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Mindent Korfuról – a mi élményeink alapján 

 

Az Index fórumon már 17 éve létezik a „Korfuról” topik. Egy nagyon lelkes és 

barátságos kis csapat jött össze itt az elmúlt évek során. Mivel az Indexen elég 

nehézkes a keresés a több mint 

61 000 hozzászólás között, 

ezért pár évvel ezelőtt 

létrehoztunk egy Facebook 

oldalt, ahol csokorba szedtük az 

élményeinket és fotóinkat.  

Az oldal és a fórum gyakran 

bővül újonnan felfedezett 

helyekkel és egyéb 

információkkal, melyeket időről-

időre ebbe a kis könyvecskébe 

is beleszerkesztünk. 

Kérünk titeket, vegyétek 

figyelembe, hogy minden 

információ a személyes 

tapasztalataink alapján lett 

összeválogatva és csupán azt a 

célt szolgálja, hogy legyen egy 

ötlet-alapotok a nyaraláshoz és 

hogy jól érezzétek magatokat a szigeten. 

Ha újabb élményekkel és ötletekkel lettetek gazdagabbak, várjuk fotóitokat és 
élménybeszámolóitokat, melyeket szívesen megosztanátok másokkal is. 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

 

A Korfu Fórum csapata :-D 

 

 

Borítókép: agni.gr és Száraz Ferenc 
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Korfu programterv 
 

Sok-sok látnivalót bemutatunk részletesen, de talán sokaknak jól jönne egy 
mindent átfogó és vázlatos terv, hogyan is töltsék el az idejüket a lehető 
legtartalmasabban a szigeten.  

Fontos, hogy egy országot 
ne csak az alapján a szűk 
terület alapján ítéljünk meg, 
amelyet a szálloda és az azt 
körülvevő közvetlen 
környezet alkot.  

Bárhol is nyaral az ember, 
igyekszik a lehető legtöbb 
helyre ellátogatni. Próbáljunk 
meg együtt élni a 
természettel és az ottani 
emberekkel. 

Reméljük, ez a 
lista megkönnyíti minden 
Korfura készülő dolgát, és 
kedve szerint válogat majd a 
programok és tippek közül.  

Az útirány északról dél felé 
halad, előbb a nyugati parton 
végig Sidariból indulva, majd 
a keleti parton végig 
Kassiopitól lefelé. 

 

Biztosan feltűnt, hogy majdnem minden hely említésekor szerepel a beach, vagy 
strandolás szó is. Ez azért van, mert Korfun bárhova indulunk, mindig úgy 
készüljünk, hogy fürdés is lesz! Rengeteg gyönyörű strandja van, melyek kivétel 
nélkül kristálytiszták. A Blue Flag vaktában mindegyiknek járhatna! A szigeten 
természetesen sok látnivaló van még. Azt mondják: az a legjobb, ha az ember 
egyszerűen elindul és hagyja magát eltévedni. :)  

Kellemes csemegézést! 

 

OraveczKati & Slayleigh 
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o Sidari: Canal D' Amour - a szerelmesek csatornája. 

o Peroulades: Sunset vagy Logas beach (+ Logas beach-i taverna) 

  és a Drastis fok 

o Arillas és környéke: 

 Afionas: Porto Timoni (ikeröblök) és a sziklakápolna. 

 Agios Georgios bay: motorcsónak bérlési lehetőség. 

 Krini: Angelokastro 

o Paleokastritsa:  

 Theotokos kolostor, kilátás Odüsszeusz megkövesedett hajójára 

 La Grotta öböl 

o Liapades és az 5 öböl + motorcsónak bérlési lehetőség 

o Lakones: Bella Vista kilátó 

o Mirtiotissa:  beach + kolostor 

 (ezen a helyen leginkább nudisták vannak, erre számítani kell!) 

o Pelekas: Kaiser's Throne (a Császár trónja) 

o Gialiskari: gyönyörű a part, strandolás 

o Agios Gordis/Gordios: 

 beach a jellegzetes sziklaképződményével, strandolás 

o Korision tó  és Gardiki vár, strandolás 

 

o Kassiopi:     strand + a bizánci erőd romjai és a Panagia Kassopitra templom 

o Kalami:        White House + motorcsónak-bérlési lehetőség, strandolás 

o Pantokrator: hegy, Moni Pantokrator (templom) 

o Korfu város:     

 Liston 

 Angol temető 

 Régészeti Múzeum 

 Mon Repos múzeum és kert 

 Bizánci Múzeum 

 Régi és Új Erőd 

 Piac 

 Vlacherna kolostor 

 Kanoni gát a le és felszálló repülőkkel 

 Pontikonisi (Egérsziget), a Vlachernától 10 percenként indul  

 hajó, ami átvisz 2,50 €/főért oda-vissza 

o Gastouri: Achilleion (Sissi palota) 

o Paxos – Antipaxos: hajókirándulás 

 

 



 

Forrás: Korfuról Fórum 
~harmadik kiadás ~ 

50 7 

Buszozás Korfun 
 

Íme pár nagyon hasznos weboldal, ha busszal 

terveztek közlekedni. A város környéki buszok 

(kék) és a szigeten közlekedő távolsági 

buszok (zöld) menetrendjét tartalmazza.  

A repülőtérről a városba a 15-ös városi busz 

visz be, amely megáll az új távolsági buszok 

pályaudvarán is. Innen tovább halad a városi 

megállójába a San Rocco térre. 

Távolsági: http://greenbuses.gr/index.php/routes-en 

Városi: http://www.astikoktelkerkyras.gr/dataeg.php?cat=40407 

Városi buszok útvonala: http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/New_flyer.pdf 

Városi buszok jegyárai: http://www.astikoktelkerkyras.gr/dataeg.php?cat=14125 

 Az új buszpályaudvar gyalogosan is 

elérhető a repülőtérről, egy 15 perces 

sétával. (Térkép melléklet a könyv 

végén található.) Kevesebb bőröndöt 

cipelve kényelmesen kivitelezhető a 

séta, azonban a járda és a gyalogút 

nem mindenhol van rendesen kiépítve, 

ezért a kevésbé kalandor beállítottságú 

nyaralóknak és a családosoknak 

javasoljuk a 15-ös busz használatát. 

Tapasztalataink szerint előfordulhatnak késések, de az időpontok nagyjából 

stimmelnek. A sziget távolabbi pontjaira kevesebb alkalommal indulnak járatok, 

ezért mindig érdemes kicsit tájékozódni indulás előtt a várható menetrendről. Ha 

hazafelé utaztok a zöld buszokkal a sziget különböző pontjaira a városból, akkor 

nem árt komolyan venni az utolsó buszok indulási időpontjait, mert ha az elmegy, 

akkor marad a taxi vagy egy (kellemes) este Kerkyrában… 

Még egy fontos tudnivaló, hogy a buszokat az esetek többségében - főleg a kisebb 
falvakban - le kell inteni, mert ha csak bambán megállunk, mint a Budapesten a 
gyors 7-es megállójában, akkor sanszos, hogy a sofőr ugyanolyan bambán fog 
mellettünk elhúzni. :-D 

Leírás: Slayleigh 

Fotók: www.allcorfu.com, Slayleigh 

http://greenbuses.gr/index.php/routes-en
http://www.astikoktelkerkyras.gr/dataeg.php?cat=40407
http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/New_flyer.pdf
http://www.astikoktelkerkyras.gr/dataeg.php?cat=14125
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Kanoni - Vlacherna - gát 
 

Kanoni félsziget megközelítése: a repülőtérről kifelé haladva jobbra kell tartani 

Kerkyra város felé. Ezen az úton elhaladunk egy kisebb stadion mellett. Jobbra 

figyelni kell a táblákat, mivel több Kanoni feliratú tábla is jelzi a megfelelő irányt, 

mely a leszállópályával párhuzamosan fekvő félszigetre navigál. 

 

Miután rátértünk a megfelelő útszakaszra, sok apartman és szálloda mellett 

haladunk el. Az út egy idő után kettéágazik és egyirányú lesz. Innentől már 

egyenesen a félsziget végéhez, a kávézóhoz és a gáthoz vezet. Amennyiben a 

kávézónál parkolunk, gyalogosan le lehet jutni a gáthoz és egyben a Vlacherna 

kolostorhoz, de közvetlenül a gát mellett is parkolhatunk. A gát mellől gyalogosan 

szintén megközelíthető a kávézó terasza is.  
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A kolostor mellől 
gyakran indulnak kis 
motorcsónakos/hajós 
túrák a közeli 
Egérszigetre. 

Érdemes a gáton egy 
kis időt eltölteni, hiszen 
bármikor indulhat vagy 
érkezhet egy repülő, 
ami kihagyhatatlan 
élmény!  

A Kapodistrias 
repülőtérnek van a 
nagyközönség számára  
az egyik legjobban megközelíthető és fotózható kifutópályája. 

Íme kedvcsinálónak egy videó válogatás, amit Qwer1234 készített a fórumról: 

http://www.youtube.com/watch?v=UXWypX6d59M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Wastegate, Qwer1234 

Videó: www.szabomihaly.hu 

Leírás: Slayleigh 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UXWypX6d59M
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Új Erőd (Szent Márk Erőd) 
A város két jellegzetes védőbástyája közül az 

Új Erőd is megér egy kis lépcsőzést, ha másért 

nem, a gyönyörű kilátásért Korfu városra és a 

Régi Erődre, a kikötőre, a Pantokrátor csúcsra, 

a távoli albán hegyekre és még hosszan 

sorolhatnám… 

Az Új Erődöt a velenceiek építették a XVI. 

század végén, és mi másnak is keresztelték 

volna, mint Szent Márknak. Nevében azért új, mert 

30 évvel később kezdték építeni, mint a “régit”. A 

Velencét jelképező 

szárnyas oroszlán 

máig fennmaradt a 

kapu fölött. Az angolok 

1815-ben az 

erődhöz még egy 

szintet emeltek, 

biztos ettől lett 

olyan robosztus.  

     Ma a görög haditengerészet bázisát találjuk 

itt, emiatt sokáig nem is volt látogatható (2000-

ben, mikor először Korfun jártunk, még 

látogatók elől elzárt terület volt). Szerencsére 

ma már felmászhatunk a tetejére, a bejáratot a város 

felől egy lépcsős utca tetején 

találni. Belépődíj van, de nem 

vészes. A látvány fentről 

önmagáért beszél… 

Kanapékon vagy a zord 

köveken is megpihenhetünk, 

amíg a városban 

gyönyörködünk odafent.

Ha a falakat meguntuk és kijövünk a várból, érdemes a 

vár bejárata melletti apró gyalogos alagúton átmenni. Az 

alagút másik oldalán, az egykori vizesárokban található a 

korfui piac halakkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, zamatos finomságokkal. Mi 

finom, friss barackkal frissültünk fel a vármászás után. :-)                                 

Leírás és fotók: Pappan 
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Mon Repos villa 

 

Korfu városban van, közel a Kanoni 

félszigeten található gáthoz. Ugyanaz az 

egyirányú út vezet hozzá, mint a 

Vlacherna kolostorhoz.  

