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УВОД 
 

 

Крф је једно од најпопуларнијих грчких острва у Јонском мору. Ово острво сунца и 

цвећа са правом носи назив „смарагдно острво“. Захваљујући повољној клими, острво је 

богато четинарским шумама, маслинама, тропским цвећем. Зеленије је од осталих острва 

па га називају и „Зеленим острвом“. Има преко 2000 000 стабала маслина,чије је гајење пре 

експанзије туризма било основно занимање мештана. Синоним острва су невероватно лепе 

плаже, бујна вегетација, маслине,зачини и гостољубиви мештани. Острво је права ризница 

културног, историјског и археолошког богатства. Његову богату историју спомиње Хомер 

у својој Одисеји, враћајући се из тројанског рата,Одисеј је своје лутање моримазавршио 

баш на Крфу.   Истоимени главни град острва један је од најлепших градова у Грчкој. Град 

Крф или Керкира на грчком,препун је зеленила, дивних тргова, уских уличица у којима 

преовлађује венецијанска и енглеска архитектура. Због своје лепоте на списку светске 

културне баштине УНЕСКО-а. Град Крф  познат је по тврђавама и старом граду смештеним 

између њих, Српској кући и цркви св. Спиридона.   

Острво Крф је било прво међу острвима које је почело са развојем туризма и данас 

има све што би његови посетиоци могли пожелети. 
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1. ХЕЛЕНСКА РЕПУБЛИКА 
 

Грчка, или званично Хеленска република, налази се на југоистоку Европе и југу Балканског 

полуострва. Има повољан географски положај јер се налази на раскршћу између Европе, Азије и 

Африке. Граничи се са Албанијом на северозападу, Македонијом и Бугарском на северу и Турском 

на североистоку.  Са својом површином од 132.000 km2, највећа је држава на Балканском полуострву 

и на 97.месу у свету. Поред континенталног дела, Грчка обухвата и више од  3100 острва од чега је 

210 насељено. Острва заузимају око 15% површине , највећа и најзначајнија Крит, Евбеја, Лезбос, 

Родос и Крф. Обала је јако разуђена са дужином од 13.676km. Рељеф је углавном планински, а 

највиши врх је планина Олимп са надморском висином 2.917m.1  

Према подацима са пописа из 2011.године, Грчка је имала нешто мање од 11.000.000 

становника. Око половине становника живи у Атини, која је такође и главни град Грчке, Солуну и 

Патри. Око 95%  становништва су етнички Грци, најбројнија национална мањина су Албанци са 

уделом у укупној популацији око 4%. Службени језик је грчки.2  

 

Слика број 1: Карта Грчке Слика број 2: Грчка застава 

 

 

 

 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr 

 

Извор: http://www.znanje.org/i/i29/09iv03/09iv0321/Greece.jpg  

 

                                                           
1 Натек К., Натек Д., 2000.,Државе света, Младинска књига, стр.58 
2 https://sr.wikipedia.org/sr  

 

https://sr.wikipedia.org/sr
http://www.znanje.org/i/i29/09iv03/09iv0321/Greece.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr


5 
 

Потапање Егејског копна претворило је Грчку у једну од најразуђенијих земаља у свету. Она 

укључује у свој састав око 100 острва која заједно чине једну петину површине државе. Дубоко 

продирање мора у копно изделило је полуострво Пелопонез на југу од Халкидикија на северу. 

Грчка представља пример државе окренуте ка мор,које за њен живот има велики заначај.3 

 

 

2. ТУРИЗАМ ГРЧКЕ 
 

Туризам је значајна делатност због запошљавања и прилива девизних средстава. Грчку је 

2003.године посетило више од 14 милиона страних туриста,по чему је се нашла на 15.месту у свету. 

После 1980.године, држава подстиче развој туризма изван летње туристичке сезоне, луксузни 

туризам, као што је изградња марина. Главни туристички центри су Атина, Крит,Родос и Крф.  

 

 

2.1. Туристичке регије Грчке 
 

Унутрашњост Грчке нема веће туристичко значење, тако да су главне туристичке регије Грчке 

везане за обалски појас и острва. Овде спадају: Атичка, Пелопонеска, Критска, Спорадско - 

Кикладска, Крфска и Халкидичка регија.4 

 

 

2.2. Крфска туристичка регија 

 

Крфска регија представља најшумовитији и најзеленији део Грчке ,која је изложена влажним 

западним ветровима ,због чега прима велику количину падавина.Климатске погодности за развој 

туризма на Крфу, огледају се у томе сто је он лети пријатнији и свежији од осталих јонских острва, 

док је зими топао и зелен. Крф се пре других грчких регија афирмисао као зимовалиште. О његовој 

репутацији зимско-туристичке регије, сведочи податак да је на њему аустријска царица Елизабета 

својевремено саградила дворац.Како је западна страна Крфа на удару ветрова са мора, оба 

туристички значајна места, Крф и Лефкими, лоцирана су на источној страни  острва која је 

релативно тиха и ниска.  

 

                                                           
3 Ђурић В., 1965, Економска регионална географија Света,Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 

Републике Србије, Београд,стр.286 
4 Јовичић, Д.,2000, Туристичке регије света, Тон плус, Београд, стр.214 
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3. ОСТРВО КРФ 
 

 

Острво Крф представља врата за доласке из Европе. Крф,је друго по величини од седам јонских 

острва. Налази се у Јонском мору, пред уласком у Отранска врата, са западне стране Грчке. Крф је 

најшумовитије острво Грчке због утицаја западних ветрова.5 

Према грчкој митологији, острво је добло име по ћерки речног бога Асопа, нимфи Керкири. 

Према миту, Посејдон се заљубио у прелепу нимфу Керкиру. Посејдон је отео Керкиру и одвео на 

до тада неименованом острву, које је касније добило име по њој.  Друга претпоставка о пореклу 

имена взана је за превод назива на грчки, где он значи „Гребен пун врхова“. 

     

 Слика број 3: Карта Крфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corfu_topographic_map-en.svg  

                                                           
5  Плавша Ј.,2008, Туристичке регије света, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад,стр.174 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corfu_topographic_map-en.svg
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4. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

КРФА 

 

4.1. Географски положај Крфа 
 

Крф се налази на крањем северозападу Грчке у Јонском мору. Северније од Крфа налази се 

албанска обала. Крф је много ближи албанској обали око 3km,него обали Епира (око 15km). Јужно 

од Крфа, налазе се друга Јонска острва,најближа су му Паксос и Антипаксос.   

Површина острва је 592,9 km2. Острво је издужено у правцу север-југ око 64km, док је највећа 

ширина око 32km.  Највећу ширина је у његовом северном делу, према југу се сужава. Обале имају 

укупну дужину од 217km. Између острва и обала Епира,налазе се “крфске воде“.  

Познати заливи: Ипсос, Гарица, Лагуна Халикиопоулоу у којој се налази Мишје острво. Око 

Крфа се налазе још неколико мањих . Најпознатија су : Острво Лазарето , острво Видо и  Мишије 

острво. У подножју планинских ланаца, смештена је Ропо долина као и котлина Левмис на југу, у 

којој се налази и лагуна Корисион.  

 

 

4.2. Геолошка грађа 
 

 

У геолошком погледу,острво је слично копну које се налази преко пута њега, чији је део некада 

и био,пре одвајања услед серије тектонских покрета. Острво се на северу шири према острву 

Диапонти и на југу ка острвима Пакси и Антипакси.  

Крф је изграђен од кредних и јурских кречњака,који у северном и североисточном делу острва 

стварају узвишења. Међу њима се истиче Пантократор (906m), уједно је и највиши врх Крфа. У 

осталим деловима основа је прекривена лапором и плиоценским пешчарима. Долине у 

унутрашњости су заправо остаци некадашњих језера.6 

 

 

4.3. Климтске карактеристике Крфа 
 

Клима Крфа је медитеранска,са благим и кишним зимама,врућими сунчаним летима. Просечна 

температура јануара износи 9,5°С ,док је августа 25°С. Посебност Крфа је већа влажност и  количина 

падавина око 1200mm. У обалним деловима количина падавина је око 800mm ,док према 

                                                           
6 Поморска ециклопедија,1978, Југословенски лексикографски завод, Загреб, стр.526 
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унутрашњости острва расте.Због тога се у поређењу са осталим деловима Грчке ,Крф истиче по 

својој бујној вегетацији. Крф је познат под називом  „Зелено острво“ због своје бујне вегетације.  

 

Табела број1: Средње месечне температуре 

Извор: http://www.climatestotravel.com/climate/greece/corfu  

Зими,од децембра до марта, зима је прилично слаба, минимална температура у децембру је 7°С, док 

је у јануару 5°С, фебруару 6°С и марту 7°С. Највећа количина падавина је у децембру и јануару и 

до 1200mm.  

Пролеће је од средине марта до маја. У овом периоду,кише су интензивније  у почетку, затим се 

постепено смањују и престају,па их замењује лепо време. 

Лето,од јуна до августа је топло и сунчано. Максимална температура у јуну је 28°С , јулу 31°С и 

авгусу 31°С.  

Јесен,од септембра до новембра, је блага и кишовита. 

Температура мора на Крфу је довољно топла за пливање од јула до септембра месеца. 

 

Табела број2: Температура мора 

Крф Јан Феб Март Апр Мај Јун Јул Авг Септ Окт Нов Дец 

Море°С 15 14 14 15 18 22 24 25 24 22 19 16 

http://www.climatestotravel.com/climate/greece/corfu  

Крф нема пуно река које су од значаја. Од честих и јаких зимских киша, знају да набујају потоци : 

Месонги, Егалопотамос, Тигопотамос, Гастури и друге. 

 

4.4. Биогеографске карактеристике  

 

4.4.1. Флора и фауна 

 

Крф, Пакси и Диапонтиа имају најбогатију флору од свих медитеранских острва и представљају 

прави рај природног богатства. Њихово природно окружење обухвата 6.000 ретких врста дивљег 

цвећа, 55 врста дивље орхидеје и неколико врста ароматичних и лековитих биљака. 

Флора и фауна су богате и разноврсе захваљујући влажној  и топлој клими, честим падавинама, 

геолошким условима и географском положају Крфа,због којег се на острву сусрећу биљне врсте из 

и из Европе и Африке.7 

                                                           
7 http://www.visitgreece.gr/en/nature/flora/flora_corfu  

Крф Јан Феб Март Апр Мај Јун Јул Авг Септ Окт Нов Дец 

Мин °С 5 6 7 9 13 16 18 19 17 13 10 7 

Макс 

°С 

14 14 16 19 24 28 31 31 28 23 19 15 

http://www.climatestotravel.com/climate/greece/corfu
http://www.climatestotravel.com/climate/greece/corfu
http://www.visitgreece.gr/en/nature/flora/flora_corfu
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Током пролећа острва изгледају као огромни вртови пуни цвећа. Овај период у години је идеалан 

за шетње на богатој путањи острва.Средином фебруара цвета прва дивља орхидеја (lat.Barlia 

robertiana), док почетком пролећа природу преплављује лековита камилица. У јесен се могу видети 

дивље цикламе, лјубичице Виола одората,зумбули (lat.Narcissus tazetta) , ириси (lat.Iris Unicularis), 

кринови (lat. Sternbergia lutea) и шафран (lat. Crocus bovles). 

Од пешчаних обала с криновима (lat. Pancratium maritimum) до пукотина у стенама на стрмим 

падинама Пантократораса, Крф нуди природњацима и љубитељима цвећа разноврсне лепе и ретке 

биљке које се не могу пронаћи ни на једном другом медитеранском острву .8 

На фауну Крфа не утичу само климатски услови и услови земљишта,већи људски фактор. Још у 

доба млетачке владавине улагало се у засаде стабала маслина као и прелазак са узгоја дивљих 

маслина на обраду питомих врста. Такође,био је  значајан и узгој винове лозе. Маслина ипак 

преовладава међу биљним врстама острва. Непрегледни маслињаци дуговечних маслина са високим 

стаблима распрострањени су на целом острву. Велики број чемпреса, стабала урми као и жбуња, 

доприносе раскошном изгледу предела.  

Обрадиве површине представљају 65%укупне површине острва.  Засади  који  покривају  59%  

обрадиве  површине  чине : Малине, агруми, воћњаци и  винова лоза. 

У  средини  пуној  зеленила  као што је ова, заступљен је  велики  број разнобојних лептира. 

Врста лептира коју  најчешће   срећемо   током   летњих   месеци  је  (lat.Scarce swallowtail). 

Kада  е  реч  о  богатој  фауни,  морамо  поменути морску   корњачу  (lat. Mayremys  caspica) кoja  

се  сматра ретком врстом али и  тропског гуштера  Laudakia stellio - Agama  stellio који  је  једини   

представник  врсте тропског гуштера  у  Европи  и   спада  у заштићене  врсте (слика број:4  ) .9 

 

Слика број 4: Тропски гуштер (Laudakia stellio - Agama stellio) 

 

Извор: http://www.iucnredlist.org/details/157247/0  

 

                                                           
8 http://www.agiosgeorgios.co.uk 
9 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
 

http://www.iucnredlist.org/details/157247/0
http://www.agiosgeorgios.co.uk/
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 На крају треба споменути и видру (lat. Lutra lutra)  ,  која живи на обалама планинских река и језера 

и то искључиво тамо где је вода изузетно чиста. У Грчкој је настањена један од најбројнијих  и   

породица видри у целој Европској  Унији (Слика број: 5 ). Једна  издвојена  породица видри 

настањена је на Kрфу,  у близини језера Антиниоти. Видра је истребљена  из већине природних  

станиста. Како ова животињска врста представља битан показатељ чистоће воде, строго је 

заштићена у свим земљама Европске Уније.10 

 

Слика број  5: Видра (Лат. Lutra lutra ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: https://corfudiary.com/corfu-fauna/ 

 

5. ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 

5.1. СТАНОВНИШТВО КРФА 

 

Општина града Крф данас има око 40000 становника, од чега у граду живи око 75%. 

