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INLEIDING 

CORSICA 
 

Corsica, het mooiste eiland onder de zon, is een juweel in de Middellandse Zee, op slechts 7 km ten 

noorden van Sardinië. Dit grootste Franse eiland met heel duidelijke Italiaanse invloeden wordt niet 

voor niets "Ile de Beauté" (Eiland van de Schoonheid) genoemd. Corsica is een uniek eiland met 

karakter en met een enorme rijkdom en diversiteit aan natuurlijke schoonheden. 

De grillige rotskust met prachtige stranden en het ruige, bergachtige binnenland met z’n weelderige 

plantengroei kan iedereen bekoren. Ontdek de Calanches van Piana met de bloedrode granietrotsen 

of vergaap je aan de adembenemende witte kalkrotsen van het pittoreske Bonifacio. Corsica is 

bovendien bijzonder bergachtig met als hoogste punt de Monte Cino (2.706 m). 

Op zoek naar een dosis cultuur? Bezoek dan de keizerlijke hoofdstad Ajaccio. Ook op culinair vlak 

kom je op Corsica niets tekort. Proef de licht gezouten charcuterie, zachte kazen, bijzondere wijnen 

en heerlijke likeuren. En vlieg er daarna weer helemaal in: fietsen, klimmen, canyoning, duiken, 

kajakken en kanovaren, Corsica biedt voor elk wat wils! 
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PROGRAMMA 

DONDERDAG 14/06: AJACCIO 
 

Vluchtgegevens: 

14/06:  Charleroi - Ajaccio  16:55 - 18:35  XK791 

Bij aankomst op de luchthaven in Ajaccio is er de transfer naar het hotel. 

Verblijf:  Best Western Ajaccio Amirauté**** - Ajaccio 

 

VRIJDAG 15/06: CARGÈSE - CALANCHES DE PIANA - PORTO 
 

We rijden langs de Golf van Sagone naar Cargèse. Onderweg genieten we van adembenemende 

uitzichten en van de intense kleurschakeringen die dit eiland zo uniek maken. Rijden gaat hier nooit 

vervelen! We brengen een bezoek aan Cargèse, een enclave van Griekse oorsprong. Een boeiende             

confrontatie van twee verschillende culturen, maar ook van twee verschillende religies, zoals       

gesymboliseerd door de twee kerken recht tegenover elkaar. Zowel de Rooms-katholieke als de 

Orthodoxe Dienst worden door één en dezelfde priester opgedragen. 

We vervolgen onze weg door een imposant landschap naar de Calanches de Piana, dat  behoort tot 

het UNESCO-werelderfgoed en door de Corsicanen zelf wordt beschouwd als dé mooiste streek van 

het eiland. Het biedt verrassende, door erosie gevormde, granieten beeldhouwwerken van een   

unieke schoonheid. 

Daarna een korte stop in het pittoreske havenstadje Porto, aan de Golf van Porto, met zijn kliffen 

van rood graniet die afsteken tegen de intens blauwe zee. Dit ‘Parc Naturel’ is beschermd en heeft 

een uitzonderlijke fauna & flora.  

Daarna keren we terug naar Ajaccio langs de Gorges de Spelunca. De kloven van Spelunca, met hun 

rozegetinte rotswanden en hun Genuese bruggen, zijn gevormd door 3 rivieren en zijn van         

adembenemende schoonheid!  

Alvorens Ajaccio terug binnen te rijden stoppen we even in Vico, met zijn op elkaar gepakte huizen. 

Hier verbleven in de 16de eeuw de  bisschoppen van Sagona. 

 

 

 

Verblijf:  Best Western Ajaccio Amirauté**** - Ajaccio 
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PROGRAMMA 

ZATERDAG 16/06: AJACCIO 
 

Vandaag blijven we een dagje in de keizerlijke stad Ajaccio, geboorteplaats van Napoleon            

Bonaparte. In de voormiddag rijden we langs de kustweg naar de Pointe de la Parata van waaruit 

we een prachtig zicht hebben op de Iles Sanguinaires. Een korte wandeling brengt ons naar de 

uiterste punt van het schiereiland, waar we even genieten van de (beruchte) bloedeilanden. Op de 

terugweg komen we voorbij het domein van Tino Rossi, zijn geliefd strand Marinella en brengen we 

een kort bezoekje aan zijn begraafplaats. Tino Rossi was met zijn goede tenorstem heel populair in 

operettes, cabarets en vele films. 

