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Corfu is één van de Ionische eilanden dat met zijn oostkust bijna het Albanese en Griekse 

vasteland raakt. Het is het groenste eiland van Griekenland en heel goed gekend voor zijn 

strandtoerisme. De toeristische accommodatie langs de oostkust ten noorden en zuiden van de 

hoofdstad Kerkyra trekt in de zomermaanden talrijke zonnekloppers aan. Ik kies echter voor de 

Corfu Trail: een wandelpad van 220 kilometer dat als een slang vanuit het zuiden over het 60-

kilometerlange eiland naar het noorden kronkelt. 

 

Vrijdag 13/05/2011 ZAVENTEM KERKYRA-KAVOS 

 

Voor het instappen in het vliegtuig heb ik nog een hartelijk weerzien met een collega die al 21 

jaar met pensioen is. Ik verzeker hem dat hij een dure vogel is voor vadertje staat. Na landing op 

de kleine luchthaven van Kerkyra ga ik te voet naar de oude haven om er de groene bus nabij het 

nieuwe fort naar het zuiden te nemen. Aan het infoloket van het busstation bekom ik het nieuwe 

uurrooster. Om 11.30 uur heb ik reeds een bus en een tweetal uur later stap ik uit in Kavos. Mijn 

eerste indrukken van Corfu waren eerder verwarrend. Als voetganger moet je goed uit je doppen 

kijken voor roekeloze chauffeurs. De Griekse economische crisis lijkt me ook voelbaar want 

nergens zie ik enig spoor van nieuwe ondernemingen en staan overal oude fabriekjes en 

winkelpanden leeg. Is het toerisme dan enkel de bron van inkomsten voor de Corfioot?   

http://www.ktelkerkyras.gr/
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Kavos zelf lijkt uitgestorven. Het is net een spookstad waar alle bars, cafés, winkeltjes ofwel 

gesloten zijn ofwel in een staat van verval verkeren. In de zomermaanden is dit kleine 

boerengehucht het oord van verderf bij uitstek voor de Britse jeugd waar enkel gedacht wordt 

aan zuipen en aanverwante bezigheden. Het is niet duidelijk wat een wandelaar hier komt zoeken. 

Van de gesloten hel kom ik echter terecht in een open paradijs. De via internet geboekte studio 

bij Likourgos Appartments blijkt een parel aan de zuidkust. Ver van alle drukte ligt het  

http://www.kavos-web.gr/likourgos-apts/index_en.php
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familiecomplex aan de buitenrand van het dorp. Je bent er hartelijk welkom. De studio’s liggen in 

een bebloemde omgeving nabij een uitnodigend zwembad. Naast het complex liggen de bar en het 

restaurant dat uitgeeft op het zandstrand van waaruit je denkt het Griekse vasteland te kunnen 

vastpakken. ’s Avonds geniet ik van lekkere mezze en een Kretenzerse salade doorgespoeld met 

lokaal vocht.    

 

Zaterdag 14/05/2011 KAVOS LEFKIMMI-KAVOS 18,5 km – 03:40 u 

 

 

Na het ontbijt kan ik niet wachten om erin te 

vliegen. Met een dagrugzak ga ik op stap doch 

mijn hybris (Griekse hoogmoed) wordt 

afgestraft gezien ik verkeerd loop en op mijn 

stappen moet terugkeren. Nabij het bruine 

bord dat de weg naar het 'Klooster van de 

Gezegende Maagd Arkoudillas' aanduidt, vind ik 

mijn eerste teken van de Corfu Trail, een geel 

metalen gekanteld vierkantje met de letters 

C.T. en een pijl. Ik blijf steeds het brede pad 

volgen. Het stijgt en na enige tijd krijg ik aan  

  

 

mijn linkerzijde zicht op de steile klippen met 

diepliggende strandjes en het blauwkleuren-

palet van de zee. Na 45 minuten bereik ik de 

ruïnes van het 300 jaar oude klooster dat 

stilaan heroverd wordt door de natuur. Kortbij 

is een uitzichtpunt over de klippen. Ik neem er 

een korte pauze. Ik volg links van de ruïne een 

pad dat daalt en steeds nauwer wordt tot een 

bospad dat uitkomt op een iets bredere weg 

waar ik links afsla naar het blauw van de zee. 

Nabij het strand ontmoet ik een Duits koppel 

dat er met de camper de nacht heeft doorge- 

bracht. De man zegt me dat het nog één van de stilste plaatsen in Europa is en vraagt of hij met 

de camper tot aan de kloosterruïne kan rijden. 

Ik ga naar rechts en volg het brede verlaten zandstrand. Ik maak de bedenking dat na een uurtje 

wandelen, niet ver weg van het in de zomer bruisende Kavos, een prachtige natuur ligt te 

wachten. Halverwege het strand bots ik op een strook rotsblokken die ik moet oversteken om 

nadien op het einde van het strand een sterk stijgende weg naar rechts te nemen. Wat verderop 

ga ik opnieuw rechts tot aan een bank waar ik een moment rust en geniet van de in de zon 

zinderende omgeving. Op het hoogste punt van de weg krijg ik een fenomenaal zicht over het 

strand waar ik kort voordien aan het wandelen was. Een uurtje nadat ik het strand verlaten heb, 

bereik ik het gehucht Spartera. Ik vind er geen spoor van taverne Paradise en van mijn gastheer 
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verneem ik later op de avond dat deze reeds enkele jaren gesloten is. Gelukkig had ik water bij. 

Op het einde van het gehucht volgt een vlakke wandeling door bos en olijfboomgaarden.  Een 

uurtje later passeer ik een klein wit minuscuul huisje met een verdieping waar in de hitte een 

vrouw in de tuin aan het harken is. Na een 'kalimera' stap ik verder en let goed op om de C.T. 

tekens (geel geschilderde pijlen en vlekken) niet uit het oog te verliezen. Verderop volg ik de weg 

links langs een groot omheind terrein waarvan ik niet kan uitmaken waartoe het dient. Het is heet 

en de brede weg biedt geen schaduw. Kort daarop kom ik uit op de ring rond Lefkimmi die ik 

dwars om terecht te komen in Melikia, één van de buitenwijken van Lefkimmi, de tweede grootste 

stad van Corfu. Nabij een kerk met bushalte koop ik in een winkeltje een liter koud appelsap dat 

ik gulzig opdrink. Wat later, kort voor 14 uur, bereik ik de brug over de Potami-rivier. 

 

   
   

   
 

Ik dien meer dan een uur te wachten op de bus naar Kavos en neem plaats op het terras van het 

kleine restaurant 'Cheeky Face' langs de kade om er een hapje te eten. Ik word gevraagd om mee 

te komen naar de keuken waar Katharina mij de inhoud van haar potten op het vuur toont. Ik kies 

uiteindelijk voor inktvis in tomatensaus met aardappelen en een Griekse salade. De maaltijd was 

uitermate lekker doch niet goedkoop. Bij aankomst in Kavos is het weer snikheet en ik neem een 

duik in het zwembad. Na een verkwikkende douche neem ik plaats op het terras met uitzicht op 

strand, zee en Griekse vasteland. Ik vul mijn verloren vocht aan en neem de tijd om enkele 

reisnotities bij te houden en de route voor morgen te bekijken. 's Avonds kan ik het niet laten 

om opnieuw de overheerlijke mezze te bestellen en moet inspanningen doen om de moussaka naar 

binnen te werken. De volgende dagen zal ik in elk geval niet omkomen van de honger.  

  

Zondag 15/05/2011 KAVOS AGIOS GEORGIOS 23,5 km – 04:40 u 

 

Het is zondag en onder een stralende zon geniet ik op het terras van mijn ontbijt. Er is slechts 

om 11 uur een bus naar Lefkimmi zodat ik besloten heb om er te voet langs de kustweg heen te 

gaan. Ik besef dat het me niet veel tijd zal besparen doch het is een uitstekende oefening om 

met de rugzak langs een vlakke weg te stappen. Na het ontbijt neem ik afscheid van een toffe 

gastheer. Ik zou er ooit nog eens willen logeren doch nooit in de zomer gezien hij deze periode 

'crazy' noemt. Ik loop door de spookstad en zie dat er in bepaalde bars 'headfucker' op de 

drankkaart staat. Ik kom te weten dat het gaat om een pint met een mix van negen verschillende 

soorten sterke drank. Inderdaad...'crazy'. Rond 11 uur, na een monotone wandeling langs de 

kustlijn, arriveer ik nabij de Potami-brug. Ik drink er op het terras van mijn restaurant van 

gisteren voor het eerst een Griekse koffie.  Daarna volg ik de C.T. door de stad. Ik stop voor het 

eerst nabij een kerk uit 1510 gewijd aan de 'Heilige Maagd Odigitria' die enigszins op een heuvel 
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ligt. Het uitzicht over de groene heuvel naar het zuiden maakt meer indruk dan de binnenzijde 

van de kerk. Na het bezoek aan de kerk zie ik dat er een sms is binnengekomen op mijn gsm. Het 

is een bericht van een vriend die in Umbrië aan het zwembad geniet van champagne met zalm. 

