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Ο «Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου» πληροφορεί τα μέλη του και 

τους φίλους του ότι για το 4ήμερο 25 έως και 28 Οκτωβρίου 2019 

διοργανώνει εκδρομή στα Μπίτολα (Μοναστήρι), στην Οχρίδα, το 

Πόγραδετς και την Κορυτσά .  

Οι εκδρομείς θα αναχωρήσουν με το IC 52 την 09.22 το πρωί της 25ης 

Οκτωβρίου 2019 με προορισμό την Φλώρινα (με αλλαγή αμαξοστοιχίας 

στο Πλατύ) όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Την επομένη 26 Οκτωβρίου 

θα επισκεφθούμε τα Μπίτολα , όπου θα περιηγηθούμε την παλιά πόλη, 

τον σιδηροδρομικό σταθμό και τις λοιπές σιδηροδρομικές 

εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της γραμμής Φλώρινα 

- Ν. Καύκασος – Μπίτολα θα μεταβούμε εκεί με τραίνο, αν το επιτρέπουν 

τα δρομολόγια, άλλως με το μισθωμένο για την εκδρομή λεωφορείο 

τύπου πούλμαν. Μετά τα Μπίτολα θα μεταβούμε στην Οχρίδα όπου και 

θα διανυκτερεύσουμε. Το απόγευμα και το πρωί της επόμενης ημέρας 

27ης Οκτωβρίου, θα επισκεφθούμε την ομώνυμη λίμνη και τα αξιοθέατα 

αυτής της παραδοσιακής πόλης με τις αρχοντικές κατοικίες του 18ου και 

του 19ου αιώνα και τις μοναδικές, βυζαντινής τεχνοτροπίας, εκκλησίες, 

που ανεγέρθηκαν μεταξύ του 11ου  και του 14ου αιώνα. Στην συνέχεια θα 

περιηγηθούμε οδικώς το βόρειο μέρος της λίμνης της Οχρίδας, με 

στάση στην πόλη Στρούγκα και θα εισέλθουμε στην Αλβανία από τον 

συνοριακό σταθμό που βρίσκεται κοντά στο Πόγραδετς. Επίσκεψη του 

σιδηροδρομικού σταθμού του Πόγραδετς και της λίμνης της Οχρίδας 

από την Αλβανική πλευρά. Το απόγευμα θα καταλήξουμε στην Κορυτσά 

όπου θα διανυκτερεύσουμε. Την επομένη, 28η Οκτωβρίου,  αφού 

περιηγηθούμε την πόλη της Κορυτσάς, θα αναχωρήσουμε με προορισμό 

την Καλαμπάκα, όπου θα επιβιβαστούμε στην αμαξοστοιχία 885 η οποία 

αναχωρεί από την Καλαμπάκα την 17.15 και αφικνείται στην Αθήνα την 

21.25. 

Το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται σε ευρώ 280 για τα ταμειακώς 

εντάξει μέλη και σε ευρώ 310 για τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη και τα 

μη μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα σιδηροδρομικά εισιτήρια Αθήνα 

– Φλώρινα και Καλαμπάκα – Αθήνα, οι τρείς διανυκτερεύσεις σε καλά 

ξενοδοχεία με πρωινό και το κόστος μίσθωσης του λεωφορείου μαζί με 

όλες τις  επιβαρύνσεις της οδικής μεταφοράς. 



Δηλώσεις μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019 (θα τηρηθεί η προτεραιότητα 

δήλωσης σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων) στους κ.κ. Μιχάλη 

Θεοφανόπουλο τηλ. 6978686308 , 2106542567 και Σπύρο Φασούλα τηλ. 

6939447895 , καθώς και στην Λέσχη μας κάθε Τετάρτη απόγευμα από 

την 18.30 μέχρι την  21.00. Η κράτηση θέσεως προϋποθέτει την 

προκαταβολή 100 ευρώ.  Εξόφληση μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2019. 


