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De Odys see Reis gids Corfu (Kor foe) laat je ken nis ma ken met een eiland vol
groene val leien, ein de loze stran den, fraaie palei zen, ver bor gen kloos ters en
schil der ach tige dor pen. Kérkira, de monu men tale hoofd stad, is een mix van
Vene ti aanse, Britse Franse en moderne Griekse invloe den. De stad is rijk aan for ‐
ten, musea, ker ken en her in ne rin gen aan het antieke Corfu.
Corfu is na Kreta, Kos en Rho dos het drukst bezochte Griekse eiland. Het toe ‐
risme beperkt zich tot enkele plaat sen langs de kust waar door het op een groot
deel van het eiland nog rela tief rus tig is. De popu lair ste bad plaat sen lig gen langs
de noord- en oost kust van Corfu, ten noor den van Kérkira, de hoofd stad van het
eiland.
De oude bin nen stad prijkt op de Unesco Werel derf goed lijst. De geschie de nis van
de stad gaat terug tot de 8ste eeuw v. Chr. Kérkira ligt stra te gisch bij de ingang
van de Adri a ti sche Zee. Vier eeu wen lang deden de for ten dienst om de mari ‐
tieme han dels be lan gen van de Repu bliek van Venetië tegen het Otto maanse Rijk
te ver de di gen.
Corfu is een groen eiland en biedt wan del- en fiets lief heb bers vol doende uit da ‐
gin gen. Het rus tige bin nen land biedt onver wachte ont moe tin gen met eiland be ‐
wo ners die bezoe kers gast vrij ver wel ko men in een tra di ti o neel kafenío of
taveerne waar tra di ti o nele gerech ten nog niet ver dron gen zijn door fast food.
 
Met deze Odys see Reis gids kun je gebaande én onge baande wegen ver ken nen.
Odys see gid sen ken mer ken zich door een eigen tijdse beschrij ving van de ste den
en stre ken die je bezoekt. Natuur lijk: ker ken, kas te len en musea komen uit ge ‐
breid aan bod, maar ook afge le gen dor pen, ver ge ten baaien en stille natuur ge ‐
bie den.
Wij wen sen je veel ple zier met deze Odys see Reis gids!
 
Bartho Hen drik sen en Leo Plat voet
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips heb ben over hotels, pen si ons, res tau ‐
rants en der ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odysee- reisgidsen. nl
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De grillige westkust van Corfu

Corfu of Korfoe (Grieks: Κέρκυρα, Kérkira) is het noordelijkst gelegen Griekse
eiland in de Ionische Zee. Het behoort met Lefkáda, Kefaloniá, Itháka,
Zákinthos en enkele kleinere eilanden tot de Ionische Eilanden. Het eiland
ligt in de Adriatische Zee vlak voor de kust van Albanië en het Griekse vaste‐
land. Corfu is lang en smal van vorm. Het wordt smaller naar het zuiden en
het buigt oostwaarts naar de kust van Epirus. Het is geografisch in drie delen
verdeeld door twee bergruggen. Het noordelijke gedeelte is het meest berg‐
achtig; de Pantokrátor (906 m) is de hoogste berg van Corfu. In het middelste
gedeelte het vruchtbaarste en dichtstbevolkte deel van het eiland, wisselen
heuvels en laagvlaktes elkaar af. De hoogste punt is de Ág. Déka (576 m). Het
zuidelijke gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit laagland bestaat, uitgezonderd
de beboste Chlomós-heuvel (330 m). Het is het saaiste deel van Corfu en
agrarisch het meest ontwikkeld. Opmerkelijk is het grote Korissíon-meer, dat
door een duinlandschap wordt afgeschermd van de zee.

