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INHOUD

Binnen de Top 10 zegt een positie niets over  
kwaliteit of populariteit. Alle items zijn wat dat 
betreft geheel gelijkwaardig. 
 
Omslag voor en rug Corfu-stad gezien vanaf 
de Neu Frourio
Omslag achter Het pittoreske Asos, Kefallonia
Titelpagina Myrtoubaai, Kefallonia

De informatie in deze Capitool Top 10  
Corfu en de Ionische eilanden wordt regel-
matig gecontroleerd en aangepast. Alles is in 
het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de 
informatie in dit boek bij het ter perse gaan 
zoveel mogelijk is bijgewerkt. Gegevens zoals 
telefoonnummers, openingstijden, prijzen, 
exposities en reis informatie zijn echter aan 
veranderingen onderhevig. De uitgever is 
niet aansprakelijk voor consequenties die 
voortvloeien uit het gebruik van dit boek.De afkorting Tvg in dit boek staat voor  

Toegankelijk voor gehandicapten



De elegantie van Corfu Oude Stad, het spectaculaire Achilleion en 
het wildreservaat van Laguna Korission mag u zeker niet overslaan 
op Corfu. De naburige eilanden Paxi en Antipaxi, met zandstranden, 
pittoreske dorpen en turkooizen water, zijn subliem.

Tot de hoogtepunten van Lefkada behoren schilderachtige dorpen als 
Nikiana, de eilandjes voor de kust en de charmante Lefkada-stad, 
met een doolhof van nauwe straten met kleurige huizen. Voor avon-
turiers zijn er de adembenemende watervallen van Nydri en wind-
surfcursussen op Vasiliki. Het naburige Kefallonia is beroemd om de 
sfeervolle hoofdstad Argostoli en zijn natuurwonderen: de Myrtou-
baai, de Drogkaratigrot en het Melissanimeer mag u niet missen. 
Het leuke Ithaka, waar de legendarische koning Odysseus zou heb-
ben gewoond, ligt voor de kust.

Ten slotte is er nog Zakynthos, een eiland met een kustlijn die op tal-
loze brochures prijkt. Wie zou het iconische Navagiostrand met het 
scheepswrak of de fantastische Blauwe Grotten kunnen vergeten? 

Of u nu een weekend of een hele week komt, in deze Top 10-gids 
vindt u het beste van wat de eilanden te bieden hebben. Er staan 
tal van tips in het boek, van topmusea tot de beste restaurants, plus 
zes gemakkelijk te volgen reisschema’s langs een aantal beziens-
waardigheden. Voeg daarbij de fraaie foto’s en gedetailleerde 
kaarten en u hebt een ideale, compacte reisgids in handen. 
Geniet van deze gids en van Corfu en de Ionische eilanden.

Met mooie stranden, magnifieke natuurwonderen en volop 
zon bieden de Ionische eilanden een mediterrane bestem-
ming als geen andere, of u nu kiest voor een strandvakan-
tie, een korte trip of een wandelreis. Met deze gids hoeft  
u niets van deze prachtige eilanden te missen.

Welkom op 

Corfu en de  
Ionische eilanden

Van bovenaf met de klok mee: Palaio Frourio uitkijkend over Corfu Oude Stad; beeld bij het Achillei-
on, Corfu; klooster van Sint-Gerasimos, Kefallonia; Porto Katsikistrand in Lefkada; icoon in het 
klooster van Faneromenis, Lefkada; haven van Fiskardo, Kefallonia; Vathybaai, Ithaka
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Corfu Oude Stad

2 Casa Parlante
Corfu’s rijke Vene

tiaanse verleden wordt 
tot leven gebracht in  
dit museum (links), 
gevestigd in een neo
classicistisch gebouw. 
Animatiefiguren her
scheppen het dagelijks 
leven van een welgestel
de Corfiotische familie 
uit de 19de eeuw.

6 Liston
Het iconische Liston (boven) werd in 1807 

gebouwd door de Fransman Mathieu de Lesseps. 
Met de overwelfde terrassen en stijlvolle cafés is het 
een fraai voorbeeld van napoleontische architectuur. 
Het terras is geïnspireerd op Rue de Rivoli in Parijs.

