
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL KORFULE 

Meie reisiesindaja Korful on: 

Evelyn Karlsson    + 372 513 0892 

Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otselennud Korfu saarele toimuvad teisipäeviti 16.07.-27.08.2019 (viimane 

väljumine Tallinnast) lennukompaniiga Smartlynx.  Lennuk lendab marsruudil Tallinn-Korfu-Tallinn. 

Lend kestab u 3 tundi ja 45 minutit. Eestis ja Kreekas on sama aeg. NB! Palume kontrollida 

lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinkost, sihtkohas meie esindajalt. 

Aurinko tšarterlendudel ei ole lennupileteid. Reisile registreerimine toimub passi või ID kaardi 

alusel. 

Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui jagate pagasi 

reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 

toimetada. Eripagasi ja ülekilode vedu tuleb enne reisi ette tellida Aurinkost. Palun lisage ka 

äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber kontaktidega vms.). Juhul 

kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti (või on see kadunud), saab 

lennufirma pagasi sees oleva info põhjal pagasiomanikuga kiiresti kontakti. Terava otsaga esemed 

nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid jms tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb 

pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis 

veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab reisiterminalis asuvast R-kioskist ning 

turvakontrolli kõrval paiknevast automaadist (1 eur eest saab 2 mini-grip kotti). Kõik dokumendid, 

ravimid, võtmed, telefonid, sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida 

käsipagasisse, mitte äraantavasse pagasisse! 

Teenindus Smartlynxi pardal: Lennuki meeskond räägib eesti, inglise ja vene keelt. Reisipaketi 

hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu 

Airo Cateringi kodulehelt https://flydinner.com/. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja 

suupisteid pardamenüü alusel.  

Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). NB! Ainult lennupileteid müüme igale 

reisile piiratud hulgal.  

Saabumine ja transfeerid: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas meie esindaja, 

kes suunab teid busside juurde. NB! Palun teatage esindajale, kui te mingil põhjusel jätate meie 

transfeeri kasutamata. Vastavalt rahvusvahelistele reeglitele toimub check-in alates kella 14:00. 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib Aurinko esindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja ja toimumiskoha ütleb esindaja 

teile transfeeril. 

  

 

 



 

 

 

Hea teada 

 

Ajavahe: Korful on Eestiga sama aeg. 

Arstiabi ja apteegid: Korfu linnas on palju apteeke. Lahtiolekuajad on E, T, N, R  

hommikupoolikul 9:00 – 14:00 ja õhtupoolikul 17:30 – 21:30 ning K ja L vaid 9:00 – 14:00. 

Pühapäeviti on apteegid suletud. Gouvias paikneb apteek peatee ääres. Siesta ajal ja pühapäeviti 

on avatud valveapteek Korfu linnas. Corfu Medica Gouvia tel + 30 26 6109 1878, mobiil + 30 69 

4264 4917. Corfu Medica asub  Korfu linnas, Mantzarou G. 3 Ave. Avatud iga päev 8:30-23:30, tel 

+ 30 26 6104 8248, mobiil + 30 69 7722 9229. Korfu haigla asub Kontokalis, Palaiokastritsase 

tänaval, avatud 24 t, tel +30 26 6136 0400. Kiireloomulise probleemi korral võtke ühendust hotelli 

vastuvõtuga ja teile kutsutakse arst. Palun säilitage kõik kulukviitungid, et need koju jõudes oma 

kindlustusele esitada. Mõned arstid aksepteerivad kohapeal Eesti kindlustuspoliise – poliis ja isikut 

tõendav dokument võtke arsti juurde minnes kaasa. 

Dokumentide kaotamine või vargus: kui juhtute kaotama oma dokumendid või langete varguse 

ohvriks, tuleb pöörduda politseisse, kes väljastab selle kohta tõendi. Nii aukonsulitelt kui 

saatkonnast on võimalik reisidokumendist ilmajäämise korral taotleda tagasipöördumistunnistust, 

millega saab Eestisse naasta. Väljaspool tööaega soovitame kontakteeruda Eesti Välisministeeriumi 

valveametnikuga telefonil + 372 5301 9999. Eesti Suursaatkond Ateenas asub Messogion Ave. 2-4, 

Athens Tower, 23 korrus, tel + 30 21 0747 5660, embassy.athens@mfa.ee. 

