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Individuele fietstocht van Ohrid naar Meteora: 

een 13-daagse trektocht door Zuidwest Macedonië 

en Noord Griekenland 2023 (MKFT313I) 

Ook mogelijk als 14-daagse begeleide reis 

 

 
 

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,  

een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie. 

 

We nodigen je uit om mee te gaan! 

 

meer informatie: www.annahiking.nl 
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Over AnnaHiking en Eye4Cycling 

Fred en Anna van AnnaHiking zijn verstokte Griekenlandgangers, met sinds 2009 een eigen 

huis in het berggebied onder Ioannina. Onze liefde voor het land, de cultuur,  het klimaat, het 

eten, de taal en de inwoners is gegroeid sinds we er in 1991 voor het eerst voet aan de grond 

zetten. We voelen ons er thuis, en willen dat gevoel graag overbrengen. 

Veel mensen kennen Griekenland van “de eilanden”: is er dan nog meer? Jazeker, het 

bergachtige vasteland biedt de traditionele levenswijze, dicht bij de natuur, met ruige bergen 

en diepe rivierkloven. Geen stranden, maar klaterende watervallen, kleine huizen die zich aan 

de bergwand vastklampen en een hartelijke en gastvrije bevolking. Dát is het Griekenland 

waarmee we je graag willen laten kennismaken. Macedonië biedt ook dergelijke prachtige 

plekken en past dus prima in ons profiel. 

Onze agent Eye4Cycling heeft een prachtige fietsreis uitgezet door  zuidwest-Macedonië en 

noord-Griekenland. Zij zijn ter zake deskundig en we laten onze klanten graag onder hun 

hoede. 

Waar ligt het reisgebied? 

 

 
Over het reisgebied 

Tot het begin van de 20ste eeuw was Macedonië onderdeel van het Ottomaanse rijk. Na de 

diverse Balkanoorlogen werden grote delen van Macedonië ingelijfd door de Serven, 

Bulgaren en Grieken. Het Griekse district Macedonië strekt zich uit over Noord-Griekenland 

en grenst in het noorden aan Albanië, de republiek Macedonië en Bulgarije. In het Griekse 

district Macedonië wonen tegenwoordig 2,5 miljoen inwoners.  

De republiek Macedonië (in het Grieks: FYROM) was onderdeel van het voormalige 

Joegoslavië en is sinds 1991 onafhankelijk. De republiek Macedonië telt circa twee miljoen 

inwoners, waarvan de meeste woonachtig zijn in de hoofdstad Skopje. De bevolking bestaat 
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voor het merendeel uit etnische Macedoniërs (65%), etnische Albanezen (25%) en circa 4% 

is van Turkse origine. 

Beide regio’s behoren tot de grote ‘onbekenden’ op fietsgebied. Vreemd als je bedenkt dat 

deze gebieden alle ingediënten bevatten voor een fantastische fietsvakantie: een rijke 

culturele geschiedenis, goede wegen, ongerepte natuur en een hartelijke bevolking. Kortom 

een absolute must om deze gebieden te ontdekken per fiets. 

   

Algemene informatie over de reis 

De reis begint in Ohrid, ook wel de de Parel van de Balkan genoemd. De eerste vier dagen 

fiets je in de republiek Macedonië in zuidoostelijke richting naar de grens met Griekenland. 

De routes gaan via de meren van Ohrid en Prespa naar de uitlopers van het Pelister National 

Parc. Vlak voor de grens met Griekenland passeer je de historisch stad Bitola, tijdens de 

Ottomaanse overheersing dé handelsstad van de Balkan. 

De eerste overnachtingslocatie in Griekenland is het stadje Florina, gelegen aan de uitlopers 

van het Pelister-gebergte. Onderweg naar het merengebied bij Agios Panteleimon passeer je 

-volgens kenners- een van de vier beste wijngebieden van de wereld. Op weg naar Kastoria 

gaat de route langs diverse natuurgebieden met zeldzame vogelsoorten. 

Tijdens de rustdag in Kastoria is het heerlijk toeven op een van de vele terrassen op de 

boulevard. De route gaat vervolgens in zuidelijke richting verder, via slaperige dorpjes en een 

fraai natuurgebied naar de oude handelsstad Grevena. Grevena is gelegen midden in de 

natuur en omgeven door rivieren, watervallen en een eeuwenoud woud. 

Het laaste gedeelte van de fietsreis gaat in zuidelijke richting door het dal van de rivier Pinios 

naar Kalambaka (regio Thessalië), gelegen aan de voet van Meteora. Meteora is een van de 

meest bijzondere monumenten in de wereld en vormt een van de hoogtepunten van deze 

fietsreis. De unieke en indrukwekkende rotsformaties met daar bovenop eeuwenoude 

kloosters maken het een waar surrealistisch schouwspel. 