9 Kerk van Sint- 
Spyridon

Deze 16deeeuwse kerk 
is genoemd naar de 
patroonheilige van Corfu, 
wiens overblijfselen hier 
liggen in een zilveren 
kist. De klokkentoren 
heeft een opvallend rood 
dak en klokken die 
regelmatig luiden.

5 Neo Frourio
De Venetianen 

bouwden dit machtige 
fort in de 16de eeuw om 
de stad te versterken. De 
Griekse marine bewoon
de het lang, maar nu is 
het open voor het 
publiek.

4 Plateia  
Spianada

Wie graag leest, hard
loopt of de zon wil ont
vluchten, kan terecht op 
het grootste plein van de 
stad. Het is in tweeën 
gedeeld door de Viktoros 
Dousmanistraat tot Ano 
Plateia en Kato Plateia.

7 Maitland- 
monument

Dit 19deeeuwse monu
ment op Plateia Spiana
da (onder) doet denken 
aan een Romeinse 
rotunda. Het eert sir 
Thomas Maitland, de 
eerste hoge commissaris 
van de Ionische eilanden 
(1815–1823) tijdens het 
Britse bewind.

1 Paleis van Sint-Michaël en Sint-Joris
In dit gebouw (boven) woonde ooit de Griekse 

koninklijke familie. Tegenwoordig is het Museum 
voor Aziatische kunst erin gevestigd.

0 Dimarchio
Het Dimarchio, of 

stadhuis, is een Veneti
aans gebouw dat ooit het 
San Giacomotheater 
was, een trefpunt van de 
eilandadel.

DE MANOS- 
COLLECTIE
De Manos-collectie van 
het Museum voor Azia-
tische kunst in Corfu 
Oude Stad bestaat uit 
11.000 stukken Chinees, 
Japans en Koreaans 
meubilair, keramiek en 
wapens plus wat minia-
tuurkunstwerken. De 
Corfiotische diplomaat 
Grigorios Manos (1850–
1928) verzamelde dit 
alles op zijn reizen en 
hielp bij de stichting van 
het museum.

VOOR DE TOERIST 
Paleis van Sint-Michaël en 
Sint-Joris: kaart Q5; Pla-
teia Spianada. Museum 
van Aziatische kunst: 
26610-30443; open zomer 
di–zo 8.00–19.30 uur; win-
ter di–zo 8.30–15.00 uur; 
entree € 3 
Casa Parlante: kaart P5; 
Nikiforou Theotoki 16; 
26610-49190; open mei–
okt. dag. 10.00–18.00 uur
Antivouniotissamuseum: 
kaart P4; Prosforou 30; 
26610-38313; open zomer 
dag. 8.00–19.00 uur; win-

ter di–zo 8.30–15.00 uur; 
entree volwassenen € 2, 
met korting € 1
Neo Frourio: kaart P1; 
Plateia Solomou; 26610-
27370; open zomer dag. 
8.00–19.30 uur; winter 
dag. 8.00–15.00 uur; 
entree € 3; tijdelijk geslo-
ten vanwege een kleine 
brand in juli 2017; bel voor 
een bezoek
Kerk van Sint-Spyridon: 
kaart P5; Ag Spyridonos; 
26610-33059, open dag. 
10.00–13.00 uur

3 Antivouniotis-
samuseum

Dit museum, gehuisvest 
in de Kerk van Panagia 
(OnzeLieveVrouwe) 
Antivouniotissa heeft een 
fraaie collectie Byzantijn
se en postByzantijnse 
iconen en schatten. 8 Oude Haven

De Oude Haven 
maakte ooit deel uit van 
de vestingwerken van 
Corfustad en is een 
mooi plekje. Kleine 
cruiseschepen en veer
boten meren hier aan  
en de grotere in de Nieu
we Haven, iets naar het 
oosten.

Corfu Oude Stad

Uitzicht over Corfu Oude Stad 
vanaf het Nieuwe Fort

Corfu Oude Stad ❮❮ 1312 ❯❯ Top 10 Hoogtepunten Corfu en de Ionische eilanden

Met de geplaveide pleinen en steegjes die teruggaan tot de 
Romeinse tijd straalt Corfu Oude Stad een ouderwetse charme  
uit. Paleizen, musea, forten, fijnproeversrestaurants, traditionele 
taveernes, culturele centra en een levendige haven geven de stad 
haar unieke karakter. U vindt hier ook allerlei architectonisch erf-
goed, waaronder Venetiaanse forten, elegante Britse landhuizen  
en prachtige winkelgalerijen die doen denken aan Parijs.

