
Welkom op
Corfu!



Hartelijk Welkom
Beste Corendon gast,

Namens Corendon, ons lokale agentschap Corcyra Travel Services en uw accommodatie heten wij u van harte welkom op 

Corfu

Om u wegwijs te maken, hebben wij dit informatieboek met zorg voor u samengesteld. U vindt hierin veel nuttige en leuke 

informatie over Corfu.

Tijdens uw verblijf bezoeken wij meerdere malen per week uw accommodatie of de naastgelegen accommodatie. De dagen 

en tijden staan vermeld op het Corendon informatiebord.

Mocht u vragen hebben, een excursie willen boeken of gewoon een praatje willen maken, kom dan gerust langs. Heeft u ons 

buiten deze bezoekuren nodig of wilt u een excursie/huurauto boeken dan kunt u ons telefonisch bereiken. De telefoonnummers 

staan vermeld op het informatiebord en in uw welkomstenvelop.

Mocht u ons onverhoopt niet kunnen bereiken, neem dan contact op met ons lokale agentschap. De contactgegevens van 

onze lokale agent op Corfu zijn:

 Corcyra Travel Services

 Ethniki Paleokastritsas

 Alykes Potamou

 49100 Corfu

 Tel: 0030-26610 27401 / 2 /3

 Fax: 0030 22610 338432

         Email: Info@corcyratravel.gr

Wij verzoeken u vriendelijk om dit informatieboek te laten liggen bij de receptie. Zo hebben vele andere Corendon gasten ook 

plezier van dit boek.

Wij wensen u een hele fi jne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Uw Corendon reisleiding
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Corfu
Corfu, met een kustlijn van 592 km, is na Kefalonia het grootste Ionische eiland. De Ionische eilanden zijn, in tegenstelling tot 

de Egeïsche eilanden, rijk aan water. Daarom wordt Corfu ook wel de Groene Smaragd van Griekenland genoemd. Het eiland 

is 93 km lang, heeft in het noorden een breedte van 28 km en het smalste deel in het zuiden is 3,5 km breed.

Corfu is het meest toeristisch van de Ionische eilanden, maar na Kreta ook het eiland met de meeste landbouw. De 

olijfboomgaarden die u op het eiland ziet zijn ten dele ruim 700 jaar oud!

De meeste inwoners die ‘s zomers in het toerisme werken, helpen in de winter met het oogsten 

en verwerken van de olijven. De meeste olijven worden niet gebruikt om te nuttigen, maar 

worden verwerkt als olijfolie. Er is geen industrie op het eiland.

Er is een grote variatie in het landschap tussen het noorden en het zuiden en tussen het 

oosten en het westen. Het noorden is bergachtig met steile kusten, waaronder 

zich kleine stranden bevinden die meestal alleen per boot bereikbaar 

zijn. Hier is ook de hoogste berg van het eiland, de Pantokrator met 

een hoogte van 906 meter, gevestigd. De westkust kent mooie 

zandstranden, de oostkust is vrij vlak en heeft voornamelijk 

smalle kiezelstranden. Het zuiden kent vele stroompjes en 

riviertjes, maar deze zijn in de zomer vaak uitgedroogd.
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Algemene Informatie
ECONOMIE

Corfu profi teert economisch voornamelijk van het toerisme en de olijfteelt. Belangrijk is de export van olijfolie. Corfu heeft 

het grootste deel van de 4 miljoen olijfbomen te danken aan de Venetianen die de bomen destijds hebben geplant. Jaarlijks 

bezoeken ruim een miljoen mensen Corfu, waaronder veel Italianen, voor wie Corfu natuurlijk op relatief korte afstand ligt. 

Meer dan 50% van de bevolking is werkzaam in het toerisme. De meeste 

hiervan werken ‘s winters in de olijf-industrie. Verder zijn er veel appel- 

en citroenboomgaarden en eindeloze vlaktes met wijngaarden. De 

visserij neemt slechts een klein deel van de economie voor haar 

rekening.

BEVOLKING

Het eiland heeft 120.000 inwoners en is naar Griekse 

maatstaven dicht bevolkt. De inwoners van Corfu noemt 

men Corfi oten.

NAAMDAG

De naamdag van een persoon is de gedenkdag van de heilige. 

Tijdens de doop, de zogenaamde doopnaam, zijn de Orthodoxe 

Grieken vernoemd naar de heilige. De gedenkdagen van heiligen vallen 

in het algemeen op hun sterfdag. Het vieren van de naamdag is doorgaans 

belangrijker dan het vieren van de geboortedag/verjaardag.  
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Religie & Mythologie
In Griekenland staan veel kloosters, kapellen en kerken. Er bestaat een vrijheid van godsdienst en toch heeft de Grieks-

Orthodoxe kerk er bijna het alleenrecht. Als men aan een Griek vraagt of diegene orthodox is, is die vraag voor een Griek 

bijna hetzelfde als men vraagt of diegene Grieks is. De orthodoxe kerk is nog altijd invloedrijk. Offi cieel zijn de kerk en de staat 

gescheiden, maar door de historische gebeurtenissen speelt de kerk nog steeds een belangrijke rol. 

Burgerlijke en kerkelijke huwelijken zijn thans voor de wet gelijk, maar bijna elk kind 

wordt gedoopt in de kerk. De zondagsdienst wordt in Griekenland ook nog steeds druk 

bezocht, met name door vrouwen die de dienst ook gebruiken om elkaar te ontmoeten. 

Een dienst duurt drie uur, maar weinig Grieken blijven de volle drie uur. Men loopt vaak 

naar buiten om daarna weer even naar binnen te gaan. De ouderen die op het 

platteland wonen slaan nog steeds een kruisje als ze langs een kerk lopen. 