Nadien gaat het naar de Place d’Austerlitz met het bekende standbeeld van Napoleon Bonaparte 

en brengen we een bezoek aan de grot waar de Keizer zijn jeugd doorbracht. Na het middagmaal 

(optioneel) maken we een geleide wandeling door de stad. We kuieren door de steegjes van het 

oude centrum, ooit gevuld met de weemoedige klanken van Tino Rossi’s serenades.  

Talrijke gebouwen en standbeelden maken ons duidelijk dat Napoleon hier, in tegenstelling tot de 

rest van het eiland, nog zeer geliefd is. Uiteraard brengen we een bezoek aan zijn geboortehuis.  

 

Maar ook de geweldige Kathedraal, de Place du Maréchal-Foch met zijn grote palmen, de drukke 

winkelstraat Rue de Cardinal-Fesch, het Musée Fesch met een topcollectie schilderkunst zullen u 

ongetwijfeld erg bekoren! 

 

In de vooravond schepen we in voor de boottocht naar de Iles Sanguinaires met een onvergetelijke 

zonsondergang.   

 

Verblijf:  Best Western Ajaccio Amirauté**** - Ajaccio 
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PROGRAMMA 

ZONDAG 17/06: EXCURSIE WOUD VAN VIZZAVONA  

 

Vandaag ruilen we de stad voor het hooggebergte en ontdekken we de magie van een mysterieuze 

omgeving, waar talrijke volksverhalen en legendes hun oorsprong vinden: het woud van Vizzavona, 

1633 ha bos dat vooral uit Corsicaanse dennen bestaat. In de talrijke riviertjes zit veel forel.  

 

Na een korte stop bij de menhir van Tavera en de ruïnes van een nederzetting uit het stenen      

tijdperk, komen we bij de Col de Vizzavona, een bergpas op 1163m. Hier aan de voet van de Mont 

d’Oro (2.389m),  vochten de Corsicaanse druïden jaarlijks een strijd uit op leven en dood. Een eeuw 

geleden was het zelfs gebruikelijk dat reizigers hun testament opmaakten, vooraleer deze streek te 

doorkruisen. Vandaag gaat het er gelukkig een stuk vreedzamer aan toe. 

 

Onze wandeling - voor de liefhebbers - begint in het gehucht Vizzavona-Gare, één van de hoogste 

spoorwegstations van Frankrijk. Vizzavone is een heerlijk luchtkuuroord. De 4km lange spoorwegtun-

nel overwon de laatste hindernis op de spoorlijn Bastia-Ajaccio en zorgde er begin   vorige eeuw 

voor dat de streek op korte tijd uitgroeide tot een mondain vakantieoord, bijgenaamd “Klein      

Zwitserland”. Over een gemakkelijk deel van de vermaarde GR20 (Grande Randonée) komen we bij 

de Cascades des Anglais. We kunnen even verpozen bij de boshut (dranken en snacks), liefhebbers 

kunnen de watervalletjes verder stroomopwaarts ontdekken. 

 

Verblijf:  Best Western Ajaccio Amirauté**** - Ajaccio 

 

MAANDAG 18/06: AJACCIO - BONIFACIO 
 

We volgen de N196 door prachtige gebergten, via Propriano en Sartène en bereiken de zuidkust in 

Roccapina. Langs de verschillende ‘Golfes’ komen we in Bonifaccio, het hoogtepunt van elke        

Corsica-reis. Deze stad, die boven de zee lijkt te zweven, is gelegen op een hoge kaap van kalksteen 

(25km²), door zee en wind prachtig bewerkt! De oude huisjes zijn er tegen elkaar geplakt. De oude 

oorlogshaven is nu een mondaine jachthaven met leuke terrasjes en restaurantjes. 