85

2 7 4

39 61

0



I o n i s c h e
Z e e

G R I E K E N -
L A N D

Corfu

Lefkada

Ithaka

Kefallonia

Paxi

Antipaxi

 Zakynthos

Vathy

Argostoli

Fiskardo

Sami

Poros 

Lefkimmi

Corfu-stad

Sidari

Lefkada-stad

Vasiliki
Nydri

Katastari

Zakynthos-
stad

Astakos

Parga

Preveza

Kalpaki

Arta

Ioannina

Igoumenitsa

Kyllini

0 km 30

Natuurwonderen

Natuurwonderen ❮❮ 4948 ❯❯ De Top 10 van alles

Kronkelweg op de Pantokratorberg De blauwe grotten van Zakynthos

De fantastische Drogkaratigrot

name bekend om de oude geschie-
denis. Archeologische vondsten uit 
het laatpaleolithicum, circa 20.000 
jaar v.C., wijzen erop dat deze schuil-
plaats ooit een plek was waar jagers 
samenkwamen. 

3 Het Melissanimeer, 
Kefallonia

Dit ondergrondse meer (blz. 30–31) 
wordt gevoed door een grottensys-
teem en is een mix van zeewater en 
zoet water. De mineralen geven het 
water zijn diepblauwe kleur. Het 
werd genoemd naar de nimf Melis-
sani toen hier voorwerpen met daar-
op de god Pan en diverse nimfen 
werden ontdekt.

4 De Aretousabron, Ithaka
Kaart J4 • Z van Vathy, Ithaka

Van de Aretousabron wordt gedacht 
dat die beschreven wordt in Home-
rus’ De Odyssee, als de plek waar 
Odysseus Eumaeus ontmoette. Of dit 
nu waar is of niet, de wandeling 
langs het ravijn naar de bron is mooi, 
tenzij u hoogtevrees hebt. 

5 Blauwe Grotten,  
Zakynthos

Deze grotten op Kaap Skinari op het 
noordelijkste puntje van Zakynthos 
zijn schitterend: het water tussen de 
bogen lijkt levendig helderblauw 
wanneer de zon erop schijnt. Neem 
de boot uit het dorp Agios Nikolaos, 
en vaar langs de kust voor het beste 
uitzicht op de grotten (blz. 97).

1 Drogkaratigrot,  
Kefallonia

Deze enorme, betoverende grot op 
Sami zou meer dan een miljoen jaar 
oud zijn. Binnen is hij bedekt met 
stalactieten en stalagmieten. Het 
Koninklijk Balkon en de Zaal der 
Verheffing, waarvan de akoestiek zo 
bijzonder goed is dat er nu vaak 
opera’s worden opgevoerd, zijn twee 
van de bijzonder adembenemende 
onderdelen die deze grot te bieden 
heeft (blz. 31).

2 Grava Gardikiou, Corfu
Kaart C5 • Zuidwestkust,  

Corfu
Van alle grotformaties op de Ionische 
eilanden is Grava Gardikiou met 

0 Pantokratorberg, Corfu
De naam van de Pantokrator- 

berg betekent ‘de Almachtige’, en hij 
domineert het noordoosten van Cor-
fu. Hij is zo steil dat de top, op ruim 
900 m, niet meer dan 3 km van de 
kust ligt. Een bergweg met een aan-
tal haarspeldbochten leidt naar het 
hoogste punt, vanwaar u spectacu-
lair uitzicht in alle richtingen hebt 
(blz. 64).

6 Korissionlagune, Corfu
Deze lagune is gescheiden van 

de zee door duinen en stranden, en 
is een toevluchtsoord voor dieren als 
strandlopers en zilverreigers. Het 
zoetwatermeer is circa 5 km lang en 
wordt omgeven door weelderige 
vegetatie (blz. 20–21).

7 Kastanithagrot, Paxi
Kaart A5 • Bij Lakka, Paxi

De Kastanithagrot is een van de 
opmerkelijkste natuurwonderen van 
Paxi. De 180 m lange grot ligt op de 
noordwestkust bij Lakka en biedt 
een fraaie aanblik per boot. 

