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Η Κέρκυρα, φερώνυμη πρωτεύουσα του νησιού, είναι μια
όμορφη, κομψή και γοητευτική πόλη. Είναι επίσης μία από τις
πιο όμορφες πρωτεύουσες νησιών σε ολόκληρη την Ελλάδα
και εκσυγχρονίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την ευκαιρία της
συνόδου κορυφής της ΕΕ το 1994. Η αρχιτεκτονική της πόλης
έχει σαφέστατες γαλλικές, ιταλικές και βρετανικές επιρροές,
ωστόσο διατηρεί μια αίσθηση σύγχρονης Ελλάδας, ένας
συνδυασμός που την κάνει ακαταμάχητη στα μάτια του
επισκέπτη.

Πληθυσμός
114.000

Νόμισμα
Ευρώ, €1 = 100 λεπτά

Ωράριο λειτουργίας
Από Δευτέρα έως Σάββατο τα καταστήματα 
είναι ανοικτά από τις 8 πμ έως τις 2.30 μμ
που κλείνουν για τη μεσημεριανή σιέστα και
ξανανοίγουν από τις 5.30 μμ έως τις 8.30
μμ. Σε διάφορα μέρη του νησιού πολλά
καταστήματα είναι κλειστά την Κυριακή.
Όπου ισχύουν εξαιρέσεις υπάρχουν
σχετικές καταχωρήσεις.

Internet
www.corfuweb.gr www.corfutoday.com

Τύπος
Ελληνικός και ξένος Τύπου στα περίπτερα 
και τα πρακτορεία Τύπου.

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης
166 ΕΚΑΒ 100 Άμεση Δράση Αστυνομίας 
199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

Τουριστικές Πληροφορίες
Δημαρχείο Κέρκυρας: Πλατεία Μιχαήλ 
Θεοτόκη, Κέρκυρα Τηλ.: +30 26610 44444
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Η ΠΟΛΗ

Η Κέρκυρα θεωρείται από πολλούς ως το 
πιο όμορφο από όλα τα ελληνικά νησιά.
Είναι το πιο πράσινο και ίσως το πιο
γνωστό από τα νησιά του Ιονίου. Τα τοπία
του νησιού, με τα αγριολούλουδα, τα
κυπαρίσσια, τις ελιές και τις αμμουδερές
παραλίες, είναι μαγευτικά. Η Κέρκυρα έχει
και εκτεταμένους λαχανόκηπους που
πλημμυρίζουν τον φρέσκο βουνίσιο αέρα
με μια ευχάριστη ευωδιά. Στα νότια της
πόλης της Κέρκυρα βρίσκονται τα
Μωραΐτικα και η Μεσογγή με πανέμορφα
τοπία και παραλίες. Ωστόσο, η πλέον
ελκυστική πλευρά του νησιού είναι η
δυτική, όπου υπάρχουν τα πιο όμορφα
εξοχικά τοπία και όπου μπορείτε να
ανακαλύψετε μικρούς όρμους με
αμμουδερές παραλίες περικυκλωμένες από
γκρεμούς και δέντρα. Η βόρεια Κέρκυρα,
με τη βραχώδη ακτογραμμή όπου τα
κρυστάλλινα νερά έχουν σμιλέψει τους
βοτσαλωτούς κολπίσκους και όρμους,
θυμίζει πιο πολύ ηπειρωτική Ελλάδα.

Now available on
your iPhone!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Στεγάζεται σε μια πτέρυγα του Ανακτόρου 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και
αποτελεί αξιοθέατο που δεν πρέπει να
παραλείψουν να επισκεφθούν οι λάτρεις
των πολιτισμών της Ανατολής.

Αρχαιολογικό Μουσείο
Το εντυπωσιακότερο έκθεμα του μουσείου 
είναι το αέτωμα της Γοργούς που ήρθε στο
φως από τις ανασκαφές στον δωρικό ναό
της Αρτέμιδος, στις νότιες παρυφές της
πόλης. Εκτίθενται επίσης νεολιθικά όπλα
και σκεύη.

