Korsika
10. – 17. oktober 2020
Korsika er en af Europas smukkeste destinationer
med turkisblåt, krystalklart vand, kridhvidt sand,
røde forrevne porfyrklipper mod vest og dramatiske
hvide kalkklipper mod syd. På trods af de mange
turister i juli-august, er 90 % af øen helt uberørt, og
naturen så betagende, at den må opleves.
Der produceres masser af god vin, og det lækreste
charcuteri, som Frankrig kan byde på. Samt mange
andre gastronomiske specialiteter.
Vi flyver med Lufthansa Bastia retur og kører til
Bonifacio, hvor vi bor i den høje by med udsigt til
den spektakulære kyst og Sardinien. Herfra skrår vi
tværs over øen med vinbesøg undervejs og smagning af østers fra de store indsøer på østkysten.
I Calvi bor vi ved vandet og besøger gode vinproducenter i baglandet. Vi holder weekend i SaintFlorent, en køn lille fiskerby, hvor vi bor direkte
ud til stranden på et dejligt hotel. Vi kører den flotte tur rundt om Cap Corse og besøger vinbønderne i området omkring Patrimonio.
Vinguide Torben Møller Sørensen
Lørdag den 10/10 er der afgang fra Københavns lufthavn med Lufthansa 12.45 via
München med ankomst kl. 16.40 til Bastia, hovedbyen på Nordkorsika.
Vi sætter bagagen i bussen og følger den forholdsvis lige vej langs østkysten sydpå til
Bonifacio, hvor vi indlogerer os for tre nætter på hotel Santa Theresa www.hotelsantateresa.com, der ligesom den gamle by ligger i den høje del af Bonifacio med
udsigt til de hvide kalkklipper og Sardinien.
Vi spiser middag på en af den høje bys gode restauranter som vi spadserer til.
Søndag 11/10 – dagen er sat af til at opleve Bonifacio. Vi går via det imponerende
Citadel ned til havnen for at sejle en tur langs den fantastiske kyst for at se de hvide
klipper fra vandsiden. Ved frokosttid besøger vi et fint lille sted, som har kvalitets
charcuterie, som Korsika er kendt for. Vi smager de forskellige typer til et par glas vin.
Herefter er eftermiddagen er fri til at gå opdagelse i den gamle bydel og på den
maleriske havn med de mange gode forretninger og restauranter. De mere sporty vil
måske gå de 187 trin af Kongen af Aragons trappe. Trinene siges af være blevet
hugget ud i klippen fra den høje by til havet på en nat i 1420. Det er en spektakulær tur
med flotte kik på krystalklart vand og Sardinien i den fjerne. Den maritime kirkegård,
som ligger nær hotellet med flot udsigt til Sardinien, er også et besøg værd.
Mandag 12/10 - vi kører lidt nordpå for at besøge Domaine de Torracia, som er
skønt beliggende nær Porto Vecchio. Marc Imbert, som har taget over efter sin far
Christian, som var formand for sammenslutningen af kvalitets vinproducenter og som
nok er den, som har gjort mest for at placere korsikansk vin på vinverdenskortet.

