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Korfu
Korfu to górzysta wyspa Grecji leżąca w północnej części Morza Jońskiego. Wyspa słynie
z przepięknych krajobrazów i wspaniałego klimatu, od wieków przyciąga poszukiwaczy
malowniczych zakątków i piaszczystych plaż. Zachwyca mnóstwem kolorów i zapachów.
Zieleń cyprysów przeplata się ze złotem kłosów zbóż, a zapach oleandrów z zapachem
kwiatów pomarańczy. Promienie słońca odbijają się w turkusowej wodzie.
Wczasy na Korfu są doskonałym sposobem na zrelaksowanie się. Łagodny klimat,
wiele zabytków, dobrze rozbudowana infrastruktura i swobodny nastrój przyciągają
turystów z całego świata. Piaszczyste plaże, wysokie temperatury oraz ciepła woda
zachęcają do spędzenia tam urlopu.

Czas przelotu: ok. 2 godz. i 15 min.
Czas lokalny: czas polski + 1 godz.
Język: nowogrecki, można się też porozumiewać w języku angielskim lub niemieckim.
Waluta: Euro
Napięcie: 230 V.
Plaże: wstęp bezpłatny. Wypożyczenie 2 leżaków i parasola – ok. 8 EUR za dzień.

Najczęściej Zadawane Pytania:
Jakie dokumenty potrzebuję przy wjeździe na Korfu?
Grecja jest państwem członkowskim UE. Podczas podróży wymaganym dokumentem jest
dowód osobisty lub paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem
muszą mieć ważny ten dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju.

Czy powinienem się szczepić?
Od przyjeżdżających do Grecji nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie
występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie
obecnych w Europie.
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Czy na Korfu jest bezpiecznie?
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez
nadzoru swoich rzeczy. Mimo, że władze greckie dbają o bezpieczeństwo turystów, nie
ma sposobu na zlikwidowanie drobnej przestępczości, dlatego nie pozostawiajmy
bagażu bez opieki. Nie należy również nosić przy sobie większej ilości pieniędzy, czy
czeków podróżnych, a jeśli mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie trzymajmy
ich w tym samym miejscu.
Woda z kranu nadaje się do picia po przegotowaniu. Zaleca się jednak spożywać
wodę butelkowaną.
Podczas kąpieli w morzu drobne oparzenia może spowodować kontakt z meduzami,
wchodząc do morza należy uważać również na jeżowce.
Przy poruszaniu się po wyspie samochodem / skuterem pamiętajmy, że na bocznych
trasach asfalt często nagle zamienia się w polną drogę. Kierowcy jadący pod górę
zwyczajowo mają pierwszeństwo. Miganie długimi światłami oznacza, że dający znak
będzie jechał, a nie jak w Polsce, że nas przepuszcza.

Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki?
W Grecji napięcie elektryczne wynosi 230 V. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez
problemów, nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do gniazdek.

Czy jest dostęp do Internetu?
Internet w Grecji jest bardzo popularny, nie tylko ze względu na zapotrzebowanie
przejawiane przez turystów. Kafejkę internetową znajdziemy nawet w małych miasteczkach.

Jak można poruszać się po wyspie?
Najtańszym środkiem lokomocji są autobusy, komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta,
cena biletu ok. 1,5 EUR. Cena taksówki ok. 2 EUR za kilometr.
Popularnością cieszą się wypożyczalnie samochodów i skuterów, dające możliwość
wygodniejszego zwiedzania. Zaleca się korzystanie z dużych wypożyczalni samochodów lub
polecanych przez rezydentów, które mają w ofercie sprawne pojazdy. Wypożyczalnie
honorują polskie prawo jazdy, zaleca się jednak posiadanie międzynarodowego; cena za
wynajem to ok. 40 EUR za dzień, benzyna 2 EUR za litr.

