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CORFU
Corfu, cunoscuta si ca Insula de Smarald, situata in partea de nord – vest a Greciei continentale, este cea
mai nordica insula dintre Insulele Ionice (Corfu, Zakyntos, Itaca, Kefalonia, Paxos, Lefkada şi Kitira). Coasta
invecinata cu Insula Corfu nu este Grecia continentala, ci Albania. Canalul stramt dintre Corfu si Albania in
unele locuri abia depaseste 2 km. Insula Corfu (Kerkyra) are 58 km lungime si, in partea de nord, 24 km latime.
In centru este Muntele Pantocrator cu o inaltime de 998 metri. Coasta de nord-est este mai inalta, cu stanci care
inconjoara plaja, avand numeroase golfuri si traditionalele sate pescaresti. Nordul si sudul ofera plaje lungi,
acoperite cu nisip. Este a doua insula ca marime din grupul "Sapte Insule" sau Eptanisa, si are o suprafata de
589 km2 si un litoral de 217 km lungime.
Vizitatorii pe insula celor 3 milioane de maslini vesnic verzi vor avea dificultati in a decide ce sa admire prima
data: frumusetile naturale ale insulei, oraselele pitoresti si satele de pescari cu minunatele taverne grecesti sau
marea varietate a golfurilor si a plajelor care atrag mii si mii de turisti in fiecare an.
Coasta de Est a insulei ofera o mare calma si o gama larga de sporturi maritime. Cei care aleg aceasta parte a
insulei pot participa la excursii optionale cu barci pescaresti pentru a descoperi golfuri ascunse sau la o iesire
romantica cu barca sub razele lunii pline.
Partea de vest a insulei ofera numeroase plaje cu nisip, cateva golfuri fascinante formate intre stanci care,
practice, intra in mare. Dar in Corfu exista si multe- multe alte locuri de vazut. Numeroase muzee, biserici
bizantine, monumente arheologice, fortarete venetiene, peisaje impresionante, privelisti excelente de pe muntele
Pantokrates, de unde pot fi admirate insulele Erikousa, Othoni si Mathraki, coasta Albaniei, Paxi, Antipaxi si,
daca vizibilitatea este buna, chiar si coasta Italiei. Iar pentru distractie exista o multime de restaurante, baruri,
cluburi, aquapark pentru a satisface gustul tuturor.
Nu este de neglijat nici faptul ca Insulele Ionice sunt cunsocute si pentru prezenţa a trei mari sfinţi ortodocşi,
făcători de minuni: Sfântul Ierarh Spiridon (Corfu), Sfântul Ierarh Dionisie (Zachintos) şi Sfântul Ierarh
Gherasim (Kefalonia). Ei sunt prăznuiţi în luna august, astfel: Sfântul Spiridon în 11 august, când se prăznuieşte
minunea prin care a salvat oraşul Corfu de invazia turcilor, Sfântul Gherasim este serbat în 16 august, iar
Sfântul Dionisie este cinstit în data de 24 august.
OBIECTIVE TURISTICE:
Turul Insulei - Pe parcursul acestei excursii, veti avea sansa de a va bucura de cele mai frumoase
peisaje ale insulei. Acest tur cuprinde « Mouse Island » , situata la 4km sud de oras, cel mai popular loc al
Insulei, drumul continuand catre « Palatul Achillion », una dintre cele mai mari atractii din Corfu, construit in
timpul dominatiei austriece, pentru imparateasa Elizabeta, si devenit mai tarziu resedinta lui Kaizer Wilhelm. In
gradinile palatului puteti admira faimoasa statuie a lui Achile, eroul grec pe care imparateasa il considera
idealul masculin al vitejiei, onoarei si puritatii. Urmeaza apoi o oprire la distileria familiei Mavrokordatis,
specializata in prelucrarea bauturilor spirtoase provenite dintr-un fruct exotic, denumit Koum Quat, care creste
numai in doua locuri in lume: in Corfu si... in China!
Mai departe, se merge prin Valea Ropa, catre una dintre cele mai pitoresti locatii ale insulei, statiunea
Paleokastrita, formata din numeroase golfulete incantatoare. Aici veti avea ocazia sa vizitati Manastirea
Bizantina. Drumul continua catre Kassiopi, renumit sat de pescari, trecand prin cateva sate de munte
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traditionale, unde veti putea observa cateva aspecte ale vieti locale si admira peisaje deosebite. Spre finalul
turului, se ajunge aproape de litoralul Albaniei, trecand prin satele Kouloura si Kalami.
Pret informativ : 40 Eur/adult ; 20 Eur/copil.