Terwijl ik godsvruchtig kerken bezoek, geven vrienden zich over aan bepaalde vormen van 

decadentie... Uiteindelijk slaag ik erin om via de tekens van de C.T. de stad te verlaten.  

 

   
 

Buiten de stad kom ik nabij een benzinestation terecht op een aardeweg door een landschap met 

grasbedekte heuveltjes om via schaduwrijke olijfboomgaarden in het dorpje Gardeno terecht te 

komen. In de richting van de kust en iets voorbij de afslag van de C.T. stop ik kort na de middag 

in Alexandros Taverne. Wandelaars zijn er welkom en ik bestel een Griekse salade en drink erbij 

een frisse retsina, typische witte wijn met een harssmaak. Na deze heerlijke opkikker keer ik 

terug naar de splitsing van de C.T. waar een stevige klim begint. Ik ontmoet er twee Duitse 

dames die nabij een splitsing op zoek zijn naar de tekens van de C.T. en ik wijs hen de goede weg. 

Ik wandel ze voorbij doch verderop halen ze me opnieuw in wanneer ikzelf op zoek ben naar enig 

teken van de C.T. Uiteindelijk vinden we de juiste weg. Ik laat de dames opnieuw achter. Na een 

prachtige terugblik op het zuiden daal ik af en krijg een blik op het gouden zandstrand 'Golden 

Beach' van Santa Barbara en Agios Georgios. Tevens wordt mijn wandeldoel voor morgen 

zichtbaar in de verte: de lagune van Korission en de 468 m hoge Prasoudi berg nabij Agios 

Mattheos. Ik daal af naar het strand, doe er mijn bergschoenen uit en loop blootsvoets langs de 

waterlijn. Het natte zand en het lauwe zeewater masseert mijn vermoeide voetzolen. Wat 

verderop nabij een met rotsblokken bezaaid strand was en droog ik mijn voeten en trek opnieuw 

mijn bergschoenen aan. Ik wandel tot in Agios Georgios waar ik mijn intrek neem in B&B Villa 

Maria. Het is een villa met mooie gemeenschappelijke ruimtes. Ik betrek een eenvoudige kamer 

met balkon met tuinzicht. Ik heb geen zin om op restaurant te gaan en ga wandelen in het dorp 

waar ik in supermarkt Stella inkopen doe. Voor het slapengaan wandel ik nog wat in de omgeving 

waar ik geniet van een ondergaande zon over een vlakke zee.  

 

   
 

Maandag 16/05/2011 AGIOS GEORGIOS PARAMONAS 21,3 km – 04:10 u 

  

Na een slechte nachtrust ben ik te vroeg voor het ontbijt en de moeder des huizes probeert in 

haar beste Engels een conversatie op gang te brengen. Ik neem kennis van een Griekse tragedie. 

25 jaar geleden is haar echtgenoot overleden en recent heeft ze haar schoonzoon verloren. Ze 

hoopt dat haar dochter dit verlies zal kunnen verwerken. 

Na het ontbijt en afrekenen wandel ik langs het zandstrand in de richting van de duinen. Het is 

aangenaam wandelweer doch er waait een stevige zeewind en donkere wolken voorspellen weinig 

http://www.villamariacorfu.com/history.html
http://www.villamariacorfu.com/history.html
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goeds. Ik vind vlot mijn weg door de duinen en kom terecht op een wegje doorheen een duinbos. 

Sporadisch valt een druppel doch te weinig om een regenjas aan te trekken. Links hoor ik het 

beuken van de zee en rechts zie ik de lagune met zijn talrijke vogelsoorten. Dan loop ik een flink 

stuk langs de lagune zelf en kom terecht nabij een houten brug waar de lagune een verbinding 

heeft met de zee. Op de wankele brug waarvan één van de drie boomstammen duidelijk 

rottingsverschijnselen toont en kraakt, steek ik over en kom dan terecht op een lange weg lopend 

op een smal stuk land tussen zee en lagune. De zon is opnieuw volop van de partij. Aan het 

eindpunt van de lagune is het wat zoeken doch ik vind tamelijk vlot de weg. Kort voor de middag 

rust ik op een bank uit hoog boven een mooi rotsig strand dat bij nader toezien bevuild lijkt door 

aanspoelende olie die vermoedelijk illegaal in zee werd geloosd. Wat verderop is de helft van de 

weg in zee gevallen. De weg is afgesloten voor het verkeer doch voetgangers kunnen gemakkelijk 

door. In de hitte van de middag word ik door een man die in zijn tuin aan het werken is 

uitgenodigd om koffie te drinken. Manoulis vraagt zijn vrouw Ekaterini koffie te zetten.  

 

   
 

Buiten koffie worden ook water, ouzo en koekjes op tafel gezet. Als een bezorgde moeder legt 

Ekaterini een trainingsjas over mijn bezwete rug. Ondanks de taalbarrière pogen we een gesprek 

in het Engels te voeren. Ik geniet van het ogenblik rust op het schaduwrijke terras en dank 

Manoulis en Ekaterini voor hun gastvrijheid. Nadien wandel ik verder naar een kruispunt waar ik 

de C.T. eventjes verlaat voor een ommetje naar de burchtruïne Gardiki.  Deze achthoekige 

vesting werd in de jaren 1300 onder de byzantijnse heerschappij gebouwd. Daarna keer ik terug 

en langs de weg bezoek ik nog een grot waar stenen bijlen en botresten werden gevonden uit de 

paleolithische periode (20.000 voor C). Iets verderop maakt een metalen bord me er attent op 

dat er naast de weg een waterbron ligt die door Servische soldaten tijdens W.O. I werd 

gebouwd. Ondertussen zijn Griekse wegarbeiders bezig met de talrijke putten in de weg te 

dempen met asfalt. Ik wandel verder door langs schaduwrijke olijfboomgaarden en krijg links af 

en toe zicht op de glinsterende zee in de diepte. Ik passeer de ruwe muren van de ruïnes van een 

gebouw waar ooit kanonnen als afweergeschut stonden.  Na een laatste steile klim kom ik terecht 

in het bovengedeelte van het kleine badplaatsje Paramonas.  Nabij een groentewinkeltje waar 

ook lokale wijn te koop is, zie ik dat er kamers te huur zijn. Via een ijzeren poortje betreed ik 

een bebloemde tuin met een klein huisje waar kamers zijn ingericht. Kort daarop komt een dame, 

Maria Abelaki, tot bij mij en via haar kan ik een heel eenvoudige maar schattige 'studio' 

betrekken bestaande uit twee slaapkamers, een keukentje en een badkamer en een heerlijk  

 

   
 

terras uitgevend op het tuintje. Ik voel me er onmiddellijk thuis. Kort daarop brengt ze me 

ongevraagd een bord met sla, lamsvlees en rijst. Daarbij krijg ik nog een homp brood en een glas 
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heerlijke wijn aangeboden. Ze wil geen geld voor de maaltijd en voor de tweede maal op één dag 

maak ik kennis met de Griekse gastvrijheid. Nadien koop ik in haar winkeltje een fles lokale wijn.  

Ik geniet van de rust en de schoonheid van de plaats en heb zicht op het lager gelegen gedeelte 

van het dorp en de zee. Ik was mijn bezwete kledij uit en hang deze te drogen aan de waslijn in 

de tuin. Na mijn douche komen twee dames het terrein op. Het zijn de Duitse vriendinnen Anke 

en Renate die ik twee dagen geleden reeds tegenkwam. Ik roep naar Maria die wat verderop 

woont dat er nieuwe klanten zijn. Naast mijn studio betrekken de dames eveneens een kamer. In 

de late namiddag wandel ik wat rond in Paramonas en vlei me neer op een zonnig terras met zicht 

op de weidse zee. Ik geniet van een lokaal brouwsel. Het dorp zelf is zeer klein en buiten enkele 

restaurants, hotels is er niets, zelfs geen winkeltje waar je enkele levensmiddelen kunt kopen. 