 

Eerst bezoeken we de historische binnenstad met enkele bijzondere kerken, zoals de Ste Marie  

Majeure en St Dominique (opgericht door de Tempeliers). In de smalle, uitnodigende steegjes ma-

ken we kennis met enkele merkwaardige ambachten, zoals de koraalvissers (het rode “Sang de 

Boeuf-koraal is wereldbekend) en de kurkbewerking. We wandelen langs een uniek panorama en 

door de kazerne Montlaur, waar ooit het Vreemdelingenlegioen gekazerneerd was, tot aan het     

Cimetière de Marins, één van de mooiste kerkhoven van Europa. 

 

Daarna maken we een boottocht langs de kust en de grotten van Bonifacio. Het binnenvaren van 

de Sdragonato-grot bezorgt je ongetwijfeld kippenvel, het zicht op de overhellende krijtrotsen,   

waarop de stad is gebouwd, is absoluut onvergetelijk. 

 

Verblijf:  Best Western Le Roy d’Aragon*** - Bonifacio 
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PROGRAMMA 

DINSDAG 19/06: BONIFACIO - ALERIA - CORTE - SAINT-FLORENT 
 

We vertrekken op tijd voor onze zuid-noord rit via de N198, voorbij Porto-Vecchio aan de bekende 

Golfe de Porto-Vecchio, tot het leuke plekje Solenzara aan zee, waar we genieten van een lekkere 

ochtendkoffie!  

 

Verder naar Aleria; ooit één van de belangrijkste steden van het Romeinse Rijk, gelegen aan een 

natuurlijke haven, aan de uitweg van het dal van de Tavignano. Er waren ooit 80.000 inwoners, nu 

nog 2000. Even boven Aléria ligt het 600ha grote Etang de Diane, ooit een belangrijke plaats voor de 

Romeinse vloot en sinds toen bekend om zijn lekkere oesters. 

 

We bezoeken de archeologische site Fort van Matra, met zijn uitmuntend Musée Jérôme-Carcopino. 

We zien er een bijzonder kostbare verzameling keramiek en Etruskische bronzen voorwerpen,     

Attisch aardewerk met rode en zwarte figuren (5de eeuw v.Chr.) 

We rijden nu het binnenland in, via de N200, door de vallei van de Tavignano tot het gezellige stadje 

Corte, van 1755 tot 1769  de voormalige hoofdstad van de onafhankelijke Corsicaanse Natie. Tijdens 

een geleide wandelingen ontdekken we deze Interessante stad!  

 

In de Bovenstad treffen we monumenten en vele schietgaten herinneren aan woelige tijden. Op het 

plein Pascal Paoli, begint de hoofdstraat Cours Paoli. Vanop het Belvédère kijken we uit op de 

prachtige landschappen van het centrale gebergte en realiseren we ons het strategisch belang van 

deze stad, halfweg gelegen tussen Bastia en Ajaccio. De Chapelle Sainte-Croix heeft een bijzonder 

mooi barokinterieur. Het Palais National was de residentie van de gouverneur, later de 1ste        

universiteit van Corsica, en nu huis van de Rector. Het is een voorbeeld van civiele Genuese        

architektuur. In de Benedenstad staat het stadhuis in een mooi park. 

 

We volgen verder de N193 recht naar het noorden richting Bastia. Voor we Bastia bereiken,        

passeren we langs de mooie panoramische route via Oletta, met zijn gekleurde huisjes tegen een 

weelderig begroeide heuvel. Hier krijgen we al een schitterend uitzicht op de Golfe de Saint-Florent 

en de Nebbio.  

 

We logeren in de badplaats Saint-Florent, aan de monding van de Aliso en ook wel het Saint-Tropez 

van Corsica genoemd wegens de luxe-jachten die hier aanmeren. 

 

De Romeinen stichtten hier de stad Nebium en het werd later de hoofdstad van de Nebbio. De   

Citadel, door de Genuezen gebouwd op een kaap van kalkrotsen, domineert de stad . De Place des 

Portes is het levendige hart van deze gezellige badplaats. Het mooie strand heet de Plage de la 

Roya. Naar het westen toen zijn er paden naar de kusten en stranden van de Agrigates. 

