
USA BASKETBALL TRIPS 2020  

New York, 26 Ιουνίου – 2 Ιουλίου  

Powered by Super League Athletic Academy USA  

In co-operation with the Brooklyn Nets Basketball Academy 

7 ELITE BASKETBALL TEAMS, 7 συνεχόμενα ετήσια USA Basketball 
Trips, περισσότεροι από 150 τυχεροί αθλητές έχουν πραγματοποιήσει 

το USA Trip των ονείρων τους! 

 

Σκοπός του USA Basketball  Trip 

To SPORTCAMP Group σε αποκλειστική συνεργασία με την Super League Academy USA και την 
Ακαδημία των Brooklyn Nets οργανώνει για μια ακόμη χρονιά ένα ποιοτικό και άρτια οργανωμένο 
μπασκετικό ταξίδι στην Αμερική για νέους επίλεκτους μπασκετμπολίστες 12-16 ετών.  Σκοπός του 
ταξιδιού είναι η βιωματική απόκτηση μίας ανεπανάληπτης αθλοτουριστικής εμπειρίας ζωής της ELITE 
BASKETBALL TEAM  του SPORTCAMP ,που προκύπτει από το   ELITE SUMMER BASKETBALL CAMP, 
μέσα από μία οργανωμένη δράση,   που λαμβάνει χώρα εξ’  ολοκλήρου στην πολιτιστική και 
οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου, τη Νέα Υόρκη. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι αθλητές μας θα έχουν τη μοναδική δυνατότητα να: 

• Συμμετάσχουν σε Training Camp των Brooklyn Nets, αποκτώντας νέα γνώση και καινούργιες 
αθλητικές παραστάσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις προσωπικές τους 
μπασκετικές ικανότητες. 

• Πάρουν μέρος σε φιλικούς αγώνες και ειδικά τουρνουά (Junior NBA) με ομάδες High School 
της περιοχής, αποκτώντας μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση του αθλήματος και μία 
πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα θα συναναστραφούν με Αμερικάνους 
αθλητές και προπονητές, γνωρίζοντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης τους. 

• Έρθουν σε επαφή με το μαγικό κόσμο του NBA μέσα από την επίσκεψη και περιήγηση στο 
Barkley’s Center, έδρα των Brooklyn Nets, έναν από τους μεγαλύτερους κα πιο σύγχρονους 
αθλητικούς πολυχώρους στον κόσμο. 

• Επισκεφτούν  την πρωτεύουσα του κόσμου Νέα Υόρκη, το Μανχάτταν, την Times Square το 
Central Park και το Άγαλμα της Ελευθερίας. 

• Κάνουν τις αγορές τους στο αυθεντικό κατάστημα των Brooklyn Nets, στη NIKE Town, στο 
επίσημο NBA Store και φυσικά στο Woodbury Commons Outlet. 

• Ενώ παράλληλα με τους αθλητές παρέχεται η δυνατότητα και στους γονείς που επιθυμούν 
να  ακολουθήσουν και να επισκεφθούν τον εμβληματικό προορισμό των  ΗΠΑ. 

 

ELITE BASKETBALL TEAM…..  Τι είναι? 

Το Αθλητικό Κέντρο SPORTCAMP διοργανώνει από το 2011 το Elite Summer Basketball Camp. To 
συγκεκριμένο camp είναι ένα υπερεντατικό προπονητικό πρόγραμμα διάρκειας επτά ημερών, με 
κύριο γνώρισμα την εξατομικευμένη προπονητική παρέμβαση πάνω στα ιδιαίτερα ατομικά 



χαρακτηριστικά κάθε παίχτη που συμμετέχει. Την προπονητική ομάδα του ELITE SUMMER 
BASKETBALL CAMP απαρτίζουν η DEMENAGAS Basketball Training και ένας Αμερικάνος κολεγιακός 
προπονητής που παρέχεται από την συνεργαζόμενη Superleague Athletic Academy USA. Στόχος τους 
είναι να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πολύτιμες εμπειρίες σε νεαρούς 
καλαθοσφαιριστές (Camps, Tours & Tournaments), προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
ατομικές τεχνικές τους δεξιότητες αλλά και να βελτιώσουν τις απαιτούμενες για το αγαπημένο τους 
άθλημα φυσικές ικανότητες. 

