8-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
DE WONDEREN VAN CORSICA
Zaterdag 06 tot zaterdag 13 juni 2020
De oude Grieken noemden het eiland “Kalliste” – het mooiste eiland ter wereld – en dat terwijl ze
zelf over zoveel prachtige eilanden beschikten! Een betere aanbeveling om Corsica te bezoeken kan
je je dus moeilijk indenken. Corsica maakt deel uit van Frankrijk. Het is een eiland met meerdere
gezichten, een heel aparte wereld met een enorm gevarieerde natuur. Een eiland dat meer dan één
benaming heeft, waarvan “Eiland van de Schoonheid” de bekendste is. Voor ons is het gewoon een
eiland dat je nooit meer loslaat.
DAG 1 - EINE – BASTIA:
We vertrekken met de autocar vanuit Eine naar Zaventem. Inscheping voor de vlucht naar Bastia. Bij
aankomst transfer naar het hotel. Avondmaal en overnachting in de omgeving van Bastia.
DAG 2 - BASTIA – CORTE – CASTAGNICCIA – BASTIA:
Na het ontbijt afreis naar Corte, historische en culturele hoofdstad van het eiland, gelegen op 450 m
hoogte. We maken een stadsrondrit in een klein toeristisch treintje en nemen hier het middagmaal.
In de namiddag rijden we door de Castagniccia, een minder bekende streek, genoemd naar de
oeroude kastanjebomen. In Morosaglia bezoeken we het geboortehuis van Pascal Paoli, “de vader
des vaderlands” en het kleine museum. Terug naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting.
DAG 3 - BASTIA – CAP CORSE – BASTIA:
Vandaag bezoeken we het meest noordelijke deel van het eiland, dat als een duim uit de zee steekt.
We brengen een kort bezoekje aan Saint-Florent en rijden daarna verder door prachtige dorpjes als
Patrimonio (befaamd om zijn wijnen), Nonza met zijn zwart strand, Albo en de Genovese toren,
Canari (leiklif), Pino en Luri. Na het middagmaal brengt onze rit ons naar Erbalunga in het oosten. We
eindigen in Bastia voor een bezoek te voet aan de lage stad met de oude haven, het St.Nicolasplein,... Avondmaal en overnachting in ons hotel.
DAG 4 - BASTIA – ILE ROUSSE – CALVI:
We rijden door het heuvelachtige Balagne, ooit volledig begroeid met olijfgaarden, naar IIe Rousse
waar we even stoppen. De rit voert ons naar Calvi voor een bezoek aan de stad. Na het middagmaal
rijden we naar Sant’Antonino langs de oude dorpjes van de Balagne zoals Corbara, Pigna, prachtig
bewaarde hooggelegen dorpen. Avondmaal en overnachting in ons hotel.
DAG 5 - CALVI – PORTO – PIANA – AJACCIO:
Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar Porto voor een excursie per boot met een bezoek aan de
wondermooie “Calanques” in Piana, geklasseerd door UNESCO als werelderfgoed. Na het
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middagmaal rijden we verder naar Ajaccio. We bezoeken de stad. Avondmaal en overnachting in ons
hotel in Ajaccio.
DAG 6 - AJACCIO – ALTA ROCCA – BAVELLA – PORTO VECCHIO:
In de voormiddag rijden we doorheen de typische dorpjes van de Alta Rocca, Petreto, Aullène en
Zonza naar de ‘Col de Bavella’, met panorama op de Aiguilles. We nemen het middagmaal in Bavella,
deelgemeente van Zonza en er is wat tijd voor een wandeling. Via het massief van Ospedale bereiken
we Porto Vecchio. Avondmaal en overnachting in Porto Vecchio. De oude Grieken noemden het
eiland “Kalliste” – het mooiste eiland ter wereld – en dat terwijl ze zelf over zoveel prachtige
eilanden beschikten! Een betere aanbeveling om Corsica te bezoeken kan je je dus moeilijk indenken.
Corsica maakt deel uit van Frankrijk. Het is een eiland met meerdere gezichten, een heel aparte
wereld met een enorm gevarieerde natuur. Een eiland dat meer dan één benaming heeft, waarvan
“Eiland van de Schoonheid” de bekendste is. Voor ons is het gewoon een eiland dat je nooit meer
loslaat.
DAG 7 - PORTO VECCHIO – BONIFACIO – PORTO VECCHIO:
We vertrekken naar Bonifacio, één van de mooiste steden van Europa, gelegen op 60 m hoogte op
een indrukwekkende klif. We bezoeken de grotten en de kliffen per boot. Na het middagmaal in de
haven nemen we het treintje voor een bezoek aan de bovenstad. Vrije tijd en shopping. Avondmaal
en overnachting in Porto Vecchio.
DAG 8 - PORTO VECCHIO – BASTIA – EINE:
Vandaag brengen we een bezoek aan de bovenstad van Bastia. In een kerk wonen we een (30
minuten durend) concert van Corsicaans polyfonie bij. Na het middagmaal, transfer naar de
luchthaven van Bastia en rechtstreekse vlucht naar Brussel.

Prijs: 2020 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 380 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Alle vermelde toegangsgelden en bezoeken
Boottocht in Bonifacio & Les Calanques
Treinrit in Bonifacio & Corte
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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