Νέο Φρούριο
Αυτό το παλιό στρατόπεδο είναι διάτρητο 
από πολύ ενδιαφέρουσες σήραγγες,
κελάρια και μπουντρούμια και προσφέρει
υπέροχη θέα στην παλιά πόλη και τον
κόλπο της Κέρκυρας. Αναζητήστε τους δύο
λέοντες του Αγ. Μάρκου και τις ενετικές
επιγραφές στα υπερκείμενα τείχη του
προμαχώνα.

Παλιά Περίθεια
Εγκαταλελειμμένο χωριό στα βουνά της 
Κέρκυρας. Το πανέμορφο αυτό
χωριό-φάντασμα βρίσκεται στον κύριο
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οδικό άξονα που συνδέει την Κασσιόπη με
την Αχαράβη και προσφέρεται για
εξερεύνηση και για ένα δροσιστικό ποτό
στις ταβέρνες που έχουν αρχίσει να
ξεφυτρώνουν στην πλατεία και τα
ακατοίκητα σοκάκια.

Παλαιοκαστρίτσα
Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού 
και ιδανικό μέρος για να απολαύσετε το
ηλιοβασίλεμα. Μπορείτε επίσης να
απολαύσετε τη θέα της μονής του 17ου
αιώνα και να θαυμάσετε από κοντά την
περίφημη ξυλόγλυπτη απεικόνιση του
δέντρου της ζωής στο εσωτερικό της
μονής.

Αχίλλειο
Αυτό το εντυπωσιακό οικοδόμημα στο 
χωριό Γαστούρι χτίστηκε αρχικά ως θερινό
ανάκτορο της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ της
Αυστρίας το 1890. Μεταξύ άλλων,
μπορείτε να θαυμάσετε τα πανέμορφα
γλυπτά και τον υπέροχο κήπο.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ο γυμνισμός επιτρέπεται σε πολύ λίγες 
παραλίες στην Ελλάδα και θεωρείται
προσβολή για τους πιο παραδοσιακούς
Έλληνες. Επίσης δεν θεωρείται πρέπον να
κολυμπάτε ή να κάνετε ηλιοθεραπεία
κοντά σε εκκλησία, και υπάρχουν πολλές
εκκλησίες κατά μήκος των ακτών της
Ελλάδας.Η ηλιοθεραπεία τόπλες
επιτρέπεται σε όλη την επικράτεια, ωστόσο
υπάρχουν μερικές περιοχές που
ακολουθούν δική τους πολιτική και
απορρίπτουν αυτή τη φιλελεύθερη
προσέγγιση τοποθετώντας
προειδοποιητικές πινακίδες, που καλό είναι
να μην αγνοεί κανείς. Η αστυνομία
σπανίως επιβάλλει πρόστιμα, αλλά

κινδυνεύετε να τιμωρηθείτε με τριήμερη
φυλάκιση εάν αγνοήσετε την πρώτη
προειδοποίηση. Το νησί διαθέτει
πάμπολλες όμορφες παραλίες. Αξίζει να
επισκεφθείτε ιδίως τις παραλίες της
Μυρτιώτισσας, κοντά στην πόλη της
Κέρκυρας, και της Γλυφάδας και του
Πέλεκα στη δυτική πλευρά του νησιού. Στη
δυτική Κέρκυρα υπάρχουν επίσης πολλές
απομονωμένες παραλίες τις οποίες
μπορείτε να προσεγγίσετε πιο εύκολα με
θαλάσσιο ταξί ή με κάποιο από τα
καραβάκια που πραγματοποιούν ημερήσιες
εκδρομές έναντι αμοιβής.