Jaka religia obowiązuje?
Grecy są narodem wyznania prawosławnego, o czym mało kto pamięta, jak również o tym,
że to właśnie Grecja jest kolebką prawosławia, którego głównym kościołem i stolicą jest
Konstantynopol (obecnie Stambuł w Turcji nad cieśniną Bosfor). Warto o tym wiedzieć,
gdyż prawosławie w świecie chrześcijańskim uznawane jest za odmianę ortodoksyjną i
konserwatywną tej religii. Wiąże się to z surowym przestrzeganiem prawa kościelnego.
Trzeba mieć to na uwadze odwiedzając liczne, bardzo ciekawe miejsca kultu jak klasztory
czy cerkwie, w których można podziwiać bogate ikony i ciekawe wnętrza.

Kiedy jechać na Korfu?
Najlepsze na wypoczynek są miesiące od czerwca do września. Wówczas na Korfu panuje
piękna pogoda. Opady występują najczęściej dopiero od drugiej połowy października.
Temperatury oscylują w granicy 30˚C, można zatem bez ograniczeń korzystać z kąpieli
słonecznych. Podobnie jest z temperaturą wody, która przekracza 20˚C, co zachęca do
pływania, nurkowania czy uprawiania windsurfingu.
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Średnia pogoda na Korfu:

Jaka waluta obowiązuje w Grecji i jakie są orientacyjne ceny?
Jednostką monetarną obowiązującą w Grecji od 2002 r. jest Euro.

Przykładowe ceny:
obiad w tawernie – ok. 7 EUR za danie
napój – ok. 2 EUR
kawa – ok. 4 EUR w tawernie
piwo – ok. 2,5 EUR
lody w tawernie – ok 6 EUR
drink w barze – ok. 4 EUR
woda 1,5 l w sklepie – ok. 1 EUR
cola w puszce – ok. 1 EUR
magnes na lodówkę – ok. 1,5-2,5 EUR
naturalna gąbka – ok. 2 EUR
mydło z oliwek – ok. 2 EUR
zestaw przypraw – ok. 15 EUR
butelka oliwy z oliwek – ok. 5 EUR

Gdzie kupić i jakie pamiątki przywieźć z Korfu ?
Najbardziej unikatowym i poszukiwanym produktem jest kumkwat – to mały cytrusowy
owoc, który został tu sprowadzony z Chin w latach 60 XIX. Owoce te dojrzewają na Boże
Narodzenie, ale ich smak można odkrywać przez cały rok. Odwiedzając Korfu latem można
spróbować owoców kandyzowanych, dżemu, marmolady, cukierków i innych smakołyków.
Największym zainteresowaniem cieszy się likier z kumkwatu. Dostępne są dwa warianty
smakowe: biały – wytwarzany z soku owoców oraz częściej spotykany i bardziej popularny
– pomarańczowy na bazie soku z dodatkiem skórki i cukru). Zawartość alkoholu to ok.
40%. Innym specyfikiem, który można przywieźć z Korfu jest piwo imbirowe. Napój ten
nie zawiera alkoholu – to jakby lemoniada z dodatkiem imbiru.
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Kosztowną ale oryginalną i cenną pamiątką będą wyroby z drewna oliwnego – rozmaite
naczynia kuchenne i ozdobne. Z Korfu przywieźć można również miód tymiankowy
i szafranowy, świeże aromatyczne przyprawy, miejscowe wina i wytwarzane na bazie
lokalnych naturalnych składników kosmetyki. W sklepach z pamiątkami można znaleźć
barwne tkaniny, wyroby skórzane, biżuterię i przybory kuchenne z greckimi motywami.

