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KORZIKA, A FÖLDKÖZI-TENGER GYÖNGYSZEME   10 NAP / 9 ÉJSZAKA 
szardíniai kirándulással      15. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
Korzika a Földközi-tenger térségének hegyekben leggazdagabb szigete. Sokféle jelzővel szokták illetni, például a „szépséges”, a „napfényes”, az „illatos” 
vagy az „ezerarcú”. A vadregényes tájak, a gyönyörű tengeröblök, a tengerparti városok hatalmas falakkal körülvett óvárosai jelentik a sziget fő 
vonzerejét, valamint a hegyek tetejére épült ősi falvak, ahol úgy érezzük, hogy megállt az idő. Aki szereti a mediterrán vidékeket, annak Korzika kötelező 
látnivaló. A körutazás során egy egész napot töltünk a szomszédos Szardínia szigetén is, amely bár szépségében nem vetekedhet Korzikával, szintén 
bővelkedik érdekes látnivalókban. 
 
1. nap: 
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól, Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – 
Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna útvonalon. Szállás Firenze környékén (1 éj). 
2. nap: Pisa 
Továbbutazás hangulatos toszkán tájakon keresztül Livornóba. Útközben látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik legjelentősebb tengeri hatalma volt. A Csodák 
tere Olaszország egyik legszebb tere, itt található a román stílus három lebilincselően szép alkotása: a keresztelőkápolna, a székesegyház és a híres pisai Ferde 
torony (a székesegyház harangtornya).  
A kora délutáni órákban Livornóból kompátkelés Korzikára (kb. 4 órás utazás). Érkezés Bastia kikötőjébe, majd továbbutazás, szállás Ajaccio környékén (2 éj). 
3. nap: Ajaccio, Porto, Calanche 
Délelőtt séta Ajaccióban, Korzika fővárosában, lehetőség a Napóleon szülőházában berendezett emlékmúzeum megtekintésére. Ezután kirándulás a meseszép 
Portói-öbölhöz, mely része az UNESCO világörökségnek. Séta Porto faluban, ahol a turistákat elbűvöli a színek varázsa, az élénkkék tenger, a vöröses sziklák és 
a zöld mediterrán növényzet együttese. Délután kisebb túrázási lehetőség a közeli Calanche vöröslő sziklarengetegében. Ez a kőbe dermedt mesevilág Korzika 
egyik nagy természeti csodája. 
4. nap: Sartene, Bonifacio 
Utazás Bonifacio irányába. Útközben séta egy hegy lejtőjére épült ősi kisvárosban, Sartenében, melyet a magas, erődszerű házai miatt a „legkorzikaibb” 
településnek neveznek. Délután séta Bonifacióban, majd utazás a mindössze 15 km-re lévő Szardínia szigetére, mely már Olaszországhoz tartozik (kb. 45 perc 
utazás komppal). Szállás Santa Teresa környékén (2 éj). 
5. nap: Szardínia (Castelsardo, Tergu, Capo Testa, Santa Teresa) 
Utazás autóbusszal Castelsardo városába, útközben pihenő az Elefánt sziklánál. Ismerkedés Castelsardo tenger fölé magasodó fellegvárával és a szomszédos 
középkori óvárossal. Ezután a közeli Tergu falu román stílusban épült műemlék templomát nézzük meg, majd Szardínia egyik jelentős természeti látványosságához 
látogatunk, a Capo Testa különleges formájú sziklaalakzataihoz. Késő délután séta Santa Teresa hangulatos belvárosában. 
6. nap: Bonifacio, Aléria 
Reggel visszautazás komppal Korzikára. Városnézés Bonifacióban, mely Európa egyik legegyedülállóbb fekvésű városa. A fjordszerű tengeröböl partján lévő 
alsóváros és a felette trónoló, erődszerű felsőváros látványa örökké emlékezetes marad még a tapasztalt világjáróknak is.  