Raha ja krediitkaardid: Kehtiv rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa, EuroMaster ja 

American Express, on laialt kasutusel pealinnas ja puhkekeskustes. Väiksemates tavernides  ja 

külapoodides eelistatakse reeglina sularaha. Soovitame Kreekasse ja Korfule reisides kaasa võtta 

ka sularaha! 

Turismimaks: Korful majutudes tuleb alates 01.01.2018 tasuda turismimaksu. Maksu makstakse 

vastavalt hotelli kohalikule kategooriale. Turismimaks ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb 

tasuda hotellist lahkudes. 

Joogivesi: Korfu kraanivesi on väga lubjarikas ja sel põhjusel seda eriti joomiseks ei soovitata. 

Kuid toiduvalmistamiseks ja hammaste pesemiseks on see vesi sobilik. Tee- ja kohvikeetmiseks 

soovitame kasutada pudelivett. Vett on võimalik osta kõikidest lähipiirkonna kauplustest ja 

baaridest. 

Kasulikud telefoninumbrid: Politsei 100, turistipolitsei +30 26 6103 0265; kiirabi 166; tuletõrje 

199, 191; vetelpääste +30 26 6303 1311  

Putukad: Suveperioodil võivad teid õhtusel ajal sääsed kimbutada. Kauplustes on müügil erinevaid 

sääsetõrjevahendeid. Toas kasutamiseks on sobivaim seinakontakti paigutatav seade, kuhu asetate 

tõrjevahendi (hind u 7 €). Sääsehammustuste eest kaitsvat aerosooli ja hammustuste järgseks 

raviks sobivaid salve müüakse apteegis. Allergiajuhtumite korral võtke ühendust arstiga. 

Harrastused: Vahemere üheks populaarseimaks golfiklubiks tituleeritud 18-rajaline Corfu Golf 

Club paikneb Ropa Valleys Ermonesi lähedal. Varustust on võimalik kohapeal laenutada. 

Territooriumil on baar, restoran ja saab ka ratsutada. Corfu Tennis Club asub Korfu linnas, 

Kefalomandouko kvartalis, u 1,5 km keskusest. Star Bowl on suur keeglisaal, kus on ka 

piljardilauad, paikneb peale Uut sadamat peatee ääres. Korfu linnast pääseb sinna bussiga nr 7. 



 

 

Korfu saare imepärane loodus lausa kutsub liikuma. Looduses liikudes tuleks tähele panna, et 

taimestikus võib olla roomajaid ja maastik võib kitsate jalgradade ja veerevate kivide tõttu olla 

kohati raskesti läbitav. Palaval suvepäeval peaks kaasas olema veepudel. Matkaradade ääres on 

piknikupidamiseks sobivaid kohti. Kohalikest kauplustest võite osta raamatuid, kus on kirjas 

matkaradade marsruudid ja ilusamad peatuskohad. Näiteks Barbati läheduses ja Pantokraatori mäe 

ümbruses on lummavate vaadetega matkarajad. 

Korfu saarel tegutseb mitmeid sukeldumisfirmasid. Näiteks Waterhoppers keskus, mis asub Ipsose 

külas. Pakutakse erinevaid kursuseid ja pakette. Odavam on broneering teha internetis. Hinnad nt 

35 €/alla 16-aastased lapsed 30 €. 3-5 päevased kursused u 380 €.  

