PROGRAM: VANDRING PÅ KORSIKA
7 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Ile Rousse
Vi landar på flygplatsen i Bastia eller Calvi beroende på avreseort och har sedan en och en
halv till en timmes bussresa till Ille Rousse. Välkomstträff på kvällen.

Dag 2

Vandring Les Agriates
Frukost, lunch, middag

Detta program uppdaterades senast 16. juli 2020, 15:34
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-pa-korsika/

Idag gör vi en lite lättare kustvandring i området Desert des Agriates. Här fanns i äldre tider
odlingar men nu finns bara ruiner kvar i denna fascinerande halvöken. Vi har möjlighet att
vandra upp på en av topparna varifrån vi får fin utsikt över kustremsan och kan spana in ett
lämpligt lunchstopp nere vid en fin del av stranden. Vill man så kan man bada och må gott
innan vi vandrar i riktning hemåt längs vattnet.

Dag 3

Vandring San Antoninu
Frukost, lunch, middag
Efter en kort transfer börjar vi dagens vandring. Vi passerar den lilla konstnärsbyn Pigna, på
vår väg mot San Antoninu. Om vädret tillåter kanske vi ger oss på en toppbestigning av
Mont San'Anghjelu, och väl framme i San Antoninu har vi tid till att strosa omkring innan vi
blir upphämtade av bussen som tar oss tillbaka till hotellet.

Dag 4

Vandring i Tavignano-dalen
Frukost, lunch, middag
Vi börjar vandringen vid borgen i staden Corte och vandrar in i Tavignanodalen, som är en
flodravin med sina branta, karga sluttningar. Lunchen äter vi vid en av de naturliga bassänger
floden har skapat. Här njuter vi en god picknic med korsikanska charkuterier, traktens getost
och vin. Efter vandringen stannar vi till i Corte, Korsikas nygamla huvudstad. De övre
delarna är välbevarade och här finns trevliga caféer och småbutiker.

Dag 5

Vilodag
Frukost, middag
Kanske lockar en tur en tur till Calvi eller en dag på stranden med avbrott för lite tennis och
vattensporter som windsurfing.

Dag 6

Vandring i Bonifatu-skogen
Frukost, lunch, middag
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Vi tar oss till Bonifatu-skogen där vi möts av skyltarna till GR20, den berömda långledensom
går 20 mil rätt över ön. Vi går istället en rundtur och äter lunch nere vid floden. Sedan
fortsätter vi vandringen bland alla vackra klippformationer.

Dag 7

Vandring i Asco-dalen
Frukost, lunch, middag
Veckans sista vandring gör vi i Ascodalen i det inre av Korsika. Vi vandrar på 1000 meters
höjd med vidunderlig utsikt bland olivträd och getter. Vi passerar den sägenomspunna
övergivna byn Sepula, och har vi tur får vi se vildhästar.

Dag 8

Farväl till vandringsresan på Korsika
Frukost
Efter lunch lämnar vi hotellet efter en händelserik vecka på den vackra ön.
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