Er hoeft geen kerkelijke belasting betaald te worden en men kan bijna 

niet uit de kerk treden. De mannen met hoge hoeden, lange baarden 

en zwarte kleding zijn vaak parochiepriesters. Ze zijn echter niet 

celibatair, maar hebben vaak een vrouw en kinderen en oefenen 

een tweede beroep uit. 

Het hiernamaals is nog steeds erg belangrijk in Griekenland. Een 

overledene krijgt een muntje mee om de veerman Charon te 

betalen. ’s Nachts schijnen op het graf olielampen om de ziel van 

de dode te bewaken en om licht te verschaffen in het hiernamaals.

MYTHOLOGIE

De Griekse mythologie vormde de basis van het geloven en denken van de 

oude Grieken. Voor veel mensen is het een mythologie, maar voor de oude Grieken 

hoorde het bij de religie. De mythologie van het oude Griekenland heeft fi guren voortgebracht die al eeuwenlang worden 

beschouwd als ethische gedragsvoorbeelden. Dit gaf verklaringen voor het onverklaarbare, zoals voor het ontstaan van de 

wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden en de natuurverschijnselen. De mythe vertelt over de daden van goden en 

halfgoden. 

De 12 goden van Olympus hadden vanaf de tijd dat zij over hemel en aarde heersten, hun macht en bevoegdheden verdeeld. 

Dit was naar wens van Zeus, de oppergod. Hun woning was Olympus, de hoogste berg van Griekenland, maar zij daalden 

regelmatig af en voegden zich tussen de mensen om hulp te bieden, te straffen en zelfs om kinderen te verwekken. Hieronder 

staan de belangrijkste goden vermeld:

Zeus  Zeus is de oppergod. Hij is de heerser van hemel en aarde en vader van de goden

Hera  Beschermster van het gezin, vrouw en huwelijk

Athena Athena is de dochter van Zeus. Zij is de godin van de wijsheid, wensen en krijgskunst

Poseidon  De machtige broer van Zeus. Hij heeft macht over de zeeën en aardbevingen, maar hij was 

ook de god van de paarden 

Demeter Godin van de landbouw, oogst en graan en de vier seizoenen

Apollo  God van het licht, de muziek, zon, de schone kunsten en de geneeskunst
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Artemis De dochter van Zeus en zij is de godin van de jacht, de bossen en de maan

Hermes  God van de handel en de orakelkunst, de boodschapper van de goden en begeleider van de 

geest van de overledenen

Aphrodite   Godin van de schoonheid, liefde, vruchtbaarheid en 

de beschermster van fl ora en fauna

Ares   De zoon van Zeus en is de god van de oorlog 

en de twist

Hephaestus God van het vuur en de smeedkunst

Hestia  Godin van de huiselijkheid

   Godin van de schoonheid, liefde, vruchtbaarheid en 

   De zoon van Zeus en is de god van de oorlog 



Bezienswaardigheden
Corfu stad wordt meestal Kerkyra (Kerkira) genoemd en ligt aan de oostkust van het eiland. De hoofdstad van Corfu 

heeft een rijke cultuur en mede hierdoor veel bezienswaardigheden. Het aantal inwoners is ongeveer 50.000, maar in de 

zomermaanden is dit veel meer.

Tot het jaar 1780 was Kerkyra (Kerkira) Venetiaans. De bouwstijl van de stad is veelal Venetiaans. Vanaf het Oude Fort heeft 

u een prachtig uitzicht over de stad. Rondom de Esplanade vindt u een parkachtige omgeving en het prachtige Liston. De 

kerk St. Spiridon staat centraal in de geschiedenis van Corfu. Het Byzantijns museum en de stedelijke kunstgalerie zijn een 

bezoekje waard. Zwervend door de smalle romantische en sfeervolle steegjes kunt u genieten van Kerkyra (Kerkira).

MON REPOS

Op het schiereiland Analipsi werd in 1831 deze neoklassieke villa gebouwd voor de Britse diplomaat Frederick Adam. In 

1864 kwam de villa in handen van de Griekse koning George I. Keizerin Elisabeth (Sissi) was ook te gast in Mon Repos. Mon 

Repos heeft een prachtige grote tuin met een aantal ruïnes van een Dorische tempel die naar 

verluid gebouwd is 500 v.Chr. U kunt Mon Repos, het park en de ruïnes dagelijks gratis 

bezoeken van 08.00 uur tot 18.00 uur. Tegenover de ingang van Mon Repos staan 

de indrukwekkende overblijfselen van Palaiopolis. De toren is een restant van de 

stadsmuren uit de 5e eeuw v.Chr.

STEDELIJKE KUNSTGALERIE (DIMOTIKI PINAKOTHIKI)

De galerie werd pas in 1995 geopend en bevindt zich in de oostvleugel van het 

paleis van St. Michael en St. George. De tuin voor de ingang van het museum 

is bijzonder en sfeervol. In de kunstgalerie vindt u vooral werken uit de 

19e en 20e eeuw. Bovendien zijn er ook middeleeuwse schilderijen 

te bezichtigen. Het schilderij van het Liston Nacht in Corfu uit 1913 

van George Samartzis is vooral iets voor toeristen. De stedelijke 

kunstgalerie is dinsdag t/m zaterdag van 08.30 uur tot 15.00 

uur en zondag 09.30 uur tot 14.30 uur toegankelijk tegen een 

kleine vergoeding.

