Corfu fietsen 12 dagen
individuele fietsreis vanaf € 819
In het spoor van OdysseusCorfu
is het meest noordelijke Griekse eiland en door velen beschouwd als het
mooiste. Het
landschap is enorm gevarieerd met miljoenen eeuwenoude olijfbomen,
cipressen en
een labyrint aan landweggetjes. Tussen al dit groen liggen in het binnenland
tientallen
traditionele dorpjes, waar pastelkleurige huisjes en witgekalkte kerkjes het
dorpsplein
omringen. De tijd lijkt hier eeuwen stil te hebben gestaan. De noordoostkust
wordt
bepaald door schattige baaitjes met azuurblauw zeewater, verscholen
zandstrandjes
en kustplaatsjes waar in de tavernes volop gezelligheid heerst. Een
overheerlijke
moussaka, ouzo of een salade zoals alleen de Grieken deze kunnen bereiden,
smaken nergens zo goed als in deze authentieke tavernes! De fietsroutes
zijn gemiddeld 40 à 45 km lang. Zo blijft er voldoende tijd over voor een
fotostop, een
ontmoeting met de lokale bevolking, bezienwaardigheden om te bezichtigen, in
alle
rust te lunchen en natuurlijk te zwemmen in de kristalheldere Ionische Zee.
Reizen in het paradijselijke land van Odysseus is boeiend, bezienswaardig en
aantrekkelijk.Deze 12- daagse reis is een variant op de 8-daagse fietsreis.
Bij deze reis verblijft u 2 extra nachten in Acharavi en 2 extra nachten in
Lipades. U
kunt deze dagen besteden aan het strand maar ook aan een tour naar de top
van
Mount Pantokrator, een bezoek aan het Byzantijnse Old Perithia, een
boottocht naar
de "rots van Odysseus of een extra bezoek aan Corfu Stad. Maar genieten van
zon,
zee en strand is natuurlijk ook een perfecte invulling.
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Details
route: glooiend tot heuvelachtig. Per fietsdag wordt ca. 41-49 km afgelegd.

minimum aantal reizigers: 2.

aankomst elke zaterdag van 25 april t/m 20 juni en van 19 september t/m 10
oktober.

accommodaties: het verblijf is in drie uitstekende kleinschalige accommodaties
(onder voorbehoud van beschikbaarheid) in een 2-persoonskamer met
eigen bad/douche en toilet. De verzorging is op basis van logies/ontbijt en 3 x
traditioneel grieks diner (telkens op de eerste avond van uw verblijf).

