
PROGRAMMA Libertà  17-24 september 
 
 
DAG 1: Onthaal en transfer  
Onthaal op de luchthaven (Figari/Bastia) en transfer naar U Casone. In GHISONACCIA. 
Installatie & welkomstdrink. Mogelijkheid tot inkopen. 
Afhankelijk van de vluchtschema’s, maken we een avondwandeling naar het strand.  
 

 
 

 
 

 

 
 
DAG 2: Aleria en Corte – cultuurhistorische uitstap & stadsbezoek 
In de voormiddag bezoeken we de archeologische site van Aleria, in de oudheid 
de belangrijkste stad op Corsica. Begonnen als Griekse handelsnederzetting, 
kwam de stad pas echt tot bloei onder de Romeinen. Maar de geschiedenis heeft 
Aleria niet gespaard… 
We brengen ook een bezoek aan het nabijgelegen fort van Matra, bekend voor de 
tentoonstelling van Etruskisch en Grieks/Romeins aardewerk. 
 
In de namiddag geleid stadsbezoek aan Corte, het historische hart van Corsica. 
Eens de hoofdstad van het onafhankelijke Corsica, is de kleinste universiteitsstad 
van Frankrijk ondertussen een gezellige toeristische trekpleister. Nochtans zijn de 
revolutionaire gedachten hier nooit ver weg. Monumenten en kogelgaten verraden 
dat de stad niet altijd de rust van vandaag heeft gekend.  
Van op het Belvédère genieten we niet alleen van het sublieme uitzicht op de 
omgeving, maar wordt ook duidelijk waarom deze stad strategisch zo belangrijk 
was.  
Kuierend door de schilderachtige steegjes, komen we meer te weten over de 
geschiedenis en de anekdotes die de stad kleuren. We proeven uiteraard een 
artisanaal gebakje, zoals de Falculelle of de Migliacci. 
 
Nadien vrij shoppen of vrij bezoek aan het antropologische museum. 
 

 
 
DAG 3: Vizzavona – cultuurhistorische natuurwandeling (+/- 5 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. 
 
 
 

 

Onze wandeling begint 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 4: Castagniccia – Cultuurhistorische rondrit 
Rondrit door de streek waar de economische en politieke geschiedenis van Corsica 
geschreven werd en waar de kastanje, zoals de naam het reeds doet vermoeden, een 
belangrijke rol speelde.   
We brengen een bezoek aan Ponto Nuovo, het symbool van een verloren 
onafhankelijkheid. Hier voerden de Corsicaanse patriotten hun laatste verbeten, maar vooral 
hopeloze strijd, tegen de Franse veroveraar. Nadien gaat het naar het kapelletje  van 
St Thomas in Pastoreccia, waar de muurschilderingen ons terugvoeren naar de 
middeleeuwen. 
 
In het museum van Morosaglia komen we te weten dat niet Napoleon Bonaparte maar wel 
Pascal Paoli door Corsicanen wordt gezien als belangrijkste landgenoot. Als “Vader van het 
Vaderland” stelde hij onder andere de Corsicaanse grondwet op, die later als model zou 
dienen voor de Amerikaanse grondwet. 
Langs de mooiste barokkerk in La Porta, rijden we naar de ruïnes van het historische 
klooster van Orezza. Nadien bezoeken we de prachtige plafondschilderingen in de kerk 
van Piedicroce. 
 
We sluiten de dag af aan de bron van Orezza, de Corsicaanse tegenhanger van onze Spa-
bronnen. Op een terrasje proeven we het water, voor en na de bewerking… 
Of misschien toch liever een Pietra, het bekende kastanjebier… 

 
 

 
 
 
DAG 5: vrije dag 
Een dagje luieren aan het strand, een spelletje “jeu de boules”, een fietstochtje door de streek, of gewoon zalig niets doen … 
 
 
DAG 6: 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 langs L’Ospedale en Zonza 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. 
 
We keren terug langs de kreken van de rivier Solenzara en maken nog een laatste 
stop aan de haven van het stadje Solenzara. 
  

 
 
 
DAG 7: Bonifacio – Boottocht & stadsbezoek 
Het hoogtepunt van elke Corsica-reis: een bezoek aan Bonifacio, de stad die 
boven de zee lijkt te zweven.  
 
In de voormiddag maken we een boottocht langs de kust en de grotten van 
Bonifacio. Het binnenvaren van de Sdragonato-grot  bezorgt je ongetwijfeld 
kippenvel, maar het zicht op de overhellende krijtrotsen, waarop de stad is 
gebouwd, is absoluut onvergetelijk. 
 
In de namiddag rijden we met het toeristisch treintje tot aan het Cimetière de 
Marins, één van de mooiste kerkhoven van Europa. Nadat we genoten hebben 
van een uniek uitzicht op Straat van Bonifacio en het nabijgelegen Sardinië, 
kunnen we even verpozen in de onderaardse bunker St Antoine, ooit de filmset 
voor enkele sequenties van de film “De kanonnen van Navarone”.  
 
We wandelen langs een uniek panorama en door de kazerne Montlaur, waar ooit 
het Vreemdelingenlegioen gekazerneerd was, naar de historische binnenstad. 
In de smalle, uitnodigende steegjes maken we kennis met enkele merkwaardige 
ambachten, zoals de koraalvissers (het rode “Sang de Boeuf-koraal is 
wereldbekend) en de kurkbewerking. We proeven even de Vea Seccata of de 
Fugasi, artisanale gebakjes. Aansluitend mogelijkheid tot vrij shoppen. 

 

 
 

 
 
DAG 8: Ghisonaccia - Transfer 
Vrije voormiddag en afscheidsdrink. 
Programma/Transfer afhankelijk van het vertrekuur. 