A villa kapuit az Agia Kerkyra templom 

romjaival szemben találjuk, a fent említett 

egyirányú utcában. A kert végében, a 

tengernél van egy kút, vize iható és 

nagyon finom, érdemes megkóstolni. 

 

A Mon Repos villát 1824-ben Sir Frederick Adam, a sziget brit főbiztosa építtette a 

feleségének. Miután az angolok 

kivonultak a szigetről, a villa a görög 

királyi család tulajdonába került. 

 

 

 

Leírás és fotók: Kerkyra 
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Óvárosi séta 
Leszállok a zsúfolt, zajos és fokhagymaszagú buszról a 

végállomáson és kisétálok a San Roccóra. Szédült 

kabócák dala harsog a levegőben, elvegyül a tenger 

illatával. Balra az Új Erőd és a kikötő van, egyenesen 

menve az óváros kellős közepébe érnék, jobbra a 

Garitsa-öböl. Nem tudok dönteni, ezért úgy határozok, 

hogy veszek egy sült kukoricát, az serkenti az 

agyműködést. Elbattyogok a sarokra, ahol az öreg 

kukoricaárus bácsi parázson süti a finomságot. Most is ott 

van, a fák árnyékában, és alszik, mint a tej. Csöndesen 

leteszem a pénzt, nehogy felébredjen, és elveszek egy 

csövet. Végül leborítok jobbra, és míg az Alexandras úton 

kiérek az öbölig, szépen el is majszolom a csemegét. A parti sétányon megyek 

tovább az óváros irányába, de ha már útba esik, benézek a régészeti múzeumba: 

ha szerencsém van, akkor működik a légkondicionáló, így amíg Korfu múltjának 

tárgyi emlékeit böngészem, le is hűlhetek egy kicsit a hőségben. 

Az Esplanade-ra kiérve a nyugati szélén haladok a fák árnyékában. Akinek kedve 

van hozzá, beülhet a számtalan kávézó és bár valamelyikébe, de nekem fontos 

dolgom van: fel akarom fedezni az óvárost, Korfu egykori magját, nagyjából a 

Voulgareos utcától északra. A Kapodistriou utcácskán sétálok fölfelé, amíg 

kilyukadok a teret északról lezáró palota, a Szent Mihály és György palota mellett. 

Természetesen az angolok építették kétszáz éve, hogy a kormányzó szerény 

lakhelyéül szolgáljon. Ma múzeumok vannak benne, számomra a legérdekesebb 

az Ázsiai Múzeum, ezt nem hagyom ki. 

A palota nyugati kőkapuja alatt 

áthaladva egy kis terecskén található 

az egész város egyik 

legkarakteresebb épülete (pedig itt 

aztán bőven akad ilyen), mellesleg az 

egyik legfontosabb is: a Reading 

Society székháza, afféle „Tudós 

Társaság”, mely meghatározó volt a 

Jón szigetek történelmében. Ez az 

épület áll az I komissa tis Kerkyras (A 

korfui grófnő) című film 

cselekményének középpontjában is.  

Kiérek a város északi csücskébe. Az egykori városfal itt még mindig őrzi a várost a 

tenger felől, erről a falról nevezték el az óvárosi részt Mouragiának. A falnak van 
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egy rejtett érdekessége: ha lemegyünk a tengerpartra, a falon kívülre, akkor 

egyszer csak egy aprócska kápolnába botlunk, amit beleépítettek a falba. A neve 

Panagitsa ('Kis Szűz Mária'), és senki nem tudja, miért pont ide épült. Állítólag 

egyszer egy tengerész fényt látott itt egy 

barlangból kiszűrődni, aztán nem sokkal 

később valami falfestményt találtak itt. 

Mindenesetre olyan sikeresen eldugták, 

hogy a turisták alig tudnak róla: a városfalról, 

ahol az Arseniou út vezet, nem látszik, 

hiszen pont alatta van.  

Eddig gyakorlatilag az óváros peremén 

sétáltam, most viszont belevetem magam a 

sűrűjébe: a parti útról letérve egy öblösebb utcasarkon keresztül sikátorok, szűk 

utcácskák és miniatűr terek végeláthatatlan szövevényébe érek. Órákon keresztül 

róhatom itt az utakat anélkül, hogy valamelyiken kétszer mennék végig. Odakint 

tombol a nyár és a szervezett turizmus, tízmillió turista próbál a Liston kávézóiban 

fogyasztani, míg itt, a házak árnyékában valamivel hűvösebb van, csönd és 

nyugalom. A bazársoron túl a turista ritka 

látvány, ez itt a városlakók terepe. 

Meseszép ódon házikók, magas falakkal 

övezett, zárt mediterrán kertek százféle 

virággal és a falak tetején üldögélő 

macskákkal, az idejétmúltságukban is 

meghatóan kedves boltocskák és 

kafenionok előtt kis széken üldögélnek 

az idős tulajdonosok és a szomszéd 

üzlet gazdájával vagy a törzsvevőkkel 

beszélgetnek békésen cigarettázgatva. 

Leülök egy miniatűr kávézó egyetlen kinti asztala mellett és kérek egy frappét. 

Béke van és nyugalom, ide nem hatol el a válság zaja, csak a kabócák zümmögnek 

lankadatlan kötelességtudattal. A 

tulajdonos a kávé mellé 

cigarettával kínál, és bár sok éve 

leszoktam, mégis örömmel 

elfogadom a vendégszeretet igazi 

jelét – majd legfeljebb nem 

tüdőzöm le. 

Napestig el tudnék itt üldögélni, de 

vonz a város, tovább kell mennem. 

A következő sarkon meg is kapom 
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buzgóságom jutalmát: a Bizánci Múzeum előtti, valószerűtlenül szép terecskén, egy 

lépcsősor tetején találom magamat, ahonnan felháborítóan romantikus kilátás nyílik 

a tengerre. Festményen látva azt mondanám, hogy giccses, de ez itt valóság, ez 

tényleg ennyire gyönyörű. A múzeum Korfu állítólag legrégebbi, XV. századi 

templomában kapott helyet. Ha reggel a Régészeti Múzeumban bérletet vettünk, 

akkor az érvényes az Ázsiai Múzeumba, a Régi Erődbe és ide is. 

Bevetem magam a bazársorba: hiába sablonos, hiába van tömve turistákkal, 

valahogy jól esik itt is körülnézni. Végre találok egy üzletet, ahol rendes férfikalapot 

árulnak, és veszek egyet – a Nap nem kérdez, csak süt, nagyon; érzem, hogy 

megpörkölte a tarkómat, jobb a 

békesség. Betérek a Szent Szpiridon 

templomba, hogy vadonatúj 

kalapomat megemeljem a város 

védőszentjének és többszörös 

megmentőjének ereklyéje előtt, majd a 

Theotoki és az Agion Panton sarkán, 

ahol a névtelen kis terecske van a 

nyolcszögű kúttal, veszek két régi 

könyvet az antikváriumban, aztán a 

kikötő felé veszem az irányt a 

sikátorokon át. Korfui viszonylatban 

tágas terecskére jutok ki, itt van a város székesegyháza, az 1577-ben épült 

Panagia Spiliotissa. Bent hűvös szigor uralkodik, de ebben a melegben jól esik. 

Késő délután van és én alaposan elfáradtam. 

Komótosan ballagok vissza a San Rocco felé. Bőven 

van időm a busz indulásáig, így a téren lévő közértben 

veszek gyümölcslét és némi nassot éjszakára, meg 

egy doboz kakaót, amit a buszra várva a téren 

elszürcsölgetek. Mintha a kabócák is visszavettek 

volna a lelkesedésből, vagy talán csak a meleg 

tompítja el a fülemet. Kimerülten, de boldogan ülök le 

a buszon, mert kevés olyan jó dolog van, mint Korfu 

óvárosában céltalanul sétálgatni. 

Leírás:Yogi 
Fotók:Yogi, Kerkyra,  
Bokor István, intenret 
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Angol temető - Korfu városában 
 

A San Rocco tértől mindössze 5 perc sétára 

található a Dimoulitsa repülőtéri úton az 

Angol (helyesebben brit) temető. Egy kis 

táblát követve elhaladunk az 

elmegyógyintézet mellett, majd egy 

szépséges zöld parkba jutunk. 

A temető eleinte a szigeten állomásozó 

brit katonák nyughelyéül szolgált, majd 

később minden korfui britet ide temettek. 

A kertben sok különleges orchideafajtával 

és szebbnél szebb növényekkel 

találkozhatunk, valamint a látogatóknak a 

teknősök fotózását/etetését és a 

vendégkönyvet sem szabad kihagyni. :-) 

Az angol a Garitsa öböl irányából is 

könnyen megközelíthető: A rakparton 

elindulsz, a nagy szobafenyőnél 

lekanyarodsz balra a főúton. Az első jelzőlámpa balra fordulsz 

mész az utca végéig. Közben elmész a tűzoltóság előtt. Az út 

végén jobbra és 21 méter után vége az útnak ott balra. Kirakatok 

mellett mész kb 100-110 métert, majd élesen balra fordulsz. Egy 

kórházhoz érsz baloldalon. A kórházat elhagyva megtalálod a 

bejáratot.   

 

Leírás: 

Kerkyra, 

Pulipáta 

Fotók: 

Kerkyra 

és 

Geodo1 
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Ipsos 
 

Egy kellemes meglepetéssel folytatom: 

egyik Kerkyrázás után, hazafelé 

megálltunk Ypssosban. Nekem 

kifejezetten bejött az ugyan keskeny, de 

aprókavicsos partja (egyébként ez már 

hivatalos: nekem az ilyen-már, hogy az 

aprókavicsos- a tökéletes part, nem a 

'sandy beach'-ek), a nagyon szép zöld 

víz, és az észak-keleti partvidék 

magaslatai (és újra és újra: Albánia 

lenyűgöző partjai :) ). 

Innen aztán haza Acharavi felé mentünk, 

vagyis át a hegyeken, és ez az út 

véleményem szerint az egyik legkirályabb 

útvonal a szigeten (az általunk bejártak között 

feltétlenül). Ahogy kanyarog felfelé tű éles 

kanyarokkal az út, tűnik fel hol az egyik, hol a 

másik oldalunkon a csodálatos kilátás déli 

irányba, előttünk a fővárossal, majd később 

már északi irányba is megmutatja magát a 

tenger.  

Leírás: Geodo1 Fotó: Geodo1 és Slayleigh 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-kndGHD0MQqs/UkGVYSZqfnI/AAAAAAAAGuw/cKtd6WP6kSw/s1600/P1090079.JPG
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Pantokrator-hegy 

 
A sziget fölé magasodó 906 m-es 

Pantokrator csúcsot minden kisebb 

magaslatról látni a szigeten, szinte 

csalogat, hogy fel kell menni a tetejére. 