BYZANTIJNS MUSEUM (MOUSEO VIZANTINO)

In de kerk Panagia Antivouniotissa is een bijzondere collectie 

Byzantijnse kunst te zien uit de 16e eeuw. U kunt hier ongeveer 

100 iconen zien uit de 13e tot en met de 17e eeuw. Het Byzantijns 

museum is van dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 15.00 

uur en op zondag van 09.30 uur tot 14.30 uur geopend.
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LISTON-ESPLANADE

Een van de absolute hoogtepunten van Kerkyra is de Esplanade met boogjes (arcades) bij Liston. Het Liston wordt wel de 

charmantste plaats van de Middellandse Zee genoemd. Hier kunt u uren fl aneren en iets drinken of eten op de vele trendy 

terrassen. Het is een soort algemene ontmoetingsplaats voor inwoners, bezoekers en modebewuste jongeren. De terrasjes 

zitten dan ook vrijwel allemaal vol. De Esplanade strekt zich verder uit dan alleen Liston. Voor 

Liston ligt een cricketveld, dat soms nog wordt gebruikt voor een wedstrijd. In de 

zomermaanden zijn hier voornamelijk meer spelende kinderen te zien. Aan 

de zuidkant van de Esplanade vindt u een open park met een fontein, een 

muziektent en enkele monumenten, zoals de Maitland-koepel. Vanaf 

het dakterras van Cavalieri hotel heeft u echt een prachtig uitzicht 

over de Esplanade en het Oude Fort.

OUDE FORT

Het oude fort met de neoklassieke kerk St. George is een ware 

bezienswaardigheid. Tegen een vergoeding van een paar euro mag 

u het Oude Fort via een verbindingsbrug betreden. Hoogtepunten 

zijn hier de kerk St. George en de tocht naar het hoogste punt van 

het fort. Van hieruit kunt u over heel Kerkyra (Kerkira) kijken.
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zijn hier de kerk St. George en de tocht naar het hoogste punt van 



Steden & Dorpen
BENITSES

Benitses is een van de oudste badplaatsen van het eiland Corfu. Sinds 1980 komen hier al volop toeristen (veelal Engelsen). 

Vooral in de zomermaanden is het hier dus druk. Benitses ligt op 10 kilometer ten zuiden van Kerkyra (Kerkira) en heeft 

doorgaans 1.500 vaste inwoners. Het smalle strand is eigenlijk te klein voor het aantal toeristen dat Benitses bezoekt. De 

hoofdweg naar het zuiden loopt tussen het centrum en het strand door. Benitses ligt vlakbij de 

landingsbaan van het vliegveld en dus zie en hoor je menig vliegtuig langskomen. Voor de 

rust hoeft u hier dus niet te komen.

Langs de kustweg vindt u Romeinse Thermen (Roman Baths). Ooit was dit het privé-

badhuis van een grote Romeinse villa uit de 2e eeuw. Nu kunt u nog slechts drie 

ruimtes bezichtigen. Het mooie mozaïek op de vloer van het oorspronkelijke 

zwembad is niet altijd zichtbaar. Vaak is het afgedekt om slijtage tegen 

te gaan. 

Benitses heeft sinds 1989 een schelpenmuseum. Het is 

een collectie van krabben, sponzen, fossielen, koraal, 

haaientanden, walvisbeenderen en natuurlijk schelpen. 

Inmiddels is het een van de grootste collecties schelpen van 

Europa. U vindt het museum aan de noordzijde van het plein 

aan de haven en het is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 

21.00 uur.

LEFKIMMI

Lefkimmi (Lefkimi) is na Kerkyra (Kerkira) de grootste plaats op Corfu. 

De havenplaats ligt op ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Kerkyra 

(Kerkira) en heeft 4.500 inwoners. Het dorp strekt zich over enkele kilometers 

langs het riviertje Potamos uit. Dit riviertje mondt ongeveer 1.200 meter ten noorden van het 

dorp in zee uit. In de haven liggen veelal vissersboten en rondvaartboten voor excursies. Er is ook een veerbootverbinding 

met Igoumenitsa op het vasteland van Griekenland. Stranden vindt u vlakbij de riviermonding (Bouka beach) en ten zuiden 

van Lefkimmi (Lefkimi) bij Kavos.

Lefkimmi (Lefkimi) heeft voldoende bezienswaardigheden, zoals het dorpscentrum en het klooster Kiras ton Angelon aan de 

oude dorpsstraat in Ano Lefkimi. Het klooster dateert uit 1696 en is geopend vanaf 07.30 uur tot 20.00 uur. Het pittoreske 

bruggetje over de rivier Potamos met vele vissersbootjes, in het centrum van Lefkimmi (Lefkimi), is mooi om te zien. Ook 

zijn de kerken Agios Spiridonas en Virgin Mary de moeite van een bezoekje waard. Rondom Lefkimmi (Lefkimi) groeien veel 

olijfbomen en druivenranken. Hier wordt lokaal veel wijn gemaakt. De stadsbus rijdt (ma-vr) elk uur tussen 07.30 uur en 

23.00 uur naar Kerkyra (Kerkira) en Kavos. Op zaterdag rijdt de stadsbus acht keer per dag en zondag vier keer per dag.
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PALEOKASTRITSA

Paleokastritsa is een van de trekpleisters van Corfu met ongeveer 600 vaste inwoners op 25 kilometer ten noordwesten van 

Kerkyra (Kerkira). De badplaats kenmerkt zich door twee prachtige baaien gescheiden door een schiereiland met een klooster. 

Hier is het vooral in de zomermaanden erg druk en zijn er weinig parkeerplaatsen te vinden. Je kunt de auto parkeren vlakbij 

het strand voor drie euro per dag. 

Het Panagia Theotokostis Paleokastritsas-klooster staat op het schiereiland en dateert uit 1228. In 1403 werd het vernietigd 

door Genovezous en in 1469 weer opnieuw gebouwd. Tijdens de oorlog met de Turken in 1537 werd het klooster opnieuw 

vernietigd en in 1722 was de ingang aan de noordzijde gerestaureerd. De meeste gebouwen die er nu staan komen uit de 

18e eeuw. U kunt per auto naar het klooster rijden, echter dient u te wachten tot het verkeerslicht op groen staat om het 

schiereiland op te kunnen rijden. Het klooster is goed onderhouden en zeker een bezoekje waard. Zo zijn er oude iconen, 

mooie beschilderingen en een sfeervol binnenplaatsje te zien. Het kleine museum van het klooster heeft een interessante 

collectie boeken en foto’s. Vanaf het klooster heeft u een mooi uitzicht over de baaien van Paleokastritsa. U kunt het klooster 

dagelijks bezoeken van 07.00 uur tot 13.00 uur en van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Vanuit de haven kunt u per taxi- of excursieboot uitstapjes maken naar Paradise beach, kleine grotten en het blauwe oog. 

