KORZIKA
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS
Zelena. Skrita v spokojnem sožitju mogočnih gozdov in v vetru ukrivljenih borovcev. In
nato bela, neomadeževana barva skal Bonifaccia, vzvišenega nad penami valov, ki dan za
dnem, leto za letom bijejo v apnenlčasti previs mesta. Tudi galeb, ki umirjeno reže
zračno modrino se blešči v svoji belini. Siva. Pripeta na Napoleonov plašč. Kakor
valovito skalovje v notranjosti otoka in dim, ki se suklja iz pipe sključenega starčka, ki
sedi ob vaškem vodnjaku. Rdeča. Strast, ki gori v klenih očeh domačinov. Ponos. Barva
vandette, krvi. Odsev sonca med skorajda mističnimi skalnimi formacijami Calanche.
Usoda drugačnih. Zgodba o »Ile de la Beaute« - otoku lepot.

... SLOVENIJA – ITALIJA
Avtobusni odhod ob 22.00 uri z dogovorjenega mesta. Nočna vožnja z modernim turističnim
avtobusom proti Italiji in naprej do pristanišča v Livornu.
1. dan: LIVORNO - BASTIA – CALVI – ILE ROUSSE
Prebudili se bomo malo pred Livornom. Zajtrk na poti:
rogljiček, se dopoldne vkrcali na trajekt in odpluli proti
mestu Bastia. Po pristanku se bomo odpeljali do mesta
Calvi, ki leži na severozahodni obali otoka. Malica
(enolončnica). Sprehodili se bomo po ozkih, idiličnih ulicah
Citadele, ki je zrasla nad istoimenskim zalivom. Pot nas bo
popoldne vodila ob morju, proti Ile Rousse, obmorskemu
turističnemu letovišču, kjer se bomo nastanili v hotelu. Večerja in nočitev.
2. dan: CORTE – AJACCIO
Po zajtrku se bomo odpeljali proti staremu mestu, ki ga je
Pascal Paoli v 9. stoletju izbral za prestolnico otoka.
Postanek za sprehod po današnjem univerzitetnem mestu.
Sledi vožnja po notranjosti otoka, po pokrajini, posejani z
majhnimi kamnitimi vasicami, ki so značilne po lokalnih
izdelkih iz sira in vina, mimo Vivaria, Vizzavone in
Bocognana do Ajaccia. Degustacija vina in hrane. Nato ogled
mesta: katedrale, trga maršala Focha, trga De Gaulle, Napoleonove rojstne hiše in
Napoleonove jame, ki nosi v sebi skrivnost genija velike vojskovodje. V primeru lepega
vremena še izlet z degustacijo lokalnih dobrin na otočje Sanguinaires, kjer lahko dočakamo
prelep sončni zahod. Nastanitev v hotelu in nočitev.

3.dan: AJACCIO – SARTENE – ROCCAPINA – BONIFACIO
Zajtrk. Ta dan bo namenjen spoznavanju najjužnejšega dela Korzike. Na poti do Bonifacia,
skritega za obzidjem nad belimi previsnimi skalami, za katerega mnogi uporabljajo ime
»korziški Gibraltar«, bomo naredili krajše postanke še v Col st. Georges, Sartene in na rtu
Roccapina. Sartene je znamenita korziška vasica, značilna po dobrem vinu in prijaznih
ljudeh. Degustacija vina in prigrizek. Po prihodu v Bonifacio se bomo nastanili v hotelu,
nato pa se bomo sprehodili po labirintu ulic, med številnimi restavracijami, ki dajejo mestu
italijanski pridih. Večerja in nočitev.

4. dan: BONIFACIO – BASTIA – LIVORNO – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo zgodaj zjutraj odpeljali do Bastie, kjer se bomo vkrcali na trajekt za
Livorno. Pozno kosilo oz. zgodnja večerja. Sledila bo vožnja z avtobusom skozi Italijo v
Slovenijo, kamor bomo prispeli predvidoma ob 02.00 uri.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 prevoz s trajektom na relaciji Livorno - Bastia – Livorno,
 2 x polpenzion v dvoposteljnih sobah v izbranih hotelih,
 1 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah,
 izlet z ladjo na otočje Sangiunaires,
 vstopno - izstopno takso na otok,
 vstopnino v Napoleonovo hišo in jamo,
 oglede po programu,
 vodenje in organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 degustacija lokalnega vina,
 kosilo - divjačinska obara,
 kosilo z dvema hodoma,
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje.

POMEMBNO: izlet na otočje Sanguinaires se izvede samo v primeru lepega vremena.
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