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Vik guiden på mitten längs den grå linjen till vänster och häfta ihop den vid markeringarna (          ). 
Klipp sedan längs den streckade linjen nedan, och din guide är ”färdig”GÖR SÅ HÄR:

KORFU
100 guider på nätet

Uppdaterad  
maj 2007

✔Shopping
✔ Uteliv
✔ mat

✔Happenings
✔ Boende
✔Karta

✔ dryck
✔ Badtips
✔ Historia
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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resa

• Costa del Sol • Costa Blanca • Costa Dorada • Costa Brava • Barcelona 
• Madrid • Gran Canaria • Teneriffa • Lanzarote • La Gomera • Mallorca • 
Lissabon • Porto • Azorerna • Agadir • Marrakech • Paris • London •  
Dublin • Skottland • Bryssel • Amsterdam • Berlin • Hamburg • Wien…

Fler guider på nätet

19 kr /månad

www.corfu.gr
Engelsk och grekisk sajt som är offiell 
från Korfus kommun. Kortfattad informa-
tion om vad som händer under året samt 
lite historia och kultur. 

www.allcorfu.com
Sajt med recept på mat, artikelsamlingar 
och resmålsinformation. På engelska 
men lätt att navigera i.

www.mygreece.se
Innehållsrik sajt på svenska om det mes-
ta i  Grekland. Informationen om Korfu 

är ganska snål men sajten har tips på ut-
färdsmål på ön samt lite kortfakta. 

www.corfutoday.com
Innehållsrik sajt på engelska där du kan 
gå vidare till kartor, byar, stränder och 
allmän information. Blir du sugen på att 
köpa hus finns det info om detta också. 

www.justcorfu.co.uk
Vill du gifta dig på Korfu? Veta vad vädret 
är just nu? Då är detta sajten för dig. Ett 
stort plus för information om alla små 
och stora ställen på ön. 

0030/0661
Korfus landsnummer /Kor-
fu stads riktnummer. Ta 
bort nollan om du ringer 
från Sverige. 

Ambassad
Sveriges ambassad ligger 
på Vassileos Konstantinou 
7 i Aten på fastlandet. Te-
lefon. +30(210)72 66 100. 
Ambassaden.athen@foreign.
ministry.se. 

Sveriges konsulat hittar 
du på Skaramanga Square 
7 i Korfu stad. De har öp-
pet måndag-fredag mel-
lan 09.00-14.00. 
info@corfuholidays.com. 

SOS
Om olyckan är framme: 
SOS International 0045-
70 10 50 500. De har öp-
pet dygnet runt. 
sos@sos.dk

Europeiska har Euro-
alarm med telefonnum-
mer 0046-8-454 34 34. 
Nordic Assistance/Gouda 
når du på telefonnummer 
0045-70 22 22 71. 

Polis
Polis har telefon 100, 
brandkåren 199 och 191. 
Om du någon gång behö-
ver en ambulans slår du 
telefonnummer 166. 

telefonnummer5 

sajter5 
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Elegant, kosmopolitisk atmosfär och sam-
tidigt en avslappnad tillvaro med sol och 
bad. Kilometer efter kilometer med strän-

der och kristallklart vatten där du kan hitta en 
egen vik att bada i. 

på kvällarna lockar nattlivet till småtimmarna 
eller eftermiddagskaffe i historiska Listons arka-
der i Korfu stad. Korfu har många hjältar. Några 
av dem är helgonet Spiridhon och författarbrö-
derna Gerald och  Lawrence Durrell. Spiridhon 
är djupt älskad och firas två gånger årligen. 

Bröderna durrell skrev sina klassiska böcker 
om ön och idag minns korfioter och gäster dem 
genom Durrellsällskap samt vandringar i deras 
namn. Arvet från Venedig, Frankrike och Eng-
land, som regerat på ön, kommer till sin rätt i en 
medelhavsarkitektur med charm, tillgänglighet 
och vänlighet. 

palats, tempel och kyrkor, venetianska arka-
der där kaféer samlas på rad och sommarfestiva-
ler med musik och uteliv. 

Vare sig du är ute efter sol och bad, historia 
och kultur eller hektiskt nöjesliv är Korfu rätt 
plats för semestern. Kalosorisate stin Kerkyra! 
Välkommen till Korfu!

Pengar
Som överallt i Grekland gäller 
euro. Det finns gott om banko-
mater och du kan välja mellan 
olika uttagsspråk som engelska, 
grekiska, franska och italienska. 

Spara kvittot. Tänk på att din 
bank tar ut en avgift på banko-
matuttag inom EU. Kreditkort 
som American Express och Di-
ners fungerar mest på större ho-
tell. Visa funkar överallt utom på 
små familjeägda tavernor, vilka 
hellre vill ha kontanter.

Internet
De flesta hotell och turistanläg-
gningar har tillgång till Internet 
mot en kostnad. 

