
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Corsica en Sardinië
De 2 parels van de Middellandse Zee!

Een geweldige combinatie van 2 schitterende eilanden in de
Middellandse Zee. Beleef Frankrijk en Italië in één reis. Met haar
tropische palmen, olijf – en wijngaarden, sinaasappelplantages en
authentieke havendorpjes is Corsica het beste te vergelijken met een
paradijsje op aarde. Niet voor niets wordt het eiland “Île de beauté”
genoemd. Hier laten wij u o.a. Bastia, Calvi, Ajaccio en Bonifacio zien
en geniet u van een proeverij van streekproducten. Op dag 5 de
oversteek naar buureiland Sardinië. Een eiland met prachtige
stranden, natuur en ruige bergen, bezaaid met overblijfselen van
Romeinse, Arabische, Spaanse en Pisaanse overheersers. De 1850
kilometer lange kustlijn kent ontelbare baaitjes en wordt gesierd door
een azuurblauwe zee. Hier brengen wij u naar o.a. La Maddalena,
Gallura, Castelsardo, Alghero, de Costa Smeralda met Porto Cervo. U
verblijft op basis van halfpension in goed verzorgde hotels en alle
excursies zijn inclusief. Kortom, een zeer complete reis die u een keer
gemaakt moet hebben!

12 dagen vanaf
€ 1.565,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

1 overnachting omgeving Lyon
(heenreis)

1 overnachting omgeving Zwitserse
Alpen (terugreis)

2 nachten aan boord ferry in
binnenhut incl. ontbijt & diner (heen-
en terugreis)

Corsica: 1 overnachting omgeving
Calvi, 1 overnachting omgeving
Ajaccio
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Dag 1 - Heenreis Lyon

Vanuit Limburg rijden we door Frankrijk naar de omgeving van Lyon
voor een overnachting en diner.

Dag 2 - Turijn & inscheping

Na het ontbijt rijden we via Chambery en de Frejus tunnel naar het
charmante plaatsje Susa, ook wel de “poort van Italië” genoemd door
haar strategische ligging aan de voet van de Alpen, bij een kruising
van twee oude handelswegen. Daarna brengen we een bezoek aan
Turijn, waar we in de vroege namiddag arriveren. U heeft vrije tijd in
het historisch centrum van deze stad “Torino” (hoofdstad van de regio
Piëmont), zoals de stad in het Italiaans heet. Qua inwonersaantal is
het de vierde stad van Italië, met ruim 900.000 inwoners. Turijn is
bekend vanwege de Olympische Winterspelen die er in 2006 werden
gehouden. Ook staat de stad bekend als automobielhoofdstad van
Italië, vanwege de vestigingen van FIAT. Daarnaast kent de stad een
rijke historie, aangezien het in 1861 de eerste hoofdstad van het
koninkrijk Italië werd. Rond de klok van 16.00 uur verlaten we Turijn en
rijden we naar Savona óf Genua voor inscheping aan boord van de
nachtboot naar de havenstad Bastia op Corsica. Om 21.00 uur is de
afvaart gepland. U dineert aan boord, in de vorm van buffet waarna u
overnacht aan boord in een binnenhut.

