PROGRAM: KRYSSNING KORSIKA RUNT FRÅN NICE 2022

KRYSSNING KORSIKA RUNT FRÅN NICE
7 frukostar, 6 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Sverige - Nice
Utflykt: Stadsrundtur i Nice med lunch
Middag
Vid ankomsten till Nice flygplats möts ni av reseledaren från Escape Travel, vi avnjuter en
gemensam lunch och därefter påbörjar vi vår stadsrundtur av Nice.
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Under århundradena har Nice lockat människor från hela världen på grund av dessunderbara
klimat. Staden har många överraskningar i väntan; monument, kyrkor, trädgårdaroch stigar,
museer, konstnärer, lokalt hantverk och internationellt erkänd mat med deomisskännliga
smakerna av vitlök, olivolja och basilika. Det bästa sättet att lära känna Nice äratt promenera
runt och uppleva platser som den stora blomstermarknaden i Cours Saleyaeller det eleganta
gamla kvarteret med sina affärer och restauranger. Det kommer också attfinnas tid att
promenera runt på egen hand.
Vi checkar in på fartyget klockan fem. Kvällen börjar med en presentation av besättningen
och en välkomstcocktail innan vi njuter av vår första middag ombord. Medan vi äter lämnar
fartyget kajen och sätter kurs mot vackra Korsika.

Dag 2

Ajaccio
Utflykt: Ajaccio och Sanguinaires öarna
Frukost, lunch, middag
Vi tillbringar morgonen ombord när vi närmar oss Korsika och Ajaccio. Ta dig tid att koppla
av och beundra de röda klipporna i naturreservatet Scandola och Girolatabukten.
Tillsammans med Porto-bukten, som omger den skandinaviska halvön, har det varit ett
UNESCO-världsarv sedan 1983. Pianaklyftorna söder om Porto Bay tillkom världsarvet
1996. Området värderas högt baserat på både biologiska och estetiska värden. Ni kan också
delta i en föreläsning om Korsikas vackra natur.
När vårt fartyg La Belle des Océans går in i sin första korsikanska hamn kan du följa med oss
på däck för att smaka på den traditionella likören och bakverk.
På eftermiddagen kan du besöka öarna Ajaccio och Sanguinaires (utflyktspaket). Ajaccio,
födelseplatsen för Napoleon Bonaparte, har ett rikt och historiskt förflutet. Vi besöker
stadens viktigaste sevärdheter såsom domstolsbyggnaden, bronsmonumentet för Napoleon
och hans bröder och Place d'Austerlitz. Legenden säger att Napoleon ofta besökte denna
plats som barn för att se statyerna av de modiga soldaterna i strid. Vi fortsätter längs
slingrande kustvägar till Pointe de la Parata och Îles Sanguinaires. Det är en grupp med fyra
steniga öar av vulkaniskt ursprung som ligger i en rad. Kolonier av sjöfåglar häckar här och
en stig tar dig ut till en utsiktspunkt som erbjuder fantastisk utsikt. Härifrån kan du se hela
skärgården med sina fyra Natura 2000-klassificerade öar.
Kvällens måltid och underhållning sker i äkta korsikansk stil.
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Dag 3

Ajaccio
Utflykt: Pianaklyftorna & Porto eller Napoleons hus//Korsikansk flora med smak av lokala produkter
Frukost, lunch, middag
Om du har bokat utflyktspaketet kan du idag välja mellan en hel dagsutflykt till Piano Gorges
& Porto eller en morgonutflykt till Napoleons hus och en eftermiddagsutflykt där du kan
uppleva korsikansk flora.

Om du väljer en hel dagsutflykt till Calanques de Piana, Piano Gorges, kan du se fram emot
både vacker natur längs kusten och en båttur ut till Cap Rosso för att se klipporna och
klippskulpturerna som verkar stråla från vattnet och ge en röd nyans längs kusten. Vi får ett
litet fotostopp innan vi fortsätter till Porto, en av Korsikas vackraste städer.
Om du hellre vill spendera dagen på två kortare utflykter står Napoleons hus först på
programmet. Vi besöker huset där Napoleon föddes den 15 augusti 1769. Museet visar
familjen Bonaparte på Korsika och deras liv i exil. Vi lär oss om livet på Korsika i slutet av
1800-talet, Napoleons föräldrar, hans barndom och hans sista besök på Korsika när han
återvände från Egypten 1799. Vi får också en inblick i legenderna kring Napoleon.
Eftermiddagsutflykten går genom den korsikanska buskskogen "maquis" i utkanten av
Ajaccio (utflyktspaket). Maquis täcker 20% av ön och är ett perfekt gömställe, något som
motståndsrörelsen visste hur man använde under andra världskriget. Den täta skogen är
fylld med doftande blommor och örter som rosmarin, lavendel, kryddnejlika, granatäpple,
myrten, salvia och enbärbuskar. Vi besöker en tillverkare av eteriska oljor, och
panoramautsikten från terrassen är det perfekta stället att prova på. Nästa stopp är en
honungsgård Jardin des Abeilles där vi får lära oss om biodling och gå med på en resa in i
skogen där vi kan njuta av doften av alla dessa vackra växter. Vi får också en smak av
honungen som produceras här.
På eftermiddagen sätter vi kursen för vårt nästa stopp, Bonifacio. Middag och underhållning
ombord.

