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“Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και
ο Πολιτισμός των Γεύσεων...”

«Η ευγενής τέχνη της γαστρονομίας είναι μια τέχνη φιλική…ξεπερνά 
τον γλωσσικό φραγμό, δημιουργεί φιλίες ανάμεσα σε διαφορετικούς 
λαούς, ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς και ζεσταίνει την καρδιά».

 Samuel Chamberlain 

Τί σημαίνει «Γαστρονομικό Ταξίδι» ή «Διατροφικός Τουρισμός»; 
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του «Γαστρονομικού Ταξιδιώτη» 
ή του επισκέπτη που αναζητά γευστικές εμπειρίες;

Καθημερινά εμφανίζονται νέα τουριστικά προϊόντα: κάποια εμπλουτίζουν 
την υπάρχουσα προσφορά, ενώ άλλα σχεδιάζονται προκειμένου να καλύψουν 
νέες ανάγκες και τα κενά στην αγορά. Προϊόντα όπως ο διατροφικός 
τουρισμός, από τη μία βασίζονται σε αναγνωρισμένες ανάγκες αλλά 
συγχρόνως προσφέρουν συνεχώς νέα στοιχεία αναβαθμίζοντας την οινο-
γαστρονομική εμπειρία, τόσο σε μακρινούς προορισμούς όσο και κοντά μας…!

Πολλές κυβερνήσεις και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τον 
κόσμο, αναζητούν και προωθούν πρωτοβουλίες στον χώρο του τουρισμού, 
προκειμένου όχι μόνο για να δώσουν νέα ώθηση στη λιμνάζουσα οικονομία  
αλλά και για να καταπολεμήσουν το κρίσιμο πρόβλημα της ερήμωσης των 
αγροτικών περιοχών. Έχει αποδειχτεί, ότι ο διατροφικός και γαστρονομικός 
τουρισμός στις αγροτικές περιοχές αποτελεί μια εν δυνάμει πολλά 
υποσχόμενη ατμομηχανή της οικονομίας…!

Το δίκτυο διακρατικής συνεργασίας «Γαστρονομικές Διαδρομές και 
Πολιτισμός των Γεύσεων» αποτελείται από 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης 
από τη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα από την Ιταλία, την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Κύπρο. Ο κυρίαρχος στόχος της συνεργασίας στα 
πλαίσια του «Medeat» έγκειται στην προώθηση της ιστορικής, πολιτιστικής 
και ποιοτικής διάστασης της τοπικής γαστρονομίας, συνδέοντάς την 
παράλληλα με την τοπική παραγωγή, τα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα και 
άλλες συμπληρωματικές τουριστικές δραστηριότητες.

Ο γαστρονομικός οδηγός που έχετε στα χέρια σας, παρουσιάζει τις πλέον 
ενδιαφέρουσες γαστρονομικές διαδρομές της Κέρκυρας καθώς και πρακτικές 
πληροφορίες σχετικά με επισκέψιμες τοπικές παραγωγικές μονάδες, χώρους 
μεταποίησης τροφίμων, εναλλακτικά καταλύματα και άλλες παρόμοιες 
θεματικές. 

Άλλωστε, όπως είπε και ο Charles Pierre Monselet: «Η γαστρονομία είναι 
χαρά για διαφορετικούς ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δίνει νόημα και ουσία
στην ομορφιά».

Απολαύστε αυτό το ταξίδι με όλες τις αισθήσεις σας…!



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 
«ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 
«ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ» ιδρύθηκε το 1999 με 
αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΡΟΚ ΑΕ. Σε ένα νησί που 
υπήρξε το μεταίχμιο μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, σε ένα νησί που η γεωγραφική του 
θέση στάθηκε ευνοϊκός παράγοντας για 
την ιστορική του ανάπτυξη και προσδιόρι-
σε αποφασιστικά τη μοίρα του μέσα στους 
αιώνες, σε ένα νησί που δικαίως οι επισκέ-
πτες του αποκαλούν βασίλισσα του Ιονίου, 
σε ένα νησί που λάτρεψαν βασιλείς και 
ενέπνευσε ποιητές, μουσικούς και ζωγρά-
φους, η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, με τη δημιουργία 
σύγχρονων υπηρεσιών, διεκδικεί δυναμικά 
την υλοποίηση προγραμμάτων όσον αφο-
ρά στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
πηγών του πρωτογενούς τομέα, καθώς 
επίσης και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητος. 
Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, σεβόμενη αυτή τη θε-
ϊκή παρέμβαση, δίνει εξαιρετική σημασία 
στη προστασία και στη διατήρηση του φυ-
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Για του λόγου το αληθές, η διατήρηση και 
ανάδειξη του περιβάλλοντος πραγματοποι-
είται με παρεμβάσεις στα πλαίσια αποκα-
τάστασης και αξιοποίησης κτιρίων παρα-
δοσιακών οικισμών, παλαιών μονοπατιών, 
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με την 
προοπτική συμβολής τους στην ανάπτυξη 
της κερκυραϊκής υπαίθρου. 