U ziet hier “The head of the Lion”, st. Nicolas cave en Nausica cave. Mocht u een dagtocht willen maken naar het prachtige 

Paradise beach vergeet dan niet voldoende zonnebrandcrème en eten en drinken mee te nemen. U kunt de baai alleen per 

boot bereiken en er is vrijwel geen schaduw. Andere stranden en baaien in de buurt zijn Rovinia beach, Limni beach, Marmara 

beach, Liniodoro beach, Kastelli beach, small Kastelli beach, Stelari beach en small Stelari 

beach.

KANONI

Kanoni ligt op het hoogste punt van het schiereiland Analipses bij Kerkyra 

(Kerkira). U kunt Kanoni vanuit Kerkyra eenvoudig per auto of per bus 

bereiken. De weg gaat grotendeels langs de landingsbaan van het 

vliegveld van Corfu. De laatste kilometer voor Kanoni komt u nog diverse 

interessante bezienswaardigheden tegen. Zo passeert u Mon Repos, het 

eerste verblijf van keizerin Sissi, de Paleopolis Basiliek en het Agii Theodori 

klooster. Op de laatste splitsing kunt u kiezen tussen Pondikonissi of Kanoni. 

Eigenlijk moet u ze allebei gezien hebben.

Vanaf Kanoni heeft u een schitterend uitzicht op de landingsbaan van de luchthaven 

van Corfu. De andere zijde geeft  een prachtig zicht op het beroemde Vlacherna-klooster en het 

eilandje Pondikonissi. In de zomermaanden is het hier veelal erg druk. 

Loopt u vanaf Kanoni met de trap naar beneden of rijdt u met de auto terug naar de eerder 

genoemde splitsing, dan komt u bij het Vlacherna-klooster. U kunt het klooster vrij bezichtigen. 

Vanuit het haventje bij het klooster varen bootjes naar het muizeneiland Pondikonissi. Interessanter is de 

dam die Kanoni verbindt met Perama en vlak achter de landingsbaan loopt. 



GOUVIA

Gouvia is een badplaats ongeveer 8 kilometer ten noorden van Kerkyra aan de oostkust van Corfu. De badplaats heeft een 

jachthaven voor zeil- en motorboten. Dit maakt Gouvia een populaire bestemming voor zeilvakanties. Rondom de haven 

staan enkele prachtige huizen en in de haven vindt u vaak prachtige grote en luxe jachten. Vanuit de haven vliegen sinds kort 

ook watervliegtuigen naar Italië, het vasteland van Griekenland en de andere Ionische eilanden. Gouvia heeft ongeveer 1.500 

vaste inwoners, een hoofdstrand en diverse kiezelstranden.

KASSIOPI

Kassiopi ligt in het noordoosten van Corfu op ongeveer 40 kilometer van Kerkyra. De havenplaats ligt aan twee baaien en is 

gescheiden door een schiereiland. Kassiopi heeft ongeveer 1.200 vaste inwoners. De havenplaats is gemakkelijk per boot of 

per “groene” bus te bereiken. Een van de trekpleisters van Kassiopi is natuurlijk het pittoreske haventje met de vele terrasjes 

en vissersboten. Tevens ligt er boven het dorp een middeleeuwse burcht die recent compleet is opgeknapt. Hij dateert uit 1386 

en is door de Venetianen aangelegd. Een andere bezienswaardigheid is de Panagia tis Kassopitras-kerk die achter de taverne 

Three Brothers aan de haven ligt. De kerk heeft diverse fresco’s en iconen. 

Rondom Kassiopi liggen kleine kiezelstranden. De witte kiezels en stenen zorgen voor turquoise zeewater. In de zomermaanden 

is het hier goed vertoeven. Door het heldere zeewater en de stenen en rotsen kunt u in en rondom Kassiopi ook goed snorkelen 

en duiken. Geen wonder dat er ook diverse duikscholen terug te vinden zijn. 

AGIOS GORDIS

Agios Gordis is een badplaats aan de westkust van Corfu op 20 kilometer van de hoofdstad Kerkyra. Het dorp heeft 500 vaste 

inwoners en een mooie lange baai van ongeveer een kilometer. Het zandstrand is breed en uitgerekt over vrijwel de gehele 

baai. Het karakter van Agios Gordis ontleent zich aan de twee rotsen (in zee en aan de zuidrand). Agios Gordis is omringd door 

steile rotsen met groene hellingen. Hier vandaan heeft u een prachtig uitzicht over de hele baai. Het centrum van Agios Gordis 

is een lange boulevard van ongeveer 500 meter met diverse restaurants, tavernes en cafe’s. Hierachter vindt u de diverse 

accommodaties verspreid. De stadsbus rijdt (ma-za) zes keer per dag naar Kerkyra. Op zondag is er twee keer een verbinding 

met de hoofdstad van Corfu. Het strand van het dorp Agios Gordis is een Blue Flag strand. In de regio rondom de badplaats 

vindt u meer Blue Flag stranden (Glyfada, Korission-meer en Issos). De blauwe vlag betekent dat men voldoet aan strenge 

criteria als een schone kust en zee, strandwachtposten, aanwezigheid van toiletten en het goed omgaan met de natuur.