Dag 3 - Macinaggio- Bastia- Cap Corse - Proeverij -
Calvi

Goedemorgen Corsica! U meert rond 07.00 uur aan in de havenstad
Bastia op Corsica. De stad ligt als het ware tegenover Italië en kijkt uit
op de Toscaanse Archipel. Ten noorden van Bastia bevindt zich de Cap
Corse, een schiereiland dat beschikt over pittoreske dorpjes en een
natuurreservaat waar het prachtig wandelen is. Na het ontbijtbuffet
aan boord en verlaten we de ferry en volgt er een hoogtepunt,
namelijk deze Cap Corse! Het uitzicht op de zee en het landschap
tijdens het rijden is geweldig. Cap Corse is het noordelijke deel van
het Franse eiland Corsica, dit schiereiland begint in de stad Bastia en
loopt 40 kilometer door naar het noorden. Het schiereiland is
ongeveer 40 kilometer lang en 10 kilometer breed. Via de oostelijke
kustweg bereiken wij de havenplaats Macinaggio. Na een kort verblijf
brengt deze prachtige route ons terug naar Bastia. Wij maken een
wandeling over de prachtige Place Saint Nicolas en brengen een
bezoek aan de oude haven, gelegen aan de voet van de 14e eeuwse
“Bastille”, waarnaar de stad Bastia genoemd is. Via de col de Teghime
steken wij de Cap Corse over naar Saint-Florent, de hoofdstad van de
Nebbio. Onderweg naar Calvi maken wij in Algajola nog een stop en
kunt u genieten van een proeverij met lokale producten (incl.

Sardinië: 5 nachten in 4* hotel Palau
in Palau

Verzorging o.b.v. halfpension

Welkomstdrankje op Sardinië

Proeverij van lokale producten

Stadsrondleiding Ajaccio o.l.v. lokale
gids

Rondrit Bonifacio met treintje

Overtocht Bonifacio - Santa Teresa
(Corsica-Sardinië)

Excursies o.l.v. gids La Maddalena en
Caprera

Excursie Gallura met Castelsardo incl.
kurkfabriek

Excursies o.l.v. gids Alghero, Costa
Smeralda

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Minitrein Corte ca. € 9,- p.p.

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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reissom). Na aankomst in ons hotel in Calvi, zal er een diner
geserveerd worden.

Dag 4 - Corte & Ajaccio o.l.v. gids

Na het ontbijt verlaten we Calvi en rijden we door een ruig en
spectaculair landschap naar Corte, de oude hoofdstad van de
‘Corsicaanse Natie’. Een minitrein brengt u naar het historisch
centrum van deze kleine stad (excl. reissom, ca. € 9,-). Vanaf het
Belvédère heeft u een prachtig uitzicht op de citadel van Corte. In de
namiddag bereiken we Ajaccio, de pittoreske hoofdstad van Corsica.
Onder leiding van een plaatselijke gids maken we in de namiddag
een rondwandeling van 1,5 uur langs de belangrijkste
bezienswaardigheden. We overnachten en dineren in ons hotel in
Ajaccio.

Dag 5 - Bonifacio & overtocht Sardinië

Op onze laatste dag op Corsica bezoeken we Bonifacio. De stad werd
hoog boven de zee gebouwd op een steile rots. U rijdt aan het einde
van de ochtend met een minitrein naar de middeleeuwse bovenstad.
De veerboot brengt u om 15.30 uur naar St. Teresa di Gallura op het
naburige eiland Sardinië, de overtocht duurt ca. 1 uur. We
overnachten 5 nachten op Sardinië. Na aankomst wordt u verwelkomt
met een welkomstdrankje in de bar van het hotel. U geniet elke
ochtend van een uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Avonds wordt in het
restaurant van het hotel een voortreffelijk dinerbuffet geserveerd.
Sluit de avond gezellig af op het terras van het hotel.

Dag 6 - La Maddalena Archipel o.l.v. gids

Goedemorgen Sardinië! Vandaag bezoeken we na het ontbijt de La
Maddalena Archipel o.l.v. onze lokale gids. Dit is een eilandarchipel
van verzonken bergketens met verstopte baaitjes, lege witte
zandstranden tussen de granieten rotsen en het helderste zeewater
in kleurvariaties van smaragdgroen tot turquoise, met La Caprera,
bekend van het Garibaldi Museum. Vanavond wederom diner in uw
hotel.