Επιπροσθέτως, σαν Αναπτυξιακή Εταιρεία 
η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, έχει ήδη αναλάβει να 
στηρίξει τις τοπικές αγροτικές κοινότητες 
στην ενιαία αντιμετώπιση λύσεων, στην 
ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στον πρω-
τογενή τομέα, στη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας, στην άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στήριξης και εμψύχωσης 
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς 
επίσης και στην ανάδειξη τοπικών προϊό-
ντων.





ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

01. Κέντρο Κέρκυρας: 
Η διαδρομή σας υπόσχεται ένα ταξίδι στο ιστορικό παρελθόν, ξεκινώ-
ντας από την παλιά πόλη της Κέρκυρας που έχει ενταχθεί στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Ομορφιάς της UNESCO, το φημισμένο λιστόν και βέβαια 
τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον προστάτη του νησιού. Θα επισκεφτείτε το 
Αχίλλειο και πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς και θα εκπλαγείτε με 
τα εξαιρετικά κρασιά στην Κοιλάδα του Ρόπα και τις παραδοσιακές 
ταβέρνες. Αν είστε λάτρης της φύσης θα σας μείνουν αξέχαστοι οι 
περίπατοι στα πανέμορφα μονοπάτια της περιοχής.

02. Β. Κέρκυρα:  
Μια μαγευτική διαδρομή ξεκινώντας από την Παλαιοκαστρίτσα όπου 
θα ξεναγηθείτε με βάρκα σε κοντινές παραλίες, γαλαζοπράσινες 
σπηλιές ή θα επιδοθείτε σε θαλάσσια σπορ. Συνεχίζοντας, θα συνα-
ντήσετε το θρυλικό Αγγελόκαστρο και από τον Άγιο Στέφανο μπορείτε 
να επισκεφτείτε τα εξαιρετικής ομορφιάς Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί , 
Μαθράκι και Ερείκουσα)  Στη συνέχεια, το Σιδάρι όπου θα επισκεφτείτε 
το Canal D’ Amour και το χωρίο Νυμφές με τους φημισμένους καταρ-
ράκτες. Στην Παλιά Περίθεια θα θαυμάσετε ένα αυθεντικό βενετσιάνικο 
χωρίο ενώ προχωρώντας προς τον Παντοκράτορα με την απέραντη 
θέα θα γευτείτε αυθεντικό κυνήγι. Τέλος θα καταλήξετε στον παραδο-
σιακό οικισμό των Δουκάδων με ιστορία τεσσάρων αιώνων όπου θα 
γευματίσετε αυθεντικά παραδοσιακά Κερκυραϊκά φαγητά.

03. Ν. Κέρκυρα: 
Η διαδρομή ξεκινάει από τη Λευκίμμη, την «αρχόντισσα του νότου» την 
οποία χωρίζει το ποτάμι, όπου θα δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι. Οπωσδή-
ποτε θα επισκεφτείτε τον βιότοπο των Αλυκών με τα χιλιάδες Φλαμίν-
γκο. Οι δεκάδες παρθένες παραλίες και η λιμνοθάλασσα των Κορισ-
σίων με τους αμμόλοφους και το κεδροδάσος θα σας γοητεύσουν 
ενώ τα παραδοσιακά χωρία των Αργυράδων, του Χλομού, του Αγίου 
Ματθαίου και της Λευκίμμης θα σας ταξιδέψουν στο ενετικό παρελθόν 
της περιοχής. Στις δεκάδες ψαροταβέρνες της περιοχής θα γευτείτε 
φρέσκο ψάρι μαγειρεμένο με παλιές παραδοσιακές συνταγές. Από το 
λιμάνι της περιοχής μπορείτε να επισκεφτείτε του νησί των Παξων και 
των  Αντιπάξων. Ένα ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο σε κάθε ταξιδιώτη 
καθώς και τα δύο αυτά νησιά αποτελούν πραγματικά στολίδια του 
Ιονίου Πελάγους.



1. Βόρεια Κέρκυρα

Αφετηρία της διαδρομής είναι η Παλαιοκαστρίτσα.
Το τοπίο που διαμορφώνεται από κατάφυτους λόφους με 
ελαιώνες και κλειστούς όρμους με κρυστάλλινα νερά είναι 
μοναδικό! Επισκεφτείτε την κεντρική παραλία από όπου 
μπορείτε με βάρκα να ξεναγηθείτε στις μοναδικές σπηλιές 
και στις απομακρυσμένες παραλίες. Επιδοθείτε σε θαλάσσι-
ες δραστηριότητες ή επισκεφτείτε τη Μονή Παλαιοκαστρί-
τσας όπου λειτουργεί και Μουσείο.