Det finns både modem och 
bredband. En halvtimme kostar i 
snitt 25 kronor. 

Internetkaféer finns på charte-
rorter och i Korfu stad.  

Meny
Tänk på att serviceavgifter och 
skatter kan läggas till på notan. 
Står med små bokstäver längst 
ned på menyerna. 

Vissa restauranger har inklu-
derat allt och gör gärna reklam 
för detta. 

Dricks
Dricks är kutym inom servi-
cenäringen. Åker du på utfärd 
räknar chauffören med en peng.
Är du nöjd med din mat på ute-
kvällen är 10 procent lämpligt att 
lämna i dricks. 

Städpersonal och lokalguider 
räknar också med dricks i sin 
inkomst. 

Kontakt
El är samma som hemma med 
220 volt. Mobil har bra täck-
ning inne i Korfu stad, men kan 
fungera dåligt på resten av ön.

Strand
Kristallklart vatten och kilo-
meterlånga stränder. Kan det 
bli mer underbart? Här kan du 
hitta egna små vikar att sola och 
bada i. 

Kultur
Genom århundraden har Korfu 
präglats av ockupationer och ut-
ländska makthavare. Idag finns 
det bästa kvar i form av slott, 
tempel, museum och arkitektur 
som blandas med klassiska ka-
féer och små gränder. 

Närhet
Korfu ligger bara tre och en halv 
timme från Sverige. En kort 
sträcka för att nå ett semester-
mål. Högsäsongen är från mitten 

av juni till slutet av augusti. Men 
upptäck också maj och sep-
tember. Maj är månaden då ön 
sjuder av grönska. September är 
en lugn månad med sommarens 
eftervärme. 

Öbor
Korfioter är kända som några av 
Greklands vänligaste öbor. Det 
finns alltid tid för en pratstund 
och gästfriheten är påtaglig. 

För alla
Korfu har den unika egenskapen 
att här finns något för alla. Vill du 
ha en romantisk, lugn semester? 
Hålligång dygnet runt? Kulturse-
mester i stadsmiljö? Inga prob-
lem. Korfu erbjuder något för alla 
åldrar och intressen. 

Charter
Korfu är ett populärt resmål och 
de flesta charterarrangörer har 
resor hit. Ving, Apollo och Fri-
tidsresor har Korfu som destina-
tion sedan decennier. 

En vecka på mellanklassho-
tell med frukost för två personer 
kostar cirka 8000 kronor för två 
personer. 

Reguljärt
Emellanåt säljer charterföretag 
flygstolar vilket är mer ekono-
miskt än att köpa en renodlad re-
guljärbiljett med ett flygbolag.

Med reguljärflyg måste du 
mellanlanda i Aten och sedan 
ta dig vidare med nästa flyg till 
Korfu. För att få det bästa priset 
försök att använda dig av flyg-
bolag som ingår i samma allians 

hela sträckan. Från Stockholm 
till Aten med KLM under som-
maren kostar från 2 900 kronor. 
En tur och retur mellan Aten och 
Korfu kostar cirka 1600 kronor 
inklusive skatter. 

Båt 
Vare sig du vill ha en båt på egen 
hand eller åka med skeppare kan 
du upptäcka Egeiska havet och 
de Joniska öarna. 

En vecka i juli för fyra till sex 
personer med segelbåt kostar 23 
000 kronor. Vill du ha en skep-
pare tillkommer cirka 1000 kro-
nor per dag. 
www.charterpartner.se

Bil 
Har du gott om tid kan du ta 
bilen och köra hela vägen ner till 

Italien där du kan ta färja över till 
Korfu från Bari, Brindisi, Ancona 
eller Venedig. Regler, priser och 
tips om olika färjelinjer hittar du 
i Motormännens bilbibel ”Up-
ptäck Europa med bil”. 

Cirkapris 175 kronor Titta även 
på deras hemsida för uppdate-
ringar. Cirkapris 175 kronor för 
ickemedlemmar. Boken kostar 
75 kronor för medlemmar i Mo-
tormännens Riksförbund. 
www.motormannen.se
www.aferry.se

Ö-luffa
Korfu är en bra startpunkt om 
du vill besöka de Joniska öarna 
och nordöstra Grekland. Men 
planera och dubbelkolla tider på 
färjorna. Största färjebolaget är 
Minoan Lines.

Text & foto: Katarina Arvidson & Walter Repo
resa@aftonbladet.se

ta chansen att segla när du 
besöker den gröna ön Korfu.

Simma med sköldpaddor.

skäl att besöka Korfu5 

x resan hit5 praktiska fakta5 
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Hej
Geiá sas

Hej då
Antío 

Jag heter...
Me lene...

Hur mår du?
Tí káneis?

Mycket bra, tack
Poly kalá, efcharistó. 

Hur mycket kostar…? 
Póso kánei…?

Tack
Efcharistó

Talar ni engelska?
Miláte Angliká?

