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KORZIKA - OTOK LEPOTE
Korzika, »Kraljica Mediterana«, kot jo imenujejo, s svojo slikovito gorato notranjostjo, kristalno čistim
morjem turkizne barve in nepreglednimi peščenimi plažami ter prikupnimi obmorskimi krajo razkošne
arhitekture predstavlja nenavaden spoj divje lepote in mediteranskega šarma…

1. DAN: četrtek, 25. 04. 2013 (SLOVENIJA - ITALIJA)
Odhod iz običajne lokacije ob 22.00 uri. Nočna vožnja proti Livornu.
2. DAN: petek, 26. 04. 2013 (LIVORNO - BASTIA - CALVI)
Jutranji prihod v Livorno, kjer se bomo vkrcali na trajekt. 4 urna plovba do Bastie, od koder sledi še vožnja do
kraja nastanitve. Preostanek dneva bomo izkoristili za sprehod po Calviju in izlet v zanimivo vasico Lumio, kjer si
bomo nekaj časa vzeli za ogled majhne družinske obrti za izdelavo eteričnih olj ter za obisk katere od tamkajšnjih
vinskih kleti, znanih po pridelavi okusnih vin s kontroliranim geografskim poreklom. Večerja in nočitev.
3. DAN: sobota, 27. 04. 2013 (Capu di a Veta - predvidoma 4 ure hoje)
Po zajtrku se bomo iz hotela odpravili na pohod na Vrh Cap udi a Veta (703mnv). Po vrnitvi sledi sprehod po
mestu. Balanjska prestolnica, ki so jo ustanovili Rimljani v 1. st. n. št velja za eno izmed najlepših korziških
obmorskih mest. Citadela iz 15. st., s starim genovskim obzidjem, ki gnezdi na vrhu skalnate ploščadi je
nekakšen simbol mesta in pravi magnet za turiste. Znotraj nje najdemo kar nekaj zanimivosti, ki so vredne
ogleda: Katedrala St. Jean Baptiste iz 15.st., kasarna Sampierro, smodnišnica, hiša, v kateri naj bi se po legendi
rodil Krištof Kolumb…, z obzidja pa se ponuja zelo lep razgled na spodnji del mesta in pristanišče. Vrnitev v hotel.
Večerja in nočitev.
4. DAN: nedelja, 28. 04. 2013 (CALVI - AJACCIO - BONIFACIO)
Zajtrk. Vožnja do polotoka Scandole, ekološkega rezervata, ki na ljubitelje narave pusti prav poseben vtis. Od leta
1975 pod zaščito UNESCA, znan pa je po kristalno čistem morju, bogati morski flori ter po redkih vrstah ptic, ki
tam gnezdijo. Sprehod. Nadaljujemo z vožnjo do E Calanche - »kamnitega vrta«, polnega nenavadnih, naravno
oblikovanih kamnitih skulptur, ki je prav tako na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Gre za različno velike
luknje v granitnih skalah, izoblikovane z erozijo in vetrom. Sprehod do razgledne točke, nato vožnja do Ajaccio.
Panoramski ogled glavnega in hkrati največjega korziškega mesta. Mesto značilnega sredozemskega videza
sestavljata staro mestno jedro s Citadelo in ozkimi ulicami, ki jih krasijo zanimive hiše ter novi del mesta z
avenijami, drevoredi ter številnimi galerijami in kavarnami. Ajaccio je znan predvsem po tem, da se je v njem rodil
najslavnejši sin Korzike, Napoleon Bonaparte, na ogled pa ponuja številne znamenitosti kot so: Napoleonova
rojstna hiša in muzej, Napoleonova jama, katedrala, muzej Fesch, z bogato zbirko italijanske umetnosti, ki med
drugim hrani tudi dela Tiziana in Boticellija, mestni trg,… Osvežitev in vožnja proti Bonifaciu. Nastanitev, večerja
in nočitev.
5.DAN: ponedeljek, 29. 04. 2013 (Uomo di Cagna - predvidoma 6 ur hoje)
Po zajtrku vožnja do vasice Giannuccio. Na parkirišču pred cerkvijo zapustimo avtobus in se podamo na pohod
na vrh Uomo di Cagna (1217mnv). Po vrnitvi v dolino sledi ogled enega od najlepših sredozemskih mest,
Bonifacia. Srednjeveško mestece, zgrajeno na strmih previsnih skalah, ki je v 18. st. prešlo pod francosko oblast
je ohranilo italijanski pridih in s svojo lepoto jemlje dih. Očarale vas bodo ozke uličice s slikovitimi hišami,
številnimi kavarnami in restavracijami. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.

6. DAN: torek, 30.04.2013 (BONIFACIO - ALÉRIA - CORTE)
Zajtrk. Vožnja v Porto Vecchio in sprehod po mestu. Nadaljujemo z vožnjo do kraja I'Ospedale, izhodišča za
predvidoma dve urni vzpon na Punta di a Vacca Morta - »Vrh mrtve krave« (1314mnv). Po vrnitvi na izhodišče
vožnja do nekdanje trgovske postojanke, ki so jo ustanovili grški kolonisti (6. st. pr. n št.), današnje Alérie.
Postanek za ogled arheološkega muzeja, nato vožnja po eni od najstarejših cest na otoku Vallée du Tvignano
proti mestu Corte. Nastanitev, večerja in nočitev.
7. DAN: sreda, 01.05.2013 (Monte Cinto - 8 do 9 ur hoje)
Zgodnji zajtrk. Vožnja do točke Lozzi (1075mnv), izhodišča za pohod na najvišji vrh otoka - Monte Cinto
(2706mnv). Po osvojitvi vrha vrnitev na izhodišče. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev.
8. DAN: četrtek, 02.05.2013 (CORTE - BASTIA - LIVORNO - SLOVENIJA)
Po zajtrku vožnja do Bastie, kjer se bomo vkrcali na trajekt. Plovba do Livorna. Vožnja proti Sloveniji s krajšimi
vmesnimi postanki. Prihod domov v poznih nočnih oz. zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

CENA: 650€, pri udeležbi min 40 potnikov
Cena vključuje:
-

avtobusni prevoz na predvideni relaciji,
trajektni prevoz na otok in nazaj,
6x polpenzion v hotelih*** 1/2twc,
vstopno in izstopno pristojbino za otok,
zunanje oglede navedene v programu,
stroške priprave, organizacije in vodenja izleta.

Doplačila (po želji):
-

enoposteljna soba - 30€/noč
vstopnine, ki niso navedene v programu in se plačajo na licu mesta znašajo predvidoma 5 -15€ po
muzeju oz. galeriji.