Κατόπιν, κατευθυνθείτε βόρεια και αριστερά. Έπειτα από 6 
χλμ. θα συναντήσετε τους Λάκωνες, ένα γραφικό χωριό του 
18ου και 19ου αιώνα από το οποίο θα απολαύσετε υπέροχη 
θέα. Αξίζει ένας περίπατος στη Μπέλλα Βίστα με θέα 
που «κόβει την ανάσα». Αν πεινάσατε, σε εστιατόρια του 
χωριού θα βρείτε παραδοσιακά Κερκυραϊκά πιάτα. 

Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε Μπουρδέτο, 
Μπιάνκο, Σοφρίτο, Παστιτσάδα ή Γιουβέτσι. 
Συνεχίστε την πορεία σας δυτικά όπου θα 
συναντήσετε την Κρήνη και ακολουθείστε το 
στενό δρόμο μέσα στους πυκνούς ελαιώνες 
που οδηγεί στο Αγγελόκαστρο. Εδώ αξίζει να 
κάνετε μια στάση!

Αμέσως μετά τον Πρινύλα θα βρεθείτε στο χωριό Πάγοι 
που φημίζεται για τα φρούτα και το κρασί του. Περιηγηθεί-
τε στον οικισμό, θαυμάστε παλιά αρχοντικά και επισκεφτεί-
τε τις εκκλησίες με έργα ζωγράφων από τον 16ο αιώνα. 
Μπορείτε να κατεβείτε στην ομώνυμη παραλία για να 
κολυμπήσετε σε πεντακάθαρα νερά., Συνεχίστε την πορεία 
σας νοτιοδυτικά και μετά από 3,5 χλμ. θα συναντήσετε τον 
Αφιώνα που θυμίζει τα γραφικά χωριά των Δαλματικών 
Ακτών. Εδώ θα απολαύσετε εκπληκτική θέα. Ακολουθήστε 
το μονοπάτι που καταλήγει στο ιστορικό δίστομο λιμάνι του 
«Πόρτο Τιμόνε» .

Συνεχίστε βόρεια. Απολαύστε την υπέροχη θέα ώσπου να 

φτάσετε στον Αρίλλα όπου επιβάλλεται μια στάση 
στο ζυθοποιείο της περιοχής όπου θα σας κερά-
σουν φρέσκια μπύρα. 

Επόμενο σημείο της διαδρομής είναι ο Άγιος Στέφανος. 
Αμφιθεατρικά κτισμένος προσφέρει πανοραμική θέα στα 



1. Canal d’ amour  
Το Canal d’ amour βρίσκεται στη βό-
ρεια πλευρά του νησιού, στο γραφικό 
Σιδάρι και αποτελεί ένα μοναδικό γλυ-
πτό της φύσης. Η θάλασσα διαβρώνο-
ντας τα πηλώδη πετρώματα κατάφερε 
να σμιλέψει τα βράχια και να φτιάξει 
μια από τις ωραιότερες παραλίες του 
νησιού που αποτελεί πόλο έλξης των 
τουριστών. Υπόγειες σπηλιές και κατα-
γάλανα νερά συνθέτουν το τοπίο. 

Ο μύθος πως όποια ζευγάρια κολυ-
μπήσουν στα καταγάλανα νερά θα 
είναι για πάντα μαζί κρατάει ως τις μέ-
ρες μας δίνοντας έτσι άλλο ένα λόγο 
να το επισκεφθούν οι ερωτευμένοι...



2. Ιστιοδρομίες
Από τη βόρεια πλευρά του νησιού έως 
και το νότο, θα βρει κανείς ένα μεγάλο 
πλήθος από θαλάσσιες διαδρομές που 
θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο 
έμπειρους ιστιοπλόους.
Στο νησί υπάρχουν δύο σύγχρονες μα-
ρίνες έτοιμες να σας υποδεχθούν αλλά 
και ούριοι άνεμοι την μεγαλύτερη περί-
οδο του χρόνου που σας υπόσχονται ότι 
θα χαρείτε άφοβα τις ιστιοδρομίες σας.
Παραλίες με μοναδική πρόσβαση με 
σκάφος θα σας μείνουν αξέχαστες...



Διαπόντια Νησιά ενώ από εδώ 
με πλοίο μπορείτε να πάτε να 
επισκεφτείτε ή να μείνετε στα νησιά 
Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνοί. 
Σε αυτά τα τρία μικρά νησακια οι 
λάτρεις της ηρεμίας, του περιπάτου 
και του ψαρέματος θα ανακαλύ-
ψουν τον επίγειο παράδεισο.

