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מוקדי־עניין עיקריים בקורפו והאיים היוניים
האיים היוניים פזורים על שטח רחב, לחופה המערבי של יוון היבשתית, וכוללים גם 

את קורפו (ֶקרקיָרה ביוונית), את ּפאקסי ואנטיּפאקסי, את ֶלפקאָדה וֶקָפלֹונָיה, את 
איתקה וזאקינתֹוס. אלו גם הירוקים ביותר מאיי יוון, ויש בהם שפע אתרים נהדרים 

- כרמי זיתים, יערות פורחים ושלווים וכפרים ציוריים בפנים הארץ, לצד אתרי נופש 
תוססים וחופי רחצה מרהיבים ביופיים לאורך קו החוף. לשוחרי ההיסטוריה 

ממתינים גם אתרים עתיקים כמו 'המוזיאון הפתוח' של קורפו העתיקה, אתר מורשת 
עולם של אונסק"ו, ובזכות האקלים הנוח האיים פופולריים בקרב יאכטונרים.

בעמודים הקודמים סמטה צרה בעיירה ֶלפקאָדה 6

  המוזיאון לארכיאולוגיה, 	@		
 העיר קורפו 

במוזיאון מוצגים כמה מאוספי 
העתיקות היפים והמרשימים במדינה, 
בהם אחד הגמלונים העתיקים ביותר 

שנחשפו באגן הים התיכון: גמלון 
הגורגונה מדוזה היפהפה, הלקוח 

ממקדש ָארֶטמיס (ראו עמ' 10-11).

  אזור מפרץ מירטּו, ֶקָפלֹונָיה 	%		
 אזור המפרץ, מרצועות החוף היפות 

בעולם, מפורסם במי הטורקיז הצלולים, בחול 
הלבן והבוהק ובצמחייה העבותה שמסביבו. 

בקרבת מקום נמצאים הכפרים הציוריים 
דיָבראָטה ואיה ֶאפימָיה (ראו עמ' 16-17).

   ארמון ַאכיליֹון, קורפו 	$		
 הארמון הוא מוקד־עניין פופולרי, 

שנבנה עבור הקיסרית אליזבת מאוסטריה 
בשלהי המאה התשע־עשרה, ולימים 

הפך לביתו של הקייזר הגרמני וילהלם 
השני. תוכלו להתרשם כאן גם מאוסף של 

יצירות אמנות ומחפציהם האישיים של 
הבעלים הקודמים (ראו עמ' 14-15).

  קורפו העתיקה 	!		
 העיר העתיקה של קורפו היא 

שילוב מרנין של סגנונות אדריכלות 
- מבצרים מרשימים ששימשו בעבר 

להגנה; רחוב הליסטֹון הצרפתי בסגנונו, 
הרצוף ארקדות לכל אורכו; ּפלאֵטָיה 
סּפיָאָנָדה השלווה; והארמון האלגנטי 

על־שם מיכאל וגיאורגיוס הקדושים.

		#	
  אחוזת מֹון ֶרּפֹוס, קורפו  	

 את האחוזה בנה 
פרדריק אדם, הנציב העליון 

השני של בריטניה לאיים 
היוניים. לימים, הפכה 

האחוזה למעון 
הקיט של בני 

המלוכה היוונים, 
ובגניה יש ממצאים 

ארכיאולוגיים חשובים 
(ראו עמ' 12-13).
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7האיים היוניים זכו גם בכינוי הקולקטיבי ֶהּפָטֶנֶסה, 'שבעת האיים'

		̂   המערות 	
 של סאמי, 

ֶקָפלֹונָיה  	
עם המערות 
המרשימות 

שמנקדות את 
האזור נמנות 

מערת דרֹוגָקראטי, 
הידועה בנטיפים 
ובזקיפים שלה, 

וכן המערה התת־
קרקעית ואגם 
ֶמליסאני (ראו 

עמ' 18-19).
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		)	
  שיט באיים היוניים  	

 באיים יש מבחר נאה של מרינות ומעגנים, ובזכות האקלים 
המתון הם יעדי שיט פופולריים. בים שמסביבם ניתן לשוט בסירה או 

ביאכטה פרטית או בשיט מאורגן (ראו עמ' 26-27).

  העיירה ֶלפקאָדה 	)		
 העיירה ידועה באדריכלות יוצאת־הדופן שלה: 

בתי עץ למחצה, המכוסים יריעות מתכת ססגוניות. 
בעיירה המקסימה יש רחובות צרים, טברנות מלאות 

אווירה, מוזיאונים ייחודיים ונמל סואן (ראו עמ' 24-25).

  העיירה זאקינתֹוס 	&		
 בירת האי מתפארת 

באדריכלות בסגנון 
ונציאני, במבנים ניאו־

קלאסיים ובכיכרות גדולות. 
למעשה, מדובר בשחזור: 

העיירה נבנתה מחדש 
בסגנונה המקורי (ראו עמ' 

20-21), לאחר שחרבה 
ברעש אדמה ב־1953.

  המוזיאון הביזנטי בעיירה זאקינתֹוס 	*		
 במוזיאון הפופולרי יש אוסף עוצר־נשימה 

של אמנות דתית ושל איקונות ביזנטיים. עוד 
מוצג כאן דגם של העיירה זאקינתֹוס, ממנו 

תוכלו להתרשם כיצד נראתה בירת האי לפני 
רעש האדמה של 1953 (ראו עמ' 22-23).
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ואנטיּפאקסי 56
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56

קורפו, ּפאקסי ואנטיּפאקסי
מימין מוזיאון ָּפֵליאֹוּפֹוליס בקורפו משמאל סירות קטנות העוגנות בּפֹורטֹו לֹונגֹוס שבּפאקסי

איים הירוקים קורפו, ּפאקסי ואנטיּפאקסי, המשתרעים בין הקצה ה
הדרומי של איטליה לחלקה המערבי של יוון היבשתית, הם האיים 
הצפוניים ביותר בארכיפלג היוני. קורפו (Κέρκυρα), האי השני בגודלו 

בארכיפלג, אחרי ֶקָפלֹונָיה, הוא שילוב מרתק של ישן לחדש. לאורך קו החוף 
היפה יש אתרי נופש קוסמופוליטיים כמו ֶּבניֶצס וסידארי, ובהם מלונות 

חדישים, ברים תוססים ושלל הזדמנויות לספורט ימי, כשלשיפולי הר 
ָּפנטֹוקָרטֹור צמודים כפרים מסורתיים. קורפו העתיקה היא לבה הפועם 

וההיסטורי של בירת האי, ויש 
בה רחובות מקסימים 

ומרוצפי־אבן, מבצרים עתיקים 
וארמונות פאר. האיים הקטנים 

יותר, ּפאקסי ואנטיּפאקסי, 
ידועים ביופיים הטבעי 

ומתפארים בעיירות נעימות, 
במפרצים ובחופי־רחצה.

