
Culinaire route Corfu (1 week)

Zonnige zeilvakanties in Griekenland

Zaterdag Aankomst Nidri 
Nidri is de thuisbasis van Sunny Sailing. Het uitzicht op het water is magnifiek. De aanlegstei-

ger ligt voor het Armonia hotel waar men gebruik mag maken van de vele faciliteiten die het 

hotel te bieden heeft. Nidri zelf heeft een levendig dorpje met een gezellige boulevard.  

Zondag Nidri - Lefkas Stad 
De Lefkas Marina ligt op loopafstand van het gezellige centrum, waar heel veel winkeltjes 

en terrasjes zijn. Hoewel het een klein stadje is, er is hier veel te zien en te doen. Zo is er de 

vesting van Agia Mavra, zijn er historische kerken, een prachtige lagune, mooie pleintjes en 

kleurrijke smalle steegjes. Wij starten hier bij restaurant Ef Zheen onze culinaire route. 

Maandag Lefkas Stad - Parga 
Dichtbij de haven strekt zich het stadje zelf uit, dat eruit ziet als een prachtig wit dorp met 

rode daken onaangetast door de loop der tijden. Het karakter van het stadje is levendig 

en je kan daar heerlijk slenteren door de vele straatjes met winkeltjes en ’s avonds van de 

zonsondergang tussen het kasteel en het eilandje Panagia genieten. Hier brengt onze culi-

naire route ons naar restaurant Castello.  Het eten wordt hier met liefde bereid en alles wat 

op tafel staat, van groenten tot de (huis-)wijn is zelf gemaakt en komt uit eigen tuin.

Dinsdag Parga - Corfu Stad
In Corfu stad ligt een kleine verenigingshaven. Het ligt onder het fort dat uiteraard bezich-

tigd kan worden. In dit kleine haventje zit een heerlijk restaurant met bar aan het water 

waar lokale gerechten in een modern jasje worden gestoken. 

Woensdag Corfu Stad - Lakka
De baai van het havenplaatsje Lakka ligt vaak vol met zeilboten en jachten en is komvor-

mig. Het zeewater in de baai heeft de mooiste kleuren blauw en mede door de olijfbomen 

en cipressen die tot aan de kustlijn groeien, oogt het als een meer. Het havenplaatsje heeft 

een kleine wandelpromenade met talloze terrasjes en een paar zeer goede restaurantjes; 

wij kiezen in deze culinaire route voor restaurant Akis dat een terras aan het water heeft.  

Donderdag Lakka - Mongonisi
Mongonissi op het eiland Paxos is een gelegen in een beschermde baai waar het water on-

diep is en het strand voor de deur. Een typische Griekse taverna omgeven door olijfbomen 

biedt heerlijke lokale gerechten en een unieke Griekse dansavond aan.

Vrijdag Mongonisi - Nidri
Terug naar de thuisbasis. Waar aan de eigen aanlegsteiger kan worden afgetankt, voordat 

(helaas) de koffers gepakt moeten worden. ’s Avonds kan er bij het hotel aan de overkant 

van de straat heerlijk worden gebbq’d. 
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