Κατά την διάρκεια του Elite Summer Basketball Camp η προπονητική του ομάδα με επικεφαλής τον 
Αχιλλέα Δεμέναγα,  αξιολογούν και επιλέγουν την επόμενη ELITE BASKETBALL TEAM η οποία 
δημιουργείται για να ταξιδεύσει στις ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι και να λάβει μέρος σε προπονητικά 
camps και τουρνουά που σχετίζονται με το NBA και τους Brooklyn Nets. 

Συνεπώς η ELITE BASKETBALL TEAM, είναι μία επίλεκτη  ομάδα αθλητών basketball η οποία 
δημιουργείται  από το καλοκαιρινό Elite Summer Camp  του SPORTCAMP και απαρτίζεται από 
επιλεγμένους αθλητές που έχουν λάβει μέρος τα τελευταία 2 χρόνια σε αυτό. Έχει ως στόχο να δώσει 
στον Έλληνα αναπτυσσόμενο καλαθοσφαιριστή την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την 
τεχνογνωσία και την κουλτούρα του Αμερικάνικου Μπάσκετ.  

Συμμετοχή σε Τουρνουά & Camp 

Οι Campers κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στην Αμερική θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στο Summer Camp της Brooklyn Nets Academy που θα διεξαχθεί στις  29 , 30 Ιουνίου 
και  1 Ιουλίου 2020 σε κλειστό γυμναστήριο των προπονητικών εγκαταστάσεων των Brooklyn Nets. 
Το Summer Camp   σχεδιάζεται και επιμελείται εξ ολοκλήρου από την προπονητική ομάδα της 
Brooklyn Nets Academy προσφέροντας στους συμμετέχοντες πλούσιες προπονητικές εμπειρίες, 
συναναστροφή με Αμερικάνους αθλητές και αθλήτριες, έντονη αγωνιστική δράση με εσωτερικό 
τουρνουά αγώνων, με μεθοδικό και εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα προπόνησης των τεχνικών 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 

Την ίδια περίοδο 27 & 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί και το καθιερωμένο στην Νέα Υόρκη JNBA 
Tournament. Όπου αθλητές κολεγίων απαρτίζουν ομάδες με την επωνυμία ομάδων του NBA και 
συμμετέχουν σε ένα μοναδικό τουρνουά με ταλαντούχους και παθιασμένους αθλητές από όλη την 
πολιτεία. Η διοργάνωση αυτή θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους αθλητές μας να γνωρίσουν 
την διαφορετικότητα στον πολιτισμό των ΗΠΑ ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ακόμα περισσότερο η 
αγάπη τους για το παιχνίδι. 

Συνεργάτης στην Νέα Υόρκη 

To SPORTCAMP συνεχίζει να είναι αρωγός στην προσπάθεια που κάνουν οι νεαροί αθλητές στο να 
βελτιώσουν τις ικανότητές τους αλλά και να κερδίσουν προπονητικές και αγωνιστικές εμπειρίες γύρω 
από το άθλημα που αγαπάνε. Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να 
βελτιώσει το παιχνίδι του, να ενισχύσει το χαρακτήρα του και να αναπτύξει την προσωπικότητά του. 

Παράλληλα στα 40 χρόνια λειτουργίας του SPORTCAMP, ως κύρια μέριμνα μας είναι ο αθλητισμός 
και η ψυχαγωγία παιδιών και νεαρών αθλητών  να συνάδει με την ασφάλεια τους σε ότι κάνουν. 