Ja/Nej
Nai/Ochi

Privat
Korfu har privat boende i alla 
prisklasser. Från att hyra rum 
hos en korfufamilj till den lyxi-
gaste villan med egen swim-
mingpool. I Korfu stad finns flera 
uthyrare.

Största marknad är de britter 
som kommer tillbaka år efter år. 
Var ute i god tid om du vill ha 
mycket att välja på. En enkel lä-
genhet för två i de mindre byarna 
nära stranden kostar från 2 500 
kronor i veckan. Bättre priser kan 
fås om du stannar längre eller 
kommer under lågsäsong. 
www.agni.gr

Lyx
Cirka sex kilometer från Korfu 
stad ligger Kontokali Bay Hotel 
som är öppet mellan maj och ok-
tober. Ligger på en halvö och har 
det mesta du kan önska dig. 

Bor du på Corfu Chandris kan 
du välja mellan egen villa med 
öppen spis, en lägenhet eller ett 
hotellrum. 

Ett dubbelrum på ett första-
klasshotell kostar från 1 100 
kronor per rum under sommar-
säsongen. 
www.chandris.gr

Mellanklass
Det finns gott om mellanklass-
hotell på hela ön. De är oftast 
familjeägda och serverar frukost 
och middag till extra kostnad. 

Utanför Benítses ligger An-
dromaches Apartments som de 
flesta mellanklasshotell erbjuder 
lägre pris om du bokar minst en 
vecka. 

En vecka för två i en studio: 
från 3 500 kronor. Pris för två 
personer i en studio från 3 500 
kronor för en vecka. 
corfu1@otenet.gr

Budget
Vandrarhemmet Corfu back-
packers hostel hämtar dig på 
flygplatsen eller hamnen om du 
ringer dem.  De har rum för en, 
två eller upp till sex personer. I 

priset ingår frukost och en trerät-
ters grekisk middag på kvällarna. 
Vandrarhemmet är beläget nära 
hotel Pink Palace där där du som 
boende på vandrarhemmet kan 
använda poolen. 

Pris från 180 kronor per dag 
och person om du delar rum. 
www.thepinkpalace.com

Camping
Kommer du med husvagn eller 
husbil är Dionysus Camping ett 
bra alternativ. Det finns också 
tält och små bungalows att hyra. 
Populärt för många husvagnsä-
gare att åka till varje år, så var ute 
i god tid med din bokning.

Beläget i Dafnilabukten och 
bara några kilometer från Korfu 
stad är det ett av de bästa stäl-
lena att bo på. 

Trevlig personal som också 
anordnar utfärder. Under som-
marsäsongen kostar en dag för 
två vuxna och husvagn från 120 
kronor. 
www.dionysuscamping.gr

Buss
Det finns två bussbolag på ön. 
Den blå bussen som går runt 
i  Korfu stad och de närmaste 
omgivningarna smat den gröna 
bussen, KTEL,  som går till alla 
byar och städer på ön. 

Blå buss tar du från San Roc-
co-torget. Där finns tidtabeller. 
En bussbiljett blir dyrare ju läng-
re du skall åka. Grön buss tar du 
från busstationen i Korfu stad på 
Theotoki Road. Bussarna går i 
tid och tidtabellerna fungerar. 
www.ktel.org

Bil 
Det är lätt att hyra bil på Ko-
rfu. Ta med dig körkort och du 

måste vara över 21 år för att få 
hyra. De flesta internationella 
biluthyrningsfirmor finns på ön. 
Korfubaserade lokala företag är 
vanligt. 

En dagshyra för en jeep kostar 
från 700 kronor plus försäkring. 
Hyr du veckovis eller flera dagar 
får du bättre pris. Det går oftast 
att förhandla ner priset. 
www.corfucars4hire.com
www.avis.com 

Vandra
Korfu är perfekt att vandra på. 
Vandringar från några kilome-
ter upp till flera mil med olika 
sevärdheter finns. Den bästa 
informationen hittar du i de små 

Lämna hotellet och besök byarna på västra sidan ön.

Om du planerar en semester i lyx ligger förstaklasshotellens dubbelrum 
från strax över tusenlappen. 

x boende5 

x grekiska10 

sätt att ta sig runt5 
Buss
Det finns två bussbolag på ön. 
Den blå bussen som går runt i  
Korfu stad och de närmaste om-
givningarna smat den gröna bus-
sen, KTEL,  som går till alla byar 
och städer på ön. 

Blå buss tar du från San Roc-
co-torget. Där finns tidtabeller. 
En bussbiljett blir dyrare ju län-
gre du skall åka. Grön buss tar 
du från busstationen i Korfu stad 
på Theotoki Road. Bussarna går i 
tid och tidtabellerna fungerar. 
www.ktel.org

Bil 
Det är lätt att hyra bil på Ko-
rfu. Ta med dig körkort och du 
måste vara över 21 år för att få 
hyra. De flesta internationella 
biluthyrningsfirmor finns på ön. 
Korfubaserade lokala företag är 
vanligt. 