Christian er en karismatisk personlighed,
som kom fra Afrika til Korsika for mange år
siden og selv har skabt alt. I dag er det
hans søn og amerikanske svigerdatter,
som driver ejendommen. Vi starter med en
tur i vinmarkerne, som er nogle af de
smukkest beliggende i verden, før vi
smager på vinen.
Derefter spiser vi frokost på en god restaurant på havnen i Porto Vecchio.
Tilbage til Bonifacio, hvor aftenen er fri.
Tirsdag 13/10 - vi sætter bagagen i
bussen og kører skråt over øen mod nord.
Vi ventes til besøg hos Les Vignerons de l'Ile de Beauté, et kvalitetskooperativ, som
står klar med en god smagning.
Efterfølgende spiser vi frokost på en flydende
restaurant på den store saltvandsindsø Etang
de Diane lige i nærheden. Menuen indeholder
– om man ønsker det – bl.a. de gode østers
fra bassinet. Hvis ikke man spiser østers, kan
man få noget andet.
Efter frokost sætter vi kurs mod Corte midt på
øen. Panoramaet bliver stadig flottere. Vi
kører gennem et storslået bjerglandskab ad en
komfortabel ikke for snoet vej. Det lærer man
at værdsætte på Korsika! Vi gør holdt i byen
Corte, hvor et lille tog venter på P pladsen for
at køre os en tur gennem den maleriske
bjergby.
Sent på eftermiddagen når vi frem til den
stemningsfulde og flotte by Calvi, som ligger med sin beskyttede havn med udsigt til
bjergene. Her indlogerer vi os for to nætter på Grand Hotel Calvi *** www.grandhotel-calvi.com, ideelt beliggende i hovedgaden få skridt fra havnepromenaden og den
gamle by.
Onsdag 14/10 - vi kører en rundtur i Calvis bagland for at opleve de små bjergbyer. Vi
går tur i en af Frankrigs smukkeste landsbyer, der hænger som en ørnerede på
klippesiden. Vi besøger en gammel oliemølle og
smager på den fremragende korsikanske olivenolie, der kun høstes hvert andet år.
Vi slutter hos områdets bedste vinproducent
Clos Culombu. Det er en hyggeliglig, lille familievingård, som har arrangeret smagning i
"baghaven" med udsigt til vinmarkerne. Vejen
dertil går forbi en kirkegård med et lille, romansk
kapel med kuppel, som leder tanken hen på en
græsk ø.
Tilbage til Calvi, hvor resten af dagen er fri til at
nyde de skønne omgivelser.
Man kan bruge eftermiddagen til (mod betaling)
at sejle ud til naturreservatet La Scandola, hvis
La Scandola
havet er stille.
Vi spiser middag sammen på hotellets restaurant
på øverste etage.

Torsdag 15/10 - vi sætter bagagen i bussen følger den flotte vej, der dels går gennem
bjergene, dels langs kysten forbi Ile Rousse til Patrimonio, som må have nogle af
verdens smukkeste beliggende vinmarker. Vi besøger en af de gode producenter
Orenga de Gaffory, ser og smager, før vi spiser frokost lokalt.
Efter frokost kører vi det korte stykke vej til Saint-Florent,
en charmerende lille fiskerby på vestkysten af Cap Corse,
Korsikas "finger". Vi indlogerer os på hotel La Tettola ***
www.hoteltettola.com for to nætter. Hotellet ligger dejligt ned
til stranden med udsigt til vandet. Vi har bestilt værelser med
havudsigt.
Om eftermiddagen kan man nyde haven og senere spadsere langs stranden ind til Saint-Florent og spise middag på
havnen på en af de mange restauranter, der ligger side om
side.
Fredag 16/10 – vi spiser skøn morgenmad på terrassen
med udsigt til haven, pool og havet.
Dagen er sat af til at køre den flotte rundtur omkring Cap
Corse. Vi følger den vildsomme og uspolerede kyst og ser det ene flotte panorama
efter det andet. Undervejs stopper hos en af de godt producenter og smager vin, før
vi spiser frokost i det lille fiskerleje Centuri Port.
Efter frokost følger vi vestkysten til Saint-Florent.
Lørdag 17/10 – fri til at nyde hotellet, før vi først på eftermiddagen sætter bagagen i
bussen og kører til Bastia, som vi besøger, før vi kører det korte stykke vej til
lufthavn, hvorfra Lufthansa afgår kl. 18.45 via Frankfurt til København med ankomst kl.
22.30.
Pris ca 15.000 kr, der inkluderer:
* fly Bastia retur med indskrevet bagage (internetpris 6-2020).
* bus
* indkvartering 7 nætter på gode 3* hoteller i delt dobbeltværelse
* morgenmadsbuffet
* programmets 5 vinbesøg med smagning
* 9 måltider med vin ca. ½ flaske per person. Vin er ikke inkl. til middagen på hotel
Calvi 14/10
* sejltur Bonifacio
* lille tog sightseeing Corte
* dansk vinguide
Tillæg for dobbeltværelse brugt som enkeltværelser kr. 1.950 kr.
Ret til ændringer forbeholdes.
6/2020

Tilmelding hurtigst muligt

TILMELDINGSKUPON Korsika 10-17/10 2020
Undertegnede tilmelder sig rejsen med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1: _________________________________________________________
Passager 2: _________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
Passager 1 pasinfo: ___________________________________________________
Passager 2 pasinfo:____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Postnummer: _______________ By: ______________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: __________
Ønsker twin dobbeltværelse med to enkeltstående senge: ______________________
Ønsker grand lit dobbeltværelse med én bred seng: ___________________________
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: ______________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
NB Flyprisen, som er inkl. i rejsens pris, er en internetpris, dvs. den kan være højere
på tilmeldingstidspunktet.
Depositum for rejser i Europa DKK 3.500 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

