Begeleide fietstocht van Ohrid naar Meteora:
een 14-daagse trektocht door Zuidwest Macedonië
en Noord Griekenland 2019 (MKFT319B)

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl

(15-11-2018)

Accommodaties: 2-, 3- en 4-sterren hotels en in een geval een 700-jaar oud klooster.
Reisprogramma: Alle routes gaan over verharde/geasfalteerde autoluwe binnenwegen. De meeste ritten gaan
over een heuvelachtig terrein, soms een lange klim met stijgingspercentages tot circa 8%. Per klim worden er
dan circa 600 hoogtemeters overbrugd.
Data en prijzen per persoon, zonder vlucht en zonder huurfiets
- vrijdag 10 mei t/m donderdag 23 mei 2019  DEZE DATUM WORDT WAARSCHIJNLIJK
OPGESCHOVEN, INFORMATIE VOLGT
- vrijdag 20 september t/m donderdag 3 oktober 2019
Op tweepersoonskamer €1149; luchthaventransfers €50.
Toeslag eenpersoonskamer €175; huurfiets €150 / e-bike €225.
Startpunt / eindpunt: Ohrid / Thessaloniki.
Deelname: 6-12 personen.
Inbegrepen
- 13 Hotelovernachtingen met ontbijt.
- Diner op dag 4; lunches op alle fietsdagen volgens programma (8); koffie/thee, fruit en snacks
onderweg.
- Volgwagen, bagagevervoer, Nederlands sprekende meefietsende gids.
- Wijnproeverij op dag 7 bij Alpha Estates. Kaart van de omgeving.
Niet inbegrepen
- Vliegtickets, verzekeringen; luchthaventransfer (€50).
- Huur fiets, helm en gps-toestel.
- Diners (behalve op dag 4); lunches op de overige dagen (6).
- Drankjes en andere uitgaven van persoonlijke aard.
- Klantenbijdrage garantiefonds GGTO à € 15,- per boeking.
- Alles wat verder niet wordt genoemd onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
(hm = hoogtemeters)
1. Ophalen luchthaven Ohrid, transfer naar Ohrid (15 min.); stad verkennen (Ohrid)
2. Dag ter eigen besteding in of om Ohrid, evt. fietstocht (30 km;  Ohrid)
3. Van Ohrid naar het klooster van Sveti Naum aan het Ohrid meer (55 km; 450 hm; Sveti Naum)
4. Van Sveti Naum door nationaal park Galicica naar Otesevo aan het Prespa meer (38 km; 800 hm;
Otesovo)
5. Van Otesevo naar Bitola (54 km; 400 hm; Bitola)
6. Van Bitola naar Florina in Griekenland (45 of 65 km; 300 of 800 hm; Florina)
7. Van Florina naar Agios Panteleimon aan het Vegoritida meer, wijnproeverij (65 km; 500 hm; Agios
Panteleimon)
8. Van Agios Panteleimon naar Kastoria aan het Kastoria meer (80 km; 600 hm; Kastoria)
9. Rustdag of korte rit rondom Kastoria (35 km; Kastoria)
10. Van Kastoria door natuurgebied Voio naar Grevena (78 km; 1200 hm; Grevena)
11. Van Grevena naar Meteora (64 km; 800 hm; Kastraki)
12. Rustdag of rondrit Meteora-Pinios vallei (58 km; 400 hm; Kastraki)
13. Transfer naar Thessaloniki, stadsbezoek (Thessaloniki)
14. Transfer naar de luchthaven (20 min.)