Over de fietsroutes 

Alle routes gaan over verharde/geasfalteerde autoluwe binnenwegen. De meeste ritten gaan 

over een heuvelachtig terrein en op sommige dagen staat er een lange klim met 

stijgingspercentages tot circa 8% op het programma. Per klim worden er dan circa 600 

hoogtemeters overbrugd.  

De twee ritten rondom de eerste rustdag in Kastoria zijn de zwaarste met een lengte van 

80km en een flink aantal hoogtemeters. De overige ritten hebben een gemiddelde lengte van 

50 à 60km. 
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Mogelijkheden tot uitbreiding/verlenging 

Voorafgaand aan de reis kun je op eigen gelegenheid naar Ohrid gaan en daar verblijven. Je 

kunt in elke accommodatie een of meer extra overnachtingen boeken. 

Het arrangement is uit te breiden met een van onze vele andere arrangementen elders in 

Griekenland. We adviseren je dan graag aangaande de logistiek. 

Vanuit Meteora kom je b.v. makkelijk in de Pindos (bus naar Ioannina) of de Pilion (bus via 

Thessaloniki naar Volos). In beide regio’s bieden we wandelreizen van verschillende zwaarte 

en reisduur. 

Voor al deze opties: vraag een offerte. 

De accommodaties 

De accommodaties zijn 2-, 3- en 4-sterren hotels en in een geval een 700-jaar oud klooster. 

  

Boekbaar 

De reis kan starten op elk moment wanneer er vluchten zijn op Ohrid, van mei t/m oktober. 

Tegen meerkosten kun je opgehaald worden op de luchthaven van Skopje. 

Prijzen per persoon 2023 inclusief hybride huurfiets en bagagevervoer 

aantal 

reizenden 
kamertype 

1-5 / 15-6 

16-9 / 31-10 
15-6 / 15-9 

2 personen tweepersoonskamer € 1370 € 1445 

2 personen 2 eenpersoonskamers € 1605 € 1680 

alleenreizend eenpersoonskamer € 1880 € 1955 

 

http://www.annahiking.nl/
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NB: 

- Prijs is per persoon exclusief vlucht en inclusief luchthaventransfer, bagagevervoer en 

hybride huurfiets. 

- Toeslag e-bike: €100 p.p. 

- Toeslag gps toestel met de routes erin geladen: €50 per toestel. 

- Toeslag helm: €20. 

- Korting indien geen bagagevervoer, eigen fiets of geen transfer vanaf de luchthaven: op 

aanvraag. 

- De genoemde data zijn de vertrekdata.  

- Op 1 januari 2018 is in Griekenland een ‘overnachtingsbelasting’ ingevoerd. Deze 

belasting moet je betalen bij aankomst in je accommodatie. De tarieven per kamer per 

nacht zijn: €0,50 voor 1-2* hotels, €1,50 voor 3*-hotels en €3,00 voor 4*-hotels.  

LET OP: deze reis kent afwijkende annuleringstermijnen! 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde 

reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 50% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 55% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 65% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 

90% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom. 

 

Start en einde reis: luchthaven Ohrid / Kalambaka (Meteora) 

- Je wordt opgehaald op de luchthaven van Ohrid (transfer inbegrepen). Tegen meerkosten 

kun je opgehaald worden op de luchthaven van Skopje. 

- Vluchten op Ohrid waren in 2022 op dinsdag en vrijdag met Corendon vanaf Amsterdam; 

op woensdag en zaterdag met TUI vanaf Amsterdam. Voor 2023 is dit nog niet bekend. 

- Vluchten op Skopje waren in 2022: dinsdag en zaterdag met Wizz air vanaf Charleroi; 

vrijdag met Wizz air vanaf Eindhoven. 

- Voor de terugreis reis je het beste met de lijnbus naar Thessaloniki (reisduur 2 uur 45 

minuten, overstap in Trikala). Vanaf Thessaloniki zijn vele mogelijkheden voor vluchten 

op b.v. Amsterdam, Brussel, Charleroi, Düsseldorf of Weeze.  

Inbegrepen 

- 12 Hotelovernachtingen met ontbijt. 

- Huurfiets Ghost Hybride – Panamo X3. 

Een e-bike is verkrijgbaar tegen een toeslag van €100. 

- 11 uitdagende ritten (8 in programma, 3 optioneel). 

- Luchthaventransfer vanaf Ohrid. 