 

Verblijf:  Hotel Tettola*** - Saint-Florent 
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PROGRAMMA 

WOENSDAG 20/06: BASTIA 
 

Op onze rit naar Bastia rijden we over de Col de Teghime (536m) die het einde vormt van het    

gebergte van Cap Corse. Vanop het hoogste punt hebben we een bijzonder mooi uitzicht op de 

Golfe de St Florent, de Nebbio, Bastia en de oostelijke vlakte. 

 

Bastia is de belangrijkste economische stad en sinds 1975 hoofdstad van het departement Haute-

Corse.  De haven van Cardo werd al in 1500 v.Chr. bewoond! Vandaag is Bastia een van de          

belangrijkste havens rond de Middellandse Zee. Ook de luchthaven Bastia-Poretta blijft maar       

groeien. Dit is ook het geval voor het toerisme op dit prachtige eiland. 

 

De oude stad bestaat uit 2 wijken. We starten onze wandeling in Terra Vecchia, op het heel grote 

maar gezellige Place Saint-Nicolas, dat uitloopt naar de haven. Platanen, palmen, muzikanten die 

typisch Corsicaanse muziek brengen, terrasjes, en een standbeeld van Napoléon. De Place du     

Marché, vol platanen, komt op zaterdag en zondag ochtend tot leven, met zijn druk bezocht markt.  

De grote 17de eeuwse Eglise Saint-Baptiste met zijn hoge klassieke gevel en de oratoria zijn heel 

interessant. De Oratoire de l’Immaculée-Conception, een kapel van een broederschap, heeft een 

bijzonder mooi interieur. De oude haven, nu jacht- en vissershaven, is bijzonder charmant. De oude 

gebouwen van de Terra Vecchia liggen in de vorm van een amfitheater rond de baai, gelegen aan de 

voet van de citadel met zijn donjon. Op het einde van de Jetée du Dragon heb je een fantastisch 

uitzicht op de haven! 

 

Nu naar de 2de wijk, Terra Nova, met zijn 15de-eeuwse citadel. De Eglise Sainte-Marie is erg mooi 

en in de pastorie verbleven rond 1805 generaal Hugo en zijn zoon Victor Hugo. De Jardin Romieu 

ligt tegen de hellingen van de citadel en biedt rustige plekjes  onder de dennen en palmen, met 

mooi uitzicht om even te verpozen. 

 

Op 3 km van het centrum ligt de kilometerlange  Plage de l’Arinella, met fijn grijs zand. 

Zullen we vanmiddag lekkere vis proeven op een gezellig terras? 

 

Verblijf:  Hotel Tettola*** - Saint-Florent 
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PROGRAMMA 

DONDERDAG 21/06: CAP CORSE 
 

Een rondrit over het schiereiland, dat zich als een vermanende vinger naar Frankrijk uitstrekt. Unieke 

baaien, ruige rotsen en sluimerende dorpjes zorgen voor een aparte sfeer. 

 

Eerst naar het oude stadje San Miguel de Murato, gelegen in de Nebbio en bekend voor zijn Eglise 

San Michele, op een eenzaam plateau op 475m hoogte. In de 13de eeuw gebouwd in de Pisaans-

Romaanse periode, bijzonder mooi! 

 

Verder naar Nonza, een oudmiddeleeuws versterkt stadje dat zich vastplakt aan een klif boven de 

blauwe zee en aan een donker kiezelstrand. De verdedigingstoren is gebouwd van groene schist. 

Na de vrije lunch zetten we onze reis verder langs Pino, trapsgewijs opgebouwd tegen een bergflank, 

in een weelderige plantengroei. Van hieruit hebben we een prachtig zicht op Cap Minervio en de 

Monte Minervio. Macinaggio, helemaal in het noorden, was in de oudheid al een belangrijke anker-

plaats en heeft nu een moderne haven. Er is een prachtig kustpad met Genuese torens. 

