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Over deze gids
Gebruikte symbolen
A kaartverwijzing naar kaarten op omslag
B adres
C telefoon

D openingstijden
J toegangsprijs
E	restaurants of cafés bij of in nabijheid

G aanbevolen buslijn
M dichtstbijzijnde veerdienst
N andere praktische informatie
J toeristische informatie
P paginaverwijzing naar uitgebreide
beschrijving

van bezienswaardigheid

Deze gids bevat vijf hoofdstukken:
Over Korfoe 6-19
Inleiding. In het kort. Eten en drinken.
Kort verblijf met de 10 top-tips
Reiswijzer 20-33
Voordat je weggaat. Vervoer naar Korfoe. Vervoer op Korfoe. Praktische tips
Top 10-selectie 34-55
De tien onbetwiste hoogtepunten van
Korfoe
De beste hotspots 56-77
De beste restaurants. De sportiefste
belevenissen. De mooiste musea en
galeries. De knallendste kids-uitjes.
De fijnste stranden enzovoort
Verken het eiland per regio 78-187
Korfoe verkennen, per regio

orfoe 2017 (03) cs 2017 .indd 3

Kaarten
Alle kaartverwijzingen hebben betrekking op de kaarten op het omslag. Zo
heeft Kérkyra de verwijzing A 20H:
het vierkant waarin je deze plaats kunt
vinden
Entreeprijzen
Voordelig (minder dan 2 1)
Gemiddeld (2 1 - 2 3)
Prijzig (meer dan 2 3)
Hotelprijzen
Prijzen per tweepersoonskamer per
nacht: 2 voordelig (minder dan 2 60),
22 gemiddeld (2 60 tot 100),
222 prijzig (meer dan 2 100)
Restaurantprijzen
Prijzen per persoon voor een
driegangenmenu zonder drankjes:
2 voordelig (minder dan 2 15),
22 gemiddeld (2 15 tot 25),
222 prijzig (meer dan 2 25)

OVER DEZE GIDS
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10 - 11

Eten en drinken

12 - 15

Kort verblijf
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OVER KORFOE
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INLEIDING

Korfoes heerlijke stranden, verleidelijke eten en bruisende nachtleven houden je happy zonder dat je je favoriete badplaats hoeft
te verlaten. Maar het verborgen Korfoe, de variëteit aan landschappen, de charme en de kleuren van Korfoe-stad en de tijdloze
oude dorpjes mag je absoluut niet missen. Relax, zuig de zon op,
maar plan ook uitstapjes. Bekijk zoveel je kunt en neem een schat
aan fijne herinneringen mee naar huis.
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in het kort
10

Korfoe kan met zijn natuurlijke schoonheid en
gulle zonlicht adembenemend zijn. Het is nog
altijd het ‘tuineiland’ van Griekenland, hoewel
het in een paar badplaatsen, waar het toerisme
het dagelijks leven heeft overschaduwd, wat
vertrapt lijkt.
Het eiland is verrijkt door z’n spectaculaire verleden en je kunt er nog altijd je dromen over een
Grieks eiland verwezenlijken. Korfoe was altijd
het centrum van het Middellandse Zeegebied,
een kruispunt van Oost en West. Maar het is in
wezen Grieks gebleven, ondanks de Byzantijnse,
Romeinse en Venetiaanse cultuur en de latere Britse en
Franse invloed.
Het karakter van Korfoe wordt door veel dingen bepaald.
Je hebt natuurlijk de heerlijke zomerwarmte, de (zand)
stranden en de kristalheldere zee. Maar Korfoe is het
hele jaar de moeite waard: zo heb je er de geur van
de sinaasappelbloesem in de winter, de kleuren van
de wilde bloemen in de lente en
herfst, het plezier bij festivals, het
geklingel van de schapenbellen
op de weiden, het tjirpen van de
cicaden in de hitte, de geur van
de dennen. Zo zijn er de vroege
ochtenden op de westelijke
stranden, als de koelte van de
nacht nog in de zeelucht hangt, de
slaperige middagen in afgelegen
bergdorpjes, het genot van de
schemering na een lange dag van
zee en zon, heerlijke traditionele
Griekse gerechten en wijn in de dorpstaverna’s, borrelen bij
zonsondergang boven de glinsterende Middellandse Zee...
En je hebt vooral de bevolking, de Korfioten, die bezoekers altijd een welkom gevoel geven.

