Ανεξερεύνητη Κορσική
8 µέρες αεροπορικώς Μπαστιά - Κάλβι - Αιάκειο - Καργκέζε - Κόρτε Λιβόρνο - Τζένοβα. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 3* & 4* µε πρωινό καθηµερινά
και 5 δείπνα συνολικά.
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Αθήνα - Τζένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την Τζένοβα µε την
VOLOTEA. Άφιξη στη Τζένοβα και περιήγηση της πόλης. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό και µεταφορά στο λιµάνι. Επιβίβαση και
τακτοποίηση στις καµπίνες µας. Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου.
Μπαστια - Κάλβι - Αιάκειο
Άφιξη στο λιµάνι της Μπαστια και αναχώρηση για το Calvi, µία
πανέµορφη παραλιακή πόλη. Θα περιηγηθούµε στην µεσαιωνικά
σοκάκια, στην ακρόπολη που είναι Σκαρφαλωµένη πάνω σε ένα
βραχώδες ακρωτήρι, που προσφέρει θέα 360 µοιρών στην πόλη, τη
µαρίνα, και τα βουνά που καταλήγουν στη θάλασσα. Έπειτα θα
επισκεφτούµε και το περίφηµο καθεδρικό ναό του Αγίου Jean - Baptiste.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό, και αναχώρηση για Αιάκειο, διασχίζοντας
το Βορειοδυτικό µέρος του νησιού. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο CAMPO DELL ORO 4* (www.hotel-campodelloro.com).
Αιάκειο - (Προπριάνο)
Πρωινό, και αναχώρηση για να γνωρίσουµε την πρωτεύουσα του νησιού
και γενέτειρα του Ναπολέοντα, το Azaccio (Αιάκειο). Χτισµένη σε έναν
κόλπο στο δυτικό µέρος του νησιού, η πόλη σφύζει από ζωή. Φυσικά
εκεί όλα περιστρέφονται γύρω από τον Γάλλο στρατηλάτη. Ο
καθεδρικός ναός στον οποίο βαπτίστηκε, η κατοικία του, τα αγάλµατα
και οι δρόµοι που φέρουν ονόµατα της οικογένειάς του, είναι από τα
βασικά αξιοθέατα της πόλης. Φθάνοντας θα ξεκινήσουµε την περιήγησή
µας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε την κεντρική πλατεία Σαρλ
Ντε Γκωλ µε το µνηµείο του Ναπολέοντα, την πλατεία Αούστερλιτς, τη
λεωφόρο Πρεµιέρ Κονσύλ µε το σιντριβάνι των τεσσάρων λιονταριών,
την πλατεία του Στρατάρχη Φος, την κοµψότερη πλατεία της πόλης στην
οποία δεσπόζει το ∆ηµαρχείο. Θα θαυµάσουµε µεταξύ άλλων , το
µέγαρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης , το Musee Fesch µε τους χίλιους και
πάνω χίλιους πίνακες, µε ιταλική κυρίως προέλευση. Περιφερειακά της
πλατείας απλώνεται η Παλαιά Πόλη, στη νότια συνοικία της οποίας
βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Θα θαυµάσουµε επίσης τον
καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα, όπου βαπτίστηκε ο Ναπολέων.
Ελεύθερος χρόνος και µεταφορά στο ξενοδοχείο µας. Προαιρετικά σας
προτείνουµε το απόγευµα µία εξόρµηση στην πανέµορφη κωµόπολη
Προπριάνο που το λιµάνι της περιβάλλεται από πανέµορφες παραλίες
και την µαρίνα. Βρίσκεται στη νότια όχθη του οµώνυµου κόλπου στη
νοτιοδυτική ακτή της Κορσικής και βόρεια των εκβολών του Rizzanese.
Θα περιηγηθούµε στη πόλη, και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας . ∆είπνο
και διανυκτέρευση.