 

We zakken langs de oostelijke kust af tot Erbalunga. Dit mooi bebloemde havenstadje ligt op een 

rotspunt van groene schist, met leuke pleintjes met platanen en palmen en gezellige stadssteegjes. 

Dit stadje spreekt zo tot de verbeelding, dat de Belgische folkgroep Urban Trad 

(Eurovisiesongfestival 2003) er haar album “Erbalunga” opnam.  

 

Op de terugweg stoppen we nog even bij de Notre-Dame de Lavasina, gekend als het Corsicaanse 

Lourdes. 

 

Verblijf: Hotel Tettola*** - Saint-Florent 
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PROGRAMMA 

VRIJDAG 22/06: DE DESERT DES AGRIGATES EN DE BALAGNE 
 

De Agrigates is een mineraalwoestijn, die zich vanuit Saint-Florent naar het westen uitstrekt in een 

strook van 36km tot aan de monding van de Ostriconi, waar de Balagna begint. De maquis met zijn 

overweldigende geur is alom tegenwoordig. Het is er heel heet in de zomer met fabelachtige       

verlaten stranden.  

 

We rijden via de D81 doorheen het bergmassief (tot 600m) en hebben een prachtig uitzicht bij de 

Col de Lavezzo. Verder naar L’Ile-Rousse, een druk, modern vakantieoord met een stadsplan in 

dambordpatroon en gezellige plantsoentjes. Centraal vinden we de mooie Place Paoli, met zijn 

standbeeld. De hal met zijn overdekte markt op de Place du Marché, is een voorbeeld van mooie 

19de eeuwse architectuur met antieke zuilen.  Vanuit de haven worden de producten van de    

Balagne uitgevoerd.   

 

We wandelen naar de haven, met uitzicht op de bijzonder mooie rode granietrotsen met vele      

uithollingen van  Ile de la Pietra. Het is geen echt ‘eiland’, maar met de stad verbonden via een pier. 

Vervolgens gaan we Sant’Antonino, een schilderachtig arendsnest dat terecht beschouwd wordt als 

één van de mooiste dorpen van Frankrijk. Tijdens het bezoek nemen we de lunch in een typisch 

restaurant. Nadien gaat het naar Calvi, de belangrijkste stad in de Balagne en één van de mooiste 

kustplaatsen van Corsica! 

 

De Balagne is een heuvelachtig gebied met vlaktes langs de kust. De hellingen van Calvi tot Galéria 

zijn bedekt met olijfbomen en wijngaarden. Dit is de échte Corsicaanse Rivièra!  

 

Calvi bestaat uit een bovenstad, de citadel, een benedenstad en de jachthaven. Het kenmerkt zich 

met kleurrijke huizen langs de kade waar steeds een gezellige sfeer heerst. 

 

Binnen de citadel, een getuigenis van 6 eeuwen Genuese aanwezigheid, zou Christoffel Columbus 

geboren zijn. Vanop de vestingsmuren heb je prachtig zicht op de volle zee. De Eglise St-Jean-

Baptiste, op de top van een rots, is zeker een bezoek waard!  

 

In het vroegere Palais des Evêques de Sagone, bevindt zich nu de legendarische Bar Chez Tao! Het 

leuke verhaal hierover vertellen we u ter plaatse. 
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ZATERDAG 23/06: CASTAGNICCIA 
 

We rijden door de Castagniccia, een heel bekoorlijke bergachtige streek: ‘de streek waar vele      

kastanjebomen groeien’. Daartussen kleine dorpjes met zware leistenen daken, vele romaanse    

kapellen en barokke kerkjes. Ook zien we talrijke ruïnes die getuigen van een turbulent verleden: zo 

schilderachtig!   

 

Daarna rijden we naar Piedicroce voor een kort bezoekje aan de 18de eeuwse kerk Sint Pieter en 

Sint Paul, met barokke gevel, vierkante klokkentoren en prachtige plafondschilderingen. De         

veelkleurige orgelkast is de oudste van Corsica.  

