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De Kleine Zijwegen 
 

 

De Corsicaanse natuur laat zich hier van haar mooiste kant zien: 
 De zee en de bergen in perfecte harmonie. 

Iedere dag nieuwe landschappen en natuurschatten te ontdekken. 

 
 

 

 
Zelfstandige autorondreis 

Zonder begeleiding 

7 dagen (7 wandeldagen) / 7 nachten 
 
Het concept van de wandeltocht en autorondreis. 
Wij reserveren de accommodaties voor u en stellen voor iedere dag wandelingen van verschillende niveaus voor. In sommige regio’s zijn ook 
culturele bezoeken of andere activiteiten mogelijk: steden, dorpjes, musea, duiken, canyoning, avonturenpark, etc. (niet bij de prijs 
inbegrepen). Een duidelijke en gedetailleerde reisgids met wegenkaart en routebeschrijvingen leiden u over de wegen en wandelpaden. 
 

De reisgids: na uw reservering sturen wij u de reisgids. Voor iedere dag bevat deze gids het volgende:  
- Een korte beschrijving van de etappe. 
- Een extract van een IGN-kaart (wandelkaart van het Institut Géographique National). 
- Technische informatie over de afbakening, de wandeltijden, de hoogteverschillen, etc. 
- Informatie over de accommodaties en maaltijden. 

- Overige logistieke informatie.  
 

 



 PROGRAMMA 
 

Zaterdag: via een route langs de kust komt u aan in het dorp Piana 

op de zuidelijke oever van de Golf van Porto. U gaat op weg om te 

genieten van de zee op één van de talrijke stranden die verspreid over 
de kust liggen. Vervolgens bezoekt u het dorp Cargèse. Als afsluiting 

van deze eerste dag is er nog een korte wandeling door de Calanques 
de Piana. 

Route: 1u30, wandeling: 1u00, overnachting in Porto. 
 

Zondag: Wandeling langs de rotsen boven de zee. Dit pad biedt de 

mogelijkheid om naar het meest westelijke punt van Corsica te gaan: 
het schiereiland Capo Rosso. U kunt ook naar de gerestaureerde 

Genuese toren van Turghiu wandelen (mogelijkheid om de toren te 
beklimmen). Van hieruit kijkt u uit over de hele Golf (locatie 

geklasseerd als werelderfgoed door UNESCO). Aan uw voeten ligt de 

haven van Porto met op de achtergrond de Middellandse Zee. Aan de 
andere kant kunt u in de verte de besneeuwde bergtoppen 

onderscheiden.  
Alternatieve activiteit: boottocht naar het reservaat van Scandola.  

Route: 0 tot 1u00, wandeling: 1u00 tot 6u30, overnachting in 
Porto. 

 

Maandag: U verlaat de kust langs een slingerende weg door het bos 
van Aïtone tot aan de col de Verghju. Onder het oog van de hoogste 

bergtoppen wandelt u over de GR20. Op het programma staan een 
spectaculair landschap en heldere en frisse natuurlijke bassins om 

heerlijk in te zwemmen. De meest getrainde wandelaars kunnen de 

berghut Ciottulu di i Mori aan de voet van de Paglia Orba nog 
bereiken. 

Route: 1u45, wandeling: 1u00 tot 6u30, overnachting in Calacuccia. 
 

Dinsdag: De Niolu-vallei is het hart van Corsica. Omgeven door de 

hoogste pieken van de regio biedt het een grote variëteit aan 
wandelingen. Heldere riviertjes, bergmeren, boswandelingen of hoge 

bergtoppen; aan u de keus voor de eindbestemming! Aan het eind van de middag bereikt u Corte via de smalle en spectaculaire 
route Scala di Santa Régina. 

Alternatieve activiteit: Avonturenpark. 
Route: 1u00 tot 1h20, wandeling: 1u00 tot 6u, overnachting in Corte. 

 

Woensdag: Corte is de historische hoofdstad van Corsica. De nauwe straatjes die richting de citadel lopen nodigen uit tot een 
ontdekking van de stad. Spendeer een paar uur aan het bezoek van de stad en het Musée ethnographique de la Corse. De stad 

ligt op de plek waar twee prachtige valleien samenkomen (de Restonica en de Tavignano), en is een niet te missen tussenstop 
voor wandelaars en klimmers. Er zijn talloze wandelingen van alle niveaus mogelijk.  

Alternatieve activiteit: Canyoning. Route: 0 tot 45 min, wandeling: 1u00 tot 6u00, overnachting in Corte. 