ΦΑΓΗΤΟ

Στην πόλη της Κέρκυρας υπάρχουν μερικά
σπουδαία εστιατόρια με απολαυστικό
φαγητό. Τα καλύτερα εστιατόρια θα τα
βρείτε γύρω από την Πλατεία Δημαρχείου
και κατά μήκος της Καποδιστρίου. Η
τοπική κουζίνα έχει δεχθεί επιρροές από
πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, η πιο
σημαντική από τις οποίες φαίνεται να έχει
προέλθει από την ιταλική κουζίνα. Κάποιες
από τις σπεσιαλιτέ που αξίζει να
δοκιμάσετε είναι το σοφρίτο, η παστιτσάδα
και το μπουρδέτο. Επίσης, μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε κάποια από
τις τζελατερίες της πόλης.

Venetian Well
Ελληνική κουζίνα από τις καλύτερες στο 
νησί, μεγάλες μερίδες και γεύματα σε ένα
μαγικό περιβάλλον. Από πιάτα, το ιρακινό
αρνάκι και το συκώτι αλβανικού μοσχαριού

MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM

??????S??S: Corfu
?????????? ????S?S
: 30/8/2011

Generated by TallPDF.NET Evaluation

Click here to unlock TallPDF.NET

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=TallPDF.NET&edition=Professional&version=3.0.61.1&server=IP-0AFAAA0E&windowsdomain=IIS+APPPOOL&entry=not-found&calling=PdfGen.DLL&company=&product=&callingCompany=Microsoft&callingProduct=PdfGen&url=reseguider.expressen.se%2f&context=Web&targetFramework=v2.0&proofs=2&gen0=Domain&att0=expressen.se&key0=ETJTp29wufQ1N5KBAc5a0%2b%2b%2b&gen1=Domain&att1=reseguider.expressen.se&key1=ETJTp29wufQ1N5KBAc5a0%2b%2b%2b&ok=yes
http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=4.0.2.1&server=IP-0AFAAA0E&windowsdomain=IIS+APPPOOL&entry=not-found&calling=PdfGen.DLL&company=&product=&callingCompany=Microsoft&callingProduct=PdfGen&url=reseguider.expressen.se%2f&context=Web&targetFramework=v4.0&proofs=2&gen0=Domain&att0=expressen.se&key0=1198%3a%2bELJQBAvDpgqj2b0kRYdIk%2b%2b&gen1=Domain&att1=reseguider.expressen.se&key1=1198%3a%2bELJQBAvDpgqj2b0kRYdIk%2b%2b&ok=yes
http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=4.0.2.1&server=IP-0AFAAA0E&windowsdomain=IIS+APPPOOL&entry=not-found&calling=PdfGen.DLL&company=&product=&callingCompany=Microsoft&callingProduct=PdfGen&url=reseguider.expressen.se%2f&context=Web&targetFramework=v4.0&proofs=2&gen0=Domain&att0=expressen.se&key0=1198%3a%2bELJQBAvDpgqj2b0kRYdIk%2b%2b&gen1=Domain&att1=reseguider.expressen.se&key1=1198%3a%2bELJQBAvDpgqj2b0kRYdIk%2b%2b&ok=yes


σε ούζο είναι τα κορυφαία.

Διεύθυνση
: Πλατεία Κρεμαστή.

Poco Loco
Ένα νέο Tex-Mex εστιατόριο όπου 
σερβίρονται γευστικότατα μεξικάνικα
πιάτα. Εάν σας διακρίνει πνεύμα
περιπέτειας μπορείτε να δοκιμάσετε επίσης
μπριζόλα καγκουρό και στρουθοκάμηλο.

Διεύθυνση
: 1η πάροδος Σολομού 1

Rex
Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην 
πόλη. Το μενού περιλαμβάνει από
χαρακτηριστική ελληνική κουζίνα έως πιο
βορειοευρωπαϊκά πιάτα. Στις σπεσιαλιτέ
του εστιατορίου συγκαταλέγονται αρκετά
φαγητά φούρνου.

