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Achilleío
(Achilleionpaleis)
www.achillion-corfu.gr
Het beroemde Achilleionpaleis is
een bijzondere mix van uitbundig
neoclassicisme en genotzucht en ligt
bovendien in een prachtige omgeving.
Het Achilleion, een fascinerende reliek van 19eeeuwse grandeur met hier en daar wat kitsch, ligt op
een beboste heuvel boven het badplaatsje Benítses,
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wandeling

Kérkyra (Korfoe-stad)

92

door het verleden
Een wandeling door het historische zuidelijke deel van
Korfoe-stad.
Start bij de Peristýlio Maitland (Maitlandkoepel (P106).
Loop zuidwaarts over de Dimokratias, langs de zee,
naar het haventje van Anemomylos. Hier is, aan de kant
van de zee, voorbij café Nautilus, een gerestaureerde
windmolen. Loop langs het café en ga rechtsaf, langs de
zee tot je tegenover hotel Palace Mon Repos staat. Steek
behoedzaam over, en ga dan het steegje links van het
hotel in. Je passeert links de Ágios Iásonas kai Sosipátros
(de kerk van HH Jason en Sosipater, P83).
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Neem meteen na de kerk
de eerste straat rechts. Als
je bij een overschaduwd
wandelpad komt (toiletten),
ga je links. Steek bij een
kruising over en blijf het pad
volgen, hier verhard, tot je bij
de Oveliskos Ntalklas bent
(de Douglasobelisk).
De obelisk herinnert aan generaal sir Howard Douglas, de
vierde Britse hoge commissaris, een goede bestuurder.
Ga links de Menekratousstraat in met het opschrift ‘Funeral
Monument Menekrates’. Ga op een kruising rechtdoor, langs
een hek tot je bij het Menekratesmonument komt.
Deze 6e-eeuwse cenotaaf is een eerbetoon aan Menekrates, een
vertegenwoordiger van het oude Corcyra.
Volg de straat ongeveer 120 m en maak dan een scherpe
U-bocht naar rechts, een tussen bomen oplopende straat in.
Volg deze straat tot je bij een T-splitsing bij de muren van
de gevangenis komt. Ga linksaf en volg de muur tot voorbij
de hoofdingang van de gevangenis. Ga linksaf door de
Kolokotroni naar het Anglikó Nekrotafeio (Britse Begraafplaats,
P84-85). Loop verder tot een kruispunt met de Mitropolitou
Methodiou. Ga rechtsaf en loop dan verder naar het
San Roccoplein.
Afstand 5 km
Duur 1,5 uur
Startpunt Maitlandkoepel AKérkyra 3c
Eindpunt San Roccoplein AKérkyra 2c
Lunch Nautilus Café (2-22) BMitr Athanassiou

KÉRKYRA (KORFOE-STAD)
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De beste restaurants
Etrusco (CCC)
Het sierlijke interieur van Etrusco (even buiten de stad) draagt bij aan de
gedistingeerde sfeer. Internationale keuken met Italiaanse invloeden. Vlees
en vis worden met liefde en subtiel bereid. Reserveren aanbevolen. De
prijzen zijn hoog.
BKato Korakiána, ten noordwesten van Dassiá C26610-93342
DAvond

W

www.etrusco.gr

Pomo d’Oro Wine Restaurant (€€-€€€)
Stijlvol restaurant op rustige locatie en met een fijn terras. De koks koken
de sterren van de hemel, maar rekenen daar schappelijke prijzen voor. De
Griekse keuken op een hoger niveau!
BSkaramagka-plein 13, Korfoe-stad, C26610-28680 DAvond

Rex (CC-CCC)
Reeds lang bestaand restaurant, populair onder Korfioten. Avontuurlijke
sauzen, waaronder een lokale specialiteit, kip in kumquatsaus.
BKapodistrias 66, Korfoe-stad C26610-39649
DLunch en avond