Lastele: Kõigile lastele ja lapsemeelsetele on puhkuse üks mõnusamaid hetki Aqualand veepargi 

külastus. Aqualand Village´s on lisaks veepargile tennise-, korvpalli- ja sulgpalliväljakud ja 

tervisekeskus. Park asub saare keskosas, umbes 12 km Korfu linnast – Agios Ioannises. Avatud iga 

päev 10:00 – 18:00. Pilet täiskasvanule 30 € ning 5-12 aastasele ja üle 65 aastasele 21 €, alla 4 

aastastele tasuta. Võimalik osta ka 2 päeva ja nt nädala pääsmeid. San Rocco väljakult läheb 

veeparki buss nr. 8. 

Toit, restoranid, tavernid: Korfu linnas ja kuurortides on hulgaliselt erinevaid söögikohti 

tavernidest rahvusvahelise köögiga restoranideni. Tavern on tüüpiline Kreeka restoran, kuigi 

restoran ei ole taverni õhustiku kirjeldamiseks päris täpne sõna. Tavernis kogunevad rikkaliku 

õhtusöögi nautimise eesmärgil Kreeka perekonnad, tihti ka terved suguvõsad või sõpruskonnad. 

Paljudes tüüpilistes Kreeka tavernides ei ole isegi menüüd, vaid kliendid saavad ise köögis käies 

sobivad road välja valida. Nagu arhitektuuris, nii on ka Korfu köögis tunda Veneetsia mõjutusi. 4 

Korfu tuntuimat rooga on sofrito- viilutatud vasikaliha, mis on valmistatud äädika, küüslaugu ja 

peterselliga maitsestatult; bourdeto- piprane kalahautis; bianco – küüslaugune kalahautis; 

pastitsada- pastaroog lihaga. Enamus Kreeka toite on aromaatsed ja värvikirevad. 

Toiduvalmistamiseks on kasutada väga rikkalik valik värsket puu-, köögi- ja juurvilja. Populaarne 

toit, mida süüakse sageli on horiatiki ehk külasalat, mida meil tuntud Kreeka salati nime all. Kuna 

Kreekat ümbritseb peaaegu igast küljest meri, on värske kala ja mereannid Kreekas alati käepärast 

ja taskukohase hinnaga. Kaladest on levinumad meriahven, makrell, sardiin, kefaal. Mereandidest 

aga krevetid, kaheksajalad, kalmaarid. Lihast kasutatakse toiduvalmistamisel kõige rohkem 

lambaliha.  

Kreeklaste magustoidud on hästi magusad. Üheks sagedaseks magustoidu komponendiks on 

kreeklastel mesi, rosinad ja pähklid. Tuntuim Kreeka magustoit on baklava – meest ja pähklitest 

valmistatav küpsetis. Jogurtist valmistatakse tzatziki´t s.o. kaste maitsestamata jogurti, küüslaugu 

ja kurgitükkidega. Kreekas on erinevaid juustusorte, mida traditsiooniliselt valmistatakse kitse- või 

lambapiimast. On nii kohupiimalaadseid pehmeid juustusid kui ka kaua laagerdunud kõvasid 

juustusorte. Kreekas on palju tuntud veinisorte, mida kohalikud väga hindavad. Lisaks veinile, on 

tuntud Kreeka jook ouzo – viinamarjadest villitud ja aniisiga maitsestatud piiritusjook, mis vee või 

jää lisamisel muutub piimjaks. 

Vein: Korfu saare veinivalmistamise traditsioonid ulatuvad juba sajandite taha. Ka tänapäeval on 

saarel suurte veinitehaste asemel väikesed veinikeldrid, kus vein valmib traditsioonilisel meetodil. 

Siinsed veinid on põhiliselt kerged kuivad veinid, mida valmistatakse kohapeal aretatud 

viinamarjasortidest. Kakotrigis on üks väheseid Joonia piirkonna viinamarju, millel on nii punane 

kui valge sort. Olenevalt kasvupiirkonnast valmistatakse kergemaid kui ka tugevama maitsega 

kauem laagerdunud punaseid veine ning kuiva valget veini. Mõlemad on väga sobilikud kohalike 

pastaroogade juurde. Petrokoritho on kuiv punane vein Sinaradese külast. Fraoula on jõulise 

karakteriga punane vein, mida valmistatakse lauaviinamarjadest ja pakutakse nt külatavernides 

majaveinina. Moschato on Strinilase ja Pantokraatori piirkonnas kasvatatud viinamarjadest  

valmistatud aromaatne magusapoolne valge vein. Martzavi on kuiv täidlane vein, mis on 



 

 

valmistatud punastest viinamarjadest. Loomulikult on kohalike veinide valik tunduvalt suurem, 

samuti on müügil teiste Kreeka piirkondade veine. 