- Bagagevervoer. 

- Kaart van de omgeving. 

Niet inbegrepen 

- Vliegtickets, verzekeringen, vervoer naar de luchthaven aan het einde van de reis. 
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- In de Griekse hotels: overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht). Wij als 

reisorganisatie mogen deze belasting niet betalen. 

- Diners, lunches, drankjes en andere uitgaven van persoonlijke aard. 

- Helm, gps.  

- Klantenbijdrage garantiefonds GGTO à € 15,- per boeking. 

- Alles wat verder niet wordt genoemd onder ‘inbegrepen’. 

Bagage 

De bagage wordt vervoerd, tenzij je kiest voor 

geen bagagevervoer. 

Op de huurfiets tref je aan: een waterdichte 

fietstas met reserve bandjes, pompjes, 

bidonhouder met bidon, slot, reparatiesetje en 

gereedschap.  
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Van dag tot dag 

De hoogtemeters geven het totaal te overbruggen hoogteverschil in de rit (meters klimmen). 
 

Dag 1: Aankomst in Ohrid 

  

Je vliegt op de luchthaven Ohrid (vliegtijd circa 2 uur 15 minuten). Na aankomst volgt een 

transfer van circa 15 minuten naar de overnachtingslocatie in Ohrid voor de eerste twee 

dagen. In en rondom Ohrid is voldoende te beleven. Zo is de bazaar in het centrum op 

loopafstand of kun je een mooie wandeling langs fraaie kloosters en door de oude binnenstad 

maken. Een boottochtje op het meer van Ohrid is ook een echte aanrader.  

Het oude centrum van Ohrid moet je beslist gezien hebben. Ohrid is een waar 

openluchtmuseum met prachtige eeuwenoude kerkjes, zoals het schitterende Sveti Jovan 

Kaneo, gebouwd op een overhangend klif boven het meer en Sveti Clement bij Plaosnik met 

bijzondere fresco's en iconen. Boven op de heuvel van het stadje staat de middeleeuwse 

burcht van de Bulgaarse tsaar Samuil, welke rond 1018 is gebouwd en waarvan je de 

overblijfselen kunt bewonderen. Vanaf de burcht heb je een schitterend uitzicht over Ohrid en 

het meer.  

Het meer van Ohrid valt sinds 1980 onder de bescherming van UNESCO en ligt gedeeltelijk 

in Albanië. Dit unieke meer ligt op een hoogte van circa 700 meter, ingeklemd tussen de 

bergen Petrino en Galicica.  

overnachting: Ohrid 

Dag 2: Dag ter eigen besteding in of om Ohrid  

  

Geen officieel fietsprogramma. Er is een korte rondrit (30km) in de buurt. Je kunt natuurlijk 

ook Ohrid verder verkennen. 

afstand: 30km 

hoogtemeters: - 

overnachting: Ohrid 
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Dag 3: Van Ohrid naar Sveti Naum 

 

 

Het eerste gedeelte van deze rit gaat door de vallei ten noorden van Ohrid. Deze uitgestrekte 

vallei staat bekend om haar vruchtbare grond en vele boomgaarden. Kersen, abrikozen, 

druiven, appels en vooral veel pruimen. Deze pruimen vormen vaak het hoofdingrediënt voor 

de nationale drank Rakia. Smalle wegen en slaperige boerendorpen kenmerken deze 

omgeving.  

Het tweede deel voert langs de oostkant van het Ohrid meer naar het klooster van Sveti 

Naum. Dit 700 jaar oude klooster is tevens de overnachtingslocatie voor vandaag. Een 

prachtig decor aan de oevers van het Ohrid meer. 

afstand: 55km 

hoogtemeters: 450m 

overnachting: Sveti Naum 

Dag 4: Van Sveti Naum naar Otesevo 

 

 

Een stevige rit door het hart van het Galicica National Park. Je fietst van het Ohrid meer naar 

het Prespa meer. Beide meren worden gescheiden door het Galicica-gebergte en staan 

ondergronds met elkaar in verbinding. De top van vandaag ligt op circa 1550 meter hoogte en 

deze bereik je na circa 25 km.  

In de afdaling ontvouwt zich een prachtig panorama over het meer van Prespa. Dit meer ligt 

gedeeltelijk in Albanië, Griekenland en Macedonië en is een paradijs voor vogelspotters. Het 

hotel is direct gelegen aan het meer.  

afstand: 38km 

hoogtemeters: 800m 

overnachting: Otesovo 
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Dag 5: Van Otesevo naar Bitola 

 

 

Vandaag fiets je eerst naar het oude plaatsje Resen. Tot het begin van de 20ste eeuw was dit 

een zeer welvarende regio, wat nog goed te zien is aan de statige huizen. De vallei kenmerkt 

zich door de vele fruitteelt.  De eerste 20 km zijn volledig vlak. Daarna volgt een oplopend 

stuk over de oude verbindingsweg naar Bitola met hier en daar nagenoeg verlaten dorpen.  