AGIOS MATHEOS

Agios Matheos ligt in het zuidwesten op 24 km van Corfu-stad op de gelijknamige heuvel in een bosrijke omgeving. Het dorp 

heeft zo’n 1.600 inwoners waarvan het merendeel van de landbouw leeft. Hun voornaamste bezigheid is tuinieren en het 

verzamelen van de olijven, maar tijdens de zomermaanden is een groot aantal van hen in de nabijgelegen hotels van Moraitika 

en Messonghi seizoenwerker geworden. Verder vindt u in Aghios Matheos tal van wijngaarden, waar de beroemde kakotrighis 

(een heldere, licht gearomatiseerde witte wijn) wordt gemaakt.



Eten & Drinken
De Griekse keuken maakt vooral gebruik van olijfolie, feta (ongerijpte kaas), lamsvlees, vis en zeevruchten, verse groenten 

en salades met ui en tomaten. De bekendste gerechten bij toeristen zijn de souvlaki (spies 

met stukjes vlees), moussaka (ovenschotel met aardappelen, gekruid gehakt en 

kaassaus) en tzatziki (soort yoghurt met knofl ook en komkommer). 

De Corfu-kenner kiest meestal voor de verse gerechten die elke dag 

anders zijn. Vraag gewoon wat de verse groenten zijn, kies zelf uw vis 

uit of laat u voorlichten door de kok over zijn gerechten. Loop gerust de 

keuken in om te ze zien wat er zo allemaal wordt bereid. 

SPECIALITEITEN OP HET EILAND ZIJN

Sofrito             Rundvlees in een saus van witte wijn, 

knofl ook en kruiden

Pasitsada Rundvlees in rode saus

Chorta Soort wilde spinazie

Dolmades Gevulde druivenbladeren 

Garnalen saganaki Garnalen in gesmolten kaas 

Feta saganagi  Gesmolten fetakaas

Bourdeto Schorpioenvis gekookt met ui en rode zoete en pikante peper 

OUZO                                                                                                                                                                            

Ouzo is de nationale drank van Griekenland. Ouzo wordt meestal gedronken in het kafenion of een ouzeri. De Griekse ouzeries 

zijn in bijna alle steden en dorpen te vinden. In deze met tl-verlichte caféachtige inrichtingen wordt de ouzo geserveerd met 

een hapje (de mezedes) zoals inktvis, sla, (zoute)sardines, gebakken courgette, komkommer of tomaat. Ouzo wordt langzaam 

nippend genoten, traditioneel gedeeld met anderen, over een periode van enkele uren in de vroege avond. Anijsdrankjes 

hebben een zeer oude traditie overal rond de Middellandse Zee. In Spanje anijs, in Frankrijk pastis, in Griekenland ouzo en in 

Turkije raki. Ouzo heeft een alcoholpercentage van tussen de 37,5% en 44%.

Ouzo kan zowel puur als met water aangelengd worden gedronken. Ook kan de ouzo met een ijsblokje erin worden gedronken. 

Puur is de drank helder, met water aangelengd wordt ouzo iets melkachtig. Dit wordt veroorzaakt door de etherische oliën 

uit de anijs die moeilijk in water oplosbaar zijn en een emulsie veroorzaken. Hoe meer anijs er tijdens het distilleren wordt 

toegevoegd des te troebeler zal de ouzo worden bij vermenging met water.

KUMQUAT LIKEUR

Oranje likeurtje gemaakt van de kumquatvrucht (kleine ovale sinaasappel) die in het Noorden van het eiland groeit. Het is een 

citrusvrucht van origine Japans en betekend vrij vertaald “Gouden vrucht”. De vrucht word geoogst van December tot Februari 

op traditionele manier en hiernaar verwerkt tot o.a. likeur maar ook verwerkt in verschillende zoete lekkernijen, waaronder 

noga, koekjes en cake. Ook zijn er verschillende restaurants op het eiland die de vruchtjes verwerken in heerlijke lokale 

gerechten. Neem u fl esje mee als souvenir en geniet van de vruchtjes op siroop door een heerlijke Griekse yoghurt.

met stukjes vlees), moussaka (ovenschotel met aardappelen, gekruid gehakt en 



Een paar woordjes...
De Griekse taal bestaat uit een spraaktaal Dimotiki en een schrijftaal Katharevoussa. De huidige spreektaal wijkt sterk af van 

het oude Grieks. Nu kent Griekenland alleen nog de volkstaal Dimotiki. Het Griekse alfabet verschilt nogal met het Nederlandse 

alfabet. Het Nederlandse alfabet telt 26 letters, het Griekse maar 24. Het Griekse woord alfabet is wel rechtstreeks overgenomen 

door de Nederlanders. Om u wat uit de voeten te helpen met wat woordjes en zinnen hebben wij een lijst opgesteld.

Ja / Nee - Ne / Oichi ZINNEN

Warm / Koud - Zesti / Krio Hoe gaat het? / 
Hoe gaat het met u?

- Ti kanis? / Ti kanete?

Alstublieft / Dank u wel - Parakalo / Efcharisto Hoeveel kost dit? - Póso kàni aftó?

Hallo (1 pers.) / (2 pers.) - Jassoe / Jassas Heeft u iets goedkopers? - Echete kati ftinotero?

Niets te danken - Típota De rekening alstublieft - To logariasmo parakalo

Waar / Wanneer / Hoe - Pou / Póte / Pos Wat wenst u? - Ti thelete?

Goed / Slecht - Kalós / Kakós Ik begrijp het niet - Den katalaveno

Links / Rechts - Aristerà / Dexià Roep een dokter, vlug! - Kaleste ena giatro, grigora!

Goedkoop / Duur - Ftinós / Akrivos Hoe laat is het? - Ti ora ine?

Vrij / Bezet - Eleftheri / Kratimeni Heeft u een Nederlandse
krant?

- Echete ollandikes efi merides?