OVER KORFOE
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LIGGING
■ Korfoe is het noordelijkste van de Ionische
Eilanden. De zuidoostkust ligt circa 10 km van het
Griekse vasteland, de noordoostkust circa 2 km van
Albanië. Van noord naar zuid is Korfoe 60 km lang
en van oost naar west is het 4 tot 30 km breed.
De kustlijn is 217 km lang.

KLIMAAT
In december valt de meeste regen, 240 mm.
’s Zomers blijft het meestal droog.
■ Van mei tot september schijnt de zon gemiddeld
10 uur per dag.
■ De gemiddelde temperatuur in juli en augustus is
32 °C, in december en januari 15 °C.
■

BEVOLKING
Er wonen naar schatting 114.000 mensen op het
eiland, van wie ongeveer 41.000 in Korfoe-stad.

■

HOOGSTE PUNT
De berg Pantókrator is met zijn 960 m het hoogste punt van het eiland.
■

ECONOMIE
Ongeveer 65 procent van het eiland is agrarisch
land. Daarvan is 55 procent beplant met olijfbomen,
waarvan er naar schatting 3,5 miljoen zijn.

■

TOERISME
■ Aantal toeristen op Korfoe per jaar: 800.000
(geschat)

IN HET KORT
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Top 10selectie
1 Achilleío
(Achilleionpaleis)

36 - 37

2 Ágios Spyrídonas
(St.-Spyrídonkerk)

38 - 39

3 Angelókastro

40 - 41

4 Campiéllo:
Oud-Korfoe-stad

42 - 43

5 Kalámi

44 - 45

6 Límni Korissíon
(Korissiónmeer)

46 - 47

7 Mon Repos

48 - 49

8 Mouseio Archaiologikó 50 - 51
(Archeologisch museum)
9 Palaiokastrítsa
(Paleokastrítsa)

52 - 53

10 Vlachérna-klooster

54 - 55

34
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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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naast het dorp Gastourí. Het werd
gebouwd door keizerin Elizabeth
van Oostenrijk als eerbetoon
aan haar spirituele held Achilles,
en het resultaat is een op de
klassieke elegantie van Pompeï
gebaseerd bouwsel van zuilen
en stucwerk, vol standbeelden,
schilderijen en 19e-eeuws meubilair. Zes jaar na de voltooiing in
1892 werd de keizerin vermoord
op een kade langs het Meer van Genève. In 1908 kocht
de Duitse keizer Wilhelm II het paleis. Hij had er net zijn
eigen majesteitelijke toets aan gegeven toen hij in 1914
van Korfoe werd weggeroepen voor dringender zaken.
Het Achilleion werd uiteindelijk door de Griekse staat
gekocht en gerestaureerd. Het is nu de populairste
toeristische attractie van Korfoe.
De sierlijk gedecoreerde toegangshal, de kapel van
de keizerin, de ontvangstkamers op de benedenverdieping met meubels en memorabilia van de keizer
en keizerin zijn opengesteld. In de terrastuinen staan
talloze beelden, waaronder de favoriet van de keizerin:
de sentimentele ‘Stervende Achilles,’ en de buiten
sporig grote ‘Zegevierende Achilles’, een bijdrage van
de keizer.
A19L
BGastourí. Bewegwijzerd vanaf Korfoe-stad en vanaf de
kustweg ten noorden van Benítses
C26610-56245
DApr-okt dag. 9-19, nov-mrt dag. 9-15 uur
JPrijzig ECafés (22)
GBlauwe bus 10 vanaf San Roccoplein in Korfoe-stad
NBeperkte parkeermogelijkheid langs de weg. Zeer druk in juli
en aug

ACHILLEÍO ( ACHILLEIONPALEIS)

37

24-08-17 10:39

wat
&
hoe

Maar ook de variëteit aan
landschappen, de charme
en de kleuren van Korfoestad en de tijdloze oude
dorpjes mag je absoluut
niet missen.

beste hotspots:
van de lekkerste
lunchadressen
tot de mooiste musea
• De

•Verken

de stad per wijk

• Met

stadswandelingen
en insider tips

NUR 512

www.watenhoe.nl

Hoogtepunten

• De Top10-selectie van
onbetwiste hoogtepunten

korfoe

Korfoes heerlijke
stranden, verleidelijke
eten en bruisende nacht
leven houden je happy
zonder dat je je favoriete
badplaats hoeft te
verlaten.

korfoe

korfoe

wat
&
hoe

Hoogtepunten

met st
wande ads
lingen
insider
tips

&

Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Omslag Wat & Hoe Stedentrip-Korfoe.indd 1

23-08-2017 10:51:38