Autóval egész a csúcsig megközelíthető, 

kiépített betonút vezet a hegytetőre, legalábbis, 

ahonnan mi közelítettünk (a csúcsról jól látható, 

hogy több megközelítési útvonal is létezik, és ki-

ki más irányból 

támad, voltak 

porzó autók a 

Kalamaki part 

irányából, és 

lelkes gyalogtúrázók is Perithia faluból). Ha 

kényelmes, kiépített autós megközelítésre 

gondoltál, akkor Korfu városból Kassiopi felé 

haladva Ipsos-Pirgi után kell elfordulni balra; 

Spartilas, Strinilas, Petalia falukon át vezet az út, 

ezekhez igazodjatok a térképen. Sok helyen ki 

lesz írva a Monastery Pantokrator útbaigazító 

tábla, az is sokat segít a tájékozódásban. Egyre 

magasabbra érve egyre zordabb a táj, mégis sok a 

növény, apró lilák figyelnek rád a sziklák közül és 

júniusban rengeteg illatos pillangós virágú sárga 

gyönyörűség szegélyezte az utat. 

A hegytetőn található furcsa párosítást nehéz befogadni: 

Pantokrator kolostor TV-toronnyal egybeépítve. A kolostor 

gyönyörű, a szerzetessel és macskáival is találkozhatunk, a 

belső nyitva áll a látogatók előtt. Kis ajándékbolt és büfé is 

van a csúcson, ide is begyűrűzött már a turizmus. A toronyról 

azt mesélte nekünk egy Korfun élő magyar lány, hogy 

muszáj volt ide építeni, mert Korfun nagyon rossz a tv- és 

rádiósugárzás minősége, és nem volt más lehetőség. Mindenesetre szerintem kár 

érte, elég kontrasztos a szép régi kolostor mellett az adótorony és az antennák 

sokasága. A kilátás a hegytetőről lélegzetelállító, a meredek hegy szinte belezuhan 

a tengerbe. A reptér apró parányi pontocska odafentről, ahogy az erődök is csupán 

játékvárak. Jó kis kirándulás, útközben az öreg falvakban is szívesen kukkantottam 

bele a helyi emberek mindennapjaiba.          Leírás és fotók: Pappan 
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Kalami 
 

Ez a pici falu a sziget északkeleti részén 

található. Nem az a tipikus 

üdülőkomplexum, mivel mindössze néhány 

tavernával, szupermarkettel és egy 

főutcával rendelkezik. Korfu városból Ipsos 

irányában kell haladnunk a főúton, majd 

Barbati és Nissaki után hamarosan 

rátalálunk a Kalami felé vezető út táblájára 

(természetesen még pár apróbb falun  - 

mint pl Kentroma vagy Gimari - keresztül 

kell haladnunk). A táblánál lekanyarodva kb. 

500 méter után elindulhatunk Kouloura és 

Kalami irányába is. 

A partja gyönyörű, a víz kristálytiszta, 

és itt található a híres White House 

Taverna, melynek története Lawrence 

Durrell nevéhez fűződik. Itt lakott majd egy évig a feleségével, itt szeretett bele a 

szigetbe, és ezért hívta ide a családját az öccsével, Geralddal együtt. Egy ebédre, 

vacsorára, vagy csak egy fotó erejéig érdemes ide ellátogatni.  

Komoly, rendezett villák épültek ide, a háttér lélegzetelállító a magasra futó 

hegyoldallal, a sok-sok égbetörő ciprussal (és persze olívafa az van itt is 

mindenütt).  

Szemben mindaz, ami Albániából látszódik lenyűgöző; azzal pedig, hogy éppen itt 

található a Durell-ház, mindennek van egy kellemes íze/hangulata, a part is 

csodaszép: a színe bámulatos, és még csak nem is zsúfolt. 

Leírás: Geodo1 és Slayleigh                                           Fotó: Slayleigh és Szabjoz 
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Gialiskari  
 

Kalamitól pár perc Gialiskari beach, ami egy picike kis ékszerdoboz. Itt is 

fantasztikus a víz, imádnivaló az aprókavicsos (mindenféle feszilititől mentes) part, 

és egyenesen remekek a strand 

jobb oldalán található sziklák. 

Egyrészt, kényelmesen esik 

rajtuk a fekvés (a kavicsokhoz 

képest :) ), másrészt látványnak 

sem utolsóak. A Durrell-háztól 

indulva Kalami határa felé 

vegyük az irányt. Az út, kb 100-

150 méter múlva 

elágazik. Folytatódik az aszfalt 

jobbra, balra pedig egy betonút 

kezdődik. Itt kell tovább haladni 

úgy 50 métert, míg egy 

behajtani tilos tábláig érünk. Itt van lehetőségünk autóval, vagy motorral leparkolni. 

Innen gyalog, a kertek és olívafák alatt haladunk tovább vagy 50 métert, és meg is 

találtuk, amiért elindultunk, egy igazi kis vadóc partot, Gialiskarit!  

A part talán ismerős lesz annak aki látta a családom és egyéb állatfajták című film 

2005–ös változatát.  

Leírás és fotó: Geodo1 és Slayleigh 

 

Agni és Kouloura 
Innen pedig mindössze pár perces 

gyalogút Agni beach, ott aztán már 

vannak tavernák, napernyők, meg 

egy picike kikötő is, a Korfu szerte 

megtalálható csónakkölcsönzővel. A 

part maga hasonlít Gialiskarihoz, ám 

jelentősen több az ember. A víztől 

felfutó hegyoldal azonban páratlan. 

Fokozottan igaz ez a páratlan jelző a fenti két partot összekötő kis sétára. 

Balról (Agni felé haladva) a tenger szépséges kékje látszódik lent, a sziklafal alján, 

jobbról az olívák mellett pedig azok a semmi máshoz nem hasonlíthatóan csodás 

http://3.bp.blogspot.com/-ZEy78LXNHRk/UkGbKfVmJ-I/AAAAAAAAG2I/J0t0H6Khpg0/s1600/P1090160.JPG
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illatú görög fenyők uralják a domboldalt, az 

illatorgiába pedig beszállnak még mindenféle 

fűszernövények is. 

 

Kalamitól észak felé sétálva találjuk Kouloura 

piciny öblét, melynek különleges íve már 

ismerős 

lehet a 

képeslapokról és útikönyvek oldalairól. Az 

öbölben található egy-két nagyon kellemes 

hangulatú taverna, ahol isteni finom tzatzikit 

készítenek. 

Leírás és fotó: Geodo1 és Slayleigh 

 

Agios Stefanos (Észak-kelet) és Ag. Spiridonas 

Agios Stefanos (Kelet! Van egy nyugati is 

) Kalamitól Kassiopi irányába vezető útról 

kell lekanyarodni Agios Stefanos irányába. 

Ez a hely tulajdonképpen egy picike, 

szélvédett, aprókavicsos gyönyörű öböl, 

ahol lényegileg Britanniában érezheti az 

ember magát, mivel annyira sok az ide 

települt angol, és kevés a görög.  

Ag. Spiridonas partja is, a környéke is 

erősen bejövős nekem, ugyanis van benne 

valami, amitől már-már Krétán éreztem magam-legalábbis engem erősen krétai 

érzések szálltak meg itt. A táj kiessége, a homok színe, valahogy a part kinézete 

mind-mind a nagy szigetet idézte bennem. 

Leírás és fotó: Geodo1 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-s3g4IMm4b0I/UkGb8HNexzI/AAAAAAAAG3I/1zW4KBMykQw/s1600/P1090168.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-QThuokuByLo/UkGY5x1PouI/AAAAAAAAGzQ/HtbN667bsDY/s1600/P1090130.JPG
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Kassiopi 
 

Maga Kassiopi, mely a környéken a 

legnagyobb település, vonzó hely, igazi 

görögös kikötővel, melynek két oldalán 

egy kis domb emelkedik, arra futnak fel a 

házak (de csak pár sor mindössze), a 

közepén meg egy pici, kis körforgalmas 

főtér gyűjti össze a látogatókat. Szép 

hátteret ad a városkának bizánci 

'származású' erődje, míg onnan fentről 

az öbölre és a városra adódik kellemes 

kilátás. 

Bár egyértelműen a turizmusé ma már, szép példája annak, mégis mennyire más 

az, ha egy egyébként is élő település rendezkedik be a turizmusra, mint, ha a 

turizmusért jönne létre egy összecsapott, hevenyészett falu vagy város. 

 

Egyébként annak ellenére, hogy a főúttól több fizető parkoló is van, akik 

módszeresen felhívják a figyelmet, hogy ők az utolsó parkolási lehetőség a 

városban, ez nincs így. Egészen a kikötőnél is meg lehet állni, vagy a kikötő jobb 

oldalának a végében, ahol 'elfogy' az út. Csak éppen így ingyenes...:) 
 

Az erőd romjainak lábánál található a 

Kanoni-beach, mely hófehér kavicsos 

partjával és az Albán partokkal a háttérben 

páratlan látványt nyújt. 

Leírás: Geodo1 és Slayleigh 

Fotó: Geodo1, Csöndes István és Forgó Lajos 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zvBkaUekIvc/UkGhuYJQcsI/AAAAAAAAG-c/A1v8Nal0Hg0/s1600/P1090235.JPG
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Kalamaki 
 
Másképp tetszett (de nagyon tetszett) 
Kalamaki, ahová egy nagyon nem 
gyenge lejtőn lehet lekocsikázni. A víz 
csodás, a homok szintén, a háttér 
varázsos, szemben az albán partok 
meg... 

 
Egyébként kisgyerekeseknek ideális, 
kifejezetten sekély a víz-olyannyira, 
hogy egy hosszú stég vezet be a 
vízbe, a homokpadokon át, aminek 
mentén lényegében alig-alig van víz.  

Leírás és fotók: Geodo1 

Acharavi és Roda 

Azt gondolom, hogy az általam látottak 

alapján eséllyel pályázhat a település a 

Korfu legjellegtelenebb települése címre. 

:) (bár az igaz, Kavoson most nem jártam, 

lehet, az még durvább, nem tudom.:) ) 

Mindenféle tervezést nélkülöző házak 

'ledobálva', kialakítva egy nem valami 

rendezett főutcát és tengerparti sétányt. 

Mondjuk fenti címért azért vannak ezen a 

környéken trónkövetelői, elsősorban a szomszédos Acharavi, melynek még 

tengerparti sétánya sincs. Igaz viszont, hogy a főutcája komolyabban vehető (már 

legalábbis felszereltségileg, nem szépészetileg), mint Rodáé, és legalább imitt-

amott emlékeztet egy valamikori falura. 

Acharavi határában található a Hydropolis, mely egy kisebb aquparkként üzemel. 