Становништво представљају углавном етнички Грци, мада има и досељеника (туриста и 

радника у туристичкој привреди). Број становника посебно нараста лети, када у граду 

борави на хиљаде туриста, међу њима и много Срба.  

Према попису из 2001.године,острво Крф је насељавало 113.000 становника. Просечна 

густина насељености била је 195,16 стан/km2.11 

Више од 90% стновништва је грчког порекла, остатак углавном чине досељни европљани. 

                                                           
10 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
11 https://sr.wikipedia.org/sr  

https://corfudiary.com/corfu-fauna/
https://sr.wikipedia.org/sr
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5.2. ИСТОРИЈА КРФА 
 

 

5.2.1. Имена острва Крф 

 

 

Макрис: по дугуљастом облику које острво има; 

Дрепанон (Дрепани): по сличности острва са обликом српа; 

Схериа: 1. Јер је богиња Деметра молила Посејдона да заустави пресушивање реке како се 

острво не би спојило са копном; 2. Од речи „схерос“ која значи обала, приобаље. У складу 

са овим тумачењем, Схериа је спојена обала; 

Керкира: потиче из једне легенде о нимфи Керкири. Керкира је била ћерка реке Асоп, 

Посејдонова љубав, коју је донела на острво и по њој назвала оствро. Из њихове љубави 

изродио се Феакон, родоначелник Феачана, по чему је острво познато и као „Острво 

Феачана“; 

Корифо (у византијском периоду): Овај назив потиче од Акропоља који има два врха, коме 

се налазио испред места на ком се налази данашљи град. 

Од назива Корифо настао је латински назив Corfou и Corfu, неправилан изговор латинске 

речи Golfo, по којем је Крф остао познат и дан данас. 

 

 

 

5.2.2. Митологија 

 
         

Апологије Рођанин у епу Аргонаутика, наводи да је Крф био успутна станица Јасона 

и Аргонаута у повратку са експедиције, заједно са златним руном и Медејом. Још у еповима 

о Одисеју спомиње се име острва Схериа. Према Хомеру, Одисеј се, након што је умакао 

Калипси, налазио на путу за повратак на Итаку. Међутим, бог мора Посејдон који је био у 

свађи са Одисејем, угледавши брод претворио га је у стену. Одисеја су таласи избацили на 

обале Схерије, где се налазило краљевство Феачана, госољубивог народа којим је владао 

краљ Алкиноос. Краљева ћерка, Нависка повела је са собом слушкиње и отишла до обале 

да опере одећу. Ту на обали спавао је исцрпљениОдисеј. Девојке су певале, играле, а љихови 

гласови пробудили су Одисеја. Не откривши свој идентитет, спријатељио се са њима те су 

га повеле у палату, а зградама, лукама као и дивном граду у који је примљен са свим 

почастима дивио се због посебне лепоте. Док је у палати слушао једног рапсода како пева 

о подвизима Тројанског рата, осетио је потребу да открије ко је и након што је Феачанима 

препричао своје догодовштине, кренуо је на пут назад. Према миту, Мишје острво 

представља брод који је Посејдон претворио у стену. Међутим, није једино које претендује 

на ову легенду. За још једно острвце које се налази у близини Палеокастрице такође се 

сматра да је био Одисејев брод. Обала Ермонон, која се налази на западном делу острва, 

према Хомеровим предањима представља место на којем је Нависка срела Одисеја. 
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5.2.3. Праисторија 

 

 
 

 Први насељеници 40.000-735. П.н.е. 

 

 

         Положај Крфа, богатство и активност његовог становништва учинили су га још у 

периоду  праисторије центром науке и трговине. Такође, према Хомеровим описима и 

описима других античких писаца, острво и праисторијски град достигли су период врхунца 

много пре него што се одиграо Тројански рат. Археолошка налазишта у једној пећини на 

брду Агиос Матеос, близу византијске тврђаве Гардики, потврђују постојање становника 

још из Палеолита (70.000-40.000. п.н.е.). На северној страни острва, у месту Сидари, 

пронађени су остаци стамбених јединица још из неолита, а у подручју Кефали, Афиона и 

Ермонес откривени су објекти за становања из другог века п.н.е. (Бакарно доба). 

         Прва сазнања о насељавању Грка на подручје острва везана су за досељавање 

еритрејаца из Еубеје, у периоду између 775-750. п.н.е., док су пре тога на острву била 

насељена илирска племена. 

        

 Негде око 734. године п.н.е. Коринћани су населили Крф, полуострво Канони. 

Владавина коринтског освајача Херикратиса била је плодоносна и острву је подарила сјај и 

богатство. Крфљани су заједно са Коринћанима основали насеобине у граду Епидамносу 

(данашњи Драч, Албанија), увели новац у уипотребу и ширили свој културолошки утицај. 

Међутим, између Коринићана и Крфљана дошло је до размирица које су се на крају 

завршиле оружаним сукобом. Битка која се између њих одиграла 664. године п.н.е. је 

најстарија позната битка међу свим сукобима у античкој Грчкој. Из те битке Крфљани су 

изашли као победници и преузели коринтску флоту. Недуго после тога, поново су се борили 

са Коринћанима, овог пута заједнички у походу на Сикелију, како би помогли 

Сиракужанима у борби против тиранина Хипокрта из Геле. У тим годинама Крф је изградио 

толико значајну флоту коју тадашњи свет још није видео. Током Грчко-персијских ратова 

Крф се сматрао другом по величини поморском силом у Грчкој. У поморској бици код 

Сламине (480. године п.н.е.) 60 крфских бродова није учествовало у борби због неповољних 

временских услова.12 

         

 Неколико година касније, у крфској насеобини Епидамнос избио је грађански рат. 

Народ који се подигао против олигарха тражио је подршку од своје престонице.Крфљани 

су одбили да их подрже и становници Епидамноса окренули су се Коринту. Коринћани су 

искористили прилику и послали један свој гарнизон као подршку. Крфљани су им због тога 

замерили и захтевали од становника Епидамноса да отерају коринтски гарнизон. Како нису 

пристали на овај услов, Крфљани су са великим снагама опколили град. Коринћани су 

потом послали своју флоту која се са крфском сукобила у поморској бици код Акцијума. Из 

битке су као победници изашли Крфљани. Међутим, Коринћани нису поклекли већ су 

                                                           
12 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
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послали нову флоту, док су Крфљани затражили помоћ од Атињана који су се одазвали са 

10 тријара (старински грчки брод са три реда весала). Битка се завршила победом Крфљана. 

Уплитање Атине у овај сукоб био је један од главних повода за избијање Пелопонеског рата. 

       

 

  Током Пелопонеског рата Атињани су тражили од Крфљана да ратују на њиховој 

страни, што су и прихватили. Ратовали су заједно само током првих година јер је касније на 

Крфу ддошло до међусобних сукоба када су ојачали олигарси, који су били на страни 

Пелопонежана против крфских демократа. По окончању Пелопонеског рата Крф је изгубио 

на хиљаде мушкараца. Упркос свему овоме, неколико година касније Крфљани су 

наставили живот у миру и започели један продуктивнији живот. Међутим, 375. године п.н.е. 

Лакадемоњани су извршили напад на Крф. Захваљујући Атињанима, Крфљани су ипак 

успели да избегну опасност. Нови владар острва постао је Пир, који их је проморао да му 

се придруже у походу на Сикелију. Након неуспеха Пировог похода, Крф је поново 

повратио свој мир и стекао независност. 

 

 

 

 

 

 Римски период 229. године п.н.е.-337. године н.е. 

 

        

 

 И док се отварају путеви ка периоду успона, разни северни суседи Илирије као и 

пирати са различитих страна Средоземног мора, су неколико пута нападали острво. Затим 

је илирска краљица Теута са великом војском опколила острво. Исцрпљени острвљани на 

крају су посустали и предали се 229. године п.н.е. Последње наде полагали су у Римљане. 

Обратили су се Риму и затражили његову заштиту. Римљани су се одмах одазвали и послали 

свог конзула Гнеја Фулвија Центумала, ком је пошло за руком да ослободи острво. Убрзо 

након тога Крфљани су заједно ратовали са својим новим пријатељима и тако дошли до 

аутономије истовремено остваривши право за посављање свог врховног владара острва. 

337. године н.е. Римско царство је по први пут подељено на источни и западни део, а Крф 

је припао Западном Римском царству. Међутим, до коначне поделе царства дошло је 395. 

године н.е. када је Крф припојен Источној Римској држави.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
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 Византијски период 33. године н.е.-1204. године н.е. 

 

 

      

 Током византијског периода Крф није успео да поврати своју стару снагу и животни 

сјај. Читаве инвазије варвара и пирата су свако мало нападале и пустошиле острво.  

       Један од најзначајнијих догађаја је долазак хришћанства на острво у 10. Веку н.е. 

које су ширили апостоли јасон и Сосипатер, и од тада се у народу поштују и празнују. 

       Вандали под вођством Гејсериха су 450. године н.е. у неколико наврата нападали 

острво, рушили све пред собом, успели да заузму град а касније обале острва и изолована 

насеља. Велизар, војсковођа Јустинијана I, Крф је начинио својом војном базом и одатле 

организовао походе против Вандала из Африке и Гота из Италије. Међутим, док се Велизар 

припремао за свој поход на Исток, Готи који су већ заузели Италију, напали су и уништили 

Крф, а потом натавили да пустоше и остале грчке области. Крфљани су за кратко време 

успели да залече ране и уложе још један напор ка обнови. Такође су често Византијцима 

притицали у помоћ у разним војним походима. 

        Почетком 11. века Норманди су намеравали да острво учине својом базом за ширење 

ка истоку. Крфљани су се побунили против њихове намере али су Норманди силовито 

угушили побуну поразивши и византијску и венецијанску флоту које су се умешале у сукоб. 

Године 1147. византијски цар Малојло Комнин, који је као помоћ у борби имао 

венецијанску флоту, опколио је Крф, успео да заузме острво и ослободи га од Нормана. 

Четири године касније, на острво се пристанила велика крсташка флота, четвртог крсташког 

похода, која је такође допринела рушењу и уништавању острва. 

 

 

 Латини, анжујска владавина и млетачка владавина 1204-1797. година 

 

        

 Када су 1204. године Латини заузели Константинопољ (данашњи Истанбул), 

приликом поделе грчких области Крф је потпао под власт Венеције, односно Млетачке 

републике. Венецијанци су већ тада почели да шире свој утицај на острву. 

         Грци из Епирске деспотовине су на челу са Михајлом I Анђелом Дуком (Михајло I 

Комнин) 1214. године запосели Крф а становништво острва их  је прихватило са 

одушевљењем. Крфском народу и њиховом културном наслеђу враћене су старе 

привилегије. Локално предање каже да је тврђава Ангелокастро, коју је изградио Михајло I 

Анђео Дука, на западном делу острва имала велику улогу у одбрани од упада гусара из 

Ђенове. 

        У годинама наследника владара Епирске деспотовине, очуване су привилегије 

Крфљана, а нарочито њихове цркве, која је призната као једна од 12 митрополија на грчком 

простору. Након распада Солунског краљевства, Мануило II поново је основао Епирску 

деспотовину којој је припојен и Крф (1236). Владавина Епирске деспотовине окончана је 

1258. године када је Михајло II Дука, Крф предао свом зету манфреду, краљу Сицилије. 

Касније је острво прешло у руке Карла I Анжујског, (краља Сицилије и Напуља) и наредних 

скоро 120 година (1267-1386) трајала је Анжујска владавина. За његове владавине Крфљани 

су прошли кроз много мука. Карло I, одличан војсковођа и фанатични противник 

православља и хеленства, покушавао је на Крфу да промени све што је имало везе са 
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црквом, администрацијом, опорезивањем, као и да спроведе општу латинизацију и на све 

начине промени етничку свест. То му никада није пошло за руком јер је наилазио како на 

отпор народа тако и цркве. 

          Након много тешкоћа, Млечани су поново заузели власт над острвом и остали на 

Крфу више од 4 века (1386-1797). Током овог раздобља, становништво острва је успело да 

се асимилује и покупи оно најбоље из традиције и организације Млечана. 

         Значајан утицај на даљи развој економије Крфа имао је узгој маслине, који су Млечани 

заштитили веома строгим законима, уз систем казни и подстицаја. Све ово је имало за циљ 

снадбевање Венеције уљем, а за последицу је имало занемаривање осталих пољо 

привредних култура. 

 

 

 Управљање Крфом од стране Млечана 

 

 

          Начин управљања острвом заснован је на организацији аристократског уређења 

Венеције. Врховне позиције у власти биле су у рукама представника Млечана, док су јавни 

послови били уступљени крфским племићима. Становништво је било подељено на три 

слоја, племиће (Нобили), гарђанство (Цивили) и народ (Пополари). Образовање народа 

било је у рукама свештених лица у манастирима, док су имућни слојеви имали образовање 

на универзитетима у Италији. 

         Млетачка владавина заслужна је за то што је Крф једини део Грчке државе који никада 

није потпао под турску власт и њен утицај. Одсуство Турака са ових простора, у свим 

сегментима активности острвљана (архиктетури, урбанизму, књижевности, музици, начину 

живота) је изузетно прометно, тако да можемо рећи да је Крф једини „европски“ део Грчке. 

Млечани на Крфу нису за собом оставили велики број споменика и утврђења. Осим две 

палате, старог позоришта (данашња зграда општине) и неколико звоника у руралним 

деловима острва, нема других здања грађених у стилу италијанске Ренесансе и 

заоставштина млетачке владавине.14 

 

 

 

 Француска владавина 1797-1799. године 

 

 

 

        Када је Наполеон Бонапарта коначно освојио Венецију, послао је свог стратега 

Знадилија да заузме Крф. Потисивањем Кампоформијског мира, призната је француска 

владавина над Јонским острвима. Француске демократе спалиле су велики градски трг Libro 

d’ Oro (на ком су се окупљали племићи) и на месту пожара симболично су засадили дрво 

ослобођења. 

