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ReisbeschRijving

De reis start met een prachtige route langs de westkust van Corsica, waarbij u langs 
de Calanques de Piana, de grillige rode rotsen, rijdt. Vanuit Porto kunt u het Réserve 
Naturelle de Scandola en de citadelstad Calvi bezoeken. Vervolgens steekt u het 
eiland over naar het noordoosten, een schitterende tocht. Bezoek Bastia, de tweede 
stad van Corsica en de Cap Corse, het schiereiland in het noorden. Het laatste hotel 
ligt bij de badplaats Propriano, een fijne plek om even te ontspannen. Interessante 
bezienswaardigheden zijn de archeologische site van Filitosa en het stadje Sartène.

hOOgTePUnTen
 Ajaccio  Propriano
 Porto Ota  Ajaccio   
 Lucciana   

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Ajaccio - Porto Ota
U vliegt naar Ajaccio, de hoofdstad van Corsica. Op de luchthaven haalt u de huurauto op. Ajaccio, de 
geboorteplaats van Napoleon, is een pittoresk stadje dat een bezoekje zeker waard is.  
Daarna rijdt u via een schilderachtige route naar Les Calanques de Piana. Dit is een ideale plaats om 
even te stoppen en deze unieke rode rotsformaties te bezoeken. U overnacht in Porto Ota.
Op dag twee rijdt u vanuit Porto Ota via een prachtige route naar Réserve Naturelle de Scandola.  
Het mooiste zicht op dit bijzondere natuurreservaat heeft u per boot, u kunt vanaf diverse plaatsen 
een bootexcursie maken. Daarna vervolgt uw weg naar Calvi, een indrukwekkend vestingstadje met 
een historisch centrum. Op de terugweg neemt u de bochtige kustroute langs Pointe de Revellata 
met indrukwekkende panorama’s over de kleurige omgeving.

Dag 3 en 4: Porto Ota - Lucciana
Vandaag rijdt u vanuit het westen dwars door Corsica naar Lucciana in het noordoosten van het 
eiland. Een schitterende tocht! Onderweg bezoekt u het middeleeuwse stadje Corte met  
karakteristieke smalle straatjes en historische pleintjes waar de tijd stil heeft gestaan. U overnacht 
in Lucciana. Vanuit Lucciana rijdt u op dag vier naar Bastia via de schitterende Route des Marines 
de Borgo langs de lagune in het natuurreservaat Etang de Biguglia. Bastia is een middeleeuws 
stadje met een indrukwekkende citadel, veel cultuur en heerlijke wijnen. Daarna rijdt u verder 
noordwaarts waar het langgerekte schiereiland Cap Corse begint. Deze brengt u langs schilder- 
achtige dorpjes, stranden, baaien, bossen en het beroemde wijngebied bij Patrimonio.

Dag 5: Lucciana - Propriano
Vanuit Lucciana vertrekt u naar de laatste stop van deze fly & drive Propriano. Een prachtige reis 
waarvan u het grootste gedeelte langs de oostkust rijdt. Het laatste stukje door het binnenland 
brengt u bij het bergdorpje Levie en Sartène, het meest Corsicaanse stadje van Corsica. 

Dag 6 en 7: Propriano
De schitterende witte zandstranden en de azuurblauwe zee bij Propriano zijn ideaal voor een  
ontspannen dagje in de zon. Deze dag kunt u bijvoorbeeld afsluiten op het mooie terras van hotel 
Bartaccia en genieten van een heerlijk diner met verse groente uit eigen tuin. 
Wilt u er nog een dagje op uit? Ten noorden van Propriano liggen de beroemde archeologische 
opgravingen van Filitosa met menhirs en dolmen. De weg er naar toe loopt gedeeltelijk langs de 
kust. Zuidelijk van Propriano ligt Sartène met veel archeologische vindplaatsen en het interessante 
prehistorische en archeologische museum.

Dag 8: Propriano - Ajaccio
Vandaag is helaas alweer de laatste dag. Vanuit Propriano rijdt u naar Ajaccio waar uw vlucht vertrekt.
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v.a.€ 1239p.p.

Frankrijk: Corsica Rode Rotsen en Menhirs 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in midden-
klasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam/Brussel naar 
Ajaccio v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.
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