
Ξεκινάει τη Δευτέρα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 
 
Η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας του Αστέρα Τρίπολης για την 
αγωνιστική περίοδο 2011/2012 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. 
Το εκδοτήριο εισιτηρίων στην Πλατεία Πετρινού θα λειτουργεί από τις 
25 Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 
7.00 μ.μ. και Σάββατο από τις 11.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. αλλά και στη 
Μπουτίκ του Αστέρα στο γήπεδο από την  1 Αυγούστου, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από τις 10 π.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ. 
- Για κάθε ανανέωση ή νέα εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση της 
Αστυνομικής Ταυτότητας του φιλάθλου. Ο κάτοχος διαρκείας από την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο μπορεί να ανανεώσει παραπάνω από 
ένα εισιτήριο, αρκεί να προσκομίσει σε φωτοτυπίες τις αντίστοιχες 
ταυτότητες.  
- Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της περιόδου 2010-2011 μπορούν να 
ανανεώσουν την ίδια θέση που είχαν την προηγούμενη αγωνιστική 
περίοδο ή αν επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη ελεύθερη θέση που 
υπάρχει προς πώληση. 
- Οι θέσεις των κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 
θα κρατηθούν και θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 15 Αυγούστου  2011. 
- Παράλληλα με τις ανανεώσεις, νέοι φίλαθλοι μπορούν να 
προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας σε οποιαδήποτε θέση δεν είναι 
δεσμευμένη από περσινούς κατόχους.  
- Μετά τις 16 Αυγούστου 2011 όλες οι θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί 
από περσινούς κατόχους θα είναι ελεύθερες προς διάθεση.  
- Για αγορά παιδικού εισιτηρίου χρειάζεται η προσκόμιση της 
ταυτότητας του παιδιού ή αν δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα, τότε είναι  
απαραίτητη η ταυτότητα του Γονέα/Κηδεμόνα.   
Το εισιτήριο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1994 (17 
ετών και κάτω).  
- Μεμονωμένα παιδικά εισιτήρια εκδίδονται μόνο στο τμήμα 2-Α 

- Σε κάθε θύρα μπορεί να εκδοθεί Οικογενειακό εισιτήριο 
Διαρκείας με έκπτωση 10% επί της βασικής τιμής εισιτηρίου για 
τον Γονέα και κόστος 50 ευρώ για κάθε παιδί. 

- Οι φίλαθλοι που έχουν κάρτα ανεργίας ή είναι μέλη του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Αρκαδίας ή του Συλλόγου Τριτέκνων Τρίπολης και 
Όμορων Δήμων, δικαιούνται 10% έκπτωση επί της βασικής τιμής 
του εισιτηρίου διαρκείας 

- *(α) απαιτείται προσκόμιση της αντίστοιχης κάρτας, (β) οι 
παραπάνω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται στο τμήμα executive 
members. 

- Η πληρωμή του εισιτηρίου μπορεί να γίνει είτε μετρητοίς, είτε 
μέσω πιστωτικής κάρτας έως 6 άτοκες δόσεις.  



- Με την αγορά κάθε εισιτηρίου ο φίλαθλος παίρνει δωρεάν μια 
συλλεκτική φανέλα της επίσημης εμφάνισης της ομάδας για τα 80 
χρόνια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 

- Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας του Αστέρα θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλήματος, τα 
Φιλικά και  τα Play-Offs εντός έδρας χωρίς καμία επιπλέον 
χρέωση.*    

- Οι φίλαθλοι που ανανεώνουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο διαρκείας 
θα επωφελούνται έκπτωσης από αγορές τους στην Μπουτίκ του 
Αστέρα και έκπτωση εγγραφής των παιδιών τους στις Ακαδημίες 
του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.  

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώνουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο 
διαρκείας συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις, εκπλήξεις και 
εκδηλώσεις του Αστέρα 

- Όσοι φίλαθλοι είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας «Executive 
Members» στην Θύρα 3 δικαιούνται και δωρεάν προσωπική 
θέση parking.  

 
*εφόσον η ομάδα αγωνιστεί σε αυτές τις διοργανώσεις. 

 
 

ΤΙΜΕΣ ανά ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2011-2012 

ΘΥΡΑ - ΤΜΗΜΑ Βασική Τιμή Οικογενειακό Εκπτωτικά
Βασικό/Παιδικό

1-Α 200€ 180€ Γονέας + 50€/παιδί 180€ / 45€

1-Β 200€ 180€ Γονέας + 50€/παιδί 180€ / 45€

1-Ε 200€ 180€ Γονέας + 50€/παιδί 180€ / 45€

2-Α 200€ 180€ Γονέας+ 50€/παιδί 180€ / 45€

2-Β 200€ 180€ Γονέας + 50€/παιδί 180€ / 45€

2-Γ Οργανωμένων: 100€ ---- 

3-Α 250€ 225€ Γονέας + 50€/παιδί 225€ / 45€

3-Β 250€ 225€ Γονέας + 50€/παιδί 225€ / 45€

Executive 
Members 500€ ---- 

 
Για να δείτε αναλυτικά τους όρους σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας 
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
www.asterasfctickets.gr  
Επικοινωνία: 
www.asterasfctickets.gr    
Email: tickets@asterastripolis.gr  

http://www.asterasfctickets.gr
http://www.asterasfctickets.gr
mailto:tickets@asterastripolis.gr


Τηλέφωνο:2710230400 
Fax:2710239526 
Τέρμα Τερτσέτη Τρίπολη ΤΚ 22100 
 
 
 
 