Jaka jest kuchnia?
Głównym składnikiem kuchni greckiej jest oliwa z oliwek. Obecnie jest podstawą
wszystkich greckich potraw - służy do smażenia, w dużych ilościach dodawana jest do
sałatek, sosów a nawet zup. Jest również jednym z powodów uznania kuchni greckiej za
jedną ze zdrowszych i smaczniejszych, gdyż oliwa jest lekko strawna i posiada delikatny
smak nadający charakteru poszczególnym potrawom.
Kuchnia grecka ma wiele zapożyczeń z typowej kuchni śródziemnomorskiej i bałkańskiej
– często dodawany jest czosnek, liście winorośli i duża ilość warzyw, pomidorów i papryki.
Bazą wielu produktów jest baranina i ryby. Bez wątpienia odróżnia ją jednak ser feta,
produkowany w różnych odmianach, typowe greckie zupy i sosy, oraz sposób przyrządzania
niektórych dań.
Kuchnia grecka jest bardzo popularna w Europie, ale jadąc do Grecji może nas w niej
zaskoczyć nie tylko bogactwo menu, ale też tradycje kulinarne. Pierwszym zaskoczeniem
może być sposób podawania potraw, gdyż większość podawana jest w temperaturze
pokojowej. Grecy uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia smak. Poza tym,
zamawiając w restauracji obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko naraz gdyż idea
podawania dań kolejno jest w tym kraju obca. A jeżeli siedzimy przy stoliku z kilkoma
osobami, które zamawiają to samo można dostać wielki półmisek z potrawą, z którego
każdy nabierze ile sobie życzy. Suto zastawione stoły z kolorowymi potrawami są typowe
dla kuchni greckiej. Obojętnie co zamówimy na stole zawsze znajdzie się woda i chleb,
będący dodatkiem do większości potraw.
Rytm dnia w Grecji sprawia też, że pory i ilość posiłków różni się od panujących np.
w Polsce. W Grecji nie jest popularne pełne śniadanie, a często słyszy się, że w ogóle się
go nie jada. Dla Greka śniadaniem jest zazwyczaj filiżanka kawy i sucharki, biszkopt lub
placek z dżemem. Przed południem jako przekąska typowe jest ciasto tyropitta, wypełnione
gorącym płynnym serem feta. Obiad spożywa się ok. 14-17, a głównym posiłkiem jest
kolacja jedzona zwykle na mieście w restauracjach lub tawernach ok. godz. 20-22.
Oczywiście w hotelach rytm ten może się różnić, gdyż znaczna większość dostosowuje się
do potrzeb turystów. W większości restauracji menu pisane jest po angielsku,
a w kurortach popularnych wśród naszych rodaków zdarzają się pisane po polsku.
Jeżeli chcemy spróbować typowej greckiej kuchni warto udać się do kameralnych tawern,
gdzie jadają mieszkańcy. Popularne przed jak i między posiłkami są tzw. mezedes,
czyli przystawki.
Ważnym elementem greckiej kuchni jest wino, które doceniane było już w starożytności,
a sposób jego powstania opisuje mitologia. Charakterystyczne w smaku i nie występujące
poza Grecją jest wino Retsina, które jest młodym winem przyprawionym sosnową żywicą.
Po wytłoczeniu leżakuje zaledwie kilka tygodni i nadaje się do spożycia, jednak po mniej
więcej roku, jej smak przypomina ocet. Narodowym trunkiem Grecji jest też ouzo –alkohol
doprawiany anyżem i koprem. Międzynarodową sławę wśród alkoholi zyskała również
Metaxa – brandy z dodatkiem wina i mieszanki przypraw. By
wyprodukować dobry trunek destyluje się dwukrotnie
alkohol, który następnie leżakuje od 3-15 lat. Dopiero po tym
czasie dodawane są do niego wino i zioła, które tworzą
charakterystyczny smak. Niektórzy twierdzą, że niegdyś
dodawano też płatki róż. Alkohol jest następnie słodzony,
trafia do dębowych beczek i czeka ok. pół roku na rozlanie do
butelek.
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Co warto zwiedzić?
PAKSOS Wyspa położona blisko południowo-wschodniego
wybrzeża Korfu, która zachwyca przepięknymi krajobrazami
gajów oliwnych i cyprysowych, lazurowego morza i urokliwych
niewielkich miejscowości. Według mitologii Korfu i Paksos
były jedną wyspą, ale Posejdon – bóg mórz, oddzielił je swoim
trójzębem. Mniejszą wysepkę – Paksos podarował swojej
kochance – nimfie Kerkirze. Na wyspie, w urokliwym Gaios,
znajduje się port, gdzie przypływa się zwykle na kilka godzin.
Jest tu cicho i spokojnie, a urok niewielkiej rybackiej
miejscowości zachwyci każdego.
PARGA Urokliwe miasteczko na greckim wybrzeżu
o bogatej i ciekawej historii, które może poszczycić się
piaszczystymi plażami, gajami oliwnymi i ruinami
weneckiego zamku. Zwiedzanie tej niewielkiej
miejscowości jest zwykle połączone z rejsem na
pobliską wyspę Paksos.
ALBANIA Rejs do Albanii, gdzie można zobaczyć nie tylko
wiele śladów bogatej historii starożytnej, ale również
przepiękne krajobrazy morskiego wybrzeża. Warto udać się
do Parku Narodowego Butrnt, wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, gdzie znajduje
się odkryte w zeszłym wieku starożytne miasto. Miasto
usytuowane było nad brzegiem jeziora, a do dziś zachowały
się po nim: gimnazjum, teatr, łaźnie, imponujące mury
miejskie i bizantyjska świątynia z bezcenną mozaiką.
MIASTO KORFU Najpiękniejsze miasto wyspy, nazywane
też Kerkyrą, zostało zbudowane głównie przez Wenecjan w
XIV w., ale jest tu wiele wpływów też innych narodów.
Historyczne centrum z niesamowitą atmosferą, brukowanymi,
wąskimi uliczkami, łukami i zabytkowym budownictwem
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Na uwagę zasługuje Ratusz, XIXwieczny Pałac Królewski, XIV-wieczny wenecki zamek oraz
trzystuletni Kościół Saint Spirydon z bezcennymi ikonami.
Stolica miasta to również świetne miejsce na zakupy.
AQUALAND Jeden z największych i najlepiej
zorganizowanych parków wodnych w obrębie Morza
Śródziemnego. Oferuje bardzo dużo zjeżdżalni zarówno
dla dorosłych jak i dla dzieci, dzikie rzeki, wodne tuby,
jacuzzi i wiele basenów sportowych i rekreacyjnych.