בעמודים הקודמים כפר הדייגים המסורתי ָאסֹוס שבֶקָפלֹונָיה

רחוב רצוף מסעדות בֶּבניֶצס שבקורפו

אתרים

קורפו העתיקה 	1
המוזיאון  	2

לארכיאולוגיה, העיר 
קורפו

אחוזת מֹון ֶרּפֹוס,  	3
קורפו

ארמון ַאכיליֹון  	4
בקורפו

הר ָּפנטֹוקָרטֹור,  	5
קורפו

לגונה קֹוריסיֹון,  	6
קורפו

לאָקה, ּפאקסי 	7
גאיֹוס, ּפאקסי 	8
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מעבורות ורחפות מפליגות בקיץ כמעט כל יום מנמל גאיֹוס שבּפאקסי לנמל החדש 
של קורפו ובחזרה.
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אולם הכניסה הראשי לארמון ַאכיליֹון בקורפו

רחוב תוסס בקורפו העתיקה

קורפו העתיקה!	
קורפו העתיקה נוספה בשנת 
2007 לרשימת אתרי מורשת עולם 

של אונסק"ו, ומשלבת היטב בין 
שלל סגנונות אדריכלות. מרחוב 

הליסטֹון הצרפתי בסגנונו, עם 
הארקדות ובתי־הקפה מלאי־

השיק, עבור במבנים הוונציאניים 
שמקיפים את ּפלאֶטָיה סּפיָאָנָדה, 

וכלה במבצר העתיק והמבצר 
החדש - כל אחד ימצא כאן את 

מבוקשו. עם מוקדי־העניין נמנים 
כנסיית סּפירידֹון הקדוש, המלאה 
באווירה, והמבנה הציבורי העתיק 

ביותר ביוון כולה, ארמון מיכאל 
וגיאורגיוס הקדושים (ראו עמ' 8-9).

המוזיאון לארכיאולוגיה, @	
העיר קורפו

המוזיאון שוכן במבנה חדש וחסר־
ייחוד, אבל בתוכו תגלו אוסף 

מרתק המתעד את תולדות האי. 
המוזיאון נבנה בשנות השישים של 

המאה הקודמת, עבור האוצרות 
שנחשפו בחפירות מקדש ָארֶטמיס 

העתיק - המפורסם שבהם הוא 
גמלון הגורגונה מדוזה - אך מאז 
הורחב המוזיאון ויש בו ממצאים 

משורה של אתרים אחרים. בין 
השאר, תוכלו להתרשם מפריטים 

מהמבצר העתיק שבעיר קורפו, וכן 
משרידי המבצר מהמאה השלוש־

עשרה בקאסיֹוּפי (ראו עמ' 10-11).

אחוזת מֹון ֶרּפֹוס, קורפו#	
את האחוזה בנה פרדריק 
אדם, שהיה הנציב העליון השני 

לאיים היוניים, ומאז התפרסמה גם 
כמעון הקיט של משפחת המלוכה 
היוונית. במתחם האחוזה שוכנים 

שרידי העיר העתיקה ָּפֵליאֹוּפֹוליס. 
הארמון משמש בית למוזיאון 
ָּפֵליאֹוּפֹוליס (ראו עמ' 12-13).

ארמון ַאכיליֹון, קורפו$	
הארמון האלגנטי קרוב לקו 

החוף, בדרך לֶּבניֶצס, ונבנה כגחמה 
של הקיסרית אליזבת מאוסטריה, 

הלא היא סיסי, מושא אהבתם של 
האוסטרים, שהעריצה 

את המיתולוגיה 
היוונית. הארמון 

והגנים שמסביבו 
עשירים בפסלים 

של אפולו, של הרה, 
של אכילס ושל 

ָארֶטמיס. אחרי רצח 
אליזבת, נותר הארמון 

בשיממונו עד 1907, 
אז קנה אותו הקייזר 

וילהלם השני מגרמניה 
(ראו עמ' 14-15).
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א
 Aβυθος ָאביתֹוס, אגם