Dassia, Victoria Hill:
Dit familiaire hotel ligt in het centrum van het kleine plaatsje Dassia. Op
steenworp afstand vindt u uitstekende, traditionele tavernes en leuke
winkeltjes. Omdat het hotel op een heuvel ligt heeft u een schitterend uitzicht
over de Ionische Zee (ca. 300 m). Het hotel beschikt over een receptie,
zwembad en een sfeervolle bar. Op het terras is het fijn ontbijten, met uitzicht
over het weelderige landschap. De lichte en ruime kamers hebben uitzicht op
zee en zijn voorzien van airconditioning, een satelliet-tv, een minibar en een
eigen badkamer met een douche en toilet.
Acharavi, Villa Litsa:
Klein complex in het noorden van Corfu. De appartementen zijn onlangs
gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. Er is een kitchenette, tv,
badkamer met bad/douche en toilet, en een balkon of terras. Het strand van
Acharavi ligt op slechts 100 meter afstand. U kunt gebruik maken van het
zwembad van Navigator Taverna aan het strand.
Liapades, Villa Michalis:
Een klein, typisch Grieks complex met eigen mini-market, zwembad en op
slechts 400 meter van het strand. De appartementen zijn voorzien van een
badkamer met bad/douche en toilet, kitchenette en een balkon of terras.
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inclusief:
* 11 nachten verblijf in een 2-persoonskamer met eigen sanitair op basis van
logies met ontbijt
* 3 x traditioneel Grieks diner
* bagagetransfers van hotel naar hotel
* huurfiets met 27 versnellingen incl. accessoires en fietstas
* Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse
* kaartmateriaal en uitgebreide Nederlandstalige routebeschrijving
exclusief:
* overige maaltijden
* toeslag 1-persoonskamer € 390,* toeristenbelasting ca. € 0,50 tot €1,50 per kamer per nacht
* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten
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van dag tot dag
dag 1
U reis op eigen gelegenheid af naar Corfu. Afhankelijk van de aankomsttijd in
uw hotel kunt u alvast een korte fietstocht maken (ca. 19 km). De tocht leidt
naar twee of drie pittoreske plaatsjes in de groene heuvels rond uw hotel, met
een werkelijk waanzinnig uitzicht over het eiland.
dag 2
Fietstocht over Corfu (ca. 47 km/5 uur). Er ligt een gemakkelijke route voor u in
het verschiet. Over landweggetjes fietst u naar Corfu-stad. Het historische
centrum heeft een wirwar aan geplaveide straatjes, winkeltjes, terrasjes en
middeleeuwse burchten en monumenten. Via het beroemde
Vlacherna-klooster en het muizeneiland Pondikonissi komt u uiteindelijk bij het
laatste hoogtepunt op deze route: het Achilleion. Dit paleis was het
zomerverblijf van keizerin Sissi van Oostenrijk.
dag 3
Fietstocht rond de Pantokrator (ca. 47 km/5 uur). Een rit rond de Pantokrator,
de hoogste berg van Corfu, met onderweg enkele (pittige) klimmetjes.
Misschien komt het landschap u bekend voor: u fietst namelijk over de
kustweg die het decor vormde in de James Bond-film 'For your eyes only'.
Neem gerust de tijd voor een stop in een van de vele romantische baaitjes,
waar het volop genieten is met een drankje in een taverne. Met zicht op de
Albanese kustlijn, fietst u de pittoreske haven van Kassiopi binnen. Het
plaatselijke kasteel dateert uit de Romeinse tijd van keizer Nero en is het
meest noordoostelijke punt van het eiland. Langs de zee, de lagune van St.
Spiridon en het bos van Kaap Ekaterini bereikt u het volgende hotel, O'Foros
Taverna in Acharavi.
dag 4
Fietstocht langs de westkust (ca. 42 km/4 uur). Er staat een fietstocht van
gemiddeld niveau op het programma. U beleeft de nog ongerepte
noordwestzijde van Corfu: de enorme kliffen bij Peroulades, de uitgestrekte
zandstranden van San Stefano en Arillas, het prachtige uitzicht vanaf Afionas
en tientallen traditionele dorpjes met schattige kerkjes en terrasjes waar de
beste Griekse koffie wordt geserveerd.
dag 5 en 6
Twee extra dagen in Acharavi.
dag 7
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Fietstocht naar Liapades (ca. 41 km/4 uur) waar uw volgende accommodatie
is: "Cricketer Taverna". De meeste kilometers zijn gemakkelijk weg te fietsen,
maar vergis u niet in de klim van de Trombeta Pass; gelukkig is deze klim wel
opgedeeld in twee stukken. Vanuit Acharavi zet u koers naar Paleokastritsa,
door velen beschouwd als een van de mooiste plaatsjes van het eiland.
Liapades is een levendig dorp met een prachtig strand. Een klimmetje leidt u
naar Karousades, met een fantastisch uitzicht over de noordelijke kustlijn.
Geadviseerd wordt een specialiteitenlunch in het bergdorp Doukades, waar de
Theotokiwijn wordt geproduceerd. U sluit de dag af in Paleokastritsa, een van
de belangrijkste toeristische trekpleisters van Corfu. Het Theotokis Klooster,
schilderachtige baaien, Byzantijns klooster en een boven alles uittorende
bergkam zijn er de highlights.
dag 8
Fietstocht door de Ropa Vallei. (ca. 49 km/4 uur). Een
gemakkelijke/gemiddelde rit. Hier wisselen uitgestrekte wijngaarden en
plattelanddorpen zich af. De ochtend heeft een culturele insteek, want op uw
route liggen o.a. het Corfu Folklore-museum en de 'Keizerstroon'. Dit
uitzichtpunt verkreeg zijn naam nadat de Oostenrijkse Keizer Wilhelm II hier
regelmatig kwam genieten van de zonsondergang en het spectaculaire uitzicht
over de Ionische Zee en Corfu-Stad. Lekker lunchen kunt u in het kleurrijke
dorp Sinerades, waar het smullen is van zelfgemaakte feta-kazen en een
lokaal wijntje. In de middag is het fijn ontspannen aan de heerlijke
zandstranden van Myrtiotissa, Pelekas of Glyfada.
dag 9 en 10
twee extra dagen in Liapades.
dag 11
Fietstocht terug naar Kato Korakiana (ca. 20 km uit te breiden naar 40 of 66
km). Wie dat wil, kan kiezen voor een wat langere route, bijvoorbeeld via het
plateau "Bella Vista" bij Lakones. Zoals de naam al doet vermoeden, wacht u
hier een fantastisch uitzicht. Een andere route leidt u door de vallei van
Corfu-stad, met eventueel een extra lus naar het paleis Achilleion.
dag 12
Vertrek per eigen vervoer.

van/tot
25.04.20 - 06.05.20

opmerking

prijs
€ 819,00
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02.05.20 - 13.05.20
09.05.20 - 20.05.20
23.05.20 - 03.06.20
30.05.20 - 10.06.20
06.06.20 - 17.06.20
13.06.20 - 24.06.20
20.06.20 - 01.07.20
19.09.20 - 30.09.20
26.09.20 - 07.10.20
03.10.20 - 14.10.20
10.10.20 - 21.10.20

€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00
€ 819,00

data: 08.04.2020, pagina 6 / 6