Terwijl ik na een glas wijn besluit om vroeg in bed te kruipen om mijn tekort aan slaap van de 

vorige nacht in te halen, gaan de Duitse dames op restaurant.      

 

Dinsdag 17/05/2011 PARAMONAS DAFNATA 15,2 km – 03:40 u 

 

 

Na een heerlijke nacht ben ik gelijktijdig als 

Anke en Renate op. Ze zeggen dat ze voor hun 

beiden ontbijt hebben gereserveerd tegen 

08.30 uur in een hotel nabij de zee. Ik ga 

eveneens naar het hotel doch er komt niemand 

opdagen. Wat verderop zijn ze bereid voor ons 

drieën een ontbijt klaar te maken. Na dit 

deugddoende ontbijt neem ik rond 09.45 uur 

afscheid van Anke en Renate die slechts een 

deel van de lange etappe zullen lopen om daarna 

met de bus door te reizen naar Pelekas. 

  

Ikzelf ben van plan van de westkust naar de 

oostkust te stappen om nabij Benitses aan de 

kust onderdak te zoeken. Hoewel het vannacht 

heeft geregend straalt de zon over de zee en 

de omliggende bergen. De start begint 

onmiddellijk fel bergopwaarts. Ik trek langs de 

bergflank omhoog met links een prachtig zicht 

op de zee. Na korte tijd kijk ik achterom en zie 

het nietige Paramonas reeds diep achter mij. 

Op een open plaats krijg ik een prachtig zicht 

op de rotsen en de weidse zee met een 

landschap dat mijn doel is voor morgen. 
 

 

Ik blijf nog wat klimmen en verlaat de westkust. Op het hoogste punt van de beklimming daal ik 

af en kom in oog te staan met een heerlijk uitzicht over de oostkust van Corfu. Na wat zoeken 

kom ik terecht op een smal dalend rotspad naar het dorp Ano Pavliana. Daar gaat het verder 

bergafwaarts langs een pad naar Kato Pavliana waar ik in een typisch dorpscafé annex winkel 

geniet van een biertje op het terras. De zon is weer volop van de partij en rond de middag trek ik 

verder en via het schattige Vouniatades kom ik terecht in een vlakte vol schaduwgevende 

olijfbomen. Door mijn fout, het niet goed lezen van de Engelse wegbeschrijving, loop ik verkeerd. 

Ik vind nog enkele tekens van de C.T. doch dan houdt het op. Uiteindelijk kom ik terecht in open  
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akkerland en loop langs een rivier. Met behulp van mijn kompas en nog ietwat helder verstand 

stoot ik op een kerkhof om via een omweg uiteindelijk Strongili te bereiken nabij een gesloten 

schooltje. Ik loop door het dorp en kom terecht op het terras van Spiros Bar dat gelegen is 

naast de C.T. De uitbater zegt dat ik niet de enige wandelaar ben die in de omgeving verkeerd 

loopt. Hij zegt dat hij vrienden heeft in België en in het najaar naar Gent komt. Hij houdt van 

‘Duvel’. Als ik dat hoor wordt mijn dorst nog groter. Ik ben van plan om iets kleins te eten. 

Uiteindelijk laat ik me verleiden en blijf zeker een uur aan tafel hangen. Ik geniet van tsatziki 

met brood, een lekkere schotel sardienen, een warme kaas en ten slotte een Griekse salade. Ik 

was van plan een kleinigheid te eten… Met een gevulde maag trek ik verder en ik loop wat 

verloren zodat ik op mijn stappen terugkeer en de juiste weg volg naar een zeer schilderachtig 

verlaten klooster. Ik zet mijn rugzak op een zitbank in de groene tuin. Terwijl ik het kleine 

klooster bezichtig, hoor ik  stemmen naderen. Het blijken twee West-Vlamingen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Wanneer ik beide mannen ontmoet, zegt één van hen me nog gezien te hebben. Ik ben een 

fervent wandelaar en hij is voorzitter van de wandelclub ‘de Colliemolen’ uit Oostnieuwkerke. 

Vanuit hun logies nabij Benitses wandelen ze in de omgeving. We trekken samen verder om kort 

daarop uiteen te gaan. Mijn weg maakt een stevige klim en passeert enkele hutten op de top om 

vervolgens af te dalen naar het slaperige bergdorpje Komianata. Iets verderop hou ik halt op het 

terras van Kostas snackbar in Dafnata. De uitbater is een kenner van de C.T. en vraagt of ik 

eventueel een kamer wil wanneer hij hoort dat ik naar Benitses wil.  Ik ga met alle plezier in op 

zijn aanbod en krijg een heel mooie kamer. Ik ben opgetogen want ik hoef de C.T. niet te verlaten 

om af te dalen naar Benitses en kan morgen na het ontbijt rustig verder wandelen langs de C.T. 

Ik les mijn dorst, neem een douche, was mijn bezwete kledij uit en ga op verkenning in het dorp. 

Op het einde van de straat kan ik een blik werpen op de hoofdstad en in de verte zie ik onder een 

dreigend wolkendek duidelijk de top van de Pantokrater-berg. Voorbij een Britse (?) telefooncel 

wandel ik rechts naar een top met diverse masten. Vandaar heb ik een grandioos uitzicht over de 

oost- en westkust alsook over het zuiden van Corfu met in de verte het eiland Paxos. 
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Woensdag 18/05/2011 DAFNATA PELEKAS 21,7 km – 05:00 u 

 

In een eerder koud aanvoelend ochtendzonnetje ontbijt ik op het terras van Kostas snackbar. 

Langs de weg daal ik verder af en zie Benitses in de diepte liggen. Na korte tijd verlaat ik de weg 

en kom terecht in volle natuur. Ik wandel langs smalle paden door bos en door olijfboomgaarden 

met opvallende rotsformaties. Af en toe valt wat lichte regen waardoor ik toch een regenjas 

aantrek. Wat later moet de regenjas opnieuw uit. Ik blijf langzaam stijgen en zie het dorp Ano 

Garouna links liggen. Daarna kom ik terecht op een sterk stijgende betonnen weg vooraleer af te  

 

slaan op een uitermate smal en af en toe 

overwoekerd pad bezaaid met losliggende 

stenen. Het pad kronkelt zeer steil omhoog. Af 

en toe loopt het pad door hoog nat gras om 

nadien opnieuw te stijgen. Uiteindelijk bereik 

ik na een zeer pittige klim een witte kapel op 

een heuveltop (576 m). Ik ben nat van kop tot 

teen door het zweet, hoog nat gras en 

dichtbegroeide natte struiken. Ten einde het 

niet koud te krijgen trek ik maar iets warms 

aan. Op een nabijgelegen heuveltop ligt een 

mast in de vorm van een grote golfbal doch die  
 

  

plaats is militair domein. Ik daal af naar het 

ommuurde Pantokratorasklooster. Via een 

ijzeren poort betreed ik het niet meer 

bewoonde klooster. De gerestaureerde kerk is 

echter slotvast. Kortbij staan gemetselde 

tafels en zijn rustbanken. Hier heerst een 

stille rust. Kortbij ligt naar het noorden een 

deuropening waarlangs ik de C.T. kan vervolgen. 

Logischerwijze volgt op een felle stijging een 

felle daling. Via een stenig en smal pad ga ik 

voorzichtig naar beneden. Door de lichte 

regenval ligt het pad nat en de gladde stenen 
 

 

liggen er glibberig bij. Na een klein uur bereik ik veilig een parking waar ik kennis maak met een 

lieve ezel. Daarna is het kort afdalen naar het dorp Agii Deka. Ik wandel verder naar het dorpje 

Aleophori waar op het marktplein een kraan met drinkbaar water te vinden is. Daarna passeer ik 

het Agios Theodorus-kerkje om uiteindelijk het schattige marktplaatsje van Kamara te bereiken. 