82 Λιμνη
47 Ευρετή ֶאבֶרטי

95 Αγαλάς ָאגאלאס

 Αγριλας, ָאגרילאס, מפרץ
62 Όρμος

 Εγκρεμνοί ֶאגֶרמני, חוף
73

 Adam, Sir אדם, פרדריק
 ,57 ,31 ,13 ,6 Frederick

62
(ה)אודיסאה (הומרוס) 13, 

70 ,36 ,35
אודיסאוס, המלך 

60 ,53 Όδυσσεύς
אוטובוס 103

אופניים, רכיבה 46, 63, 
97 ,85

61 ,59 ,43 Οτζιά אֹוִצָיה

60 Οθωνοί אֹותֹונֹוי, האי

 Αγια איה ֶאֶלאּוָסה, מערה
19 Ελεωuσα

 Αγια איה ֶאפימָיה
17 ,6 Ευφημια

 Αγια איה ֶאפימָיה, חוף
83 Ευφημια

איה מאבָרה, שרידי מבצר 
 Αγίας Μαύρας, κάστρο

69 ,24 της
 Αγια איה תיאודורי, מערה

19 Τηεωδωρι
 Άγιος ָאיֹוס ָאנארגיֹורי

36 Ανάργυροι
 Άγιος ָאיֹוס ֶיאֹוריֹוס
84 ,43 Γεώργιος
 Άγιος ָאיֹוס יֹוַאניס

84 Ιωαννησ
 Άγιος ָאיֹוס יֹוַאניס
96 ,94 Ιωαννησ

 Άγιος ָאיֹוס יֹוַאניס, אי
94 Ιωαννησ

 Άγιος ָאיֹוס יֹוַאניס, חוף
25 Ιωαννησ

 Άγιος ָאיֹוס מרקֹוס
61 Μάρκος

 Άγιος ָאיֹוס ניקֹוַלאֹוס
93 ,91 ,34 Νικόλαος

 Άγιος ָאיֹוס ניקֹוַלאֹוס, ִאיון
60 ,59 ,34 Νικόλαος

 Άγιος ָאיֹוס ניקיטאס
113 ,72 Νικήτας

 Άγιος ָאיֹוס סֹוסטיס
95 Σώστης

 Αγιος ָאיֹוס סֶטפאנֹוס
47 Στεφανος

 Aγιος ָאיֹוס סּפירידֹון
47 Σπυρίδων

 Άγιος ָאיֹוס ֶּפטרֹוס
61 ,42-43 Πετροσ

(ה)איחוד עם יוון 31

אינדקס

אינטרנט 104

 ,37 Υπαπαντή איָּפּפאנטי
63 ,58

איקונות 51

78-89 Ιθάκη איתקה

בתי־קפה וברים 87  

טברנות 89  

מגורים 115  

מסעדות 88  

פעילויות חוץ 85  

קניות 86  

 Αχίλλειο ַאכיליֹון, ארמון
 ,31 ,14-15 ,6 παλάτι

57
57 ,15 Αχιλλεύς אכילס

אכילס הגוסס (ֶהרֶטר) 15

אליזבת מאוסטריה, 
הקיסרית 6, 14, 31, 57

94 ,93 ,47 Αλυκές ָאליֶקס

 Alykés ָאליֶקס מיני גולף
44 Mini Golf

ֶאֶלפֶתרֹוטִרָיה, מנזר 
 Ελευθερώτριας, Μονή

43

 �λκίνοος ָאלקינּוס, המלך
13

 Αμπελόκηποι ָאמֶּבלֹוקיּפי
95

אמנויות ומלאכות־יד 
50-51

אמנות דתית, מוזיאון 
 Εκκλησιαστικό

21 Μουσείο

 Έμπλυση ֶאמּפליסי, חוף
83

ָאנאליּפסיס, גבעה 
37 Αναλιψις

ָאנאפֹוניטִרָיה 
96 ,92 Αναφωνήτρια

ָאנגאלאקי, מערה 
19 Αγγαλάκι

42 Εγκλουβή ֶאנגלּובי

84 ,43 Ανωγι ָאנֹוי

אנטיבּוניֹוטיָסה, מוזיאון 
 Αντιβουνιώτισσα,

38 ,9 Μουσείο

אנטיסאמֹוס, חוף 
83 ,32 Αντίσαμος

 Αντιπαχí אנטיּפאקסי
56-67

בתי־קפה, ברים   
ומועדונים 66

חופים 62  

טברנות 64  

מסעדות 65  

פעילויות חוץ 63  

קניות 67  

ָאנֶיילֹוקסטרו 
37 Αγγελόκαστρο

80-81 Ασσος ָאסֹוס

ָאסּפרֹוֶיראָקה 
84 Ασπρογερακα

אינדקס

118

ס
ק
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 ,36 ,11 Aπόλλων אפולו
57

47 Αφιωνασ ָאפיֹונאס

44 Aqualand אקווה־לנד

 Έξω ֶאקסֹו   חֹוָרה, מפרצון
96 Χώρα

84 ,47 Εξωγή ֶאקסֹוגי

ארבע העונות (גאלֹוּפי) 14

96 Αργάσι ָארגאסי, חוף

 ,79 Αργοστόλι ַארגֹוסטֹולי
81

המרינה 27  

93 ,10 Aρτεμις ָארֶטמיס

 ,32 Αρίλλας ָארילאס, חוף
62 ,47

ֶאריקּוָסה, האי 
60 Ερεικούσσα

ארכיאולוגיה, טיולים

זאקינתֹוס 97  

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 63

ֶקָפלֹונָיה ואיתקה 85  

ארכיאולוגיה, מוזיאון 
(העיירה ֶלפקאָדה) 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
69 ,38 ,24

ארכיאולוגיה, מוזיאון (העיר 
 Αρχαιολογικό (קורפו

 ,38 ,10-11 ,6 Μουσείο
58 ,57

ארמון מיכאל וגיאורגיוס 
 Ανάκτορα הקדושים
 Αγίων Μιχαήλ και

39 ,9 Γεωργίου
ָארקּודאקי, חוף 

62 Αρκουδακι
אשרה 102

אתרי קמפינג

זאקינתֹוס 117  

טיפים לטיול בזול 106  

ֶלפקאָדה 113  

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 111

ֶקָפלֹונָיה ואיתקה 115  

אתרים עתיקים 37

ב
47 Βαλλως ּבאלֹוס, חוף

 Μπόχαλη ּבֹוכאלי, גבעה
21

47 Βουκαρί ּבּוקארי

בטיחות 105

בידור חינם 106

(ה)ביזנטי, המוזיאון 
 Βυζαντινού, Μουσείο

91 ,38 ,22-23 ,7
ביטוח 105

 ,60 ,56 Μπενίτσες ֶּבניֶצס
63

בנקים 104

בקלווה 51

ָּבָקלַיארֹוּפיָטה 
64 βακαλιαροπιτα

61 Βαρβατι ַּברַּבטי

בריאות 105

ברים ראו בתי־קפה, ברים 
ומועדונים

בתי־חולים 105

בתי־מרקחת 105

בתי־קפה, ברים ומועדונים

זאקינתֹוס 98  

טיפים לאכילה בחוץ   
108

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 66

ֶקָפלֹונָיה ואיתקה 87  

ג
59 ,47 Γάιος גאיֹוס

14 Galoppi גאלֹוּפי

60 Γαρδίκι גארדיקי, מבצר

גבירתנו הטהורה (צאנס) 
23

61 Γουβιά גּובָיה

המרינה 26  

גולף 46, 63, 85, 97

(ה)גורגונה מדוזה, גמלון 
38 ,10

גיאורגיוס הראשון, המלך 
31 George I, King

גלדסטון, ויליאם 
31 Gladstone, William

גלישת רוח 63

(ה)גלריה לאמנות פוסט־
 Μεταβυζαντινή ביזנטית

25 Πινακοθήκη
גלריות ראו מוזיאונים 

וגלריות

 Γράβα גראָבה גארדיקיּו
35 Γαρδικίου

ֶגראסימֹוס מֶקָפלֹונָיה 
37 Άγιος Γεράσιμος

ד
 Durrell, דאֶרל, ג'ראלד

58 ,31 Gerald
דברים שכדאי להימנע 

מהם 107

דואר 104

 Duke (ה)דוכס מאדינבורו
31 of Edinburgh

(ה)דולפין המרחף, רחפת 
 Flying Dolphini

59 hyrdrofoil
דֹוקסאראס, ניקֹוָלאֹוס 

 ,20 Doxaras, Nikolaos
23

 Διβαράτα דיָבראָטה, כפר
17

דיג 47, 59

82 Δία ִדָיה, האי

דיֹוניסיּוס מזאקינתֹוס 
 Άγιος (פטרון האי)