Διεύθυνση
: Καποδιστρίου 66

Φαληράκι
Στο λιμανάκι κάτω από το παλάτι, δίπλα 
στην παραλία που είναι γνωστή ως τα
"Μπάνια τ’ Αλέκου". Όμορφη τοποθεσία,
υπέροχη θέα και θεσπέσια κρεατικά στα
κάρβουνα και ψαρικά.

Διεύθυνση
: Φαληράκι

Del Sole
Φανταστικό ιταλικό φαγητό, όπως 
καπνιστός σολομός, ορεκτικά ή θαλασσινά,
καθώς και σπαγγέτι και άλλα πιάτα
κρεατικών.

Διεύθυνση

: Γκύλφορδ 17

Μουράγιο
Γενναιόδωρες μερίδες μεζέδων και 
σοφρίτο, εξαιρετικό κεμπάπ και μερικά
πολύ καλά πιάτα θαλασσινών. Πολύ
δημοφιλής στον ντόπιο πληθυσμό αλλά και
στους τουρίστες.

Διεύθυνση
: Αρσενίου 15

Ταβέρνα "τρύπας"
Σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από την 
πόλη της Κέρκυρας βρίσκεται η
φανταστική ταβέρνα του "Τρύπα".
Εξαιρετικό μενού σε συνδυασμό με
παραδοσιακή ελληνική διασκέδαση. Την
έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς
διασημότητες όπως Jane Fonda, ο Anthony
Quinn και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Καλό
είναι να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων.

Διεύθυνση
: Κυνοπιάστες
Τηλέφωνο: +30 2661056333
Internet: www.tripas.gr

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

Στην πόλη της Κέρκυρα υπάρχει πληθώρα 
από καφέ, τα περισσότερα από τα οποία
παρατάσσονται κατά μήκος του
πεζόδρομου του Λιστόν. Μια γνήσια
κερκυραϊκή εμπειρία είναι να χαζεύετε
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τους περαστικούς ενώ απολαμβάνετε τον
φραπέ σας.

Art Café
Το Art café είναι ένα περιποιημένο και 
μοδάτο καφέ με ευχάριστη ατμόσφαιρα και
όμορφο περιβάλλον. Θα το βρείτε στον
κήπο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.

Gioia Café
Εδώ θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ 
στο νησί. Ένας trendy χώρος για να σας
δουν και να τους δείτε αλλά και για
πραγματικά καλό καφέ.

Διεύθυνση
: Ξενοφώντος Στρατηγού

Αρτοποιείο Σταρένιο
Στο Σταρένιο μπορείτε να απολαύσετε μια 
εντυπωσιακή ποικιλία από χειροποίητες
πίτες, φρεσκοψημένα ψωμιά και
μπακλαβά.

Διεύθυνση
: Γκύλφορδ 59

Ευρώπη
Πολύ δημοφιλές καφέ στον πεζόδρομο του
Λιστόν. Πολύ καλό σημείο για να
χαζέψετε τους περαστικούς αλλά μπορεί να
δυσκολευτείτε να βρείτε τραπέζι για να
απολαύσετε το ποτό σας καθώς συνήθως
είναι γεμάτο κόσμο από το πρωί ως το
βράδυ.

Διεύθυνση
: Λιστόν

Εν Πλω
Στο Εν Πλω θα σας δροσίσει το φρέσκο 
θαλασσινό αεράκι και θα απολαύσετε την

όμορφη θέα. Λιγότερο πολυσύχναστο από
τα καφέ στο κέντρο της πόλης και ιδανικό
μέρος για να χαρείτε την ακροθαλασσιά.

Διεύθυνση
: Φαληράκι

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Η πόλη και το νησί της Κέρκυρας έχουν να
προσφέρουν πολλά όσον αφορά τη
νυχτερινή διασκέδαση. Ορισμένα από τα
πιο καλά μπαρ στο νησί βρίσκονται στο
κέντρο της πόλης, ενώ η εντονότερη
νυχτερινή κίνηση στο νησί εντοπίζεται στο
Εμπορικό Κέντρο Κέρκυρας (το γνωστό
"Εμπορικό") στην οδό Εθνικής
Αντιστάσεως, σε απόσταση δύο
χιλιομέτρων βορείως του κέντρου της
πόλης.

