BASISPROGRAMMA Slow Travel 08 dagen
DAG 1: Onthaal en transfer
Vertrek vanuit BRUSSEL (optie: CHARLEROI) naar BASTIA (optie: FIGARI). Onthaal en transfer naar de verblijfplaats.
Installatie & welkomstdrink.
Afhankelijk van de vluchtschema’s en het logement, maken we een avondwandeling naar het strand of door de stad.

DAG 2: Aleria – gastronomische cultuuruitstap
In de voormiddag bezoeken we het exclusieve domein Mavella, dat niet alleen
over een rijk gevulde wijnkelder beschikt, maar eveneens over een uitgebreid
assortiment streekproducten. Na enkele proevertjes brengen we nog een kort
bezoek aan de stokerij van de uitstekende Corsicaanse Whisky P&M.
Na een bezoekje aan een typische boerderij waar de kazen nog op artisanale
wijze worden bereid, rijden we langs de Strette di l’Inzecca, één van de
mooiste valleien op het eiland.
We nemen de middagpauze in een schilderachtig streekrestaurant.
In de namiddag 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.
We sluiten de dag af op een terrasje bij het dorpscafé.

DAG 3: 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 Spabronnen. Op een terrasje proeven we het water, voor en na de bewerking…
Of misschien toch liever een Pietra, het bekende kastanjebier…
DAG 4: vrije dag
Een dagje luieren aan het strand, een spelletje “jeu de boules”, een fietstochtje door de streek, of gewoon zalig niets doen …
Misschien een goed idee om de dag af te sluiten met een Corsicaanse avond…

DAG 5: 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 6: Corte – cultuurhistorisch stadsbezoek
In de namiddag rijden we door de vallei van de Tavignano naar de Corte, het
historische hart van Corsica. Onderweg staan we even stil bij de Genuese
bruggen, die ondanks de evolutie van de transportmiddelen, na 7 eeuwen nog
steeds hun dienst bewijzen.
We brengen een geleid bezoek aan Corte, eens de hoofdstad van het
onafhankelijke Corsica, nu 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 en de Migliacci, en op een terrasje genieten we van een karaktervolle
Vin d’orange of Vin de pêche.
Nadien vrij shoppen of vrij bezoek aan het antropologische museum.
DAG 7: vrije dag
Nog een dagje bekomen en genieten van de zon…
Nog een beetje nagenieten bij een themamaaltijd of een kaas & wijnavond?

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

OPTIONELE MODULES Slow Travel 08 dagen
Pas uw reis aan naar wens door volgende optionele modules…

Meer wandelingen in de natuur
DAG A: Vizzavona – cultuurhistorische natuurwandeling (+/- 4 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 B: Bavella Massief en Solenzara (1d) – 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.

Meer rondritten
DAG C: Balagne (1d) – Cultuurhistorische rondrit & stadsbezoek
Na het ontbijt rijden we via Corte en Ponte Leccia naar de Balagne. Onderweg genieten we van de wisselende landschappen en het
dominante massief van de Monte Cinto, de hoogste berg van het eiland. Op de kustweg wordt het duidelijk, waarom de Grieken dit
eiland “Caliste”, de mooiste, doopten. De kleurcontrasten zullen menig fotoamateur eindeloos weten te boeien.
We brengen een bezoek aan de markt in Ile Rousse, waar de lokale producenten hun streekproducten aanbieden. We wandelen even
door de winkelstraatjes tot aan de haven, met uitzicht op de bekende rode rotsen van l’Ile de la Pietra.
Nadien rijden we naar Sant Antonino, terecht geprezen als één van de mooiste dorpjes van Frankrijk. We maken en korte wandeling
door dit onvergetelijke dorp, waar de lasten nog steeds moeten gedragen worden door muilezels. Vandaag wordt Sant Antonino vooral
bevolkt door kunstenaars. We genieten nog even van het unieke uitzicht over de Balagne en van de verse citroenlimonade in “la Maison
du Citron”.
Na de middagpauze staat een geleid bezoek aan Calvi op het programma. We wandelen langs de haven naar de citadel, waar volgens
vele geschiedkundigen Christoffel Columbus werd geboren.
De bar “Chez Tao”, “ La Vierge du Rosaire “ in de kerk H. Johannes de Doper, La Tour du Sel om maar enkele trekpleisters op te
noemen.
Met een beetje geluk is het museum van het Vreemdelingenlegioen open en komen we meer te weten over de geschiedenis en de
tradities van deze beroemde legereenheid.
Indien de tijd het toelaat, maken we nog een korte wandeling door de drukke winkelstraat of bezoeken we een terrasje aan de haven,
alvorens de terugreis aan te vatten.
DAG D: Porto-Vecchio (1d)– Historische uitstap
In de voormiddag brengen we een kort stadsbezoek aan Porto-Vecchio, derde grootste stad van het eiland. We komen hier ook iets
meer te weten over (en proeven van) de olijfolie en over Corsicaanse messen. Aansluitend mogelijkheid tot vrij shoppen in de
gezellige straatjes of een terrasje onder een eeuwenoude eik.
In de namiddag brengen we een bezoekje aan Torre, genoemd naar de eerste
vaste constructies op het eiland, opgericht door de Torreanen. We keren verder
terug langs de kustweg en stoppen even aan de baai van Fautea, voor een bezoek
aan de Genuese toren, een typisch militair bouwwerk dat het eiland moest
beschermen tegen de invallen van piraten. Heel efficiënt, want het grondplan werd
later overgenomen voor de bouw van de Britse Martello-towers.
We sluiten de dag af aan de gezellige jachthaven van de bekende badplaats
Solenzara. Tenzij er nadien nog tijd overblijft om een artisanaal streekbiertje te
proeven, tussen de foto’s van bekende rebellen en verzetslui…