Dag 4

Bonifacio
Utflykt: Stadsvandring i Bonifacio // Lavezzi-öarnas naturreservat
Frukost, lunch, middag
Inseglingen till Bonifacio är smal och spektakulär, så vi rekommenderar att stå uppe på däck
före frukost!
På morgonen kan du delta i en stadsrundtur i Bonifacio (utflyktspaket) med dess rika
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historia. Vi följer de små gatorna och stigarna och får se en tusen år gammal fästning och
solida stenhus högt över havets vågor. Efter att ha gått i King of Aragons trappor, med inte
mindre än 187 steg, belönas du med en magnifik utsikt.
På eftermiddagen har ni flera val; ni kan promenera runt på egen hand i staden och ta en tur
till en av de vackra stränderna. Eller så kan åka med på en båttur till naturreservatet på
Lavezzi-öarna (utflyktspaket). Vi går från fartyget och ombord på båten som tar oss längs
klipporna och grottorna till Lavezzi-öarna. Naturreservatet Lavezzi är en liten skärgård med
granitöar och rev i Bonifacio-sundet som skiljer Korsika från Sardinien. Det kommer också
att finnas föreläsningar i salongen på eftermiddagen.
På kvällen äter vi middag på ett traditionellt värdshus i hjärtat av det korsikanska inlandet. Vi
välkomnas på gården av ägarna, som berättar om öns historia. Middagen består av lokala,
säsongsbetonade produkter och åtföljs av korsikansk musik och sång. När vi återvänder
ombord kommer vårt fartyg att kryssa mot Porto Vecchio.

Dag 5

Porto Vecchio
Utflykt: Stadsrundtur i Porto Vecchio
Frukost, lunch, middag
Efter frukost är det dags för en stadsrundtur i Porto Vecchio (utflyktspaket). Porto Vecchio
är uppdelad i två delar. De charmiga gatorna och slottsruinerna upptar stadens övre del,
medan den nedre delen består av mer modern arkitektur. Vi tar en buss till den historiska
stadskärnan och resan därifrån tar vi till fots. Staden är populär bland kändisar och har
behållit sin historiska charm. Porto Vecchio erbjuder besökare en unik blandning av både
idylliska stränder längs Korsikas sydkust och fantastiska bergslandskap. Den gamla staden
inkluderar ruinerna av en citadell från 1500-talet och vacker utsikt över småbåtshamnen.
Om du inte går med på utflykten kan du promenera runt i staden på egen hand eller ta en
tur till en av de vackra stränderna. På eftermiddagen seglar vi vidare till Bastia.

Dag 6

Bastia
Utflykt: Cap Corse med lunch
Frukost, lunch, middag
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Efter frukost kan du följa med på en utflykt till Cap Corse (utflyktspaket - inklusive lunch).
Cap Corse är den nordligaste halvön på Korsika. Den långa, blåsiga vägen korsar den vilda
kusten som erbjuder en fantastisk utsikt över den spektakulära naturen: höga klippor,
förtrollande slottsruiner och pittoreska byar.
Vi börjar dagen i Erbalunga - en trevlig liten fiskeby. Vi fortsätter till den vackra hamnen
Santa Severa, den typiska byn Luri (där vi stannar i 15 minuter), Santa Lucia Pass och den
vackra byn Pino. Vi äter lunch i Nonza (eller i närområdet), som ligger på en hög klippa med
fantastisk utsikt över havet. Efter lunch fortsätter vi mot Saint-Florent. Dess läge på en liten
udde med bakgrund av berg, dess varma klimat och vackra stränder gör Saint-Florent till ett
populärt resmål. Vi avslutar dagens utflykt i Patrimonio som är ett välkänt område för
vinproduktion. Här får vi en liten smak av det lokalt producerade vinet, tillsammans med ost
och det lokalt producerade köttet. Vi återvänder till fartyget i Bastia.

Dag 7

L'ile Rousse
Utflykt: Stadsrundtur i Calvi
Frukost, lunch, middag
Idag ska vi på en stadsrundtur i Calvi och dess citadell (utflyktspaket). Calvi är en vacker stad
med Korsikas högsta berg på ena sidan och citadellet från 1200-talet på den andra. Inuti
Calvi Bay finns en fin sandstrand, och om du vill slippa sanden är det också möjligt att bada
från klipporna. Vi åker mot Notre Dame de la Serra för att få en fantastisk utsikt över
bukten. Vår stadsvandring fortsätter med citadellet, som är symbolen för staden och
byggdes under den genuanska ockupationen.
Vi tillbringar eftermiddagen över Medelhavet på väg till Nice. När vi säger adjö till Korsika
kan du avnjuta en cocktail på soldäcket och få en sista glimt av öns skönhet. Ikväll är det
dags för vår galamiddag.

Dag 8

Nice - Sverige
Utcheckning från fartyget och hemresa till Sverige
Frukost
Efter en tidig frukost lämnar vi fartyget och sätter kursen mot flygplatsen, med massor av
fantastiska upplevelser och minnen i bagaget. Vi flyger hem till Sverige.
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