(Ez nem a Korfui nagy aquapark, csak egy északi, kicsinyített változat.) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-vzvhUpeZ93Q/UkGZfPXliOI/AAAAAAAAG0A/odO0tpmJxw4/s1600/P1090138.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-So4gOQ2bj7E/UkGZ5tuyVHI/AAAAAAAAG0g/AIKYl8krjHM/s1600/P1090147.JPG
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A part azonban meglepett minket: olvasmányaim szerint ugyanis a Roda és 

Acharavi előtt egy jó hat kilométeres, összefüggő homokos part terül el-ám 

Acharavi előtt az bizony erősen kavicsos 

volt, még ha látszott is a kövek alatt a 

barnás homok. Mivel itt nem fürödtünk 

csak feltételezés, hogy a vízben már a 

homok a domináns, ennek ellenére 

érdekes megfigyelés volt ez újra, h 

mennyire változékonyak a tengerpartok, 

mennyire nem állandóak: se formára, se 

'borításra', se semmire. A partvonal 

egyébként rendezett és tiszta. 

 

Leírás: Geodo1 és Slayleigh 

Fotók: Geodo1, internet 

 

Sidari 

Bár a fő strand csak egy átlagos homokos partszakasz, de a Canal d'Amour sziklái 

nagyon izgalmasak itt. Picit fura az eljutás oda, a parkolóból egy szállodán 

(pontosabban annak medencepartján) keresztül lehet megközelíteni, és a kávézók 

majdnem a sziklákig elnyúlnak (mutatva, 

hogy népszerű célpontja ez a szigetnek). 

Igazán imponálóak a sárga, lemezes 

szerkezetű homoksziklák, a 'csatorna', 

amin át lehet úszni.  

Rendkívül sok a magyar még most is, itt 

több magyar szót hallunk, mint bármi 

mást. A sidari sárga sziklák már előjelzik, 

mi vár az emberre, ha még egy picit 

folytatja az útját az észak-nyugati sarok 

felé. Ugyanis a Drastis foknál, majd még 

picit tovább a Loggas beachnél is 

ugyanebből az anyagból felépülő, ám sokkalta magasabb sziklapartok uralják a 

tájat, 'tetejükön' eszméletlen mennyiségű zölddel, elsősorban persze olívafával, 

amiből úgy tudom, van, vagy tíz millió(!) példány a szigeten...                           

Leírás és fotó: Geodo1 

http://2.bp.blogspot.com/-i0zpwLCGscU/UkGPkdgaX7I/AAAAAAAAGnY/svSaJHkA4Qc/s1600/P1090001.JPG
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Drastis-fok és Logas Sunset beach 
 

Újabb két gyönyörűség, 

ráadásul egy helyen. Alig 

pár percre egymástól, két 

fantasztikus helyet is 

felkereshetünk Korfun, ha 

elmegyünk Perouladesbe. 

Sidaritól 3.2 km 

távolságra, autóval nem 

több, mint 5 percre 

nyugatra lapul a térképen, 

közvetlenül a 

tengerparton.  

Az eddig felsorolt, kötelezően felkeresendő helyek közül ezt a kettőt találjuk meg a 

legegyszerűbben. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy behajtunk a faluba.  

Mindkét partszakaszhoz feltűnő tábla nyújtja 

az útbaigazítást. Néhány perces, nem 

megerőltető gyaloglással már ott is vagyunk.  

Leírás: Oraveczkati 

Fotók: Slayleigh és Juhász Márk 
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Avliotes, Agios Stefanos és Arillas 
 

Avliotes aranyos, kedves kis falu, kevésbé turistás, nagyon szívesen laknék ott egy 

nyaralás alkalmával.  

Mellette van a nyugati Ag. Stefanos, melynek kevésbé van luxus hangulata, mint a 

keletinek.  

A nyugatiról igazából nincsen képem, de ennek a képnek előterében Arillas látható, 

és a félsziget túlsó oldala Ag. Stefanos: 

Szóval, ez a nyugati egy viszonylag 

kiterjedt üdülőfalu, de pl. Ródánál 

érzésem szerint színvonalasabb. A 

partja is szebb, a rend is nagyobb, 

barátságosabb valahogy az egész. Igaz 

azonban, hogy nem véletlen, hogy ezen 

a vidéken a leggyakoriabbak a 

windsurfösök és a kite-osok, eléggé 

szeles erre a táj. Ennek van előnye, jó 

kis tarajos hullámok vannak, de 

hátránya is-például az, hogy ha másutt simán lehetett fürdeni mert kellemes az idő, 

itt a szél miatt már picit hűvösebb volt. 

Arillas partszakasza minket újra az északi partra 

emlékeztetett, színével is, úgymond állapotával is. 

Nem is túlságosan széles, és most, 

szeptemberben legalábbis, az alapvetően 

homokos part nagy kavicsokkal volt 'tarkítva', picit 

Acharavihoz 

hasonlóan.  

 

Leírás: Geodo1  

Fotók: Oraveczkati, és  

Geodo1 

http://1.bp.blogspot.com/-u-gPkxgIofk/UkGXVxdJbyI/AAAAAAAAGxQ/5GX2XZgLLoA/s1600/P1090113.JPG


 

Forrás: Korfuról Fórum 
~harmadik kiadás ~ 

50 26 

Porto Timoni (Afionasi ikeröblök) 
 

Minden, az afionasi ikeröblöt vadul 

kereső, de meg nem találó embernek 

mondom: először is megkeressük 

Afionast a térképen, és odamegyünk. 

Az út a faluba, egy pinduri főtérre 

vezet. Balra van egy templom. Az 

egész nem nagy terület, vigyázzatok, 

kb. olyanok az arányok, mint amikor 

valakinek garzonlakásban konyhája 

van, és egy körbefordulással mindent 

elér. Ha a templom mellett leparkolunk, 

ami tanácsos, mert különben a Dionüszosz taverna felé félúton fennakad a kocsi 

tükre a házfalon, akkor is másfél perces 

sétával eljutunk a Dionüszosz tavernához, 

ami a parkolóval (ahol mi megálltunk) 

szemben van, ha kijutunk a térről. Ha 

valaki fél, hogy mégis eltéved, meg kell 

kérdezni egy öreg korfuitól, minden 

bizonnyal ott ülnek néhányan padon a 

házak előtt. Ha azt mondjuk Porto Timoni, 

felcsillan a szemük, rögtön tudni fogják mit 

is keresünk. Intenek a Dionüszosz taverna 

irányába, és onnan már sima ügy. A 

taverna mellett van egy játszótér balra, azon át, ki egy kapun a tenger felé, és le a 

kecsketapodta ösvényen, míg 

elénk nem tárul az öböl. Ez csak 

egy kb 20 perces gyalogút végén 

történik meg. Ne veszítsük el a 

kedvünket, és ne is ijedjünk meg, 

hogy biztos rossz úton járunk, 

mert nem. Az irány jó, csak egy 

kicsit bokatörős. De a hely, és a 

látvány mindent feledtet! Hajrá, 

mindent bele!! 

Térképeink között megtalálható 

egy, az ikeröbölhöz levezető utat ábrázoló kézzel rajzolt kistérkép is.                

Leírás: Oraveczkati 
Fotók: Oraveczkati, Juhász Márk és Geodo1 
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Angelokastro 
 

Angelokastro Paleokastritsa felett 

található egy gondolattal, a sziget 

nyugati partján, inkább az észak felé 

eső részén. Kriniből közelíthetjük 

meg.  

A XIII. században Mikhael Angelosz 

építtette egy 160 méter magas szikla 

tetejére ezt a fellegvárat. A csúcsán 

helyezkedik el az Arkangyalok 

temploma, (Angelokastro), továbbá a 

Szent Kyriaki kápolna. A bizánci 

erődből csodálatos kilátás nyílik a környékre és Paleokastritsára egyaránt.  

Stratégiai szempontból ideális szigetvédő feladatot látott el. Három oldalról tenger 

védi, az egyetlen megközelítési lehetőség egy keskeny szárazföldi híd, és egy 

meredek, felfelé kanyargó ösvény. Feltétlenül érdemes megtenni e kis utat, 

megdöbbentő szépség tárul elénk onnan fentről-gyakorlatilag bármerre is nézünk, 

akár délre, akár nyugatra, akár északra, de még keletre, vagyis a szigetre nézve is 

lenyűgöző a látvány. 

Kulcsfontosságú szerepe 

a törökök Korfu elleni, 

1571-es, a sziget észak-

nyugati részét ért 

támadásának sikeres 

kivédésében volt.  

Legmagasabb pontja a 

Citadella, és az északi 

főkaput védő kör alakú 

torony. A három földalatti 

tartály az egykoron itt 

szállásoló helyőrséget és 

az egész várat látta el 

vízzel. Az egész vár a Bizánci Birodalom szellemét idézi számunkra.        

Naplementekor gyönyörű kékes színekben pompázik a vár! Érdemes megvárni ezt 

a pillanatot, egy közeli tavernában.:)  

Leírás és fotók: Oraveczkati és Geodo1 
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 Paleokastritsa 

A felkészülés idején elég 

sokszor olvastam azt a 

mondatot, hogy „Korfu 

legszebb, kiemelkedően 

szép része 

Paleokastritsa és 

környéke”, így elég nagy 

volt vele szemben a 

várakozás. Ennek 

nagyrészt meg is felelt, 

egyetlen egy problémám volt vele (kifejezetten Paleokastritsával): a görögösség 

eltűnt belőle. Egy teljesen standard üdülőtelep (na, nem természetileg vagy 

szépségileg-csak és kizárólag „felszereltségre”, a szállók és éttermek kinézetére, 

menüire gondolok itt; a táj az egészen lenyűgöző), egyértelműen emlékeztetett 

Olaszország egyes turisztikailag frekventált részeire, ráadásul görög szinten elég 

drága is volt: például, itt találkoztam szerte az országban először kétszámjegyű 

napágy-árakkal. 

Az apartmanok árai is átlag 5-10 Euroval drágábbak (/nap) mint a sziget többi 

részén.  

A kilátás pedig a faluból...ámulatba ejtő, egészen egyszerűen. Szinte tíz 

méterenként kívánná az ember, hogy megálljon, fényképezzen, belecsodálkozzon 

a látványba. 

 

Leírás: Geodo1 Fotók: Bokor István és Golden Fox taverna 
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Paleokastritsa - Theotokos kolostor 
 

Avagy a paleokastritsai férfi monostor. Ez 

a csodálatos ortodox monostor talán a 

sziget második leghíresebb látnivalója! 

Az épületegyüttes Paleokastritsa 

központjában egy dombon áll, ahova egy 

kiépített aszfaltúton juthatunk fel. 

Állítólag a legrégebbi monostor a 

szigeten, és a mai napig is szerzetesek 

lakják, akik itt élnek és alkotnak. A 

monostor korabeli feljegyzések szerint 

1228-ban épült, ám mai formáját csak a 18. században nyerte el. A monostorban 

megcsodálhatunk egy gazdagon díszített templomocskát, melyet Máriának 

szenteltek, illetve egy ikonfestő múzeumot is berendeztek, amelyben rengeteg 

korabeli tárgyat nézhetünk meg.  

