
8-daagse wandelvakantie naar Corfu , 

parel aan de Ionische zee 

27 april tot 4 mei 2019 
 
Een wandelvakantie is de ideale manier om de minder toeristische kant van een vakantiebestemming 

te ontdekken. In alle rust en weg van de platgetreden paden geniet je uitgebreid van de 

indrukwekkende natuur en vergezichten.  

Wandelen op het Griekse eiland Corfu is een waar genoegen dankzij het zacht klimaat. Je ontdekt de  

mooiste stranden van het eiland, de duinen in het noorden en  kleine Griekse dorpjes omgeven door 

kleurrijke bloemenweiden. Langs wijn- en olijfboomgaarden wandel je naar Ermones, ook wel het 

strand van Odysseus genoemd.  

HOTEL 

SENTIDO APOLLO PALACE 

Het mooie en uitstekend verzorgde 4-sterrenhotel 

Sentido Apollo Palace ligt in een prachtig aangelegde 

tuin met olijfbomen, vlakbij een mooi kiezelstrandje en 

het sfeervolle centrum van Messonghi. Het is gebouwd 

in de stijl van een sfeervol Grieks dorpje. 

Na een dagje wandelen kan je kiezen tussen een rustig 

zwembad of een zwembad met animatie.   

 

PROGRAMMA 

DAG 1 : BRUSSEL-CORFU 
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met 
Brussels Airlines naar Corfu. Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Check-in. Vrije 
tijd en avondmaal. 
 
DAG 2 : LAKONES. BALKON VAN DE IONISCHE ZEE.  

Na het ontbijt kennismaking met de lokale gids en start 
van de wandeling. Paleokastritsa, het beroemde strand 
van Corfu is het startpunt van een gevarieerde wandeling. 
Tussen de steile, ruige kliffen die de zes baaien van 
Paleokastritsa beschermen, klimmen we over oude paden 
en bereiken we het uitzichtterras van Paleokastritsa Bella 
Vista. Hier botsen we op de rots Pertokaravo, volgens 
legendes het schip dat Odysseus van eiland tot eiland 
bracht, veranderd in steen. Via een oud pad langs de 
kliffen bereiken we de baai van Agios Georgios.  
(Wandeling: 13 km – 4 u wandelen) 



DAG 3 : SOKRAKI EN SPARTILAS. DE BERGNESTEN VAN HET NOORDEN. 
Het startpunt voor deze ontspannen wandeling vandaag is het gehucht Troumpeta, gelegen op de 
rand van een steile bergwand. Dit scheidt de noordelijke "kop" van het eiland van het westelijke deel 
en is daarom eeuwenlang een natuurlijk obstakel geweest. We stijgen langs deze kam om de twee 
kleine bergdorpen Sokraki en Spartilas te bereiken, genietend van een prachtig panoramisch uitzicht 
op de noordkant van het eiland. Op heldere dagen kunt u zelfs de drie Othonische eilanden zien.  
Volgens de Griekse mythologie zou Odysseus op zijn omzwervingen op Othoni zijn geland, waar hij 
zeven jaar lang door nimfen werd vastgehouden. 
(Wandeling: 13 km – 4 u wandelen) 

 
DAG 4 : VRIJE DAG  
Vrije tijd om uit te rusten aan het zwembad of een uitstap 
te doen.  Mogelijkheid tot excursie tegen meerkost of de 
ideale dag om de gezellige hoofdstad Corfu-Town op 
eigen hoogte te bezoeken.  
 
DAG 5 : ÁGIOS DÉKA - OVER DE BEDEVAART VAN 
TRADITIES 
Agia Déka, een van de oudste dorpen op Corfu, brengt 
ons op de hoogte van de wandeling van vandaag. Na het 

verlaten van dit gebloeide dorp, zijn we onderweg via een oude pelgrimsroute naar de op een na 
hoogste berg van het eiland, de gelijknamige Ágios Déka, die veelbelovend slingert op zijn 576m. De 
inspanning van de beklimming is snel vergeten, wanneer je wordt verrast door het prachtige 
panoramische uitzicht over grote delen van het eiland. Hierna dalen we af langs boomgaarden en 
olijfgaarden, en bereiken zo onze bestemming Kato Garoúna, beroemd om zijn traditionele 
tapijtwevers, die hier al eeuwen werken.  
(Wandeling: 10 km – 4 u wandelen) 
 

DAG 6 : ERMONES – DE BAAI VAN ODYSSEUS  
Het startpunt van de wandeling van vandaag is het dorp 
Gianades, vanwaar we door wijngaarden en 
olijfboomgaarden Ermones bereiken, een 
indrukwekkend gelegen baai aan de noordwestkust van 
het eiland. Een pad op wild overwoekerde hellingen 
leidt ons naar het zuiden. Hier zien we diep onder ons 
de spiegel van de zee.  Via pijnbomen en 
cipressenbossen dalen we af naar het Moni Mirtiotissa-
klooster, beroemd om zijn unieke Byzantijnse sacrale 
schilderijen. De fijne zandbaai, beschermd door 

machtige rotsblokken, geeft ons de mogelijkheid om even van de zee te genieten. 
Via de beschermende kliffen bereiken we een pad in de schaduw van een dennenbos richting het 
dorp Vatos. Vanuit Vatos wandelen we naar het eindpunt van de wandeling, het dorp Ropa. 
(Wandeling: 14 km – 5 u wandelen) 
 
DAG 7 : VRIJDE DAG  
Nadat we gisteren eindigden met een gezellig samenzijn, heb je vandaag een welverdiende rustdag. 
Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je wandelgids volgen en de 
bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen. In ieder geval wordt u vergezeld 
door talrijke herinneringen aan een veelbewogen en indrukwekkende wandeltijd!  
 
DAG 8 : CORFU – BRUSSEL Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels 
Airlines naar Zaventem. 


