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Korsika

NICE

– EN VILL SKJØNNHET OG VAKKER MIDDELHAVSØY!
CAP CORSE

Korsika er en fransk øy i Middelhavet, nord for den italienske
øya Sardinia. Det er et vakkert reisemål som enda ikke er
oppdaget av de store turiststrømmene. Utrolig flott og med
noen av Middelhavets vakreste strender – Korsika er en vill
skjønnhet som det er lett å forelske seg i.

BASTIA

AJACCIO
PORTO VECCHIO

SARTENE

På vår rundreise på øya skal vi se og oppleve alt fra vakker
natur til idylliske landsbyer. Vi skal bo i Ajaccio – Napoleons
fødeby, Porto-Vecchio og Bastia på Cap Corse-halvøya.
Den kanskje vakreste byen er Bonifacio på sørspissen, som
ligger på klipper ved havet.

BONIFACIO

TURFAKTA – KORSIKA
AVREISE: Torsdag 20. juni 2019 – Varighet: 9 dager
Avreise fra: Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal,
Trondheim, Melhus og Støren.

Vi reiser med Norwegian fra Værnes via Oslo til Ajaccio på
utreisen, og så tar vi båt fra Korsika til Savona på fastlandet
før vi flyr hjem fra Nice med Norwegian via Oslo tilbake til
Værnes. Dette blir en flott medlemstur så meld deg på!

Bastia
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Ajaccio

TURPRISEN INKLUDERER:
• Busstransport til Værnes t/r
• Flyreise med Norwegian Trondheim – Oslo – Ajaccio
og Nice – Oslo – Trondheim
• 2 overnattinger Best Western Plus Ajaccio Amirauté
i Ajaccio
• 2 overnattinger på Hotel Shegara i Porto-Vecchio
• 3 overnattinger Hotel Port Toga i Bastia
• 1 overnatting på Novotel Nice Centre Vieux i Nice
• Bussreise på Korsika i flg. program
• Ferje Bastia – Savona
• Alle utflukter og sightseeinger i flg. program
• 8 frokoster
• 1 lunsj
• 8 middager
• Reiseleder fra Orklareiser

Bonifacio

Medlemstilbud pr. person kr.

16.550,-

Tillegg for enkeltrom på hotellene

kr.

4.200,-

VALUTA: Euro
Denne reisen krever gyldig pass.
Reiseruten er relativt krevende og forutsetter at
deltakerne kan bevege seg over lengre avstander
(bl.a. på flyplasser, byvandring på brostein, trapper,
og lignende) uten personlig/teknisk assistanse.
Fra enkelte avgangssteder kan det bli tilslutningstransport
med rutegående transportmidler på utreise og/eller
hjemreise av praktiske årsaker – informasjon om dette
vil bli utsendt ca. 2 uker før avreise.
Først til mølla – begrenset antall plasser!

Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller på www.orklareiser.no

REISERUTE – Korsika
Torsdag 20. juni: Buss til Værnes og flyreise til Ajaccio på Korsika
Bussavganger fra Namsos og Støren (med påstigninger underveis etter
avtale ved bestilling). Vi har flyavgang kl. 15:00 med Norwegian via
Oslo til Ajaccio på Korsika med ankomst kl. 20:20. Busstransport til Best
Western Plus Ajaccio Amirauté. (Lunsj og middag er ikke inkludert, men
det blir anledning til å kjøpe mat og drikke på flyplassene og på flyet
fra Oslo til Ajaccio.)
Fredag 21. juni: Sightseeing i Ajaccio
Frokost på hotellet, før vi sammen med en
engelsktalende lokalguide gjør oss bedre kjent
med Napoleon Bonapartes fødeby. Gater og
torg er oppkalt etter han her, og selvsagt er
det et Napoleon museum i byen. Det gamle
kvartalet har smale gater med pastellfargede
hus, kafeer, boutiquer og barer. I katedralen
fra det 16. århundre finner vi marmorfonten der Napoleon ble døpt. I nærheten ligger
Feschmuseet, der man kan se malerier og
skulpturer fra den italienske renessansen.
Ettermiddagen til fri disposisjon, før vi utpå
kvelden samles til felles middag på hotellet. (Individuell lunsj i dag.)
Lørdag 22. juni: Ajaccio – Sartene – Porto Vecchio
Etter frokost fortsetter vi vår reise på Korsika. Vi kjører forbi sjarmerende
korsikanske landsbyer på vei til Sartene. I denne idylliske «fjellandsbyen»
tar vi oss tid til en pause med bl.a. muligheter for kjøp av lunsj, før vi
fortsetter gjennom et variert og vakkert landskap. Utpå ettermiddagen
ankommer vi dagens mål, Porto-Vecchio. Her skal vi bo to netter på Hotel
Shegara. Felles middag på restaurant ved hotellet.