Επιστρέφοντας από τα Διαπόντια 
Νησιά επισκεφτείται το Σιδάρι 
και Κανάλι της Αγάπης (CanalD’ 
Amour) που σύμφωνα με το θρύλο, 
όσοι κολυμπούν στα νερά του 
βρίσκουν τον αιώνιο έρωτα. 
Για φαγητό μπορείτε να επιλέξετε 
από παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι 
εστιατόρια gourmet και ψαροτα-
βέρνες.

Κατόπιν, κατευθυνθείτε νότια και 
διασχίστε τα μικρά χωριά Λιβάδι, 
Ψαθύλας, Μεσαριά για να φτάσετε 
έπειτα στον Άγιο Αθανάσιο όπου 
αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή 
Παντοκράτορος με το μοναδικό 
εργαστήρι αγιογραφίας. Ενώ στους 
Αγίους Δούλους και στην Ιερά 
Μονή της «Καμαρέλλας» όπου θα 

συναντήσετε ένα μοναδικό 
βιολογικό κτήμα με εξαιρετι-
κά τυποποιημένε προϊόντα. 

Συνεχίστε ανατολικά για να φτά-
σετε στο χωριό του Κουμ Κουάτ 
τις Νύμφες που οφείλει το όνομά 
του στο μύθο που θέλει τις νύμφες 
να λούζονται στα κρυστάλλινα 
νερά των μικρών καταρρακτών της 
περιοχής. 

Εν συνεχεία, ανηφορίστε με κατεύ-
θυνση την Αχαράβη. Απολαύστε το 
μπάνιο σας στην αμμώδη παραλία, 
μια από τις μεγαλύτερες της Κέρκυ-
ρας. Συνεχίζετε προς την Παλιά Πε-
ρίθεια, ένα αυθεντικό βενετσιάνικο 
χωριό με εξαιρετικές παραδοσιακές 

ταβέρνες. α. Συνεχίστε με νοτιοδυτι-
κή κατεύθυνση και μετά από 7 χλμ. 
θα φτάσετε στο χωριό Στρινύλα 
όπου θα απολαύσετε το καταπλη-
κτικό πανόραμα. Εκεί θα συναντή-
σετε το ναό του Παντοκράτορα και 
θα θαυμάσετε την απέραντη θέα σε 
όλο το νησί.

Θα βρείτε ταβέρνες όπου 
μπορείτε να δοκιμάσετε 
κυνήγι όπως αγριογούρουνο 
και ελάφι μαγειρεμένα με 
διάφορους τρόπους.

Κατευθυνθείτε νότια προς την 
Επαρχιακή οδό Σγουράδων – 
Προφήτη Ηλία για να συναντήσετε 
το Σπαρτύλα για έναν καφέ ή με 
υπέροχη θέα. 

Από εκεί συνεχιζοντας δυτικά 
θα συναντήσετε τα παραδοσιακά 
χωριά Σωκράκι και Σγουράδες όπου 
μπορείτε να ξεκουραστείτε και να 
γευματίσετε. Η διαδρομή συνεχίζει 
προς τον παραδοσιακό οικισμό των 
Δουκάδων με ιστορία τεσσάρων 
αιώνων. Μια βόλτα στο χωριό 
θα σας ανταμείψει αφού θα θαυμά-
σετε τα ανακαινισμένα αρχοντικά. 

Προτιμήστε κάποιο από τα ταβερ-
νάκια στην κεντρική πλατεία και 
δοκιμάστε παραδοσιακές λιχουδιές. 

Έχοντας ολοκληρώσει την επίσκεψη 
στους Δουκάδες βάλτε πλώρη για 
επιστροφή στην Παλαιοκαστρίτσα 
όπου η διαδρομή τερματίζει. 



03.
Οι καταρράκτες των Νυμφών
Στις Νυμφές, ένα όμορφο καταπράσινο 
χωριό σε ύψος 200 μ., θα βρείτε τους κα-
ταρράκτες που σύμφωνα με την μυθολογία 
λούζονταν οι Νύμφες. 



04. 
Ασκηταριό
Σύμφωνα με το μύθο, μεταξύ 5ου-6ου αιώνα μ.Χ., εδώ σε αυτό 
το σημείο ασκήτεψε ένας νεαρός μοναχός που με τη μεγάλη του 
πίστη και τη σοφία του έγινε ο λόγος για να ακολουθήσουν και 
άλλοι χριστιανοί το μοναχικό του δρόμο. Έτσι, δημιουργήθηκε 
το Ασκηταριό, ένας τόπος λατρείας που μέχρι σήμερα κρατά τη 
μαγεία του 

05. 
Γεύσεις στο πέρασμα των αιώνων. 
Χρησιμοποιώντας αγνά προϊόντα αλλά και την παράδοση αιώνων 
με βενετσιάνικες επιρροές, θα απολαύσετε ανώτερη ποιοτικά 
κουζίνα με το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα.
Παραδοσιακά φαγητά όπως το σοφρίτο, το μπουρδέτο και η 
παστιτσάδα θα σας μείνουν αξέχαστα!

