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Kerkira (Korfu)
Kerkira (Korfu) jest stolicą wyspy i zarazem jej największym miastem. Kerkira znacznie różni się wyglądem od innych
miejscowości. Dwie twierdze skutecznie chroniły miasto przed Turkami, stąd znajdujemy w nim przede wszystkim ciasno
zbudowane włoskie kamieniczki, dostrzec można również wpływy panowania brytyjskiego i francuskiego. Miasto równie pięknie
jak za dnia wygląda nocą. Szczególnie efektownie prezentują się podświetlone twierdze, z których rozpościera się piękna
panorama. Na uwagę zasługuje stare miasto. Na terenie Starej Fortecy znajdują się liczne budynki, piękna wieża zegarowa,
wenecka studnia oraz Kościół św. Jerzego. Na szczycie pierwszego wzgórza jest duży krzyż i latarnia morska. Warto zobaczyć
także Nową Fortecę, Liston - arkadową galerię, Esplanadę (Spianadę) z fontannami, pomnikami i rotundą Maitlanda, Stary
pałac, Kościół św. Spiridona, Paleopolis - ruiny bazyliki z V w., ruiny gotyckiego kościoła z czasów weneckich, Kościół św. Jason i Sossipatros, Faliraki
(Brama Agios Nikolaos), Ratusz, Fontannę Kremasti. Z Kerkiry można również popłynąć na sąsiednią wyspę Vidos.

Paleokastritsa i Błękitne Groty
To urocza miejscowość, położona na zachodnim wybrzeżu, przez którą prowadzi jedna droga, po czym się kończy. W okolicy
znajduje się kilka pięknych plaż, niektóre kamieniste, inne żwirkowe, a jeszcze inne piaszczyste. Na szczególną uwagę
zasługuje skalista plaża i zatoka La Grotta, gdzie kristalicznie czysta woda przybiera przepiękny odcień zieleni. Nad
miejscowością góruje klasztor Panagia Theotoku z XVIII w. W jego obrębie znajduje się muzeum, w którym znajdują się stare
księgi, klejnoty oraz... fragment szkieletu walenia i gigantyczna muszla. Z góry rozpościera się piękny widok na morze.
W skalistym wybrzeżu Paleokastritsy znajduje się wiele grot. Trzy najsłynniejsze (Nausika Cave, Agios Nikolaos Cave i Blue Eye
Cave) można zobaczyć podczas rejsu łódką, łódką ze szklanym dnem lub "łodzią podwodną". Niedaleko znajdują się ruiny
Angelokastro oraz tradycyjne greckie wioski - Lakones, Makrades, Liapades i Krini.

Kassiopi
Kassiopi to malownicza miejscowość położona na północno-wschodnim wybrzeżu. W centrum znajduje się port, przy którym
stoją armaty. Wokół miejscowości znajduje się kilka pięknych kamienistych plaż, m.in. Imerolia. Woda w morzu przybiera tutaj
wszelkie odcienie zieleni i błękitu, choć jest chłodniejsza niż w innych częściach wyspy i szybko robi się głęboko. Szczególnie
urokliwa jest oddalona o 300 m od centrum plaża Bataria, skąd można obserwować wybrzeże Albanii. Sporo uliczek
w miasteczku jest jednokierunkowych. Wieczorami może wiać chłodny wiatr. Ponad miasteczkiem widać ruiny zamku. Można
go zwiedzać, ale należy uważać na węże. Warto również zobaczyć XVII-wieczny kościół Panagia Kassiopitissa, zbudowany
w miejscu starożytnej świątyni Zeusa. Do zamku prowadzi oznakowana droga z centrum.

Canal d’Amour i Sidari
Sidari to mocno rozwijająca się, typowo turystyczna miejscowość położona na północy wyspy. Słynie z przepięknego klifowego
wybrzeża i Canal d'Amour, kanału miłości. De facto Sidari składa się z dwóch połączonych ze sobą plażą miejscowości.
W okolicy znajduje się kilka plaż, sporo barów, restauracji i sklepików. Charakterystyczne dla tego miejsca formacje skalne
powstały w wyniku działania wiatru i erozji skał. Canal d'Amour to kanion z błękitną wodą. Legenda mówi, że panny, którym
uda się przepłynąć kanał wpław, szybko znajdą męża. Pływanie wokół kanału jest dozwolone. Niektórzy śmiałkowie skaczą do
wody czy nawet przepływają jaskinię pod klifem.

Peroulades i Logas Beach
Peroulades to niewielka nadmorska miejscowość, położona w północno-zachodniej części wyspy. Słynie z przepięknych
stromych klifów i położonej u ich podnóża piaszczystej Logas Beach. Plaża jest mała i zalewana przez wodę, gdy w pobliżu
przepływają duże statki. Do plaży prowadzi początkowo wybetonowana ścieżka, a potem schody. Na szczycie klifu znajduje się
bar z niewielkim tarasem widokowym. Szczególnie efektownie klify prezentują się podczas zachodu słońca. Woda w morzu
mocno faluje, ale w okolicy znajduje się sporo tras spacerowych.