 Διονύσιος Ζακύνθου
92 ,91 ,21 ,20

דיוקנו של הנביא דוד 
(דוקָסראס) 23

דימֹוסארי, נקיק 
 Δημοσάρη, Φαράγγι

70

119

ס
ק
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דמויות היסטוריות 31

ָדרדאנּוס (הגיבור 
 Δάρδανος (מארקדיה

21

דרֹוגָקראטי, מערה 
35 ,18 Δρογκαράτης

דרכון 102

ה
ההורדה מהצלב 

(קאנטּוֶנס) 22, 91

הולדת מריה (דוקָסראס) 
23

 ,35 ,13 Όμηρος הומרוס
53 ,36

 Hydropolis הידרֹוּפֹוליס
44

היסטוריה 30-31

הליכה 46, 47, 63, 85, 97

הליכה 106

הלניים, כלי־חרס 67

המנון לחופש (סֹולֹומֹוס) 
31

 βουνό הר איה דינאטי
79 ,17 Αγία Δυνατή

 βουνό הר ְוָרכיֹונאס
94 Βραχίονας

 βουνό הר ָּפנטֹוקָרטֹור
58 ,34 Παντοκράτορα

 βουνό הר קאלֹון אֹורֹוס
79 ,17 Καλον Ορος

57 Ήρα הרה

 Herter, ֶהרֶטר, ארנסט
15 Ernst

השכרת רכב 103

ו
61 βατός ואטֹוס

 Βασιλικός ואסיליקֹוס, חוף
96

 ,42 ,33 Βασιλική ואסיליקי
71 ,70 ,68

 Βασιλική ואסיליקי, חוף
73

81 ,47 Βαθύ ואתי

ואתי, מוזיאון לארכיאולוגיה 
 Αρχαιολογικό Μουσείο

39 Βαθέος

 ,93 Βουτουμι וּוטּומי, חוף
62

93 ,92 Βολίμες וֹוליֶמס

וילהלם השני, הקייזר 
 ,6 Wilhelm II, Kaiser

57 ,31 ,15

וילות ודירות להשכרה 106

71 ,70 Βλυχο וליכֹו

ונציאני, שלטון 30

 ,33 Βρώμη ורֹומי, מפרצון
96

62 ,33 βρήκα וריָקה, חוף

ז
 Ζάκυνθος זאקינתֹוס

90-99

בתי־קפה וברים 98  

היסטוריה 21  

חופים, מפרצונים ואתרי   
נופש 96

מגורים 116-17  

מסעדות 99  

פעילויות חוץ 97  

זאקינתֹוס, העיירה 
 ,20-21 ,7 Ζάκυνθος
97 ,93 ,92 91 ,90 ,23

ח
חבילות נופש 102

 Άγιος ָחָרלאמּבֹוס הקדוש
23 Χαράλαμπος

חשמל 102

חתונה 102

ט
טברנות

ֶלפקאָדה 75  

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 64

ֶקָפלֹונָיה ואיתאקי 89  

טורקיז, צבע המים 16

טיולי־יום

מַארגֹוסטֹולי לפיסקארדֹו   
81

מהעיירה זאקינתֹוס אל   
המערות הכחולות 93

מהעיירה ֶלפקאָדה   
לוואסיליקי 93

מהעיר קורפו לּפאקסי   
59

טיפים לאכילה בחוץ 108

טיפים לטיול בזול 106

טלוויזיה 104

טלפון 104

 ,43 Τραυλιάτα טָרבליָאָטה
84

י
73 Γιαλός יָאלֹוס

83 Γιδάκι ִידאקי, חוף

 Άγιος יֹוַאניס מָאנצּוסיס
36 Ιωάννης Αντζούσης

 Γιαλισκάρι ָיליקסארי, חוף
62 ,32

יערות תרזה כסופים 16

96 Γέρακας ֶיראקאס, חוף

כ
(ה)כיבוש הצרפתי 30-31

כנסיות ראו קתדרלות, 
כנסיות ומנזרים

כספומטים 104

כפרים 42-43, 61, 84, 95

כרטיסי אשראי 102

כתבי־עת 104

120

ס
ק
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ל
 ,43 Λαγοπόδο לאגֹוּפֹודֹו