Σε αυτό το κομμάτι η αναζήτηση του συνεργάτη που θα μας υποστήριζε σε λειτουργικά θέματα του 
ταξιδιού και θα εγγυόταν την ασφάλεια κατά την διάρκεια  της παραμονής των αθλητών και συνοδών 
μας στις ΗΠΑ  έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια. Ο τομέας της ασφάλειας είναι πρωταρχικής σημασίας 



για εμάς αλλά και άλλοι τομείς όπως η αξιοπιστία, η αναγνωρισιμότητα, ο βαθμός απόκρισης στις 
απαιτήσεις του ταξιδιού, η αποτελεσματικότητα εξεύρεσης λύσεων και κυρίως η τεχνογνωσία από 
αντίστοιχα groups άλλων χωρών. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία ώστε να έχουμε έναν 
συνεργάτη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που θα μας υποστήριζε σε αυτό το απαιτητικό  ταξίδι. 

Η Super League Athletic Academy (https://www.slaanyc.com) είναι ένας οργανισμός που 
δραστηριοποιείται  στην Νέα Υόρκη και ειδικεύεται στην οργάνωση  Βasketball Tours και Camps με 
σκοπό οι  συμμετέχοντες να μάθουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές για να παίξουν 
ανταγωνιστικά ή απλώς να αθληθούν για ψυχαγωγικούς σκοπούς.  

Συνοδοί αποστολής 

Το προσωπικό μας που θα συνοδεύσει την ELITE BASKETBALL TEAM έχει πάνω από μια δεκαετία 
εμπειρίας στο συντονισμό των περιηγήσεων από την αρχή μέχρι το τέλος , εξασφαλίζοντας ότι τίποτα 
δεν αφήνεται στην τύχη. Η συνοδεία της Elite ομάδας ξεκινάει με την συνάντηση όλων των μελών της 
στο αεροδρόμιο ‘’Ελ. Βενιζέλος’’, όπου οι αθλητές μαζί και με τον Προπονητή κο Παντελάκη και τον 
Υπ/νο συνοδό κο Πέτρου καθορίζουν του κανόνες και τα όρια συμπεριφοράς που θα ισχύσουν στο 
ταξίδι. Η συνοδεία ολοκληρώνετε με την επιστροφή της αποστολής στο αεροδρόμιο της Αθήνας και 
την παράδοσή τους στου γονείς των αθλητών. 

Διαμονή USA Trip 

Κατά την παραμονή μας στη Νέα Υόρκη, θα διαμείνουμε σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια κεντρικού 
ξενοδοχείου 3 αστέρων στην περιοχή του Brooklyn, όλα σε απόσταση από 100 έως 1000 μέτρα από 
το κέντρο της πόλης, το Barclay’s Center, τη γέφυρα του Μανχάτταν, το Μουσείο του Brooklyn, τη 
Wall Street, το Rockefeller Center, το Statue of Liberty, το Central Park, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να ποδηλατήσουμε όλοι μαζί σε ειδικές διαδρομές της πολύς και να επισκεφθούμε διάσημα 
καταστήματα για shopping ¨όπως  NBA Store, Nike Town, Nets Team Shop 

Τα ημερήσια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) θα πραγματοποιούνται τόσο στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου όσο και σε επιλεγμένα εστιατόρια της πόλης. Το μενού αποτελείται κυρίως από το 
παραδοσιακό “cafeteria-style menu”, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει πολύχρωμες σαλάτες, βραστά 
λαχανικά, burger, pizza, ζυμαρικά, ψητό ψάρι, ψητό μοσχάρι και κοτόπουλο με συνοδευτικά (πουρέ, 
τηγανητή πατάτα, ρύζι). 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