Oliivid ja oliiviõli: Päikesesoojas laiuvaid õlipuude istandusi on mainitud juba kuulsate 

antiikkirjanike teostes. Antiikajal peeti õlipuud pühaks, õlipuuoks oli rahu ja heaolu sümbol.  

Oliividel ja oliiviõlil on oma roll ka Kreeka õigeusul. Oliivipuu on alati olnud kreeklaste jaoks nõnda 

püha, et kõikides õigeusu traditsioonilistes riitustes kasutati oliiviõli, õlipuu oksa või pärga. Ateena 

Akropoli on alati kujutatatud seal kasvava õlipuuga, Kreeka mütoloogia kohaselt istutas selle 

võimsa puu sinna tarkusejumalanna Ateena selleks, et võita linnaelanike poolehoidu ning 

linnaelanikud andsid oma linnale tänutäheks selle kingituse eest tarkusejumalanna nime. Õlipuud 

elavad keskmiselt 400-500 aastaseks. Mõned õlipuud võivad aga isegi kuni 2000 aasta vanused 

olla. Õlipuul on imearmsad tillukesed kollakasvalged õied. Oliivide ja oliiviõli tähtsust 

Vahemeremaade köögis on raske üle tähtsustada. Oliiviõli on see, mis hoiab siinsed inimesed noore 

ja tervena. Läbi aastatuhandete on Kreekas kasutatud oliiviõli nii toiduvalmistamisel, 

iluprotseduurides, pühade toimingute juures kui ka meditsiinis. 

Rannad: Korfu on tuntud oma kaunite randade poolest. Siin leidub nii kilomeetrite pikkuseid 

liivarandu kui ka väikeseid privaatseid lahesoppe. Saare idarannikul on rohkem kivisemaid ja 

kiviklibuga kaetud randu ja läänes on enamasti ilusad liivarannad. 

 

Põhja – Korfu 

Agios Georgios (lääs). Meri on siin sügavam ja seetõttu on ka vesi külmem kui teistes randades. 

Afionasi kaljudelt avaneb hea vaade üle lahesopi Agios Georgiuse külale. Rannas pakutakse 

erinevaid veespordivõimalusi. 

Agios Stefanos (lääs). Kristallkirka veega rand on liiva-kivisegune, mida ümbritsevad valged 

kaljud. Seda peetakse Joonia mere saarte üheks parimaks rannaks, mis jääb pealinnast ja 

lennujaamast umbes 35 km kaugusele. Rand on ligi 2 km pikk, pakkudes laugelt süvenevat 

merepõhja ja kuldset liiva. Siin on restorane ja taverne, mis on avatud ka hiliste õhtutundideni, 

aega saab veeta ka elava muusikaga baarides. Olemas on valik erinevaid kaupluseid, 

pagaritöökodasid. Sadam on siit u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel, kust on võimalik osta 

värsket kala otse paadist.  

Arrilas (lääs). Peene valge liivaga rand. Üks sinilipu randadest. Eraldi osa nudistidele. 

Barbati (ida). Ilus pikk kiviklibune rand. Renditakse vesijalgrattaid ja mootorpaate. 

Gouvia (ida). Väike kivine rand, kus on võimalik tegeleda erinevate veespordialadega. Lähimad 

suuremad rannad on Dassias ja Ipsoses. Rand on puhtuse märgiks tähistatud rahvusvahelise 

sinilipuga. Gouvias on ka Korfu peamisi jahisadamaid, kuhu randub sadu jahte üle terve Euroopa. 

