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28,29,30 και 31 Οκτωβρίου 2021 

 

Πέμπτη  28 Οκτωβρίου 2021 

09.00 Συνάντηση των εκδρομέων στην αποβάθρα όπου η γραμμή 8 του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαρίσης της Αθήνας. Επιβίβαση, μόλις αυτή 

αφιχθεί, στην αμαξοστοιχία  IC_52 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Αν θα 

έχουν τροποποιηθεί μέχρι τότε τα δρομολόγια της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», θα 

προσαρμοστούμε σε αυτά, διαφορετικά. 

09.22 Αναχώρηση της αμαξοστοιχίας.  
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13.45 Άφιξη της αμαξοστοιχίας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της 

Θεσσαλονίκης. Μετεπιβίβαση στην αμαξοστοιχία IC_90 με προορισμό τη 

Δράμα. Μετά την άφιξη της αμαξοστοιχίας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό 

της Δράμας θα επιβιβαστούμε σε μισθωμένο από τον ΣΦΣ λεωφορείο, το 

οποίο θα μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο. Αν δεν δρομολογήσει μέχρι τότε 

η ΤΡΑΙΝΟΣΕ την αμαξοστοιχία 90, η οποία μέχρι τώρα τελεί σε αναστολή 

κυκλοφορίας, θα μεταβούμε στην Δράμα με  μισθωμένο λεωφορείο 

τύπου πούλμαν. Βράδυ ελεύθερο. 

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021  

09.00 Αναχώρηση του λεωφορείου από το ξενοδοχείο. Θα επισκεφτούμε 

τον αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο και άλλα ενδιαφέροντα μνημεία  της 

περιοχής της Αμφίπολης, αλλά  και τα κτίρια και τα υπολείμματα  της 

υποδομής της  αποξηλωθείσας γραμμής Αμφίπολης – Μυρίνης. Για 

φαγητό θα πάμε στο παραδοσιακό οικισμό της Μεσορόπης στις 

υπώρειες του Παγγαίου. Μετά το φαγητό θα επιστρέψουμε στη Δράμα. 

Βράδυ ελεύθερο. 

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021  

09.00 Αναχώρηση του λεωφορείου από το ξενοδοχείο προς επίσκεψη 

ενός οινοποιείου της οινικής περιοχής  της Δράμας. Στην συνέχεια θα 

επισκεφτούμε τις πηγές του Αγγίτη ποταμού μέσα σε σπήλαιο και θα 

γευματίσουμε σε ένα εστιατόριο με ωραία κουζίνα. Επιστροφή στη 

Δράμα. Βράδυ ελεύθερο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχουμε επικοινωνήσει με την διοίκηση του Σωματείου των 

Σιδηροδρομικών της Δράμας « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και ανάλογα με τις 

προτάσεις τους θα προγραμματίσουμε και μία επίσκεψη στο 

«Σιδηροδρομικό Μουσείο» που αναπτύσσουν σε χώρους του 

Μηχανοστασίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης αυτής, ίσως δε 

διοργανώσουμε και μία κοινή εκδήλωση με προβολή και συζήτηση σε 

χώρο που θα επιλέξουν αυτοί.   

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021  

08.30 Αναχώρηση του λεωφορείου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.  

11.30 Άφιξη του λεωφορείου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της 

Θεσσαλονίκης. Επιβίβαση στην αμαξοστοιχία IC_55 με προορισμό την 

Αθήνα. 



12.15 Αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των 

δρομολογίων από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» θα προσαρμόσουμε και πάλι την ώρα 

αναχώρησης στα νέα δρομολόγια, διαφορετικά. 

16.22 Άφιξη της αμαξοστοιχίας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης των 

Αθηνών. 

Η τιμή συμμετοχής ανέρχεται σε 300€ για τα ταμειακώς εντάξει μέλη του 

ΣΦΣ και σε 320€ για τους λοιπούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τρεις 

διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ξενία, τα πρωινά, τα σιδηροδρομικά 

εισιτήρια, το κόστος του λεωφορείου και οι ξεναγήσεις. Όποιος θέλει να 

κοιμηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο θα επιβαρυνθεί με 60€ επί πλέον. 

Αν παραστεί ανάγκη στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να επέλθουν 

ορισμένες τροποποιήσεις. 

Δηλώσεις συμμετοχής στην Λέσχη μας κάθε Τετάρτη 18:00-21:30,  ή στον 

Ταμία κ. Μιχάλη Θεοφανόπουλο, στο τηλέφωνο 6978686308. 

 

 

 

Κατά την διάρκεια της εκδρομής θα ισχύουν οι εκάστοτε 

όροι και περιορισμοί για λόγους προστασίας από τον Covid-

19. 

 
 

 
 