Αιάκειο - Καργκέζε
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την περιοχή του Καργκέζε όπου το 1774
µε την µεσολάβηση του κόµη Marbeuf παραχωρήθηκε στους Έλληνες
ως αποζηµίωση για το χαµό της Παόµιας. Από τότε οι Έλληνες και
Κορσικανοί ζουν ειρηνικά Στο Καργκέζε σήµερα κατοικούν µονίµως
περί τους 2.000 απόγονοι Μανιατών. Μοσχοβολάει Ελλάδα καθώς
βαδίζει κανείς σήµερα, στο Καργκέζε στην …οδό Ελλάδος (Rue de
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Greece), στην οδό Μάνης ( Rue de Magne ) στην οδό Οιτύλου (Rue de
Vitylon)! Καργκέζε στα ελληνικά σηµαίνει Καριές και είναι το µόνο
χωριό στο νησί που χτίστηκε βάσει σχεδίου. Το Καργκέζε, στέκεται
όρθιο σαν τα απάτητα κάστρα της Μάνης µε δυο εκκλησίες, µια
ορθόδοξη και µια καθολική, στην κεντρική πλατεία του Καργκέζε που
ορθώνονται η µία απέναντι από την άλλη, γύρω από εστιατόρια,
καφενεδάκια και παραδοσιακές τρατορίες µε θαλασσινές συνταγές.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Αιάκειο, δείπνο και διανυκτέρευση.
Αιάκειο (Σαρτενε - Μπονιφάτσο)
Πρωινό και ηµέρα ελεύθερη σας . Σήµερα σας προτείνουµε µια
ολοήµερη εκδροµή ( έξοδα ατοµικά ) .Πρώτη µας στάση το Sartene που
παρέµεινε πάντοτε πιστό στις παραδόσεις της Κορσικής , την πιο
κορσικανική από όλες τις πόλεις» και «η πόλη που κατοικείται από
δαίµονες» είναι µόνο δύο από τους χαρακτηρισµούς που υπάρχουν για
αυτήν. ∆ιασχίζοντας την παλιά γέφυρα του Α Scaledda που είναι η πύλη
προς την πόλη θα θαυµάσουµε τα τείχη της πόλης και θα περπατήσουµε
µέσα στο λαβύρινθο των παλιών σπιτιών και τα καλντερίµια που
καταλήγουν σε σκιερές πλατείες. Θα επισπευτούµε την εκκλησία Sainte
Marie , το Παλάτι ,και τον πύργο L'Echauguette που χτίστηκε πάνω στα
θεµέλια ενός αρχαίου µεσαιωνικού πύργου. Τέλος βόλτα στην Porta
(αγορά της πόλης) που είναι ένα σηµείο συνάντησης για περιπάτους και
εκδηλώσεις. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το , Μπονιφάτσο
Μία πανέµορφη πόλη η οποία βρίσκεται στην κυριολεξία πάνω στο άκρο
ενός βράχου. Ξεκινάµε την περιήγηση µας στο Μπονιφάτσιο από το
λιµάνι και στην Σιταντέλλα, την παλιά οχυρωµένη ακρόπολη, θα έχουµε
χρόνο για να περπατήσουµε στις γραφικές γειτονιές µε τα καταστήµατα,
να ανακαλύψουµε τα γραφικά στέκια, να φωτογραφίσουµε τους πύργους
και τους κοφτούς βράχους και να απολαύσουµε από το Μπελβεντέρε την
πανοραµική θέα στο Στενό του Μπονιφάτσιο, που σαν λεπίδα αποκόβει
την Κορσική από την Σαρδηνία. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας δείπνο και διανυκτέρευση.
