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WIELKANOC NA KORFU - wycieczka 

 

Miasto Korfu – Achillion – Kanoni – Vidos – 

Paleokastritsa – Angelocastro – Pantokrator – 

Canal d’Amur – Peroulades – Korfu 

 

 

Wyspa Korfu, która znana jest jako „muzyczny ogród Grecji” to najbardziej zielona spośród wszystkich 
wysp Hellady. Niezliczone gaje drzew oliwnych w połączeniu z górzystymi terenami i morzem we 
wszystkich odcieniach błękitu, tworzy niezapomniany krajobraz. Ślady bogatej historii wyspy widoczne 
są wszędzie. Spacerując po Starym Mieści Korfu można poczuć się bardziej we Włoszech niż w typowej 
Grecji. Architektura miasta Korfu to przede wszystkim budowle stawiane przez Wenecjan, którzy władali 
wyspami Jońskimi przez ponad 400 lat. Dziedzictwem Włochów jest także muzyka, na wyspie funkcjonuje 
wiele szkół i związków muzycznych, a także orkiestry filharmoniczne, które często dają popis podczas 
lokalnych świąt.  
 

Najbardziej widowiskowe święto na Korfu to Wielkanoc (z gr. Pascha), która jest najważniejszym 
świętem obchodzonym przez katolików jak i prawosławnych. Na wyspie w okresie Wielkiego Tygodnia 
odbywają się liczne kolorowe procesje i pochody, którym towarzyszy muzyka i śpiewy, a to wszystko pod 
opieką słynnego Św. Spirydona – patrona Korfu, którego relikwie wynoszone są przy okazji święta. 
Atmosfery dopełnia wiosenne słońce i zwyczaj zrzucania przez mieszkańców pomalowanych na 
czerwono waz z balkonów starówki, które z hukiem roztrzaskują się o chodnik jako symbol 
Zmartwychwstania. Wybierając się na Korfu w tym czasie warto poznać jak pięknie obchodzi się Paschę 
w innych zakątkach wyspy. 
 
Największe atrakcje: 

 Udział w barwnych uroczystościach i procesjach podczas Wielkiego Tygodnia na Korfu 

 Achillion –  pałac cesarzowej Sissi, gdzie spędzała czas poszukując osobistego szczęścia 

 Kanoni – przylądek Kanoni to punkt widokowy na słynną Mysią Wyspę i klasztor Vlacherna, a 

także możliwość obserwacji lądowania i startu samolotów z bliskiej odległości na lotnisku Korfu 

 Pantokrator – najwyższy szczyt wyspy, z piękną panoramą całej wyspy i sąsiedniej Albanii 

 Kanał miłości (Canal d’Amur) – piękne wybrzeże klifowe tworzy kanał nazywany Kanałem 

Miłlości  

 Paleokastritsa – zatoka oraz miejscowość popularna ze względu na położenie wśród wzgórz i 

zieleni 

 Vidos – wyspeka w pobliży stolicy wyspy, enklawa ciszy i natury 

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Korfu (-/-/-) 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot na Korfu. Zakwaterowanie i czas wolny. Nocleg w 
mieście Korfu. 
 
Dzień 2 Miasto Korfu – Achillion – Vidos –  Kanoni (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Gastouri, na jej terenie znajduje się  pałac Achillion wybudowany 
na życzenie cesarzowej Elżbiety znanej jako Sissi. Zwiedzanie pałacu wraz z ogrodami. Przejazd na 
Kanoni – Mysia Wyspa, spacer do klasztoru Vlacherna, czas wolny na lunch w jednej z restauracji z 
widokiem na pas startowy lotniska i obserwacja lądujących samolotów. Krótki rejs łódką na pobliską 
wysepkę Vidos – oazę ciszy i zadumy. Powrót do stolicy. Zwiedzanie Korfu – Spacer po pięknej starówce, 
włoska architektura, weneckie place w tym Spianada – największy plac miejski na Bałkanach. Wąskie, 
bajeczne uliczki oraz Stara Twierdza to jedyne takie miasto na Świecie.  Czas wolny. Nocleg.  
 