Dag 7 - Gallura & Castelsardo o.l.v. gids

Deze dag maken we een rondrit o.l.v. een gids door het prachtige
landschap van de Gallura, met vele wijnbergen. In een kurkfabriek
leren we veel interessante feiten over deze waardevolle grondstof.
Niet ver van het kleine dorpje Luras zien we twee van de oudste
olijfbomen in Italië. We ontdekken ook onder leiding van onze
plaatselijke gids het middeleeuwse plaatsje Castelsardo. Het ligt hoog
op een vulkanische rots aan de golf van Asinara en biedt daardoor een

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Tijdens de overtochten verblijft u in
een binnenhut, buitenhut op
aanvraag bij een van onze
reisadviseurs
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prachtig uitzicht. U kunt lunchen in een van de vele typische
restaurants. Diner vanavond in ons hotel.

Dag 8 - Vrije dag

Vandaag kunt u genieten van een vrije dag! Maak gebruik van de
faciliteiten van het hotel, of ga mee met een korte facultatieve
excursie georganiseerd door uw ervaren chauffeur (bij voldoende
deelname). Diner in uw hotel.

Dag 9 - Alghero o.l.v. gids

Vandaag een hele dagexcursie naar Alghero o.l.v. onze lokale gids.
Dikke muren omringen de oude stad die op een rotsachtig
voorgebergte ligt. Smalle straatjes en stenen trappen leiden naar de
plaatsen en kerken. De plaats wordt afgeschermd door een
metersdikke stadsmuur die wordt gekenmerkt door bastions en
ronde torens en glinsterende koraaltinten. In de 14e eeuw was de
havenstad een Spaanse kolonie en zelfs vandaag straalt het een
Catalaanse flair uit. We dineren in ons hotel. 

Dag 10 - Costa Smeralda o.l.v. gids

Na het ontbijt gaan we onder leiding van een gids de Costa Smeralda
ontdekken, het summum van turquoise blauwe zeeën en prachtige
baaien! Geniet van de Baia Sardinia! U heeft vrije tijd in Porto Cervo. In
de namiddag verlaten wij de kust en rijden wij via een imposante
bergroute naar het dorpje San Pantaleo. Dit wordt een geweldige
dag! In de avond nemen we vanuit Olbia de nachtferry naar Livorno.
Om ca. 20.30 uur is de afvaart gepland. U dineert aan boord, in de
vorm van buffet waarna u overnacht aan boord in een binnenhut.

Dag 11 - Aankomst Livorno - Overnachting
Zwitserland

Na het ontbijt en de aankomst van het schip in Livorno om ca. 08.30
uur rijden we via een mooie route, met diverse mooie stops onderweg
naar ons hotel in Zwitserland voor overnachting en diner. Uw
chauffeur én lokale reisleiders zullen er een aangename en mooie
reisdag van maken!

Dag 12 - Thuisreis

We zijn alweer aangekomen bij de laatste reisdag! We rijden op ons
gemak door de Zwitserse Alpen, via Basel naar de Elzas in Frankrijk. In
de namiddag steken we de Vogezen over richting Limburg. U kijkt
gegarandeerd terug op een geweldige reis!
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Hotelinformatie

Hotel Palau **** in Palau, Sardinië

Dit prachtige en zeer goed gewaardeerde 4* hotel (8,5!) ligt in Palau.
Het biedt een prachtig uitzicht op o.a. Maddalena en Caprera. U
verblijft in elegante kamers en het hotel beschikt over een bar, diverse
zwembaden met een terras en tuin.

Tijdens de overtochten verblijft u in een binnenhut, buitenhut op
aanvraag bij een van onze reisadviseurs

Op de heen- en terugweg overnacht u in met zorg geselecteerde
hotels in de omgeving van Lyon (heen) en Zwitserland (terug)

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer gehele reis (september 2022 op aanvraag):
€ 285,-

Hotel website: http://www.palauhotel.it
Hotel adres: Via Tirso, 07020 Palau OT, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Goede middenklasse hotels op Corsica

Op Corsica verblijven we in goede middenklasse hotels op basis van
halfpension. 1 nacht in de omgeving van Calvi en 1 nacht in de
omgeving van Ajaccio.

De exacte hotelnamen staan uiterlijk 14 dagen voor vertrek op onze
website.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Calvi, Frankrijk
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