En dagshyra för en jeep kostar 
från 700 kronor plus försäkring. 
Hyr du veckovis eller flera dagar 
får du bättre pris. Det går oftast 
att förhandla ner priset. 
www.corfucars4hire.com
www.avis.com 

Vandra
Korfu är perfekt att vandra på. 
Vandringar från några kilome
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Naket
Naturistbadet Mirtiotissa ligger 
söder om Paliokastritsa i i Pé-
lekas. Pélekas har tre stränder; 
Glyfáda, Pélekas och naturist-
badet. 

Här finns också vandrarhem-
met Pink Palace. Gott om plats 
på naturistbadet. Lite jobbigt att 
komma dit. Har du bil- parkera 
bilen på berget ovanför stran-
den. Försök inte köra ner; det 
kan innebära en dryg kostnad för 
draghjälp. 

Norr
Korfus norra kust är täckt med 
soldyrkande turister, hotell och 

barer. Helt okej om du gillar att 
ta en öl med brittiska turister 
dagtid i solsken. Gouviá har flera 
diskobarer och är populärt bland 
ungdomar och om du gillar hål-
ligång.

Paliokastritsa
På västkusten hittar du under-
bara klippor med sandstränder. 
Olivträd och gröna skogsdungar 
runt omkring. Passa på och testa 
hummer som säljs på de små 
tavernorna runt omkring. 

Agios Gordis och Agios Gero-
gios har fina sandstränder. Palio-
kastritsa har både sand- och 
stenstränder och spännande 

grottor. Bra område om du åker 
med barn. 

Barn 
Långgrunt och smala kanaler 
som passar bra för de mindre 
hittar du uppe i norra delen vid 
fiskebyn Sidári. 

Inte långt ifrån Sidári ligger 
Canal d´amour. Det sägs att par 
som simmar i kanalen kommer 
att hålla ihop för evigt. 

Öst
På östsidan ligger Moraitika 
som har en fyra kilometer lång 
sand- och stenstrand. Lugnt och 
barnvänligt. 

Om man ledsnar på sand i badkläderna kan man åka till någon av de vackra stenstränderna. 
eller varför inte göra en utflykt till de hänförande grottorna i Sidari!

Arkeologi
Arkeologiska museet visar bland 
annat fynd från Artemistemplet 
som har grävts ut söder om Ko-
rfu stad. 

Stenåldersföremål och hus-
geråd, antika mynt och mar-
morstatyer är annat att titta på. 
Inträde cirka 28 kronor. 

Religion
Antivouniotissa museum ligger 
ikyrkan med samma namn. Kyr-
kan är en av de äldsta och rikaste 
på ön. Här finns ikoner och re-
liker från 500 års tid. 

Militärt
Neo Frurio är ett gammalt mil-
itärkomplex som har både un-
derjordiska celler, tunnlar och 
och källare. 

Här finns också två lejon; 
symbolen för Sankt Markus och 
stadsstaten Venedigs beskydd-
are. Inträde cirka 15 kronor. 

Asien
Museet för asiatisk konst är det 
enda av sitt slag i Grekland. Här 
finns över 11 000 objekt som har 
donerats från privata samlare.

Tretusenåriga kinesiska urnor,

 japanska vapen, teatermasker 
och buddhastatyer med grekiskt 
inflytande är värt ett besök. Mu-
seet ligger i Sankt Mikaels och 
Sankt Georges palats. 

Litteratur
Greklands nationalpoet Diony-
sios Solomos levde större delen 
av sitt liv på Korfu. I huset där 
han bodde finns några av hans 
manuskript, skrivbord och foto-
material. Litteratur har alltid haft 
sin givna plats på Korfu, som 
också kan skryta med Greklands 
äldsta litteraturförening.

Ön bjuder inte bara på grekiska kulturskatter, här finns ett uppskattat museum med konst från Kina 
och japan. Läs mer om Korfus spännande historia på sidan 14.

x bada5 

x museum5 
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Väder
Dags-
temperatur 
och antal 
regniga 
dagar per 
månad.
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Korfu

Paxos

pandokratoras
906 m

Sidári
(fiskeby) 

Gouviá

artemistemplet
Korfu (Kerkira)

Canal d´amour
Sidári
(fiskeby)  Canal d´amour

paliokastritsa

Naturistbadet mirtiotissa

disco Strip

disco 
Strip

Glyfáda

pélekas

agios Gordis

agios Georgios

paliokastritsa

Glyfáda

pélekas

agios Georgios

moraitika

GREKLAND

ALBANIEN

Kalami

Korfu (Kerkira)

Kalami

Kreta

Korfu atenKorfu aten

GREKLANDGREKLAND

TURKIET

Priskoll
Korfu: 81

Sverige: 100

Öl, 33 cl: 28 kr.
Big mac: 28 kr.
Buss: 10 kr. 
Lätt lunch: 40 kr.