1η μέρα 

Άφιξη στην Νέα Υόρκη 

2η μέρα 

Πρωί: Επίσκεψη στους Freedom Towers  

Απόγευμα: 1η Αγωνιστική ημέρα τουρνουά JNBA 

3η μέρα 

Πρωί:  Επίσκεψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας /MSG tour 

Απόγευμα: 2η Αγωνιστική ημέρα τουρνουά JNBA 

https://www.slaanyc.com/


4η μέρα 

 Shopping στο Woodbury Commons Outlet 

5η μέρα  

Πρωί:  1η μέρα του Camp NETS 

Απόγευμα: Ποδηλατάδα στο Central Park  

6η μέρα  

Πρωί:  2η μέρα του Camp NETS 

Απόγευμα: Επίσκεψη στην γέφυρα και στο Πάρκο του Brooklyn/ Stadium Tour στο Barclays Center 

7η μέρα  

Πρωί:  3η μέρα του Camp NETS 

Απόγευμα: Αποχαιρετιστήριο picnic στην Shore Road Promenade 

- shopping στο εμπορικό κέντρο του New Jersey  

Βράδυ: Αναχώρηση για Αθήνα 

Κόστος 

Το πακέτο συμμετοχής για τους αθλητές (δεν περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια) ανέρχεται στα € 
1575,00 και περιλαμβάνει: 

• Συμμετοχή στο Brooklyn Nets Academy Elite Summer camp 
• Συμμετοχή στο τουρνουά JNBA 
• 6 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 3 αστέρων 
• Πλήρη διατροφή (3 γεύματα ημερησίως) 
• Συνοδεία 2 προπονητών του ELITE SUMMER CAMP ( κ. Παντελάκης, κ. Πέτρου)  
• 1 sport kit αγώνων (σορτς - φανέλα) double face GREECE ELITE TEAM 
• 1 t-shirt  GREECE ELITE TEAM 
• Εισιτήριο Ferry Boat και μετακίνηση για το Άγαλμα της Ελευθερίας 
• Εισιτήριο, μετακίνηση και ξενάγηση στο Barclay’s Center 
• Εισιτήριο και μετακίνηση στο Rockefeller’s Tower 
• Μετακίνηση στο Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου 
• Μετακίνηση και ενοικίαση ποδηλάτων στο Central Park 
• Μετακινήσεις για όλες τις υπόλοιπες δράσεις (Times Square, Brooklyn Bridge Park, 5th 

Avenue) 
• Μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης 
• Φόρους 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση 

 

 
 
 



Αεροπορικό Εισιτήριο 
• Το ταξίδι μας θα πραγματοποιηθεί με την Lufthansa, με πτήση προς Βιέννη και από Βιέννη προς 

Νέα Υόρκη.  
o Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από Αθήνα: 26/6, 06.40 
o Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από Νέα Υόρκη με την αεροπορική εταιρεία 

Lufthansa: 2/7, 16.05  
• Άφιξη στην Αθήνα 10.30 ώρα Ελλάδας (2/7) 

• Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου: Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι € 780.  
 

Το συνολικό κόστος το κόστος του ταξιδιού (ταξιδιωτικό πακέτο και αεροπορικό εισιτήριο) θα 
αποπληρωθούν σε 5 συνολικά δόσεις.  Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι όροι πληρωμής 
(ημερομηνίες και ποσά δόσεων, όροι ακύρωσης) θα περιγράφονται λεπτομερώς στη Δήλωση 
Συμμετοχής την οποία θα λάβετε εντός των προσεχών ημερών. 
 

Γονείς-κηδεμόνες-συνοδοί 

Δύναται η συμμετοχή γονέα-κηδεμόνα-συνοδού στο ταξίδι είτε με προσωπική τους κράτηση 
ξενοδοχείου, είτε μέσω του SPORT TRAVEL. Στη 2η περίπτωση το κόστος συμμετοχής έχει 
διαμορφωθεί στα  €990,00 και περιλαμβάνει: 

• 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή των αθλητών 
• 3 γεύματα ημερησίως με την αποστολή των αθλητών 
• Όλες οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 

προγράμματος των αθλητών. 
• Φόροι 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση 