Croaziera Paxos Antipaxos – Grotele Albastrele - Alegand aceasta croaziera veti avea ocazia sa
vizitati trei locuri superbe: Paxos si Antipaxos ce sunt situate in apropierea partii de sud a insulei Corfu si
vestitele Pesteri Albastre. Se pleaca din portul mare al Insulei Corfu, iar pe masura ce ne indepartam de tarm,
puteti admira orasul vechi, delimitat de cele doua fortarete venetiene. Navigand spre partea de sud a insulei
Corfu, veti trece prin dreptul statiunilor Perama si Benitses, Kavos.
Strabatand canalul ce desparte cele doua insule, Paxos si Corfu, in fata veti putea admira frumoasa insula Paxos
acoperita de maslini si pomi exotici, pentru ca apoi sa ajungem la “Grotele Albastre”, unde, cu siguranta veti fi
uimiti de frumusetea si grandoarea lor, si mai ales, de culoarea si claritatea apei.
Calatoria continua catre spre insula Antipaxos de dimensiuni foarte mici dar cu un peisaj ce este comparat cu
cel din Caraibe, datorita culorii apei si a plajelor de nisip alb. Odata ajunsi aici, veti avea posibilitatea sa innotati
in apa cristalina. Dupa aceasta inedita experienta, ne reintoarcem in insula Paxos a carei frumusete a dainuit
peste ani, iar apoi se merge catre portul satului Gaios, capitala insulei, unde veti avea timp liber de 2-3 ore, in
care fiecare face ce doreste.
Pret informativ : 39 Eur/adult ; 19 Eur/copil
Aqualand - Parcul Acvatic - Localizat in centrul insulei Corfu, in Ag. Ioannis, acest « Aqualand Water
Park » este unul dintre cele mai mari din Europa, oferind posibilitati de distractie pentru toate varstele.
Interiorul parcului este foarte placut, cu o mare varietate de tobogane. Aici, veti gasi si o piscina foarte mare cu
valuri si un rau de relaxare unde va puteti odihni timp dupa ce te intoarceti "osteniti" dupa un tur de forta pe
cateva tobogane. Toboganele si bazinele cu apa se impart in doua zone, una pentru copii si alta pentru adulti.
Zona copiilor este destul de mare, cu foarte multe tobogane si jocuri de apa, iar zona adultilor este impartita in
mai multe locatii, cu multe topogane de diferite marimi si forme, simple sau complexe, deschise sau tunele, cu
colace sau fara colace.In parc veti gasi si numeroase baruri, chioscuri cu fast-food, un restaurant, un magazin cu
suveniruri, o zona de picnic, teren de joaca, o camera cu jocuri video, teren de tenis, biliard si un mini teren de
fotbal. Transferul la Aqualand se face la orele 10 :00 iar returul este la orele 17 :00.
Pret informativ : 38 Eur/adult ; 28 Eur/copil
Excursie in Albania - Pentru cei ce doresc sa experimenteze ceva diferit, le oferim ocazia unei
croaziera de o zi in fascinanta Albanie. Plecarea este din portul Corfu si odata ajunsi in portul din Albania,
ghidul local ne va conduce prin orasul vechi Ag.Saranda. Continuam apoi turul catre orasul Vouthrota, situat pe
malul unui lac, unde vom putea admira monumentele arheologice, teatrul, templul si pe masura ce urcam dealul
ajungem la Castelul Ali Passa, construit in timpul Imperiului Otoman. Dupa amiaza, aveti timp liber pentru a va
putea plimba prin centrul vechi al orasului.
Plecarea este la orele 09 :00 si intoarcerea la orele 18 :15. Pasaport obligatoriu.
Pret informativ : 39 Eur/adult ; 19 Eur/copil
Seara greceasca - Faceti asa cum fac grecii…. Alatura-te lor intr-o seara cu program artistic traditional
grecesc, unde veti putea savura mancarurile si bauturile specifice acestei tari si unde veti avea ocazia de a vedea
si chiar invata cativa pasi din dansurile traditionale: sirtaki si zorba. Dansatori imbracati in costumul lor
traditional va vor oferi de o seara de neuitat.
Pret informativ : 39 Eur/adult ; 19 Eur/copil
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Barca cu fundul de sticla KALYPSO STAR - Se pleaca din portul vechi al orasului, unde va veti
imbarca pe vasul « Kalypso Star ». Veti face o plimbare pe mare cu barca cu fundul de sticla avand astfel
ocazia sa admirati fascinanta lume acvatica, flora si fauna bogata a marii Ionice. Veti asista la un spectacol de
neuitat al scafandrilor (leii de mare). Dupa aceasta plimbare, aveti timp liber la dispozitie ( 3 ore) pentru a putea
vizita orasul vechi.
Pret : 34 Eur/adult ; 19 Eur/copil
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