Pantokrator
To najwyższa góra na wyspie. Według różnych źródeł jej wysokość waha się pomiędzy 906 i 911 m n.p.m. Na szczycie
znajduje się piękny klasztor z XVII w., przytłoczony przez wielki maszt. Na drugim wierzchołku znajdują się maszty i anteny.
Z Pantokratora roztacza się fantastyczny widok na wyspę, morze oraz wybrzeże Albanii.
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Cape Drastis
Cape Drastis (Przylądek Drastis) to najdalej na północ wysunięte miejsce na wyspie Korfu. Prowadzi do niego piaszczysta
droga, która biegnie serpentynami stromo w dół. Z drogi rozpościera się przepiękny widok na przylądek i okolicę. Można
również wspiąć się pieszo na górę zbudowanego z pięknych jasnych skał cypla i stamtąd podziwiać widoki. Najlepiej wybrać się
tam pojazdem terenowym, choć przejechanie samochodem osobowym również jest możliwe.

Angelokastro
Angelokastro, czyli Zamek Aniołów, zbudowany został na najwyższym wzgórzu w okolicy Peleokastritsy. To jeden
z najważniejszych zamków bizantyjskich w całej Grecji. Pochodzenie jego nazwy jest niejednoznaczne. Jego zadaniem była
obrona przed najeźdźcami atakującymi od Morza Adriatyckiego. W obrębie zamku znajduje się kościół, a także skalna kaplica
oraz wieże i inne zabudowania.

Kanoni i Vlacherna
To nazwa miejscowości i jednocześnie półwyspu na wschodnim wybrzeżu Korfu. To jeden z symboli wyspy. Z plaży w Kanoni
można podziwiać słynną Mysią Wyspę (Pondikonissi). Vlacherna, to wysepka, na której znajduje się charakterystyczny biały
kościół. Latem miejsce jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Ze znajdującej się obok grobli można obserwować lądujące
i startujące na pobliskim lotnisku samoloty.

Droga 25 serpentyn i Ano Korakiana
Wąska droga 25 serpentyn swoją nazwę zawdzięcza wielu ostrym zakrętom. Pnie się po górzystym terenie, od wsi Ano
Korakiana do wsi Sokraki w północnej części wyspy Korfu. To jedna z kilku możliwych dróg prowadzących na najwyższy szczyt
- Pantokrator. Latem niebezpieczna, bo bardzo zatłoczona.

Glyfada (Glifada)
Jedna z najpiękniejszych plaż Wyspy Korfu, położona na jej zachodnim wybrzeżu, w zatoce Glyfada. Piaszczysta plaża ciągnie
się przez ok. 2 km. Panują tu dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Dobrze rozwinięty serwis plażowy.

Achillion i Most Kaisera
Achillion to pałac zbudowany dla cesarzowej Elżbiety, znanej jako Sisi. Powstał rok po śmierci jedynego syna Sisi, w roku 1890.
Motywem przewodnim wystroju pałacu jest mit o Achillesie. Na terenie rezydencji, jak i pięknego ogrodu, znajduje się
mnóstwo rzeźb, w tym oczywiście romantyczny posąg Achillesa, a także sceny z wojny trojańskiej. Po śmierci Sisi pałac był
letnią rezydencją cesarza Wilhelma II, który widział Achillesa jako wojownika i taką jego podobiznę kazał umieścić w pałacu.
W czasach I wojny światowej pałac służył za szpital wojskowy, a później przeszedł w ręce Greków. Niedaleko pałacu znajduje
się Most Kaisera. To miejsce, gdzie cesarz wchodził na plażę.

Jezioro Korission
Położone ok. 30 km od stolicy jezioro oddziela od morza duża piaszczysta plaża z wydmami. Niedaleko znajduje się zamek Gardiki.

Liapades
Tradycyjna wioska niedaleko Paleokastritsy. W okolicy znajduje się kilkanaście małych pięknych plaż. Niektóre z nich są zupełnie puste.

Ermones
To mała miejscowość po zachodniej stronie wyspy. Wybrzeże w tym miejscu jest skaliste, klifowe i zdecydowanie warte zobaczenia.
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Poruszanie się po wyspie
Po wyspie najwygodniej poruszać się samochodem, szczególnie niewielkim autem miejskim lub terenowym, albo skuterem. Wypożyczalnie znanych
międzynarodowych marek znajdują się w większych miastach, a w każdej turystycznej miejscowości znajduje się przynajmniej jedna lokalna wypożyczalnia.
Dojazd do większych miejscowości możliwy jest publicznymi autobusami. Drogi na Korfu są w niezbyt dobrym stanie, za wyjątkiem większych miejscowości
i głównej drogi biegnącej od Kerkiry do Paleokastritsy. W miejscowościach stosunkowo często zdarzają się drogi jednokierunkowe.

