
Венецианският квартал
Той е първото, в което се влюбвате. Тесни каменни улички. Малки 
площадчета пред църквите. Суматоха и изкушения из сувенирните 
магазинчета. История, която лъха от всяка сграда. Мухъл и плесен, 
допълва мъжът ми, но кой ли го слуша. 400-годишната окупация 
на венецианците е оставила такива великолепни арте факти, че 
туристи от цял свят заливат уличките на талази. Все пак, когато 
ни идват в повече умората и впечатленията, откриваме нашето 
кафене с изглед към Кметството. Сградата е построена през 1663 
година като едноетажна галерия, в която се е събирала местната 
аристокрация. По-късно е преустроена в Театър Сан Джакомо, а през 
1903 англичаните й пристрояват втори етаж. Определено ни допада 
бягството от врявата, тихия площад и достолепието, което лъха 
от съседната католическа катедрала.

Да обиколите всички прелестни местенца по продълговатата 
снага на Корфу или Керкира, както обичат да наричат острова 
местните, и да имате време да им се насладите, си е мисия 
невъзможна, ако разполагате само с броените дни на една 
ваканция. Богато озеленен, заобиколен от лазурносини море и небе, 
той е истински зелен рай, където почти целегодишно благоухаят 
различни цветя. Но пък си струва да опитате, за да направите 
своите собствени малки открития. 

по света



Корфу – 
романтика в повече

Текст и снимки: Веселина Филипова



Музеят за азиатско изкуство
Дворецът Св. св. Михаил и Георги, преди Резиденция на английския 
губернатор, днес съхранява забележителна колекция азиатско 
изкуство. Сградата е великолепна. Да си кажем откровено, 
островитяните са случили на окупатори! Струва си да се полута 
човек из залите, да изчете надписите под впечатляващата колекция 
от 10 хиляди експоната на дипломата от Керкира Григориос 
Манос, дарена на гръцкото правителство, с която е започнала 
идеята за музея. Статии и съдове от бронз, варовик, порцелан, 
украсени с емайл, произведения от аметист, минерали и кехлибар, 
изящна слонова кост. Дори съпругът ми е впечатлен: от пълното 
снаряжение на самурай и, разбира се, от дърворезби с еротични сцени 
от Далечния Изток...   
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Улица Листон 
Тя пък е спомен от френската окупация, опит да се уподоби 
парижката улица Риволи. Под колонадите й са събрани ред заведения 
и лъскави магазини. Елегантно огражда от едната страна прочутия 
площад Спианада. Бил един от най-големите в Европа. Пресичаме 
странната му елипсовидна форма и се изправяме пред Новата 
Крепост. Каналът, пълен с вода, днес е уютно пристанище, приютило 
лодки, моторници и яхти. Потапяме се в красивия пейзаж, след което, 
нещо обичайно за нас, двамата, влизаме в кратък, но съдържателен 
спор. Любезно отклонявам предложението на съпруга ми да се катеря 
в тая жега из крепостта. Излизам с контра предложение – в деня на 
музеите да се отчетем с малко култура. Познайте кой спечели...



Изгреви и залези
На острова те са нещо, което определено 
може да замести телевизор. 
Не ги пропускайте... 

по света

Палеокастрица 
На Корфу православни храмове с лопата да 
ги ринеш. Но манастирът на Палеокастрица 
е нещо специално. Разположен на особено 
живописно място, той изпъква на върха 
на голяма скала, потънала в зеленина. 
Перфектна панорамна гледка. От едната 
страна - плаж, от другата - малко 
пристанище. Пътят догоре е прекалено 
стръмен и автомобилите се изчакват, но си 
струва да съхраниш вълшебните гледки и да 
ги отнесеш със себе си за времето, когато в 
душата ще е сиво, мъгливо и дъждовно. 

Каналите на любовта 
Не може да пропуснем курортното селище Сидари и прочутия Canal d’Amour – водата е 
оформила странни заливи, канали, носове и провлаци в песъчливата суша. Уединените плажове 
са перфектни за влюбени двойки или малки компании. Ние също намираме нашето местенце. 
Първо на плажа. После в пицария. А накрая хлътвам от магазинче в магазинче за досада на 
знаете на кого. Шопингът бил смърт за мъжете и оргазъм за жените. Да, ама това моето 
шопинг ли е, аз само си гледам...

Дворецът Ахилион
Прекрасната неокласическа постройка, дело на видните италиански архитекти 
Рафаил Карито и Антонио Лади, съчетава успешно дорийски и коринтски стил, 
нещо като виенски палат в миниатюра. Печалната императрица Елисавета – 
Амалия – Евгения, съпруга на Франц Йосиф I, по-известна като Сиси, се влюбва в 
мястото и го превръща в апотеоз на гръцката митология. Тук лекува депресията 
си след всички нещастия, които я сполетяват. Става ми любима Верандата на 
сълзите, полукръгла мраморната пейка, на която Сиси скърби, с поглед в празния 
гроб на сина си. На 36 години императрицата става баба и забранява да я снимат 
повече. Така суетата й запазва спомена за нея вечно красив.  