Dzień 3 Miasto Korfu – Paleokastritsa – Lakones – Angelokastro – Miasto Korfu (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd do Paleokastritsy. Według niektórych to najpiękniejszy region na wyspie. 
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Zwiedzenie monastyru na wzgórzu, czas wolny w zatoce na plażowanie i lunch oraz rejs łódkami po 
zatokach Paleokastritsy, oglądanie słynnych niebieskich jaskiń. Po lunchu przejazd do wioski Lakones, 
położonej wysoko w górach, charakterystyczne wąskie ulice i piękny widok na całą zatokę. Czas wolny 
na kawę i słodkości z Kumkwatu (owocu typowego tylko dla Korfu). Przejazd do nieopodal położonego 
zamku Angelocastro – jednej z pięciu fortyfikacji która broniła wyspy przed atakami piratów i Osmanami. 
Powrót do Korfu. Czas wolny. Nocleg. 
 
Dzień 4 Miasto Korfu – Pantokrator – Canal d’Amur – Peroulades/Przylądek Dastris - Miasto Korfu 
(S/-/-) 
Po śniadaniu wjazd na najwyższy szczyt Korfu – górę Pantokrator (916 m.n.p.m) co znaczy Bóg 
Wszechwładny. Ze szczytu można podziwiać piękną i zieloną wyspę Korfu jak i wybrzeże południowej 
Albanii. Następnie przejazd nad słynny Kanał Miłości, niskie klify i piaskowiec, ciekawe formy utworzone 
przez morze i wiatr tworzą urozmaicone wybrzeże. Czas wolny na plażowanie. Przejazd do miejscowości 
Peroulades i czas wolny na lunch z widokiem na klify i bezkres Morza Jońskiego. Powrót do Korfu. Udział 
w Epitafium. Nocleg. 
 
Dzień 5 Miasto Korfu (S/-/-) 
Po śniadaniu udział w obchodach Wielkiejnocy w stolicy wyspy. Tego dnia odbywają się kulminacyjne 
wydarzenia. Na miasto wyruszają tłumy mieszkańców, orkiestry filharmoniczne, procesja z relikwiami św. 
Spirydona patrona Korfu. Z okien balkonów zrzucane są pomalowane wazy różnej wielkości i rozbijane 
o chodniki. Obchody trwają cały dzień do północy. Czas wolny. Nocleg. 
 
Dzień 6 Miasto Korfu – Saranda (Albania) – Butrint – Korfu (S/-/-) 
Po śniadaniu – czas wolny. Możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej do Albanii. (cena ok. 90 
euro/os.). W programie: przejazd do portu i rejs wodolotem do Sarandy na południowym wybrzeżu Albanii 
nazywanym Wybrzeżem Kwiatów. Przejazd do starożytnego Butrintu jednego z najważniejszych miast 
antyku, zwiedzanie ruin miasta m.in. agora grecka, forum rzymskie, wczesnochrześcijańska bazylika. 
Przejazd do Sarandy na lunch. Lunch w cenie wycieczki. Po lunchu przejazd na słynną górę Lekures z 
pozostałościami po twierdzy Aliego Paszy, punkt widokowy z którego roztacza się piękny krajobraz na 
Albanię i Korfu. Przejazd do Sarandy i czas wolny. Powrót na Korfu. 
 
Dzień 7 Korfu – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu czas wolny. Przejazd na lotnisko i przelot do Warszawy. Planowany przylot 17:10. 
 

Termin:  Cena: 

28.03 – 02.04.2018r. 2100 zł + 599 EUR 

 
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami linii Aegean Airlines na trasie Warszawa / Korfu / Warszawa,  

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 noclegi w hotelu wg miejscowej kategorii 3* (dopłata do pokoju 1-os. 275 EUR), 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie), 

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko,   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 pilota/przewodnika ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 przewodnika lokalnego 

 opłatę wylotową z Grecji,  

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do posiłków,  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 60 EUR / os.), 

 kosztu uczestnictwa w wycieczce całodniowej do Albanii (ok. 90 EUR/os.) 

 napiwków (ok. 2 EUR / dzień), 

 wydatków osobistych, 

 opłat za fotografowanie, 
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 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   

 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 8 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu, 
opłatach wjazdowych i wizowych. 
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