
Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Corsica, eiland van de schoonheid
Unieke en complete rondreis vanuit 4*
hotels in Ajaccio en Lucciana

Corsica heeft de bijnaam ‘Ile de Beauté’ (Eiland van de Schoonheid)
niet voor niets gekregen. Ruige bergen, rode rotsen boven de
azuurblauwe zee en de enige officiële woestijn van Europa.
Sprookjesachtige baaien en woeste kapen. Oude stadscentra en
pittoreske kustplaatsen waar u nog altijd het authentieke Corsicaanse
leven ervaart. Onze ervaren reisleiding neemt u tijdens deze rondreis
mee langs de hoogtepunten van het Franse eiland. 

Tijdens deze reis zijn er voldoende mogelijkheden om de smaak van
Corsica te proeven. Lokale seizoensproducten worden in de
Corsicaanse keukens tot culinaire verwennerijen verwerkt. Proeft u er
bijvoorbeeld van figatellu, een droge worst die wordt gegeten met
een polenta van kastanjemeel of van brocciu, een kaas gemaakt van
de melkwei van geiten en schapen.

Tijdens deze reis verblijft u in twee verschillende hotels. U overnacht
drie nachten in Ajaccio en vier nachten in Lucciana. De
4-sterrenhotels waar u op basis van halfpension overnacht zijn

8 dagen vanaf
€ 2.295,- p.p.

Vertrekdata
26 augustus 2023
Gegarandeerde reis

€2295

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf of Keulen
en v.v.

Vlucht van Düsseldorf of Keulen naar
Bastia en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

20 kg ruimbagage
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allemaal van alle gemakken voorzien en mooi gelegen. Ook voor een
comfortabele rit in een luxe touringcar tussen Limburg en de
luchthaven wordt gezorgd.

Dag 1 - vlieg naar Bastia

Zet uw koffers de avond voor vertrek alvast klaar, want u vertrekt
vandaag al vroeg naar Corsica. Onze chauffeur haalt u met zijn
comfortabele touringcar op bij een van onze Limburgse
opstapplaatsen. Hij zorgt dat u op tijd op de luchthaven van
Düsseldorf bent om, om 7.20 uur in het vliegtuig te zitten. Twee uur
later landt u in Bastia, een stad in het noorden van Corsica. U brengt
na aankomst een bezoek aan deze stad van kunst en geschiedenis.
Slenter door de oude haven waar bootjes tussen de gekleurde
panden op de kades dobberen. Wandel over het rode Sint-
Niklaasplein en bezoek de imposante kerken Sainte-Croix en Sainte-
Marie. Na de lunch (exclusief) reist u naar het 4-sterrenhotel in de
buurt van Bastia. Hier kunt u de tijd tot het diner zelf indelen. 

Dag 2 - via Corte en historisch belangrijke
plaatsen naar Ajaccio

Na het ontbijt stapt u in de touringcar voor de fotogenieke rit naar uw
volgende overnachtingsplek. U reist via Casamozza en Ponte-Leccia
naar Corte, de universiteitsstad en voormalige hoofdstad van Corsica.
Het letterlijke hoogtepunt van de stad is de citadel die op een
rotsachtige kaap boven de rest van de warmkleurige panden
uitsteekt. Een andere bezienswaardigheid in de sfeervolle stad is het
Place Gaffory, vernoemd naar het geboortehuis van Jean-Pierre
Gaffory, de leider van de nationalistische regering van Corsica in de
18e eeuw. Vandaag bezoekt u ook de stad Ajaccio. In deze keizerlijke
stad bewondert u het Place du Diamant, een zonnig plein waar ‘s
zomers veel concerten gegeven worden. Ook de pleinen Place Foch
en Place du Casone, de grot van Napoleon en het graf en huis van
Tino Rossi zijn een bezoek waard. U dineert en overnacht in een
4-sterrenhotel in Ajaccio.