       Народ Крфа са великим одушевљењем дочекао је Французе, верујући у оно што је 

прокламовала Француска револуција и надајући се да ће Наполеон помоћи Грчкој и 

ослободити је. Французи су 1798. године донели и пустили у рад прву грчку штампарију. 

 

                                                           
14 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
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 Јонска држава-Руси и Турци 1799-1814. године 

 

 

            

Остале велике силе тог периода (Енглеска, Русија, Турска) нису благонаколно 

гледале на француско запоседање Јонских острва. Руско-турска флота је 1799. године 

ослободила острво. 21. Марта 1800. године Русија и Турска су потписале Конвенцију у 

складу са којом су острва Јонског мора образовала Републику Седам острва, коју су 

признале и европске силе. 

           

  Током овог периода, образовање се систематски  уређује, оснива се јавна 

библиотека и издају се прва дела Мустоксидиса о историји Крфа. 

            Република Седам острва одржала се до 1807. године. Од те године и по потписивању 

споразума о Тилзитском миру, почео је нови период француске владавине на острву. Седам 

наредних година Крфљани су сложно живели са французима. Французи су унапредили 

економски и друштвени живот, али су углавном били фокусирани на локалну економију и 

јавно образовање.  

 

 

 

 

 

 Аутономија Републике Седам острва 

 

 

 

            24. априла 1799. године представник руске морске ескадриле ушаков, потписао је 

заједно са турским поморским вођом споразум којим су сва јонска острва уједињена у једну 

грчку независну Републику. Образована је влада-веће стараца са представницима свих 

острва републике. Устав нове државе није се разликовао много од оног који је био на снази 

за владавине Млечана, пошто је исти саставио истакнути Млечанин Ангело Орио 

(становник Лефкаде). Био је то Устав који је изгласан без великих измена од стране Већа 

стараца. Републику Седам острва су као независну признале све велике стране силе тог 

периода као и њихови страни представници. Једина обавеза коју је новооформљена држава 

имала било је плаћање вазалског пореза Турској, као и да на државној застави буду 

представљени полумесец и звезда. Другу обавезу према Турској никада нису испоштовали. 

На застави, на азурно плавој позадини налазио се лав Светог Марка који у предњој десној 

шапи држи Јеванђеље на којем је крст и седам стрела увезаних лентом, на којој је утиснута 

година 1800-та, година оснивања нове државе. 
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 Јонска Академија 1808. године 

 

 

 

          Током периода нове француске владавине улагани су напори за унапређење 

образовања. Годину дана након њиховог запоседања острва, група крфских интелектуалаца 

у сарадњи са угледним Французима, одлучила је да оснује научну институцију коју су 

назвали Јонска Академија. Након доласка Донзелота, Јонска Академија је и званично 

призната од стране француске државе , а потом су оформљена још три одсека: физичко-

математички, одсек за етику и естетику и филолошко-уметнички. Академија је 

предтсављала један покрет који није имао велики значај за широке народне масе, али је 

значајно допринео уздизању острва на европски ниво. 

 

 

 

 Британски период 1814-1864. године Ослобођење од Турака 

 

 

 

          Након Наполеоновог пада, претендовање на Јонска острва показале су Аустрија и 

Британија. Штићеник руског цара на Крфу, Јоанис Каподистријас, ангажовао се по овом 

питању како би се пронашло најбоље могуће решење. Као исход, 1815. године у Паризу је 

потписан споразум представника Британије, Русије, Аустрије и Пруске државе. Овим 

споразумом дефинисано је да Јонска острва чине слободну и независну државу, али под 

непосредном и искључивом заштитом Енглеза. Одређен је назив острва, Држава 

уједињених Јонских острва. 

          Ова необична „заштита“ Енглеза подразумевала је војно запоседање острва, 

политичко уређење које ће усвајати британска влада и именовање лорда, високог 

изасланика и представника британског краља. 

         Као први британски изасланик именован је Сер Томас Метлант, 1816. године. Његов 

деспотовски и конзервативни начин управљања изазвао је негодовање и протесте међу 

Крфљанима али и међу другим становницима јонских острва. Негодовање и протести 

локалног становништва убрзо су прерасли у образовање тајних патриотских група/ћелија. 

Њихово деловање посебно је ојачало током револуције у Грчкој, 1821. године. И поред 

овога, оставио је у наследство острву два најстарија здања неокласицизма у Грчкој: Палата 

Георгија и Михаила, која је и највећа после Отове краљевске палате (зграда данашљег 

Парламента у Атини) и здање Ротонда, које је саграђено у његову част.15 

           Уоштено гледајући, период британског протектората био је значајан. Предузете су 

значајне мере за побољшање економије, јавног здравља образовања (по први пут) и 

основана је Јонска Академија, први грчки Универзитет. Током британског протектората на 

острву је у потпуности изграђена саобраћајна мрежа, водовод за водоснадбевање града као 

и многа јавна здања. 

        Привреда острва остала је базирана на пољопривреди, али су се паралелно развијале 

трговина, уметност као и култура. У престоници Јонске државе економски развој темељи 

                                                           
15 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
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се на пољопривредној производњи и трговини. Њен географски положај између Италије у 

успону и источног средоземља, учинили су је значајним центром транспортне трговине, 

чему је као олакшица доприносило и непостојање царине/таксених пунктова. Последњи 

енглески изасланик био је пуковник Сер Хенри Сторкс (1859. године). 

       15. новембра 1863. године велике силе су у Лондону потписале споразум којим је 

предвиђено да се Британија одриче протектората над острвима. Ипак, овај споразум имао 

је и неповољне последице јер је предвиђао неутрализацију Државе Седам острва и рушење 

свих британских уређења. Захваљујући ангажовању грчких дипломата, а посебно 

Харилаосу Трикупису, наредне године потписан је нови Споразум, којим је неутрални 

статус дат само Крфу и острву Паксос. Званична предаја Јонских острва Грчкој, догодила 

се 21. маја на Крфу. Енглези су се повукли 21. маја 1864. године и грчка застава завиорила 

се на Крфској тврђави. Окрутност Турака и одмазда због великог броја покушаја да сломе 

отпор народа, имали су за последицу долазак великог броја избеглица на крф, још у 17. веку, 

са Крита, Пелопонеза и из Епира. Поред помоћи у виду бројности становништва, након 

разарања Крфа у 16. Веку, Енглези су допринели и очувању националне свести на острву. 

     Иако је Крф био седиште британске администрације и иако су се Маилант као и остали 

чланови изаслаништва противили учешћу Седам острва у борби 1821. године, ништа није 

могло да заустави национално уздизање Грка. Крфљани су са одушевљењем учествовали у 

припремама и подизању Народног устанка за независност. Кључну улогу имао је Јоанис 

Каподистријас, који се одрекао светле каријере у руском царству, енергично почео да се 

залаже за Устанак и промовисање идеја истомишљеника који су благонаклоно гледали на 

право Грчке на независност, а потом је и дошао у Грчку и постао први гувернер. 

      Многи Крфљани придружили су се тајном патриотском удружењу Хетерија и значајно 

допринели припремама за подизање Устанка. Међу припадницима удружења 

седмоострвљана Лерос Лохос, Александра ипсилантиса, било је и Крфљана. У години 

Устанка, 1821. Крфаљани су помагали избеглицама, прикупљали оружје за своје саборце, 

своја имања и животе жртвовали за ослобођење Грчке. Четрдесет година након ослобођења 

Грчке од Турака, 1864. године ослобођен је Крф. 

        Хронолошки, званично постојање Префектуре Крф датира од 1864. године, када су и 

Јонска острва придружена Грчкој. За првог начелника Префектуре Крфа проглашен је 

Димитриос Стефанос маврокордатис, а међу онима који се могу истаћи по вршењу исте 

дужности налазе се и Евангелос, Авероф и Константинос Цалдарис. Скоро читав један век 

управа крфске префектуре била је смештена у здању Каподистријас, да би крајем 1960. 

године била изграђена зграда искључиво у те сврхе, у улици Самара бр. 13.16 
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 Савремени период након 1864. године 

 

 

 

         Уједињење Крфа са Грчком представљало је заједнички историјски развој, а острво 

допринело у многоме политичком животу државе. И поред свега, такмичење са 

престоницом Атином било је поражавајуће. Апсорпција духовних и привредних активности 

острва (већ прве године након уједињења је изгубило свој универзитет) до краја 19. века 

доводи Крф на ниво једног обичног регионалног центра. 

        Насупрот граду Крфу, остали делови острва доживели су политичко-економски 

процват упоредо са повећањем броја становника. Већи број радно способних људи 

допринео је јачању индустрије на острву, а ширење потрошачког поднебља након 

придруживања острва Грчкој држави, подстакао је производњу индустријске робе и на тај 

начин острво је постало центар трговине на велико. Истовремено, средњи слој 

становништва се прилагодио систематичнијем коришћењу и савременијем начину обраде 

земљишта, што је повећало пољопривредну производњу. 173. године на острву је отворена 

прва радионица графичке уметности. 

       У овом периоду на политичкој сцени Грчке веома значајну улогу има и један 

Крфљанин, Г. Теотокис који је дуго година био и премијер Грчке. На самом почетку 20. 

века ово прелепо острво доживљава један мнови политички и друштвени процват, али овог 

пута без процвата културе, која је раније увек била на првом месту. 

        Велики светски ратови оставили су по острво велике последице, међу којима су 

најстрашније биле бомбардовање и разарање од стране Немачке у другом светском рату. 

Читаве површине историјских и архитектонских споменика непоштедно су претворене у 

рушевине. Прва половина 20. века била је тешка за острво, а за радне и стрпљиве Крфљане 

била је још једно у низу искушења. Ипак, немајући ништа друго осим јединствене природе 

острва, издржали су и успели у још једном економском препороду острва. Тако се данас 

Крф сматра једним од најлепших и најзначајнијих космополитских летовалишта 

Средоземља.17 
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6. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

6.1. ГРАД КРФ 
 

Град Крф је управно седиште и најважнији град округа Крф као и периферије Јонских 

острва.Град се налази на истоименом острву у крајњем северозападномделу Грчке. Старо 

језгро је највеће и данас најнасељеније средњевековно место у Грчкој. Овај део града 

препознатљив је по високим кућамаи ускимулицама,које су из доба Венеције. Данас у овом 

граду живи око 40 хиљада становника., а годишње га посети на десетине хиљада туриста.18 

Град је подељен на два дела, стари и нови. Најстарији део града је Кампиело у коме 

преовладује венецијанска архитектура.Крф је такође познат под именом Кастрополис –као 

град утврђења јер их има три,а од 2007.године је стари деи града Крфа уврстен у Унеско 

листу светске баштине. Стари део града се налази у простору између две тврђаве. Како се 

број становника повећавао,једино решење била је изградња вишеспратних зграда , близу 

једна другој, од камена без цемента. Стари део града чине следећа насеља: 

Камбиела,Мураја, Спилиа, Порта Рила, Порта Ремунда, Конделакусес, Пиаста, Трг Светог 

Спиридона, Пиниа, Кофинетас и Спинада. 

 

 

6.1.1. Спинада 

 

 

Обилазак града Крфа почиње од Спинаде,великог отвореног простора . Првобитни 

разлог због којег на овом простору није ништа изграђено је да би нишанџије са Тврђаве 

могле да имају чист простор за пуцање на могће окупаторе. Данас је јужни део простора 

претворен у прелепи парк са биномза оркестар,скулптурама ,док је северни део савремени 

паркинг и терен за крикет. Крикет и пиво од ђумбира су навике које је Крф наследио након 

Британске владавине. Идући ка Листону, са десне стране се налаѕи Споменик уједињења 

јонских острва са Грчком, Венецијски бунар,који данас има улогу фонтане.У близини,са 

десне стране,налази се Пендофанаро, на ком се на Велику суботу поставља „Прво Распеће“, 

уз ломљење крчега.  

                                                           
18 http://www.mojagrcka.com/grad-krf-kerkira/ 
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Зграда која се налази на западној страни Спинаде,један је од великих поноса града. 

Лучна зграда са кафанама и ресторанима , велелепи Листон, саграђен током кратке друге 

владавине Француза ( 1807.-1814.), према нацртима инжињера, по узору на париску улицу 

Риволи. 

 

 

6.1.2. Палата Светог Михаила и Ђорђа 

 

 

На читавој северној страни Спианаде простире се Палата Светог Михаила и Ђорђа. 

Палата Светог Михаила и Светог Ђорђа  је најлепши остатак британске владавине на Kрфу 

и једна од највећих знаменитости не само на Kрфу, већ у читавој Грчкој. Ова дивна 

неокласицистичка грађевина, са предњом страном изграђеном са елементима дорског 

стила, саграђена од седре (врста камена) која је донета са Малте. Нацрт зграде је урадио 

официр Џорџ Вајтмур 1819. године , као кућу за високог енглеског представника. Идеја за 

изградњу Палате потиче од великих сеоских кућа чији су власници били енглеске 

аристократе. Током времена, палата је имала различите намене. Била је седиште британских 

гувернера, Јонског парламента, а по одласку Енглеза с Kрфа 1864 године,  постала је летња 

резиденција грчке краљевске породице. 

Након реновирања , у њему се налази Музеј азијске уметности,Историјски архив и 

Завод класичних антиквитета. Има три спрата, главну зграду и два симетрична крила са 

стране.На ободима Палате се налазе рељефи на којима су представљена јонска острва и Крф 

који је симболично приказан као брод . Испред палате се налази веома леп врт у којем је 

статуа лорда Адама Фредерика, енглеског гувернера и човека који је много учинио за развој 

Kрфа, изградивши 11 км дугачак вијадукт којим се пијаћа вода доводила у овај град. 