04.

05.



06. 
Παλαιά πόλη
Τόπος ξεχασμένος στο χρό-
νο. Μοναδικής αρχιτεκτονι-
κής αισθητικής και μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Ουνέσκο, η παλιά πόλη 
της Κέρκυρας. Η πόλη κα-
τοικείται έως και σήμερα.

07. 
Οι αμπελώνες 
Σήμερα στο νησί  υπάρχει 
μια πλούσια παραγωγή 
σε εξαιρετικής ποιότητας 
σταφύλι με ποικιλίες που 
χρησιμοποιούνται  και ως 
επιτραπέζιο αλλά και για 
εκλεχτό κρασί.

06.

07.



2. Μέση Κέρκυρα
Αφετηρία της διαδρομής είναι η πόλη 
της Κέρκυρας που έχει ενταχθεί στα 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της Unesco. 
Περπατήστε στο ιστορικό κέντρο, 
θαυμάστε το φημισμένο Λιστόν όπου 
συγκεντρώνονται καφενεία και ταβέρ-
νες, επισκεφτείτε το παλιό και το νέο 
φρούριο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το 
Μουσείο Χαρτονομισμάτων. 
Μην παραλείψετε να κάνετε μια στάση 
για προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα 
ενώ στην πόλη θα βρείτε καταλύματα, 
εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα 
τοπικών προϊόντων και αναμνηστικών 
ειδών για τις αγορές σας, κ.α. 

Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε 
τζιτζιμπίρα και να αγοράσετε 
μαντολάτα, κουμ-κουάτ γλυκό 
ή λικέρ. Αναζητήστε επίσης τις 
περίφημες συκομαϊδες.

Βγαίνοντας από την πόλη, ακολουθήστε 
την επαρχιακή οδό Κέρκυρας – Πέλεκα 
με δυτική κατεύθυνση. 

Στην πλατεία του Άγιου Ιωάν-
νη, θα βρείτε μια παραδοσιακή 
ταβέρνα που λειτουργεί εδώ 
και 100 χρόνια. Δροσιστείτε στο 
γραφικό καφενεδάκι και πιείτε 
μια τζιτζιμπίρα κάτω από τον 
ίσκιο των πλατάνων. 
Μην παραλείψετε να σταματή-
σετε στο εργαστήριο ποτοποιίας.

Από τον Άγιο Ιωάννη κατευθυνθείτε 
νότια προς την επαρχιακή οδό Παλαι-
οκαστρίτσας – Πέλεκα για να φτάσετε 
στους Γιαννάδες όπου θα περπατήσετε 
θαυμάζοντας την εξαιρετική αρχιτεκτο-
νική των σπιτιών. Απολαύστε την εκπλη-
κτική θέα προς το λιβάδι του Ρόπα και 

τους γύρω λόφους. 

Η διαδρομή συνεχίζει νοτιοανατολικά. 
Έπειτα από 4 χλμ. θα βρεθείτε στην 
Κοιλάδα του Ρόπα, μια όμορφη πεδιά-
δα με καλλιέργειες μεταξύ των οποίων 
και αμπέλια. 

Εδώ παράγεται το εξαιρετικό 
κρασί της ποικιλίας «κακο-
τρύγης» ενώ υπάρχει κτήμα 
– οικολογικό πάρκο στο οποίο 
αξίζει να κάνετε μια στάση για 
περιήγηση. Η περιοχή αποτελεί έναν 
απέραντο βιότοπο ενώ η εξερεύνηση 
του λιβαδιού με αυτοκίνητο, ποδήλατο 
ή με τα πόδια θα σας μαγέψει! Αν είστε 
φίλος του γκολφ είστε στο κατάλληλο 
μέρος για να ασκήσετε το χόμπι σας.

Επόμενο σημείο της διαδρομής είναι ο 
Βάτος. Εδώ μπορείτε να κάνετε στάση 
σε κάποιο από τα παλιά καφενεδάκια 
του χωριού, να δοκιμάσετε Βιολογικό 
Μέλι και να επισκεφτείτε τη  σχολή για 
parapente όπου μπορείτε να κάνετε ένα 
ταξίδι στους αιθέρες και να απολαύσετε 
την Κέρκυρα από ψηλά. 

Από τον Βάτο κατευθυνθείτε ανατολικά 
στην επαρχιακή οδό Κοκκίνης – Λιβα-
διού Ρόπα με προορισμό τον Πέλεκα. 
Λίγο πριν τον οικισμό αξίζει αν επισκε-
φτείτε το επισκέψιμο οινοποιείο της 
περιοχής. Δείτε επίσης το παραδοσιακό 
ελαιοτριβείο με κινητήρια δύναμη το 
άλογο. 