Så mycket kostar:

Hitta din egen vik och bada i 
det kristallklara vattnet. I péle-
kas finns tre stränder: Glyfáda, 
pélekas och naturistbadet. Läs 
mer om vart du badar bäst på 
Korfu på sidan 6. 

Gör en båtutflykt till paxos. 
Här råder lugnet och det finns 
både badvikar och fantastisk 
natur. Fler tips på uflykter 
finns på sidan 11. 

Är du sugen på fest ska du 
ta dig till disco Strip. Här hit-
tar du Hippodrome, dNa och 
apokalypsis. Öppet till arla 
morgonstund. mer informa-
tion om utelivet på Korfu hittar 
du på sidan 12.

Upptäck Korfu när solen har gått ner. 

arkeologiska fynd från artem-
istemplet hittar du på arke-
ologiska museet. Fler tips på 
museum får du på sidan 7.
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Pastitsada
Detta är en rätt som baseras 
på tupp som skurits i tärningar. 
Stekt lök i stora portioner blan-
das med tuppbitarna. 

Allt kokas sedan tillsammans 
med tomatpasta, kanel  och tim-
ja. Serveras med pasta och med 
parmesan. 

Grekiskt
Söker du efter moussaka, gre-
kisk sallad och souvlaki, grill-
spett, ska du ta sikte på någon 
av de små tavernor längs vä-
garna eller i de mindre byarna.
Varm fetaost med grönsaker är 

populär lunchmat. Den obligato-
riska tzatzikin finns med på alla 
menyer. 

Sofrito
Sofrito är skuren biff som först 
steks i olja. Sedan ska köttet ko-
kas i över en timme med mycket 
vitlök, persilja och svartpeppar. 
Biffen serveras med tjock sås 
till potatis.

Lever
Besöker du byn Strinilas får du 
inte missa att testa lever i vin 
med fänkål. 

Byn stoltserar också med rätter 
som struts, vildsvin, rådjur och 
småvilt i olika tappningar.

Dessert
Lokomades är degbollar som 
friterats. Serveras med honungs-
sirap och kanel. Är du sugen på 
något sött efter maten är detta 
givet. 

Baklava är standard som dess-
ert och köps nybakad på kon-
ditori. Görs på filodeg med fin-
hackade valnötter och mandlar 
i. Rosenvatten och honung gör 
det hela till en söt liten kaka som 
ökar energin. 

Metaxa
Varje måltid ska, enligt greker, 
avslutas med en grekisk metaxa. 

Kallas för ”brandy” och har 
kryddig doft med inslag av vanilj. 
Metaxa baseras på tre druvsorter 
och lagras på ekfat. 

Metaxa får en stjärna för varje 
år som den lagras och priset blir 
dyrare ju fler stjärnor den bär. 

Tsitsibirra
Ingefärsöl med sting i. Öl med 
ingefära i pulverform, socker och 
citronjuice. 

Färgen påminner om hem-
lagad citronsaft. En gammal 
kvarleva från den brittiska tiden. 
Mythos, Amstel och Heineken 
görs lokalt. 

Ouzo
Ouzo dricks i vänner slag och 
gärna till middag med många 
små rätter, meze. 

Smakar lakrits, men smaken 
kommer från fänkål. Små taver-
nor serverar gärna sin egen ou-
zo. Oftast smakar den inte lakrits 
utan påminner starkt om raki.

Kaffe
Grekiskt kaffe är starkt och 
serveras i liten kopp. När du 
beställer, berätta hur mycket 
socker du vill ha i. 

Sketo- inget, metrio- en sock-
erbit och glyko- två sockerbitar. 
Drick inte upp hela koppen för på 
botten hittar du sump. 

Vin 
Varje taverna har ett eget vin 
som serveras per kilo och i 
metallbägare. 

Smak och kvalitet varierar från 
ställe till ställe. Importerade viner 
är dyra på Korfu. 

ta en paus och njut en kopp i eftermiddagssolen, men var 
beredd på att det är sting i det grekiska kaffet. 

Albanien
Med bara kilometer från Albani-
ens kust så kan du passa på och 
ta färjan över. Det mest populära 
målet är Butrinti, ruiner som går 
tillbaka närmare 3000 år i tiden. 

De flesta arrangörer har enda-
garsresor dit men det går också 
att åka på egen hand. Färjan tar 
lite över en timme och går dagli-
gen från Korfu hamn. 

Räkna med en kostnad på 
runt 500 kronor för färja, inträde, 
hamnskatter och transport. 
www.ionian-cruises.com

Aqualand
Vattenland som passar hela 
familjen. För barn finns ett speci-
ellt område med vattenrutsch-
kanor och pooler. 