 

We halten aan de ruïnes van het Couvent de l’Orezza, een 18de eeuws klooster bij tijden van de 

Franciscanen. Vanuit dit klooster werd tijdens de Onafhankelijkheidsoorlogen stevig verzet gevoerd. 

Er zijn nog sporen van polychromie te zien en van barokke kapellen. Napoleon en Paoli hebben  

elkaar hier ooit ontmoet.  

Paoli (1725-1807, de perfecte vertegenwoordiger van de Verlichting) wordt door Corsica op handen 

gedragen. Hij was dan ook het staatshoofd tijdens de enige periode dat het eiland onafhankelijkheid 

kende. We vertellen jullie uiteraard zijn boeiende levensverhaal. 

 

De volgende stop is in de Romeinse stad Marlana, daterend uit de 1ste eeuw voor Christus en     

gelegen aan de monding van de Golo. Deze stad heeft een mooie archeologische site waar een 

vroegchristelijke Basiliek met mooie mozaïken werd blootgelegd. Ook een korte stop aan de        

bekende romaanse Kathedraal La Canonica, op de vlakte van Bastia, ten zuiden van de Etang de 

Biguglia. De kerk, met zijn elegante vorm, is bekend voor zijn bonte, natuurlijke kleuren. 

 

Verblijf: Hotel Tettola*** 

 

 

ZONDAG 24/06: BELGIË 
 

Na een vrije voormiddag checken we uit en gaan we met de transferbus naar de luchthaven van 

Bastia voor de terugvlucht naar België. 
 
Vluchtgegevens: 

24/06:  Bastia - Charleroi  13:00 - 14:40  XK792 
 

 

 

INLEIDING  

PROGRAMMA 

PRIJS EN VOORWAARDEN 

HOTELS 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 



 

 
BEGELEIDE GROEPSREIZEN 2018 11 REIZEN DE TOERIST

 

PRIJS EN VOORWAARDEN 

Prijs 

• Prijs per persoon   2650€  (bij 15 deelnemers) 

 

Supplementen per persoon 

• Supplement single kamer:  680€ (op aanvraag) 

• Annuleringsverzekering:  5% van de totale reissom 

• Bijstand + repatriëring:  4€ per dag per persoon 

• All-in verzekering:   7% van de totale reissom 

 

(All-in: annulering + bijstand + repatriëring + bagage) 

 

Inbegrepen: 

• Vlucht Brussel-Ajaccio en Bastia-Brussel met Air Corsica 

• Alle transfers ter plaatse 

• Nederlandstalige begeleiding van Reizen De Toerist vanaf luchthaven Brussel 

• Lokale gids op de belangrijkste locaties 

• Alle overnachtingen volgens programma in de vermelde hotels 

• Alle maaltijden zoals omschreven in het programma (10x ontbijt / 10x diners) 

• Boottocht in Ajaccio naar de Iles Sanguinaires (Magie de Sense) 

• Boottocht Grottes et Falaises 

• Toeristisch treintje in Bonifacio 

• Uitgebreid programmaboekje 

• Lokale taksen + BTW 

 

Niet-inbegrepen: 

• Dranken en persoonlijke uitgaven 

• Niet vermelde maaltijden 

• Optionele excursies  

• Reis- annuleringsverzekering 

• Fooien 

 

Foto-impressie: 

www.detoerist.be/foto/Corsica 

 

Inschrijven: 

Inschrijven voor deze groepsreis:  

• Via inschrijvingsformulier  

• Online op de website van Reizen De Toerist: www.detoerist.be/eigen-reizen 

• Per mail naar groepen@detoerist.be  

• Telefonisch: 0032/13 52 28 18 

 

Beperkt aantal plaatsen! Aarzel dus niet om nog dit jaar in te schrijven. 
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HOTELS 

HOTEL BEST WESTERN AJACCIO AMIRAUTÉ****  
 

Adres:  20 Boulevard Georges Pompidou, 20090 Ajaccio, Frankrijk  

Telefoon:  +33 4 95 27 22 57  

 

Ideaal gelegen in Ajaccio, in de nabijheid van de stranden, het Casino, het Palais des Congrès, op 

slechts 15 minuten te voet van de haven en 2,5 kilometer van de luchthaven. Dit 4-sterrenhotel 

werd gerenoveerd in 2014 in een hedendaagse stijl en heeft zicht op zee.  