Kalami (ida). Väike liivarand, mis on pärjatud sinilipuga. Pakutakse mõningaid rannateenuseid. 

Paikneb u 7 km kaugusel Kassiopist. 

Nissaki (ida). Väga kirka veega munakivirand. Sobiv sukeldumiseks ja snorkeldamiseks. 

Perama (ida). Kristallselge mereveega rand, mis paikneb u 9 km kaugusel Korfu linnast. Ideaalne 

paik ka snorkeldamiseks ja veealuse ilu avastamiseks. Läheduses on mõned baarid ja tavernid. 

Paleokastritsa (lääs). Siin on 3 suuremat türkiissinise veega lahesoppi, mis sobivad hästi 

snorkeldajatele. Rannad on ka lastega perede hulgas populaarsed, kuna vesi läheb aeglaselt 



 

 

sügavaks. Rannas on erinevaid teenusepakkujaid, korraldatakse mereretki lähedal asuvatesse 

koobastesse. Rannad on liiva-kivisegused ja sooja veega. 

Peroulades (lääs). Perouladesi juures olev Loggasi liivarand paikneb otse kõrgete rannakaljude 

kõrval ja sobib hästi snorkeldamiseks. Rannas leidub ka savi, mis sobib suurepäraselt savimaskide 

tegemiseks. Rannale viib järsk jalgrada, mille kohal on merevaatega tavern – imeilus 

päikeseloojangu nautimise paik. 

Sidari (lääs). Kaunis liivarand oma kaljumoodustiste ja koobastega on saare üks rahvarohkemaid. 

Kõige kuulsam kaljumoodustis on Canal d´Amour (armastuse kanal). Legendi järgi need paarid, 

kes ujuvad läbi selle kanali, jäävad igavesti kokku. 

 

Lõuna – Korfu 

 

Agia Varvara (lääs). Heal rannal mitu nime – Agia Varvara (Barbara) või siis Marathia ehk Maltasi 

rand. Pikk liivarand jätkub Agia Varvarast  Agios Georgiuse kaudu Korisoni järveni. 

Benitses (ida). Kitsas kivises  rannas on erinevate veespordialade harrastamise võimalusi. 

Ermones (lääs). Väike idülliline liivarand. Rannas on mõnus Maria tavern, kus võib 

päikeseloojangut nautida. 

Glyfada (lääs). Saare üks populaarsemaid liivarandu, mis on väga puhas ja ka kohalike seas väga 

külastatav suvituskoht. Antud piirkond on tuntud oma poodide ja kohvikutega, seega saab kaks 

meeldivat tegevust, rannaskäigu ja poodlemise, kenasti ühendada. Randa saab sõita bussidega nr 

A2 ja B2. Glyfada keskusest saab randa ka trammiga, mis meenutab ehk pigem rongi. 

Lamamistoolid ja varjud on randades tasulised. 

Transport: Korfu linnaliinibussid on sinist värvi ja bussid, mis sõidavad ümberkaudsetesse 

küladesse, rohelist värvi. Sinised bussid väljuvad kõik San Rocco väljaku äärest. Rohelised bussid 

väljuvad Korfu lennujaama lähedal asuvast bussijaamast. Pileteid on võimalik osta bussifirma 

kassast väljaku ääres või kioskist ning külades kohalikust poest. Soovitame koheselt osta edasi-

tagasi pileti, bussijuhid pileteid ei müü. Korfu linnal on hea bussiühendus ümberkaudsete küladega. 