Deze levendige historische stad stond tot begin vorige eeuw bekend als de handelsstad van de 

Balkan. De Ottomaanse overheersing uit het verleden is nog goed terug te zien in het 

straatbeeld: de Ottomaanse architectuur, de kasseien in de winkelstraat en de bazaar van 

Bitola. 

Wie interesse heeft in de totstandkoming van de onafhankelijkheid van de Ottomaanse 

overheersing kan zijn hart ophalen in het museum van Bitola. Atatürk, oprichter van de 

Republiek Turkije, is een prominent figuur in het museum. Hij studeerde hier aan de militaire 

academie en is de beroemdste student van de stad. Het hotel bevindt zich in het hart van de 

stad. 

afstand: 54km 

hoogtemeters: 400m 

overnachting: Bitola 

Dag 6: Van Bitola naar Florina in Griekenland 

 

 

Tijdens deze rit passeer je de grens met Griekenland. Florina is de hoofdstad van het 

departement Florina en ligt aan de rivier Sakoulevas, te midden van bossen op een hoogte van 

700 meter. Deze stad kwam pas echt tot bloei na de aanleg van het spoor naar Thessaloniki in 

1893.  

Er zijn vandaag twee routes mogelijk, te beslissen na de lunch. De lange route maakt nog een 

lus door een natuurgebied met daarin een flinke klim. De top van de klim ligt op een hoogte 
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van 1.300 meter. Het te overbruggen hoogteverschil bedraagt circa 600 meter in ruim 10 km. 

Na een fraaie afdaling door de vallei bereik je Florina. 

afstand: 45km of 65km 

hoogtemeters: 300m of 800m 

overnachting: Florina 

Dag 7: Van Florina naar Agios Panteleimon 

 

 

Je fietst vandaag in noordelijke richting naar een cluster van meren, waarvan het Vegoritida 

meer het grootste en laagst gelegen is. De meren zijn onderling met elkaar verbonden via 

allerlei kanalen en tunnels. Het Vegoritida meer is een toevluchtsoord voor zeldzame vogels 

en is een beschermd natuurgebied.  

De eerste 25 km zijn nagenoeg vlak alvorens de weg geleidelijk begint op te lopen naar een 

hoogte van 950 meter. Daarna daal je af door Amindeo, een van de vier beste wijnstreken ter 

wereld. Dit heeft te maken met de ligging van het wijngebied.  

Het laatste gedeelte van deze rit fiets je langs het meer. Het hotel biedt een fraai uitzicht over 

het Vegoritida meer en heeft een zwembad. 

afstand: 65km 

hoogtemeters: 500m 

overnachting: Agios Panteleimon 

Dag 8: Van Agios Panteleimon naar Kastoria 

 

 

Je vertrekt vandaag in zuidwestelijke richting voor één van de langste ritten van deze 

fietsvakantie. Het eerste gedeelte is nagenoeg vlak en voert je door het dorpje Amindeo en 

langs het Chimaditida meer, een pleisterplaats voor onder andere pelikanen.  

Na 30 km volgt een niet al te lastige klim van ruim 10 km met een te overwinnen 

hoogteverschil van circa 500 meter. Bovenop de top aangekomen ontvouwt zich een fraai 
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panorama over de vallei met in de verte het meer van Kastoria. Na een lange afdaling bereik 

je het historische stadje Kastoria, tevens overnachtingslocatie voor de komende twee dagen. 

afstand: 80km 

hoogtemeters: 600m 

overnachting: Kastoria 

Dag 9: Rustdag of korte rit rondom Kastoria 

 

 

Kastoria is een leuk oud stadje waar van alles te doen is. Het ligt voor een deel op een 

schiereiland te midden van een groot meer dat omgeven wordt door platanen. Het meer heeft 

een omtrek van 30 km en is geheel voorzien van een fietspad. De prachtige fietsroute loopt 

door verschillende dorpen om het meer.  

Tijdens de rit over het schiereiland passeer je de ‘grotten van de draak’ (Spileo tou Drakou). 

Dit grottenstelsel van 300 meter met verschillende meertjes is een absolute 

bezienswaardigheid. In de grotten zijn restanten gevonden van beren die hier 10.000 jaar 

geleden leefden.  