Централна просторија у приземљу је украшена са два реда стубова и грандиозним 

степеништем. Наспрам степеништа налазе се три главне сале Палате. Кружна централна 

сала је просторија за плес , са леве стране је сала са троном,а са десне сала за банкет . У 

овом простору одржан је Врховни Савет Европске Уније 1994. године. 

 

 

6.1.3. Стара Тврђава 

 

Стара Тврђава је утврђење у најисточнијем делу полуострва у којем је изграђен град 

Крф. Улаз у  Стару Тврђаву се налази наспрам Листона. Утврђења су ремек дело војне 

архитектуре због чега је вреди посетити и због погледа који се са ње пружа. 

Веома је логично зашто је ово место било идеално за подизање утврђеног града. 

Одбрана града са копна је лака будући да је издигнут изнад мора,у северном делу утврђења 
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образовало се мало језеро,а још северније и један природни залив који је служио као 

пристаниште. Прве радове на утврђењу града започели су Византијци почетком 8. века. У 

периоду велике опасности од опсаде Турака у 16. веку,цео град је утврђен. Изграђени су 

први бастиони , направљена је импозантна западна капија,а канал проширен. Како би се 

направила још једна линија одбране , прокопан је други канал око спољних зидина, а трећа 

линија одбране била је смештена око два врха на утврђењу . Остаци утврђења које видимо 

данас, заправо представљају оно што су Млечани изградили у 16. веку. 

 

Осим заштите од непријатеља, тврђава  је служила  као  карантин од заразних болести.  

У тврђави се налази англиканска црква Светог Ђорђа. У Енглеској војној болници у тврђави 

лечила су се српска деца за време Првог светског рата. У једној од просторија тврђаве данас 

је Музичка академија Јонског универзитета. Многобројни концерти и фестивали одржавају 

се у простору Старе тврђаве. Поред тврђаве налази се градска Kраљевска марина. Стара 

тврђава представља један од најсликовоитијих делова града Kрфа и најлепши видиковац са 

којег се пружа прелеп поглед на стари град, луку, залив и острво Видо. 

 

 

 

Слика број 6: Стара Тврђава  

Извор: http://www.angeltours.gr/index.php/2015/11/01/corfu/  
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6.1.4. Нова Тврђава 

 

Нова тврђава подигнута је крајем шеснаестог века за врема византијеске управе. 

Налази се преко пута острва Видо, тик уз Стару луку. У тврђави је данас изложбени простор, 

а приређују се и културне манифестације. Од четири некадашње капије преостале су само 

две. Ово венецијанско утврђење се сматра ремек делом војне архитектуре. Накнадно су 

Британци и Французи дограђивали ове фортификације, све до Уједињења Јонских острва са 

Грчком 1864, када су радови обустављени.19 

 

 

 

6.1.5. Трг ( плато Свеца ) и црква Светог Спиридона 

 

 

У улици Никифорос Теодокос налази се леп и веома живахан трг . То је заправо плато 

испред цркве Светог Спиридона којег локално становништво још назива и Трг Свеца. У 

централном делу трга налази се споменик крфском политичару Јоргосу Теоткису који је у 

неколико наврата био премијер државе . Око трга се налазе и две православне цркве , Храм 

Пресвете Богородице и црква Светог Јована Продрома . У њима се могу пронаћи ствари од 

изузетне уметничке вредности као што су иконостас , свод куполе и икона Риза Лесаи на 

којој су приказани пророци и њихове пословице које најављују долазак Месије. 

Свети Спиридон је заштитник острва. Његове мошти налазе се у истоименој цркви. 

Св. Спиридон је родом са Кипра, познат је по својој исцељитељским способностима, због 

чега га сматрају чудотворцем. Био је сахрањен у Kонстантинопољу у цркви Светих 

Апостола да би после Турске окупације 1453 године био пренесен на Kрф где и данас 

почива. Према предању Св. Спиридон је у неколико наврата спасавао острво од епидемија 

болести и освајача. 

 

Мошти се износе из цркве и проносе улицама града четири пута годишње у литијама: 

 

 Прве литије обављају се на Цвети, јер се верује да су 1690.године мошти свеца 

зауставиле епидемију куге. 

 Друга литија је на Велику Суботу, дан када је Свети Спиридон спречио глад на 

острву 1550.године. 

                                                           
19  www.mojkrf.info  

http://www.mojkrf.info/
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 Треће литије су прве недеље у новембру, на дан када је 1673. Свети Спиридон 

сачувао острво од куге. 

 Четврте литије су 11.августа, на дан када су 1716. године Kрфљани изнели мошти 

Светог Спиридона на бедеме града после једномесечне опсаде Турака. Молитвом 

своме свецу изазвали су буру која је уплашила освајача, након чега су Турци 

одустали од даље опсаде града.20 

Њему у част, Спиридон или скраћено Спирос је далеко најпопуларније мушко име на 

острву. 

 

6.1.6. Кампиело 

 

 

Представља најстарије насеље Старог Града и налази се северно иза Светог 

Спиридона . Степениште које води улицом Филармоникис управо води до Кампиела,са 

пуно уских уличица , високих традиционалних грађевина и малих живописних тргова . 

Старо градско насеље је чудесно место саграђено налик лавиринту. Мали тргови , цркве и 

уличице дају препознатљиву слике Грчке . У Кампиелу се могу наћи чувени бунар са 

рељефастим украсима и црква Богородице Кремасти чија је унутрашњост величанствена , 

са мермерним иконостасом и импозантном сликом уметника Сперанце из 18. века . Највећи 

трг у Кампиелу је Трг Архангела на ком се налази истоимена црква са статуом анђела на 

улазу . Од Трга Архангела степеништем се долази до цркве Светог Николе де Векио која је 

била једна од најбогатијих цркава са најстаријим иконостасом на Крфу . На крају променаде 

је Трг Свете Елени чији централни део заузима прелепо стабло урме и цео простор више 

подсећа на двориште него на јавни трг .21  

 

 

6.1.7. Нови Град , Трг Сароко 

 

Нови Град састоји се од неколико насеља , Сароко , Гарика , Мандукиу , 

Кефаломандуку и Анемомилу . Град изван утврђења почиње Тргом Сароко . Ту је и 

полазна станица за градске аутобусе који возе до оближњих насеља . Шетњом од Трга 

улицом Александрос , редом се наилази на раскошне зграде и здања међу којима је и 

Пошта, дрвореди и Археолошки музеј . Мало ниже је Обелиск из 1841. године подигнут у 

част Сер Хаварда Дагласа , истакнутог теоретичара о умећу ратовања и који је био високи 

представник Јонских острва у периоду од 1835. до 1840. године.  

                                                           
20 www.mojkrf.info 
21 Катерина Т, Крф острво Феничана, Тоубис 

http://www.mojkrf.info/
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6.2. КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ  
 

 

6.2.1. Острво Видо 

 

 

Видо је мало оство које је од града Крфа удаљено око 1km, познато је из Првог 

светског рата. На острву Видо налази се маузолеј костурница војницима из Првог светског 

рата, који су овде доспели након голготе кроз Албанију. 

Повлачење преко  Албаније и Црне Горе је росело 3.12.1915. године, а на овакав 

потез политицко-војни врх Србије био је принуђен под притиском велике аустро-угарске, 

бугарске и немацке офанзиве пресецањем виталних комуникација, а без продора и подршке 

савезника из Солуна. Заузевши Ниш и Скопље окупатори су остварили стратешки циљ - 

успостављање копнене везе са Турском. Како савезници нису кренули ка Србији војвода 

Радомир Путник издао је наређење за покрет јединим слободним правицем преко Црне Горе 

и Албаније у сусрет њима. Ово повлачење познато је као „Албанска голгота" 

Сматра се да је са албанске обале савезничким француским лађама на Крф („острво 

спаса") пристигло око 135.000 српских војника. Убрзо је  завладао  пегави тифус који је 

према броју преминулих сврстан у ред највећих за који свет зна. У првом светском рату 

Србија је изгубила готово цетвртину становништва.  

Између Гувије и острва Видо постоји острво Лазарет на којем је измучена војска 

лечена у инфективној болници од преносивих, заразних болести, а они зивотно 

најугрозенији пребацивани су на тада ненастањено острво Видо на којем је била највећа 

болница са 1.600 кревета. Маузолеј на Виду је израђен по налогу краља Александра, а по 

пројекту архитекте Николе Краснова 1938. године. У маузолеју лезе кости 1.232 знана 

војника по азбуцном реду и око 1.500 незнаних. 

Приликом обнове маузолеја крајем '90-их постављена је пешачка стаза са 

осветљењем па се у вечерњим часовима из луке и града Крфа упечатљиво опажа стаза која 

води до улаза у маузолеј. Постоји и Камени крст, прво обелжје преминулим херојима, место 

које има симболично значење "Плаве гробнице". Он је први споменик на Виду, а подигао 

га је 1923. год. краљ Александар Карађорђевић исписавши поруку "Бесмртним јунацима" 

Краљевска морнарица. 

До Каменог крста се долази идући десном страном маузолеја. Острво Видо на неким 

мапама је приказано и као острво Птицхиа, или острво змија, и нашим енциклопедијама 
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носи и назив „острво смрти". Сваки посетилац острва Видо није више само туриста већ 

постаје ходочасник. Ово свето место походи годишње око 15.000 Срба. 

 

 

Слика бр 7 : Острво Видо 

  

Извор: https://www.grckainfo.com/blog/ostrvo-vido-i-srpska-kuca-na-krfu 

 

 Плава гробница 

 

Море око острва Вида у који су са француског санитетског брода "Свети Фрања Асишки" 

потапани и сахрањени преминули српски војници у дубине Јонског мора, када више у 

плитким каменим гробницама на обали острва то није било могуће. Знаменити песник 

Милутин Бојић у једној од најродољубивијих српских песама "Плава гробница" дивећи се 

подвигу хероја даје помен жртвама дирљивим стиховима:  

“Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата 

и на мртве алге тресетница пада 

лежи гробље храбрих , лежи  брат до брата, 

прометеји наде апостоли јада”. 

https://www.grckainfo.com/blog/ostrvo-vido-i-srpska-kuca-na-krfu
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Оствро Видо, плава гробница и 27 војницкин гробаља на Крфу вечни су дом за око 10.000 

српских јунака. Песма "Плава гробница" објављена је 1917. године у Солуну у збирци 

"Песма бола и туге". 

 

 

6.2.2. Српска кућа 

 

Српска кућа је музеј у граду Крфу, посвећен страдању српске војске током Албанске 

голготе 1915-1916.године. У Српској кући се налази почасни конзулат Србије. Музејска 

поставка садржи велики број експоната. У њој су изложене униформе, фотографије, оружје 

и ордење из доба када је после албанске голготе овде живела српска држава са све краљем, 

војском, народом, опозицијом. У музеју највећу  пажњу привлаче српске гусле направљене 

од војницког слема као и фотографија малишана - једанаестогодишњег артиљеријског 

поднаредника Момцила Гаврица, најмладег подофицира свих армија света у Првом 

светском рату.  

Реконструкција Српске куће и осавремењена поставка су реализоване 2016.године  

поводом обележавања стогодишњице евакуације српске војске и избеглица са Крфа. 

Отворена је за посете сваког дана од 10 до 14 часова, осим недељом када не ради.  

 

 

 

6.2.3. Лазарето острво 

 

Лазарето острво се налази 3km североисточно од Крфа. Има површину 7ha и њиме 

управља Национална туристичка организација Грчке. Острво се раније звало Агиос 

Димитрос, назив су му променили Млечани, јер се на острвцу налазио санаторијум за 

лепрозне болеснике. Лазарети је био уобичајен назив за лечилишта на медитерану,која су 

била посвећена Св.Лазару. Бродови којима је крајње одредиште био Крф, морали су да 

бораве 40 дана у карантину на Лазарету, да би се обавила дезинфекција товара. У време 

Француске окупације руско-турска флота је 1798.године подигла војну болницу која је била 

прихватилиште српској војсци по преласку Албаније. За време другог светског рата Лазарет 

постаје логор у којем су погубљивани припадници грчког покрета отпора, а зграда у којој 

је био смештен италијански штаб,данас је музеј. Током венецијске владавине почетком 

16.века,на острву је изграђен манастир. 
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6.2.4. Палата Мон Репос 

 

Палата Мон Репос се налази на врху брда Аналипсис. Око ње се простире огроман 

парк на преко 100 хектара. Палата је грађена од 1824 - 1831 године, по налогу тадашњег 

гувернера Kрфа Фредерика Адамса, а као поклон за његову супругу - Kрфљанку Нину 

Палатиану. Госпођа Палатиану није дуго уживала у овој палати, јег је Адамс отишао па 

службу у Индију. Палата је тако претворена у летњу резиденцију свих британских 

гувернера.  

После уједињења Јонских острва са Грчком, палата је поклоњена грчком краљу 

Георгиосу I , који јој је тада дао име "Мон Репос".  палата није велика, али је изузетно 

архитектонско остварење британског колонијалног стила. После збацивања монархије у 

Грчкој, палата Мон Репос је била запустена, али је сада потпуно реновирана и претворена 

у музеј који чува многа острвска блага. 

Занимљиво је да је у палати „Мон Репос“ 1921.године рођен принц Филип, војвода од 

Единбурга, садашњи супруг британске краљице Елизабете II. 