Verderop kom ik opnieuw terecht op een smal pad door de onvermijdelijke maar mooie 

olijfboomgaarden waarna een klim volgt naar Sinarades. Ik passeer het folklore museum en kom 

via een wirwar van straatjes terecht op het marktplein met zijn bars en restaurantjes.  
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Ondertussen is de zon weer van de partij en neem ik een rustpauze nabij een supermarkt waar ik  

wat proviand koop. Ik trek verder en krijg weer zicht op de westkust. Links van mij blakert de 

zon op een blauwe zee en een kustlijn met stranden en rotseilandjes voor de kust. Rechts word ik 

overweldigd door het rood van de korenbloemen.  Kort bij mijn eindbestemming loop ik nog maar 

eens verloren zodat het dorp dat in de zon ligt te schitteren op een bergflank voorlopig 

onbereikbaar blijft. Ik vind dan toch de juiste weg en bereik in de late namiddag mijn kamer bij 

Tellis & Brigitte in Pelekas. Ik word er ontvangen door een rondborstige dame met Oostenrijkse 

roots. Ze vraagt me of ik bereid ben om te verwisselen van kamer met een Duits koppel waardoor 

ik enkel gemeenschappelijk sanitair heb. Alle gasten ontvangen bij aankomst een grote fles koud 

water. Ik vraag haar of het ‘ouzo’ is. Haar gulle lach en taalgebruik verraden haar afkomst. Na de 

dagelijkse was en plas, rust ik wat uit op het terras van mijn eenvoudige en propere kamer. 

Vanuit het zuiden trekken weer onweerswolken samen. Buiten enkele druppels blijft het bij een 

dreiging waardoor ik op verkenning ga door het dorp. Ik wandel naar de top van het dorp: Kaizer’s 

Throne, de geliefkoosde uitkijkplaats van Keizer Wilhelm II. Tussen 1908 en de eerste W.O. was 

dit de favoriete plaats van de Duitse Keizer wanneer hij zijn vakantie doorbracht in Corfu. Vanaf 

dit punt heeft men een subliem zicht op de Ropavallei, de bergen in het Noorden met de top van 

de Pantokrater, de oostkust met het Albanese en Griekse vasteland, Corfu-stad met het eiland 

Vidos, het zuiden van het eiland en de nabije westkust. ’s Avonds eet ik in een restaurant gelegen 

naast mijn pension. Het was de enige plaats tijdens mijn ganse reis waar de maaltijd me deels 

tegenviel. Op andere plaatsen heb ik altijd heel lekker gegeten. 

 

   
 

Donderdag 19/05/2011 PELEKAS PALEOKASTRISTSA 28,7 km – 06:15 u 

 

Om 08.30 uur ben ik al weg. Mijn Duitse buren vertrekken na mij en wandelen naar Liapades. In 

een bakkerij schaf ik me lekker vers krentenbrood aan om later onderweg te ontbijten. Alles 

loopt vlot tot ik verkeerd loop en terecht kom op een bergflank waar een pad doodloopt tussen 

de olijfbomen. Beneden zie ik een strand met hotels waardoor ik besef dat ik terug moet. Ik 

ontmoet mijn Duitse buren die ook al verkeerd gelopen zijn en uiteindelijk besluiten we aan een 

huis met 3 keffende hondjes de weg naar beneden te nemen en ja we zijn weer op het goede pad. 

We volgen een sterk dalende betonnen weg naar het strand van Myrtiotissa. De zon weerkaatst 

op het kleine goudgele strand. Dit zeer kleine strand dat door de natuur jaarlijks kleiner wordt, 

is Corfu’s onofficiële naaktstrand. Hoewel er niemand op het strand is, besluit ik maar wijselijk  

http://www.pensionmartini.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fscJfJ5FdWw
http://www.youtube.com/watch?v=fscJfJ5FdWw


WALKING THE CORFU TRAIL  – MEI 2011 –DEGRYSE Ivan 11 

 

mijn kleren aan te houden. Het zou geen zicht 

zijn om een naakte man een zware rugzak over 

het zand zien zeulen. Iets verderop nabij het 

klooster neem ik tijd voor het ontbijt op een 

bank met heerlijk zicht op de kustlijn die ik 

achter me heb gelaten. Nadien breng ik een 

bezoek aan het mooie klooster met zijn 

lommerrijke binnenplaats, gesloten kerk en 

open crypte. Het is een enige oase van rust. Ik 

verlaat het klooster en volg de C.T. Er volgt 

een steile klim van een klein uur, eerst langs 

  

een pad en nadien een betonnen weg met enkele 

haltes om op adem te komen onder een opnieuw 

beukende zon. Boven op de top van de heuvel 

nabij enkele antennes wacht rechts een smal 

stenen pad dat me omlaag brengt naar 

Myrtiotissa om vervolgens af te draaien door 

heerlijke paden langs olijfbomen. Ik verlaat dit 

mooie pad nabij een schattig kerkje van het 

gehucht Kelia en wandel verder naar Vatos 

waar ik in de schaduw van een pleintje geniet 

van een koude mythos. 
 

 

Opnieuw loop ik verkeerd en daal af naar een brug. Ik besef dat het niet de brug is waar ik moet 

zijn en wandel langs de weg terug naar de brug waar ik wel moet zijn. Na een 10-tal minuten 

bereik ik de juiste brug bij een golfterrein en pik de C.T. weer op. Na wat zoeken vind ik een 

onduidelijk met gras begroeid pad en via een betonnen brugje over een rivier waar een felgroene 

dikke groene slang wegkronkelt in de begroeiing meen ik de juiste weg te volgen tot ik onvoorzien 

uitkom op een asfaltweg. Ik ben weer verkeerd doch besluit om vanaf nu deze weg te volgen tot 

in Giannades. Na een half uur met op het laatst weer een klim tot in het dorp bereik ik een 

pleintje met een mooi uitzicht en een bar. Ik loop eerst nog wat rond in het dorp om nadien op 

het plein neer te vleien met een cola op het terras. Drie uur in de namiddag nadert en ik besef 

dat ik niet al te lang mag blijven zitten gezien ik zeker nog een kleine drie uur wandelen voor de 

boeg heb… zonder eventueel mislopen. Ik zit te genieten van mijn cola als een kleine wagen vlak 

voor mijn tafeltje stopt. Achterin zit iemand als een gek naar mij te zwaaien. Ik ben verwonderd 

en tot mijn verbazing stappen Anke en Renate uit het voertuig. Het weerzien is hartelijk. De 

Duitse spraakwaterval vertelt dat ze mijn Duitse buren zijn tegengekomen en dat ze me vanuit  

het hogergelegen Vatos hebben zien lopen langs de weg. Zelf zijn ze ook verloren gelopen en 

hebben uiteindelijk een lift gekregen. Na het genot van een frisdrank gaan we samen op stap. We 

vinden gemakkelijk de route en na een kwartier begint mijn doping te werken zodat ik afscheid 

neem van Anke en Renate die morgen naar huis vliegen. Dergelijke ontmoetingen maken je dag 

leuk. De wandeling naar Pelekas verloopt langs eindeloze olijfboomgaarden. De weg wordt dan ook 

‘Olive Way’ genoemd. Via enkele typische boerderijen is het licht afdalen naar het aangename 

dorp Liapades. Ik verlaat het bergdorp en daal verder af naar de kust. Ik loop langs de korte 

zandstrook van het strand van Liapades en via het privézwembad van Elly Beach Hotel bereik ik 

een smal pad dat de bossen induikt. Opnieuw een felle klim langs een stenig pad brengt me tot bij 

een metalen ladder die de wandelaar langs de C.T. moet toelaten om een rotspartij als hindernis 

te overwinnen. Daarna daal ik af tot aan de weg naar Paleokastritsa. De C.T. steekt de weg over  
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terwijl ik links ga om na een 200-tal meter mijn gereserveerde studio in Phivos-complex te 

bereiken. Ik ben er pas rond 17.45 uur na een warme en vooral door het mislopen zware 

wandeldag. Ik word er opgewacht door een jongedame die geen Engels praat en die duidelijk ook 

geen Griekse is. Later verneem ik dat het meisje uit Bulgarije afkomstig is. Na een telefonische 

oproep komt de eigenaar per bromfiets toe. Ik krijg één van de 14 studio’s toegewezen en ik heb 

het zwembad voor mij alleen. Na de nodige dagelijkse werkzaamheden doe ik boodschappen in de 

nabijgelegen Aris supermarkt die commerciële banden heeft met de studio’s waar ik verblijf. 

