
 

 

 

 

 CORFU - PARADISUL VERDE AL GRECIEI 
 

Oricine a pus piciorul pe insula Corfu s-a indragostit iremediabil. Unii de aerul cosmopolit, dar cu un caracter 
traditional aparte, altii de plajele superbe, iar unii de farmecul venetian al orasului vechi.  

 
Corfu este o insula greceasca in Marea Ionica, a doua ca marime din insulele Ionice, cu o populatie de 100 de mii de 
locuitori. Capitala Corfu da si numele insulei, renumita in Grecia drept un oras universitar de prestigiu, resedinta a 
Universitatii Ioniene.   
 

 
 
 
 
 
 

CUM AJUNGI IN CORFU SI CAT COSTA 
TRANSPORTUL? 
 

 Cu avionul poti alege curse directe tip charter sau cu 
escala, de obicei in Atena. Aeroportul Ioannis 
Kapodistrias este poarta de acces a insulei. Un bilet de 
avion dus intors costa in jur de 200 euro pentru zbor 

charter si aproximativ 150 euro pentru cele cu escala.  
 Cu masina din Bucuresti si pana la portul Igoumenitsa, de unde urci pe ferry pentru insula Corfu, sunt in jur de 

1000 km. Se pot parcurge si intr-o zi, insa este de preferat o oprire pe traseu, cea mai populara destinatie fiind 
orasul Salonic. Combustibilul costa in jur de 350 euro pentru un drum dus intors, iar taxa de ferry aproximativ 50 
euro pentru o masina si 3 calatori.  

 Cu autocarul in excursii organizate. Pachetele pornesc de la 250 euro si pot ajunge si pana la 800 euro, in functie 
de cazarea aleasa. Drumul este de 2 zile. 
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TOP 10 OBIECTIVE TURISTICE DIN CORFU 
 
Insula Corfu are 217 km de coasta si peste 100 de plaje cu nisip fin si ape cristaline.  
 

 Statiunea Sidari este printre cele mai populare ale insulei, Renumita pentru canalul săpat de mare, numit Canalul 
Dragostei. 
Plaja este premiata cu Steagul Albastru, ofera facilitati pentru practicarea de sporturi nautice, iar apele putin 
adanci sunt ideale pentru copii. Din portul statiunii pleaca barci catre insulele salbatice Othoni, Mathraki si 
Erikoussa.Tot in Sidari poti vizita ramasitele castelului venetian si satul Agrafi.   

 
 In greaca, Paleokastritsa inseamna “fortificatie veche”. Gratie naturii si istoriei sale, statiunea se numara printre 

cele mai frumoase de pe insula. Situata în jurul a trei golfuri, este incadrata de stanci abrupte, cu pante pline de 
chiparosi, lamai si maslini.  
Statiunea este intesata de taverne si baruri, exista plaje pentru toate gusturile, cu nisip sau pietris marunt, fiind 
alegerea potrivita atat pentru familii, cat si pentru turistii in cautare de distractie.  
 

 Plaja din Agios Gordios isi ia numele de la biserica care se afla pe plaja. Cu toate ca statiunea este mica, este una 
dintre cele mai populare destinatii din insula Corfu, situata pe coasta de vest. Plaja este mare și are nisip fin, fiind 
dotată și cu toate facilitatile necesare, iar drumul pana in statiune trece printre plantatii de vita de vie si maslini.  
 

 Ipsos este o cunoscuta pentru viata de noapte, cu numeroase cluburi si baruri unde distractia tine pana dimineata. 
Exista si zona portului ceva mai linistita, cu taverne si mici restaurante. 
Plaja de prundis si nisip se intinde de-a lungul soselei, curbandu-se spre port.   

 
 Acharavi este un resort preferat de turisti, cu o plaja lunga de 3 km, ape cristaline si vegetatie luxurianta. 

Statiunea are ceva de oferit oricarui tip de turist, fie ca petreci vacanta in cuplu, in familie sau cu gasca de 
prieteni.  

 
 Barbati este statiunea ideala pentru familii. Plaja este restrasa, poti inchiria sezlonguri si umbrelute de soare, pe 

fundal se aud valurile marii, locatia perfecta daca doresti liniste si relaxare.  
 

 Imparateasa Elizabeta, sotia imparatului Austriei, cunoscuta sub numele de Sissy, s-a indragostit de insula Corfu. 
Asa incepe povestea palatului Achillion, ridicat in anul 1890 in satul Gastouri, la cererea imparatesei Sissy, aceasta 
devenind resedinta de vara preferata. Mai tarziu Kaiserul Wilhelm al Germaniei a cumpărat castelul. 
Palatul este absolut spectaculos, inconjurat de gradini, privește de sus marea și orașul Corfu, oferind o priveliste 
care merita zeci de fotografii.   

 
 Daca esti pasionat de istorie, vei fi cucerit de Korfu Old Fortress. Sunt ramasitele vechiului oras Korfu, fortificat si 

pregatit sa reziste atacurilor. Constructia si-a pastrat radacinile, asa ca poti studia in detaliu zidurile și bastioanele 
cetatii. Tot aici se afla si un muzeu de arta bizantina. 
Ar mai fi ceva de zis: privelistea te va lasa fara suflare ;)  

 
 Muzeul de Arta Asiatica si Galeria Municipala de Arta sunt gazduite in Palatul Sfantului Mihai si Sfantului 

Gheorghe, alaturi de alte expozitii ale artistilor locali. 
Palatal este o constructie deosebita in stil neo clasic si dateaza din 1823. Folosita ca resedinta de vara pentru 
familia regala elena, acum este o oaza inchinata artei.  

 
 Corfu este casa unui muzeu unic in Grecia, si anume Muzeul Scoicilor. De-a lungul timpului, curatorii au reusit sa 

adune mii de scoici de toate felurile si alte comori ale adancurilor, toate expuse aici. 



 
 
TRANSPORTUL IN COMUN SI ALTE VARIANTE DE DEPLASARE: 

  
 transfer de la aeroport costa in jur de 25 de euro de persoana, in functie de destinatie. Aceasta poate fi organizat 

de catre agentie, hotel sau individual.  
 

 taxi-ul in Creta este accesibil, o cursa aeroport – statiune costa intre 25 – 45 euro.  
 

 transportul in comun in Corfu este foarte eficient si accesibil. Un bilet intre statii costa in jur de 1.2 – 1.7 euro si 
1.80 – 2.30 intre orase / statiuni.  

 
 inchirieri – poti alege sa inchiriezi o masina, un scuter sau chiar o barca. Gasesti astfel de centre in toate statiunile, 

iar preturile pornesc de la 15 euro/zi pentru un scuter, 25 euro/zi pentru o masina si 50 euro/zi pentru o barca. 
 
 

CUM ALEGI CEA MAI BUNA VARIANTA DE CAZARE IN CORFU? 
 
Corfu este una dintre cele mai cautate si accesibile destinatii ale Greciei. Insula ofera numeroase posibilitati de cazare 
turistilor, de la hoteluri de 5 stele, spa-uri si resorturi adults only, pana la pensiuni si vile de inchiriat in regim self service.   
 
Aloca un buget pentru vacanta si alege destinatia potrivita atata din punct de vedere al statiunii si preturilor din zona, cat 
si a tipului de cazare dorit. Pentru familii, vilele si pensiunile cu servicii tip chicineta sunt cele mai accesibile.  
 
Daca vrei sa te rasfeti, alege un hotel cu centru spa si wellness. Grupurile de prieteni sunt binevenite in hoteluri de 3 si 4 
stele, cu piscina si numeroase facilitati pentru petrecerea timpului liber.  
 

 