Kesksuvisel kõrghooajal käivad bussid Korfu linna ja Gouvia vahel piletihind automaadist ostes u 

1,50 €, Korfu linna ja Messonghi vaheline bussipilet maksab 2,50 € ja seda saab osta vaid 

bussijuhilt. Saarel on ka hea kaugliinibusside võrgustik, kuigi päris igasse väikekülla bussiga ei 

pääse. Taksot on kõige mugavam tellida hotelli retseptsioonist. Sõidu hinnas tuleks taksojuhiga 

eelnevalt kokku leppida. Gouviast Korfu linna maksab taksosõit u 23 €, Gouviast lennujaama u 30 

€. Takso Korfu linnast Messonghi maksab u 30 €. Kõrghooajal võib liiklus olla üsna tihe ning 

esineda ka ummikuid. Korfu sadamast väljuvad iga päev praamid mandri-Kreekasse, 

Igumenitsasse. Sõit kestab u 1,5 tundi. Itaaliasse sõidab laev u 8 tundi, Albaaniasse u 25 min. 

Suviti saab praamiga ka Paxose ja Antipaxose väikesaartele, mis asuvad Korfust umbes 

tunniajalise sõidu kaugusel.  

Vaatamisväärsused: Gastouri külas, u 10 km Korfu linnast, asub Achillioni palee, mille on  

uusklassitsistlikus stiilis projekteerinud Itaalia arhitekt Rafael Carita  aastatel 1890 – 1891. Palee 

ehitati Austria keisrinna Elisabethile e Sissile suveresidentsiks. See on üks tähtsamaid ja 

populaarsemaid vaatamisväärsusi Korful. Kui keisrinna 1898 aastal mõrvati, püsis palee ligi 10 

aastat tühjana, kuni Saksa keiser selle 1907 aastal ära ostis. Peale seda on palee tegutsenud 



 

 

kasiino ja haiglana, tänapäeval on alumisel korrusel muuseum. Palee on nime saanud Achilleuse 

järgi, kes oli Kreeka mütoloogiat jumaldava keisrinna lemmikkangelane. Paleed ümbritsevas aias 

on palju skulptuure, s. h. Shakespeare, lord Byroni ja Sissi poolt eriti imetletud Achilleuse kujud. 

Külastajatele on palee kolme korruse väljapanekus mitmeid  originaalseid mööbliesemeid, 

kunstiteoseid, skulptuure ja maale. Achillioni palees on filmitud ka osa James Bondi filmist „ For 

Your Eyes Only”. Palee on avatud iga päev 8:00 – 20:00.  

Esplanaadi park ehk Spianada on üks Korfu linna hubasematest piirkondadest, kus 

korraldatakse erinevaid pidustusi ja paraade. Väljak rajati veneetslaste perioodil vana ja uue 

kindluse vahele. Omal ajal kasutati väljakut marsiharjutusteks. Prantslaste ajal istutati sinna puid. 

Esplanaadi populaarseimaks piirkonnaks on vana kriketiväljak, kus veel tänapäevalgi seda inglaste 

sissetoodud mängu harrastatakse. Esplanaadil ja selle lähiümbruses on palju erinevaid 

vaatamisväärsusi. 

Uus kindlus ehk Neo Frurion on  veneetslaste poolt 1589 aastal ehitatud  kindlus, mis sai 

püstitatud kindlustamaks Korfu linna kaitsevõimet. Kindlus valmis 30 aastat peale vana kindluse 

valmimist. Kreeka mereväe laevastik kasutab kindlust koolitus otstarbel. Kunagises vallikraavis 

tegutseb linna turg. Avatud E-L kuni 14:30.  

Vana kindlus ehk Paleo Frurion on samuti veneetslaste poolt ehitatud kindlus linna idaküljel, 

ehitatud aastail 1550–1559. Kindluse territooriumil paikneb ka Agios Georgiou kirik. Kindluse 

kõrgemalt kohalt avanevad vaated Korfu linnale ja saare idarannikule. Avatud iga päev 8:00 – 

19:30. Sissepääs 4 €, õpilased ja üle 65-aastased 2 €. Ühispilet, millega on võimalik külastada 

vana kindlust, arheoloogiamuuseumi, Aasia kunstimuuseumi ja Bütsantsi muuseumi, maksab 8 € 

ning õpilastele ja üle 65-aastastele 4 €.  