Cavalieri Hotel
Αυτό το εκπληκτικό υπαίθριο μπαρ στην 
ταράτσα του ομώνυμου ξενοδοχείου είναι
παράδεισος τη νύχτα, και παραμένει
ανοικτό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Πολύ καλή ατμόσφαιρα και εξαιρετική
ποικιλία ποτών.

Διεύθυνση
: Κέρκυρα

Αγίων Πάντων
Ιδανικό μέρος για να ζήσετε την τοπική 
ατμόσφαιρα και να μυηθείτε στον
συναρπαστικό πολιτισμό του νησιού. Πολύ
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δημοφιλές στον ντόπιο πληθυσμό αλλά και
στους τουρίστες.

Διεύθυνση
: Λιστόν

Hippodrome
Ένα ατέλειωτο εκρηκτικό πάρτι με guest 
DJs από την Ευρώπη και την Αμερική.
Ατμόσφαιρα που θυμίζει Ίμπιζα και ένας
χώρος που αλλάζει πρόσωπα με ρυθμούς
χαμαιλέοντα.

Διεύθυνση
: Εθνικής Αντιστάσεως 52

Εσπερίδες
Ένα κλασικό ελληνικό νυχτερινό κλαμπ 
ιδιαίτερα δημοφιλές στον ντόπιο
πληθυσμό. Το μουσικό πρόγραμμα
περιλαμβάνει κυρίως ελληνική μουσική.

Διεύθυνση
: Γουβιά

Apocalypsis
Ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
κλαμπ της Κέρκυρας. Όπως και το
Hippodrome διαθέτει δική του πισίνα.
Κυρίως techno μουσική.

Διεύθυνση
: Εθνικής Αντιστάσεως - Εμπορικό Κέντρο

Sax
Ένα ταξίδι στην απόλυτη διασκέδαση στον 
ανανεωμένο κήπο του Sax. Ειδικές βραδιές
και live μουσική με διεθνείς DJs από όλο
τον κόσμο.

Διεύθυνση
: Εθνικής Αντιστάσεως 48

Au Bar
Τα ηχεία δονούνται από τις κορυφαίες 
επιτυχίες που παίζουν όλη νύχτα οι DJs
του Au Bar. Το πρόγραμμα δεν ξεκινά πριν
από τις 11 μμ αλλά διαρκεί μέχρι το
ξημέρωμα.

Διεύθυνση
: Εθνικής Αντιστάσεως ("Εμπορικό")

Electron
Ανεβάζει τη διάθεση για αυθεντική 
ελληνική διασκέδαση και βάζει φωτιά στην
κερκυραϊκή νυχτερινή διασκέδαση.