95
58 λάκκα לאָקה

84 Λακήθρα לאקיתָרה

62 Λεβρεχιο ֶלְבֶרכיֹו, חוף

95 Λαγανάς ָלגאנאס

94 Λαγανάς ָלגאנאס, חוף

 Luna Fun לונה פאן פארק
44 Park

82 Λουρδάτα לּורדאָטה

82 Λαζαρέτο ָלזאֶרטֹו, האי

71 ,69 ,47 Λυγιά ִלָיה

לימאני גאיֹוס מרינה 
26 Λιμάνι Γάιος

לימאני זאקינתֹוס מרינה 
27 Λιμάνι Ζακύνθου

לימין ֶקרקיָרה מרינה 
26 Λίμνη Κερκύρας

57 ,9 ,6 Λιστόν (ה)ליסטֹון

82 Ληξούρι ליקסּורי

95 Λιθακιά ליתאקָיה

 Lesseps, ֶלֶסּפס, מתייה ֶדה
9 Mathieu de

83 Λέπεδα ֶלֶּפָדה, חוף

68-75 Λευκάδα ֶלפקאָדה

המרינה 26  

חופים 73  

טברנות 75  

מגורים 112-13  

מסעדות 74  

ֶלפקאָדה, העיירה 
 ,36 ,24-25 ,7 Λευκάδα

71 ,69 ,68 ,53 ,38
 Ακρωτήρι ֶלפקאָדה, כף

72 Λευκάδα
 Λευκίμμη ֶלפקימי, העיירה

60
לשכות מידע לתיירים 102

לשכת התיירות הלאומית 
 Ελληνικός של יוון

 Οργανισμός
109 Τουρισμού

מ
 Αγία מאבָרה הקדושה

93 Μαύρα
 Μαδουρή מאדּורי, האי

72 ,71
 Mats, Frantz מאטס, פרנץ

14
 Μάνου, מאנֹוס, אוסף

9 συλλογή του
 Μάνου, מאנֹוס, גריגֹוריֹוס

9 Γρηγορίου
מאקריס יאלֹוס, חוף 

83 ,32 Μακρύς Γιαλός
 Νεο (ה)מבצר החדש

8 Φρουριο
 Παλαιό (ה)מבצר העתיק

37 ,8 Φρούριο
61 ,59 Μαγαζια ָמגאזָיה

ֶמגאלֹו לימֹונארי, חוף 
73 Μεγαλο Λιμονάρι
 Μεγανήσι ֶמגאניסי, האי

72 ,34
11 Medusa מדוזה

מדינות הציר, כיבוש 31

95 Μουζάκι מּוזאקי

מוזיאונים וגלריות 38-39

הגלריה לאמנות   
פוסט־ביזנטית

המוזיאון הביזנטי 7,   
91 ,38 ,22-23

 Ναυτικό המוזיאון הימי  
39 Μουσείο

המוזיאון לאמנות   
 Μουσείο אסיאתית

39 Ασιατικής Τέχνης
המוזיאון לאמנות דתית   

21
המוזיאון לארכיאולוגיה   

(ֶלפקאָדה) 24, 38

המוזיאון לארכיאולוגיה   
(קורפו) 6, 10-11, 38

המוזיאון לפולקלור   
 Λαογραφικό Μουσείο

39

מוזיאון אורפיאוס   
לפולקלור 24, 38

מוזיאון אנטיבּוניֹוטיָסה   
38

מוזיאון הצדפות   
39 Μουσείο κέλυφος

מוזיאון הצי 20, 38  

 δαντέλα מוזיאון התחרה  
39 στο μουσείο

מוזיאון ואתי   
לארכיאולוגיה 39

מוזיאון חבל ֶמסי   
39 Μουσείο Μέσης

מוזיאון סֹולֹומֹוס   
 ,20 Μουσείο Σολωμού

38

מוזיאון סטאברֹוס   
לארכיאולוגיה 39

מוזיאון ָּפֵליאֹוּפֹוליס   
 Μουσείο Παλαιόπολης

12

 Μουσειο מוזיאון קארָיה  
39 Καρυας

מפעל הסבון ּפאטּוניס   
 Patounis Soap Factory

39

 Μον מֹון ֶרּפֹוס, אחוזת
 ,31 ,12-13 ,10 ,6 Ρεπό

63 ,57

מונית 103

52 Mussolini מוסוליני

מזטים 49

מזכרות 51

 Metaxas, ֶמטאקָסס, יֹוַאניס
53 ,52 Ioannis

מטבע 102

 Maitland, ֵמייטלנד, תומס
31 ,9 Sir Thomas

 ,33 ,25 Μύλος מילֹוס, חוף
73

 Άγιος מינאס הקדוש
36 Μηνάς
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מיקרֹוס יאלֹוס, חוף 
73 ,71 Μικρός Γιαλός