 

 

6.2.5. Дворац Ахилон 

 

На 14км јужно од главног града острва Крфа, у селу Гастури, налази се једно од 

најпосећенијих здања на острву - летњиковац Ахилеон који је подигнут 1890. ро налогу 

аустријске царице Елизабете, жене Фрање Јосифа. Царици су ово место за градњу палате 

предложили лекари који су се старали о њеном здрављу, јер су утврдили да је овде најбоља 

клима за рлућне  болеснике. Сиси, како су Елизабету од милоште назвали, у дворац и врт 

узидала је највећи део свог живота и љубави, била је опчињена Ахилом, који ју је подсећао 

на њеног рано преминулог сина, па је здање неокластичног стила њему посветила. 

Палата је препуна скулптура и рељефа са темама из грчке митологије . На балкону 

првог спрата доминирају два мермерна Кентаура,лево Пресвитерос , десно Неотерос . На 

балкону другог спрата четири бронзане музе високо држе четири пламена где су данас 

прикључене четири сијалице . Десно од фронталног дела зграде налази се зграда која је 

током рата служила као касарна,а у међуратном периоду била је школа . Лево од улаза у 

Ахилион постоји велика узидана плоча која наводи тамошњи боравак француских трупа 

током Првог светског рата. Овде се излажу лични предмети и документи из Елизабетиног 

живота . Међу бројним експонатима истичу се њене фотографије као и њене породице , али 

и слика Ахилиона из тог доба . На овом простору који представља предмете везане за 

немачког цара , осим слика и фотографија,може се видети и седло које је користио као и 

пуно ствари које је користио . Прва сала лево од улаза где се данас налазе канцеларије, 
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музеја, на почетку је била просторија за пушаче , одмах до трпезарије где се данас излажу 

предмети и намештај прва два власника Ахилиона. 

 

У последње две сале музеја у Ахилиону , представљен је намештај Елизабете и 

Вилхелма другог . У првој просторији налази се радни сто и комади намештаја аустријске 

краљице , библиотека са књигама из истог периода као и слике Немца Кајзера и осталих 

великодостојника . Излажу се такође и једна краљевска круна , накит и копије статуа из 

музеја у Напуљу и Ватикану . У другој просторији налази се намештај из спаваће собе 

кралјице Елизабете,две комоде , огледала,радни сто и једна арапска амфора декорисана 

златом и емајлом , коју је Вилхелм примио на поклон . У истом простору налази се и слика 

Одисеј и Нафсика .  

 

 

Слика број 8 : Дворац Ахилон 

 

Извор: https://de.wikipedia.org/wiki/Achilleion_(Korfu)#/media/File:Corfu_Achilleion_R05.jpg  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Achilleion_(Korfu)#/media/File:Corfu_Achilleion_R05.jpg
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 Капела 

 

На простору десно од улаза , Елизабета је саградила католичку црквицу са значајним 

делима црквене уметности . На зиду куполе налази се Христов Суд , а испод ње велика 

слика Богородице . Десно и лево постоје две статуе , Богородице и Христа , док се купола 

држи на стубовима коринтског стила . На зидовима су ретке и значајне рељефне представе 

од мермера , алабастера и мајолике , а декорацију употпуњава лик Богородице Вртова из 

Марсеља и портрети католичких и православних јерарха . 

 

 

 Вртови Ахилиона 

 

На излазу из музеја,при крају степеништа, је улаз у вртове Ахилиона . На самом 

улазу су четири мермерне статуе , Афродите и Артемиде ниже , а Хермеса и Аполона на 

крају малог степеништа . Шума Ахилиона , перистил Муза , стуб мудраца , балкони у 

вртовима,пуни су бронзаних и мермерних стубова , копија античких оригинала . Међу 

статуама , осим Умирућег Ахилеја и Ахилеја Победника,истиче се дело Фрина , статуа 

познате хетере која је у античком добу због свог изузетно лепог тела била Праксителов 

модел . Такође интересанта , али неприступачна за посетиоце , јесте статуа Елизабете која 

се налази на старом улазу у Ахилио из правца шуме . Фотографија статуе изложена је у 

музеју .  

 

 

 Умирући Ахилеј 
 

Реч је најзначајнијој статуи Ахилиона . Дело је Немца Ернеста Густава Хертера из 

1884. године. Дело представља Ахилеја , највећег од свих ахајских ратника у тренутку док 

је смртно погођен стрелом у пету . Према наводима Хомера , Ахилејева мајка која и сама 

била бесмртна , малог Ахилеја је свако вече калила над ватром, а потом урањала у воде реке 

Стикс како би га учинила нерањивим . Само пета за коју га је држала била је рањива . 

Знајући то , Аполон заповеда Парису да издалека гађа Ахилеја својим луком и стрелом,који 

га и погађа у пету .  
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 Ахилеј Победник 

 

Приказивање Ахилеја који умире није се допало другом власнику Ахилиона , 

Вилхелму . Из то разлога поручио је и поставио на месту где се с почетка налазио Умирући 

Ахилеј , ову велелепну бронзану статуу која је сачувана до данас на истом месту . Са 

уметничког становишта , статуа је одмерена , али одражава дух који је владао Немачком 

тога доба . У основи статуе налази се натпис на старогрчком : ’’ Овај кип Ахилеја , сина 

Пелеја , поставио је овде Вилхелм пореклом од снажних Немаца , да га се сећају будући 

нараштаји ’’. Овај натпис су уклонили Французи током Првог светског рата. 

 

 

 

6.3. Музеји на Крфу 
 

 

6.3.1. Музеј шкољки 

 

 

Налази се са десне стране на самом улазу у село Беникес. Овај занимљиви музеј је 

други по велицини у Европи, а по разноврсности изложених експоната први. Настао је 

захваљујући идеји и залагању господина Наполеона Сагиаса, који се након две деценије 

живљења у  Аустралији, 1989. године вратио у родно место - Kрф. У музеј је донео знатан 

број морских сунђера, шкољки, ракова и јастога, корала, као и препариране рибе, ајкуле 

који данас чине импресивну колекцију морских становника изложени у овом музеју. Неки 

од најважнијих експоната су: јако ретка и скупоцена шкољка Купреа фултони, чија је 

вредност процењена на око 20 хиљада долага, шкољка Тридацна гигас, тешка 65 кг, и 

Халиотис ирис, које спадају у најлепше шкољке света, а које живе само у водама Новог 

Зеланда. Музеј је отворен 7 дана недељно, а обично посетиоци за успомену купују 

наруквице или огрлице од шкољки.22 

 

 

 

                                                           
22 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 
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 Слика број 9 : Музеј шкољки на крфу 

 

    Извор: http://www.golden-greece.gr/politismos/kerkyra_thalassis_moyseio.html#  

 

 

6.3.2. Музеј мслине 

 

Дрво маслине је карактеристична флора острва Крф. У селу Кинопиастес се налази 

Музеј маслине у млину за маслине,који је у потпуности обновљен, а броји већ читав век 

постојања. Млин за маслине Паипети,  један је од 1000 који су радили на традиционалан 

начин на острву све до 1970.године. Овде вас може задивити збирка алата за прикупљање 

маслина, али и средстава за прераду плода.  

 

 

 

 

 

 

http://www.golden-greece.gr/politismos/kerkyra_thalassis_moyseio.html
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6.3.3. Археолошки музеј 

 

 

У Музеју се већином налазе скулптуре из Артемидиног храма за који стручњаци 

сматрају да је подигнут у периоду између 590. и 580. године п.н.е. Јединствени , огромни 

троугласти забат од камена дугачак је 17 метара и висок 3 метра . Јединствен је због тога 

шти предсатвља највећу композицију античке монументалне скулптуре . Централна тема је 

Номфа чудовишног облика , а поред њених ногу налазе се Пегаз и Хрисаор и два лава 

пантера . На крајевима забата који су у очуваном стању , приказани су детаљи борбе Титана 

. Поред овога , има још мноштво других експоната као комади поуда из најстаријег 

неолитског периода , камена сечива,посуђе и оруђе из бакарног доба . Затим се могу наћи 

Коринтске подуде и новац којим доминира сребрна кованица Драхма на којој је приказан 

лик краве када се Крф ослободио од владавине Коринћана . Даље,ту су и делови крова и 

оловних плочица са храма Родас , једна када у стилу црних фигура и 6. века п.н.е. , делови 

великог Херинг храма,предмети од глине,бакра и слоноваче,као и глинене фигурице 

Артемиде и скулптуре израђене у периоду од 4. века п.н.е. до Римског периода . Значајним 

експонатоме се сматра и скулптура лава коју је с краја 7. века израдио талентовани уметник 

из Коринта . Пронађена је у близини споменика у Менекратесу .  

 

 

6.3.4. Музеј азијске уметности 

 

 

Једиствен на грчким просторима , Музеј азијске уметности на Крфу основан је 1927. 

године и поседује збирку од око 10.500 предмета. Поред предмета из збирки знаменитих 

дипломата Крфа,Мзеј поседује експонате од међународног значаја као месингане уметнине 

из раног периода Династије Шанг , глинене посуде Династије Џоу,Династије Хан и Танг из 

периода 221. године п.н.е. као и Будину статуу од месинга из времена Династије Сунг 960 . 

године п.н.е. до 1279. године п.н.е. Месингане посуде , мале статуе од порцелана , 

порцеланске вазе и мали предмети од слоноваче из времена Династије Минг,као и 

минијатуре од полудрагог камена и слоноваче,порцелан украшем грбовима,стакло и 

полудраго камење чине ову колекцију јако занимљивом . Поред кинеских,мигу се наћи и 

занимљиви експонати из јапанског периода. Ту су фигурице из периода Камакура , 

позоришне маске Но , оружје и делови наоружања самураја , керамика , лепезе , мастионоце 

, слике , дрвени лакирани предмети , прибор за писање . Посебно место заузимају Индијске 

дрвене скулптуре са еротским представама религијског симболизма , осликани кореански 

паравани , скулптуре са Тибета и скулптуре из Гандаре.  
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6.3.5. Соломосов Музеј и Крфско удружење студија 

 

Грчки национални песник Дионисиос Соломос је већину свог животног века провео 

на Крфу , где је написао и своје највеће и најзначајније дело  , збирку песама „ Слободни 

опкољени ’’ . У његовој кући , у којој је данас Музеј , основано је Крфско удружење студија 

, Центар Соломоновских учења . У овом простору изложени су лични предмети , намештај 

, фотографије и историјско штиво о животу и делу великог песника . Ту је његова богата 

библиотека као и низ личних записа песника и чланова Соломосове школе .  

Крфско удружење је 1952 . године основао истакнути историчар и новинар са острва 

Костас Дафнис . Удружење има за циљ унапређење интелектуалног и уметничког живота 

на Крфу,бележење и изучавање локалне историје , привреде и етнографије , као и 

организовање и бригу о раду народних читаоница и библиотека како у граду, тако и у 

унутрашњости острва .  

 

 

6.3.6. Нумизматички Музеј 

 

Основала га је Јонска банка 1981 . године и представља јединствен музеј те врсте у 

Грчкој , као што је и један од ретких на светском нивоу у којем су изложени папирни новац 

, кованице , печати , банкарска документа , оригинални отисви и макете израде новца . У 

другој просторији Музеја моше се видети процес израде једне папирне новчанице , док је 

изузетно интересантан део у ком се може видети процес израде воденог жига који се 

утискује на новчаницу . У истом простору налази се и мала радионица у којој се може 

пратити процес утискивања облика на металне плоче .  

 

 

 

6.3.7. Каподистријасов Музеј 

 

 

Каподистријасов Музеј или Центар Каподистријских студија , основан је 1981. 

године и задужбина је Марије Десила Каподистрија . Кућа и здање се налазе у месту 

Кукурица , које припада селу Европули , у којем је смештена и имовина гувернерове 

породице . Експонати који се чувају у овом музеју су лични предмети Јоаниса 

Каподистријаса , као и смештај из тог времена .  
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6.3.8. Музеј керамике 

 

У овом музеју је сабран велики број очуваних примера крфске керамике , уметности 

која је у ранијем периоду била у процвату . Израда керамике датира из 16. века , унапређена 

је крајем 18. века и развијала се до почетка 19. века и првих корака Крфа ка 

индустрализацији . Иако никада није досегла висок ниво уметничке вредности , свакако 

представља значајна дела народне уметности , која се издвајају по својој простој форми и 

разноврсним шарама и скромним украсним цртежима . 

 

 

 

6.3.9. Византијски Музеј Андивуниотиса 

 

 

Византијски Музеј основан је након донација 1979. године . У музејској збирци се 

налазе византијска и поствизантијска дела Цанеа , Цафуриса , Дамаскиноса , Паладаса и 

других , а најзначајнија су : 

 Икона Богородице Водиље на којој држи бебу Христа . У горњим угловима иконе 

приказани су архангели Михаило и Гаврило и датира из 15. века .  

Икона Светог Сергеја , Вакха и Јустине где је приказано цело тело светаца док газе 

троглавог змаја .  

Икона Светог Димитрија , на којој је светац представљен као коњаник испред Солуна 

. Дело је насликано крајем 16. века .  

Икона Светог Ћирила Александријског , на којој је приказано цело тело свеца који 

је окренут лицем , у богатој свештеничкој одежди и датира из 1654. године .  

Икона са називом Ми Му Апту , на којој је насликан сусрет Христа и Марије 

Магдалене након Васкрснућа. 

У централном храму чувају се и друге вредне иконе као што је икона Христа 

Пантократора , дело Емануила Ломбардуа , као и икона Светог Алексија .  
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7. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА НА КРФУ 

 

 

7.1. Купалишни туризам 
 

Плаже на Крфу су међу најлепшима у Грчкој,преко 40 плажа одликовано је плавом 

заставом, која се додељује по веома ригорозним критеријумима за организацију плажа и 

марина, одстране општине,хотела и дргих туристичких организација. Програм има за  циљ 

побољшање чистоће мора, плаже, сигурности  и квалитета сервиса за купаче и посетиоце. 

Плаже на Крфу су или са златним песком или са белим каменчићима,окружене зимзеленим 

дрвећем које праве природан хлад. 

