12-Daagse REIS naar CORSICA en SARDINIË
Met o.a.: Ajaccio en Alghero

We mogen deze reis met een
gerust hart een unieke reis
noemen. En inmiddels een
topreis in ons reisprogramma.
Een reis naar twee schitterende
eilanden, ‘Ile de Beauté’ en ‘Ile
Continente’, beter bekend als
Corsica en Sardinië.
Elk gezegend met een ‘eigen’
karakter, maar beide met een
fantastische natuur en een
zeer mild klimaat. Juist in het
vroege voorjaar vormt de
natuur op deze eilanden een
geweldig kleurenpalet met
vele bloeiende bloemen en
planten. Tevens vallen de
grote verschillen op die deze
eilanden zo kenmerkend
maken, verschillen in mensen,
cultuur en landschap.
De culinaire specialiteiten
van de eilanden dragen ook
bij tot het welslagen van deze
bijzondere reis.
Kortom, een echte aanrader.

CORSE EN SARDEGNA
1e dag: Dinsdag
Door Luxemburg, Autoroute du
Soleil naar Chalon Sur Saône voor
diner en overnachting in hotel
Saint Georges.
2e dag: Woensdag
We volgen verder de autoroute
en via Lyon arriveren we eind
van de middag in Toulon, voor
inscheping op één van de luxe
schepen van Corsica Ferries voor
diner en over- nachting. Aan boord
een goed diner en overnachting in
buitenhutten.
3e dag: Donderdag
Na aankomst en ontscheping in
Bastia maken we kennis met Corsica,
het grootste eiland van Frankrijk met
280.000 inwoners, en gaan door de
machtige bergwereld en Cap Corse
naar ons fijne hotel in Calcatoggio
voor diner en overnachting.

4e dag: Vrijdag
Op deze dag gaan we genieten van
dit heerlijke eiland, waar de Monte
Cinto met 2.710 meter de hoogste
berg is. We gaan naar de Golf van
Porto met haar magnifieke rode
porfierrotsen. Dit bijzondere
gebied is dan ook opgenomen op
de UNESCO-lijst van werelderfgoederen. We maken hier een
boottocht naar het natuurreservaat
La Scandola met spectaculaire
kliffen, grotten en eilandjes.
Tevens bezoeken we vandaag de
beroemde Calanches. Diner en
overnachting in Calcatoggio.
5e dag: Zaterdag
Vandaag brengen we allereerst een
bezoek aan Ajaccio, de grootste
stad van Corsica, een zeer gezellige
stad met leuke straatjes, gelegen
tussen heuvels met sinaasappelen pijnbomen. Vervolgens een
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Intensiteit:

• Weinig wandelen, maar niet
altijd vlak
• Veel wisselende hotels/boot
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heerlijke rit door de binnenlanden
van het eiland, een bergachtige
streek, met tamme kastanjebomen,
kurkeiken, vijgenbomen, dadels,
olijven en natuurlijk de diverse wijngaarden die ook hier te vinden zijn.
6e dag: Zondag
We rijden naar het zuidpunt van
Corsica en zien Bonifacio met haar
schilderachtige bovenstad op een
versterkte kalkstenen rots, waar de
huisjes soms vervaarlijk loodrecht
boven de zee hangen. Hierna met
de veerboot naar Santa Teresa op
Sardinië. Over de fraaie kustroute
naar ons prachtige hotel in Alghero
voor diner en overnachting.
7e dag: Maandag
Na het ontbijt een kleine wandeling
door Alghero. Daarna kunt u heerlijk
genieten in ons hotel of kunt u
dwalen door de smalle en sfeerrijke
straatjes in de oude ommuurde
binnenstad van Alghero.
8e dag: Dinsdag
Deze dag gebruiken we om kennis
te maken met een deel van dit
prachtige eiland met haar 1.6 miljoen
inwoners. Over een prachtige kustroute rijden we zuidwaarts en
bezoeken o.a. de Torre Argentina en
Capo Caccia. Via een mooie route
keren we in de middag terug naar
ons mooie hotel in Alghero voor
diner en overnachting.

9e dag: Woensdag
Via de mooie kustroute, langs
Bosa en het pittoreske Cabras naar
Oristano voor een bezoek. Tevens
onderweg diverse fotostops. Met
name de stop in Tinnura (vele muurschilderingen) is een bijzondere. De
terugreis voert ons door de prachtige
binnenlanden van Sardinië.

12-Daagse REIS naar
CORSICA en SARDINIË
Vertrek:
DINSDAG 23 APRIL 2019
Thuiskomst:
ZATERDAG 04 MEI 2019

€ 1.675,00 p.p.

inclusief entreegelden

e

10 dag: Donderdag
’s Morgens een bezoek aan de oude
havenstad Porto Torres, die vroeger
een zeer belangrijke Romeinse haven
was. Hier zien we onder andere de
Ponte Romano. Ook de Aragonese
toren is zeer bezienswaardig. Dan
een mooie route langs diverse kurkvelden. Begin van de avond schepen
we in op de fraaie cruiseferry voor
de oversteek naar Livorno. Aan
boord diner en mooie buitenhutten
met douche en toilet.
11e dag: Vrijdag
Na ontscheping rijden we langs
fraaie steden als La Spezia en Milaan
en over de San Bernadino en langs
Liechtenstein naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
12e dag: Zaterdag
Over de ‘Linksrheinischer Autobahn’
en de Eifel rijden we terug naar
Nederland, maar alvorens huiswaarts te keren besluiten we deze
fijne vakantiereis met een uitstekend
verzorgd diner.

Hotelinfo:
We hebben voor deze reis fraaie ***- en
****hotels gecontracteerd die u mooie,
en van alle faciliteiten voorziene, kamers
bieden met bad of douche, toilet, televisie,
etc. Ook zijn er een aantal hotels die de
beschikking hebben over een zwembad.
Uiteraard wordt u ook culinair verwend
met driegangendiner of buffet, vaak met
heerlijke lokale specialiteiten.

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 375,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotel- en Ferryinfo:
23/24 april:		
Hotel St Georges Chalon - Frankrijk
24/25 april:
Corsica Ferries Toulon - Bastia
25/28 april:		
Hotel Castel d’Orcino
Calcatoggio - Frankrijk
28 april/02 mei:
Hotel Catalunya Alghero - Italië
02/03 mei:
Corsica Ferries Golfo Aranchi - Livorno
03/04 mei:		
Hotel Maritim Ulm - Duitsland

Busprogramma 2019 | 7