För de äldre finns  rutschkanor 
med namn som Kamikaze och 
Fritt fall. Aqualand hittar du på 

vägen till Glyfada och området 
är mer än 75 000 kvadratmeter 
stort. Öppet varje dag från maj 
till oktober. 
www.aqualand-corfu.com

Grannö
Paxos är en liten ö som genom 
åren har varit populärt bland 
seglare. Hit går utfärder med 
både stora och små båtar. 

Fina badvikar, otroligt lugnt 
och tillfälle att njuta av natur. Ön 
har små tavernor där du kan äta 
grekisk mat. 

Minitåg
Upptäck Korfu stad med 
minitåg. Det tar dig runt centrala 
staden på ett trevligt och lugnt 
sätt.

Ingen guide finns ombord, 
men många tillfällen till foto-
grafering och ett stopp görs på 

vägen. Kostar cirka 25 kronor 
per person. Tåget startar vid 
Liston. 

Stad
En promenad i staden tar dig 
till kyrkor där den viktigaste är 
Spiridhons kyrka. Här ligger 
hans reliker i ett guldpläterat 
relikskrin. Stadens katedral, Pan-
aghia Spiliotissa från 1577 har 
en stor samling av bysantinska 
ikoner. 

Från den venetianska tiden är 
gamla fortet det mest sevärda. 
Nya fortet ligger på kullen ovan-
för den gamla hamnen och här 
hittar du keramikmuseet. 

Från den brittiska tiden finns 
Sankt Mikaels och Sankt Georg-
es palats. Här residerade den 
brittiske kommissionären och 
togs sedan över av den grekiska 
kungafamiljen.

x dryck5 lokala specialiteter5 

härliga utflykter5 
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Liston
Kaféerna på Liston, som Cool 
Down, Magnet och Bar 92, ger 
en känsla av både Frankrike och 
Venedig. Långa arkader som 
kantas av caféer och barer. Ko-
star lite extra, men du har ga-
ranterat bästa utsiktsplatsen. 

Både för att synas och se på 
det vackra folket och turister. 
Från början byggt av franska 
arkitekter under ockupationen 
på 1800-talet för att likna Rue de 
Rivoli i Paris. 

Nattklubb
För den yngre publiken är det 
diskoteken längs hamnvägen, 

som Hippodrome, DNA och 
Apokalypsis,  som gäller. Se-
naste låtarna och öppet till arla 
morgonstund. 

På Apokalypsis är temat till 
90 procent techno. Området 
kallas populärt för Disco Strip. 
Några kilometer utanför Korfu 
stad. Inträde är oftast gratis. Vid 
specialjippon, influgna DJ:s och 
temakvällar tas en avgift ut. Men 
då ingår första drinken. 

Esplanaden
Under sommarsäsongen är det 
ofta konserter på Esplanadens 
parkområde mitt i staden. De 
flesta är gratis. Korfu kan också 

skryta med att ha runt 20 mäss-
singsorkestrar och egen opera. 

Esperides
En riktig grekisk nattklubb som 
är populär bland lokalbefolkning-
en är Esperides. Ligger i Gouviá. 
Här kan du uppleva både det tra-
ditionella och det senaste inom 
grekisk musik. 

Au Bar
Topplistans senaste dånar från 
högtalarna hela natten. Inget 
folk förrän vid 23-tiden men å 
andra sidan kan du gå direkt till 
frukostkaféet. Au Bar Club ligger 
på Antistateseos. 

Odysseus
Korfu var sista anhalt för Odys-
seus, Homeros hjälte, Odysse-
sus, sista anhalt innan han kom 
hem till Ithaca. 

Här spolades han upp på land 
efter att havsguden Poseidon 
hade förstört hans båt. Prinses-
san Nausicaa var den första som 
upptäckte honom och hon blev 
kär vid första ögonkastet. 

Durrell
Bröderna Lawrence och Gerald 
Durrell skrev om Korfu. Law-
rence författade ”Prosperos cell” 
och flyttade till Frankrike. Gerald 
levde alla sina dagar på ön och 
skrev bland annat ”Min familj 

och andra djur”. 
Han är kanske mest känd för 

att ha grundat zoo på Jersey. 
Lawrence hus, ”vita huset”, 
finns fortfarande kvar i Kalami.

Spiridhon
Spiridhon är öns skyddshelgon. 
Egentligen kom han från Cypern 
där han var herde. Efter sin död 
fördes han till Turkiet. 

Kejsare
Kejsarinnan Elisabeth, Sisi, 
av Österrike var bosatt på ön i 
slutet av 1800-talet. Hon resid-
erade i renässansslottet Achil-
lion, som ligger söder om Korfu 
stad. Hennes tid på Korfu gjorde 

att hon kunde undkomma det 
krävande livet vid hovet. Barnen 
lämnade hon till sin svärmor när 
hon bodde på ön. 

Elisabeth var intresserad av 
klassisk grekiska, Homeros och 
gudasagan och hennes slott, Ac-
hillion,  är som ett sagoslott. 