Источна обала која је заштићена обалом копненог дела Грчкр,нуди мирно море за 

купање,рекреацију и одмор. У овом делу се налазе најпознатија места, копут Дасије, Ипсоса 

и Барбата.  

Североисточна страна је позната је по чистој води и дубоком мору, док југоисточна страна 

има плитко море и пешчане плаже. Западна обала је под утицајем маестрала из правца 

Италије ,који доноси таласе и свежину.  

 

7.1.1. Глифада плажа  

 

Једна од најпознатијих плажа на Крфу због кристално чисте воде и ситног песка. 

Лоцирана  је  на западној страни обале. Удаљена је од града Крфа 16км. Ова плажаје 

годинама носилац плаве заставице. Уколико сте љубитељ спортова на води, на Глифади 

током целе сезоне можете уживати  у вожњи скутера на води, џет-ски или бицикла на води. 

Северни део плаже је најпривлачнији лјубитељима роњења и истраживања због подводних 

пећина и стена. Недалеко од плаже постоји терен за голф и коњички клуб, а у истој регији 

су водени и марина парк. У непосредној близини плазе постоји велики број кафића, таверни 

и луксузних хотела. 

 

7.1.2. Сидари – „Канал љубави“  

 

На северном делу острва, налази се место Сидари. Плажа најпознатија по „Каналу 

љубави“, недалеко одместа Сидари. Временом, уз помоћ ветра и воде, исклесан у једну од 

стена пролаз.Према предању, сваком пару који прође испод њега пливајући гарантује вечну 
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љубав. Плажаје позната по хладној води. Недалеко од канала на плажи Сидари налази се 

стене одлековитог блата са благотворним дејством на кожу.  

Слика број 10 : Сидари-Канал љубави  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.panoramio.com/photo/8490061  

 

 

 

7.1.3. Палеокастрица  

 

 

Палеокастрица је полуострво са шест предивних увала,у непосредној близини се 

налази истоимени манастир. Саграђен је 1225.године,данашњи изглед уобличен је између 

18 и 19.века.  

Близу обале налази се стена,звана Коловари. По једном казивању, то је окамењени 

Одисејев бродић којим је стигао из Троје, а у хрид га је претворио љути Посејдон.   

Море на Палеокастрици је смарагдно зелене боје, али углавном хладно. На 

температуру воде утичу оближње пећине у које море залази, па је због тога ова плажа 

омиљена рониоцима.  

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/8490061
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Слика број 11 : Палеокастрица плажа 

 

Извор: http://www.hotelroomsearch.net/im/city/paleokastritsa-greece-8.jpg  

 

7.1.4. Миртиотиса  

 

Позната нудистичка плажа на Крфу,налази се у изолованом западне обале 

острва,између села Пелекас и Ватос. Граничи се са плажом Глифада, али су једна од 

другеодвојене високим стенама. У прошлости су ову плажу користили само нудисти, данас 

је она подељена на три дела,одкојих су нудистички само крајњи десни и леви делови. Плажи 

можете прићи аутомобилом или бициклом по земљаном путу.  

 

7.1.5. Порто Тимони  

 

Налази се поред села Афионас и заправо је врло уским копненим делом подељена на две 

прелепе плаже. Пут из села је добро проходан и током шетње до плаже можете уживати у погледу 

на залив Светог Ђорђа. Вода је кристално чиста, а плаже су шљунковите. Занимљиво је да су 

температуре воде ове две плаже другачије. Вреди остати до касних поподневних сати, јер се са ове 

плаже виде прелепи заласци сунца. 

http://www.hotelroomsearch.net/im/city/paleokastritsa-greece-8.jpg
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7.1.6. Агиос Гордиос  

 

 

На средини западне обале острва Крфа на око 15км од самог града Крфа, налази се плажа 

Агиос Гордиос. Плажа је пешчана и окружена каменим формацијама вулканског порекла, дуга је 

око 1,5км, име је добила по цркви која се налази уз обалу. Смештена је у ували међу бујним 

зеленилом маслињака и винограда. Неки њени делови су резервисани за нудисте, док су у највећем, 

комерцијалном делу организоване лежаљке и сунцобрани за изнајмљивање, можете изнајмити кануе 

или педалине. За љубитеље активног боравка на плажи, ту су ронилачки и центар са другим воденим 

спортовима. 

 

 

7.1.7. Kерасиа 

 

 

Једна од најживописнијих плажа Kрфа, дуга и шљунковита, налази се 37км далеко од 

главног града. Kомбинација бистре воде и бујног зеленог крајолика чини идиличну слику ове лепе 

увале. Одличан је избор за све љубитеље природе и оне које желе да проведу опуштајуће тренутке 

далеко од буке и гужве. 

 

 

7.1.8. Батариа Kассиопи 

 

 

Лепа плажа на 37км од града Kрфа, иако мала, издваја се по својој дивљој лепоти и 

савршеним погледом на оближње планине. Има организоване лежаљке и сунцобране. Упркос 

непосредној близини села, далеко је од гужве и гарантује миран одмор. Веома чиста, мирног 

окружења добар је избор за породице са децом. Бројни смештајни капацитети, барови и таверне се 

налазе недалеко, у главној улици Kассиопи.   
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7.2. КАМПИНГ ТУРИЗАМ 
 

 

Јонска острва важе за једна од најзеленијих и најплоднијих грчких острва,на шта је 

највише утицала влажна клима. На Крфу постоје неколико ауто-кампова који привлаче 

туристе и јако су посећени. 

 

 

7.2.1. Дионисус камп 

 

 

 Породични камп недалеко од центра Крфа, у уређеном простору маслинових 

стабала старих преко 400 година. Смештен је на 600 м од центра летовалишта Дасија и 1 км 

од летовалишта Гоувиа. Најближа пешчана плажа је на само 300 м од улаза у камп. Камп 

има у понуди парцеле за кампер возила са прикључцима за струју, бунгалове са 2 или 4 

кревета са струјом, док су купатило, кухиња и тушеви у одвојеним блоковима које деле сви 

кампери. Камперима су на располагању бежични интернет, базен, супермаркет, ресторан, 

машине за прање и сушење веша, тушеви са топлом водом, мењачница. Могуће је играње 

одбојке, кошарке, бадминтона, стоног тениса или видео игара. Камп располаже са укупно 

107 камперских места, површине од 50 до 100м2. 

 

 

7.2.2. Карда камп 

 

 

Ово је један од луксузнијих кампова, а смештен је у летовалишту Дасиа, 12 км 

северно од града Крфа и 100 м од атрактивне плаже Дасиа. Камп је обрастао маслинама, а 

заузима површину од 26.000 м2. Ресторан, бар, базен са посебним делом за децу, дечије 

игралиште, интернет и мини-маркет чине камп још пријатнијим. На располагању су вам 

топли тушеви, прање, сушење и пеглање веша, изнајмљивање фрижидера, струја и вода. 

Опција је изнајмљивање комплетно намештених бунгалова са климом, површине 25 м2. У 

склопу сваког постоји спаваћа соба, тоалет са тушем и дневна соба која се може користити 

и као спаваћа уколико у бунгалову бораве више од 2 особе. 
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7.2.3. Долпхин камп 

 

Ово је мањи камп, а налази се 150 м од плаже у заливу Сидари, у сенци маслина и стабала 

воћа. Камперима су на располагању машине за прање и сушење веша, фрижидери, интернет, 

бар, таверна са традиционалним јелима и приступачним ценама. Могуће је и изнајмљивање 

бицикала, аутомобила или мотора. Само 800 метара од кампа смештен је центар урбаног 

села Сидари са активном ноћним животом. Санитарије су јендоставне, али се редовно 

одржавају. Детаљне мапе за занимљиве пешачке излете можете набавити на рецепцији 

кампа. У близини кампа је Цанал д’амоур, као и велики број традиционалних села. Можете 

посетити и највиши планински врх острва Пантократор. Камп располаже са укупно 70 

камперских места. 

 

 

7.2.4. Палеокастритса камп 

 

Пространи камп са 103 камперска места, прилично миран са одлично одржаваним 

санитаријама. Смештен је 1 км пре улаза у село Палеокастриса. Камперима је на 

располагању интернет. Најближа плажа је Агиа Триада а удаљена је 800 м од кампа чија је 

површина 10.000 м2. У склопу кампа су машине за прање и сушење веша, фрижидери, два 

одвојена блока са топлим тушевима и тоалетом.23 

Слика број 12: Палеокастритса камп 

 

Извор: http://www.campingpaleokastritsa.com 

 

                                                           
23 http://www.etnokamp.rs  

http://www.campingpaleokastritsa.com/
http://www.etnokamp.rs/
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7.3. КРУЗИНГ ТУРИЗАМ 
 

 

Многи људи широм света долазе на одмор на неко грчко острво. Велики број туриста 

воли крстарење Јонским острвима. На Крфу се организују крстарења различитог трајања. 

Туристима су најзанимљивија крстарења до острва у близини,који представљају мале 

излете.  

 

Најпознатија крстарења: 

 

 Крстарење источном обалом 

 

Од Дасије преко Ипсоса, запловићете источном обалом острва Крф. Излет за 

рекреацију,купање и сунчање.Ово је сјајна прилика да посетите најлепше плаже ,као што су 

Нисаки, Барбари,Калами и Кулоура. Након доласка у место Касиопи,градић смештен на 

полуострву,на крајњем северу острва, слободно време се може искористити за 

обилазак,купање или сунчање на белим стенама.  Излет је веома погодан и за породице са 

децом различитог узраста.24 

 

 

 Крстарење Паксос и Антипаксос 

 

Јужно од Крфа,на само седам наутичких миља удаљености, налазе се острва Паксос 

и Антипаксос. На источној страни су заступљене шљунковите плаже,док западну обалу 

красе литице и пећине. Јединствена прилика за посету ове неурбане оазе туризма. Тиркизно 

море и бели песак остављају посебан доживљај. На путу од Антипаксоса до паксоса, 

туристи могу видети плаве пећине и разнобојне корале. 

 

 

                                                           
24 http://www.krf-grcka.rs  

http://www.krf-grcka.rs/izleti-krstarenje-istocnom-obalom.html
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 Плава лагуна  
 

Крстарење бродом до Плаве лагуне и Сивоте. Купање у кристално чистом мору и ручак 

на броду. Посета традиционалном Грчком селу Сивота. Посета Мишијем острву. 25 

 

  

 

            Слика број 13 : Плава Лагуна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извор: https://www.dreamtours.rs  

 

 

 

 

 

                                                           
25 http://www.mojagrcka.com/izleti-krf/  

https://www.dreamtours.rs/
http://www.mojagrcka.com/izleti-krf/
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7.4. ЕКО ТУРИЗАМ 
 

 

Крф има одличне услове за развој Еко туризма, са око 6000 врста дивљег цвећа, 55 

врста дивље орхидеје, ароматично лековито биљ,чиме поседује најбогатију флору на 

Средоземљу. 

Заштићена подручја на територији земаља чланица Европске уније обухвата 

европска еколошка мрежа која се назива „Натура 2000“. Ова подручја од значаја за заштиту 

природе,издвојена су на основу примене директива ЕУ и јединствених 

критеријума,заснованих на принципу одрживог развоја. 26 

 

27На Крфу можемо издвојити области које су ушле у програм „Натура 2000“: 

 Лагуна Антиниоти  

Ово водено станиште се налази на северним крацима острва Крфа и сматра се изузетно 

значајним,не само због заштићене врсте Видре, већ је значајна за еколошку равнотежу шире 

области. Заштита и паметно опхођење према овој области доприноси не само заштити 

дивљих врста већ доприноси економском развоју кроз риболов, рекреацију и еко туризам. 

 Лагуна Корисион 

Област која се налази на југозападној страни острва Крф. Надомак пешчаних 

плажа,поред саме лагуне, налази се шума кедровине на шљунковитом песку. Ову област 

чине Лагуна Корисион (највећа лагуна на Крфу) као и приобална подручја која су позната 

по разним врстама средоземне вегетације. Можесе рећи да је најзначајнији део копно које 

одваја лагуну д осталог мора .Лагуна Корисион представља сложен и скоро нетакнут 

природни екосистем. Представља место очувања дивљег живота, а посебно орнитофауне, 

као и очувања самониклих биљних врста које су карактеристичне за ову област. 

 Зона морског приобаља од места Канони до места Месонги 

Ову зону чине простране морске дубине и подморски биљни свет. У области 

Канони,море је плитко. Ливадеморске траве простиру се дном  на дубини већој од 1,5m. У 

овом подручју морско дно је песковито-стеновито са камењем и стенама. Преовладавају 

алге, а често се можевидети и кљунасти делфин (lat. Tursiopstruncatus). 

 

 

 

                                                           
26 http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=zastita_prirode_ekoloske_mreze_natura2000  
27 Тсоухтиди к., Крф острво Феничана, Тоубис 

http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=zastita_prirode_ekoloske_mreze_natura2000
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7.5. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ  

 

7.5.1. Етносоцијални културни туристички мотиви  

 

7.5.1.1. Народне игре и ношња 

 

Традиција народних игара на острву је богата, потиче још из прасторског периода и 

послава Феничана и наставља да живи и данас кроз изражајно крфско народно коло, које 

карактеришу живахни кораци, весео ритам. Међу најпознатијим традицианалним играма су 

кола Гастуриотико, Руга, Коракиандикос, Аи-Гиоргис,Месис, Коракиотикос и друга кола. 

Народну ношњу коју весело и са поносом носе Крфљанке, красе мараме за главу и 

разнобојне украсне мараме које носе на струку. Народна ношња је један од 

најзанимљивијих етнографксих мотива острва, изузетно је занимљива и састоји се од много 

одевних предмета (кошуље, прслучета, огртача, појаса, шешира, јакнице, кецеље, чарапа и 

ципела) које прати украсни накит. Женска ношња разликује четири типа: Орус, Агу, Месис 

и Леукимис. Код мушке народне ношње разликује се свечана и свакодневна и иста је  скоро 

у свим деиовима острва. 

