Corfu-Trail 8 dagen
singlereis wandelreis vanaf € 850
Groen wandeleiland Corfu in de Ionische zee

De Ionische Zee ligt tussen Griekenland en de hak van de Italiaanse laars.
Daar liggen de Ionische Eilanden, in een onregelmatige rij op korte
afstand van elkaar: van groot tot klein en van bekend tot nauwelijks
ontdekt. Het bekendste Ionische eiland is Corfu, tevens het groenste
eiland van heel Griekenland en daarom zo aantrekkelijk om te wandelen.
De kust van Corfu is vrij grillig en rotsachtig met talloze baaien. Rustige witte
kiezelstranden aan de pittoreske noord-oostkust en wijde zandstranden aan de
zuiden westkust. Het groene binnenland is ruig en heeft bergtoppen die van 450
tot 907
meter reiken. Tijdens de wandelingen heeft u prachtig zicht op groene
berghellingen die langzaam opreizen uit de turquoise-gekleurde
zee. In het voorjaar komt daar dan de veelkleurige bloemenpracht bij en de
ontelbare bloeiende amandel- en olijfbomen met daar hoog boven uitstekende
elegante cipresbomen.
Corfu is een wandelparadijs door de combinatie van groene vegetatie,
gevarieerd reliëf en een heerlijk klimaat in het voor- en
najaar. Gezellige kustplaatsjes met kleurrijke huizen die
gebouwd zijn in Venetiaanse stijl. En de plaatselijke keuken van Corfu
natuurlijk: zoals de pastitsada, een combi van pasta en rundvlees,
óók geërfd uit de tijd van de Republiek
Venetië! Tijdens deze reis ontdekt u zó
de lokale keuken en de gastvrije bevolking van Corfu.
De Corfu-Trail is een lange afstandswandelroute die meandert over
de hele lengte van het eiland, van Arcoudilas aan de zuidkust naar Cape Agia
Ekaterina aan de noordkust. Totaal is de Corfu-Trail 220 km lang; in deze reis
zijn
de 50 fraaiste kilometers opgenomen. De route slingert over het eiland
langs de mooiste plekjes: door authentieke bergdorpjes en via uitkijkpunten
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met
prachtige uitzichten. Voor iets lekkers onderweg wordt gestopt bij
een authentieke dorps kafeneion annex taverna.
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Details
route: variërend van glooiend/heuvelachtig tot
bergachtig. Per wandeldag wordt gemiddeld ca. 15 km afgelegd,
sommige routes zijn uit te breiden.

groep: minimaal 13/maximaal 18 reizigers.

