
 
GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. ORIENTAL) 

 
CORFÚ  
Corfú o Kérkira és una 
illa del nord-oest de 
Grècia, l'illa Jònica més 
al nord del país; la seva 
superfície 593 km2 
separada d'Albània, en 
el continent, per un 
estret. 
 
La capital es troba en el 
centre de la costa 
aquest de la illa. En el nord és muntanyenca, destacant 
la muntanya Pantokrator de 906m, també compta amb 
moltes oliveres, es calcula de diversos milions d'arbres. 
El relleu va fent-se més suau tal com anem al sud de la 
illa. En el centre trobem alguns pujols amb molts arbres 
i frondosa vegetació. El sud és gairebé pla i molt fèrtil. 
 
Corfú, principal ciutat, té uns 36.000 habitants, se situa en una península i compte amb 2 fortaleses, 
Paleo Frourio, d'origen bizantí és l'antiga i Neo Frourio, d'origen venecià, és la nova. Passejant pels 
seus típics carrers podem admirar magnífics edificis, cafès amb solera i  esglésies. Descobrim vestigis 
de les diferents civilitzacions que han passat per ella. El seu entramat de carrerons és semblat al de 
Gènova, les seves places s'assemblen a les de Venècia i en els seus cafès pot donar-te la sensació 
d'estar al barri de Montmartre de París. Compta amb platges d'aigües transparents en les quals el mar 
gairebé acaricia la vegetació que es perllonga fins a la riba. Per això Corfú  s'ha convertit en una 
destinació turística amb fama internacional. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA  
Els corintis van arribar allà pel 734 a. de C. a aquesta illa que podria ser Esqueria, on vivien els feacis 
en l'Odissea d'Homer. En l'any 435 a. de C. els seus habitants es van aliar amb Atenes, va anar amb 
posterioritat a les Guerres Mèdiques, en les quals no van participar, però davant les seves contínues 
desavinences amb Corint van desembocar en aquesta nova aliança, aquesta va ser una de les causes 
que van iniciar la guerra del Peloponesi. Els romans la conquisten en el 229 a. de C. passant a formar 
part de l'Imperi Romà Oriental i més tard Imperi Bizantí, encara que no de forma contínua i en el s. XV 
arriben els venecians que són els que la denominen Corfú i que van resistir els atacs dels turcs otomans 
fins a 1.797. 
 
En 1815 pasa a ser protectorat britànic i en 1864 forma part de Grècia. En 1.916, durant la I Guerra 
Mundial, els francesos la van prendre militarment per donar refugi a l'exèrcit serbi. En 1917 va ser 
escenari de la signatura de la Declaració de Corfú, que va significar la creació del Regne dels Serbis, 
Croats i Eslovens. Benito Mussolini va manar bombardejar la ciutat des del mar en 1.923 amb l'objectiu 
d'ocupar l'illa, finalment les tropes van ser retirades el mateix any. Durant la II Guerra Mundial, va ser 
ocupada per italians i alemanys fins que grecs i britànics la van recuperar a l'octubre de 1944. 
 
QUE VEURE 
Església d'Agios Spryridon, patró de la illa, en la qual destaca una peculiar cúpula vermella en el seu 
campanar i el sarcòfag de plata que conserva el cos de Sant Espiridó momificat.  
 



 
Al segle VI es va iniciar la construcció de la Fortalesa Vella pels bizantins sent ampliada pels 
venecians. En el XVI els venecians construeixen la Fortalesa Nova, dominant el port, i més tard 
modificada pels anglesos, destaquen més des de l'exterior que des de l'interior, això sí, les vistes des de 
dins són estupendes. 
 
L'Esplanada situada, entre la Fortalesa Vella i la ciutat va ser una zona de seguretat. En l'ocupació 
francesa es va convertir en una gran plaça. A un costat, per aquesta influència francesa, el carrer Liston 
es va recrear com a còpia de la Rue Rivoli de París, amb moltes terrasses entre els seus porxos. Els 
anglesos van continuar l'obra i van construir un camp de criquet en els jardins de la Spianada. 
 
Museu Bizantí 
Situat a l'església de la Verge Antivouniotissa, una de les més antigues de la ciutat, data del s. XV al 
barri del Campielo. Té una important col·lecció d'icones. 
 
Museu Asiàtic 
El Palau Real, o de San Miquel i Sant Jordi, obra dels anglesos per albergar a la màxima autoritat de la 
illa, més tard residència de la família real grega i ara Museu d'Art Asiàtic, compta amb valuoses obres 
d'art, majorment xinès i japonès. 
 
Museu Arqueològic 
Al sud de la Spianada, a la zona nova. Compta amb peces trobades per tota l'illa, destacant el Lleó de 
Menecrates, corinti entre el s. VII i el VI a. C, i el Gran Frontó de la Gorgona, de principis del s. VI a. C 
trobat en el temple d'Artemisa de Paleopolis, al sud de la illa. 
 
QUE VEURE FORA DE LA CIUTAT 
Kanoni i l'illa de Pondikonisi 
Aproximadament a 4 kms al sud està el Monestir de Panagia Vlakherne del s. XVII. Construït en un illot 
que s'uneix a terra a través d'una escullera. És la imatge més coneguda de la illa, així que és un punt 
molt fotografiat. També podem prendre un vaixell a l'illot de Pondikonisi o illa del ratolí, aquí Ulisses va 
ser abandonat pels Feocis segons la literatura i el seu vaixell va ser petrificat. Compta amb una església 
del s. XIII. No és una zona tranquil·la per estar molt prop de la pista de l'aeroport. 
 