 

7.5.1.2. Обичаји  

 

Током новогодишњих празника издваја се један обичај који је домаће становништво 

пренело и странцима - кићење цветом босиљка. Овај обичај симболизује 

пријатељство,љубав и гостопримство. 

  Празник Агион Теодорон у марту, Крфљани обележавају тако што праве наличје 

Свете Теодоре, а уместо гиаве поставља се лубеница. Лубеница се након тога дели на 

онолико делова колико се људи ту тренутно налази.  

Веома значајно место у традицији острва заузма Крфски Карневал, са историјом 

дугом 450 година и особеностима које осликавају снажан утицај венецијанског карневала 

који су попримили и острвски обичаји. Овај велики празник почиње у недељу на дан Асота. 

Краљ сињор Каравалос, је онај који подноси све жртве власти и сматра се одговорним за 

било шта лоше што се десило током године. У централној паради, која пада на последњу 

недељу Поклада, суди му се, спаљују га, а потом почиње велико славље.  

Један посебан обичај који се спроводи у недељи Месних поклада, је и обичај 

„Корфиатика Петеголетсиа"(оговарање). Реч је о некој врсти уличног позоришта које се 

одвија на централној пијаци у старом граду у Пинији. Заљубљеници и уметност и глумци, 

кроз сатиричне стихове на крфском дијалекту опонашају господе које излазе на прозоре и 
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оговарају комшилук, као и остале карактеристичне ликове старог Крфа. Представа је 

употпуњена песмом и свирком на мандолинама. 

Током обичаја под именом „Коло попова", који се одиграва током Сиропусне 

недеље, поп започиње коло и прате га сви мушкарци, редом по својој позицији у селу и по 

годинама, понављајући стихове које изговара вођа кола. Музички инструменти се не чују 

све до тренутка када се колу не придруже старице. 

 У селима Климатиа, Нломо, Маратиа, Критика и Ланадес одрзава се и данас обичај 

под називом „Свадба карневала". Дешава се у последњој недељи Карневала и састоји се од 

прославе свадбе (у којој су и младожења и млада мускарци) којима прети опасност од 

демона који се појављује У облику сатира.  

Варкарола, празник који се одржава 10. августа и чини један импресиван обичај 

током којег се оживљава прича ро којој је Свети Спиридон отерао Турке током окупације 

острва. Током ове представе појављују се осветљени чамци у заливу Гагиса, ргевозе 

локалне  багдове који ревају традиционалне песме, уз пратњу гитара и мештана који гледају.   

 

7.5.1.3. Васкрс на Крфу 

 

Прослава Ускрса на Крфу је јединствено искуство, потпуно другачије него било где 

другде у Грчкој, и посебно импресивно за оне који Крф посећују први пут. 

То је велики фестивал, где су разни елементи складно укомпоновани, православна 

хришћанска вера са паганским обичајима, осетно присуство светог Спиридона, 

римокатоличке заједнице, Венецијанског утицаја, острвског хумора, музике и, наравно, 

пролећне атмосфере. 

 

 Цвети 
 

Цвети су празник када Крфљани још празнују и чудесно спасење од куге које се 

десило 1630. године, посредством Светог Спиридона. Његове мошти се износе и проносе 

кроз град у литији коју прате сви градски оркестри. Литија почиње од цркве Св.Спиридона 

у 11 часова ујутру и прати зидине старог града, одакле је Светитељ отерао кугу.  Људи са 

целог острва долазе у град, дајући свечани тон целом том дану. У подне, код кућа и у 

тавернама, по традицији служи се риба, јер се на тај празник увек једе риба. 
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 Велика недеља 
 

Велика недеља је праћена постом, црквеним службама и ишчекивањем Васкрсења 

Христовог. Предлажемо да ту недељу проведете не толико у у граду Крфу колико у неком 

од острвских села. Можете се шетати по природи која се буди и радовати се мирисима 

пролећа. После зимског сивила, кише и хладноће, сунце ће још више нагласити јарке боје 

природе. Бела, жута и зелена боја пољског цвећа, са плавим бојама неба и мора чине дивну 

позадину сивим каменим зидовима манастира. Посетите села са венецијанским кућама са 

својим живописним двориштима пуним саксија цвећа јарких боја. Откријте мале таверне са 

столовима изнетим напоље на сунце и пробајте укусну посну храну. Предвече можете сести 

у локални кафе, попити грчку кафу и попричати са неким од домаћих. На Велики Уторак се 

чита јеванђеље о лудим и мудрим девојкама, на Велики Четвртак се на вечерњој служби 

чита 12 јеванђеља. У било ком манастиру на Крфу, осетићете пођеднако духовну атмосферу 

Велике Недеље. Ако ипак одлучите да останете у граду, можете например присуствовати 

богослужењима у цркви Св. Јована Крститеља (Агиос Иоаннис) где је појање византијско. 

Најупечатљивије у прослави Васкрса на Крфу је свакако црквено хорско појање које се 

прелива из цркви на улице и уличице, кровове сеоских кућа, све даље до манастирских 

дворишта. Хорско, четворогласно појање које се тада може чути, потиче са Крита, 17. век. 

 

 Велика Среда 
 

Градски хор даје концерт духовне музике у згради градског позоришта и та 

традиција траје од 1989 године. 

 

 Велики Четвртак 

 

На Велики Четвртак, једно од места где се може присуствовати служби на којој се 

чита 12 јеванђеља, је католичка катедрала на градском тргу, где се пали 12 свећа и потом 

гаси једна по једна по завршетку читања од сваког јеванђеља. 

 

 Велики Петак 

 

Велики Петак је дан Христовог страдања. По целом острву, као и по целој Грчкој, у 

свакој цркви организује се литија (Епитапхиос ). На Крфу, присутни су хорови, уз хиљаде 

Крфљана и страних посетилаца који том тужном догађају дају и другу димензију. Стари 

филхармонијски оркестар, у црвеним униформама, свира Албинонијев 'Адагио', једна свира 
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Шопенов 'Посмртни марш' и још неколико других који свирају друге посмртне маршеве 

познатих западних композитора класичне музике. Окупљање почиње у подне. Како време 

пролази, све више људи се придружује док се на крају скоро не може кретати од гужве. 

Прва литија полази из цркве Пресвете Богородице (Спилиотисса) у новој тврђави и из цркве 

Христа Пантократора у Кампиелу у 2 после подне, док остале цркве прате једна по једна, 

док, на крају, последња крене у 10 увече из саборне цркве. 

 

 Велика Субота 

 

У 23:40 креће васкршња литија из цркве  Агхиа Параскеви, која иде до централног 

трга Еспианаде. Тачно у поноћ, после објаве   "Цхристос Анести"(Христос Воскресе), 

почиње ватромет, а хиљаде присутних пале свеће. Ватромет и паљење свећа претстављају 

победу над силама мрака и чудо претварања ноћи у дан. Љубичасти крст на тврђави постаје 

бео, а музички оркестри почињу да свирају веселе маршеве. 

 

 

 Васкрс 

 

У рано јутро, после Ускршње литургије,  литије полазе из свих крфских цркви, а онда 

у 11 сати почиње прослава у новој тврђави. 

Чим црквена звона означе крај поста и почетак светковине, на Крфу почиње 

разбијање свега што је начињено од керамике - саксија, чинија, тањира, ваза...И тако током 

целог попднева на Крфу, што год им падне под руку, биће полупано о плочник и то најчеше 

бацањем кроз прозор. Чак и бокали пуни воде. Што гласније, то боље! 

Овај обичај је стар вековима. Започели су га Венецијанци, који су на тај начин 

прослављали Нову годину. Брзо се то прилагодило Васкрсу и проширило по целом острву. 

Друга теорија каже да је то интерпретација одређених стихова из Библије. Било како било, 

после 40 дана Васкршњег поста, Крфљани свакако знају како да се "испразне" 

За разлику од копнене Грчке, на Крфу, празнични ручак не укључује јагњетину. 

Служи се супа авголемоно, са јајима и лимуном и различите друге врсте меса. Јагње ражњу 

долази на ред тек у понедељак. 
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Слика број 14  : Ускрс на Крфу 

Извор: http://www.jk.com.mk/mk/TopOffer.aspx?id=1215  

 

 

 

 Недеља после васкрса 

 

Седмица после Васкрса се зове "Ниа" - нова, и ти дани имају велику религијску 

важност. 

У понедељак се широм острва, после јутарње литургије, у литијама носи застава 

"Фламбоура", крст и певају се свечане песме.У уторак у 17 сати поподне одржава се 

специјална церемонија у част Светог Спиридона, заштитника острва. 

"Нови" петак је дан манастира Зудохиу Пигиса, а највећа прослава се одржава у 

Палеокастрици. 

 

 

 

http://www.jk.com.mk/mk/TopOffer.aspx?id=1215
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7.5.2. Манифестације 

 

 

Културно удружење  Арила сваког септембра организује дводневну прославу „Дани 

вина и културе", уз традиционално прављенје вина, музику и плесне групе из целе Грчке.  

Током прве декаде  августа у месту Беницес организује се и прослава   у цаст 

сардинама. На дан прославе пеку се велике количине сардине и бесплатно се деле свим 

посетиоцима, окупљају се разна традицианална удружења а прослава и весеље трају до 

јутра. 

Међународни Музички фестивал на Крфу „Јонски концерти" : Музицки одсек са 

Јонског Универзитета сваког лета организује Летње академије. Реч је о  течајевима 

уметничког и музичког садржаја, на којима су предавачи познати мугичари из целог света, 

а одржавају се у форми семинара . и предавања. Годишњи медународни фестивал на Крфу 

има за циљ не само презентовање традиционалног музичког блага али и спајање 

традиционалне и музике новог доба кроз фестивалске форме.  Концерти се одржавају на 

специфичним историјским локалитетима на Крфу, као што је свети храм Агиос Георгиос 

унутар Старе Тврђаве, Општински трг и у  амфитеатру Јонске академије, плато Светог 

Спиридона. Међународни фестивал  филхармоније на Крфу: Први међународни фестивал 

филхармоније у Грчкој одрзан је  на Крфу, у лето 2005. године. На Фестивалу учествују  

филхармоније из целе Грчке, иностранства и филхармније  са Крфа, број учесника је већи 

од 1300. 

 

 

7.6. ОСТАЛИ ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈ 

 

 

 

7.6.1. Мишије острво 

 

Пар километара јужно од Керкире и свега 150 метара од полуострва Канони, у ували 

Халкиополус, налази се острвце Понтикониси. На грчком језику, "пондико" значи "миш" а 

"ниси" је "острво". Отуда и широм света познат назив - Мишје острво. 

Мишје острво је заиста мало. Свега 110 x 100 метара. На њему се налази ромејска 

капела која датира још из XI века. Капела је окружена високим чемпресима, које острвцету 

дају карактеристични изглед и чине га вероватно најфотографисанијим местом на Крфу. 
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Легенда каже да је Понтикоси (или правилније Пондикоси), настао када је Посејдон, 

претворио феничански брод, на коме се налазио Одисеј у - стену. Наиме, грчки Бог мора је 

био изузетно киван на Одисеја, јер је овај током својих многобројних авантура при повратку 

на Итаку, ослепео киклопа Полифема, Посејдоновог сина.28 

                      Слика број 15 : Мишије острво  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Извор: http://www.ecotourism-greece.com  

 

 

7.6.2. Пантократор 

 
 

Пантократор, највећа планина на Крфу, лежи у средини северног дела острва. 

Највиша тачка је 1000 метара изнад површине мора. Са ње се пружа поглед на цело острво, 

грчке и албанске планине, а веома ретко, видљива је и обала Италије. Историчар Тукидид 

каже да су овде вођене последње битке између аутократа и демократа, за време крфског 

грађанског рата 414. године пре нове ере. По легенди, средином XIV века, један пастир је 

заспао на врху Пантократора. У сну га је посетио анђео и рекао му да ће пронаћи Христову 

икону поред себе и да се на том месту мора подићи црква која би чувала ту икону. Посвећен 

преображењу Христовом, манастир је одувек привлачио и још увек привлачи ходочаснике 

са целог острва, који на тај дан, 6 августа долазе на Пантократор. 

 

 

 

                                                           
28 https://www.mojkrf.info  

http://www.ecotourism-greece.com/
https://www.mojkrf.info/
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7.6.3. АКВАЛЕНД 

 

 

 

Аква парк на Крфу,један је од највећих аква паркова у Европи. Овај Аква парк 

представља огроман комплекс базена, гигантских ђакузија, и дугих и брзих тобогана. 

Много тобогана, много различитих имена, у зависности од њихових карактеристика. 

На располагању су вам Црна рупа, Четири твистера, Камиказе, Хидрина туба, 

Мултислиде и многи други. 

 

За оне који више воле да се излежавају и уживају на располагању је „ Lazy 

river“ и ђакузи базен. У Аква парку се организују и игре „Family rafting“ и „Deep Blue 

Kayak“. Уколико желите мали предах од сунца, на располагању је „arcade room” где 

можете играти електронске игре, стони тенис, билијар, мали фудбал. Аква парк 

поседује и свлачионице, тушеве, фаст фуд ресторане, посластичарницу, бар, фото 

радњу, лежаљке и сунцобрани се подразумевају и бесплатни су. 

 

 

 

 

Слика број 16 : Акваленд Крф 

   Извор: http://aqualand-corfu.com/  

http://aqualand-corfu.com/
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8. СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ НА КРФУ 
 

 

8.1. Географска концентрација и број хотела 
 

 

Крф има многобројне области са туристичким смештајним капацитетима. Најшири појас са 

хотелима протеже се дуж целе источне обале, од Месонгија до Нисакија. Ипак, постоје подручја са 

већом туристичком развијеношћу у западном делу (нпр. Палеокастрица) и на северу. 

