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KORFU 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 

 Nagy szigettúra 

Korfu városból a hegyes nyugati partra utazunk, ahol Paleokastritsa festői tengeröblei, 
zöldellő és sziklás hegyoldalai rabul ejtik a látogatót. Megtekinthető a hegytetőn álló ortodox 
kolostor valamint fakultatív hajókázás tehető az öbölben. A hegyoldali Lakonesból páratlan 
panoráma tárul szemünk elé (szabadidő, vásárlási lehetőség). 

 

 Barbeque hajókirándulás 

(egésznapos ebéddel és borfogyasztással) 

Korfu kikötőjéből elhajózva a tengerről élvezhetjük a sziget panorámáját. Kikötünk egy festői 
szépségű, csendes, homokos tengerparton. Amíg a kapitány és a legénysége előkészíti a 

barbeque ebédünket – csirke- vagy sertéshús, saláta, gyümölcs és bor –, lehetőségünk nyílik 

fürdőzésre, napozásra. Pihenés után visszahajózunk Korfu városába. Oda-vissza busztranszfer 

a szállástól/-ig. 

 

 Paxos-Antipaxos 

Egész napos hajókirándulás a Jón-szigetvilág két gyöngyszemére. A festői szépségű 
szigeteket egy kb.200 fő befogadó képességű nagy hajóval látogatjuk meg. Az első megálló 
Paxos szigeténél,az elbűvölő szépségű  kék barlangok egyikében lesz, ahol a hajóról 
csodálhatjuk a barlangok magasságát és a kristálytiszta vizet. A következő megálló Antipaxos 
kicsi, érintetlen szigetének egyik elbűvölő színű,azúrkék öble. Ebben a lenyűgözően szép 
környezetben lehetőség nyílik fürdőzésre. Az utolsó megálló Paxos sziget fővárosában, 
Gaiosban lesz, ahol kb.2 óra szabadidő áll rendelkezésre. Ez idő alatt lehetőségünk nyílik 
sétálgatásra a szűk kis utcácskákban, megcsodálhatjuk a velencei házakat, vásárolgathatunk, 
ebédelhetünk egy kellemes tavernában vagy fürödhetünk a közeli öblök egyikében. A kora 

esti órákban érkezik vissza a hajó. Busztranszfer a szállodákhoz.  
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 Görög est 

Felejthetetlen élményben lehet része annak, aki részt vesz ezen a zenés, szórakoztató 

táncesten. Felkeresünk egy hagyományos görög tavernát, ahol színes népviseletbe öltözött 

táncos hölgyek és urak mutatnak be táncokat egész Görögország több pontjáról. 

Megtanulhatjuk többek között a zorba alaplépéseit. Miközben a bouzouki megszólal, 

megismerhetjük a hosszú múltra visszatekintő „görög tányértörést” is. A program alatt 

bőséges 3 fogásos vacsorát szolgálnak fel korlátlan borfogyasztással. 

 

 ALBÁNIA  

(egésznapos hajós és buszos kirándulás) 

A mindössze 2 km széles Korfu-csatornán át hajózunk (75 perc) a fenséges Pantokrator-hegy 

lábánál Dél-Albánia kikötővárosába. Sarande parti éttermében kávészünet, itt kell jelentkezni 

a szenzációs Butrint programra (fakultatív). Butrint: ősi romvárosa az azonos nevű tó és a 
tenger közötti dombon terül el lenyűgöző körpanorámával. Megtekintjük a római kori 
valamint bizánci és velencei kor emlékeit egyaránt (színház, alsóváros, bazilika, várerőd, 
stb.). A tengerpart mentén megtekinthető egy albán védelmi bunker. Ebéd után séta Sarande 
meglepően színvonalas tengerparti sétányán és kedves belvárosában. 

 

A kirándulások magyar nyelvű idegenvezetéssel minimum létszámhoz kötöttek. 

 


