Reisvoorstel Corsica en Sardinië voorjaar 2021
Periode
Afstand
Reissom
Ferrykosten

: 8 mei t/m 25 juni 2021
: ca. 4200 km.
: ca. € 1225,00
: ca. € 200,00 van Livorno naar Bastia
: ca. € 150,00 van Bonifacio naar St. Teresa
: ca. € 250,00 van Olbia naar Genua excl. 2 persoonshut.
Een 2-persoonshut kost ca. € 100,00 extra

Onze vakantie begint op onze startcamping in Wertheim en we gaan met 3 tussenstops naar de
omgeving van Livorno van waaruit wij de ochtendboot pakken naar Bastia op Corsica. De
overtocht duurt ca 4 uur en bij aankomst in Bastia rijden we gelijk door naar onze 1e
verblijfscamping Panoramic bij Calvi aan de westkust van Corsica.
Calvi is een
toeristische stadje
in het noordwesten
van Corsica dat
bekend staat om
haar middeleeuwse
citadel, haar
jachthaven en een
kilometerslang
zandstrand. Het is
gelegen aan het
westelijke uiteinde
van de Balagne. Dit
is een 25 kilometer
lange kuststrook
langs de Ligurische
Zee die gekenmerkt
wordt door talloze
fruit- en
olijvenbomen.
Als pittoreske
hoofdstad van Corsica heeft Ajaccio alles in huis voor
een geslaagde vakantie. Je vindt hier namelijk in zachte
pastelkleuren geschilderde huisjes, een zonovergoten
klimaat en tal van toeristische bezienswaardigheden. Met
een heerlijk klimaat, een prachtige omgeving en leuke
bezienswaardigheden is de hoofdstad een ideale reisbestemming. De stad is o.a. bekend als de
geboortestad van de Franse keizer Napoleon, die hier op 15 augustus 1769 het levenslicht zag.
De belangrijkste plaats in het
zuiden is Porto-Vecchio, een
idyllisch stadje gelegen aan een
spectaculaire natuurlijke baai.
Behalve het pittoreske en
eeuwenoude stadscentrum vind je
hier ook een aangename
jachthaven. De directe omgeving
kenmerkt zich verder door een gemoedelijk heuvelachtig landschap waar bossen, akkers en
weilanden elkaar afwisselen.

Op al deze 3 verblijfscampings verblijven we 5 nachten waardoor er genoeg ruimte is voor uitstapjes
en rust. Wij vervolgen onze weg met de ferry van Moby Dick van Bonifacio naar Santa Teresa op
Sardinië. De overtocht duurt ca 1 uur.
Alghero: Eén van de
grote steden op
Sardinië is Alghero,
met ruim 40.00
inwoners de vijfde
stad van Sardinië en
is een zeer geliefde
vakantiebestemming.
De historische stad
heeft misschien wel
de meest bijzondere
geschiedenis van alle
plaatsen op Sardinië.
Costa Rei; De ideale plek voor een ontspannen vakantie!
In de gemeente Muravera, op slechts 20 kilometer afstand van
Villasimius, ligt de bekende toeristenplaats Costa Rei. Deze plek
is met name geliefd bij zon- en zee-aanbidders. Dat is niet gek, met het hagelwitte fijne zand en de
heldere smaragdgroene zee. De Middellandse Zee neemt hier op elk moment van de dag een andere
kleur aan in alle denkbare schakeringen groen en blauw.
Arbatax is en klein, romantisch havenplaatsje aan de oostkust van
Sardinië, ten zuiden van de golf van Orosei. Dit gebied staat
bekend om de karakteristieke rode rotsen en de granietformaties.
Deze zogenaamde “Rocce Rosse” bevinden zich naast de haven
en worden veel bezocht tijdens de zomer. Tijdens het hoogseizoen
worden hier ook vele internationale muziekfestivals gehouden!
Olbia in de buurt van
prachtige baaien en
stranden. Olbia is een
stad met een interessant
verhaal. De regio eromheen werd al in de prehistorie
bewoond en de plaats van de huidige stad werd reeds door
de Grieken en Feniciërs bezocht. Door de Grieken werd
Olbia “De Gelukkige Stad” genoemd en later kreeg de stad
de naam “Terranova”, die het tot 1939 gehouden heeft.

Op Sardinië hebben we 5 verblijfscampings, waar we
gemiddeld 5 nachten verblijven, waardoor er genoeg tijd is
voor mooie en interessante uitstapjes en ontspanning.
De overtocht van Olbia naar Genua doen we met de
nachtboot. Het vertrek is aan het begin van de avond met
de aankomst de volgende morgen in Genua. Het verdient
hier wel aanbeveling om een hut te boeken. De kosten voor
2 persoonshut zijn ca € 100,00. We vervolgen onze weg
langs dezelfde hoofdroute als de heenreis en sluiten weer af op de camping bij Wertheim.

