PROGRAM: FJELLTUR PÅ KORSIKA

KORSIKA FRA FJELL TIL HAV
7 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Bastia – Corte
Vi ankommer Bastia med Lufthansa. Her blir vi hentet på flyplassen og kjørt til Corte, som
ligger midt på øya (ca 1,5 t). Corte er selve symbolet på landets kamp for uavhengighet, en
kamp som tok et stort skritt i riktig retning ved etablering av Korsikas første universitet her.
Citadellen på toppen av byen er et monument over korsikansk patriotisme. Overnatting på
hotell. (Ingen måltider inkludert denne dagen grunnet sen ankomst).

Dag 2

Corte – Tavignano – Corte
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Frokost, lunsj, middag
12 km
5t
Etter frokost er vi klare for vår første etappe, en rundtur som tar oss opp Tavignano-ravinen
i retning Sega. Turen gir et flott skue ned mot Corte. Etter å ha krysset elven med samme
navn, får vi vår første mulighet til et bad. Vi følger etter hvert en rute langs elven som tar oss
tilbake til Corte. En flott rundtur! I ettermiddag har du tid til å se deg litt om i hyggelige
Corte, og kanskje ta en svipptur oppom Citadellen? Middag på en hyggelig restaurant i
Corte.

Dag 3

A Scala di a Santa Regina – Calacuccia
Frokost, lunsj, middag
12 km
5t
+850 m / – 500 m
I dag har vi landsbyen Calacuccia (1100 moh) i hjertet av Niolu-regionen som mål. Vi starter
med en kort busstur langs en idyllisk rute (ca 30 minutter) til A Scala di a Santa Regina. Her
starter vi vår vandring på god sti, et gammelt muldyrtråkk, til Calacuccia som ligger på en
sydvendt åskam i hjertet av dalen. Herfra er det storslått utsikt til Monte Cinto, Korsikas
høyeste fjell (2706 moh) og innsjøen Calacuccia som brer seg ut nedenfor. En flott turdag!

Dag 4

Calacuccia – Col de Verghio
Frokost, lunsj, middag
18 km
6-7 t
+900 m / – 555 m
Etter å ha krysset Niolu-regionen nærmer vi oss Col de Verghio, høyestliggende bilvei på øya
med sine 1467 moh. Omkringliggende skog og panoramautsikt gjør oppstigningen
hyggeligere. Tidligere en skiresort om vinteren, nå populært for turgåere om sommeren –
Col de Verghio er en del av GR20s «løype» som går fra nord til sør på øya. Vi følger ruten
opp til et flott fossefall og Bergerie Radule og følger GR20 en times tid før vi når hotellet.
Middag i hotellets hyggelige restaurant, et naturlig samlingspunkt for spreke fotturister!
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Dag 5

Col de Verghio – Evisa
Frokost, lunsj, middag
11 km
4t
+400 m / – 850 m
En kortere dag i dag og det nærmeste vi kommer en «hviledag» på turen. Fra Col de Verghio
går vi mest nedover – under skyggefulle furutrær og kastanjeskog til den pittoreske
landsbyen Evisa, kastanjehovedstaden på øya, 830 moh. Her leder mange stier til flotte
fosser, og elven Aitone med sine nydelig naturlige kulper frister kanskje til et bad? Evisa er
kjent for sine kastanjer som brukes i lokal matlaging som mel, kaker og øl.

Dag 6

Evisa – Porto via Ota
Frokost, lunsj
15 km
6t
+650 m / – 1450 m
I dag følger vi gjennom hjertet av den vakre Speluncadalen med sine gamle, italienske broer.
Dette er en naturopplevelse! En liten strekk i den lille fjell-landsbyen Ota (310 moh) før vi
følger stien et stykke videre oppover. Vi skal ned en ganske ulendt sti før vi starter på siste
oppstigning hvor gevinsten er et flott skue over Porto og Middelhavet. Deretter følger vi
stien ned mot Porto, en «moderne» liten landsby som har fokus på vannsport og sjøliv.
På begge sider av marinaområdet er det store klipper som skjuler nydelige små strender. Et
gammelt fort fra 1549 kan du fremdeles se i marinaen, i sin tid et forsvarstårn for den lille
havna, elven og dalen. I Portos marina kryr det av små spisesteder, kafeer og butikker, her
kan du ta deg en båttur eller bade på den populære stranden. Hotellet har også et hyggelig
svømmebasseng. Om kvelden kan du se solen gå ned i Middelhavet, og spise middag der du
selv ønsker.

Dag 7

Porto – Bastia
Frokost, middag
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I dag kan du nyte et deilig bad på stranden i Porto enten før eller etter frokost. Vi blir hentet
i buss, og kjører tvers over øya til byen Bastia (3 timer), noe som gir deg en god mulighet til å
se enda mer av denne vakre øya. Bastia ble grunnlagt i 1383, og er i dag Korsikas nest største
by, og en viktig havneby. Her kan du vandre langs båthavnen, søke skygge under et tre på
Place Saint-Nicolas, eller utforske de små smugene i gamlebyen. Bastia bærer preg av at
Korsika har vekslet mellom genovesisk og fransk eierskap gjennom tidene, og dette
gjenspeiler seg blant annet i arkitekturen. Kanskje lurer du på om du befinner deg i Napoli
når du ser klesvasken henge til tørk på husveggene og ikke på en fransk øy? Det er verdt å ta
turen opp til festningen, som genoveserne grunnla for over 600 år siden, eller besøke noen
av restaurantene nedenfor. Hva med å sette deg og nyte et glass korsikansk vin, eller en
kastanje-øl, mens du observere hvordan livet går sin vante gang?
Om kvelden spaserer vi til byen for en hyggelig felles avslutningsmiddag.

Dag 8

Bastia – hjemreise
Frokost
Etter frokost sjekker vi ut og plasserer bagasjen på hotellet. Nå har du hele formiddagen til
egen disposisjon i Bastia, med lunsj på egenhånd der det måtte passe. Deretter transport til
flyplassen og hjemreise til Norge etter en flott uke!

Programmet sist oppdatert 25. oktober 2022, 11:59
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/korsika-fjell-hav/

