9d. autocarreis CORSICA
Zondag 25 augustus t.e.m. maandag 02 september 2019
Ile de Beauté. Wie er al eens is geweest, zal het zeker beamen. Corsica heeft álles en dit op nauwelijks
8.680 km². Een magistrale kustlijn met witte zandstranden, ruige rotsen, schitterende baaien, idyllische
valleien…Tussendoor snuiven we wat cultuur op in Bastia, Ajaccio en Bonifacio.
Verken samen het kleine maar grootse prachteiland Corsica.
DAG 1: Vertrek via de Franse snelwegen naar het zuiden van Frankrijk. Avondmaal en overnachting in
een etappehotel.
DAG 2: We rijden naar Marseille voor een bezoek aan deze oudste stad van Frankrijk De haven heeft
steeds het stadsbeeld bepaald en het is nu nog steeds in ‘Le Vieux Port’ waar u het echte Marseille
leert kennen. Diverse bezienswaardigheden liggen verspreid over heel wat sfeervolle wijken zoals Le
Panier met zijn kleurrijke gevels en wirwar aan straatjes.
In de namiddag schepen we in aan boord van de ferry. Avondmaal en overnachting aan boord.
DAG 3: Na een lekker ontbijt aan boord van de ferry komen we aan in Bastia. We ontdekken o.a. de
oude haven en het St.-Nicolasplein. Verder naar Cap Corse waar wij even halt houden in het lieflijke
dorpje Erbalunga. Nadien naar Murato. Hier bevindt zich een van de populairste
bezienswaardigheden nl. het kerkje San Michele. Gebouwd in de 13de eeuw en een van de beste
voorbeelden van de Pisaans-romaanse architectuur op het eiland. Bijzonder is zijn gevel in witte
kalksteen en groene serpentijn.
Avondmaal en overnachting in een hotel in de buurt van Folelli.
DAG 4: Na het ontbijt vertrekken we voor een rondrit in de Balagnestreek, ook wel de tuin van
Corsica genoemd. Rond de middag houden we halt in Ile-Rousse voor een kort bezoek en rijden
verder naar Calvi. We brengen een bezoek aan de stad en zijn Citadel. Terug naar het hotel in de
buurt van Folelli voor avondmaal en overnachting.
DAG 5: Via Solenzara naar de Col de Bavella met een panoramisch zicht over de bergtoppen en
misschien wel een korte wandeling. We rijden verder via Zonza en het Ospedale bos naar Porto
Vecchio voor een stadsbezoek. Avondmaal en overnachting in een hotel in de buurt van Porto
Vecchio.
DAG 6: Ontbijt en vertrek naar Bonifacio, één van de mooiste steden van Europa bovenop
indrukwekkende 80 meter hoge kalkrotsen gelegen. Wij starten met een bootexcursie “grotten en
kliffen”. Lunch in de haven en tocht omhoog met het toeristisch treintje naar het hooggelegen
stadsdeel. Bezoek onder begeleiding van de gids of zij die wensen kunnen hier wat vrije tijd nemen
voor een wandeling of om te shoppen. Retour naar het hotel in de buurt van Porto Vecchio voor
avondmaal en overnachting.
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DAG 7: Via Sartène rijden wij verder naar Ajaccio, de grootste stad van Corsica. We maken kennis
met de vele bezienswaardigheden tijdens een geleide stadswandeling. Na wat vrije tijd rijden we
naar de Baai van Ajaccio voor avondmaal en overnachting in het hotel.
DAG 8: Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Porto en de Genuese toren en rijden verder door
naar Piana en zijn wondermooie “Calanques”. Daarna terug naar de haven van Ajaccio voor
inscheping aan boord van de nachtferry. Avondmaal en overnachting aan boord van het schip.
DAG 9: Na het ontbijt volgt de ontscheping in Marseille en rijden we terug huiswaarts.

PRIJS: € 1695 per persoon
INBEGREPEN
-

Autocarreis met professionele toerismechauffeur
Nederlandstalige gespecialiseerde gids gedurende de ganse reis
Gebruik van audioguide
Ferry-overtochten Marseille/Bastia en Ajaccio/Marseille met overnachting in een
binnenkajuit
6 overnachtingen in comfortabele 3*-hotels
Vol pension vanaf avondmaal dag 1 t/m ontbijt dag 9
Bij de avondmalen: ¼de wijn en water op tafel inbegrepen (behalve tijdens de maaltijden aan
boord van de ferry)
Alle uitstappen zoals beschreven in het programma
De bootexcursie ‘grotten en kliffen’
Rit met het toeristisch treintje in Bonifacio
BTW, wegen-, verblijf- en haventaksen (cfr. 19.03.2019)

NIET INBEGREPEN
-

toeslag éénpersoonskamer: 365 euro/persoon
niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
annulatieverzekering: 5% van de reissom
bijstandsverzekering: 27 euro/persoon

HOTELACCOMMODATIE
U verblijft in zeer zorgvuldig geselecteerde 3*-hotels .
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ALGEMEEN
Munteenheid
Euro
Reisformaliteiten
Belgische identiteitskaart minstens 3 maand na retour geldig
Ook kinderen dienen te beschikken over een Belgische elektronische kids-id die nog min. 3 maand na
retour geldig is.
Niet-Belgen: contacteer de ambassade voor meer info.
Programma
Volgorde van programma kan gewijzigd worden.
Opstapplaats
Parking Reizen Scheldevallei, Fietelstraat 129, 9700 Oudenaarde
Uw wagen kan gratis geparkeerd worden op onze parking achteraan ons kantoor.
Opgelet !
Een kleine aparte bagage voor de bootovertochten is noodzakelijk.
Minimum 20 deelnemers vereist.

Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV
Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine
Tel. 055 31 12 40 • Email: info@scheldevallei.be
Lic. A1831
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