Palau d'Achilleion  
A només 18 kms. trobem la residència d'estiu entre 1890 i 1892 de Sisi, la Emperadriu Elizabeth 
d'Àustria. Es tracta d'un edifici neoclàssic, construït en honor d'Aquil·les, el seu mite clàssic predilecte, a 
més destaquen els seus grans jardins, amb multitud d'estàtues i unes fantàstiques vistes. En l'actualitat 
és en part museu i en part casino.  
 
Paleiokastritsa (a 26 Km.) 
Aquí trobem un mirador natural batejat com a Bella Vista amb una fantàstica panoràmica de tota la 
costa i de la unió dels mars Adriàtic i Jònic. Conté diverses badies i en la part més alta, hi ha un 
monestir del s. XII. Oposat a Paleiokastritsa es troba el fort bizantí Angelokastro o Castell dels Àngels. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
AUTOBÚS 
A Corfú hi ha 2 estacions d'autobusos, la més interessant per anar al Palau d'Achilleon o a Kanoni és la 
Platía Sant Rócco que són autobusos de color blau, el bus nº 10 ens portaria al Palau de Sissi amb 
diverses sortides i uns 25 minuts de trajecte i el nº 2 a Kanoni amb sortides cada mitja hora. 
 
TAXI 
Hi ha taxis a la sortida de la Terminal de creuers, ofereixen diferents itineraris i difícilment vuldran portar-
nos al centre de la ciutat. Imprescindible negociar. També hi ha Taxis a l'Esplanada. 



 
 
COMPRES 
El més típic és artesania en fusta d'olivera, esponges naturals, ceràmiques, i articles de pell, no és difícil 
trobar falsificacions d'ulleres de sol i perfums. Hi ha molta zona per als vianants amb infinitat de tendes. 
 
VISITA PER LLIURE 
El port de Corfú no està en el centre de la ciutat, encara que podem arribar a ell caminant uns 500 
metres o utilitzar el servei de bus gratuït que sol haver-hi. Abans de sortir de la terminal és aconsellable 
visitar  l'oficina de turisme i agafar un plànol. 
  
A la sortida de la terminal estan els taxis que posaran a la nostra disposició portar-nos a algun o varis 
dels llocs relatats anteriorment, Visitar el Palau de Sisi i Kanoni pot estar al voltant de 65-70 euros. 
 
També podem llogar un cotxe o una moto, tot depèn del temps del que disposem, del que vulguem 
veure i del nostre atreviment. 
 
Com normalment l'escala sol ser curta, podem centrar la nostra atenció en alguna de les visites fora de 
la ciutat i guardar una mica de temps per recórrer el centre de la capital.  
 
Per anar al centre, en sortir del port hem de prendre a l'esquerra, i seguim l'avinguda Elbenizelou, 
arribant a la Fortalesa Nova que no haurem perdut de vista. Aquest trajecte es fa en poc més de 15 
minuts, arribant a la zona de porxos i una plaça amb un monument als jueus que els alemanys van 
portar a camps de concentració.  
 
La carrer Solomou comença al final de la plaça, en el costat esquerre, més endavant es creua amb el 
carrer N. Theotoki, en la qual prendrem cap a la dreta per arribar a la Spianada. Aquesta zona és tota 
per als vianants, plena de botigues i podrem caminar amb certa tranquil·litat, però atents a les bicicletes 
i motos que si es mouen per elles. 
 
Si prenem el carrer Filarmonikis arribarem a l'Església de Sant Spiridon, al carrer del mateix nom. El 
centre és una barreja de carrerons, alguns bastant empinats, que formen el barri del Campielo, la 
ciutadella veneciana, un lloc amb molt encant. 
 
Des de l'Església de Sant Spiridon també arribem a la Spianada, en el punt on s'inicia el Liston,  Ara 
tenim a tir la Fortalesa Vella, a la que no val la pena entrar si no disposem de temps suficient. 
 
Hi ha taxis i cotxes de cavalls en la Spianada per si volem tornar a la Terminal de creuers sense 
caminar. Els cotxes de cavalls també són una forma molt especial d'arribar fins a Kanoni, a 4 kms.  
 
Si decidim tornar caminant al vaixell l'ideal seria prendre el carrer Voulgareos, seguir per la N. Theotoki 
o per Sant Spiridon, i Filellinon, per arribar fins a la Fortalesa Nova i ja veurem el fons la terminal de 
creuers, a la qual arribarem seguint l'Av. Elbenizolou.Corfú, principal ciudad, tiene unos 36.000 
habitantes, se ubica en una península y cuenta con 2 fortalezas, Paleo Frourio, de origen bizantino es la 
antigua y Neo Frourio, de origen veneciano, es la nueva. Paseando por sus típicas calles podemos 
admirar magníficos edificios, cafés con solera e  iglesias. Descubrimos vestigios de las diferentes 
civilizaciones que han pasado por ella. Su entramado de callejuelas es parecido al de Génova, sus 
plazas se parecen a las de Venecia y en sus cafés puede darte la sensación de estar en el barrio de 
Montmartre de París. Cuenta con playas de aguas transparentes en las que el mar casi acaricia la 
vegetación que se prolonga hasta la orilla. Por eso Corfú  se ha convertido en un destino turístico con 
fama internacional. 
 



 

 