8 Kleine eilanden
Voor de kust van de grote eilan-

den liggen ruim 30 kleine eilandjes. 
De meeste zijn rotsig en kaal, maar 
sommige hebben pittoreske dorpjes 
en stranden. Vidos, in de haven van 
Corfu, en Dia (blz. 88), voor de zuidkust 
van Kefallonia, zijn twee van de mooi-
ste. Het grootste is Meganisi (blz. 77), 
voor de oostkust van Lefkada.

9 Katavothrestunnel, 
Kefallonia

Kaart G5 • Katavothres, Kefallonia
Zeewater verdwijnt ondergronds via 
deze natuurlijke tunnel bij Argostoli 
en zoekt zich dan een weg door een 
uitgebreid ondergronds grottenstel-
sel over het eiland naar het Melissa-
nimeer (blz. 30–31). De tunnel werd 
ontdekt in de jaren 1950, toen experi-
menten werden gedaan met verf ver-
mengd met het water van het meer. 
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Lefkada
Lefkada is de kleinste prefectuur van Griekenland en bestaat uit 
één hoofdeiland en enkele satellieten, waaronder Meganisi, Sparti, 
Madouri en Skorpidi. Hoofdeiland Lefkada is via twee bruggen ver-

bonden met het vasteland. Op de noordoostelijke punt ligt hoofd-
stad Lefkada-stad, na een aardbeving in 1948 herbouwd in 

oorspronkelijke stijl. Het pittoreske eiland heeft een weel-
derige vegetatie en een adembenemend berg-

achtig landschap met olijf- en wijngaarden,  
en bossen met cipressen, dennen en plata-
nen. De westkust is ruig, met inhammetjes 
en schilderachtige stranden, zoals het 
mooie Porto Katsikistrand, en aan de  
oostkust liggen de populaire plaatsen 
Nydri en Perigialia. In het zuiden ligt de 
Vasilikibaai, die populair is bij windsurfers.

LEFKADA
Straatbeeld in Lefkada-stad
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Top 10 sights
blz. 75–77

Restaurants
blz. 81

En verder...
blz. 78

Stranden
blz. 79

Traditionele  
taveernes blz. 80

Uitzicht over de Vlychobaai

Windsurfen bij Vasiliki, 
Lefkada

2 Lygia
Kaart J1 • Z van Lefkada-stad, 

Lefkada
Voor velen is dit slechts een dorpje 
aan de kustweg van Lefkada-stad 
naar de badplaatsen aan de oost-
kust. Het zou echter zonde zijn om 
niet even te stoppen op deze char-
mante plek, waar in de loop der 
jaren weinig is veranderd. De pitto-
reske vissers haven van het dorp 
biedt schitterend uitzicht op het vas-
teland en het bergdorp Nea Plagia. 

3 Nikiana
Kaart J2 • Onder de Skaros-

berg, oostkust, Lefkada
In dit vissersdorpje is het ’s ochtends 
druk met vissers die verse vis aan 
land brengen, die wordt geserveerd 
in de uitstekende taveernes. In de 
baai zijn waterskiën en windsurfen 
populair, terwijl u in het binnenland 
de traditionele dorpen Kolyvata en 
Alexandros kunt bezichtigen. 

4 Vlycho
Kaart J2 • Haven van Ormos 

Vlychos, Lefkada
Het gezellige dorp Vlycho is met 
name populair bij zeilfanaten. Aan de 
waterkant ligt het hier vol met kleu-
rige boten in alle soorten en maten, 
die liggen te dobberen op het water 
of worden schoongemaakt of 
geverfd. De meeste taveernes en 
winkels hier lijken een zeevaart-
thema te hebben gekozen. 

1 Lefkada-stad
De karaktervolle hoofdstad van 

het eiland, Lefkada-stad, werd her-
bouwd na de verwoestende aardbe-
ving van 1948 en bestaat uit 
ongewone gebouwen van helderge-
kleurd metaal en hout, en nauwe 
kronkelstraten vol charme. Bezoek 
het archeologisch museum voor de 
geschiedenis van de stad en de ruïne 
van het Santa Mavrafort die de sky-
line domineert. Het fascinerende 
Fonograafmuseum, met een collectie 
oude muziekinstrumenten, is ook 
een bezoek waard. Bij de altijd bedrij-
vige jachthaven van Lefkada vindt u 
levendige bars, fijnproeversrestau-
rants en goede winkels (blz. 24–25).
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