Μην παραλείψετε να φτάσετε 
στην κορυφή του λόφου όπου 
υπάρχει το «Παρατηρητήριο του 
Κάιζερ» για να απολαύσετε το 
ξακουστό ηλιοβασίλεμα. 

Συνεχίστε την πορεία σας νοτιοανατο-
λικά και κινηθείτε στην επαρχιακή οδό 
Πέλεκα – Καστελλάνιων για να φτάσετε 
μετά από 9 χλμ. στους Κυνοπιάστες. 



Περιηγηθείτε στα αρχοντικά σπίτια. 

Επισκεφτείτε το Μουσείο Ελιάς που είναι 
στεγασμένο σε ένα τέλεια συντηρημένο 
ελαιοτριβείο των αρχών του 20ου αιώ-
να. Στο χωριό ψάξτε για την ταβέρνα μύθο της 
Κέρκυρας που λειτουργεί από το 1936 και μοιάζει 
εσωτερικά με μπακάλικο, θα εκπλαγείτε τόσο από 
τον διάκοσμο, όσο και από τις τοπικές λιχουδιές.

Κατόπιν, αξίζει τον κόπο να κινηθείτε προς 
το Γαστούρι και να επισκεφτείτε το φημι-
σμένο Αχίλλειον, το θρυλικό ανάκτορο που 
κτίστηκε στον κατάφυτο λόφο ως ησυχα-
στήριο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας 
Ελισάβετ. 

Πολλά σημαντικά έργα τέχνης με πιο γνωστό το 
άγαλμα του Αχιλλέα κοσμούν το εξαιρετικό αυτό 
αρχιτεκτονικό έργο το οποίο σήμερα λειτουργεί ως 
μουσείο με πολλά και σημαντικά εκθέματα. Το Αχίλ-
λειον αποτελεί προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο.

Η διαδρομή συνεχίζει βόρεια. Από τους Κυνοπιάστες 
στρίψτε δεξιά προς επαρχιακή οδό Ποντής – Μεσογ-
γής. Κατόπιν ακολουθήστε την εθνική οδό Κέρκυρας 
– Αχιλλείου για να φτάσετε μετά από σχεδόν 6 χλμ. 
στο Κανάλι. Από εκεί συνεχίστε για Κέρκυρα όπου η 
διαδρομή τερματίζει.



08. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
οικοδομήθηκε το 1840 για την κάλυ-
ψη των θρησκευτικών αναγκών 
των Άγγλων στρατιωτών που υπηρε-
τούσαν στο νησί την περίοδο εκείνη. 
Η ιδιάζουσα αρχιτεκτονική του 
τον κατατάσσει μοναδικό γιατί 
θυμίζει αρχαίο δωρικό ναό ενώ στο 
εσωτερικό του υπάρχουν σπάνιες 
αγιογραφίες.
Από το χώρο μπροστά στο ναό 
ο επισκέπτης έχει μια πανοραμική θέα 
που μένει αλησμόνητη!



09. 
Αγγελόκαστρο
Μοναδικό κάστρο της βυζα-
ντινής περιόδου και ένα από 
τα πιο καλά διατηρημένα στον 
ελλαδικό χώρο, κρατά ακόμα 
κρυμμένα τα μυστικά του χτι-
σμένο στην ψηλότερη κορυφή 
της βορειοδυτικής Κέρκυρας.
Απόρθητο αφού πολλές φορές 
προσπάθησαν να το καταλά-
βουν χωρίς όμως επιτυχία 
(ακόμα και ο θρυλικός Μπαρ-
μπαρόσα το 1537).

10. 
Παραδοσιακά αλλαντικά
Στο νησί θα βρείτε το μοναδικό 
νούμπουλο βασισμένο σε βενε-
τσιάνικη συνταγή, σαλάδο (ένα 
εκπληκτικό σαλάμι καπνιστό 
και αρωματισμένο), φουμικάδο 
και άλλα πολλά, φτιαγμένα όλα 
με  σεβασμό αλλά και γνώση.

11. 
Ποδηλατικές διαδρομές 
Ποδηλατικές διαδρομές 
σε βουνό αλλά και διπλά 
στη θάλασσα, με διαφορετικό 
επίπεδο δυσκολίας πάντα 
όμως με συνοδό τα πανέμορ-
φα τοπία και την απαράμιλλη 
φύση του νησιού.

09.

10. 

11. 