A monostor kertje 

meseszép virágokkal 

és növényekkel 

tarkított, és innen látni 

az alattunk elterülő 

paleokastritsai 

öblöket és sziklákat 

is, köztük az 

Odüsszeusz 

megkövesedett 

hajóroncsának 

mondott 

sziklaképződményt.  

 

Fontos szabály: a monostor területére csak fedett vállakkal és fedett térddel szabad 

belépni, erre figyeljünk oda!  

Leírás: Oraveczkati 

Fotók: Oraveczkati, internet 
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Paleokastritsa - La Grotta öböl  
 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

A La Grotta Paleokastritsa egyik lélegzetelállító kis öble. Paleokastritsára érkezve a 

falu belseje felé vezető út bal oldalán lesznek táblák, amelyek az öbölhöz lefelé 

vezető gyalogutat mutatják. Egy 

magas sziklafallal szemben 

található a lépcsősor, ami 

levezet a parthoz. Lent van 

lehetőség egy hangulatos 

bárba beülni, sziklákon 

napozni, és ugrálni a 

kristálytiszta tengerbe egy 

trambulinról. 

 

Leírás: Mimmok 

Fotók: Mimmok, Szabjoz, internet 
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Liapades környéke: Az öt part séta :) 
 

Liapades környéke csodálatos hely a séta és a 

természet szerelmeseinek! Az egész terület erdei 

gyalogösvények labirintusa. Az utak közül néhány 

magasan a tengerpart fölött, olajfaligeteken 

keresztül halad, ahonnan hirtelen öt csodálatos, 

kristálykék vizű, elhagyatott öböl kínálja fel magát, 

s csalogat hűsítő strandolásra.  

Sokféle különleges kagyló, rengeteg színes hal, 

rája, muréna, polip is van itt. Ide a legtöbb 

látogató csónakkal érkezik, mi viszont gyalog is 

eljuthatunk: 

Klimatia, Limni, Rovinia, Glyko és Liniodoros 

beach 

Az odavezető út ezek mindegyikéhez 

megtalálható külön-külön is jegyzeteinkben. 

(Mivel az összes nehezen elérhető hely 

leírása a fórumozók személyes élményéből 

jön létre, az ötödik öböl leírása még várat 

magára. Kis türelmet kérünk, reméljük 

Klimata és Limni beach után hamarosan be 

tudjuk tenni a Liniodoros fantasztikus 

partszakasz elérhetőségét is!:) 

 
Leírás: Oraveczkati 

Fotók: Mimmok, internet 
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Liapades környéki strandok megközelítése: 1. Klimatia 
 

Klimatia: miután lekanyarodtunk a Liapades felé vezető útra (a Paleo felé vezető 
úton ez balra lesz), majd jobbra folytattuk utunkat Liapades beach irányába (tábla 
mutatja), hamarosan elérjük az út jobb oldalán található Athena szupermarketet: az 
ezzel szemben lévő, bal oldali emelkedős úton haladunk tovább. Az út nagyon 
keskeny és meredek, végig az olajfák alatt haladunk kb 2 km-en keresztül.  

 
Miután kiértünk a fák közül, hamarosan 
jobbra kell fordulnunk (180 fokban): a 
lefordulónál kissé kiszélesedik az út bal 
oldalon, itt 3 autónyi hely van parkolásra, 
de nyugodtan lejjebb lehet menni autóval 
(a Matiznak nem okozott gondot), még ha 
elsőre ijesztőnek tűnik is - bátorság, 
megéri!  

 
Egyébként egy fehér ruhadarab vagy 
zsebkendő is fel van kötve a fára 
jelzésként. Miután lekanyarodtunk, kb 500 
m-en keresztül folytatjuk utunkat egy sárga 
kapuig - itt kell parkolni! Gyalog haladunk 
tovább: el a kapu mellett, át egy ház 
udvarán, le a lépcsőkön... még egy kapun 
kell átverekedni magunkat, de innen már 
látszik Klimatia beach:)                                                Leírás és fotók: Mimmok 

 

Liapades környéki strandok megközelítése: 2. Limni 
Onnan, ahol leparkoltunk, gyalog 

visszaindulunk az úton, amin az imént 

autóval jöttünk. Néhány méter után kis 

gyalogösvény indul a jobb oldalunkon 

az olívafák alatt, de kis fatábla is jelezni 

fogja, hogy jó úton járunk. Nemrég 

csinálhatták meg az utat, mert kukák is 

vannak és egy nagyon szép új falépcső 

vezet le minket a partra, ami kis 

túlzással Porto Timoni kistestvére :D 

Leírás és fotók: Mimmok 
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Liapades környéki strandok megközelítése: 3. Rovinia 

beach 
 

Megközelítése nagyon egyszerű. Lekanyarodunk Liapades felé, megyünk befelé az 

úton, és amikor elérjük az Athena szupermarketet, elkanyarodunk balra, felfelé az 

úton. Megyünk rajta néhány 100 métert, ott bejön balról egy út, és utána nem 

sokkal le kell kanyarodni jobbra. Rovinia beach ott ki van táblázva, bár a tábla 

nagyon kisméretű, és az út bal oldalán van, közel a földhöz! Ezen az úton lehet 

még lefelé menni párszáz métert, akkor egy kis "parkolóba" érünk. Innen gyalog 

vezet az út tovább a strandig, kb 2-300 méter. 

 

Jó strandolást!:) 

Leírás: Mimmok és 

Oraveczkati 

Fotó: Qwer1234 és Mimmok 
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Liapades környéki strandok megközelítése: 4. Glyko 

beach 
 

Liapades főutcáján végighaladva a jobb oldalon található Katerina Apartmannal 

(kék tábla jelzi) szemben, tehát a bal oldalon lévő, magánnak tűnő járdán kell 

elhaladni egy rózsaszín ház előtt, a 

járda hamarosan megszűnik, de az út 

folytatódik a hegyoldalban :) 

Bátran le a kerítés mellett libasorban, 

át az erdőn! :) 

Hamarosan az ösvény leágazik jobbra 

meredeken, itt kell lemenni Glyko-ra, 

továbbhaladva pedig kiérünk egy 

parkolóba, ahol elhaladunk a kőfal 

mellett, le a lépcsőn és már el is értük 

Roviniát. :) Ez a két gyönyörű öböl 

szomszédos egymással. 

Glyko beach 5, Rovinia beach 10 

percre található gyalog a Katerinatól.  

  

Glyko  beach...ugye szép? :-) 

 

Liniodoros beach gyalogos 

megközelítése még felfedezésre vár… 
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Mirtiotissa 
 

Mirtiotissa beach, az ifjú Gerald Durrell 

kedvenc strandja.  

Hogyan találjak oda?  

Mirtiotissa Beach körülbelül Korfu 

várossal átellenben, a túlsó parton 

keresendő. Pelekas és Vatos között van. 

Közöttük kb. félúton, a Glyfada elágazás 

környékén kell figyelni az út menti 

táblákat, ami jelzi, hogy merre kell 

Mirtiotissa beachre lehajtani. Ha Pelekas 

felől jövünk, balra, ha Vatos felől, jobbra 

lesz. Ne rendes útjelző táblát keressünk!! 

Egy színes, képes-feliratos tábla jelzi, 

egy fa törzsére rögzítve, merre menjünk! 

Onnan egy ideig földút visz tovább. 

Jócskán előre lehet menni, lassan az 

erdei úton, majd kifelé a tenger felé, de 

amikor kezd az út erősen lejteni, 

mihamarabb parkoljunk le, ahol lehet! 

Onnan még kb 100-200 méter a hátralévő gyalogút a strandig. Készüljetek fel arra, 

hogy ott néhány nudista is megfordul! Ennek ellenére NE hagyjátok ki! Jó 

strandolást! :)) 

  

 

Leírás: Oraveczkati 

Fotó: Schweinitzer Zoltán 
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Korission tó - Gardiki vár 
 

Ritka dolog, hogy olyan szoros közelségben van a tenger, a sivatag, és egy tó 

egymás mellett, mint Korfun. A Korission tóról van szó, melyet tényleg szinte csak 

pár lépésnyi homokdűne választ el a 

tengertől. Északi csúcsánál mindössze 50 

méter a távolság, vagy még annyi sem. A tó 

déli részén sokkal szélesebb a dűnesáv, 

sokkal dombosabb, növényzete is szokatlan, 

részben fenyőfák alkotják. Állatvilága roppant 

gazdag. Több pillangófajta is él itt, teknősök, 

különböző kígyófajok, s bár vize nyáron 

szinte teljesen elpárolog, tavasszal és ősszel 

vándormadarak kedvelt gyülekezőhelye. 

Különösen a Görögországban ritka flamingók kedvelik, de a vadkacsavadászok is 

bőséges zsákmányt találnak itt. A dűnék tövében 

kellemes, homokos strandon frissülhetünk fel. A 

Korission tó és környéke is Korfu 

sokszínűségének egyik bizonyítéka. 

Nagy meglepetésünkre a Korission tó északi 

csücske felé haladva, amely szinte érinti a 

Chalikounas beach-et, az út jobb oldalán, hirtelen 

ránk ijeszt a Gardiki erődöt jelző tábla. És lám, 

tényleg itt van, amit annyira kerestünk. Ha az 

ember a tó felé veszi az irányt, pont a vár mellett megy el. Ott van az, nem bújt el, 

csak tökéletesen összeolvad környezetével.  

 

A Gardiki vár egy a XIII. században épült bizánci 

erőd. Bejáratánál egy közel 400 éves olajfa 

éldegél, tökéletes bizonyítékául a történelem 

halhatatlanságának. Mit 

mondhatnék?  

Ide is el kell menni!  

Leírás: Oraveczkati  

Fotók: Oraveczkati és Slayleigh 
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Kaiser's Throne (a Császár trónja) 
 

Pelekasban, a hangulatos kis hegyi faluban meglátogathatjuk Vilmos császár 

kedvelt tartózkodási helyét, a Császár trónja (Kaiser's Throne) néven ismert kilátót. 

Innen mesés látványban gyönyörködhetünk.  

Megközelítése: Pelekas központjában van egy útelágazás, ahol az út 

balra/egyenesen megy tovább Glyfada felé, jobbra felfelé pedig elérhető a Kaiser's 

Throne. Ki is van táblázva a 

szokásos látványosságokat 

jelző barna-sárga táblával. A 

kereszteződéstől néhányszáz 

méterre (persze emelkedik) már 

oda is érünk. Van néhány 

parkolóhely, és egy 

taverna/szálló is. Kis, 

vadregényes bokrokon 

keresztül közelíthetjük meg, 

vagy egy rácsos kapun át. 

Állítólag gyönyörű innen a 

naplemente, Vilmos császár is 

azért járt ide. 10 éve még vadregényesebb hely volt, mára kiépítették magát a 

kilátó részt korláttal, amitől biztonságosabb egy kicsit. Sajnos a nyugati kilátást 

kicsit a fák takarják, de a többi irányba messze ellátni (pl. Korfu város, Pantokrátor 

hegy). Érdemes felmenni, nem igényel mászást, a parkolótól néhány lépés az 

egész, idősebbek is 

nyugodtan 

nekivághatnak! 