GRECKI WIECZÓR Odbywające się w tawernach wieczory,
organizowane często prywatnie lub przez biura podróży
to świetna okazja do poznania ciekawej kultury regionu
i tradycyjnej kuchni. Często odbywają się pokazy tańca
i nauka Zorby.
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REJSY WOKÓŁ WYSPY Świetna okazja do poznania
regionu, jego zabytków, malowniczych zakątków i plaż. Rejsy
organizowane są przez biura podróży oraz prywatne osoby w
większych miejscowościach turystycznych. Rejsy odbywają się
barkami, jachtami, łodziami ze szklanym dnem lub tradycyjną
łódką Kaiki. Często podczas rejsu organizowany jest dłuższy
przystanek na zwiedzenie rybackiej wioski lub kąpiel
w cichych i urokliwych zatoczka, jak np. Rajska Plaża.
Niektórzy oferują tez wycieczkę do Moni Theotokou –
klasztoru położonego na wzniesieniu z muzeum ikon.

REJS NA RAJSKĄ PLAŻĘ Przejazd do
przepięknej krajobrazowo zatoki Paleokastritsa i
przepłynięcie łodzią ze szklanym dnem na Rajską
Plażę, która jest dostępna tylko od strony morza.
Czas na relaks i obiad: mięso z grilla, sałatki,
owoce, napoje i lokalne wino.

ŚLADAMI ALI PASZY Wyprawa na spotkanie kulturą regionu
Ioanina w Grecji kontynentalnej i barwną postacią Ali Paszy,
który próbował stworzyć państwo albańsko-epirskie. Wizyta w
muzeum Lwa z Ioaniny, miejscu, gdzie został zgładzony, i
przy jego grobie. Zwiedzanie portu Ioanina nad wielkim
jeziorem, meczetu Aslana Paszy z regionalnym muzeum,
fortyfikacji Kale i kościoła z czasów bizantyjskich. Rejs łodzią
na jedyną w Grecji zamieszkałą wyspę na jeziorze, na której
znajduje się niewielki kościółek z przepięknymi freskami.
Czas na zakupy w Ioaninie, słynnącej z pięknych wyrobów ze
srebra.
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