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25 APRIL - 17 MEI 2022

Corsica heeft een grillige rotskust met prachtige stranden en een ruig berg
achtig binnenland dat weelderig begroeid is. Van Cap Corse, de noordelijke
landtong met zijn talrijke kleine baaitjes naar Balagna met zijn olijfbomen en
verder naar de Castagnaccia, een enorm kastanjewoud vol legendes. We ont
dekken vele mooie steden zoals Bastia, een sfeervolle oude stad met pitto
reske haven, Corte, de voormalige hoofdstad met zijn onvergetelijk panorama
op de Belvédère, Ajaccio, de keizerlijke stad en Bonifacio, die letterlijk op de
rand van de afgrond staat. Het wordt ook volop genieten tijdens een boot
tocht langs de rode rotskusten van het natuurreservaat Scandola. Tot slot
voor de fijnproevers is er het lekkere eten, het proeven van de lekkere wijn en
de heerlijk geurende kruiden van het typisch Corsicaans maquis-struikgewas.
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per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.334
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 823
alleenreizende:
€ 1.870
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

p

EILAND VAN
DE SCHOONHEID

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping
in Pisa op wandelafstand van de
Scheve Toren. ’s Avonds kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 Verplaatsing naar Livorno
voor de overtocht naar Bastia en
verder naar onze eerste camping op
Corsicaanse bodem.
Dag 3 Met de lijnbus naar Bastia voor
een geleid bezoek aan de typische,
oude stad met haar kleurrijke huizen
en wandeling langs de pittoreske oude
haven. Vanaf de citadel kan je zelfs het
eiland Elba zien liggen. Vrije namiddag
in Bastia.
Dag 4 Rondrit met eigen vervoer
doorheen de noordelijke landtong Cap
Corse, een klein paradijs dat ook wel
de bijnaam la Corse miniature krijgt.
We rijden langs hooggelegen dorpjes, sfeervolle baaitjes en charmante
haventjes die her en der beschermd
worden door oude wachttorens. Het
wordt een dag volop genieten van een
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stukje ongerepte natuur. ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 5 Vandaag met eigen vervoer op
verkenning naar de Nebbio, de zuidkant
van Cap Corse. Individueel bezoek aan
Canonica, St.-Florent en terugkeer langs
de Col de Teghime. ’s Avonds degustatie
van Patrimonio-wijnen op de camping.
Dag 6 Verplaatsing naar Calvi.
Dag 7 Vandaag naar de trotse stad Calvi
voor waar een gids ons mee op pad
neemt naar o.m. de machtige citadel in
de ommuurde bovenstad.
Dag 8 Rondrit met eigen vervoer
doorheen de Balagna, een heuvelachtige vruchtbare streek, de boomgaard
van Corsica.
Dag 9 Korte verplaatsing naar Corte en
na het installeren met ‘le petit train’
naar deze universiteitsstad én voormalige hoofdstad van Corsica. Met een gids
bezoeken we o.m. het Musée de la Corse
op de citadel en genieten we van het
schitterende panorama op de Belvédère.

Dag 10 Vandaag trekken we onze
wandelschoenen aan voor een mooie
bergwandeling in de vallei van de
Restonica tot aan het Lac de Melo.
’s Avonds gezamenlijk etentje.
Dag 11 Verplaatsing naar Sagone.
Dag 12 Magnifieke boottocht door
een wonderlijk stukje natuur: langs
de grillige rode rotskusten van het
natuurreservaat Scandola varen we
naar Girolata, de golf van Porto en
Capo Rosso.
Dag 13 Busexcursie naar Ajaccio,
de geboortestad van Napoleon. Met
een gids gaan we op stap in deze de
keizerlijke stad met o.a. het Maison
Napoleon, de kathedraal en de citadel.
Onderweg stopt de bus ook even aan de
IIes Sanguinaires.

Dag 14 Een onvergetelijke rondrit
met eigen vervoer langs het ‘Circuit
Merveilles’ met het charmante Cargese
(Griekse nederzetting) aan de golf van
Sagone, de schilderachtige Calanches
de Piana, Gorges de Spelunca en
Evisa ... ’s Avonds gezamenlijk etentje.
Dag 15 Verplaatsing naar Olmeto.
Dag 16 Daguitstap met eigen vervoer:
geleid bezoek aan het Musee de l’Alta
Rocca (archeologisch museum) in
Levie en bezoek aan de prehistorische
nederzettingen van Cucuruzzu en
Capula. Vervolgens een rondrit in de
Alta Rocca.
Dag 17 Een tweede prehistorische
uitstap (eveneens met eigen vervoer)
voert ons door de Filitosa. Deze megalithische site, een van de grootste van
Europa, geniet bekendheid om zijn
menhirbeelden met gebeeldhouwde
gezichten. Na de middag vrij en
’s avonds gezamenlijk etentje.
Dag 18 Verplaatsing naar Bonifacio,
met onderweg bezoeken aan het
authentieke Sartène en aan de bijzondere ‘Ermitage de la Trinite’.

Dag 19 Met ‘le petit train’ naar Bonifacio
voor een geleid bezoek. Deze middeleeuwse stad (citadel, pittoreske straatjes
en arcades) is indrukwekkend gelegen
op de smalle en hoge kalkstenen kaap.
We maken ook een boottocht rond
de havenstad en langs de 60 m
hoge kalkklippen.
Dag 20 Verplaatsing naar Aléria.
Aanrader: maak vanaf de havenstad
Porto Vecchio een ommetje via Barrage
de l’Ospedale, Col de Bavella en dan
verder naar Solenzara!
Dag 21 Rondrit (halve dag, eigen vervoer) doorheen Castagniccia, een enorm
kastanjewoud vol legendes. Hier ervaar
je het echte Corsica!
Dag 22 Met eigen vervoer naar de
Romeinse stad Aleria voor een geleid
bezoek aan het archeologisch museum.
Wijnliefhebbers kunnen een bezoek
brengen aan een coöperatieve van wijnboeren. ’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 23 Verplaatsing naar de haven
van Bastia en inscheping op de ferry
naar Livorno. Einde en individuele
terugreis. △

Kampgelden incl. elektriciteit en taksen •
bootovertochten Livorno-Bastia H&T
(bootprijs 2021) kampeerauto (L max. 7 m
– H + 2,40 m) • geleide stadsbezoeken in
Bastia, Calvi, Corte, Ajaccio en Bonifacio •
toegangsgelden voor bezoeken aan Musee
de la Corse in Corte en Maison Napoleon in
Ajaccio • geleid bezoek incl. toegangsgeld voor
museum Alta Rocca, site en museum Filitosa
en Musee Carcopino • bezoek met audioguide
incl. toegangsgeld voor site van Cucuruzzu
& Capula • busexcursie Bastia, Ajaccio en
Bonifacio • boottocht Scandola en rond
havenstad Bonifacio - ‘le petit train’ in Corte
en Bonifacio • treinrit Ile Rousse - naevtte bij
bergwandeling Lac de Melo • welkomstdrink
• degustatie Patrimonio-wijnen • 2 extra
drinks • 4 etentjes (inclusief afscheidsetentje) •
reisbrochure.

SUPPLEMENT BOOT (PRIJZEN 2021)
• auto en caravan 
€ 216
Afmetingen voertuigen - auto:
L max. 5 m - H max. 1,90 m - B max. 2 m)
• per extra meter lengte (kampeerauto en
caravan + 7 m) 
€ 85

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of via www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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