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TWIST

De legendarische Keizerin Elisabeth van 
Oostenrijk-Hongarije (1837-1898), van de 
filmtrilogie ‘Sissi’, was stapelgek op Corfu. Ze 
kwam er voor het eerst in 1861 en liet er later 
zelfs een buitenpaleis bouwen. Eigenlijk was ze 
alleen écht gelukkig op Corfu. Want zij had al 
door dat Corfu een bijzonder Grieks eiland is. 
Allereerst de ligging: vlak voor de kust van 
Albanië, helemaal in het noordwesten van 
Griekenland, ook niet ver van Italië, trouwens. 
Die ligging maakt Corfu veel groener dan de 
dorre Zuid-Griekse eilanden, over het hele 
eiland liggen honderden olijfboomgaarden en 
andere plantages. Maar Corfu is ook roder:  
de meeste daken hebben hier rode pannen,  
in tegenstelling tot de bekende ‘witte’ Griekse 
dorpen. En toch, ondanks al het voorgaande, is 
Corfu nog altijd Griekser dan Grieks. Het is zelfs 
één van de zeldzame Griekse eilanden die nooit 

onder Turkse invloed hebben gestaan: hier zie je 
de Grieks-orthodoxe kerk in haar puurste vorm. 
Daarentegen kom je wel veel Italiaanse invloeden 
tegen. Corfu stond namelijk eeuwenlang onder 
Venetiaanse heerschappij. Daardoor krijg je 
soms het gevoel door een Griekse versie van 
Italië te rijden. Zelfs de typisch Toscaanse 
cipressen zijn prominent aanwezig.

Van noord- tot zuidpunt kun je het langgerekte, 
60 kilometer lange eiland in een paar uur 
afrijden, zo compact is Corfu. Maar je kunt er 
makkelijk véél langer over doen. Door alle 
zijweggetjes te nemen naar de piepkleine 
– maar springlevende – en authentieke Griekse 
dorpen. Een pitstop te maken bij de talloze 
baaien met azuurgroen en kristalhelder water. 
Of de vele bezienswaardigheden in juiste mate 
af te wisselen met een gemoedelijke taveerne 
of trendy strandbar. Corfu is héérlijk!

DE ROUTE (200 KM)

  Vanuit hoofdstad Kérkira (of het naastgelegen 
internationale vliegveld) rijd je in zuidelijke 
richting. Niet over de hoofdweg, maar over 

Corfu is een ideale fly-drive bestemming voor iedereen die niet van lange afstanden 
houdt. Het eiland is klein en overzichtelijk, maar biedt toch genoeg om een week of 
twee te vullen met leuke plaatsjes, bezienswaardigheden én veel strand. Keizerin Sissi 
ging je voor. 

schiereiland Análipsis. Deze landtong door - 
kruis je tot de zuidpunt ervan, slechts luttele 
kilometers verderop.

  Aan het eind van het schiereiland tref je de 
meest gefotografeerde plek op Corfu: het 
klooster eilandje Vlachérna. Vanaf het 
schiereiland bereik je via een dam weer het 
vasteland, nog steeds in zuidelijke richting.  
Je neemt kort stondig de hoofdweg, om 
vervolgens het binnenland in te slaan 
richting Achíllion/Gastoúri, het buitenpaleis 
van Keizerin Sissi.

  Vanuit Achíllion daal je af naar de kust, over 
een kronkelig haarspeldweggetje. Ditmaal 
neem je wél de hoofdweg, weer in zuidelijke 
richting, naar het vissers- en vakantiedorp 
Moraítika.

  Vanuit Moraítika steek je het binnenland in, 
naar de plaats Ágios Matthéos. Je rijdt nu 
over het smalste deel van Corfu, hier is het 
eiland net 5 kilometer ‘breed.’ Mooie uitzichten 
over zee zijn derhalve gegarandeerd aan 
beide kanten.

  In het puur Griekse dorp Ágios Matthéos sla 
je af in noordelijke richting. Houd de richting 
Pélekas aan, en je belandt op een prachtige 
weg die afwisselend door het binnenland en 
langs de kust voert. Onderweg passeer je 
mooie landschap- pen, baaitjes, stranden en 
dorpjes: zoals Ágios Górdis met een strandje 
met spectaculaire rotsformaties.  

  Je blijft de westelijke kust volgen in 
noordelijke richting. Vlak na het bij 
backpackers populaire Pélekas kun je een 
stop maken bij het geliefde Mirtiótissa Beach, 
waar ook een rustiek klooster te vinden is. 
Volg daarna de borden Paleokastrítsa.

  Vlak na Paleokastrítsa ligt Angelókastro, een 
afgelegen Venetiaans kustfort dat zeker een 
(foto-)stop waard is. Daarop blijf je rijden in 
noordelijke richting langs o.m. de dorpen 
Aríllas en Avliótes in de richting de 
vakantieplaats Sidári. Daar vind je baaitjes 
tussen loodrechte rotsformaties, één van de 
populairste ‘badderplekken’ op Corfu.