Pantokraatori mägi. Pantokraator tähendab eesti keeles  „kõige üle valitsejat“. Mägi kõrgub 

saare kaguosas 906 m kõrgusel üle merepinna. Mäenõlvad on järsud, Barbati külast mäe tippu on 

u 3 km teekond. Mäetipult avanevad vaated Albaaniale, saare lõunaosale ja selge ilmaga isegi 

Itaaliani. Tipus on Ipsilon Pantokraatori klooster 17. sajandist.  

Korful on esimene Kreeka teatri- ja ooperimaja, mis paikneb Town Hall Square väljaku ääres. 

Seda Korfu vanalinnas paiknevat Veneetsia stiilis maja nimetatakse tänapäeval raehooneks. 1903. 

a lasid inglased juurde ehitada teise korruse ja võtsid maja kasutusele raekojana. Sissepääs 

tasuta.  

Kanoni poolsaar. Korfu linna lõunaosas on Kanoni poolsaar, mille läheduses paiknevad Vlacherno 

ja Pontikonissi (Hiiresaar) saared. Väiksemal Vlacherno saarel, on nunnaklooster ja sinna pääseb 

mööda tammi. Pontikonissi saarele on paadiühendus. Räägitakse, et saar on endine Odysseuse 

laev, mille Poseidon kiviks muutis. 

Saare loodeosas paiknev Paleokastritsa on Korfu üks kaunemaid paiku. Sealse rohelusse uppuva 

neeme ümber on 3 lahesoppi, mis sobivad eriti hästi lastega peredele ajaveetmiseks ja 

suplemiseks. Suuremal neemel on 17. sajandil ehitatud Neitsi Maarja klooster, kust avaneb vaade 

keskaegse Angelokastro linnuse varemetele. 

Listoni elegantne kaaristu oma kohvikutega on nagu Korfu elutuba, kus kõik ennast näitamas ja 

teisi vaatamas käivad. Listoni projekteeris prantslane Mathieu de Lesseps, kes lasi selle tänava 

ehitada Pariisi Rue de Rivoli sarnaseks. Veneetslaste ajal võisid seal liikuda ainult aadlikud. Listonil 

tasub maha istuda ja kuumal suvepäeval nautida klaasike tzitzibirat e ingveriõlut, mis on jäänud 

kohalike jookide nimekirja inglaste perioodilt. 

 



 

 

 

Ööelu: Õhtuseks ajaviitmiseks leiab nii Korfu linnas kui ka ümberkaudsetes kuurortides mitmeid 

mõnusaid baare ja klubisid. Korfu linna keskväljakul paikneva Listoni hoone võlvitud terrassil 

asuvad saare luksuslikumad kohvikud ja restoranid. Listoni populaarsemateks kohvikuteks on 

Capri, Liston, Europa, Aegli, kus peale õhtusööki ja väikest jalutuskäiku istuda armastatakse. Linna 

vana ja uue sadama piirkonnas ning Korfu linna ja Gouvia vahelise tee ääres paiknevad mitmed 

diskoteegid. Korfu linnast mõne kilomeetri kaugusel hotellis Corfu Holiday Palace asub kasiino. 

  

 

Ekskursioonid 

Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on 25 osavõtjat. Juhul, 

kui soovijaid on vähem, siis on võimalik osaleda võõrkeelsetel ekskursioonidel. Nende 

toimumispäevad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist mõnevõrra erineda. 

Ekskursioonide eest saab maksta kohapeal sularahas eurodes. Lastele on hinnasoodustused. 

 

Saareekskursioon (terve päev), neljapäev 

Saareekskursiooni käigus saame hea ülevaate Korfu kaunimatest paikadest. Külastame Austria-

Ungari keisrinna Elisabethile ning Saksamaa keiser Wilhelm II-le kuulunud Achillioni paleed. 