Vroeg / Laat - Noris / Arga Helpt u mij alstublieft - Voithiste me, parakalo

Goedemorgen / Goedemiddag - Kalimera / Kalispera

Goedenavond / Tot ziens - Kalinichta / Cherete

Eén - Ena Zes - Exi

Twee - Dio Zeven - Efta

Drie - Tria Acht - Ochto

Vier - Tessera Negen - Ennea

Vijf - Pende Tien - Deka

Vandaag - Simera Woensdag - Tetarti

Morgen - Avrio Donderdag - Pembti

Gisteren - Chtes Vrijdag - Paraskevi

Maandag - Deftera Zaterdag - Sawwato

Dinsdag - Triti Zondag - Kiriaki



Bier - Bira Brood - Psomi

Wijn - Krassi Hapjes / Snack - Mezedes

Wit - Aspros Fles - Boekala

Rood - Kokkinos Hotel - Xenodogio

Strand - Paralia Mooi/leuk - Orea

Postkantoor - Tagidromio Jongen - Agori

Rekening - Logariasmo Meisje - Koritsi / Kopella

Eiland - Nisi Man - Andras

Vliegveld - Aerodromio Vrouw - Jineka

Zee - Thalassa Dokter - Jatros

Kamer - Domatio Ziekenhuis - Nossokomio



* Van A tot Z

Algemene Informatie



Van A tot Z
ALARMCENTRALE

Heeft u in een noodgeval uw reisverzekering nodig, bel dan de alarmcentrale. Hieronder vindt u een overzicht van de meest 

voorkomende alarmcentrales en telefoonnummers:

ANWB Alarmcentrale 0031 70 314 14 14

SOS International 0031 20 65 151 51 

EuroCross 0031 71 364 62 00 

Allianz Global Assistance 0031 20 592 92 92 

Protections (BE) 0032 2 286 31 47 

De alarmcentrales zijn onderling gekoppeld en kunnen in de meeste gevallen bij elkaar de juiste gegevens terugvinden.

ALARMNUMMERS

Heeft u in geval van nood hulp nodig van de politie, brandweer en/of ambulance, maak dan gebruik van de onderstaande 

alarmnummers: 

Ambulance 166  

Politie 100

Brandweer 199

AMBASSADE

Nederlandse Ambassade 

Leoforos Vassileos Konstantinou 5 – 7

Athene

Tel: 0030 210 7254900  ( telefonisch ma t/m vrij 08.00 uur - 12.30 uur)

Tel: 0030 69 46460600  (noodnummer buiten kantoortijden) 

Belgische Ambassade 

Sekeri 3, Kolonaki

10671 Athene

Tel: 00 30 21 03 617 887 (telefonisch ma t/m vrij 08.00 uur - 15.00 uur)

APOTHEEK

In het Grieks is het Farmakeio. De apotheken zijn te vinden in alle steden en toeristenplaatsen en te herkennen aan een 

groot groen kruis aan de gevel. Apothekers zijn doorgaans ’s morgens vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur geopend, maar vaak is 

een werkrooster opgehangen in het venster van de apotheker welke aangeeft welke apotheker buiten de normale werkuren 

geopend is.

AUTOHUUR

Uw reisleiding kan de beste prijzen voor u verzorgen bij een betrouwbare autoverhuurder. 



ARTS

Indien u een arts nodig heeft, kunt u zich melden bij de receptie van uw accommodatie of contact opnemen met uw reisleiding. 

Zij kunnen u helpen met het bellen van een arts en/of centrum of indien nodig, het ziekenhuis. U kunt natuurlijk ook zelf bellen 

of direct langsgaan, neem altijd uw verzekeringspapieren mee. 

BANKEN

Bij de banken bevinden zich pinautomaten. Vooral in de toeristische gebieden zijn er voldoende geldautomaten te vinden. 

De openingstijden kunnen variëren per bank, maar zijn in de regel: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 14.00 uur. Het is 

verstandig om alleen te pinnen bij een pinautomaat die vaststaat aan een bank en bij voorkeur binnen de openingstijden van 

de bank. Heeft u problemen of wordt uw pinpas ingeslikt, dan kunt u tijdens openingstijden direct naar binnen.

Activeren pas buitenland 

Om ‘skimmen’ van pinpassen tegen te gaan, blokkeren veel banken in Nederland de betaalpassen voor pinnen in landen 

buiten Europa. Mocht u dit niet geactiveerd hebben in Nederland dan kunt u deze blokkering er telefonisch af laten halen bij 

uw bank of via de website/app van uw bank.

CONSULAAT

Nederlands Consulaat:

Moustoxidou 8-10

49100 Corfu

Tel: 0030 12472 47247

Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur – 12.00 uur. 

Ereconsulaat Belgie:

Nikiforou Theotoki 36

49100 Corfu

Tel: 0030 26610 23861

Email: delobels@gmail.com

CREDITCARD

Op Corfu zijn Visa en Mastercard de meest geaccepteerde kaarten. Blokkeer uw creditcard (bij verlies/diefstal) direct via een 

van de volgende telefoonnummers:

Master Card 0031 206 600 611

American Express 0031 20 504 86 66 

Diners Club 0031 20 65 45 511 

Visa 0031 20 660 06 11

Rabobank 0031 499 499 112

ING 0031 58 212 60 00

Cardstop (BE) 0032 70 344 344



CRIMINALITEIT

Ter voorkoming van diefstal een paar tips: 

-  Slaap met ramen en (balkon)deuren gesloten. Inbraken komen weinig voor, maar die enkele dief die hier wel actief is, zal het 

zichzelf niet onnodig moeilijk maken. 

-  Laat nooit waardevolle spullen achter in uw huurauto, en zeker niet in het zicht. Beter is het om spullen in de kofferbak te 

leggen. 

- Sluit uw auto af. 

- Neem geen waardevolle spullen mee naar het strand. 

- Huur een kluisje in uw accommodatie. Neem geen risico, berg waardevolle spullen op. 

- Laat geen spullen achter in een taxi, bus of tuktuk bij het uitstappen.