Boven de supermarkt zijn er ook studio’s en kortbij is er nog een camping, allemaal gerund door 

één familie. Vanop mijn terras geniet ik van een heerlijk koud biertje met zicht op de groene 

tuin, het zwembad en adembenemende bergen. Ik lees een krant die ik op de kop kon tikken en de 

voorpagina is intriest want het gaat over de uitvaart van Wouter Weylandt overleden na een 

zware valpartij in de Giro d’Italia. Ik ga ’s avonds eten in de nabijgelegen Spiros taverne. De 

ontvangst is supervriendelijk en het eten is overheerlijk. Ik geniet van een BBQ mix met 

groenten. Na een ouzo als dessert val ik in een diepe slaap, gelukkig niet aan mijn tafel. 

 

Vrijdag 20/05/2011 PALEOKASTRISTSA 9 km – 02:00 u 

 

Genietend van een rustdag neem ik ruim de tijd voor het zelf klaargemaakte ontbijt. Ik verslind 

alle artikels van mijn Belgische krant. Wanneer het begint te kriebelen moet je… wandelen en 

rond 10 uur vertrek ik voor een wandeling langs de kustlijn met zijn vele inhammen en stranden. 

Tijdens de wandeling bemerk ik dat er hier al wat meer toeristen zijn. Er worden echter veel 

toeristen aangevoerd met bussen voor een daguitstap Paleokastritsa met bezoek aan het 

klooster. De kustlijn is fotogeniek en na het passeren van diverse stranden klim ik naar het 

klooster gelegen op een heuveltop. De ligging is werkelijk prachtig met mooie uitzichten over de 

rotsige kustlijn. De rust is er echter verre te zoeken vanwege de talrijke dagjestoeristen die de 

kerk en het museum willen bezoeken. Daarna keer ik terug via dezelfde weg naar mijn studio. 

Onderweg maak ik van de gelegenheid gebruik om geld uit de muur te halen. Ik duik in mijn 

privézwembad, drink een aperitief, eet iets en houd tijdens de heetste uren van de dag een 

korte siësta. Na de siësta doe ik wat boodschappen, betaal mijn verblijf, lees een nieuwe krant 

en bereid de wandeldag van morgen voor. ’s Avonds geniet ik opnieuw van een heerlijke maaltijd in 

de nabijgelegen Spiros taverne. Ik word al herkend en laat me gebakken paddenstoelen als 

voorgerecht en pastitsio (pasta met mals vlees) voorschotelen. Als afscheid neem ik een ouzo van 

het huis.  

 

   

http://www.phivospaleokastritsa.com/
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Zaterdag 21/05/2011 PALEOKASTRISTSA AGIOS GEORGIOS PAGON 

 

16,2 km – 03:45 u + 9,3 km – 02:00 u 

 

   
 

Vandaag plan ik twee wandeletappes zoals renners weleens twee ritten op één dag in de Tour de 

France voorgeschoteld krijgen. Na het ontbijt voel ik met niet topfit. Zou dit te wijten zijn aan 

die laatste ouzo van gisteravond? Ik pik dichtbij het pad van de C.T. terug op. Ik ben rond 08.15 

uur weg en na een eindje langs de weg geniet ik van een smal pad door bos en langs olijfbomen. 

Het gaat opnieuw bergop. Onderweg hou ik even halt en bel mijn moeder die jarig is. Ik blijf 

stijgen en hoe hoger ik klim hoe mooier het zicht wordt op de baai van Paleokastritsa. Ik kom 

terecht in het slapend bergdorpje Lakones waar ik in een drankwinkeltje mij een deugddoende 

cola koop waardoor ik volledig opkikker. De zon schijnt al volop en haar stralen voorspellen een 

warme dag. Ik dien een tweetal kilometer langs de weg te lopen tot aan Bella Vista (‘the best 

view in Europe’). Vanaf dit punt heb je een mooi zicht op de baai van Paleokastritsa met zijn 

stranden en met het hooggelegen klooster. Nabij liggen restaurants, winkeltjes en een grote 

parking waar tijdens de zomermaanden toeristen per buslading worden gelost. Vandaag is het 

rustig en ben ik blijkbaar alleen op de wereld. Een eind verder trek ik links opnieuw de natuur in. 

Komende op de weg waar ik de C.T. naar rechts dien te nemen richting Krini wijst een oud 

vrouwtje dat er op een laag muurtje zit me naar de andere kant. Ze denkt dat ik naar 

Angelokastro wil en dat is ook wel zo. Ik verlaat de C.T. eventjes om een zijsprongetje te maken 

naar een hoog gelegen burcht. Eerst moet ik flink dalen om daarna te klimmen naar de hoog op 

een rots gelegen burcht. Eens boven blijkt de toegangsdeur tot de burcht gesloten zodat ik na 

het genieten van het uitzicht op de omgeving genoodzaakt ben op mijn stappen terug te keren. 

 

  
 

Tijdens de afdaling verlies ik de knop van mijn wandelbroek. Eens beneden is er aan de voet van 

de rotskegel een taverne waar ik in de toiletten van wandelbroek kan wisselen. Ik rust uit met 

een drankje op het terras met zicht op de burcht en een diepe kloof naar de zee. Angelokastro 

betekent burcht van de engelen en dateert uit de 13de eeuw. Het is één van de meest belangrijke 

Byzantijnse kastelen in Griekenland en was van groot strategisch belang omwille van zijn unieke 
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ligging. Na het terrasbezoek keer ik terug en pik de C.T. op in Krini. Wat verderop ligt Makrades 

rechts op een hoogte. Ik wandel op vlakke wegen en na een lange vlakke weg die op het einde naar 

rechts draait, krijg ik door een brede rotsspleet een pracht van een zicht op de zee in de diepte 

en het schiereiland aan de overkant. Langs een rotsflank daalt een voetpad, ‘Roman Path’ 

genoemd. Het zicht op de baai van Agios Georgios Pagon is fantastisch. Langs het heerlijke pad 

daal ik rustig af naar het lange zandstrand van Agios Georgios Pagon. Ik loop tot het einde van 

het strand op zoek naar een logement. Uiteindelijk keer ik terug en vind rond 14.00 uur 

halverwege het strand een eenvoudige maar mooie kamer in een huis gelegen achter Villa Maria. 

Vanop het terras heb ik zicht over de brede baai met zijn heerlijk zandstrand en kalme zee. Na 

de douche rust ik wat uit op bed tijdens de heetste uren van de dag. Ik let erop om ondanks de 

vermoeidheid niet in slaap te vallen want ik heb nog een wandeling voor de boeg. 

 

 

Rond 16.00 uur vertrek ik voor een trip naar de 

andere kant van de baai. Op het einde van het 

strand volg ik een sterk stijgende brede weg 

naar Afionas, hoog gelegen dorp op een smalle 

landengte. Rechts krijg ik een zicht op de 

Diapontische eilanden. Links krijg ik een mooi 

zicht op het zandstrand van Agios Georgios 

Pagon. In het centrum van het kleine dorp ligt 

een winkeltje ‘Oliven und mehr’ gerund door 

een Duits koppel. Voor de winkel ligt de afslag 

naar Porto Timoni Beach en St. Stilianos Grot. 

 

Wat verderop nabij Dionysos Restaurant loopt een smal pad links naar beneden. Ik krijg een mooi 

zicht op de bergflank waar ik enkele uren voordien aan het afdalen was naar Agios Georgios 

Pagon. Ik blijf dalen tot ik een prachtig zicht krijg op de schilderachtige dubbele baai van 

Timoni. Ik passeer beide strandjes en stijg langs de flank naar de kapel van Agios Stilianos die in 

een grot is ondergebracht. Ooit was het een hol van een eremiet. De terugweg is identiek als de 

heenweg en terug in Afionas loop ik wat rond in de charmante straatjes naar het uitzichtpunt van 

de zonsondergang. Het zicht op de Diapontische eilanden is adembenemend. De zon kleurt de 

glinsterende zee zilver. Op de terugweg zie ik nog enkele eeuwenoude muren van een oude 

vesting. Vooraleer mijn bed op te zoeken ga ik in een nabijgelegen restaurantje de nodige 

calorieën opdoen want morgen volgt een zware dag van anderhalve etappe. 