מירטּו, אזור מפרץ 
 ,0 Μύρτου, κόλπος

81 ,79 ,16-17
מירטיֹוטיָסה, חוף 

62 Μυρτιώτισσα
מיתוסים ואגדות 36-37

93 Μαχαιράδο ָמכאיראדֹו

מכס, תקנות 102

מלונות בטווח המחירים 
הזול

זאקינתֹוס 117  

ֶלפקאָדה 113  

קורפו וּפאקסי 111  

ֶקָפלֹונָיה ואיתקה 115  

מלונות ראו מגורים

מלונות

דירוג 109  

טיפים לאכילה בחוץ   
108

טיפים לטיול בזול 106  

מלונות 106  

מלונות בטווח המחירים   
הבינוני והיקר 110, 112, 

116 ,114
מלונות זולים 111, 113,   

117 ,115
93 Μελιναδο ֶמלינאדֹו

 Μελισσάνη ֶמליסאני, אגם
79 ,35 ,19 Λιμνη

ֶמליסאני, מערה 
79 ,19 Μελισσάνη

(ה)מנדולינה של קפטן 
קורלי 17, 32, 83

 Μονή מנזר אנדרי הקדוש
43 του Αγίου Ανδρέα
מנזר גבירתנו אֹוֶדֶאטרָיה 

 Μονή Παναγίας
40 Οδηγήτριας

מנזר גבירתנו ָאנאפֹוניטִרָיה 
 Μονή της Παναγίας

40-41 Αναφωνήτριας

מנזר גבירתנו מוולאֶכרָנה 
 Μονή της Παναγίας

40 Βλαχέρνα
מנזר הקדושים שנתגלו 

 Μονή Αγίων
37 Φανέντων

מנזר יֹוַאניס הקדוש 
מָלגאָדה 40

מנזר ֶיראסימֹוס הקדוש 
 Μονή του Αγίου
41 ,37 Γερασίμου

 Μονή מנזר סטרֹוָפדֹון
21 Στροφάδων

 Μονή מנזר פאֶנרֹוֶמניס
25 Φανερωμένης

המוזיאון 39  

מנזרים ראו קתדרלות, 
כנסיות ומנזרים

מסעדות 48-49 ראו גם 
טברנות

זאקינתֹוס 99  

טיפים לאכילה בחוץ   
108

למשפחות 45  

ֶלפקאָדה 74  

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 65

ֶקָפלֹונָיה ואיתאקי 88  

מספרי חירום 105

 Άνοιξη της מעיין ָאֶרטּוָזה
35 Αρετούσας

(ה)מערות הכחולות 
 ,34 Γαλάζιες Σπηλιές

93 ,91
 κόλπος מפרץ ָלגאנאס

92 ,90 του Λαγανά
 Ορμοσ מפרץ ּפֹוליס

82 ,37 πόλις
מפרצים, חופים ומפרצונים 

32-33
ֶאגֶרמני 73  

איה ֶאפימָיה 83  

ָאיֹוס יֹוַאניס 25  

ֶאמּפליסי 83  

אנטיסאמֹוס 32, 83  

ָארגאסי 96  

ָארילאס 32, 47, 62  

ָארקּודאקי 62  

ּבאלֹוס 47  

ואסיליקֹוס 96  

ואסיליקי 73  

וּוטּומי 33, 62  

וריָקה 33, 62  

יָאלֹוס 73  

ִידאקי 83  

ָיליקסארי 32, 62  

ֶיראקאס 96  

ֶלְבֶרכיֹו 62  

ֶלֶּפָדה 83  

מאקריס יאלֹוס 32, 83  

ֶמגאלֹו לימונֹארי 73  

מילֹוס 25, 33, 73  

מיקרֹוס יאלֹוס 73  

מירטיֹוטיָסה 62  

מפרץ ָאגרילאס 62  

מפרץ מירטּו 6, 16-17  

מפרץ ּפֹוליס 37, 82  

מפרצון ֶאקסֹו   חֹוָרה 96  

מפרצון ורֹומי 33, 96  

נאבאיֹו 92  

ניקיַאָנה 73  

סּולאֶלנָיה 62  

ָסָרקיניקֹו 83  

ּפאֵליאֹוָקסטריָצה 62  

פֹוקי 83  

ּפֹורֹוס 73  

ּפֹורטֹו   זֹורֹו 96  

ּפֹורטֹו   קאציקי 33  

ּפֹורטֹו   רומא 96  

ּפלאטיס יאלֹוס 32, 83  

ּפלאנֹוס 96  

ֶּפפקּולָיה 73  

קאמינָיה 96  
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קאתיסָמה 73  

ְקסי 32, 83  

קריֹוֶנרי 96  

 Ναός της מקדש ָארֶטמיס
 ,11 ,10 ,6 Αρτέμιδος

56 ,38
מרכז נידרי לספורט ימי 

45 Nydrí Water Sport
משטרה 105

משפחתי וחיות אחרות 31

משקאות 53

 Μαθράκι ָמתראקי, האי
60

נ
92 Ναυάγιο נאבאיֹו, חוף

נאּוטילּוס, סירת זכוכית 
 Nautilus Glass Bottom

45 Boat
ָנאּוסיָקה, הנסיכה 

60 Ναυσικάα
נטיפים וזקיפים 18, 19

71 ,69 ,68 Νυδρί נידרי

ניצחונו של אכילס (מאטס) 
14

 Άγιος ניקולאוס הקדוש
36 Νικόλαος

71 ,69 Νικιάνα ניקיַאָנה

73 Νικιάνα ניקיַאָנה, חוף

נמלים 103

נמלי־תעופה 103

נפוליאון הראשון 
 Bonaparte, Napoleon

31 ,30

ס
 ,32 ,19 ,18 Σάμη סאמי

81 ,79
המרינה 27, 79  

מערות 7, 18-19, 79  

71 ,36-37 Σαπφώ סאפפו

סּולאֶלנָיה, חוף 
62 Σωuλαλενια

סֹולֹומֹוס, דיֹוניסיּוס 
 Σολωμός, Διονύσιος

92 ,31
84 Σταύρος סטאברֹוס

סטאברֹוס, מוזיאון 
לארכיאולוגיה 

 Αρχαιολογικό Μουσείο
39 Σταυρού

סטרֹופאֶדס, איי 
94 Στροφάδες

70-71 Σύβοτα סיבֹוָטה

72 Σίβρος סיברֹוס

 ,56 ,47 ,45 Σιδάρι סידארי
63 ,60

סיסי ראו אליזבת, קיסרית 
אוסטריה

 ,71 Σπάρτη סּפארטי, האי
72

ספורט אתגרי 47

ספורט ימי 46, 63, 85, 97

ֶסּפטימיּוס ֶסֶוורּוס, הקיסר 
13 Septimius Severus

 Άγιος סּפירידֹון הקדוש
52 ,9 Σπυρίδων

80 ,47 ,37 Σκάλα סקאָלה

 Σκορπίδι סקֹורּפידי, האי
72 ,71

 Σαρακίνικο ָסָרקיניקֹו, חוף
83

פ
פאולוס (שאול התרסי) 36

ּפאֵליאֹוָקסטריָצה, חוף 
62 Παλαιοκαστρίτσα
 Παναγιά ּפאנאָיה, הִאיֹון

60
56-67 Παξοί ּפאקסי

בתי־קפה, ברים   
ומועדונים 66

חופים 62  

טברנות 64  

מגורים 110-11  

מסעדות 65  

פעילויות חוץ 63  

קניות 67  

פולקלור, מוזיאון אורפיאוס 
 Λαογραφικό Μουσείο

38 ,24 Ορφέα
פונוגרף, מוזיאון 

 Φωνόγραφος Μυσευμ
39 ,25

36 Ποσειδών פוסידון

83 Φωκι פֹוקי, חוף

ּפֹורֹוס, חוף, ֶלפקאָדה 
73 Πόρος

 Πόρος ּפֹורֹוס, ֶלפקאָדה
72 ,71

 Πόρος ּפֹורֹוס, ֶקָפלֹונָיה
82 ,47

המרינה 27  

 Πόρτο ּפֹורטֹו זֹורֹו, חוף
96 Ζορο

 Πόρτο ּפֹורטו לֹונגֹוס
59 Λογγός

 Πόρτο ּפֹורטֹו   קאציקי, חוף
71 ,33 Κατσίκι

 Πόρτο ּפֹורטֹו רומא, חוף
96 Ρώμα

ֶּפטרֹוקילֹו, ג'אני 
19 Petrochilo, Gianni

47 Πετριτή ֶּפטריטי

ּפיסֹו ָאֶאטֹוס 81

 ,42 Φισκαρδό פיסקארדֹו
81 ,80 ,47
המרינה 27  

ּפלאֵטָיה סּפיָאָנָדה 
8 Πλατεία Σπιανάδα
 πλατεία ּפלאֵטָיה רּוָגה

21 ρούγα
ּפלאטיֶטָרה, מנזר 

40 Πλατυτέρας, Μονή
ּפלאטיס יאלֹוס, חוף 

83 ,32 Πλατύς Γιαλός
פלאי טבע 34-35

ָּפלאיֹוקסטרֹו 
80 ,37 Παλαιόκαστρο
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 Παλαιόχωρα ָּפָלאיכֹוָרה
47 ,37