Διεύθυνση
: Εθνικής Αντιστάσεως 28

ΨΩΝΙΑ

Στην Κέρκυρα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία 
εμπορικών καταστημάτων. Στους
πλακόστρωτους δρόμους και τα σοκάκια
μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από
καταστήματα με είδη δώρων και σουβενίρ
έως αποκλειστικές μπουτίκ με ρούχα
ιταλών σχεδιαστών. Ανάμεσα στις δύο
αυτές κατηγορίες υπάρχουν και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα καταστήματα, αυτά
πάντως που σίγουρα σας συμφέρει να
αγοράσετε είναι δερμάτινα είδη, χρυσά κι
ασημένια κοσμήματα και γούνες. Ωστόσο,
εάν σκοπεύετε να αγοράσετε κοσμήματα
είναι σημαντικό να προτιμήσετε
κοσμηματοπώλες που χαίρουν καλής
φήμης.Τα Επτάνησα φημίζονται για τα
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κεραμικά τους και στην Κέρκυρα θα σας
δοθούν πολλές ευκαιρίες να το
διαπιστώσετε αυτό σε διάσπαρτες βιτρίνες
ανά την πόλη. Φυσικά, κεραμικά είδη
πωλούνται και στα περισσότερα
καταστήματα με σουβενίρ.Ιδιαίτερο
ασυνήθιστο και ενδιαφέρον είναι το πόσα
χειροποίητα χαλιά, τραπεζομάντιλα,
πετσέτες, φούστες και μπλούζες από
δαντέλα και βαμβάκι μπορεί να βρει κανείς
στην πόλη της Κέρκυρας. Ιδιαίτερα
δημοφιλή στους τουρίστες είναι και τα
βαριά πλεκτά πουλόβερ που συναντά
κανείς κυρίως στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά,
καθώς και τα ντόπια γλυκίσματα. Εάν είστε
διατεθειμένοι να κάνετε παζάρια μπορεί να
πετύχετε καλές τιμές, οι οποίες ούτως ή
άλλως συνήθως πέφτουν λίγο όταν η
τουριστική σεζόν βαίνει προς το τέλος της.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχείο Αρκάδιον
Ένα ξενοδοχείο πολυτελείας στην καρδιά 
της ενετικού τμήματος της πόλης. Βλέπει
στη Σπιανάδα, την κεντρική πλατεία της
πόλης, και προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση
και καλά δωμάτια.

Διεύθυνση
: Βλασοπούλου 2, Σπιανάδα, Κέρκυρα
Τηλέφωνο: +30 2661030104
Internet: arcadionhotel.com

Ξενοδοχείο Atlantis
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή 
τοποθεσία καθώς απέχει ελάχιστα από το
λιμάνι. Προσφέρει καλή εξυπηρέτηση και
ικανοποιητικά δωμάτια.

Διεύθυνση
: Ξενοφώντος Στρατηγού 48, Κέρκυρα
Τηλέφωνο: +30 2661035560
Εισιτήρια: από €72
Internet: www.atlantis-hotel-corfu.com

Ξενοδοχείο Levant
Το ξενοδοχείο Levant βρίσκεται κοντά στις 
όμορφες παραλίες της δυτικής Κέρκυρας,
όπως είναι η Γλυφάδα, ο Κοντογιαλός, η
Μυρτιώτισσα, οι Έρμονες και ο Άγιος
Γόρδιος. Τα δωμάτια είναι εξαιρετικά και
διαθέτουν κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα
στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο διαθέτει και
πισίνα.

Διεύθυνση
: Πέλεκας
Τηλέφωνο: +30 2661094230
Internet: www.levanthotel.com

Pink Palace
Ιδανικό για όσους κάνουν budget διακοπές
και ιδίως τους νέους. Το ξενοδοχείο
διαθέτει τεράστιο εστιατόριο και ιδιωτική
ντίσκο όπου συχνά διοργανώνονται
θεματικά πάρτι. Τα δωμάτια διαθέτουν
ιδιωτικό λουτρό και κλιματισμό.

Διεύθυνση
: Παραλία Αγίου Γόρδη, κοντά στο χωριό 
Σιναράδες
Τηλέφωνο: +30 26610- 53103, 53104, 53935
Internet: www.thepinkpalace.com
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το διεθνές αεροδρόμιο Κέρκυρας "Ιωάννης
Καποδίστριας" βρίσκεται σε απόσταση δύο
χιλιομέτρων νοτίως της πόλης της
Κέρκυρας. Δεν εξυπηρετείται από κάποια
λεωφορειακή
γραμμή,www.hcaa-eleng.gr/kos.htmαλλά
μπορείτε να πάρετε τα αστικά λεωφορεία 5
και 6 στη διασταύρωση του αεροδρομίου
με τον κεντρικό δρόμο. Εάν προτιμήσετε
να περπατήσετε μέχρι την πόλη
υπολογίστε ότι θα σας πάρει περίπου 30
λεπτά. Φυσικά, μπορείτε να πάρετε ταξί
(τηλ.: +30 2661033811). Τα κόμιστρα
είναι τουλάχιστον €6, αλλά καλό είναι να
συμφωνήσετε την τιμή εκ των προτέρων.

