
PROGRAMMA RIPOSU III (29 mei – 05 juni 2014) 
(Programma onder voorbehoud – wijzigingen mogelijk) 

 
DAG 1: Onthaal en installatie  
Ontvangst in U CASONE - GHISONACCIA. 
Installatie en welkomstdrink. 
Lichte avondwandeling naar het strand. 
 
 
DAG 2: PORTO-VECCHIO (1/2 dag) 
We volgen de kustweg naar het zuiden en genieten van de wisselende panorama’s. 
We brengen een kort bezoek 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. We genieten vanaf de Genuese poort van het uitzicht over de zoutpannen. 
 
Aansluitend mogelijkheid tot vrij shoppen in de gezellige straatjes of een terrasje onder een eeuwenoude eik. 
 
 
DAG 3: BASTIA (volledige dag) 
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 4: Vrije dag 
 
 
DAG 5: FIUMORBU (1/2dag) 
We bezoeken enkele dorpjes in de omgeving om de lokale cultuur op te snuiven. We rijden langs de imposante vallei van de 
Inzeca en de Strette, genieten in Prunelli van het immense uitzicht over de Oostvlakte en verpozen even in de haven van 
Solenzara. We sluiten de dag af aan het strand in een lokale “pailotte”. 
 
 
DAG 6: BONIFACIO (volledige dag) 
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 7: Vrije dag 
 
 
DAG 8: Transfer en vertrek 
Vrije tijd in functie van de vluchturen. 
Transfer naar de luchthaven van FIGARI of BASTIA. 



KOSTPRIJS: €299 pp 
 
 
INBEGREPEN 

- Logement 
Verblijf in Mobilhome (max 4  pers) op basis van 2 personen, incl. alle kosten en taksen 
Self-catering, mogelijkheid tot Halfpension. 
Welkomstdrink. 
 

- Excursieprogramma 
Uitstappen, bezoeken en wandelingen met eigen wagen of huurwagen (niet inbegrepen). 
Nederlandstalige begeleiding door erkend Gids/Reisleider (Toerisme Vlaanderen & FBAA) 
Culinaire extra’s en degustaties tijdens stadsbezoeken. 
Boottocht Bonifacio “Grottes et Falaises” (1,5u). 

 
NIET INBEGREPEN 

- Maaltijden  
- Heen & Terugreis/Huurwagen (eventueel) 

Ongeacht de wijze waarop u reist (eigen wagen of vliegtuig/huurwagen) zoeken wij voor u de meest 
voordelige aanbiedingen, geven u de nodige informatie en helpen desgewenst bij de boekingen. 
Reservering en betaling gebeuren rechtstreeks bij de maatschappij, wij berekenen hiervoor geen 
vergoeding of commissie. 
 

Richtprijzen (jan 2014) 
- Vliegticket Heen/Terug:  Chartervluchten vanaf Brussel vanaf €270 
   Ryanair vanaf Charleroi vanaf €125 
- Huurwagen Herz: vanaf €250/week 
 