Napoleon
Napoleon tog över Venedig 1797 
och Korfu inkorporerades i den 
franska staten. 

Han såg sig som en frigörare 
och började med att bränna 
”Guldboken”. Boken innehöll 
namn på de adliga och privili-
gierade samt vad de skulle få i 
intäkter varje år.

Karneval
Korfus egen festival går av 
stapeln varje år i september. 
Grekiska och internationella 
kulturgrupper kommer till ön. 
Balett, opera, teater och kon-
serter blandas med musik från 
öns 18 mässingorkestrar. Från 
början firades karnevalen till ära 
för vinguden Dionysos. Under 
venetianskt styre återupptogs 
karnevalen. 

Musik
I slutet av juli och början av au-
gusti i Pelekas har gatuband och 
lokala band festival. Gatorna fylls 
med musik av alla de slag. Jazz, 
rock n´roll, hårdrock och etnisk 
musik hörs över stan. Gratis och 
en höjdpunkt på sommaren. 
www.pelekas-streetbeat.com

Heligt
På långfredagen och 11 au-
gusti firas helgonet Spiridhon 

med mässor och processioner. 
Påsken, den största högtiden 
inom grekortodoxa kyrkan, kal-
las för Lambri-ljus. Innan påsk 
fastar grekortodoxa i sju veckor. 
På palmsöndagen tas Spiridhons 
relikerskrin ut och visas upp un-
der procession i staden. 

Kricket
Kricketfestivalen, ett arv från den 
brittiska tiden, äger rum under 
sommaren på Esplanaden. Vit-
klädda korfioter och bosatta brit-
ter ägnar sig åt spelen med stor 
passion. Olika lag gästar och det 
är mer lust än blodigt allvar över 
spelen. 

Varkarola
10 augusti fylls Gaiosbukten 
med båtar varifrån sångare 
sjunger romantiska ballader och 
hymner. Emellanåt mer av det 
moderna slaget. Kvällstid lyses 
himlen upp av fyrverkerier. påskfirande på ön.

Kumquat
Kumquatlikören görs på små ja-
panska apelsiner som odlas på 
Korfu. Söt och god samt typisk 
för ön. Testa som digestive efter 
maten på kvällen. Antingen kom-
mer du att älska den eller säga 
att det finns bättre att lägga pen-
garna på. 

Spets
Spets torde vara den mest pop-
ulära souveniren. Handgjorda 
dukar, skjortor och blusar, ser-
vetter och prydnadsföremål 
gjorda i bomullsspets görs un-
der året runtom på ön. I affärer 
i Korfu stad kan du också köpa 
virkade tröjor. 

Läder
Inne i Korfu stad har du flera af-
färsgator. Tänker du satsa på 
handväskor och andra prylar i 
läder är snygg design lika dyrt 

som hemma. Bälten och plån-
böcker håller hyfsad nivå och här 
går det att göra fynd. 

Gott om affärer med t-shirts 
och attiraljer för bad och sol. 
Lättare att förhandla, läs pruta, 
under lågsäsong. 

Skulptur
Från olivträd görs tallrikar, staty-
etter, smycken och leksaker av 
lokala konstnärer. 

Flaskor med olivolja av första 
klass säljs runtom ön. Tänk på 
att vätskor inte får medföras i 
handbagaget, så se till att packa 
in flaskor noga.

Keramik
Många keramiker bor på ön, 
både lokala och inflyttade från 
Europa. På ön finns det en up-
psjö affärer som säljer lokalt 
gjord keramik. 

Shoppa kan man göra dag- som kvällstid på Korfu.

x uteliv5 

happenings5 

x shopping5 

kändisar 5 
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Invånare
Det bor drygt 120 000 på ön. 
Runt 40 000 i Korfu stad. På ön 
finns över tre miljoner olivträd. 

Geografi
Korfus yta är cirka 640 kvadrat-
kilometer vilket motsvarar halva 
Öland. Kuperad terräng och inte 
handikappvänligt. 

Ön ligger 222 mil från Sve-
rige och det tar drygt tre och en 
halv timme med direktflyg från 
Stockholm. 

Högsta berget är Pandokratoras 
som är 906 meter. 

Namn
Korfu heter Kerkyra på grekiska. 
Namnet kommer från nymfen 
Korkyra som havsguden Posei-
don förälskade sig i och tog med 
sig till ön. 

Hav
Kreta tillhör de Joniska öarna 
som även traditionellt kallas för 
de sju öarna. Sex av huvudöarna 

ligger i Joniska havet utanför 
Greklands västkust dit också Ko-
rfu tillhör. 

Att de kallas för joniska beror 
på att de en gång i tiden kolo-
niserades av joniska greker som 
kom från nuvarande Turkiet. 

Ekonomi
Prisläget på taxi är bättre jämfört 
med Sverige. När det kommer 
till mat och dryck på lokal är 
internationell mat billigare i än 
lokal mat.