W

www.rexrestaurant.gr

Romana (C-CC)
Romana wordt ook wel Eva’s Place genoemd. Je kunt hier heerlijke pizza’s
en grillgerechten bestellen, goedgekruide Mexicaanse schotels en huisgemaakte Griekse desserts.
BSidári, achter het centrale plein C26630-95800 DLunch en avond
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excursie

naar Paxoí en
Antipaxoí
PAXOÍ (PAXOS)
Paxoí ligt 48 km ten zuiden van Korfoe-stad, slechts
11 km ten zuiden van Ákrotírio Asprókavos, en is een
populaire bestemming voor dagtochtjes vanaf Korfoe.
Het is beslist trendy dankzij de vele zeiljachtbemanningen die er aan land gaan en Paxos-adepten met bezitsdrang. De prijzen liggen boven het gemiddelde in het
Ionische Zeegebied, mede door de hoge importkosten.
Het eiland, dat 11 km lang en 5 km breed is, is bedekt
met olijfbomen, pijnbomen en cipressen, waardoor
het heuvelachtige binnenland bedrieglijk glooiend lijkt.
Het is een heerlijk oord, waar het leven zich in een
veel trager tempo voltrekt dan op Korfoe. Tussen de
olijfbosjes lopen stoffige paadjes naar kleine gehuchten
of afgelegen baaien en kiezelstranden – hoewel Paxos
geen walhalla voor strandliefhebbers is. Vooral de
zuid- en westkust zijn spectaculair, met steile kliffen,
gigantische, kathedraalachtige zeegrotten en door de
wind gebeeldhouwde rotsformaties, zoals de verbluffende piek van Tripitos, die door een boog is verbonden
met de zuidkust. Het kalksteen van de kliffen licht roze
en okerkleurig op in de ondergaande zon.
De Venetianen veranderden Paxos in de 15e eeuw in
een gigantisch olijfbomenbos en de Paxioten maakten
er een haast geometrische tuin van met terrassen en
stapelmuurtjes die er nog steeds zijn. De Venetiaanse
invloed is ook te zien in de gebouwen van de grootste
haven van het eiland, Gáïos, en in de gehuchten en vele
ruïnes. Voor de kust van Gaïos ligt het groene eiland
Áyios Nikólaus, compleet met de r uïnes van een 15eeeuws Venetiaans fort. Het kleinere Panagía heeft een
oude kerk en een vuurtoren.
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De twee andere plaatsjes van belang zijn Lákka op de noordpunt van het eiland en Loggòs op de oostkust, halverwege Gáïos
en Lákka. Er rijden bussen tussen deze drie plaatsen, maar je
kunt het eiland beter te voet verkennen, hoewel je meer dan een
dag nodig hebt om ten volle van deze Ionische parel te kunnen
genieten.

ANTIPAXOÍ (ANTIPAXOS)
Antipaxos ligt maar een paar kilometer van Paxos en is vanuit
Gáïos per veerboot te bereiken. Het eiland is slechts 3 km2 groot
en een wirwar van paden en paadjes door olijf- en wijngaarden,
een oord waar je je zelfs in het hoogseizoen nog alleen kunt
wanen. De stranden bij Vrika, Mesovrika en Voutoumi aan de
oostkust zijn aantrekkelijk, hoewel het er vaak druk is door dagjesmensen.
Vervoer naar Paxos en Antipaxos
Vanuit Korfoe-stad varen veerboten naar Paxos en er gaan cruiseboten vanuit Kávos. Vraag informatie bij meerdere veerdiensten
vanwege een ingewikkeld en vaak veranderend vaarrooster.
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Praktische tips
TOERISTISCHE INFORMATIE KORFOE
Er zit een toeristenbureau bij de ingang van het oude fort. Hier kun je
een plattegrond en informatie over de belangrijkste bezienswaardigheden
krijgen. Zie ook www.visitgreece.gr (zoek op ‘Corfu’).
■ De toeristenpolitie (C26610-29168) kun je bellen als je problemen hebt
met de accommodatie of de dienstverlening.
■ Een vriendelijk, betrouwbaar reisbureau in Korfoe-stad dat tegen betaling informatie geeft en onder andere accommodatie en tours regelt is All
Ways Travel, G Theotikiplein 34 C26610-33955, www.allwaystravel.
com.gr.
■