 
Donderdag: Retour naar de kust. Op de col de Vizzavona kruist u opnieuw het GR20-pad. Tijdens het vervolg richting het 

zuiden komt u langs de col de Palmente en de schaapskooien van Alzeta. Tijdens deze etappe heeft u een schitterend uitzicht 
over de oostkust. U volgt de rivier Agnone richting het noorden en komt langs de waterval ‘Cascade des Anglais’. U laat de vele 

toeristen achter u om van de mooiste zwemlocaties te profiteren.  
Alternatieve activiteit: Canyoning, avonturenparcours. Route: 1u00, wandeling: 1u00 tot 5u30, overnachting in 

Bocognano. 

 
Vrijdag: Op deze laatste dag kunt u naar de bergkam wandelen die uitkijkt over de Golf van Ajaccio of de Genuese toren van 

Capu di Muru bezoeken. Tenzij u natuurlijk van de mooiste stranden van de regio wilt genieten. 
Route: 1u00 tot 1u45, wandeling: 1u00 tot 4u30, overnachting in Ajaccio. 

 

 
Deze rondreis is een pakket. Niet-gebruikte elementen uit het pakket (transfer, accommodatie, maaltijd, etc.) worden niet 
vergoed. 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 DE WANDELTOCHTEN 
 
Iedere dag bieden wij u een aantal mogelijke wandeltochten aan van verschillende lengte en moeilijkheid. 
 

Niveau: verschillend. Een goede fysieke conditie is nodig om optimaal van uw verblijf te kunnen genieten. Wij raden u aan om 

vooraf te trainen. 
 

Ervaring in bergwandelingen: de tochten zijn niet begeleid, het is dus nodig dat u wat ervaring heeft in bergwandelingen, 

oriëntatie en het lezen van kaarten. 
 

Terrein: sommige etappes vinden op hoogte plaats. De paden zijn er erg steil en rotsachtig maar zorgen niet voor specifieke 
technische moeilijkheden. 
 

De wandeltijden zijn indicatief. Het zijn de gemiddelde tijden die enkel de duur van het wandelen weergeven zonder rekening 

te houden met pauzes. De tijden zijn berekend op basis van een hoogteverschil van 300 meter per uur bij het klimmen en 450 
meter per uur bij het afdalen. Er is ook rekening gehouden met het terrein. 
 

De reisschema’s zijn indicatief.  

 

De wandelpaden: de voorgestelde wandeltochten zijn bijna altijd bewegwijzerde routes. Op de plaatsen waar dit niet het 
geval is, zijn de paden duidelijk zichtbaar en gemarkeerd met steenmannetjes. Wij geven u systematisch aan welke route 

gevolgd wordt maar soms zijn de afbakeningen verouderd en slecht zichtbaar. Wees dan ook altijd oplettend en volg de route 
op de kaart. 
 

Water: kraanwater en bronwater zijn drinkbaar. Drink geen water uit riviertjes. In de reisgids geven we de waterpunten aan. 
Opgelet! De bronnen en waterputten die op de kaart staan aangegeven kunnen inmiddels opgedroogd of anderszins verdwenen 

zijn. 
 

Respect voor het milieu: de wandeltochten gaan voor een groot deel van de tijd over paden die zijn aangelegd door het Parc 

Naturel Régional. Soms doorkruisen ze privédomeinen of omheind weiland. U wordt dan ook dringend verzocht de volgende 
regels te respecteren: 

Als er een systeem bestaat om de omheining te openen, sluit deze dan altijd terug nadat u bent gepasseerd. 
Let goed op losse stenen in muurtjes als u er over een heen stapt. 

Het plukken van bloemen is gereguleerd; sommige soorten zijn beschermd.  
 

Het klimaat op Corsica:  

De strenge winters in het hooggebergte laten het over het algemeen niet toe om voor eind mei/begin juni wandeltochten te 
houden op grote hoogte (boven de 2000 meter). 

In de zomerperiode is het klimaat warm en droog (Mediterraans) in het middelgebergte. In het hooggebergte heeft de hoogte 
grote invloed op de temperaturen. Er is niet veel neerslag maar de buien hebben vaak wel een stormachtig karakter en gaan 

gepaard met een sterke temperatuurdaling. 

 



 

 MAALTIJDEN EN ACCOMMODATIE 
 

 

Diners en ontbijten: worden geserveerd in de restaurants van de accommodaties. 
 

Accommodatie: dit wordt georganiseerd in gîte of klein berghotel. De prijs is gebaseerd op een verblijf in een 
tweepersoonskamer. 

