
PROGRAMMA Wandelvakantie 04 dagen 
 
 
DAG 1: Onthaal en transfer  
Vertrek vanuit BRUSSEL  naar BASTIA (of FIGARI) .  
(Programma afhankelijk van de vluchtschema) 
 
Onthaal en transfer naar de verblijfplaats. 
Installatie & welkomstdrink.  
 
Tijdens een korte avondwandeling (5km) langs het strand en door het maquis,  komen we iets meer te weten over de 
Eucalyptusboom en over de Corsicaanse geschiedenis 
 
 
DAG 2: Vizzavona – cultuurhistorische natuurwandeling (+/- 6 km) 
Na het ontbijt ruilen we het strand voor het hooggebergte en ontdekken we de magie van een mysterieuze omgeving, waar talrijke 
volksverhalen en legendes hun oorsprong vinden. Hier aan de voet van de Mont d’Oro,  vochten de Corsicaanse druïden jaarlijks 
een strijd uit op leven en dood. En een eeuw geleden was het gebruikelijk dat reizigers hun testament opmaakten, vooraleer deze 
streek te doorkruisen. Vandaag gaat het er gelukkig een stuk vreedzamer aan toe. 
 
Onderweg stoppen we in de vallei van de Tavignano even bij de Genuese bruggen, die ondanks de evolutie van de 
transportmiddelen, na 7 eeuwen nog steeds hun dienst bewijzen. 
 
 
 

 

Onze wandeling begint op de Col de Vizzavona,  bij het plaatsje Foce, dat zijn ontstaan dankt 
aan de sneeuwruimers die de bergpas ’s winters sneeuwvrij moesten houden. Door het 
toverachtige Woud van Vizzavona, dalen we af naar de Cascades des Anglais. Onderweg 
passeren we de magische bron Acqua Bollita, waar we proefondervindelijk zullen vaststellen of 
rode wijn hier smaak en kleur verliest, zoals de legende het vertelt.  
We kunnen even verpozen bij de boshut (dranken en snacks), liefhebbers kunnen de 
watervalletjes verder stroomopwaarts ontdekken of een duik nemen in de glasheldere, maar 
ijskoude bergstroom. 
 
Over een gemakkelijk deel van de vermaarde GR20 (Grande Randonée) komen we bij 
Vizzavona-Gare, één van de hoogste spoorwegstations van Frankrijk. De 4km lange 
spoorwegtunnel overwon de laatste hindernis op de spoorlijn Bastia-Ajaccio en zorgde er begin 
vorige eeuw voor dat de streek op korte tijd uitgroeide tot een mondain vakantieoord, 
bijgenaamd “Klein Zwitserland”. Een welvarend verleden, waarover vandaag enkel nog de 
imposante ruïnes kunnen vertellen. 
 
We maken hier ook kennis met de “glacières”, middeleeuwse ijsfabrieken, en met enkele bizarre 
verhalen en leuke anekdotes die de streek kleur geven. 
 
We praten nog even na op een terrasje aan het station, alvorens de terugreis aan te vatten. 

 
 
DAG 3: Bavella Massief en Solenzara  – Natuurwandeling (+/- 6 km) 
Na het ontbijt rijden we langs de kust naar Porto-Vecchio en volgen van daar uit 
een schilderachtige route naar Bavella, het mooiste massief van Corsica. Na een 
koffiepauze met overweldigend uitzicht, wacht ons een natuurwandeling, naar het 
bekende “Trou de la bombe”. Indrukwekkende landschappen en een absolute 
stilte. 
Met een beetje geluk zien we de halsbrekende toeren van de moeflons of de 
sierlijke vlucht van een eenzame adelaar. 
 
Opm.: deze wandeling bevat een aparte lus (facultatief!), die best vermeden wordt 
door mensen die niet goed te been zijn. Eventueel kan ook gekozen worden voor 
de veel gemakkelijkere wandeling naar Piscia di Gallo (+/- 3 km) 
 
We keren terug langs Zonza en L’Ospedale en maken nog een laatste stop aan 
de haven van Solenzara. 
 

 
 

 
 

 
DAG 4: Transfer en vertrek 
Transfer naar en vertrek van BASTIA (of FIGARI) naar BRUSSEL. 
(Programma afhankelijk van het vluchtschema) 
 