 

Leírás és fotók:Pappan 
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Agioi Deka kilátó 
 

Rengeteg szép kilátóhely van Korfu 

szigetén, sok ilyent az átlag 

útikönyvek meg sem említenek. Az 

egyik ilyen a Korfu várostól délre 

található Ag. Deka felett, egy 

radarállomás mellett található 

kilátópont.  

A hely különlegessége, hogy pazar 

kilátás nyílik Korfu városra, a reptérre, 

a Régi Erődre, az Achilleionra, 

Benitsesre és a görög szárazföldre. A 

radartól párszáz méterrel lejjebb van egy 

sziklakápolna, ahonnan pedig a sziget 

nyugati oldalára nyílik szép panoráma. 

A radarhoz való feljutáshoz autó vagy egy 

erősebb motor ajánlott, mert a csúcshoz 

meredek, szerpentinekkel tarkított út vezet. 

Korfu városából délre Achilleion irányába 

kell indulni, majd Ag. Deka táblát követve 

balra lekanyarodni a főútról. Innen már 

csak felfele végig a gömb alakú radar 

irányába.  Ajánlott a túra előtt tankolni, 

mert a meredek utak nyelik az 

üzemanyagot, viszont nincs benzinkút a 

hegyen. 

 

 

 

 

 



 

Forrás: Korfuról Fórum 
~harmadik kiadás ~ 

50 39 

Miután elkészítettük nyaralásunk egyik legszebb képét a kilátónál, és a nagy 

melegben kellőképpen megszomjaztunk és megéheztünk, ajánlott megállni Agioi 

Dekában az Aretis Place nevű tavernában. A falu közepén egymás mellett két 

taverna is található. Ha az 

ember szemben áll velük, 

akkor a jobb oldali az 

Aretis.  

Átlagos árak, nem átlagos 

választék, viszont 

hihetetlen finom ízek. Az 

ablakon keresztül akár 

végig is nézhetjük, ahogy 

elkészítik a rendelt ételt. 

Életem legjobb tzatzikijét 

itt ettem.                        

Leírás és fotók: Szabjoz 
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Benitses 
 

Eredetileg egy kis halászfalu volt, ma már 

tipikus üdülőfalu. Keresztülmegy rajta a 

part mentén a Kerkyra-Lefkimi főút. 

(Kerkyra kb. 15 perc autóval, a 

buszközlekedés jó és rendszeres.) 

Két részből áll: Régi Benitses és Új 

Benitses. 

Régi Benitses épp a kikötővel szemben 

található, hangulatos utcácskák helyiekkel, 

kis templommal, apartmanokkal, cicákkal. Az út mentén hangulatos park és 

"üzletsor" tavernákkal, üzletekkel, 

kávézókkal, itt még ma is zajlik az élet. 

 Reggelente az út mentén a halászoktól 

vehetünk friss halat. Ebből a városrészből 

lehet felmenni egy kis vízeséshez és Agios 

Dekába is.  A város Kerkyra felőli végén 

van a Kagylómúzeum, ahova szintén 

érdemes elmenni. Itt a tulajdonos saját 

gyűjteményét tekinthetjük meg, mely 

kagylókból, csigákból, korallokból áll. Angol nyelven akár idegenvezetést is tud 

biztosítani a látogatóknak.  

A kikötőből indulnak kiránduló hajók, ezért nem kell bemenni a városba, hogy 

eljussunk a Kék Lagúnába, vagy Paxos és Antipaxos környékére. A városi busz 

végállomása szintén itt Benisesben van, tehát nem vagyunk kötve a zöld buszhoz. 

 Új Benitsesben régebben pezsgett az 

élet, sok bár, diszkó és autókölcsönző 

volt, de az utóbbi években sok hely 

bezárt, így most kissé kihalt az a környék. 

A part aprókavicsos, egynek elmegy, de 

nem a legjobb fürdőhely, inkább menjünk 

más strandokat is felfedezni. 

Leírás: Pappan, Mária aki imádja Korfut 

Fotók: Yogi és Kerkyra 
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Moraitika-Messonghi 
 

A legtöbb utazási iroda ebbe a két üdülőfaluba szervezi az utazásokat. Moraitika és 

Messonghi az évek folyamán teljesen egybeépült, csupán egy keskeny folyó és egy 

körforgalom választja el őket egymástól. Ha a szomszédos tengerpartra vágyunk, 

akkor a folyón átjuthatunk egy kis csónakkal is. (~1 euróért fejenként) Főutcáik 

nyüzsgőek, tele boltokkal, tavernákkal, bérautó cégekkel. Partjuk keskeny, 

homokos/apró kavicsos, lassan mélyülő.  

Messonghi-t inkább az olyan 

turistáknak ajánlom, akik a csendes 

pihenést és kikapcsolódást keresik. 

Messonghiba ritkábban jár a busz, 

de a körforgalomig több busz járat is 

elérhető.  

Az üzletek és szórakozó helyek 

inkább Moraitikán találhatóak. Itt 

zajlik inkább az éjszakai élet is. A kis 

tavernák és bárok mellett a 

tengerparton is találunk számos 

szórakozási lehetőséget. A fő úttól 500 körülbelül méterre található a part. 

Mindkét faluban találunk pékséget, 

ahova naponta szállítják a friss 

kenyeret és a finomabbnál-

finomabb tortákat, süteményeket. 

Reggelente a halászok autójukból 

árulják a frissen kifogott halakat.  

 

Leírás: Mária aki imádja Korfut  

Fotók: www.korfu-nyaralas.hu  

http://messonghibeach.gr 
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Vízi sportok Korfun  
 

Korfun a vízisport kedvelői is bátran hódolhatnak 

szenvedélyeiknek. Egy szomszédos jegyzetünkben 

már írtunk a motorcsónak bérléséről a szigeten, 

most a többi lehetőséget próbáljuk felkutatni, 

javarészt a Korfuról fórumozók személyes 

tapasztalatai, fényképei alapján. Elsőnek Sidarit 

vesszük górcső alá. 

Az egyik hely a városban az Albatross 

Water Sports, a másik a Crazy Shark, 

ahol a legbolondabb vízi bohócságokra 

fizethetünk be. A Crazy Sharknál előny, 

hogy ki van írva: "MAGYAROKNAK 

KEDVEZMÉNY", így 2 főre a 

parasailing 50  €, míg máshol 60 €. 

A jetski kivételével Sidariban szinte 

mindenfajta őrült vízisport megtalálható! 

Fly fish, ringos, banánozás, vízisí, motorcsónakos 

ejtőernyőzés, vagyis parasailing, és búvárkodás. Az 

ember 

legtöbbjének 

a magyar 

megfelelőjét 

nem is tudja.  

És persze motorcsónakkölcsönző is van. A 

kivétel nélkül kanárisárgára festett 

csónakokat a Yellow Boat Companynál 

lehet kikölcsönözni. 

Jöjjön inkább pár fotó, az majd mindent 

elárul! Fly fish, magyarul "mindegy minek 

hívom, csak toluljon az adrenalin!" Crazy 

UFO, avagy ringos, találjátok ki, mi is a 

neve valójában.   

A mellékelt fotó 2010-es árakat tartalmaz, 

ezért érdemes bérlés előtt tájékozódni az 

aktuális tarifákról. 
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Motorcsónakbérlés 
 

Sokan nem is tudják, hogy Korfun egy 

motorcsónak bérlése teljesen egyszerű dolog, 

és ezért cserébe a nap végére fantasztikus 

élménnyel leszünk gazdagabbak! Több helyen 

is van lehetőség a szigeten ezt kipróbálni. Az 

egyik, ahol mi is béreltünk, Kalami volt. Kalami 

egy csodálatos kis tengerparti üdülőhely, a 

sziget keleti-északkeleti oldalán, ahol egykor 

Lawrence Durrell lakott, és töltötte 

hétköznapjait. A házat, ahol élt, most is 

megszemlélhetjük, ha követjük Kalamiban a táblát: "The White House tavern". 

Csodálatosan főznek itt, ezt bizton állíthatom, és a kilátás a tengerre és a pici 

stégre, ahonnan elindulhatunk aznapi motorcsónak túránkra, egyedülálló! A 

kölcsönző épp a White House-szal szemben van, így teljesen kényelmesen, szinte 

mindent egy helyen elintézhetünk, bőven megfizethető áron. 

A bérlés folyamata csupán annyi, (a sziget 

szinte bármelyik kölcsönzőjében) hogy 

lehetőség szerint előző nap bemegyünk 

egyeztetni hogy van-e szabad csónak a 

kívánt napra. Másnap kibéreljük, kifizetjük, 

elmegyünk, a nap végén adott időben 

visszajövünk, leadjuk a hajót, és 

élményekben gazdagon próbálunk 

nyugovóra térni. Talán a nyugovóra térés a 

legnehezebb feladat, ilyen fantasztikus nap 

után, a többi viszont garantált! 

A bérlés menete roppant egyszerű. Míg más tengerparti országokban mindenféle 

papírokhoz kötik ezt a procedúrát, Korfun amúgy görögösen oldják meg a dolgot. 

Ez nem jelenti azt, hogy nem törődnek a program pozitív kimenetelével, sőt; 

minden lényeges dolgot elmond előtte a cég alkalmazottja: hogyan kezeljük a hajót, 

mire kell ügyelni (előre menet, hátramenet, motor és vasmacska rendeltetésszerű 

kezelése), merre mehetünk (általában meghatározzák térképen a bejárható 

partszakaszt, amit be kell tartani!) hol kell vigyáznunk, mert sekélyebb a víz 

(például a sziklás partszakaszoknál mindig nagyon oda kell figyelni a sekély vízben 

megbújó sziklákra). A bérlés alkalmával térképet is adnak, a főbb tengerparti 

öblöket fotóval illusztrálva, majd egy próbakör és telefonszám csere után mindenki 

mehet dolgára! :) Fontos, hogy telefont mindig vigyünk magunkkal. Az eddigi 
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tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nem kell ennél több, mindenki megérti, és be 

tudja tartani, még az is, aki csekély angoltudással rendelkezik.  

Mi fantasztikus napot töltöttünk Kalamitól északra és délre, Kassiopitól egész 

Barbati-ig! (De más fórumozó már kalandozott Paleokastritsa és környékén is, ami 

szintén gyönyörű!) Közben mindenhol kikötöttünk, ahol csak tetszett, ahol szó 

szerint a madár sem járt, vagy csak a madár, ezer kabóca társaságában. Élveztük, 

hogy az öböl abban a pillanatban csak a miénk, addig vagyunk, ameddig csak 

akarunk, senki sem zavar.  

