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Introductie 
De reis- en routebeschrijvingen pretenderen niet een complete reisgids voor de gekozen 
bestemming te zijn.  

De documentatie bevat de meest belangrijke informatie voor de wandelaar en is afgestemd 
op de gehele periode waarin de reis wordt aangeboden, ook in voor- en naseizoen. Met 
name in het hoogseizoen zijn er veel meer faciliteiten en horecagelegenheden beschikbaar 
dan wij noemen.  

Voor complete achtergrondinformatie en alle sightseeing mogelijkheden verwijzen we naar 
algemene reisgidsen en informatie die op internet, bij voorbeeld via TripAdvisor, 
beschikbaar is. 

Websites met reisinformatie 
- Betrouwbare (reis)informatie over Corfu biedt  

http://www.corfu-kerkyra.eu/html/english/timetable.htm; alleen vinden wij de 
reistijden van de ferry wat optimistisch (zie hieronder). 

- Een goede algemene site voor vervoer binnen Griekenland is www.gtp.gr (Greek Travel 
Pages). 

Vervoer luchthaven Corfu – veerhaven Corfu v.v. 
- Blue Bus lijn 15, €1,20 p.p. (2016), 30’ (gaat via Green Bus Terminal en San Rocco in het 

stadscentrum). Halte luchthaven: bij ingang A International Arrivals. Dienstregeling 
2016:  

o luchthaven-veerhaven: http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_7.16.pdf  
o veerhaven-luchthaven: 

http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_reverse_7.16.pdf 
- Taxi naar de veerhaven, €15-20 per taxi, circa 15’. Er staan altijd taxi’s klaar op de 

luchthaven en bij de veerhaven. 

Veerboot Corfu (Kerkyra) – Igoumenitsa v.v. 
Er zijn diverse maatschappijen. De meeste werken samen in het CorfuFerries conglomeraat, 
met website. Daarnaast is er nog één maatschappij met drie langzamere boten die niet op 
internet te vinden is, ook niet bij de Greek Travel Pages.  

Informatie en reserveringen CorfuFerries conglomeraat 

- website http://www.corfuferries.gr, tabblad “ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ” of als je al eerder 
voor de built-in translator had gekozen: “SHIP TIMETABLES” (informatie in leesbaar 
Engels). 

- Igoumenitsa: 26650 21000 / 28258 / 28085  
- Kerkyra: 26610 21000 / 30190 / 23874 
NB: reserveringen zijn niet nodig voor personen. Om de een of andere reden worden ze ook 
voor auto’s meestal niet gedaan; “je komt maar gewoon en er zijn boten genoeg”. 
Vaartijd 1h30’ officieel, wordt bij de langzamere boten vaak 2 uur. 

http://www.annahiking.nl/
http://www.corfu-kerkyra.eu/html/english/timetable.htm
http://www.gtp.gr/
http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_7.16.pdf
http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/15_reverse_7.16.pdf
http://www.corfuferries.gr/
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Informatie en reserveringen F/B Eleni, Agia Irini en Nanti (niet in conglomeraat) 

- Kerkyra: 26610 20674 / 80608, 6977 892 741, 6945 794 519 
- Igoumenitsa: 26650 25540 / 21172, 6946 012 452, 6973 580 701 
Vaartijd 1h45’ officieel, wordt vaak 2h15’. 

Prijzen 2017 

- Enkele reis: volwassene €11, auto €40 (verder zie website). 
- Als je bij dezelfde maatschappij ook een (open) retourticket koopt, krijg je 50% korting 

op dit ticket. Je bent dan wel gebonden aan die maatschappij en hebt dus minder keuze 
in de vertrektijd!  

Dienstregeling CorfuFerries conglomeraat 

Is verschillend per periode. Zie http://www.corfuferries.gr of http://www.gtp.gr.  
 
(NB: Je kunt ook vanaf Igoumenitsa naar Lefkimmi, een havenstadje in het zuiden van Corfu. 
Zie daarvoor http://www.lefkimmilines.gr.)  

Dienstregeling F/B Eleni, Agia Irini en Nanti (niet in conglomeraat) 2017 

Vertrek vanaf Igoumenitsa: 
2:30*, 5:00, 6:00, 8:30, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 21:15 
(* alleen zondag en maandag) 

Bussen op Kerkyra zelf 

Stadsbussen (“blauwe bus”) 

www.astikoktelkerkyras.gr (Grieks) of www.corfucitybus.com (Engels). Busstations op San 
Rocco plein en Methodiou straat. 

KTEL (“green buses”) 

www.ktelkerkyras.gr, op KTEL-terrein (zie hieronder). Dit zijn zowel de eilandbussen als de 
interlocale bussen, zie hieronder. 

KTEL-bus Kerkyra – Ioannina rechtstreeks 
- Via interlocale bus naar Athene (dagelijks 8:15, 13:15 en 20:15), Thessaloniki (dagelijks 

8:15 en 13:15) of Larisa (ma-vr 8:15 en 13:15), zie www.ktelkerkyras.gr. (Informatie 
2016; controleer op website!) 