Nawigacja, mapy, oznakowanie
Oznakowanie na Korfu jest generalnie niezbyt dobre - znaki drogowe często ustawione są bardzo blisko skrętów czy skrzyżowań lub też są zasłonięte przez
rośliny, a często bywa, że ich po prostu nie ma. Warto mieć ze sobą mapę lub/i nawigację samochodową.

Plaże
Wybrzeże Korfu jest niezwykle różnorodne – od stromych klifów i urwisk, przez skały, po kamienie, żwir i piasek. W wielu miejscach w wodzie znajdują się
kamienie, w związku z czym warto zabrać ze sobą buty do pływania. Po stronie wschodniej znajdują się plaże piaszczyste i żwirowe, natomiast po
zachodniej głównie piaszczyste. Tutaj też, ze względu na silne wiatry, panują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Na północy i północnymwschodzie linia brzegowa jest postrzępiona i skalista. Pomiędzy skałami ukryte są malownicze zatoczki i plaże, a woda przybiera różne odcienie zieleni
i błękitu. Na szczególną uwagą zasługuje Paleokastritsa, w okolicy której znajduje się kilkanaście piaszczystych lub żwirkowych plaż. Piasek znaleźć można
m.in. na dobrze zagospodarowanej Glyfadzie, położonej niedaleko Ermones niewielkiej Mirtiotissie, a także na bardzo dużej plaży oddzielającej Jezioro
Korission od morza. Poszukując piasku, warto także zajrzeć na jedną z kilku dużych plaż położonych na północnym-zachodzie – w Agios Georgios, Arillas
czy Agios Stefanos. Sporo do zaoferowania pod względem plaż ma również Sidari, gdzie wybrzeże kształtują malownicze skały. Efektownie prezentuje się
położona u podnóża potężnych klifów w Peroulades Logas Beach. Kamieniste plaże z piękną wodą znaleźć można w okolicach Kassiopi, z kolei na północ
i południe od stolicy wyspy Kerkiry znajdują się plaże piaszczysto-żwirkowe lub żwirkowe (np. Dassia, Ipsos, Moraitika i Messonghi, Benitses itd.).

Pamiątki
Sklepy na Korfu oferują całą gamę różnego rodzaju pamiątek. Można tu kupić magnesy na lodówkę, figurki, pocztówki, zakładki, albumy, kalendarze,
zdobioną ceramikę, haftowane serwety i obrusy, torby, ręczniki czy kapelusze. Do wyboru są także produkty żywnościowe - cała gama ziół, herbat, oliwki
z różnymi dodatkami. Dla miłośników słodkości są tradycyjne galaretki posypane cukrem – lokum, oferowane w dziesiątkach smaków i wielkości opakowań.
Hitem są produkty z oliwek - kosmetyki pielęgnacyjne, produkty do kąpieli i włosów, a przede wszystkim mydła. Warto spróbować i zabrać do domu likier
z kumkwatu, który jest specjalnością Korfu, lub Limoncello – likier z cytrusów, albo po prostu czystą raki lub ouzo.

Przepisy ruchu drogowego
Na Korfu nie obowiązują specjalne przepisy ruchu drogowego inne niż w Polsce, ale styl jazdy nieco się różni. Przed ostrymi zakrętami można używać
klaksonu, by ostrzec nadjeżdżających z naprzeciwka. W większości wiosek, szczególnie w górach, drogi są bardzo wąskie i często nie mieszczą dwóch
samochodów, w związku z tym w niektórych miejscach ustawiono sygnalizację świetlną, która steruje ruchem. Tam, gdzie jej nie ma, jedzie się na wyczucie
i należy zachować szczególną ostrożność.

Jedzenie i picie
Kuchnia grecka oparta jest na naturalnych produktach. W diecie znajdują się świeże warzywa i owoce, kozie sery, mleko i jogurty, jagnięcina, kozina, ryby,
owoce morza, a przede wszystkim oliwki i wytłaczana z nich oliwa. Całości dopełniają świeże zioła i przyprawy oraz miód. Typowe posiłki to suvlaki, gyros,
sałatka grecka, grillowane i pieczone kawałki mięsa, faszerowane pomidory i liście winogron, kotleciki z mięsa, potrawy rybne, owoce morza oraz oczywiście
sos tzatziki. W każdej tawernie i w barze czy sklepie można zakupić popularne greckie piwo Mythos. Warto spróbować również lokalnego wyrobu – likieru z
kumkwatu.
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