Délután utazás a sziget keleti partjai mentén Alériába. Aléria az ókori Római Birodalom egyik fontos városa volt. Látogatás az ásatási területen és a középkori 
genovai erődben berendezett régészeti múzeumban. Szállás Bastia környékén (3 éj). 
7. nap: Calvi, Balagne (Pigna, Sant’ Antonino, Aregno) 
Kirándulás Korzika északnyugati részébe. 2000 méteres hegyek közelében, egy szép tengeröbölben fekszik Calvi, a sziget egyik idegenforgalmi központja. Séta 
a dombtetőre épült sikátoros felsővárosban, melyet monumentális erődfalak vesznek körül, majd ismerkedés a szintén ódon hangulatú alsóvárossal (hangulatos 
tengerparti sétány). Ezt követően barangolás a Balagne nevű vidéken, ahol több – középkorból itt felejtett – hegytetőre épült települést nézünk meg: Pigna (a 
kézművesek faluja), Sant’ Antonino (sasfészek egy 450 méteres hegytetőn), Aregno (középkori templom pisai román stílusban, körülötte tipikus korzikai temető). 
8. nap: Corte, Cap Corse (Korzika ujja) – Erbalunga, Nonza 
Délelőtt a sziget belseje felé vesszük az irányt. Ismerkedés a hatalmas hegyek között fekvő városkával, Cortéval (egy időben Korzika fővárosa volt, most itt található 
Korzika egyeteme). Lehetőség a Citadellában berendezett Korzika Múzeum megtekintésére.  
Délután kirándulás Cap Corse félszigetére, Korzika ujjára. Mint egy mutatóujj, úgy nyúlik a tengerbe ez a félsziget Korzika északkeleti részén. A 40 km hosszú és 
12 km széles földnyelven húzódik egy 1000 méter feletti hegylánc, gyönyörű a táj, a nagy hegyek a tengerig érnek. A partvonal mentén középkori genovai őrtornyok 
sorakoznak. Az ősi települések jó része a hegytetőkre épült a kalózok támadásaitól tartva, bár van egy-két hangulatos halászfalu is a tengerparton. Körutazás a 
félszigeten (sétákkal és fotószünetekkel) az Erbalunga – Luri – Nonza – Bastia útvonalon. 
9. nap: Bastia 
Délelőtt városnéző séta Bastiában, Korzika második legnagyobb városában (Szt. Miklós tér, városháza, Keresztelő Szt. János templom, régi kikötő stb.). 
A kora délutáni órákban behajózás, átkelés Olaszországba, Livorno kikötőjébe (kb. 4 órás utazás). Tranzitszállás Firenze környékén (1 éj). 
10. nap: 
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre az esti 
órákban. 
 

 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás:  
1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Firenze környékén 4 csillagos szállodában; 5 éjszaka Korzikán és 2 éjszaka Szardínián 3 csillagos szállodákban, 
kétágyas, fürdőszobás szobákban.  

Figyelem: Ezen utazásunkat nem csillagtúraszerűen bonyolítjuk le, hanem több különböző helyen szállunk meg. Ez némileg növeli a program árát, de így 
jelentősen tudtuk csökkenteni a buszon eltöltendő időt, hiszen ha egy helyen lenne a szállás, akkor naponta vissza kellene oda utazni. Korzika útjai rendkívül 
kanyargósak, és a legtöbb helyen csak lassan lehet haladni. 

Ellátás: Félpanzió (bővített kontinentális vagy büféreggeli / vacsora). 

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2021. máj. 22 – 31. 349.000 Ft 
2021. szept. 18 – 27. 379.000 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a kompátkelést oda-vissza Korzikára és Szardíniára, a 9 éjszakai szállást félpanzióval, a helyi 
idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést indulástól érkezésig, a felsorolt programokat és a cortei kisvonat menetjegyét, de nem 
tartalmazza az egyéb belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Egyágyas felár: 92.800 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal)  
 
 


