
 

SPECIAL FEELING  zeilvakanties 

1-weekse voorbeeldroute flottielje Corfu 

Je vliegt naar de luchthaven van Corfu op het gelijknamige eiland en daar neem je een taxi naar 

onze vertrekhaven Gouvia Marina. 

MOURTOS en de Sivota eilanden  

Vanuit Gouvia Marina gaan we naar het tegenover het eiland Corfu gelegen toeristische plaatsje 

Mourtos bij de Sivota eilanden. In het plaatsje zelf kun je afmeren aan de kade of in de daar 

tegenover liggende Marina. Maar het is ook prima ankeren in een van de baaien van de eilandjes. 

Heerlijk om te zwemmen en te snorkelen. Het plaatsje heeft een heuse boulevard met tal van 

terrasjes en taverna’s. in de daarachter gelegen straat zijn veel winkeltjes. 

GAIOS 

Halverwege het eiland Paxos ligt het plaatsje Gaios. Het eilandje (met een klooster) voor het 

plaatsje geeft een mooie doorvaart van noord naar zuid dor het plaatsje. Hier kun je aan de kade 

tegenover de taverna’s en winkeltjes afmeren of aan de noordkant aan de kade of het eilandje. 

Aan de zuidkant kun je voor anker gaan. 

PARGA 

Het meest zuidelijke plaatsje op deze route is Parga. In het plaatsje zelf zijn geen afmeer of anker 

mogelijkheden, maar aan de noordkant is een baai met een haventje waar je kun afmeren. Met de 

‘watertaxi’ kun je dan naar het plaatsje varen (en weer terug). Het is het meest toeristische 

plaatsje met veel winkeltjes en een lange boulevard met taverna’s etc. 

LAKKA 

Iets verder tegenover het vaste land liggen de Paxos eilanden. Het meest noordelijke is Lakka. 

Een van de mooiste baaien van de Ionische Zee met mooi azuurblauw water. Het is hier prima 

ankeren in goede zandgrond. Verschillende taverna’s en leuke winkeltjes 

PETRETI  

Een oud en echt vissersplaatsje aan de zuid-oostkust van het eiland Corfu. Petreti heeft een klein 

haventje waarin echter, vanwege de grote vissersboten, weinig plaats is voor jachten. Maar je unt 

er ook prima voor anker. Een paar taverna’s om uit eten te gaan. 

GOUVIA MARINA 

Terug naar Gouvia Marina waar je aan het eind van de middag terug moet zijn. Meestal wordt je 

gelijk uitgecheckt, maar uiteraard kun je nog wel tot zaterdagochtend aan boord blijven. Dan …. 

Terug naar huis. 

 