Porto Vecchio

Søndag 23. juni: Utflukt til Bonifacio
I dag skal vi på en flott utflukt til sørspissen av øya – nærmere bestemt
Bonifacio, som ligger på toppen av noen mektige kalksteinsklipper. Vi
er nå også veldig nært Sardinia. Vi skal på båttur, spise en god lunsj
sammen og det blir også litt tid på egenhånd. Utpå ettermiddagen
returnerer vi til hotellet vårt og avslutter dagen med en god middag.

Mandag 24. juni: Porto Vecchio – Bastia
Etter frokost setter vi kursen nordover. Vi kjører langs «Perlekysten» av
Tyrrenhavet og får se flott natur, lange sandstrender og krystallklart vann.
I løpet av dagen besøker vi
nok en idyllisk fjellandsby,
Corte
Corte, før vi sent på ettermiddagen ankommer Hotel
Port Toga i Bastia. Etter at
vi har fått tildelt våre rom
og installert oss samles vi
til middag.
(Individuell lunsj i dag.)
Tirsdag 25. juni: Utflukt på Cap Corse
I dag skal vi utforske vakre Cap Corse – en vakker halvøy med strender
og sjarmerende små bukter. Vi skal besøke noen vakre og idylliske landsbyer, samt avlegge en korsikansk vingård en visitt. Etter en opplevelsesrik dag er vi tilbake på hotellet i god tid før kveldens middag. (Individuell
lunsj i dag.)
Onsdag 26. juni: Fridag
Frokost på hotellet. Dagen er uten program, så noen vil helt sikkert
benytte anledningen til å bade i Tyrrenhavet – hotellet ligger bare 5
minutter fra stranden. Mens andre kanskje tar en spasertur til havnen
og inn til sentrum av Bastia og ser nærmere på dagliglivet her. Om
kvelden samles vi til middag på en hyggelig restaurant ved hotellet.
(Individuell lunsj i dag.)
L’Arinella Beach, Bastia

Torsdag 27. juni: Bastia – Savona – Nice
Vi spiser frokost og gjør oss klar til avreise fra Korsika. Vi reiser med båt
kl. 11:30 til Savona på den Italienske Blomsterrivieraen – ankomst kl.
16:30 – før vi fortsetter med buss til Nice på den Franske Riviera. Her
skal vi overnatte og spise middag på Novotel Nice Centre Vieux Hotel.
(Individuell lunsj i dag.)

Bastia

Fredag 28. juni: Flyreise Nice – Oslo – Værnes og busstransport hjem
Tidlig frokost på hotellet før vi tar fatt på hjemreisen. Vi har flyavgang
kl. 10:35 med Norwegian til Oslo kl. 13:25. Etter taxfree handel og tollklarering på Gardermoen flyr vi videre kl. 15:10 med ankomst Værnes
kl. 16:05. Transport fra Værnes til de respektive avgangsstedene.
Brosjyre avsluttes 31.10.2018. Prisene er basert på dagens skatter, avgifter og valutakurser.
Vi tar forbehold om endringer i programmet som følge av ruteendringer eller andre uforutsette endringer fram til avreise, samt evt. trykkfeil.
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