 ,93 Πλάνος ּפלאנֹוס, חוף
96

ֶפּלֹוּפֹונסֹוס, התיישבות 30

(ה)ֶּפלֹוּפֹוֶנסית, המלחמה 
30

61 ,42 Πέλεκας ֶּפֶלקאס

41 Pentecost ֶּפנטאקֹוסט

ָּפנטֹוקָרטֹוראס 
95 παντοκρατορας
פסטיבלים 41, 52-53

איחוד האיים היוניים 52  

בינלאומיים 53  

הדורמיציון של גבירתנו   
הקדושה 41

התענית 41  

חג ההתגלות 41  

חג המולד 41  

חג הפסחא 41  

יום אֹוכי 52  

יום שישי הטוב ויום שני   
של חג הפסחא 41

יום שני השמן 41  

יין 53  

מסורתיים 41  

פולקלור 53  

ֶּפנטאקֹוסט 41  

פסטיבל אודיסאוס   
52-53

פסטיבל ֶיראסימֹוס   
הקדוש 52

פסטיבל סּפירידֹון הקדוש   
52

קרנבלים בעיירות 53  

תהלוכת האיקונין של   
מנזר סיסיֹון 41

תרבות 53  

פעילויות חוץ 46-47

זאקינתֹוס 97  

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 63

ֶקָפלֹונָיה ואיתקה 85  

פעילויות לילדים 44-45

 Πευκούλια ֶּפפקּולָיה, חוף
73

82 Περαχώρι ֶּפראכֹורי

(ה)פרוטקטורט הבריטי 30

 ,71 ,68 Περιγιάλι ֶּפִרָיאלי
72

82 ,27 Φρικες פריֶקס

המרינה 27  

 San פרנציסקּוס מאסיזי
37 Francesco d’Assisi

פשיעה 105, 107

צ
 Tzanes, צאנס, עמנואל

23 Emmanuel
צב ים חום 92

 Ναυτικού, (ה)צי, מוזיאון
 Μουσείο Πολεμικού

38 ,20
 ,94 ,93 ,44 Τσιλιβί ציליבי

96
צלילה 17, 63, 85, 97

ק
71 Kαvο Νιρα קאבֹו ניָרה

 Kαvο קאבֹו ניָרה, מקדש
71 Νιρα

61 ,42 Κάβος קאבֹוס

 Callas, קאלאס, מריה
18 Maria

96 Καμινια קאמינָיה, חוף

94 Κάμπι קאמּפי

קאנטּוֶנס, ניקֹוָלאֹוס 
 Kantounes, Nikolaos

22
 ,10 Κασσιόπη קאסיֹוּפי

63 ,60 ,57
 Καρυά (ֶלפקאָדה) קארָיה

72
 Καρυά (ֶקָפלֹונָיה) קארָיה

84

 Καθíσμα קאתיסָמה, חוף
73

20 Koutouzis קּוטּוזיס

 Κοντογενάδα קֹונטֹוֶינאָדה
82

 Korais, קֹוָרִאיס, יֹוָאֶנס
23 Ioannes

קורינתים 36

קֹוריסיֹון, לגונה 
 Λιμνοθάλασσα,

58 ,34 Κορισσίων

56-67 Κέρκυρα קורפו

בתי־קפה, ברים   
ומועדונים 66

חופים 62  

טברנות 64  

מגורים 110-11  

מסעדות 65  

פעילויות חוץ 63  

קניות 67  

 Κέρκυρα קורפו העתיקה
57 ,8-9 ,6

ָקָטבֹותֶרס, מנהרה 
35 Καταβοθρες

 ,93 Καταστάρι ָקָטסטארי
94

84 Κιόνι ִקיֹוני

95 καλαμάκι ָקלאמאקי

47 Κάλαμος ָקלאמֹוס

61 Καλάμι ָקלאמי

47 Καλλονή ָקליגֹוני

94 Καλιπάδο ָקליּפאדֹו

קניות

קורפו, ּפאקסי   
ואנטיּפאקסי 67

ֶקָפלֹונָיה ואיתאקי 86  

ָקסטאניָתה, מערת 34

84 Κάστρο קסטרו

83 ,32 Ξι ְקסי, חוף

 Ξύγκια קִסָיה, מערה ימית
94 ,93
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 Κεφαλονιά ֶקָפלֹונָיה
78-89

בתי־קפה וברים 87  

חופים 83  

טברנות 89  

מגורים 114-15  

מסעדות 88  

פעילויות חוץ 85  

קניות 86  

91 ,43 Κερί ֶקרי

 Ακρωτήριο קריֹוֶנרי, כף
96 ,93 Κρυονέρι

61 Κρήνη קריני

ֶקרקיָרה הקדושה, בזיליקה 
37 ,13 Αγια κέρκυρα

 Καθαρών, ָקתארֹון, מנזר
41 Μονή

קתדרלות, כנסיות ומנזרים 
40-41

כנסיית אנדרי הקדוש של   
הגנים 91

כנסיית דורמיציון 84  

כנסיית   דיֹוניסיּוס הקדוש   
91 ,20

כנסיית דימיטריוס   
הקדוש מקֹוָלה 91

כנסיית מאבָרה הקדושה   
93

כנסיית ניקֹוַלאֹוס הקדוש   
מניראס 71

כנסיית ניקֹוַלאֹוס הקדוש   
 Άγιος שעל הרציף

 Νικόλαος του Μώλου
21

כנסיית סּפירידֹון הקדוש   
9

מנזר ֶאֶלפֶתרֹוטִרָיה 43  

מנזר אנדרי הקדוש 43  

מנזר גבירתנו אֹוֶדֶאטרָיה   
40

מנזר גבירתנו   
ָאנאפֹוניטִרָיה 40-41, 92

מנזר יֹוַאניס הקדוש   
מָלגאָדה 40

מנזר ֶיראסימֹוס הקדוש   
41

מנזר מריה הקדושה   
מוולאֶכרָנה 40

מנזר ּפלאטיֶטָרה 40  

מנזר ָקתארֹון 41  

עתיקות הכנסייה   
בֶמלינאדֹו 93

קתדרלת גבירתנו   
הקדושה 40

קתדרלת הבשורה 41  

קתדרלת הבתולה   
מסּפיליֹוטיָסה 40

קתדרלת גבירתנו הקדושה 
 Εκκλησία της

40 Παναγίας
קתדרלת הבשורה 
 Εκκλησία της
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31 ,80
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 Wildlife שביל חיות־הבר

45 Walk
שבילי טבע 63, 85, 97
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 Έπτάνησος Πολιτεία

30

שוק העור 67

שחייה 63, 85, 97
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 Χαρτονομισμάτων,