Kastoria wordt gekenmerkt door vele mooie herenhuizen en Byzantijnse monumenten. Aan 

de huizen is duidelijk te zien dat deze stad enorme welvaart heeft gekend. De handel in 

pelzen zorgde voor een grote economische bloeiperiode van de 17e tot en met de 19e eeuw. 

Langs de boulevard aan het water zijn diverse terrassen en restaurants. 

afstand: 35km 

hoogtemeters: - 

overnachting: Kastoria 

Dag 10: Van Kastoria naar Grevena 

 

 

Vandaag fiets  je in zuidelijke richting en kom je na circa 10 km door de interessante plaats 

Argos Orestiko met nauwe straatjes, pleintjes en neoklassieke gebouwen. Hier is duidelijk te 

zien dat deze omgeving in de afgelopen eeuwen een grote welvaart heeft gekend door handel 
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in pelzen en tapijten. De speciale samenstelling van de aarde in deze omgeving leent zich 

uitstekend voor het verbouwen van lavendel en peulvruchten als linzen en bonen.  

Na circa 25 km begint het landschap duidelijk heuvelachtiger te worden en gaat de route 

verder door een van de belangrijkste natuurgebieden van Griekenland. In de hoger gelegen 

delen van dit gebied worden nog wolven en bruine beren waargenomen. De route gaat verder 

door een golvend landschap langs beekjes en dorpen waarbij de korte klimpartijen zich in 

snel tempo aandienen, voordat je het provinciestadje Grevena bereikt.  

Grevena ligt aan de oevers van de rivieren Doxaniti en Greveniti. Deze levendige stad met de 

vele bistro’s en restaurants speelde tijdens de Byzantijnse periode een belangrijke 

strategische rol en was tevens het handelscentrum in de regio. 

afstand: 78km 

hoogtemeters: 1200m 

overnachting: Grevena 

Dag 11: Van Grevena naar Kastraki (Meteora) 

 

 

Als je Grevena uitrijdt, fiets je weer meteen door een weids natuurlandschap. De 

vergezichten zijn hier prachtig met in de verte rondcirkelende roofvogels. Het zwaartepunt zit 

vandaag in het eerste gedeelte van de rit. Na 10 km loopt de weg geleidelijk op en dient een 

hoogteverschil van 400 meter in circa 15 km te worden overwonnen. De top van de klim 

wordt bereikt na 25 km. Je vervolgt met een lange afdaling richting de vallei, het 

stroomgebied van de Pinios-rivier.  

Dan volgt een van de hoogtepunten van deze fietsvakantie: Meteora! Dit waanzinnige gebied 

aan de oevers van de Pinios-rivier kenmerkt zich door de op hoge rotsige pilaren gebouwde 

kloosters. Ooit was deze Thessalische vlakte een binnenzee en door eeuwenlange wind- en 

watererosie hebben deze rotsformaties hun specifieke en moeilijk bedwingbare uiterlijk 

gekregen. De overnachtingslocatie voor de komende twee dagen ligt letterlijk naast deze 

rotsformaties en wakker worden met dit uitzicht is een lust voor het oog! 

afstand: 64km 

hoogtemeters: 800m 

overnachting: Kastraki 
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Dag 12: Rustdag of rondrit Meteora-Pinios vallei 

 

 

Liefhebbers voor een laatste fietsrit krijgen een fraai parcours voorgeschoteld met uitzicht op 

de kalkstenen rotsformaties met daar bovenop de indrukwekkende kloosters. Men begon met 

bouwen van deze kloosters in de 11e eeuw. Via touwen en ladders werden de 

bouwmaterialen naar boven getild, echt monnikenwerk! Op dit moment bestaan er nog zes 

bewoonde kloosters die alle zijn te bezichtigen. Ware kunststukken, mede ook gezien de 

omstandigheden waaronder deze bouwwerken tot stand zijn gekomen.  

Tevens krijg je een goed beeld van hoe men hier eeuwenlang onder vaak bizarre 

omstandigheden heeft geleefd en gewerkt. Het tweede gedeelte van deze rit gaat door de 

uitgestrekte riviervallei met fraai zicht op Meteora. Dit gebied leent zich ook voor het maken 

van geweldige wandelingen. 

afstand: 58km 

hoogtemeters: 400m 

overnachting: Kastraki 

Dag 13: Vertrek 

Na het ontbijt is je arrangement ten einde. Je reist op eigen gelegenheid naar b.v. de 

luchthaven van Thessaloniki. We adviseren je graag aangaande de logistiek. 
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