για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο, με ελάχιστο αριθμό 20
συμμετεχόντων σε κάθε εκδρομή. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού αυτού θα γίνει η
σχετική οικονομική αναπροσαρμογή. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ζήτησης θα γίνει κράτηση
βάσει διαθεσιμότητας.

Β) Αφορούν στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη των Πελαργών έως τις 21.4.2013. Για τα
μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου, ισχύει επιβάρυνση 50€
ανά άτομο.
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Γ) Δεν περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων που υπολογίζονται γύρω στα 175€.

Δ) Δεν περιλαμβάνουν εισιτήρια αγώνων.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν φυσικά να δηλώσουν συμμετοχή για όλο το Τουρνουά.

Το συνολικό πρόγραμμα της εκδρομής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εκδρομών, θα
ανακοινωθεί εγκαίρως.Ωστόσο, για το ημερήσιο city-tour στη Λιουμπλιάνα, το πρακτορείο
«Diorganosis» προσφέρει 5 δωρεάν συμμετοχές μετά από κλήρωση στα μέλη των
Πελαργών.

Εισιτήρια αγώνων:

Συνεργαζόμαστε με την ΕΟΚ για την έγκαιρη παραγγελία τους στις επίσημες τιμές.
- Koper - Προκριματική φάση με 5 αγώνες της Εθνικής: από 125€ (2 Η κατηγορία, προτεινόμενη) έως
75€
(3
Η

κατηγορία).
- Ljubljana - 2η και Τελική φάση, 2 αγώνες της Εθνικής και Προημιτελικοί έως και τον
Τελικό:
405€ (3 Η κατηγορία – προτεινόμενη, στην κερκίδα πίσω από το
καλάθι) έως
143€ (7 Η κατηγορία).
- Ljubljana - Προημιτελικοί έως και τον Τελικό: 335€ (3 Η κατηγορία – προτεινόμενη,
στην κερκίδα πίσω από το καλάθι) έως
109€
(7
Η

κατηγορία).
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Οικονομικοί όροι:
1. Δηλώσεις συμμετοχής: Με αποστολή μηνύματος στο info@pelargoi.gr και κατόπιν
επικοινωνίας με τους Χάψα Νίκο (αντιπρόεδρο ΔΣ, 6979 331189) και Θάνο Μηλούση (μέλος,
69777 88121) μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι
29.04.2013.
2. Προκαταβολή: 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής ανά άτομο με κατάθεση έως
και τη Δευτέρα το μεσημέρι
29.04.2013.
3. Εξόφληση: Το υπόλοιπο 50% του παραπάνω ποσούμε κατάθεση έως και τη Δευτέρα
το μεσημέρι
13.05.2013.
4. Επώνυμη κατάθεση: Τραπεζικός λογαριασμός Πελαργών EUROBANK 0026 0131 75
020020 4735
ήΙ
ΒΑΝ
: GR 48026 0131 0000 75 020020 4735.
5. Ακύρωση συμμετοχής:Επιστρέφονται εξολοκλήρου οι προκαταβολές ή/και η
εξόφληση, έως και 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής, αφού έχει
συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αναπληρωθεί η θέση από άλλη
συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Η Γραμματέας του ΔΣ

Σαχαρίδης Φώτης
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Ράσκου Μαριέττα
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