Mindez nem került többe nap végén, mint 110 

€-ba négyünknek benzin használattal és 

biztosítással együtt, szerintem nem sokan 

döntenek úgy, hogy kihagynak egy ilyen 

programlehetőséget. (6 fős csónak bérlése 

esetén 120-130 € környékén mozognak a  

költségek. – Ez természetesen kölcsönző és 

benzinfogyasztás függő is, de nagyságrendileg 

ezekkel az árakkal érdemes kalkulálni.) 

A szigeten jópár helyen alkalom nyílik 

ugyanezt kipróbálni, hasonló áron. A mi 

esetünkben, ez egy 15 LE-s, 

kormánykerekes, 5 személyes, mindenféle 

biztonsági felszerelésekkel, napellenzővel 

ellátott motorcsónakot jelentett. Tökéletes 

volt! Nincs helye semmi pániknak, tessék 

kipróbálni!:-) 

 

   Leírás és fotók: Oraveczkati, Slayleigh, Szabjoz 
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Autóbérlés kisokos 
 

Az általam követett utazási fórumokon rendre visszatérő kérdés az autóbérléssel 

kapcsolatos kérdések, problémák és bizonytalanságok. Nekem szerencsére volt 

módom most már elég sokszor, több országban is autót bérelni, ezért azt 

gondoltam veszem a bátorságot, és egy afféle kisokost összeállítok ezzel 

kapcsolatban. 

Fontos megjegyezni, hogy ez csak afféle sorvezető: ebben a témában elég sok az 

ilyen-olyan kivétel, az egyedi eset és cég, tehát alábbiak nem lesznek egyértelmű 

kizárólagosságok, szabályok. 

A számunkra leginkább megfelelő cég kiválasztása érdekében érdemes olvasgatni 

bérlés előtt különféle review-oldalakat, de pl. a tripadvisoron is gyakran vannak 

ajánlott/nem ajánlott autós cégek megemlítve a vonatkozó oldalakon. 

 

Mire figyeljünk átvételkor, indulás előtt?  

Semmiképpen se mulasszuk el átvételkor átnézni 

az autót. (különös tekintettel a gumikra, alvázra, 

szélvédőre, melyekre biztosításilag is rendre 

különleges szabályok vonatkoznak) és felhívni az 

átadó figyelmét is rá, hogy észleltük ezt vagy azt. 

Fontos ellenőrizni indulás előtt az 

üzemanyagszint-jelzőt is, hogy tényleg ott áll-e, 

ahol a szerződés szerint állnia kell. Görögországban - kis, helyi cégtől bérelve az 

autót - ritkán kapunk újszerű járgányt. 

Cserébe viszont rendkívül könnyű és 'maceramentes' az ügymenet és viszonylag 

olcsó az ár. 

Hol érdemes bérelni? 

A különféle autóbérlős brókercégek oldalát érdemes böngészni és rajtuk keresztül 

igényelni az autót. Az oldalaik felépítése egyszerű, hasonlítanak is egymásra, 

könnyű eligazodni rajtuk. Valamint érdemes a helyi kölcsönzők weboldalaira is 

rákeresni, mivel ezek a cégek sokszor lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak. 

Mitől teljes egy biztosítás a bérautóra? 

Ez szokott lenni az első és legfontosabb kérdés (okkal-joggal persze). 

A legtöbb cég és legtöbb oldal azt ígéri már a főoldalán is, meg aztán egy konkrét 

keresés esetén a bérlési feltételeknél is (melyek hallgathatnak angolul terms and 

conditions vagy rental conditions nevekre is), hogy teljes biztosítással (full 

insurance) adják az autót és a feltüntetett árban már ezt láthatja a tisztelt 

http://2.bp.blogspot.com/-oA9TdCMUS_c/UZsizIV_f1I/AAAAAAAAEO0/C2KvHwBjMjA/s1600/P1070886.JPG
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felhasználó. 

A full insurance nem önrész-mentességet jelent. Hanem azt, hogy az autón 

(magyar fogalmakkal élve) nem csak kötelező biztosítás van hanem casco 

biztosítás is-ettől teljes, ettől full. Angolul e két fogalom: a kötelező neve third party 

liability, a casco-é pedig CDW (Collision Damage Waiver). 

Ám, éppen úgy ahogy nálunk sem, a casco nem jelent eredendően 100%-os 

anyagi védettséget: van valamekkora önrész, melyet (itthon) úgy szoktak a 

biztosítók meghatározni, hogy mondjuk a kár 10%-a de min. 100.000 Ft. No, éppen 

így megy ez jellemzően másutt is, és ez az önrész az, amit befoglalnak a 

hitelkártyánkon foglaláskor-de ettől még korrektnek mondható a cég tájékoztatása, 

hogy teljes biztosítást kínál. 

Előfordulhat azonban olyan hely és cég is, ahol a full insurance tényleg önrész 

mentes biztosítást jelent- de nem ez a jellemző, ne erre készüljünk - aztán ha 

mégis úgy van az adott helyen, akkor az pozitív fejlemény :). 

 

Néhány helyen lehetőség van egy kiegészítő 

biztosítás megkötésére is, a teljes biztosítás 

mellé. Ennek megléte esetén bármi kár 

keletkezik az autóban, az minket nem érint, a 

bérbeadó intézi a dolgokat (nem árt észben 

tartani azonban, hogy annak ellenére, hogy nincs 

anyagi felelősségünk, bérautóval történő 

káresemény esetén feltétlenül rendőrt kell hívni 

és hivatalos papírhoz kell jutni!). 

E kiegészítő biztosítást eléggé szerteágazó módon nevezgetik el az 

autókölcsönzők: pl. FDW (Full Damage Waiver), super CDW, vagy egyszerűen 

csak annyit írnak, hogy no excess. 

Még egy lényeges gondolat az önrész mentességhez: Ez rendre nem terjed ki pl. 

az üvegkárra, a gumira, az alváz sérüléseire. Ezt úgy kell érteni, hogy ha valaki 

nekünk jön, megtörik az autó és emellett betörik az üveg is, akkor kompletten ezt is 

téríti a biztosító (ugye: önrész mentes biztosítás esetén az egészet, normál 

biztosítás esetén pedig az önrész feletti részt), nem fogja senki sem keresni rajtunk 

az üvegkárra kötött biztosítást. De ha kapunk pl. egy defektet, akkor azt akkor is 

nekünk kell megjavítani ha van nullázónk. 

Forrás: Geodo1 

Teljes leírás: http://maszekutazos.blogspot.hu/2013/08/az-autoberlesrol-ugy-altalaban_22.html 

 

 

http://maszekutazos.blogspot.hu/2013/08/az-autoberlesrol-ugy-altalaban_22.html
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Hajókirándulás Korfuról: Paxos és Antipaxos 
 

Ha valakinek van ideje, kedve, de főleg ereje egy tartalmas, Korfun eltöltött hétbe 

beékelni még egy felejthetetlen napot, tegye meg, és fizessen be egy Paxos-

Antipaxos hajókirándulásra. Paxos és Antipaxos két kisebb sziget Korfu alatt. 

Elképesztően szép strandjaival ámulatba ejt minden arra tévedő turistát! 

Biztos, hogy az utazási irodánál is, 

amellyel Korfura utaztunk, indítanak 

ide kirándulást, de ha az időpontot 

nem sikerül velük egyeztetni, simán 

menni fog, ha Korfu város, Lefkimi, 

vagy Kavos kikötőjében vesszük meg 

a jegyeket. Az idei tapasztalatok 

szerint árban nincs különbség az 

irodánál befizetett vagy saját 

szervezésben megoldott Paxos-

Antipaxos kirándulás között. 

A szervezett hajókirándulás ára 40 

€/fő körül mozog, ebben az árban az 

ebéd is benne foglaltatik! 

Korfu város kikötőjéből szárnyashajó 

indul, mellyel saját szervezésben is ellátogathatunk Paxosra. ~ 40 €/fő az oda-

vissza a jegy ára. A szárnyashajó Korfu város és Paxos között közlekedik, jegyet 

pedig a régi kikötővel szemben lévő irodákban bárhol lehet venni, ahol ki van írva: 

Flying Dolphin. A hajó Gaios új kikötőjében köt ki (ez kb 1 km-re van Gaiostól), 

Indulási időpontok: http://www.paxos-greece.com/passenger-ferry-times.htm 

Maga Paxos nagyon pici, autóval 30-40 

km/órás tempóval fél óra alatt bejárható. 

Három nagyobb települése van: Gaios, 

Lakka és Loggos. Ha Loggoson töltünk el 

hosszabb 

időt, 

könnyedén 

elérhetők a 

Levrecchio, 

a Marmari, 

és Kipiadi 

beachek. 

http://www.paxos-greece.com/passenger-ferry-times.htm
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Mindegyik csodálatos kis öböl! 

Loggosban egy utazási iroda-félében (nem 

lehet eltéveszteni) érdemes kérni térképet - 

ingyenes és nagyon részletes. Paxos nem egy 

bulis vagy nyüzsis hely, inkább annak 

ajánlom, aki szereti a rejtett 'ékszereket', 

természeti kincseket, a csendet, a 

nyugalmat és valami igazán különlegeset 

keres. ;) Paxos egyik legszebb, ha nem a 

legszebb természeti képződménye a 

Tripitos Arch, mely a sziget délnyugati 

részén található. Hatalmas sziklaboltív, 

melynek lábát a tenger ostromolja 

folyamatosan. Gyalogösvény is vezet oda, 

melyet csak a bátrabbaknak ajánlunk 

kipróbálásra, sőt, szeles időben még nekik 

sem!  

 

 

Paxos a búvárkodás szerelmeseinek is kedvenc helye. Gazdag élővilágával 

minden évben vissza-vissza csábítja vendégeit. 

Lakkán például nyüzsögnek a lepényhalak, van kicsi és nagy is, minden percben 

látni őket! :) 

         

          Leírás és fotók: Mimmok, 

Tengerisün, Szekery, Oraveczkati 
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             < Paxos, Levrecchio beach 

  

  

 

  < Paxos, Marmari beach 

  

  

< Paxos, türkizkék tenger 

Loggos mellett 
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Ünnepek – Húsvét Korfun 
 

 A húsvét a görög ortodox naptár legfontosabb 

ünnepe, a korfuiak pedig igazán megadják a 

módját az ünneplések – nem csoda, hogy egész 

Görögországból a szigetre özönlenek ilyenkor a 

belföldi turisták, hasonlóan ahhoz, ahogy mi, 

magyarok Hollókőre megyünk húsvétolni. A görög 

húsvét többnyire – de nem mindig – egy-két héttel 

a katolikus húsvét után van (2013-ban például öt 

héttel utána, május 5-én volt), ami tavasszal 

rengeteget jelent: ilyenkorra az Esplanade fái 

fehér és rózsaszín virágokba burkolóznak, és a 

levegő tele van a megújult élet illatával. 

 

 

A nagyböjtöt lezáró nagyhét első fele 

előkészületekkel, bevásárlással és 

misékkel telik. Nagypénteken kezdődik 

az igazi fesztivál: ez a temetés napja, 

amikor minden egyes templom 

körmenetet szervez az epitáfiummal. 