Αιάκειο - Κόρτε - Μπαστιά
Πρωινό και Αναχώρηση για Μπαστιά µε ενδιάµεση στάση στο Κόρτε
∆ιασχίζοντας την καρδιά της Κορσικής που φηµίζεται για τα άγρια σε
οµορφιά τοπία των βουνών της πρώτη στάση στο Κόρτε, µια µικρή πόλη
που βρίσκεται σε υψόµετρο 1.100 µέτρων και ήταν κάποτε η
πρωτεύουσα του νησιού. Η πλατεία του Πασκάλ Παολί (Pascal Paoli) µε
τον ανδριάντα του φηµισµένου αυτού επαναστάτη που γεννήθηκε εδώ,
καθώς και τα λιθόστρωτα ανηφορικά δροµάκια της θα µας οδηγήσουν
στην ακρόπολη, απ΄ όπου η θέα της περιοχής είναι
καταπληκτική.Αναχώρηση για Μπαστιά και µε την άφιξη µας, θα
επισκεφθούµε την τεράστια πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου και εδώ
κυριαρχεί το µνηµείο - άγαλµα του Ναπολέοντα µε αµφίεση µάλιστα
Ρωµαίου αυτοκράτορα. Ο περίπατός µας στα γραφικά στενά δροµάκια
της παλαιάς πόλης θα µας οδηγήσει στο µοναδικής οµορφιάς παλαιό
λιµάνι. Το κέντρο της πόλης αποτελείται κυρίως από την "citadelle", το
φρούριο, επίσης γνωστό ως Terra-Nova, µε το Παλάτι του Γενουάτη
Κυβερνήτη εντός αυτού, το παλιό λιµάνι και την λαϊκή συνοικία του,
όπως και την πλατεία της αγοράς, και τέλος το σύνολο των κτισµάτων
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κατά µήκος του "Boulevard Paoli", της κυριότερης εµπορικής οδικής
αρτηρίας της πόλης, η οποία εκετείνεται από τα ∆ικαστήρια της
Μπαστιά ως και την Avenue Maréchal Sebastiani. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο CASTELLU ROSSU 3* (www.castellurossu.com).
Μπαστιά - Λιβόρνο - Τζένοβα
Πρωινό ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια επιβίβαση στο
καράβι µε αναχώρηση για Λιβόρνο. Άφιξη και αναχώρηση για τη
Τζένοβα µε ενδιάµεση στάση το Πόρτο Φίνο. Θα περπατήσουµε στη
µικρή πόλη µε τα γραφικά, χρωµατιστά σπίτια, την κεντρική πλατεία,
και κατά µήκος της προβλήτας όπου δεσπόζει Ο Καθεδρικός Ναός του
Αγίου Μαρτίνου. Έπειτα θα ακολουθήσουµε το ανηφορικό µονοπάτι
προς το φρούριο Καστέλο Μπράουν. Συνεχίζουµε για Τζένοβα. Άφιξη
και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
Τζένοβα - Αθήνα
Πρωινό και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής
µας στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 3 & 4 * HOTELS IN ITALY
31/07/2017 07/08/2017
εώς
εώς
07/08/2017 14/08/2017
€ 1395.00 € 1395.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 1295.00 € 1295.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 1695.00 € 1695.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΤΖΕΝΟΒΑ - ΑΘΗΝΑ µε την
VOLOTEA
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινες καµπίνες για το δροµολόγιο
ΤΖΕΝΟΒΑ – ΜΠΑΣΤΙΑ
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονοµική θέση για το δροµολόγιο
ΜΠΑΣΤΙΑ – ΛΙΒΟΡΝΟ
Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CAMPO DELL ORO 4*
στο Αζαξιό
Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο CASTELLU ROSSU 3* στη
Μπαστιά
Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Τζένοβα
Πρωινό καθηµερινά και 5 δείπνα συνολικά
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Χειραποσκευή και µία Βαλίτσα έως 15 κιλά.
Φ.Π.Α

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 200 € περίπου,
φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία,
ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και γενικά όπου
απαιτείται, ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται,
Checkpoint (15€ κατ άτοµο) , Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόµενο.