GELD
De munteenheid van Griekenland is de euro. Bij geldautomaten kun je geld
pinnen met je bankpas.
Banken Alleen in Korfoe-stad en de grotere badplaatsen zijn banken. Hier
kun je eventueel aan de balie met je creditcard geld opnemen, maar houd
rekening met relatief hoge kosten. Op postkantoren in Griekenland kun je
geen geld opnemen, maar je vindt wel verspreid over het eiland voldoende
geldautomaten om geld op te nemen.
Creditcards Deze worden geaccepteerd in bijna alle hotels, winkels en
veel restaurants, maar een paar eetgelegenheden accepteren alleen
contanten dus vertrouw niet uitsluitend op je plastic geld. Je hebt een creditcard nodig als je een auto wilt huren. In alle resorts zijn geldautomaten,
maar als je in een kleiner oord verblijft, kun je dat beter eerst even nagaan.

POST, E-MAIL EN INTERNET
Het hoofdpostkantoor in Korfoe-stad vind je op de kruising van de
Alexandras en de Zafiropoulou. DMa-vr 7.30–20 uur.
In Korfoe-stad is een aantal internetcafés, waaronder Netoikos, Kaloxairetou 12 (achter de Liston) C26610-47479, en Bits and Bytes op de
hoek van Mantzerou en Voulefton (C26610-36812). De grotere resorts
en steeds meer kleine hotels bieden tegenwoordig wifi op de kamer.
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FOOIEN
Ja 3  Nee 5
Restaurants (bediening inbegrepen)
3 10%
POST (bediening niet inbegrepen)
Cafés/bars
3 10%
De Italiaanse posterijen kunnen erg traag zijn. In Florence
is het hoofdTaxi’s
3 wisselgeld
postkantoor op Via Pellicceria 8 (C055 218 156). De3postkantoren
zijn
Gidsen
14
Kruiers
1 2zo.
perZie
koffer
gewoonlijk geopend ma-vr 8.15-18 uur (za tot 12.30,3gesl.
ook
Kamermeisjes
3 1 1 per dag
www.poste.it.
Toiletjuffrouwen
3 50 cent

TELEFOON
Als je vanuit een telefooncel wilt bellen, moet je een telefoonkaart (telekarte) van de ote (het nationale telefoonbedrijf) hebben. Die koop je voor een
paar euro in kleine winkeltjes, souvenirshops en vooral bij de periptera, de
straatkiosken die alles verkopen van sigaretten tot kranten. Voor internationale gesprekken kun je het best vanuit het ote-kantoor in Korfoe-stad (Man
tzarou 3) bellen. Op reisbureaus in kleinere stadjes kun je vaak ook direct
bellen. Draai voor binnenlandse gesprekken 151 en voor internationale 161.

ALARMNUMMERS
Algemeen 112
Politie 100
Brandweer 199

Ambulance 166
Havenpolitie 108
Toeristenpolitie 26610-29168

INTERNATIONALE T OEGANGSNUMMERS
Kies 00, gevolgd door:
Griekenland: 30
Nederland: 31, België: 32
Netnummer Korfoe: 26610

AMBASSADES EN C
 ONSULATEN
Nederland C26610-39900 (consulaat Korfoe-stad) C210 725 4900
(ambassade Athene)
België C26610 23861 (consulaat Korfoe) C210 361 7887 (ambassade
Athene)
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VOOR ELKE REIZIGER
DE JUISTE GIDS
STAD & STRE E K

Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

HOOGTEPUNTEN
Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’
plekken van een regio.

STEDENTRIP
Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als
je graag alleen een stad bezoekt.

TA A L G I D S
Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken.