 

   
 

Zondag 22/05/2011 AGIOS GEORGIOS PAGON IPSOS  36,3 km – 08:15 u 

 

Ik sta vroeg op en na een zelfbereid ontbijt ben ik om 07.15 uur al op stap voor een lange 

wandeldag. Ik weet niet wat deze me zal brengen want het is enigszins bewolkt, ik trek de 

bergen in en weet nog niet waar ik zal overnachten. Bij het begin van het dorp nabij het strand 

pik ik de C.T. opnieuw op. Eens buiten het dorp ga ik de natuur in. Er volgt een zware klim van een 

40-tal minuten waarvan de helft zeer steil. Het zweet gutst langs mijn gezicht en af en toe stop 
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ik om op adem te komen. Rechts van me zinkt het strand van Agios Georgios Pagon in de diepte. 

Ik trek duidelijk een andere wereld binnen: deze van een bergachtige streek. Groene heuvels en 

gele brem zijn alomtegenwoordig. Ik bereik het dorp Prinilas en loop verder door naar Pagi. Dan 

volgt een heerlijk pad door een stuk natuur waarbij ik goed oplet om niet verloren te lopen. Nabij 

een huis volg ik rechts een pad dat zigzag omhoog klimt tot Maniatades. Via een klim langs een 

steil pad in Aspiotades kom ik terecht op de weg naar het ziekenhuis van Agios Athanasios. 

Nabij het ziekenhuis is een taverne ‘P49’ waar ik geniet van een ijskoffie. De uitbater is een 

vriendelijk man en ondanks de taalbarrière proberen we met elkaar een gesprek te voeren. Wat 

verder passeer ik een eigenaardige kerk met genummerde ingemetselde stenen. Weinig verderop 

kom ik opnieuw aan een kerk waar een eredienst beëindigd is. Doorheen de kerktuin daal ik af 

naar Agros en via een weg sla ik opnieuw de natuur in naar het klooster van Agios Athanasios. Ook 

daar veel volk na de eredienst. Ik besluit het domein te betreden via een openstaande metalen 

poort. Ik word er onmiddellijk aangesproken en een kloeke non van middelbare leeftijd begint 

met mij een gesprek in het Frans. Ze heeft als jonge non een opleiding gevolgd in een Franse 

school in Thessaloniki. Ik word gastvrij ontvangen en krijg koffie en water aangeboden. Ik mag 

foto’s maken op het domein van het nonnenklooster doch geen gebouwen betreden. Binnen het 

domein ligt een juweeltje van een Byzanthijns kerkje. Na een korte verpozing neem ik afscheid 

en wandel opnieuw een eenzame natuur binnen.  

 

 

 

 

   

   
 

Ik bereik de brug nabij Rekini waar ik in een supermarkt frisdrank en fruit koop. Het is opnieuw 

snikheet en na een korte rustpauze ga ik verder tot aan een houten bord dat lokale wandelingen 

aanprijst. Ik volg nu het Valiano wandelpad. Ik stel ogenblikkelijk vast dat er weinig gewandeld 

wordt. Na het oversteken van een riviertje wandel ik langs een pad dat overwoekerd is. Ik zoek 

tevergeefs naar een smal pad naar rechts. Ik loop dan maar gewoon door om wat later op een 

asfaltweg uit te komen waar ik rechts afsla en na een redelijke klim bereik ik zo het dorpje 

Valiano. Daarna wandel ik heerlijk door een schaduwrijk bebost gebied gevolgd door eindeloze 

olijfboomgaarden. Na een uurtje verlaat ik het brede bospad om via een smal stijgend paadje een 

half uur later het dorp Sokraki te bereiken. Ik verlaat de C.T. eventjes om op het terras van 

Emily’s bar te verpozen op het zonovergoten dorpsplein. Ik les mijn hevige dorst met ginger 

beer, een lekkere limonade die mij echter te zoet smaakt. Ik verlaat het dorp en kom terecht op 

een stenen pad dat versmalt tot een voetpad. Ik blijf het voetpad volgen met alle gevolgen 

vandien. Mijn gestalte en hoge rugzak verplichten mij af en toe als een eend langs het 

overwoekerde pad te waggelen. Uiteindelijk kom ik in Spartilas aan met bebloede krassen op 
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armen en benen. Het is bijna 17 uur en ik heb al 28 km in de benen. Ik kan geen overnachting 

vinden in Asteras Bar. Er zit voor mij niets anders op dan de stevige afdaling vanuit het bergdorp 

aan te vatten naar de kust. Na een kronkelende asfaltweg van 8 kilometer bereik ik de kust. Ik 

kan er na lang zoeken toch een kamer op de kop tikken via de barman van de Cactus Bar in Ipsos. 

Ik ben opgelucht dat ik onderdak heb gevonden na een lange en zware wandeldag. Rond 19.30 uur 

zit ik met een koud biertje al aan het nagenieten op het terras. De barman heeft voor mij voor 

morgenvroeg een taxi geregeld want ik zie het niet zitten om langs een saaie weg meer dan 2 en 

½ uur naar Spartillas te klimmen om daarna nog een lange wandeldag aan te vatten. Zonder taxi 

zou het niet haalbaar zijn. Voor het slapengaan ga ik in een nabijgelegen restaurant tegen mijn 

zin eten. Ik moet uiteindelijk toch de nodige calorieën opdoen. Ik geniet van een heerlijke 

stoofschotel met stukjes lamsvlees. Daarna val ik in een diepe slaap. 

 

Maandag 23/05/2011 SPARTILAS ACHARAVI  25,9 km – 06:15 u 

 

Rond 08.00 uur word ik door de taxi opgepikt aan de Cactus Bar. Onderweg hebben de chauffeur 

en ik het over de talrijke slangen en hagedissen die het eiland bevolken. Een kwartier later word 

ik in Spartilas afgezet bij de bakker en de supermarkt. Ik doe wat inkopen en een kwartier later 

ben ik al op stap langs de C.T. Het belooft weer een warme dag te worden. Eens buiten het dorp 

begin ik via een stenig bergpad te stijgen langs de bergflank die ik over moet. Ik doe het rustig 

aan want gisteren was het een zware dag en vandaag is het trajekt ook niet van de poes. Ik krijg 

telkens een mooi zicht op Ipsos aan de kust met in de verte de hoofdstad Corfu. Wat later lijkt 

zelfs Spartilas al ver weg.  

 

 

Na een klein uurtje bereik ik via een kleine 

omweg de vervallen kapel van Taxiarchis. Het 

zicht over de zee en omgeving is 

adembenemend. Door het kapotte dak vallen de 

zonnestralen op de mooie fresco’s in de kapel. 

Daarna gaat het pad eerst door een heerlijk 

vlak landschap om nadien door een schaduwrijk 

bos omhoog te wentelen. De top van de 

Pantokrater-berg met zijn talrijke antennes 

lijkt steeds naderbij te komen. Het landschap 

wordt steeds ruwer en via een karsthoogvlakte  

 

trek ik verder. Af en toe zijn er kleine groene vlaktes waar het heerlijk lijkt om de tent neer te 

zetten doch nergens is er water te vinden. Na wat zoeken besef ik dat het beter is om de rode 

pijlen en vlekken te volgen dan de gele stippen van de C.T. Heel vlot bereik ik nabij een betonnen 

watertank een weg waar ik linksaf moet. Ik verkies echter naar rechts te gaan en de klim van een 

half uur naar de top van de Pantokrator aan te vatten. Kort voor de middag bereik ik de top van 

de 905 m hoge Pantrokrator. Ik betreed het gelijknamige klooster en bezoek de mooie 

kloosterkerk. Naast de kerk heb je een panoramisch zicht op het noorden met de Diapotische 

eilanden en het Albanese en Griekse vasteland. Het mooie rustgevende binnenplein van het 

klooster wordt echter ontsierd door een gigantische toren met talrijke antennes. Is de 

orthodoxe kerk gezwicht voor het geld van gsm-operatoren? Uiteindelijk rust ik daar wat uit en 

verorber mijn aankopen van deze morgen. Een half uur later ben ik reeds bezig met de afdaling 

naar het punt waar ik de Corfu Trail weer kan oppikken. Ik heb zicht op een maanlandschap en sla 

vervolgens rechts af op een breed stenig wandelpad dat ik lange tijd volg. Tijdens het 
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achteromkijken krijg ik een mooi zicht op de zee met de hoofdstad in de verte. Ook verwijder ik 

me steeds verder van de Pantokrator. 