- Kaartje kopen voor de bus op het busstation, €10 naar Ioannina (2015). Ze vertellen je 
ter plekke welke lijn je moet nemen (naar Athene, Thessaloniki of Larisa). Het kan zijn 
dat je in Igoumenitsa tóch moet overstappen op de andere, dat regelen de chauffeurs 
weer onderling. 

- De bus stopt enige tijd bij de ingang van de haven, waar je je bootkaartje kunt kopen. Je 
kunt ook de avond tevoren je bootkaartje al kopen, maar dat is niet echt nodig, omdat 
er op de carferry altijd plaats is voor passagiers. 

- Je kunt niet op dezelfde manier terug! Hiertoe moet je vanaf busstation (“praktorío 
KTEL”) in Ioannina kaartje kopen naar Igoumenitsa, zelf naar de haven en de boot lopen 

http://www.annahiking.nl/
http://www.corfuferries.gr/
http://www.gtp.gr/
http://www.lefkimmilines.gr/
http://www.astikoktelkerkyras.gr/
http://www.corfucitybus.com/
http://www.ktelkerkyras.gr/
http://www.ktelkerkyras.gr/
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en ter plekke kaartje kopen. Voor tijden en telefoonnummers zie bij informatie over de 
veerboten en de KTEL-bus Ioannina-Igoumenitsa. 

- Rijschema ochtendbus:  

8:15 vertrek bus KTEL station (naar Athene of Thessaloniki) 

8:30 ingang haventerrrein, gelegenheid om kaartjes voor de boot te kopen 

8:45 aan boord (hier kun je je ook melden bij de chauffeur: aangeven dat je 
naar Ioannina wilt!) 

9:00 vertrek boot 

10:30 aankomst boot Igoumenitsa 

10:50 vertrek bus, over Egnatia zonder tussenstops; geef nog een keer 
duidelijk aan dat je naar Ioannina wilt! 

11:50 aankomst bus tegenover de ingang van het Universiteitsziekenhuis 
(‘Panemistimiakó’), bij het bushokje op het parkeerterrein van de 
apotheek en Epirus bank 

Looproute uit hotel Atlantis naar KTEL-busstation Kerkyra 

- Uit hotel Atlantis rechts, boulevard nog een stukje volgen met de zee aan linkerhand, 
langs cafées en parkeerplaats. 

- Direct na de parkeerplaats, vóór het roze gebouw (Θ’ ΓΗΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) rechts, 
busstation ligt na 100m aan je linkerhand. 

KTEL-bus tussen Igoumenitsa en Ioannina 
Naast de directe bussen van Corfu naar Ioannia zijn er bussen die pendelen tussen 
Igoumenitsa en Ioannina (zie www.ktelioannina.gr of www.ktel-thesprotias.gr): 

Bus Igoumenitsa – Ioannina  

- Dienstregeling 2016 (altijd nakijken op site!!):  
o weekdagen: 8:30, 10:00, 12:30, 14:45, 17:30, 20:15 
o weekend: 9:15, 12:30, 14:45, 17:30, 20:15 

- Informatie KTEL Igoumenitsa: +30 26650 22309 

http://www.annahiking.nl/
http://www.ktelioannina.gr/
http://www.ktel-thesprotias.gr/
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- Looproute van veerboot naar busstation Igoumenitsa (rode pin, “Yperastiko KTEL”): 

 

Bus Ioannina- Igoumenitsa 

- Dienstregeling 2016 (altijd nakijken op site!!):  
o weekdagen: 6:45, 10:30, 12:30, 14:45, 18:00, 20:00 
o weekend: 9:00, 12:30, 14:45, 18:00, 20:00 

- Informatie KTEL Ioannina: +30 26510 25014 / 27442 / 26211 / 26286 
- Busstation Ioannina en vertrekpunt bus naar Igoumenitsa: Leoforos Georgiou 

Papandreou 45, op de kustweg van het centrum naar de camping, Perama en 
luchthaven. Vraag naar “praktorío KTEL”. 

http://www.annahiking.nl/
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Eten en drinken in Igoumenitsa 
Naast/half onder Hotel Astoria zit een goede koffietent. Adres Astoria: Agion Apostolon 
street 147. 

Goede tent vlakbij de haven voor ‘mayirefta’ (stoofschotels): taverna Emily Akti, 13 Rodou 
street, 26650 23763. Net iets naast de boulevard (Agion Apostolon street), je ziet het bord 
AKTH. 

Aan de boulevard richting het noorden ligt vis/grilrestaurant Symposio met terras aan het 
water. Hotel Astoria heeft hier connecties mee. Als je het vraagt, word je gebracht en 
gehaald (regelen via hotel Astoria). Het is wat weggedoken tussen grotere winkels. Adres: 
Ethnikis Antistasis 80. 

  

 

Eten en drinken in Kerkyra stad 
Goed adres voor belegde broodjes: bakkerij Artissimo, Platia Saroko 5, 26610 30094; 
Georgiou Theotoki 39, 26610 30096; www.artissimo.com.gr, info@artissimo.com.gr  

Goede eetgelegenheid vlakbij hotel Konstantinoupolis: To Tsipouradiko, Prosalendou 
Street/P. Gida, tel 26610 82240. 

 

hotel Astoria restaurant Symposio 

http://www.annahiking.nl/
http://www.artissimo.com.gr/
mailto:info@artissimo.com.gr