 

Постојало је 402 регистрована хотела 2014.год., од којих 84% је припадало категорији 1-3 звездице. 

Поред тога, регистровано је 1.105 смештајних јединица за изнајмљивање.29 

 

 

Слика бр  17: Географска концепциа хотела                           Слика бр 18: Број хотела по 

категорији 2014 

 

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr   Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr  

 

 

 

 

                                                           
29 http://regional-tourism-plans.insete.gr  

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://regional-tourism-plans.insete.gr/
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8.2. Хотелски смештај на Крфу 
 

 

 Хронолошке промене  

 

Број хотела са 5 звездица се удвостручио, са 7 2005.год. на 14 2014.год., док је Крф једино 

острво у овој регији где је примећен смањен број хотела са 4 звездице у последњих 9 година. 

Мањи пад (˂10%) примећен је у истом периоду и код хотела са 1-2 звездице. 

 

  Слика бр 19 : Хронолошке промене према категоријама (2005.- 2014.год.) 

               Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr  

 

 

 

 

 

 

 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/


55 
 

8.2.1. Број хотелских соба 

 

 

У 2014.години  хотелски смештајни капацитети Крфа обухватали су 23.955 соба. 

Мало изнад 40% соба припада највишој категорији хотела (4-5 звездица), што поставља Крф 

на прво место међу Јонским острвима у конкретној категорији. 

Средњи број соба према хотелу у категорији од 5 звездица износи 208 соба, док хотели са 4 

звездице имају 136 соба према јединици у просеку. Ипак, највећи удео поседују хотели са 2 звездице 

који располажу у просеку са 34 собе.30 

Код соба за изнајмљивање просек је око 5 соба по јединици, при чему овај податак 

показује да су ове смештајне јединице веома мале по величини. 

 

Слика бр  20:  Број соба према категорији (2014.год.)   Слика број 21 : Просечан  број соба према категорији   

 

 

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr  Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://regional-tourism-plans.insete.gr 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://regional-tourism-plans.insete.gr/
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8.2.2. Посете и ноћења према категорији 

 

Највећи проценат туриста одседа у хотелима са 4 звездице, у којима је индекс 

задовољства незнатно нижи од прага 80%.  

Друга највећа по величини група клијената одседа у хотелима са 3 звездице у 

којима је индекс задовољства виши.  

Слика бр22:  Посете туриста 

 

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr 

Слика бр 23: Ноћење туриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr 

 

 

 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://regional-tourism-plans.insete.gr/
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8.2.3. Евалуација посета и ноћења 

 

Грци поседују други највећи удео у укупном броју туриста на Крфу, али је 

примећено константно опадање у њиховом броју од 2010.год. до 2013.год. Ово опадање 

процентуално износи 110% , што је последица економске кризе. 

Код држава са тржишта примећен је пораст од 22% у периоду 2009-2013.год. 

 

Слика број 24 : Посете и ноћења туриста 

 

Извор: Служба за статист.Грчке 

 

 

8.3. Сезонске активности и дужина боравка 
 

  Крф има проширене сезонске активности. Туристичка сезона почиње у априлу, а 

завршава се у октобру.  Дужина боравка туриста иде силазном путањом, од 7,7 ноћења 

која се бележе у току 2006.год на 6,5 ноћења у току 2010.год., али од тада је приказан 

узлазни ток и 2013.год. просечно трајање боравка достиже 7 ноћења.31 

 

 

 

 

                                                           
31 http://regional-tourism-plans.insete.gr 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
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Слика број 25  : Сезонска активност и дужина боравка 

 

Извор: Служба за статистику Грчке 

 

8.3.1.  Посете и дужина боравка из главних држава са тржишта 

 

Крф не зависи толико много од Британаца, колико зависе остала велика острва у Јонском 

мору. Године 2012. Британци су чинили 27% од укупног броја страних туриста који су боравили у 

хотелима. Друго тржиште су били Немци, са 18% од укупног броја страних туриста. 

Са руског тржишта примећен је значајан пораст у посетама у периоду 2005.год. – 2012.год. 

Такође, 2012.год. забележена је већа дужина боравка која достиже 9,3 ноћења. 

Дужина боравка Немаца смањења је са око 10 ноћења  у току 2006.год. на 8 ноћења у току 2012.год 

Слика бр.26: Посете и дужина боравка 

 

Извор: Служба за статист.Грчке 
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9. Туристичка потражња Крфа 

 

 

Према подацима који су приказани у табели, већина туриста који посећују Крф користе 

авион као превозно средство до њега. Пораст се региструје у годинама између 1980 – 2000.год. Број 

туриста који користи луку Крфа сваке године се смањује, уз кулминацију 1999.год. где је било само 

13,56% туриста који су пристигли у луку Крф. Преосталих 86,44% је пристигло на аеродром. Године 

1994. и због југословенске кризе опао је број долазака у луку овог острва. До овог опадања долази 

и због избора великих Тоур оператера који организују авионски превоз туриста из држава порекла, 

а то су углавном Енглеска и Немачка из којих долази 62,2% од укупног броја долазака на острво. 

 

 

Табела 3: Доласци на Крф аеродром и лука у % 

Извор: http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-

1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 АЕРОДРОМ% ЛУКА% 

1980. 80,39 19,61 

1985. 83,40 16,60 

1990. 75,36 24,64 

1991. 73,44 26,56 

1992. 75,70 24,30 

1993. 79,69 20,31 

1994. 84,16 15,84 

1995. 81,60 18,40 

1996. 82,27 17,73 

1997. 83,17 16,86 

1998. 82,36 17,64 

1999. 86,44 13,56 

2000. 85,75 14,25 

2004. 87,24 12,76 

2008. 83,99 16,01 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
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Табела број.4.:Доласци путника из иностранства на аеродром Крфа 

Извор:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-

10251/MiariKonstantina2012.pdf 

 

 

ЗЕМЉА ГОДИНА 2009. ГОДИНА 2010. ПРОМЕНЕ 

АУСТРИЈА 24,262 27,830 -12,8% 

БЕЛГИЈА 26 314 33 112 -20,50% 

ФРАНЦУСКА 26 503 24 996 6,0% 

НЕМАЧКА 142 396 138 624 2,7% 

ДАНСКА 5.522 5.819 -5,1% 

ШВАЈЦАРСКА 11.508 17.496 -34,2% 

В. БРИТАНИЈА 335.600 327.938 2,3% 

 3.720 4.565 -18,5% 

ШПАНИЈА 226 765 -70% 

ИТАЛИЈА 4.576 1.389 229.4% 

КИПАР 1.186 2.323 -48,9% 

ЛУКСЕМБУРГ 2.745 2720 0,9% 

МАЛТА 1.739 3.072 -43,3% 

НОРВЕШКА 7.228 5.032 43,6% 

ХОЛАНДИЈА 32.319 41.247 -21,6% 

ФИНСКА 6.274 6.499 -3.5% 

МАЂАРСКА 10.116 12.603 -19,7% 

УКРАЈНА 1.007 730 47,5% 

ПОЉСКА 18.575 17.012 9.2% 

РУМУНИЈА 3.985 6.292 -37,1% 

РУСИЈА 22.483 19.032 18,1% 

СРБИЈА 3.497 4.695 -25.5% 

SLOVAЧKA 5139 4.837 6,2% 

ШВЕДСКА 7.696 7.967 -3,4% 

ТУРСКА 95 - - 

ЧЕШКА 19.723 20.715 -4,8% 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
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Анализом броја долазака закључујемо: Константно се смањује број долазака са тржишта 

одакле црпимо туристе на добром нивоу,  као што је Аустрија – 13%, Швајцарска – 34%, 

Холандија – 22%, Белгија 20,5%, Кипар – 49%, Србија 25,5%, Румунија 37% и Мађарска 20%. 

Туристи који долазе из ових земаља не преферирају алл – инцлусиве услугу, према томе многи 

хотели и веома добри смештајни капацитети за изнајмљивање имају озбиљно умањење прихода 

које иде упоредо са смањеним броја њихових долазака. 

 

Тржиште Велике Британије је значајно подржано свакодневним летовима Еасy Јет, које, на 

основу података са аеродрома, је обавило 430 летова и превезло 67.510 путника, са просечним 

бројем од 157 путника по сваком лету, 85% (енимероси, 2011). 

Из Немачке Еасy Јет од јуна до септембра, прве године је превезао око 2.700 путника, са 

једним летом недељно. 

Исто је и из Милана, око 2.650 путника, уз пораст броја Италијана у 2009.год., за око 

22,9%, испробавањем прве године, ове две дестинације. Уз пораст од 3,3% до краја месеца маја 

2011.год. везано за доласке путника из страних земаља на аеродром Ј. Каподистриас, у односу на 

исти месец претходне године. Уз пораст од скоро 9,9% до краја месеца јуна 2011, за међународни 

аеродром. На основу укупних података о саобраћају који су добијени, пристигло је на аеродром 

135.428 путника из страних земаља путника, у односу на 123.380 путника који су пристигли јуна 

2010.год. Одступање је 9,1%, т.ј. 186.835 путника. У јулу 2010.год. стигло је из страних земаља 

171.228 путника, тј. око 15.000 мање туриста (енимероси, 2011). 

 

Више од 15.000 су били туристи који су стигли на аеродром у августу 2011.год. проценат 

који достиже 7,8%. Конкретно, у августу 2011.год. стигло је 185.394 путника, док је истог месеца 

2010. год. било 171.934 гостију из страних земаља. Уз пораст од 12% завршен је месец септембар 

везано за кретање путника из страних земаља. На основу података који су добијени од Службе за 

цивилно ваздухопловство, у месецу септембру стигло је на аеродром 131.736 туриста, док је истог 

месеца 2010.год. стигло 117.620 туриста. Било је за око 1500 мање долазака у месецу октобру у 

односу на исти месец 2010.год., на Крф је пристигло 43.687 путника, док је истог месеца 

претходне године пристигло 44.923 путника. 

 

Процентуална разлика је - 2,8% ,уз негативне назнаке и код домаћих долазака, пошто је у 

октобру на аеродром Крф пристигло -5,8% мање путника (енимероси, 2011). Уз пораст од 112,5% 

код долазака из страних земаља завршен је месец новембар 2011.год., у односу на исти месец 

2010.год. У бројкама то значи да је новембра 2011.год. пристигло 1.271 туриста, а истог месеца 

претходне године само 598 туриста (енимероси, 2011). 
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У 2014.години међународни доласци авионом су достигли 1,1милион.  

Код свих главних тржишта примећен је значајан пораст у доласима у периоду од 2009.-

2014.године (слика број:27 ). 

Слика број 27: Међународни доласци 

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr 

 

Табела број 5:Доласци из страних земаља 2010-2011.год. 

 

ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА 

 

Доласци из страних земаља 

2010.год. 

(број путника) 

Доласци из страних земаља 

2011.год. 

(број путника) 

МАЈ 91.224 94.203 

ЈУН 123.380 135.428 

ЈУЛ 171.228 186.835 

АВГУСТ 171.942 185.394 

СЕПТЕМБАР 117.620 131.736 

ОКТОБАР 44.923 43.687 

НОВЕМБАР 598 1.271 
 

Извор:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-

10251/MiariKonstantina2012.pdf 

 

У укупном броју долазака, тј. од месеца маја до новембра 2011.год. доласци из страних 

земаља су достигли цифру од 778.046 путника, док је у истом периоду 2010.год. пристигло 726.547 

путника. Процентуална разлика је 8,5%. 

 

 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/mk/2012/MiariKonstantina/attached-document-1350844812-601545-10251/MiariKonstantina2012.pdf
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 Рангирање главног тржишта на основу међународних долазака 

 

Око 44% свих међународних долазака 2014.год. потичу из Уједињеног Краљевства. 

Италија и Норвешка не спадају међу првих пет, према подацима из 2014.год., али је забележен 

значајан пораст у периоду 2009-2014.год. 

 Занимљива тржишта су Индија и Јужна Африка где крикет игра значајну улогу на путовању. 

   

Слика број 28: Рангирање тржишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Извор: http://regional-tourism-plans.insete.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regional-tourism-plans.insete.gr/
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Закључак 

 

 

  Острво Крф је друго оство по величини од седам Јонских острва. Налази се на 

крајњем северозападном делу Грчке. Северно од Крфа, налази се Албанска обала. Јужно од 

Крфа,налазе се остала Јонска острва, од којих су најближа Пакси и Антипакси. Острво је 

издуженог облика, правац пружања север-југ. На северу острва је највиша тачка Крфа, врх 

Панкратор 906m.n.v. Обала је разуђена са бројним заливма , полуострвима  и плажама. 

Клима на Крфу је средоземна са топлим летима и благим зимама .Падавине износе 

12000mm годишње , због чега Крф има изузетно бујну вегетацију, па га често називају 

„Зеленим острвом“. Туризам је почео да се развија крајем 19.века, до данас када је 

високоразвијен. Главни град Крфа је истоимени град који се налази на источној обали 

острва. Крф поседује луку која саобраћа редовно са Игуменицом, Патром и Бриндисејем. 

Град је богат културно-историјским мотивим као што су Стара и Нова тврђава и црква 

Св.Спиридона,заштитника острва. Острво Видо је од посебног значаја за српске туристе као 

и Српска кућа која се налази у самом граду.Велику пажњу туриста привлачи дворац 

Ахилон, палата Мон Репос, Музеј шкољки, Музеј маслине, Археолошки музеј и Музеј 

Азијске уметности. Због дуге заступљености туризма можемо издвојити разне облике 

туризма као што су: Купалишни туризам, културни туризам,крузинг туризам, кампинг 

туризам и еко туризам. 
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