DUURZAAM TOERISME

Vriendelijke bevolking, een fascinerende cultuur, een prachtig landschap en witte stranden zijn de perfecte ingrediënten voor 

een geslaagde vakantie. Om ook in de toekomst te kunnen genieten van deze prachtige vakantiebestemmingen, hebben 

wij vanuit Corendon een duurzaamheidsbeleid opgesteld. Voor onze organisatie betekent dit dat wij bij Corendon, naast 

het streven naar winst en continuïteit, rekening houden met de effecten van onze activiteiten op het milieu, de mens en 

maatschappij. Verderop in dit informatieboek kunt u hier desgewenst meer informatie over lezen.

ELEKTRICITEIT

Op Corfu is het voltage 220 volt.

EXCURSIES

Mocht u meer van de prachtige natuur, cultuur en de bevolking willen zien, dan raden wij u aan om contact op te nemen met 

uw reisleiding. Zij vertellen u graag meer over de georganiseerde excursies.

FEESTDAGEN

1 januari Nieuwjaarsdag

6 januari Driekoningen

25 maart Onafhankelijkheidsdag

april Orthodox Pasen

juni Orthodox Pinksteren

15 augustus Maria Tenhemelopneming

28 augustus Orthodox Maria Tenhemelopneming

28 oktober Ochi-Dag

25 & 26 december Kerstmis

31 december Oudejaarsavond

FIETSVERHUUR

Uw reisleiding kan u doorverwijzen naar een goede fi etsverhuurder.

FOTOGRAFER

Let u bij het fotograferen in het buitenland goed op of dit is toegestaan en laat u informeren op de plaats van bestemming. 

Houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat fotograferen van bepaalde gebouwen, tempels, dieren of personen niet 

is toegestaan of dat het niet is toegestaan foto’s te maken met fl its. Vaak vinden mensen het leuk om gefotografeerd te 

worden, maar we adviseren om altijd van tevoren even toestemming te vragen. Het is ook mogelijk dat de gefotografeerde een 

vergoeding vraagt voor de gemaakte foto.



FOOIEN

Een fooi is niet standaard inbegrepen in de rekening. Het is gebruikelijk om een fooi achter te laten wanneer u tevreden bent 

over de gegeven service. Als richtlijn kunt u 10% van de totale rekening aanhouden. Ook waardeert het kamermeisje een klein 

fooitje altijd, dit kan u het beste op uw hoofdkussen leggen. Het blijft natuurlijk geheel vrijblijvend of u een fooi wil geven, maar 

het is een goede manier om uw tevredenheid te laten blijken.

GELD

De valuta is hetzelfde als in Nederland / België; de Euro. 

GELOOF

Ongeveer 97,6% van de Grieken zijn Grieks-orthodox, 1,3 % moslim, 0,4% rooms-katholiek, 0,1% protestant en 0,6% overig 

waaronder Joods. De Grieks-orthodoxe kerk heeft een eigen bestuur en handvest, maar is onlosmakelijk verbonden met de 

Grote Kerk van Constantinopel.

INTERNET

In de meeste hotels, barretjes, cafés en restaurants op Corfu is er gratis wifi -netwerk.

KERKEN

Er zijn veel Grieks-orthodoxe kerken en een aantal katholieke kerken te vinden op Corfu. Neem bij een bezoek de juiste 

kledingvoorschriften in acht: schouders en knieën bedekt. In sommige kerken hebben ze omslagdoeken liggen bij de ingang. 

Het bezoeken van een kerk op zondag wordt bijzonder interessant als u ‘s ochtends de kerkdienst bijwoont. Orthodoxe 

kerkdiensten duren vaak twee tot drie uur, maar lang niet iedereen blijft de hele dienst aanwezig. De dienst is een voortdurend 

komen en gaan van mensen, die gedurende de plechtigheid ook met elkaar praten.

KLIMAAT

Corfu heeft een warm Mediterraan klimaat met milde, natte winters en warme, droge zomers met veel zon. Het kwik kan in 

de zomer regelmatig tot 35 graden Celsius gaan, maar de koele zeewind zorgt er voor dat de hitte goed uit te houden valt. 

Gemiddeld heeft Corfu 3000 zonuren per jaar!

KLUISJES

Bijna elke accommodatie heeft kluisjes in de kamers. Bij een aantal accommodaties kunt u de sleutel bij de receptie ophalen, 

eventueel tegen een kleine vergoeding. Wij raden u aan om uw waardvolle spullen hierin op te bergen..  

KRANTEN

In de meeste toeristische plaatsen en in Corfu stad zijn diverse Nederlandse kranten verkrijgbaar. Deze zijn meestal niet van 

dezelfde dag, daar ze ingevlogen worden vanuit Nederland.

MARKTEN EN SUPERMARKTEN

Overal vindt u mini markets (kleine supermarkten). In Corfu stad zijn een paar grote supermarkten. In het oude centrum van 

Corfu stad is er tevens een vis, fruit en groente markt.  

NORMEN

Tijdens een vakantie in een ander land, krijgt u te maken met andere normen, gewoontes en gebruiken. Dit is een van de 

charmes van reizen, maar het verlangt ook dat u zich hieraan aanpast. Op Corfu is dat niet anders. Wanneer u rekening houdt 

met de lokale bewoners en hun gewoontes, heeft u hier vast en zeker een geweldige tijd.



POLITIE

De verschillende politiebureaus zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 

Corfu stad  100

Ipsos  0030 26610 93204

Paleokastritsa  0030 26630 41203

Benitses  0030 26610 72222

Lefkimi   0030 26620 22222

Toeristen politie   0030 26610 30265

TAAL

De voertaal op Corfu is Grieks, maar veel van de (jonge) eilandbewoners spreken Engels. Zeker in de badplaatsen kunt u 

overal met Engels terecht.