 

   
 

Na ongeveer een half uur kom ik nabij een oud alleenstaand boompje waar ik volgens de 

wegbeschrijving links af moet langs de flank van een heuvel op zoek naar een niet-bestaand pad 

naar Palia Perithia. Ik daal de heuvel af. Ik vind er geen pad en dwaal een half uur rond over 

stenen platen en door weelderige begroeiing en bloeiende brem. Ik vind nergens enig teken van 

de C.T. en kan evenmin een lage ruïne vinden zodat ik wijselijk beslis om terug te keren naar het 

brede pad. Via dit brede maar mooie pad en nadien via een asfaltweg bereik ik ook Palia Perithia.  

 

 

Het dorp gesticht in de 14de E bloeide in de 

Venetiaanse periode en kwam tot verval en 

leegstand in de 18de E. De horeca probeert het 

dorp nieuw leven in te blazen en toeristen te 

lokken. Het is een mooi dorp dat volgens mij 

aan zijn authenticiteit zal inboeten eens het 

overrompeld wordt door de toeristenstroom. 

Na een kort bezoek vind ik opnieuw de tekens 

van de C.T. Deze vallen samen met een lokale 

wandeling naar het gehucht Krinias. Voor mij 

valt het dan ook gemakkelijker om de blauwe 

verftekens te volgen. Ik volg een aanvankelijk 

breed mooi pad langs bloeiende brem dat wat 

verder uitmondt in een smal pad dat 

bergafwaarts gaat.  

 

Het pad zigzagt door dicht bos, passeert de droge bedding van de Parigori rivier en loopt verder 

door bos en olijfboomgaarden tot in het gehucht Krinias waar de lokale wandeling samen met de 

C.T. rechts verdergaat. Ikzelf moet naar links en volg de asfaltweg naar Acharavi. De 

vermoeidheid begint zijn tol te eisen en na een rustpauze met water, fruitsap en een appel zie ik 

het weer zitten om de laatste 4 kilometer aan te vatten. In Acharavi bel ik naar de manager van 

Sunn Appartments om navraag te doen waar het complex juist gelegen is. Hij helpt me op weg en 

zegt dat ik naar het rond punt moet gaan. Aan het rond punt word ik aangesproken door 

Sebastian, een jonde Duitser die de manager is van het complex waar ik onderdak heb. Hij 

begeleidt me naar Sunn Appartments dat gelegen is in een mooie tuin iets buiten het centrum. 

Het is er zeer rustig en er is een pracht van een zwembad. Ik verblijf hier 3 nachten in een 

mooie studio met dito terras. Het is 18 uur en een nieuwe lange maar mooie wandeltocht zit erop. 

Na mijn was en plas doe ik boodschappen en ben van plan zelf iets klaar te stomen voor het 

avondmaal. Veel honger heb ik toch niet. Op mijn terras geniet ik na en rust uit bij een hap en 

een drankje en lees opnieuw een krant. Ik hou ook enkele dagnotities bij en herinner me de 

woorden van de taxichauffeur… en inderdaad vandaag was het slangendag. Vandaag heb ik zeker 

een 6-tal levende exemplaren gezien doch geen enkele wenste voor de lens te poseren. 

 

http://corfu-sunapartments.com/
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Dinsdag 24/05/2011 ACHARAVI 

 

Vandaag is het een dagje dolce far niente. Ik geniet van het ontbijt, lees, doe wat boodschappen 

in het dorp, drink in een typisch Grieks café koffie, eet iets en neem de tijd voor een siësta want 

de zon toont zich weer van haar beste zijde. In de late namiddag wanneer ik denk dat het wat 

koeler is, maak ik een wandeling naar het dichtbije Rhoda om terug te keren langs het strand 

naar Acharavi. Ik passeer een snel stijgende weg die de achterliggende bergen intrekt. Dit is de 

start van mijn wandeling voor morgen. Kort daarop bots ik op de resten van een Romeins badhuis. 

Ik passeer een wit schattig kerkje en trek naar het strand. Ik krijg een zicht op de Albanese 

kust met zijn hoge bergen. Het lange strand is quasi verlaten. Terug op mijn terras bereid ik mijn 

laatste tocht voor. Morgen moet ik de Corfu Trail afronden via het meest noordelijke punt van 

het eiland. Ik plan echter eerst via een lokale wandelweg de achterliggende heuvels in te trekken 

om alzo mijn wandelavontuur af te ronden. ’s Avonds ga ik lekker eten in de nabijgelegen Theritas 

taverne. Bij een ouzo geniet ik van olijven en dolmades, met rijst gevulde wijnbladeren, om af te 

sluiten met de dagmenu waarbij het heerlijk lamsvlees me in de mond smelt. Na een slaapmuts 

kruip ik onder de wol, figuurlijk dan want daarvoor is het veel te warm. 

 

   
 

woensdag 25/05/2011 ACHARAVI ACHARAVI  30,3 km – 06:30 u 

 

Het is 07.30 uur en ik ben op pad met een lichte dagrugzak. De zon is al van de partij en belooft 

erop los te hameren. De Panoramawandeling samen met mijn resterende kilometers van de Corfu 

Trail wordt lang… maar ik heb er heel veel zin in. Ik passeer Theritas taverne en ga in de richting 

van het Romeinse badhuis. In de Griekse oudheid lag hier een grote stad ‘Ivi’ genaamd (Godin van 

de Jeugd). In het jaar 30 voor C. werd de stad door Octavianus met de grond gelijk gemaakt 

omdat de bewoners in de zeeslag nabij Actium de kant hadden gekozen van Antonius en 

Cleopatra. De overlevenden vluchtten de bergen in en het is juist deze vluchtweg die ik zal 

bewandelen. Juist voor het Romeinse badhuis ga ik naar links en stijg via een weg naar het 
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bergachtige hinterland. De weg is goed 

aangeduid met blauwe verftekens en draagt 

nummer 4 van de lokale wandelingen. Ik stijg 

vlug en krijg algauw een blik over de zee tot in 

Albanië. Ik wandel een prachtig en rustig 

binnenland in door bossen en door 

olijfboomgaarden. Na drie kwartier bereik ik 

het gehucht Priftatika. Vandaaruit gaat het 

langs een droge rivierbedding naar beneden 

naar Agios Panteleimon, een dorp dat door de 

jeugd verlaten wordt. Ik stijg door het dorp en 

 

zie vervallen oude herenhuizen die getuige zijn van wat ooit een welvarend dorp was. De enige 

taverne die er was, blijkt ook al geruime tijd gesloten. Er staan nog enkele bakken bier vol stof 

en spinnenwebben. Ik verlaat het dorp via een kronkelende asfaltstraat tot ik een kilometer 

verderop de 2000 jaar oude vluchtweg kan nemen. Het is een prachtig smal pad dat de bergen 

intrekt. Op het pad ligt een mooie gekleurde slang te zonnen. Uiteindelijk glijdt ze sierlijk weg in 

het nabije struikgewas. Het pad werd recent met behulp van de stichting Corfu Trail na 

maandenlang werk opnieuw voor wandelaars toegankelijk gemaakt. De geheime weg wordt hogerop  

 

   
 

verstoord door de aanleg van een waterleiding. Het pad wordt een breed tractorpad en komt uit 

in het bergdorpje Trimodi. Via een weg links trek ik verder en loop verkeerd omdat ik een teken 

rechts van de weg mis. Ik kom echter terecht nabij een boerderij waar de weg doodloopt. Ik heb 

er een fantastisch zicht op de omgeving. Ik keer dan op mijn stappen terug en vind zonder 

probleem de afslag die ik was voorbijgelopen. Het is een heel smal pad dat naar beneden duikt om 

nadien steil de andere heuvelwand te beklimmen. Ik kom terecht op een panoramisch punt van de 

Messovounoberg met zicht op de noordkust en de tegenoverliggende Albanese kust. Kort daarop 

bereik ik het vredige bergdorpje Lafki. Nabij het gele kerkje vlei ik me neer op het schaduwrijk  