3. Νότια Κέρκυρα
Η διαδρομή ξεκινάει από τη Λευ-
κίμμη, την «αρχόντισσα του νότου» 
κτισμένη σε μια εύφορη πεδιάδα με 
ελαιώνες και αμπελώνες. Στη μέση 
του οικισμού το ποτάμι χωρίζει τη 
Λευκίμμη σε δύο μέρη. 

Από τη μια και από την άλλη 
θα βρείτε καφενεία, ταβέρνες 
και διάφορα μαγαζιά. Σταμα-
τήστε για φαγητό και δοκιμά-
στε παραδοσιακές συνταγές 
με φρέσκο ψάρι. 

Επισκεφτείτε τις εκκλησίες των 
Αγίων Αναργύρων και Αγίου 
Αρσενίου, καθώς και τη Μονή της 
Παναγίας Κεράς των Αγγέλων. Μη 
φύγετε χωρίς να περάσετε από τις 
αναστηλωμένες αποθήκες αλατιού 
(αλυκές) των Ενετών που απέχουν 
ελάχιστα από τη Λευκίμμη και αν 
είστε τυχεροί θα δείτε εκατοντάδες 
Φλαμίγκο να ξεκουράζονται για το 
μακρύ τους ταξίδι. 

Επόμενο σημείο της διαδρομής είναι 
χωρια Βιταλάδες και Περιβόλι με 
τις υπέροχες παραλίες του Γαρδέ-
νου, Μάρτα, Μέγα Χορού, Καλυβι-
ώτη και Μαραθιά όπου μπορείτε 
να απολαύσετε το μπάνιο σας, να 
γευθείται νόστιμους ψαρομεζέδες 
επίσης θα βρείτε καταλύματα για τη 
διαμονή σας. 

Συνεχίστε την πορεία σας βορει-
οδυτικά για να φτάσετε μετά από 
4 χλμ. στον παραδοσιακό οικισμό 
Αργυράδες, ένα από τα παλιότερα 
χωριά με μοναδική αρχιτεκτονική 
και χαρακτηριστικά στενά βενετσιά-
νικα καντούνια. 

Από εδώ ακολουθήστε βόρεια την 
επαρχιακή οδό για να συναντή-
σετε την περιοχή Λίνια όπου θα 

θαυμάσετε το ναό Οδηγήτριας των 
Κορισσίων και τη Μονή Παντο-
κράτορα αλλά και τον μεσαιωνικό 
πύργο του Ντούρη.
Περιηγηθείτε στη μαγευτική λίμνη 
Κορισσίων, ένα μοναδικό υγροβιό-
τοπο όπου θα παρατηρήσετε σπάνια 
πουλιά και φυτά. 

Στη λίμνη υπάρχει μεγάλος 
αριθμός ψαριών (Κέφαλοι) 
από τους οποίους οι ντόπιοι 
παρασκευάζουν ένα εκλεκτό 
είδος αυγοτάραχου το οποίο 
πρέπει να δοκιμάσετε. 

Εκει θα συναντήσετε και την φημι-
σμένη παραλία του Ίσσου όπου θα 
σας εντυπωσιάσουν οι τεράστιοι 
κόκκινοι αμμόλοφοι, που θυμί-

ζουν έρημο Σαχάρα. Θα μείνετε 
άφωνοι από τα άσπρα κρίνα 
και τα 14 διαφορετικά είδη 
ορχιδέας που φυτρώνουν 
εκεί καθώς και το μοναδικό 
δάσος από μικρούς Κέδρους.

Στη συνέχεια ανηφορίστε στο χωριό 
Χλομό, από τα πιο παλιά χωριά 
του νησιού, περιτριγυρισμένο από 
πράσινο. Στο μισό της διαδρομής, 
στη θέση «Μπόϊκου» απολαύστε τη 
μοναδική θέα. 

Σε μικρή απόσταση από τα 
Λίνια μπορείτε να επισκε-
φτείτε οικολογικό αγρόκτημα 
όπου λειτουργεί και ταβέρνα 
με καλομαγειρεμένα Κερ-
κυραϊκά πιάτα με βιολογικά 
προϊόντα (κόκορα παστιτσά-
δα, μπακαλιάρο μπιάνκο, κ.α.).

Από εκεί κατευθυνθείτε βόρεια μέχρι 
να συναντήσετε τα Βραγκανιώτικα 



12.

13.

12. 
Ελαιώνες
Το νησί καλύπτεται στην 
μεγαλύτερη του έκταση 
από ελιές 400 ετών και 
αποτελεί ένα ιδιαίτερου 
κάλλους προορισμό για 
όσους θέλουν να περπα-
τήσουν και να γνωρίσουν 
από κοντά αυτή την 
πλευρά της Κέρκυρας. 