45 ,39 Μουσείο
שיט 7, 26-27, 46, 63, 85, 

97
שנירקול 17, 85, 97

שפה 104

ת
תהלוכה עם שרידיו של 

ָחָרלאמּבֹוס הקדוש 
(קֹוָרִאיס) 23

 Αγία תיאודורה הקדושה
40 Θεοδώρα

תקשורת 104

שמות מסחריים
66 7th Heaven Café

113 Adani Hotel
Agios Nikitas (מלון) 112

 ,45 Agnes Restaurant
64 ,48

66 Akron Beach Bar
 Albatros Apartment

117 Hotel
115 Alegro Hotel

67 Aleka’s Lace House
86 Alexander Jewellery

112 Alexandros Hotel
89 Alexis

117 Alykés Camping
115 Anassa Hotel

 Andromeda Restaurant
88

111 Anemona Studios
66 Angelos Bar

86 Antonis Cake Shop
112 Apóllon Hotel

74 Apóllon Restaurant
114 Apostolata Elios
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 ,49 Aquarius Restaurant
88

115 Argostóli Camp Site
113 Arion Hotel

112 Armonia
116 Astir Palace

117 Astoria Hotel
98 Banana Beach Bar

98 Base Café
87 Beach Bar

110 Bella Venezia
113 Bel Air Hotel
65 Bistro Boileau

88 Blue Sky Restaurant
44 Bowl’m Over

99 Buon Amici
87 Café Bar Muses

75 Café Liotrivi
66 Capriccio Café

112 Captain Stavros
116 Caravel Zante

111 Casa Lucia
110 Cavalieri Hotel
 Cefalonia Garden

88 Restaurant
66 Central

114 Cephalonia Palace
 Cephanlonia Palace
89 Beach Taverna

64 Chrisi Tavern
 Chrysa Stamatelatou

86 Book Shop
111 Clara Studios

 Continental Shopping
67 Market

67 Corfu Fine Jewellery
110 Corfu Palace

 Cyprotel Kefalonia
114 Garden Village

74 ,48 Delfini
99 Dennis Taverna

116 Diana Palace

67 Diaplasi Bookstore

99 Dionisos Taverna

 Dionysus Camping
111 Village

110 Divani Corfu Palace

117 Divina Hotel

89 El Greco Taverna

 Emelisse Art Lounge Bar
87

87 Erissos Palace Bar

114 Erissos Palace Hotel

111 Erofili Hotel

113 Eva Beach Hotel

114 Faros Suites

99 ,45 Flocas Café

75 ,48 Fryni Sto Mólos

111 Fundana Hotel

115 Galini Hotel

110 Gelina Village

88 Gourgouris Grill

112 Grand Nefeli Hotel

66 ,45 Great Shakes

 Grecotel Corfu Imperial
110

 Grivas Gerasimos
115 Apartments

66 Harbour Bar

117 Hotel Alba

111 Hotel Bretagne

116 Hotel Palatino

111 Hotel Zafiris

 Iberostar Kerkyra Golf
110

116 Ilaria Hotel

112 Ionian Blue

114 Ionian Plaza Hotel

64 Janis Restaurant

89 Kantouni

65 Karkaletzos Tavern

 Katerina Palace Hotel
116

86 Kefalloniá Images
 Kefaloniá Grace Emelisse

114 Hotel
75 Keramidaki Taverna

65 Klimataria tou Bellou
74 Kolonelos House

75 Laki’s Taverna
99 La Bella Napoli

65 La Famiglia
66 La Grótta

117 Leedas Village
 Lemon Garden
65 Restaurant

75 Limni Taverna
115 Linardos Hotel

99 Lofos Restaurant
116 Louis Plagos Beach

116 Mabely Grand
110 Marbella Corfu

 Maska Leather
67 Workshop

 Mediterranean Beach
116 Resort

114 Méditerranée Hotel
98 Miami Bar

74 Minas
98 Molly Malone’s

 ,45 Mouria Restaurant
99 ,49

67 Mundo Maya
65 ,59 Nassos

117 Natalie Hotel
86 Natasa

112 Neion Hotel
 Ninos on the Beach

65 Restaurant
 Odyssey Apartments

115
115 Olga Hotel
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86 Olive Press Gift Shop
74 Olive Tree Restaurant

67 Olive Wood Shop
98 Olympic Bar

 Organismos
 Tilepikoinonion

104 (Ellados (OTE
88 Oskars Complex

113 Ostria Hotel
75 O Molos

66 Palazzo Cocktail Bar
 Paleokastrítsa Camping

111
89 Paliocaravo

64 ,45 Panorama
 Panorama Studio
117 Apartments

 Pantheon Hall, Ionian
74 Star

98 Paporo
98 Paradise Cocktail Bar

87 Para thin’alos
86 Patisserie Mavroidis

89 ,48 Patsouras
110 Paxós Beach Hotel
 Pelecas Country Club

110
89 Perasma Grill

 Phoenix Beach Hotel
116

98 Pierros Beach Bar
87 Pikiona Cocktail Bar

111 Pink Palace

98 Planet Pub

89 Platanos

 Póros Beach Camping
113

115 Póros House Hotel

112 Portofico Hotel

112 Porto Galini Hotel

87 Porto Skála Bar

 Porto Skála Hotel Village
114

86 Rada Art

74 Regantos

64 Rex

115 Riviera Hotel

99 Romios

 Romiri Restaurant
95 Pizzeria

65 Rouvas Restaurant

87 San Giorgio Bar

74 Sapfo Restaurant

88 Sea Pearl Restaurant

86 Serano

 ,43 Sirines Restaurant
88 ,49

117 Sirocco Hotel

67 Spiros Tarantos

99 Spitiko Taverna

86 Spyros Kappatos

66 Stagousta Club

113 St George’s House

65 ,59 ,45 Taka Taka

117 Tartaruga Camping

88 ,48 Tassia
89 Taverna Drosia

75 Taverna Kanioria
75 Taverna Karboulis

64 ,48 Taverna Karbouris
75 Taverna Oasis

75 Taverna Riviera
64 Taverna Sebastian

64 ,59 Taverna Vassilis
87 Tavern Nefeli

74 The Barrel
98 The Cave Bar

 The Olive Press Taverna
89

 ,45 The Pines Restaurant
88

 Tom’s Seaside
74 ,45 Restaurant

 Toula’s Seafood
64 Restaurant

45 Trata Taverna
65 Trilogia Restaurant

74 Tropicana Restaurant
 Vasilikí Beach Camping

113
64 Vergina

87 Veto Bar
113 Vliho Bay

87 Volto Bar
113 Vyzantion Village

114 White Rocks
 ,49 Zakanthi Restaurant

99
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© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

 רוצים עוד מידע על קורפו
והאיים היוניים?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571471
http://www.haolam.co.il/dest/corfu