De 271 km lange kust lijn is zeer geva ri eerd. De west kust is rot sig, de noord- en
oost kust zijn vrien de lij ker. Er zijn twee grote baaien: de Cor fu baai ten noor den
van de hoofd stad en de Lefkímmi baai aan de zui de lijke oost kust. Vele klei nere
sie ren de west kust. De ron din gen in de rots kust wor den gevormd door kapen
zoals Akr. Ág. Eka teríni, de noor de lijk ste punt, Akr. Asprókavos in het zui den en
Akr. Lefkímmi in het oos ten.
Corfu is omge ven door kleine eilan den. Vaak bestaan ze uit niet meer dan enkele
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rot sen, maar de legen des vin den er een vrucht bare bodem. Zo heeft het eiland
Graviá voor de baai van Aríllas, zijn naam te dan ken aan het Feni ci sche schip
dat, nadat het Odys seus de weg had gewe zen, door Posei don uit wraak in steen
ver an derd werd. Pon ti konísi wordt gezien als het eiland van Odys seus. Ten
noord wes ten van Corfu lig gen de Dia pon ti sche eilan den, ten zui den Paxí en
Antípaxi.
Corfu heeft een opper vlakte van 592 km² en telt circa 104.000 inwo ners, van wie
onge veer een derde in de gelijk na mige hoofd stad woont. Naast het toe risme is,
zoals op elk Grieks eiland, de klein scha lige land bouw het belang rijk ste mid del
van bestaan. Olij ven, drui ven, honing zijn de belang rijk ste pro duc ten.

Grie ken land is sinds 1986 bestuur lijk opge deeld in der tien regio’s ( periféria).
Corfu behoort tot de regio Ioni sche Eilan den (www. pin. gov. gr). Sinds 2011 is de
regio onder ver deeld in vijf klei nere regi o nale een he den: Corfu, Lefkáda, Kefa ‐
loniá, Itháka en Zákinthos. Het bestuurs cen trum van de regio is geves tigd in
Kérkira. Corfu vormt samen met de eilan den Othoní, Mathráki en Erikoúsa één
gemeente. Aan het hoofd van het gemeen te be stuur staat een geko zen bur ge ‐
mees ter. De zui de lij ker gele gen eilan den Paxí en Antípaxi beho ren ook tot de
regi o nale een heid Corfu, maar vor men zelf stan dige gemeen tes.

De naam Corfu
Kérkira wordt vaak genoemd in de Griekse mythologie. De naam is afge‐
leid van de nimf Cercira. Zij was de dochter van de riviergod Asopos. Posi‐
deon, de god van de zee, werd verliefd op haar en bedreef met haar de
liefde op het eiland.
De meer recente naam Corfu is een verbastering van korifí, naar de ‘top’
van de heuvel waarop de Byzantijnen een kasteel bouwden. De naam
Kérkira wordt alleen in Griekenland gebruikt; voor de rest van de wereld
staat het eiland bekend als Corfu.

Bestuur

Corfu in de Odyssee
In de Odyssee spoelt de held Odysseus als schipbreukeling aan op Corfu.
Hij wordt wakker door het gelach van de beeldschone prinses Nausikaä
en haar vriendinnen die kleren wassen in een nabijgelegen rivier. Ze
brengen hem naar het paleis van haar vader en nadat hij zijn identiteit
aan Alkinoös, koning der Faiaken, heeft onthuld, krijgt hij een schip om
hem veilig terug te brengen naar Ithaka. Tijdens de terugreis wordt het
schip door Posideon die nog steeds boos is omdat Odysseus’ mannen
zijn zoon Polyphemus hadden blindgemaakt, verandert in een steen‐
klomp, het huidige eilandje Pontikonísi.
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Oude fort in Kérkira

Moní Pantokrátor
Paleokastrítsa

Afiónas
Kanakádes
Mármaro
Longós (Paxí)
Antípaxos

Kardakí-tempel in Kérkira
Museum voor Aziatische kunst in
Kérkira
Folkloristisch Museum in
Sinarádes

Panagía Antivouniotissa
Ág. Jason en Ág. Sosipátroskerk

Oude Fort in Kérkira
Achílio
Angelókastro

Pantokrátor-gebergte
Olijfboomgaard bij Paramónas

Glifáda
Ág. Spirídon
Ágnos
Perouládes
Chalikaounas
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Binnenplaats klooster Pantokrátor

Eenzame kloosters

Einde-van-de-wereld-gevoel

Sporen naar het verleden

Byzantijnse kerken met fresco’s

Paleizen, kastelen en vestingen

Overweldigende natuur

Gouden zandstranden
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