Saaretuuri alustame väikese jalutuskäiguga Korfu linnas, kus külastame ka Püha Spiridonile 

pühendatud linna peakirikut. Näeme populaarset Paleokastritsa kuurorti ning samanimelist 13. 

sajandist pärit mungakloostrit, mis paikneb kõrgel mäe otsas ning on tegev ka tänapäeval. Kõrgel 

mägedes Lakonese külakeses (kutsutakse Bella Vista ehk it. k kaunis vaade) naudime kaunist 

panoraamvaadet ümbruskonnale. NB! Kloostrit külastades peavad naisterahvastel õlad ja põlved 

olema kaetud. Kuna tegemist on pühapaigaga, palume ka meestel kloostrisse mitte siseneda palja 

ülakehaga ja ujumispükstes. 

Hind: 50 €, lapsed vanuses 4-14. a 25 €  

Albaania ja Blue Eye (terve päev), laupäev 

Sõidame laevaga Korfu ranniku lähedal paiknevasse Albaania lõunaosa Agion Saranda sadamasse. 

Kohapeal tutvume  iidse Butrinti linnaga. Kreeka meditsiinijumal Asclepiusele pühendatud 

antiiklinna varemed kuuluvad Unesco maailmapärandi nimekirja ning on ühed paremini säilinud 

kogu Vahemere piirkonnas. Peamiste vaatamisväärsuste hulka kuuluvad 4. saj eKr  pärinev 

Kreeka-Rooma teater 1500 pealtvaatajale, Asclepiuse pühamu jpm. Butrint ei jäänud peale Kreeka 

ja Rooma puutumata ka teiste suurriikidest, võib märgata nii Itaalia kui Prantsusmaa mõjutusi. 

Butrinti Veneetsia kindlusest avaneb ümbruskonnale imeline vaade. Peale antiiklinna külastamist 

sööme lõunat kohalikus restoranis ja peale seda külastame kuulsat Blue Eye´d. Jääb veel vaba 

aega ka Agion Saranda linnas jalutamiseks. Piiriületus ja viisa: Reisile võtke kindlasti kaasa pass 

või ID kaart, mis kehtib 3 kuud peale reisi lõppemist. Albaania viisa on vajalik ainult halli passiga 

reisijatele ning see peab olema eelnevalt vormistatud. NB! Lastel, kes on reisil koos oma 

vanemaga ja kellel on vanemast erinev perekonnanimi, tuleb kaasa võtta sünnitunnistuse koopia. 

Lastel, kes on reisil nt vanavanemate või teiste sugulaste tuttavatega, peab olema kaasas lapse-

vanema notariaalne volitus. 

Hind: 63 €, lapsed  vanuses 4-14. a 32 €. Hinnale lisandub 10 € sadamamaks, mis 

tasutakse kohapeal.  

 



 

 

 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid 

Sinine Laguun ja Syvota(terve päev) 

Veeda päev merel nautides Korfu ja Mandri-Kreeka ilusaid rannamaastike ning atmosfääri. Korfult 

võtame suuna mandri-Kreekale, et imetleda filmidest tuttavat Joonia mere Sinist Laguuni. Siinsetes 

kristallselgetes vetes teeme ujumispeatuse ja pärast kosutavat suplust kinnitame keha kerge 

lõunaga (hinnas). Pärast lõunasööki sõidab laev mandri-Kreeka maalilisse Sivota külla, kus avaneb 

võimalus lonkida kitsastel külatänavatel, istuda sadamakohvikutes ja nautida ümbritsevat rahu ja 

idülli või veeta aega kaunil rannal. 

Hind: 40 €, lapsed vanuses 4-14. a 20 € 

Paxos ja Antipaxos (terve päev) 

Korfu linnast lõuna poole seilates avanevad suurepärased vaated Korfu saarele ja selle väikestele 

kaluriküladele. Külastame legendikohaselt merejumal Neptuni kolmhargiga loodud Paxose saart. 

Imetleme kauneid Antipaxose saare merekoopaid.  

Hind: 40 €, lapsed vanuses 4-14. a 20 € 

 

Ülal toodud info on antud 15.07.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 

 

                                                   Head puhkust! 

 