Αεροδρόμιο
Το διεθνές αεροδρόμιο Κέρκυρας "Ιωάννης
Καποδίστριας" βρίσκεται σε απόσταση δύο
χιλιομέτρων νοτίως της πόλης της
Κέρκυρας. Δεν εξυπηρετείται από κάποια
λεωφορειακή γραμμή, αλλά μπορείτε να
πάρετε τα αστικά λεωφορεία 5 και 6 στη
διασταύρωση του αεροδρομίου με τον
κεντρικό δρόμο. Εάν προτιμήσετε να
περπατήσετε μέχρι την πόλη υπολογίστε
ότι θα σας πάρει περίπου 30 λεπτά.
Φυσικά, μπορείτε να πάρετε ταξί (τηλ.:
+30 2661033811). Τα κόμιστρα είναι
τουλάχιστον €6, αλλά καλό είναι να
συμφωνήσετε την τιμή εκ των προτέρων.

Internet: www.hcaa-eleng.gr/kos.htm

Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Από την πόλη της Κέρκυρας ξεκινούν 
λεωφορεία προς κάθε κατεύθυνση του
νησιού, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι
αξιόπιστα. Τα πράσινα υπεραστικά
λεωφορεία αναχωρούν από τον σταθμό
των ΚΤΕΛ στην οδό Αβραμίου και τα μπλε
αστικά λεωφορεία από την Πλατεία
Σαρόκο. Εάν δεν σας αρέσει το λεωφορείο,
έχετε πάντα τη δυνατότητα να νοικιάσετε
αυτοκίνητο ή μηχανάκι για να γυρίσετε τις
όμορφες και ελκυστικές παραλίες του
νησιού. Οι τιμές για την ενοικίαση ενός
αυτοκινήτου συνήθως ξεκινούν από €40
την ημέρα.

Ταχυδρομείο

Διεύθυνση
: Λεωφόρος Αλεξάνδρας
Μετρό: Κέρκυρα
Ωράριο λειτουργίας: Ώρες λειτουργίας: 7.30 πμ - 
8 μμ

Φαρμακεία
Τα φαρμακεία είναι ανοιχτά κατά τις ώρες 
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
και στην πόλη της Κέρκυρας υπάρχει
πάντα ένα φαρμακείο ανοικτό κατά τη
διάρκεια της νύχτας και τα
Σαββατοκύριακα. Τα περισσότερα
τουριστικά θέρετρα έχουν δικό τους
φαρμακείο.

Οδοντίατρος
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Διεύθυνση
: Ιουλίας Ανδρεάδη 1
Τηλέφωνο: +30 266 1088200
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Τηλέφωνο
Κωδικός χώρας: +30 Κωδικός περιοχής: 
266

Ηλεκτρισμός
220 volt

Παγίδες Για Τους Τουρίστες
Η πιο συνηθισμένη παγίδα για τους 
τουρίστες στην Κέρκυρα είναι η
υπερβολική χρέωση σε διαδρομές με ταξί,
γι’ αυτό είναι καλή ιδέα να επιμένετε να
αναγράφονται όλα τα κόμιστρα στον
μετρητή. Κάποια εστιατόρια "φουσκώνουν"
τον λογαριασμό κι επομένως καλό είναι να
τον ελέγχετε προτού πληρώσετε. Πάντως,
οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν
συνηθίζουν παρόμοιες πρακτικές. Εξίσου
σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι πολλά
τουριστικά θέρετρα στο νησί
χρησιμοποιούνται από ντόπιους για την
αναζήτηση ερωτικών συντρόφων μεταξύ
των πολλών τουριστριών.
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