 

- Zaterdag en zondag: Hotel in Piana  
- Maandag: Hotel in Calacuccia  
- Dinsdag en woensdag: Hotel in Corte  
- Donderdag: Hotel in Bocognano (of Vizzavona) 
- Vrijdag: Hotel *** in Ajaccio 
 

Beschikbaarheid over een stopcontact: iedere avond. 
 
 
 

 UITRUSTING 
Hieronder vindt u een lijst met het onmisbare materiaal voor een goed verloop van uw wandeltocht. Deze lijst is niet uitputtend.  

 
De rugzak: U moet in uw rugzak altijd een warm kledingstuk, regenkleding, een fles, een EHBO-kit en uw persoonlijke spullen 

hebben. Vergeet ook de spullen voor een picknick niet. 
  

De schoenen: Kies stevige wandelschoenen die goed om de enkels zitten met soepele zolen en een goed profiel. De schoenen 
zijn één van de belangrijkste elementen van uw wandeling. Ze moeten boven alles comfortabel, licht, waterdicht en ademend 

zijn. Een goede ondersteuning van de enkels is noodzakelijk. 

 
Als u nieuwe schoenen koopt raden we u aan deze vooraf al in te lopen. Neem niet een te kleine maat omdat uw voeten tijdens 

wandelingen iets zullen opzwellen. 
 

De kleding  

- Een waterdicht windjack van het type GORE TEX 
- Een fleece trui. 

- Een lange broek, een short, T-shirts (vermijd katoen, kies liever voor ademende materialen). 
- Reserve kleding en persoonlijk badlinnen. 

- Zwemkleding en een badhanddoek. 
 

De oriëntatie: 

- Kompas 
- Hoogtemeter 

- Waterdichte kaarthouder (niet noodzakelijk want wij voorzien u van een documentbescherming en een kaart per dag) 
 

De picknick 

- Bestek, een bord en een mok. 
 

  

Klein materiaal 

- Fles (ongeveer 2 liter). 

- Een paar wandelstokken. 
- Zonnebril en zonnecrème. 

- Pet/hoed. 
- Fotocamera. 

- Een kleine toilettas met handdoek. 

- Een zaklamp of hoofdlamp voor ‘s nachts. 
- Een paar sportschoenen of sandalen voor ‘s avonds. 

  

  
 



 OVERIGE INFORMATIE 
 
 
Om voor vertrek de regio al beter te leren kennen: 

 Toeristische dienst van Ajaccio: www.ajaccio-tourisme.com -  04 95 51 53 03 
 Toeristische dienst van Corsica: www.visit-corsica.com -  04 95 51 00 00 
 Parc Naturel Régional de la Corse: www.parc-naturel-corse.com 
 Office de l'Environnement de la Corse: www.oec.fr 
 
Bibliografie: 
 
Gidsen: 
 « Corse du Nord »  Les Guides Gallimard 
 « Corse du Sud »  Les Guides Gallimard 
 « Corse » Guide Michelin, Voyager pratique 
 
Geschiedenis, cultuur, natuur: 
 « La Corse » Bibliothèque du naturaliste sous la direction de A. Gauthier. Ed. Delachaux et Niestlé. 

 « Des roches, des paysages et des hommes ». Par A. Gauthier Ed. Albiana 
 
Wandeltocht:  
 « Corse des sommets » par A. Gauthier et I. Giranduloni Ed. Albiana. 
 « Lacs de la montagne corse » par A. Gauthier et J.P. Quilici. Ed. Glénat. 
 « Par les chemins du littoral corse »  Par A. Gauthier Ed. Albiana 
De Editions Albiana publiceren een collectie wandelgidsen over heel het île de beauté: www.albiana.fr 
 
Foto’s: 
 « Natura Corsa », photographies de A. Perigot, textes de G.X. Culioli Ed. La renaissance du livre 
 « Les rivages de la Corse », G.P. Azémar, C. Andréani Ed. Acte Sud 
 
 
Reizen met het openbaar vervoer: Bus- en treintijden: www.corsicabus.org  

 
 
Verzekeringen: 
Conform de wetgeving, worden wij gedekt door de verzekering Responsabilité Civile Professionnelle. Iedere deelnemer aan het programma 
dient daarnaast ook een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering op zijn naam te hebben staan. 
Om u te beschermen tegen incidenten of ongelukken tijdens uw verblijf, is het noodzakelijk om over een goede reisverzekering te beschikken 
die annuleringskosten, persoonlijke bijstand en repatriëring dekt. 
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