 

terras van een taverne. Ik geniet er van een 

karaf lokale witte wijn die lekker is maar wat 

zoet smaakt. Ik blijf lang zitten en heb een 

gesprek met de waard. Daarna komt een Duitse 

wandelaar toe die op zoek is naar een 

wegenkaart. Ik kan hem helpen met hetgeen ik 

in mijn bezit heb… een Duitse wandelkaart en 

een Rother wanderführer. Hij zegt me dat hij 

de bergen intrekt terwijl zijn vrouw op het 

strand aan het zonnebaden is. Hij wil verder 

naar Palia Perithia en de top van de 

Pantokrator. 
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Vanaf Lafki wandel ik langs de gewone asfaltweg naar Krinias, het dorpje waar ik eergisteren de 

C.T. verliet om naar Acharavi te trekken. De zon brandt in de wolkenloze blauwe lucht. Langs de 

asfaltweg naar Krini krijg ik tijdens de afdaling prachtige vergezichten op de zee, het Albanese 

berglandschap en de groene heuvels van Corfu. Ik passeer het kleine dorp Agios Martinos en 

bereik vlug Krinias waar ik de tekens van de C.T. terugvind. Ik besef dat ik nu het laatste stuk 

van de Corfu Trail afhaspel. Door een groen landschap daal ik af in de richting van de kust. Na 

het dorpje Portes kom ik terecht in een heerlijk groen stukje natuur overweldigd door olijf-, 

 

   
 

amandelbomen en eikenbossen. Het is heerlijk wandelen in de schaduw tot ik de kustroute bereik. 

Eens de weg overgestoken loop ik onder een loden zon in de richting van de zee. Een zeebries 

brengt gelukkig wat verfrissing. Nabij de zee volg ik de kustlijn, passeer George’s taverna en 

steek een brugje over nabij de lagune van Antinioti. Juist voorbij de brug ligt een dode adder. 

Via een brede weg die versmalt tot een smal pad bezaaid met scherpe stenen wandel ik langs de 

kustlijn. Het zandstrand verdwijnt en een wit (vulkanisch?) gesteente duikt op. Iets verderop 

bereik het ik meest noordelijke punt van Corfu op kaap Agia Ekaterini. Er staat een kleine 

lichttoren die werkt op zonne-energie. Via een laatste zandstrand komt ik terecht bij het andere 

einde van de lagune. Kortbij ligt het dorpje Agios Spiridon. Ik steek opnieuw een brugje over en 

 

 

passeer het strand. Nabij een enig mooi kerkje 

neem ik plaats op een terras. Dit is mijn 

eindpunt van de Corfu Trail. Ik geniet van een 

koude mythos en besef dat het goed was. Mijn 

tocht is volbracht zonder kleerscheuren door 

een pracht van een natuur. Het weer was me 

welgezind en ik leerde iets van het originele 

Corfu kennen. 

Voldaan wandel ik terug via de lagune naar de 

kust. Ik volg een binnenweg en stoot op de 

ruïne van een totaal overwoekerd Kathari-

nenklooster. 

 

Via een lokaal pad door de woeste begroeiing kom ik opnieuw uit aan de kust. Ik volg een kleine 

weg langs de kust en nadien de kustlijn zelf tot in Acharavi. Iets na 17 uur ben ik terug in mijn 

studio. Ik besluit zelf mijn eten klaar te maken en om mijn wandelprestatie te vieren geniet ik 

van ouzo met ijskoud water.   
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donderdag 26/05/2011 KERKYRA 22,1 km – 04:30 u 

 

Om 10.30 uur verlaat ik Acharavi met de bus naar Corfu-stad. Het is een leuke rit en de overvolle 

bus komt ongeveer 2 uur later op zijn bestemming aan. Ik weet ongeveer waar mijn hotel ligt, 

doch laat mijn gps zijn werk doen. Mijn toestel begint te piepen als ik voor de deur van hotel 

Arion passeer. Ik ben te vroeg doch mag toch al mijn kamer betrekken. Na het nemen van een 

verkwikkende douche heb ik geen tijd te verliezen. Ondanks de middaghitte ga ik kort na 13 uur 

al op stap naar de nabijgelegen archeologische site Paleopolis (oude stad). Een juweel is de 

vroegchristelijke basiliek van Jobianus, bisschop van Kerkyra in de 5de eeuw A.D.  Dichtbij 

bevinden zich nog Romeinse baden met enkele mozaïekvloeren. Gezien de hitte dompel ik me 

onder in het stadspark met de villa Mon Repos, ooit het eerste verblijf van de Oostenrijkse 

Keizerin Sissi. Het is een oase van rust en koelte. Ik loop door het park en bezoek de restanten 

van de Dorische Poseidontempel die in het park ligt nabij de zee. Via een drukke weg wandel ik 

gedurende een half uur naar het zuidelijke stadsgedeelte Kanoni. Rechts van mij ligt de 

landingsbaan van de luchthaven in de diepte. Vanaf Kanoni heb je een schitterend zicht op de 

landingsbaan, muizeneiland en het Vlachernaklooster, vermoedelijk één van de meest fotogenieke 

en gefotografeerde plaatsen op Corfu. Tijdens de zomermaanden is het er een drukte van 

jewelste. Ik geniet op een terras van een lekkere salade met kip en het grandioze uitzicht. Het 

idyllisch plaatje wordt niet verstoord door horden toeristen. Tijdens de maaltijd zie ik twee 

vliegtuigen van over zee aanvliegen om op de luchthaven te landen.  

 

   
  

  
 

Na deze heerlijke beleving keer ik te voet terug naar mijn hotel. Ik zet wat drank in de koelkast 

en neem opnieuw een douche om het zweet en de inspanning weg te spoelen. Na een korte 

rustpauze ga ik opnieuw op stap naar het noorden van de stad waar de beide forten en het 

Venetiaanse stadsgedeelte gelegen zijn. 

Ik start mijn wandeling bij de lokale markt nabij de muren van het nieuwe fort. Het imposante 

Venetiaans fort werd gebouwd in de periode 1576-1588. Ik breng een bezoek aan het fort op een 

ogenblik dat een onweer kan losbarsten. Tijdens het bezoek krijg ik een prachtig zicht over de 

oude stad tot aan het oude fort met onweerswolken die zich verzamelen. Vanop de wallen van het 

fort krijgen we ook zicht op het nabijgelegen eiland Vidos en op het gebergte van het vasteland. 

Na het bezoek aan het fort daal ik af naar de Joodse wijk en de Spilia poort, één van de twee 

overgebleven toegangspoorten naar het Venetiaans stadsgedeelte. Daarna loop ik langs de 

orthodoxe Kathedraal waar de voorarm van de Heilige Theodora als reliek zou zijn bewaard. 

Dichtbij ontdek ik op een klein pleintje een Venetiaanse bron uit 1699. Tot de Britten in 1840 

http://arioncorfu.gr/
http://arioncorfu.gr/
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stromend water binnen de stad brachten, was dit de enige vorm van watervoorziening voor de 

bewoners. Ik loop verder langs Venetiaanse huizen en kom via het Paleis van Sint Michael en Sint 

George bij de Liston. Gebouwd door de Fransen tussen 1807 en 1814 lijkt het op de rue de Rivoli 

in Parijs. Via het oude fort wandel ik vlug langs het Esplanadepark naar mijn hotel want de 

onweerswolken staan op springen. Onderweg moet ik inderdaad schuilen voor een wolkbreuk die 

de straten overspoelt. 10 minuten later houdt het op met gieten en ga ik naar een restaurant 

dichtbij mijn hotel. Ik proef er van een lekkere bourdetto (gekookte visschotel). Daarna vervoeg 

ik mijn hotel en ledig de inhoud van mijn koelkast waarna ik in slaap val.  

 

   
   

 

 

 

 

Vrijdag 27/05/2011 KERKYRA BRUSSEL 

 

Na een uitgebreid ontbijt in het hotel vertrek ik rond 8 en wandel in 20 minuten naar de 

luchthaven. Ik check in en lees de krant van gisteren. De vlucht vertrekt om 10.35 uur local time 

en landt in België om 12.45 uur. Het is slechts 12° terwijl ik de laatste dagen rond de middag 35° 

gewoon was. Na het oppikken van mijn bagage neem ik de trein naar het Noordstation waar ik om 

13.32 uur een directe verbinding heb naar Poperinge. Om 14.45 uur stap ik af in Kortrijk en laat 

me verleiden tot een pak friet. Ik maak de bedenking dat Corfu met zijn miljoenen olijfbomen 

zeker de moeite waard was.  
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