Dag 3 - een excursie langs de kust naar UNESCO
Werelderfgoed Porto

U hoeft uw koffers vanmorgen nog niet in te pakken, want u logeert
vanavond en morgenavond ook in uw hotel in Ajaccio. U maakt
vandaag een toeristische roadtrip langs de adembenemende kustlijn
van Corsica. U reist naar de Golf van Sagone, een deel van de kust met
brede baaien en witte stranden. Hier bezoekt u het pittoreske
kustplaatsje Cargèse, met haar Latijnse en Griekse kerk. Ook bezoekt
u de Calanche de Piana, rode rotskliffen in de azuurblauwe zee. De
volgende stop is Porto, een dorp tussen Golf van Porto en de beboste

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

3 nachten verblijf in 4-sterrenhotel
Campo Dell'Oro in Ajaccio incl.
ontbijt

4 nachten verblijf in 4-sterrenhotel La
Lagune in Lucciana incl. ontbijt

7 diners in het hotel

Entree tot de citadel van Corte met
het toeristentreintje

Een boottocht naar "Calanques de
Piana" met vertrek vanuit Porto

Entree tot de citadel van Bonifacio
met het toeristentreintje

Een Corsicaanse AOC-wijnproeverij
bij Patrimonio

Een Nederlandstalige of Duitstalige
gids

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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bergen. U vindt er weinig historische bezienswaardigheden, maar de
sfeer is er niet minder om. Na de lunch (exclusief) reist u via een
andere route terug naar Ajaccio. U bezoekt het dorp Evisa, waarvan de
rode huisjes tegen een groene helling gebouwd zijn, het dorpje Vico
en de Gorges de la Spelunca-kloven. ‘s Avonds dineert u in uw hotel.

Dag 4 - een roadtrip naar de Zuid-Corsicaanse
stad Bonifacio

Vandaag maakt u wederom een excursie vanuit uw hotel in Ajaccio. U
rijdt in zuidelijke richting langs de kust naar Bonifacio in het zuiden
van het eiland. U bezoekt Olmeto, een tegen de berg gebouwd dorpje
met sfeervolle straatjes en een 9e-eeuwse kerk. Later loopt u door de
19e-eeuwse straten van Propriano en het weinig toeristische en
daardoor erg authentieke Sartène stadje Sartène. Door het
schilderachtige landschap reist u door naar Col de Roccapina, waar u
vanaf een Genuese toren uitzicht heeft op een paradijselijk strand. Na
de lunch (exclusief) bezoekt u Bonifacio, de meest zuidelijke stad van
Corsica die op een witte kalksteenklif boven zee gebouwd is. In de
smalle straatjes tussen pastelkleurige huizen hangt een Italiaans
sfeertje. Bekijk de 13e-eeuwse vesting Bastion de l’Etendard, wandel
over de eindeloze trappen van Escalier du Roi d’Aragon richting zee of
bezoek de Église Saint-Dominique, de grootste kerk van Corsica. Aan
het eind van de middag nemen we dezelfde prachtige route terug
naar het hotel.

Dag 5 - via de Bavella-pas en fotogenieke stops
naar Lucciana

Pakt u voor het ontbijt alvast uw koffers in, want de komende drie
nachten logeert u in een hotel nabij Lucciana. Deze route rijden we
door het Corsicaanse binnenland en langs de oostkust naar het
noordoosten van het eiland. In het binnenland bezoekt u de kleine
dorpjes Petreto-Bicchisano Aullène en Zonza. Hier ervaart u het
authentieke Corsicaanse leven in de rustige straten waar slechts een
paar honderd mensen wonen. De dorpjes liggen in het mysterieuze
l’Alta Rocca, een berggebied met grillige rotspieken en groene
bergflanken. Onze chauffeur rijdt u over de Bavella-pas met een
maximale hoogte van 1.218 meter. Deze rit is misschien wel de
mooiste die u tijdens deze reis maakt. Na de lunch (exclusief) reist u
verder via de kustplaats Solenzara en de ruïnes nabij het dorpje Aléria.
Aan het eind van de dag checkt u in in uw hotel nabij Lucciana, waar
u vanavond ook dineert.