Ez egy nagyobb vászonra hímzett 

vagy festett ikon, amelyet egy 

virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal és 

füstölővel rogyásig díszített asztalkára terítenek és így körbejárják a várost: elöl az 

ikon, ami a keresztről levett halott Jézust ábrázolja, mögötte a templom elöljárói, 

cserkészek, kis- és nagyobb iskolások és a rezesbandák. Korfun templomból és 

rezesbandából is igen sok van, így a városban különös gonddal kell megszervezni 

mind a felvonulók és zenészek beosztását a körmenetek között, mind pedig az 

egyes körmenetek pontos útvonalát és időzítését, hogy a szűk, velencei jellegű 

utcácskákon lehetőleg ne gabalyodjanak egymásba.  

A következő napon, nagyszombaton történik talán a legtöbb esemény, ami minket 

érdekelhet. Délelőtt kilenckor kezdődik a Szpiridon-körmenet: Korfu védőszentjének 

temploma tart felvonulást, ahol nem csak a megszokott ikont viszik körbe, hanem a 

néhai szent földi maradványait tartalmazó díszes ereklyetartót is. 
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Szent Szpiridon tisztelete ma is töretlen a szigeten: amerre elhalad a processzió, 

ott nagymamák, kismamák, gyerekek, jámbor tanító nénik és szegecselt bőrruhás 

rockerek egyaránt leveszik a fejfedőjüket és buzgón hányják a keresztet. Mintegy 

másfél óra, mire a szent visszaér a róla elnevezett templom szentélyébe és 

nyugovóra térhet. Jól tesszük, ha ekkor 

kiiszkolunk a templom mellől, egy minél 

tágasabb térre, lehetőleg a Liston mellé. A 

legjobb hely talán a Voulgareos és a 

Kapodistriou sarka, vagyis az Esplande 

város felőli oldala. Nem sokkal tizenegy 

előtt a rendőrök elkezdik terelgetni az 

ekkorra már óriásira dagadt tömeget. 

Több tízezer embert kell a házaktól 

biztonságos távolságra tolniuk, tehát nem 

lenne kis munka, de szerencsére a 

közönség partner ebben. Mindenki tudja ugyanis, hogy most tényleg 

szerencsésebb a házaktól néhány méterre állni, mert most következik a korfui 

húsvét egyedülálló mutatványa, amit jobb 

biztonságos távolból figyelni. 

Pontban tizenegy órakor megszólal a templom 

harangja, jelezvén az első újjászületést. Ekkor a 

derék korfui polgárok, akik néhány perce még 

jámboran fejet hajtottak Szent Szpiridon előtt, 

egészen különleges úton engedik szabadjára az 

érzelmeiket. A harangszó a csak Korfura jellemző 

cserépdobálás kezdetét is jelzi, és ahol az előbb még 

az ünnepi menet zajlott, ott most kancsók, köcsögök, 

amfórák és mindenféle cserépáru puffannak a 

járdára, a tömeg lelkes biztatása és 

tetszésnyilvánítása közepette. Az előző napokon az 

egész szigeten árulták az erre szolgáló 

fazekastermékeket, az ujjnyi, aprócska 

vázától az embermagasságú, díszesen 

festett fajanszokig. A nagyobb példányokat 

hosszan billegteti a párkányon a gazdája, 

ezzel hergelve a tömeget, akik a végén, 

mikor végre földet ér az edény és hangos 

csörömpöléssel tízezer darabra szakad, 

megtapsolják a mutatványt.  
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Mikor vége a cseréphajigálásnak, a tömeg ráveti magát a 

maradványokra, mert a cserepek szerencsét hoznak. Én 

persze felvilágosult emberként nem hiszek a 

babonákban, de azért nekem is van otthon néhány 

darab, biztos, ami biztos. 

Este, jóval sötétedés után a tömeg ismét gyűlni kezd az 

Esplanade-on, és nem sokkal éjfél előtt már vagy 

ötvenezren vannak (ezt ahhoz mérd, hogy összesen 

százezer lakosa van a szigetnek). Lassan elhalkul a 

tömeg moraja, kialszanak a fények, és akkora az izgalom 

és a feszültség, hogy neki lehet támaszkodni. A sötétben 

a püspök és a vezető papok szinte észrevétlenül megérkeznek, katonák és a város 

vezetőinek kíséretében. Egy rövid szertartás következik, részlet egy evangéliumból 

és néhány ima, majd pontban éjfélkor a püspök bejelenti Jézus győzelmét a halál 

felett: Krisztus feltámadt! (Hrisztosz aneszti!) Az egész böjti időszak és a nagyhét 

csúcspontja ez a pillanat, ezt vezette fel a sok esemény, erre várt a tömeg a téren. 

Erre a jelre megszólalnak a harangok és az erőd 

ágyúi, tűzijátékkal lövik az éjszakai eget, a téren 

az emberek pedig boldogan üdvözlik egymást a jó 

hírrel: Krisztus feltámadt!, amire a szabványos 

válasz a Valóban, feltámadt! (Alithosz aneszti!). 

Mindenki meggyújtja a gyertyáját, amit a 

templomból hozott magával, egymásnak adják a 

lángot és a fény csöndesen betölti a teret. Lassan 

ismét feloszlik a tömeg és csöndben hazamennek 

a népek, gondosan őrizve a gyertya lángját, hogy 

otthonra is jusson a szent fényből. A nap utolsó 

tevékenysége a húsvéti böjt megtörése: pirosra festett tojást esznek kései vacsora 

gyanánt, jelképesen véget vetve a szenvedésnek. 

Ez azonban csak afféle előétel, étvágygerjesztő a másnapi ünnepre. Húsvét 

vasárnapján ugyanis minden házban bárányt sütnek nyárson, faszén parazsán 

lassan forgatva, fűszerekkel kenegetve, és közben persze az összegyűlt 

rokonsággal beszélgetve. A legnagyobb családi ünnep ez, talán a mi 

karácsonyunkhoz hasonlítható, abban is, hogy ilyenkor összegyűlik az egész 

família: szerte Görögországból hazalátogatnak húsvétkor a messzire szakadt 

családtagok, és a közösen megsütött és elfogyasztott báránnyal ünneplik az 

újjászületést.        

Leírás: Yogi  

Fotók: Kerkyra,Qwer1234 és internet 
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Utazás autóval 
 

Díjak: 

o Az árak tájékoztató jellegűek. Minimálisan évről-évre változhatnak! 

o Szerbiában kártyával és euróval is lehet fizetni (kb: 330+240+730+190 RSD)  

o Makedóniában kártyával és euróval is lehet fizetni (kb: 4 EUR összesen)  

o Görögországban készpénzes fizetést fogadnak csak el. (kb:1,2+2,4+2,4 és 2,4 

EUR volt a díj. – de ez az új fizetőkapuk számától függ.) 

Menetidő: 

Várakozások, pihenések és a komp menetideje (1,5-2 óra) nélkül számítva átlag 

14-15 óra alatt teljesíthető az út. 

 

Szerbiában és Macedóniában:  

o nem szoktak fölöslegesen kekeckedni a rendőrök, határőrök (de a kirívó 

szabálysértéseket, nagyobb gyorshajtást ott sem tűrik el!) 

o nem szokták kérni a nemzetközi jogsit 

o a fizetőkapuknál, és minden komolyabb kúton elfogadnak bankkártyát 

o jó minőségű üzemanyagot lehet tankolni (a nagyobb, modern külsejű kutakon 

biztosan) 

o Érdemes Belgrádon keresztülmenni, mert gyorsabb mint az új elkerülő 

szakasz. 

  

Viszont: 

o a macedón határon legtöbbször kérik a kötelező biztosítás zöld igazolólapját 

o elméletileg kötelező az égőkészlet, tűzoltó készülék, az utasok számával 

megegyező láthatósági mellény  és vontatókötél.     

o ha nem valamelyik utazó nevén van az autó érdemes vinni egy kölcsönadási 

igazolást, főleg a magyar határőrök szokták kérni 

o a macedón fizetőkapuknál nem fogadnak el fém euróst, de papírt igen. 

Denárban adnak vissza és elég jól váltják. 

o Szerb szakaszon   Vranje  környéke  erősen épül,  sok tereléssel  lassú 

szakaszokkal...  De a határ előtti 20km-es  szakaszt átadták  végre. 

o benzinkutakon hivatalosan nem lehet euróval fizetni, ha nem akarsz 

meglepetést érdemes előre megalkudni ebben az esetben! 

o A görög fizetőkapuknál viszont csak kp. euróval lehet fizetni 

 

Az út:  

Budapest (M5) – Röszke – (E75) NoviSad – Belgrád – Nis – Kumanovo – Egnatia 

Odos (E90) Kozani – Ioannia - Igoumentisa 
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Részletes útleírás Görögországba utazóknak: 

Szekeres István részéletes útleírása az alábbi linken olvasható. (Ezúton is nagyon 

köszönjük neki, hogy évente friss információkkal látja el az utazókat.) 

http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-

_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/ 

 A görög határ után folytatódik a jó út és a forgalom is kicsi. Thesszaloniki előtt kell 

rátérni az E90-es autópályára, Egnatia Odos-ra, Kozani felé.  

Az E90-es autópálya véget ér Igoumenitsánál. Ha bementek a városba akkor a 

Kerkyra-ba/Corfu-ra induló kompot keressétek majd. Két kikötő van, de csak az 

egyikből indulnak a Korfui kompok. Jól ki van táblázva, meg fogjátok találni.  

Aktuális komp árak:  

Igoumentisa – Kerkyra: 10 eur/fő, 40 Eur/autó 

Igoumentisa – Lefkimmi: 6,5 eur/fő, 26,40 Eur/autó 

http://www.corfu-kerkyra.eu/html/english/timetable.htm 

Forgalmas napokon és ünnepnapokon Röszke helyett Tompa felé érdemes  kerülni. 

Harmadik opció lehet még Ásotthalom, de ez a kisebb határátkelő csak 07:00 – 

19:00-ig van nyitva. 

Forrás: 

Autóval Görögországba topik: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9021260 

Szekeres István útleírása: http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-
_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/ 

Valamint Éhesló és Kerkyra fórumtársak információi és Slayleigh fotója alapján. 

 

http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/
http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/
http://www.corfu-kerkyra.eu/html/english/timetable.htm
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9021260
http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/
http://www.utikalauz.hu/del-eu/szekeres_istvan_-_stevie_szerbian_macedonian_at_gorogorszagba_-_2015/
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Mellékletek 

Térképek 

 

Nagyítható változat a weben: http://szabomihaly.hu/map/cfu_map_level_1.jpg 

http://szabomihaly.hu/map/cfu_map_level_1.jpg
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Kerkyra város térképe: 
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Térkép a tömegközlekedéshez: 
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Paxos térképe: 

 

 

 

 