Paradise hotel - Gouvia
Gouvia is een gezellig kustplaatsje slechts 8 km ten noorden van de
hoofdplaats Corfu. Het plaatsje is gelegen aan een schilderachtige baai
tussen een jachthaven en een Venetiaanse scheepswerf. Vanaf de pier aan
het kiezelstrand vertrekken de typische kaiki's, traditionele
voormalige houten vissersbootjes. Er zijn
U verblijft 7 nachten in het 3-sterren Paradise Hotel. Het hotel heeft 60
kamers (kamers zijn in 2018 in Griekse boutique stijl
gerenoveerd) met prachtig uitzicht en is rustig
gelegen in een landelijke omgeving op loopafstand van het centrum van
Gouvia. Er
is een lounge, restaurant, lift, terras met bar, zwembad met
zonnebedden en parasols. Op loopafstand van het hotel zijn diverse winkeltjes
o.a.
een supermarktje.
De kamers hebben gratis wifi, koelkast, telefoon,
airco, tv, haardroger, kluisje en een eigen badkamer met
bad/douche en toilet. Alle kamers hebben een balkon.
Het verblijf is op basis van halfpension (uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet) met
verse en veelal lokale gerechten.
inclusief:
* Amsterdam-Corfu v.v. per Transavia.com
* verblijf in een 2-persoonkamer met douche en toilet in Paradise Hotel Gouvia
op basis van halfpension (met ontbijt- en dinerbuffet)
* transfers van/naar de luchthaven
* transfers naar/van de begin- en eindplaatsen van de wandelingen
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* boottochtje naar Paleokastritsa
* lokale Nederlandse wandelreisleider en Nederlandstalige stadsgids
exclusief:
* overige maaltijden
* toeslag 1-persoonkamer (2-persoonkamer voor alleengebruik) € 175,* in te checken bagage € 26,- per enkele reis (20 kg)
* entrees: Paleopolis museum ca. € 3,-, Engelen kasteel ca. € 3,* toeristenbelasting
* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten
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van dag tot dag
dag 1
Amsterdam-Corfu per Transavia. Korte transfer (ca. 20 min.) naar Paradise
hotel in Gouvia. Welkomstbijeenkomst met drankje en diner. Gouvia is een
gezellig dorpje met vele tavernas, terrasjes en winkeltjes. Mogelijkheid tot een
korte wandeling naar de haven.
dag 2
Na het ontbijt stadswandeling in Kerkyra, met speciale stadsgids. U begint met
een wandeling bij het Engelse paleisje Mon Repas met Romeinse baden en
Kardiki bron, daarna een bezoek aan het fantastische Paleopolis museum
waar u alles leert van Corfu's lange historie en natuur (entree € 4,-/niet
inbegrepen) en ten slotte een bezoek aan een Byzantijnse kerk en het
historische centrum, een Unesco werelderfgoed.
dag 3
Ezelwandeling (ca. 15 km/3,5 uur) naar Ermones en de traditionele
Venetiaanse dorpjes Giannades en Liapades aan de soms ruige westkust.
Een oude voetpad leidt u langs de bergrug van de westkust, door
olijfboomgaarden en in de schaduw van cipressen via het oude dorpje
Gianades naar Liapades en verder naar beneden naar de prachtige kust.
Vanuit een verborgen strandje per boot naar de Paleokastritsa-baai voor de
lunch in een taverna aan zee. Hierna mogelijkheid tot een verfrissende duik in
zee en/of een korte wandeling naar het fameuze klooster, boven op een klif
gelegen.

dag 4
Romeinse wandeling (ca.14 km/4 uur) met eerst een foto-stop bij de prachtige
Bella Vista's hoog boven Paleokastritsa (waar u gisteren gewandeld heeft!).
Start van de wandeling vanuit de olijfboomgaarden van Makrades, over een
uniek Byzantijns wandelpad naar de Angelokastro Citadel (het middeleeuwse
fort van de Engelen). Via het traditionele dorpje Krini met fantastisch uitzicht
op de Diaponti eilandjes (picknick op het ‘Aloni' plateau) over een Romeins
wandelpad naar het immense en mooiste zandstrand van het eiland, bij Pagi.
Terug naar Afionas. Eindpunt met zwemmogelijkheid bij de strandtaverna.
Extra wandeling mogelijk in het schilderachtige artiestendorpje Afionas met
haar bijzondere "tweeling"strand Porto Timoni.

dag 5
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Vergeten dorpen wandeling (ca. 14 km/4 uur). Vanuit het nonnenklooster bij
Agros leiden paden door velden en langs een bergstroompje naar Valanio
(een verborgen middeleeuws dorpje, mooie plaats voor een picknick). Verder
door eeuwenoude olijfboomgaarden naar het schilderachtige Sokraki met
prachtig uitzicht. Mooie gelegenheid voor een ‘tzitzi bira' drankje en zwemmen
in een "eeuwige bron" met uitzicht op Corfu stad. Terug via de Trombetta-pas
naar het hotel.
dag 6
Vrije dag. Mogelijkheid tot het maken van een boottochtje langs de prachtige
oostkust met een originele ‘kaiki'.

dag 7
Smokkelaarswandeling (ca. 14 km/4,5 uur). Transfer per bus naar één van de
hoogtepunten langs de Corfu-Trail: het oude byzantijnse dorp Perithia,
prachtig gelegen in het dal aan de voet van de Pantokrator. Na een rondje
door het dorp loopt u via ezelpaden naar een kloof met eikenbos. Verder over
een oud Romeins pad naar olijfboomgaarden. Aankomst bij een taverne aan
zee voor een strandpicknick en eventueel een duik in de zee. Het laatste deel
van de wandeltocht voert over een kustpad naar de meest noordwestelijke
punt van Corfu en het eindpunt van de Corfu-Trail: Kaap Ekaterini in de lagune
van St. Spiridon.
dag 8
Transfer naar de luchthaven. Corfu-Amsterdam per Transavia.

van/tot
07.10.19 - 14.10.19

opmerking

prijs
€ 850,00
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