Dag 6 - een excursie naar Agriates, Ile-Rousse en
Calvi

Na het ontbijt reist u in de touringcar naar de Désert des Agriates. Dit

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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is de enige officiële woestijn van Europa, al ziet hij er anders uit dan de
stereotype woestijn. Deze droge regio ligt ten noordwesten van
Lucciana en vormt met een lengte van 40 kilometer de langste
beschermde kuststrook van Europa. U reist door dit ruige landschap
naar de kustplaats L’Île-Rousse. Ontdek de ontspannen leefstijl van de
locals op het Place Paoli, slenter door de smalle straatjes en wandel
over de A Marinella-promenade langs schilderachtige strandjes.
Verder naar het westen ligt de stad Calvi. De 15e-eeuwse ommuurde
citadel steekt hoog boven de waterlijn en de omliggende gebouwen.
Andere historische hoogtepunten zijn de gele kathedraal, de roze
Église Sainte-Marie de Calvi en de witte Notre Dame de la Serra. U
geniet er van een heerlijke lunch (exclusief). Na uw bezoek aan de
stad van Christoffel Columbus reist u aan het eind van de middag via
de zuidelijker gelegen plaatsen Ponte-Leccia en Casamozza terug
naar Lucciana.

Dag 7 - een rondleiding door de kleine Cap Corse

Na het ontbijt begint u aan een rondtocht over de Cap Corse, het
smalle noordelijkste deel van Corsica. In dit ruige deel van het eiland
geniet u van authentieke dorpjes, prachtige uitkijkpunten en luxe
jachthavens. Vanuit de bus heeft u regelmatig weids uitzicht op zee. U
bezoekt de kustplaats Erbalunga, waarvan het gebouwde deel amper
groter is dan de jachthaven. Misschien ziet u koeien rusten op het
zandstrand bij Santa Severa. Landinwaarts in de heuvels ligt het
dorpje Luri, dat u passeert onderweg naar de kustplaats Pino aan de
westkant van de landtong. Via Nonza, een dorp dat hoog op een rots
boven de azuurblauwe zee ligt, reist u naar Saint-Florent. De plaats
staat bekend als het Saint-Tropez van Corsica. De jachthaven is dan
ook relatief groot en er hangt een mondaine sfeer, terwijl het dorpje
klein en gezellig gebleven is. Onderweg heeft u al van een heerlijke
lunch (exclusief) genoten en aan het eind van de middag keert u
terug naar Lucciana.

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Vandaag pakt u uw koffers nog een laatste keer deze reis in. De
touringcar brengt u van Lucciana naar Bastia, waar u op de
luchthaven op het vliegtuig richting Nederland stapt. Bij de
luchthaven van Düsseldorf staat onze chauffeur u op te wachten. Hij
zet u en uw koffers af op één van onze Limburgse uitstapplaatsen
naar uw keuze.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
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Hotelinformatie

4-sterrenhotel L’hotel Campo dell’Oro in Ajaccio

Hôtel Campo Dell’oro ligt op 600 meter van het Ricanto-strand. Neem
een duik in het buitenzwembad en ga een hapje eten bij Les
Bougainvillees. Dit restaurant serveert regionale gerechten. De
moderne en ruime kamers zijn allemaal voorzien van airconditioning,
een lcd-tv en een eigen badkamer.

Hotel verzorging: Half pension
Eenpersoonskamertoeslag: € 295,-

Hotel website: https://www.hotel-campodelloro.com/index-en.h...
Hotel adres: Hôtel Campo Dell'Oro, Route du Ricanto, Ajaccio,
Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

4-sterrenhotel L'hotel La Lagune in Lucciana

In deze ongerepte oase is het 4-sterrenhotel La Laguna de perfecte
lokatie voor uw vakantie, direct aan het strand…een echte oase van
rust voor een onvergetelijke vakantie op Corsica. In harmonie met zijn
natuurlijke omgeving combineert Hotel la Lagune op vakkundige
wijze hout en steen met grote een kleurrijke, moderne inrichting. Een
luxueus en gastvrij 4-sterrenhotel op slechts 15 minuten van het
centrum van Bastia. De modern ingerichte kamers van Hôtel La
Lagune zijn voorzien van airconditioning, balkon, gratis WiFi, een
flatscreen-tv en een eigen badkamer met toiletartikelen.

Hotel verzorging: Half pension
: geen toeslag

Hotel website: https://www.hotel-la-lagune.com/en/
Hotel adres: Hôtel Restaurant de la Lagune Lucciana, Lotissement
California, Lucciana, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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