TANDARTS

Mocht u een tandarts nodig hebben, vraag dit dan aan onze reisleiding (u kunt altijd bellen) of bij de receptie van uw accommodatie. 

TAXI’S

Er gelden vaste prijzen voor de meest voorkomende ritten. Alle taxi’s met vergunning hebben een prijslijst op het raam hangen of 

op het dashboard. Mocht deze ontbreken vraag dan altijd vooraf wat de prijs zal zijn om onaangename verrassingen te voorkomen.

TIJDSVERSCHIL

Op Corfu is het 1 uur later dan in Nederland en België. Dit geldt zowel voor de wintertijd als voor de zomertijd.

TOILETTEN

Dit is vaak een van de grootste verrassingen voor toeristen in Griekenland. Doordat de rioleringen bestaan uit smalle pijpen 

is het uit den boze om toiletpapier en verbandartikelen door te spoelen. Naast ieder toilet vindt u een afvalbakje waar u het 

papier in kwijt kunt. Het is even wennen, maar om overlast van verstopping, met alle gevolgen van dien te voorkomen, is het 

vooral een kwestie van gewoon doen. Op de openbare toiletten is vaak geen slot aanwezig. De richtlijn is: deur open = toilet 

vrij, deur dicht = toilet bezet. 

WATER

Het kraanwater is niet altijd even lekker. Wij raden u aan om fl essen water te kopen in de supermarkten/minimarkten.

WINKELS

In Griekenland is het gebruikelijk dat winkels sluiten tussen 13.30 uur en 17.00 uur, maar inmiddels zijn in het zomerseizoen 

de meeste winkels, supermarkten en restaurants de hele dag door geopend. Winkels blijven vaak tot 22.00 uur geopend.

ZEE

De Ionische Zee is een van de schoonste zeeën ter wereld en de meeste stranden hebben de Blauwe Vlag notering gekregen 

(Europese norm voor schone stranden).



ZIEKENHUIS

Het General Hospital van Corfu bevindt zich op het volgende adres: 

Kontokali

49100 Corfu

Tel.: 2661360400, 2661360500

Fax : 26610-25400

E-mail : info@corfuhospital.gr

Web: http://www.corfuhospital.gr



Vertrek

* Invoerbepalingen

* Vertrek



Invoerbepalingen
Het is niet mogelijk binnen de Europese Gemeenschap belastingvrij te winkelen. Deze bepaling geldt alleen voor de landen 

die bij de Europese Unie aangesloten zijn.

Het is passagiers reizend binnen de Europese Unie (met uitzondering van de Canarische Eilanden) dus toegestaan onbeperkt 

aan boord goederen te kopen met uitzondering van drank en sigaretten. Het is toegestaan om per persoon 20 liter likeurwijn 

zoals sherry en port, 10 liter gedistilleerde drank zoals whisky en rum, 110 liter bier, 90 liter wijn, 800 sigaretten, 400 cigarillo’s, 

200 sigaren en 1 kilo rooktabak in te voeren (alleen voor eigen gebruik). Als dit niet voor eigen gebruik is, dan moet u bij de 

douane aangifte doen en accijns betalen.

Ieder Europees land zal deze bepalingen op haar manier hanteren en uitvoeren. Zo nemen Schiphol Amsterdam Airport en de 

winkeliers van de belastingvrije winkels voortaan voor de reizigers binnen de EU de btw van artikelen voor hun rekening, met 

uitzondering van sigaretten en sterke drank, zodat de prijzen van de meeste producten praktisch gelijk zullen blijven.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl of download de Reisapp. 

(Reizigers & Douane, Reisbagage).



Vertrek
Helaas komt er aan uw vakantie op Corfu ook een einde. Hieronder vindt u nuttige informatie over uw vertrek.

• De vertrektijd en het vluchtschema komen uiterlijk de dag voor vertrek op het Corendon informatiebord te hangen. Mocht 

er geen informatiebord in uw hotel hangen, dan kunt u deze informatie bij de receptie van uw accommodatie opvragen. 

Zij ontvangen één dag voor vertrek een fax met uw vertrekinformatie.

• Uw kamer/appartement moet u op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur verlaten (vraagt u de exacte uitchecktijd na 

bij uw receptie). Houdt u zich s.v.p. aan deze tijd (internationale regel). Wanneer er nog vrije kamers beschikbaar zijn is 

het soms mogelijk, in overleg met de receptie en met bijbetaling, de kamer langer te behouden. Uw bagage kunt u in de 

receptie of in de daarvoor bestemde ruimte laten staan. Laat u hier alstublieft geen waardevolle spullen achter.

• Wanneer u logies en ontbijt of halfpension heeft geboekt, houdt uw verzorging in het hotel altijd op na het ontbijt. Bij All 

Inclusive houdt uw verzorging op bij het uitchecken, uiterlijk om 12.00 uur. Daarna kan en mag een accommodatie een 

vergoeding vragen voor de verzorging en/of faciliteiten.

• Neem uw paspoort, reispapieren en evt. medicijnen altijd mee in uw handbagage. Verpakkingen van vloeistoffen van 

meer dan 100 ml en scherpe voorwerpen (zoals nagelschaartjes) mogen niet in uw handbagage.

• Vergeet niet om uw kluis te legen en uw kluis- en kamersleutel in te leveren. Wij vragen u ook uw openstaande 

hotelrekeningen te voldoen aan de receptie bij het uitchecken.

• Indien u de transfer heeft bijgeboekt verzoeken wij u vriendelijk om 15 minuten vóór de ophaaltijd op de aangegeven 

plaats (dezelfde plaats als bij uw aankomst) met uw bagage gereed te staan voor uw transfer naar de luchthaven. De bus 

wacht niet op gasten die niet tijdig aanwezig zijn.

Wij wensen u namens Corendon en Corcyra Travel Services een hele goede terugvlucht en wellicht tot ziens op Corfu!