Bond
Bondfilmen ”Ur dödlig synvikel” 
spelades 1981 delvis in på Korfu. 
Scenen där Bond är på kasino är 
inspelat på Corfu Holiday Palace 
Hotel. 

Förmåga
En av Korfus mest kända per-
soner är Saki Rouvas. Grekisk 
sångare, TV-värd och före detta 
gymnast. 

Bilder på Saki finns i många 
flickrum och efter att ha varit på 
topplistan i snart fyra år är han 

en av de mest populära männen 
i Grekland. 

Madonna
Många kändisar har varit på ön 
för att köpa hus. Madonna, Rich-
ard Gere och Nicholas Cage är 
bara några namn. 

Skola
Durrellskolan i Korfu har årliga 
seminarier. Både om bröderna 
Durrell och områdets historia. 

Startades av irländske litter-
aturprofessorn Pine 2002. Målet 

är att öka kunskapen om ön med 
fokusering på bröderna Durrell. 
www.durrell-scholl-corfu.org

Casanova
Charmören Casanova bor på Ko-
rfu 1745 efter att ha lämnat sin 
fästmö Angiola. På ön arbetar 
han inom italienska armén. 

I sina memoarer berättar han 
om sina amorösa äventyr på ön. 
Efter att ha lämnat armén efter 
bara ett år påbörjade han en kort 
karriär som violinist på teater i 
staden Venedig. 

Grekland
Grekiske kungen, George I fick 
ön som gåva 1864. Ön ingick då 
union med Grekland. 

Under andra världskriget 
invaderades ön först av ital-
ienare och sedan av tyskar som 
förstörde många historiska mon-
ument. 1944 började korfioterna 
att bygga upp Korfu till den kos-
mopolitiska ö den är idag. 

Rom
Korfu föll under Roms styre 229 
f.Kr. och förblev så till 337 e.Kr. 
Därefter tillhörde ön bysantinska 
riket fram till 1267.

Under århundraden försökte 
barbarer, goter och saracener ta 
över ön, men misslyckades. 

Venedig
Stadsstaten Venedig var ute och 
slogs och gjorde affärer både i 
Egeiska och Adriatiska havet. 

De tog i första hand över öar 
och kuststäder av strategisk be-
tydelse. På Korfu stannade de 
1386 till 1797. 

Franskt
Napoleon kom till Korfu 1797 
och förutom soldater hade han 
även med sig vetenskapsmän. 

Fransmännen var inte mycket 
bättre än Venedig. 

I stället blev skattetrycket 
hårdare och när turkarna 
erövrade Korfu 1800 trodde de 
att det skulle bli bättre. 

Men även de ville ha skatter. 
1806 kom fransmännen tillbaka 
med ändrad attityd. Hus, plan-
teringar och utbildningar prior-
iterades. 

Brittiskt
1808 fick Korfu brittiskt styre. 
De införde grekiska som öns of-
ficiella språk, startade universitet 
och utvecklade ekonomin.

Första Klass
Grekiska övärlden som är utgiv-
en av Streiffert Förlag har samlat 
historia och information om alla 
öar. Avsnittet om Korfu ger en 
bra bild av både historia och kul-
tur, strand- och badliv. 

Väl värd att investera i för 
framtida resor även till andra öar 
i Grekland. Cirkapris 204 kronor 
över nätet. 

Engelskt
”Rough Guide to Corfu” och 
”Corfu: Car Tours and Walks” är 
båda innehållsrika böcker som 
tar upp det mesta mellan himmel 
och jord. 

Cirkapris för båda är runt 170 
kronor. Lättast och billigast är att 
beställa via 
www.amazon.co.uk. 

Homeros
Homeros klassiker ”Odys-
sén” och ”Iliaden” räknas till 
mästerverken inom litteratur. 
Följ krigaren och kungen av Itha-

ka, Odysseus, på hans sjöfärder 
runtom i Levanten. 

Gudar, undersköna kvinnor, 
häxor och våld följer hjälten in-
nan han får komma hem igen. 
Finns att köpa som pocket för 
cirka 60 kronor eller på anti-
kvariat. 

Fyris
Fyris reseguide över Korfu kom-
mer inplastad i fickformat med 
karta. Perfekt för bilturen eller 
dig som vill se det nödvändiga 
under semester. Cirkapris 80 
kronor över nätet. 

Klassiker
”Min familj och andra djur” av 
Gerald Durrell är en bok fylld av 
kärlek till Korfu. 

Underhållande och intressant 
om en barndom som kantas av 
kärlek till djur. Lättast att hitta via 
antikvariat eller på 
www.bokborsen.se. 

Ön Korfu är full av vikar att upptäcka.

Under båtutflykten passar det 
perfekt att läsa på om Korfu.

Utsikt över Korfu stad i skymningsljus.

fakta om Korfu 5 

x historia5 

x kuriosa 5 

sätt att få veta mer5 