13. 
Θαλάσσια σπορ
Με μια ακτογραμμή 
πολλών χιλιομέτρων και 
με απεριόριστες επιλογές 
τόσο προς το Ιόνιο όσο 
και προς την Αδριατική, οι 
λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ θα δυσκολευτούν να 
επιλέξουν παραλία για να 
ασχοληθούν με το αγαπη-
μένο τους άθλημα.



και τα Χλομωτιαννά όπου αξιόλογο μνημείο είναι η εκκλη-
σία της Αγίας Παρασκευής κτισμένη το 1699. Σταματήστε 
σε κάποιον από τους φούρνους στην πορεία της διαδρομής 
για να αγοράσετε τοπικά εδέσματα. 
Από τα Βραγκανιώτικα κινηθείτε προς το γραφικό παρα-
δοσιακό Άγιο Ματθαίο που περικλείεται από ένα τεράστιο 
δάσος με βελανιδιές και άγριες ελιές. Σταματήστε και 
απολαύστε τη θέα στην καταπράσινη ύπαιθρο. 

Ακολουθήστε το λίθινο δρομάκι που θα σας οδηγήσει στην 
εγκαταλελειμένη Μονή Παντοκράτορα στην κορυφή του 
λόφου όπου θα δείτε και την σπηλιά «Τρύπα του Πελάου» 
που σύμφωνα με την παράδοση επικοινωνεί με τη θάλασσα. 
Ακόμη, επισκεφτείτε το ενετικό φρούριο του Γαρδικίου 
σε κοντινή απόσταση. Στον οικισμό θα βρείτε μοναδικές 
παραλίες όπως αυτή του Χαλικούνα, ταβέρνες για ένα 
απολαυστικό ταξίδι στην Κερκυραϊκή κουζίνα, αλλά και 
καταλύματα εάν θέλετε να διανυκτερεύσετε. 

Επιστρέψτε πίσω με κατεύθυνση τη Μεσογγή παλιό ψαρο-
χώρι και διεθνές τουριστικό θέρετρο που διαθέτει όλων 
των ειδών τις τουριστικές υποδομές. 

Η διαδρομή συνεχίζει παραλιακά προς την 
Μπούκαρη και το όμορφο ψαροχώρι του Πε-
τριτή, που πρέπει να κάνετε στάση για φαγητό, 
καθώς η περιοχή φημίζεται για τις καλές ψαρο-
ταβέρνες της. 

Από τον Πετριτή προχωρήστε νότια προς το Περιβόλι και 
από εκεί συνεχίστε ανατολικά για να καταλήξετε στη Λευ-
κίμμη. Από το λιμάνι της Λευκίμμης μπορείτε με πλοίο να 
πάτε στο νησί των Παξών. 

Οι  Παξοί και οι Αντίπαξοι με το μοναδικό καταπράσινο 
περιβάλλον, τα γραφικά λιμανάκια τους, παραδοσιακούς 
οικισμούς καθώς και οι μοναδικές σε ομορφιά θαλάσσιες 
σπηλιές της Δυτικής ακτής αποτελούν κέντρο αναφοράς 
για το  θαλάσσιο τουρισμό της Αδριατικής και του Ιονίου. 
Μια περιήγηση στα γραφικά χωριά του Γαϊου, της Λάκκας 
και του Λογγού θα σας μείνει αξέχαστη. Γευτείτε μοναδικές 
θαλάσσιες λιχουδιές στις δεκάδες ψαροταβέρνες και ψωνί-
στε τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που παράγονται. 



14.

15.

16.

14.
Υδροβιότοποι
Ένας υδροβιότοπος που θα σας μα-
γέψει με την ξεχωριστή ομορφιά του 
είναι η Λίμνη Κορισσίων. Διασχίζοντας 
μια ξύλινη γεφυρούλα θα οδηγηθείτε 
σε ένα πανέμορφο δασος με έλατα και 
κέδρους και θα  ανακαλύψετε 14 σπά-
νια είδη ορχιδέας και λευκά κρίνα.  

15.
Παξοί
Νότια της Κέρκυρας οι γραφικοί 
Παξοί, ένα μικρό νησάκι που θα 
σας γοητεύσει με τις δαντελωτές 
ακρογιαλιές και τις θαλάσσιες σπηλιές 
του. 

16.
Η φιλοσοφία του να είσαι ψαράς
Μπορείτε να βρείτε άφθονο ψάρι, 
πάντοτε φρέσκο και ανάλογα με 
το τι επιθυμείτε, μαγειρεμένο με 
παραδοσιακή συνταγή έως και 
γκουρμέ.
Πλησιάστε τις ψαρόβαρκες που  
δένουν στο λιμανάκι, μιλήστε με 
τους ψαράδες και μάθετε από τους 
ίδιους πόσο αγαπούν την θάλασσα 
και τι σημαίνει να είσαι ψαράς και μην 
διστάσετε, ζητήστε μια βόλτα με την 
τράτα... 
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