  Sidári ligt bijna op de noordwestpunt van 
Corfu. Je rijdt echter verder richting de 
noordoostpunt, over de mooie kustweg langs 
de noordelijke kustplaatsen Róda en Acharávi. 
Bij het plaatsje Néa Períthia sla je rechtsaf en 
neem je de landweg het binnenland in. Rijd 
via het dorp Loútses naar Paléo Períthia, een 
prachtig, verlaten dorp uit de Venetiaanse 
tijd.

  Je bevindt zich nu op de flanken van de 
Pantokrátor, Corfu’s hoogste berg (913 meter) 
en met uitzichten tot ver in Albanië. Rijd de 
dezelfde weg terug naar de kust en sla dan af 
naar Kassíopi. Vervolg de route door de kust 
verder te volgen in oostelijke en vervolgens 
zuidelijke richting. Eerst passeer je Kassíopi, 
later bereik je het plaatsje Kouloúra. 
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  Je bevindt zich nu weer op de hoofdweg langs 
de oostkust. Blijf deze volgen in zuidelijke 
richting en je bereikt vanzelf weer Kérkira/
Corfu Stad, tevens startpunt van deze route.

REISDUUR

Voor deze route kun je het beste 2 dagen 
uittrekken. Koop ter plekke een goede  
wegen kaart, wegennummers worden niet  
goed aangegeven op Corfu. 

GAAN DOEN

  KÉRKIRA (CORFU-STAD)
Deze sierlijke stad heeft met haar Oude Paleis, 
middeleeuwse centrum en diverse musea 
genoeg redenen om er een nachtje te 
verblijven. Nachtbrakers vinden er tientallen 
restaurants, barretjes én de zogenaamde 
‘discostrook.’

  HET OUDE FORT, KÉRKIRA (CORFU-STAD)
Meerdere actiescènes in de James Bond-
klassieker For Your Eyes Only (1981) spelen  
zich af in dit spectaculaire zeefort. De 007-film 
werd overigens grotendeels geheel opgenomen 
op Corfu, nadat de regisseur ‘verliefd’ was 
geworden op het eiland.

  KLOOSTEREILAND VLACHÉRNA
Dit klooster uit 1700 op een piepklein eiland is 
het meest gefotografeerde plekje op Corfu, 
gelegen vlakbij het schiereiland Análipsis. Tip: 
de mooiste foto’s maak je bij zonsondergang, 
wanneer het witte klooster warm oplicht in de 
avondzon.

  ACHÍLLION (GASTOÚRI)
Dit weelderige paleis in Pompeii-stijl had 
wereldberoemde bezoekers: de legendarische 
keizerin Sissi liet het pompeuze geheel bouwen 
in 1888, later vierde de laatste Duitse Keizer 
Wilhelm II hier vakantie. Inclusief prachtige 
beeldentuin met uitzicht op zee.

  MIRTIÓTISSA
Drie keer kloppen en je mag naar binnen in het 
klooster van Mirtiótissa, waar de beheerder je 
o.m. een mooie tuin en heilig Maria-icoon kan 
laten zien. Vlakbij liggen een bananenplantage 
en baaitjes met zachte zandstranden. 

  ANGELÓKASTRO
Venetiaans fort uit de vroege eeuwen dat thans 
grotendeels vervallen is. Een pittig klimmetje 
leidt naar de ruïnes, waar je wordt beloond met 
een breeds panorama over de gekartelde 
westkust.

  DE BAAITJES ROND SIDARÍ
Een prachtig stuk kust waar steile, witte rotsen 
worden afgewisseld door droombaaitjes met 
kristalhelder water. Hier ligt ook het ‘Canal 
d’Amour’, een smalle zee-inham waar volgens 
de legende alleenstaande meisjes moeten 
denken aan hun droomprins: die zullen ze kort 
daarop ontmoeten.

  DE BERG PANTOKRÁTOR
Op de hoogste berg van Corfu (913 meter) heb 
je geweldig uitzicht over vrijwel het hele eiland 
en Albanië. Bovendien vind je hier Corfu’s 
mooiste dorp: het verlaten Venetiaanse dorp 
Paléo Períthia.

  KOULOÚRA
Vanaf de groen beboste kust bij Kouloúra – een 
piepklein haventje – kun je Albanië bijna 
aanraken. Hemelsbreed ligt dit land dan ook 
slechts enkele kilometers verderop. Je vindt 
hier ook een 16e-eeuwse Venetiaanse villa met 
gezellige taveerne.

SLAPEN IN CORFU

Met een toeristische traditie die terugvoert tot 
Keizerin Sissi is accommodatie niet moeilijk te 
vinden op Corfu. Het eiland biedt eigenlijk alle 
typen overnachtingsmogelijkheden: all- inclu-
sive resorts, vakantiehuisjes, appartementen, 
campings, kleinschalige pensions en comforta-
bele hotelcomplexen.

LINKS

  www.korfoe.net
  www.agni.gr
  www.grieksverkeersbureau.nl
  www.corfu-island.biz
  http://corfu.startpagina.nl
  http://en.wikipedia.org/wiki/Corfu