 

Het beschikt over volgende faciliteiten; receptie, lift, gratis wifi, bar, snacking service 24/24, restau-

rant-grill, terras met zeezicht, schaduwrijk terras, vergaderzalen, salon, verwarmd overloopzwembad, 

hydro-massage zwembad, bubbelbad, parking en garage.  

 

De 129 moderne kamers zijn verdeeld over 4 verdiepingen met lift. Alle kamers beschikken over 

airco, badkamer (bad of douche), haardroger, WC, telefoon, bureau ruimte met gratis wifi, kluis en 

flatscreen televisie.  

 

HOTEL BEST WESTERN LE ROY D’ARAGON***  
 

Adres:  13 Quai Jérôme Comparetti, 20169 Bonifacio, Frankrijk  

Telefoon: +33 4 95 73 03 99  

 

Het hotel ligt aan de haven van Bonifacio. De nabijheid van winkels, stranden, bars en restaurants 

maken het een ideaal ligging voor uw bezoek aan de beroemde kliffen. Er is een terras aan de haven, 

de ideale plek om het ontbijt te nuttigen.  

 

Dit 3-sterrenhotel beschikt over een receptie, lift, wifi, bagageservice, het café du Roy d'Aragon met 

terras (zicht op de haven).  

 

Het hotel beschikt over 31 kamers. Alle kamers beschikken over airco, badkamer (bad of douche), 

haardroger, WC, telefoon, wifi, kluis en flatscreen televisie.  
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HOTELS 

HOTEL TETTOLA ***  
 

Adres:  16 Tettola, 20217 Saint-Florent, Frankrijk  

Telefoon: +33 4 95 37 08 53  

 

Het hotel ligt in de buurt van Patrimonio, een regio die bekend staat om zijn wijnen en uitzonderlijke 

stranden, en in de buurt van Bastia, de hoofdstad van de Haute-Corse. 's Avonds wordt u er       

getrakteerd op prachtige zonsondergangen.  

 

Dit 3-sterrenhotel beschikt over een receptie, verwarmd zwembad met panoramisch terras, een 

prachtig strand en uitzicht op een heldere Golf die uitkomt op de Cap Corse.  

 

De 30 gerenoveerde kamers met airconditioning zijn voorzien van alle comfort. Alle kamers beschik-

ken over badkamer (bad of douche), haardroger, WC, telefoon, wifi, kluis en flatscreen televisie.  

 

 

 

INLEIDING  

PROGRAMMA 

PRIJS EN VOORWAARDEN 

HOTELS 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 



 

 
BEGELEIDE GROEPSREIZEN 2018 14 REIZEN DE TOERIST

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

CORSICA 

14 juni - 24 juni 2018 

 

 

Naam + Voornaam deelnemer(s)    

(zoals vermeld op de identiteitskaart of paspoort) 

 

Deelnemer 1:………………………………………………………...   Geb.datum:……………. 

Deelnemer 2:………………………………………………………...   Geb.datum:……………. 

 

Adresgegevens: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………... 

Mailadres:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kamertype :    □  Double  

     □  Single 

 

Verzekeringen:    □  Annulatie (5% van de totale reissom) 

     □  Personenbijstand (4€ per persoon per dag) 

     □  All-in (7% van de totale reissom) 

     □  Geen verzekering 

 

Het voorschot bedraagt 500€/deelnemer.  

Uw reservatie is bevestigd na ontvangst van dit voorschot op rekeningnummer 335-0250900-07 met 

vermelding: ‘Corsica 14-06-2018’. 

 

Gelieve het inschrijvingsformulier terug te bezorgen: 

• per mail:  lummen@detoerist.be  

• per fax:  013/52 34 55 

• per post:  Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

 

U ontvangt een officiële bestelbon na verwerking van uw inschrijving. 
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