DAG E: Cap Corse (1d) - Rondrit
Rondrit over het schiereiland, dat zich als een vermanende vinger naar Frankrijk uitstrekt. Unieke baaien, ruige rotsen en sluimerende
dorpjes zorgen voor een aparte sfeer.
We nemen een korte pauze in Erbalunga. Het havenstadje spreekt zo tot de verbeelding, dat de Belgische folkgroep Urban Trad
(Eurovisiesongfestival 2003) er haar album “Erbalunga” opnam. Nadien volgen we de kustweg langs Macinaggio, Centuri en Pino, met
de onvermijdelijke fotostops onderweg. We brengen een kort bezoek aan Nonza met zijn historische toren en het eigenaardige grijze
strand.
Langs de bekende wijnstreek Patrimonio, rijden we naar Saint Florent, voor een vrij bezoek aan de haven en het historische centrum.

Meer stadsbezoeken
DAG F: Bastia (1d) – Cultuurhistorisch stadsbezoek
We brengen een bezoek aan de Romaanse kathedraal “La
Cannonica” en de opgravingen van de site in La Mariana. Gesticht
door Romeinse veteranen, zou de stad eeuwenlang wedijveren met
Aleria om de belangrijkste toegangspoort tot Corsica te worden. Tot
malariamuggen en piraten er anders over beslisten…
We rijden langs de smalle kuststrook, tussen het meer van Biguglia
en de Ligurische Zee naar Bastia.
We nemen de middagpauze op het gezellige St Nikolaasplein aan
de haven van Bastia, het economische centrum van Corsica.

Na de middag starten we het stadsbezoek bij enkele monumenten en de merkwaardige verhalen die er achter schuil gaan.
Symbolen van de eeuwenlange strijd om vrijheid en onafhankelijkheid: de toren van de onderzeeër Casabianca en “de Weduwe
Renno”, het monument der Martelaren.
Tijd voor een beetje nostalgie vinden we in de schilderachtige winkel van Maison Mattei, gekend voor de “Cap Corse”, een
kruidendrank die bijzonder populair was bij uitgeweken Corsicanen.
De stad heeft een rijke religieuze architectuur , we bezoeken dan ook enkele opmerkelijke kerken, waaronder de kerk H.
Johannes de Doper (grootste van Corsica), en in de oratoria maken we kennis met de Confrèries, religieuze broederschappen
die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de stad.
Aansluitend vrij shoppen of een terrasje op het St-Niklaasplein.

DAG G: Ajaccio (1d) - Stadsbezoek
Na het ontbijt rijden we langs Corte en de Col de Vizzavona naar het mondaine Ajaccio. We doorkruisen de stad en volgen de
kustweg naar de prachtige Iles Sanguinaires.
De terugweg staat in het teken van één der verdienstelijkste artiesten ooit: Tino
Rossi. We passeren aan zijn woonplaats, zijn begraafplaats en aan het strand
van Marinella, dat hem zo nauw aan het hart lag.
In het stadscentrum kuieren we door de steegjes waar hij ooit zijn eerste
serenades bracht, tot aan zijn geboortehuis.
Maar vóór alles, is Ajaccio natuurlijk de geboortestad van Napoleon
Bonaparte. Een bezoek aan het standbeeld en de grot waar de Keizer zijn
jeugd doorbracht, mag dus niet op het programma ontbreken. We gaan langs
de kathedraal OLV-Hemelvaart, waar volgens de overlevering de kleine
Napoleon zichzelf doopte, naar zijn geboortehuis, vandaag een museum.
Nadien is er nog tijd voor een terrasje op het prachtige Place de Gaulle, een vrij bezoek aan een museum (Fesch, Napoleon of A
Bandera) of de gezellige winkelstraatjes.

