
Corsica za 3 t/m di 6 oktober 



Bienvenue en Corse! 

Île de Beauté 

 

De Oude Grieken noemden het al het 

mooiste eiland van de Middellandse Zee 

 

Het vriendelijke eiland 

 

Frankrijk in het klein 



Situering 

Corsica is zeer bergachtig,… 

 

Hoogste berg:  

Monte Cinto (2706 m) 

 

Weer in oktober: gemiddeld 

20 graden, kans op regen  

vooral in de vorm van buien 

(volgens sommige websites 

vooral aan oostkant),  

altijd wel wind. 

 

Eiland is te groot om haar 

diversiteit in (een) één  

klimweekend te zien. 

Charleroi – Figari 
v.v. op za, di, do, 
vr met  Ryanair 
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Plage de Cupabia 
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Filitosa 
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Sartène 
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Campomoro 
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Aiguilles de Bavella 
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St. Lucie-de-Tallano (Alta Rocca) 
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Col de Siu 
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Tizzano 
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Tour Génoise (Capo Muro) 
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Col de Cortonu 
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Bonifacio 



Fietsen op Corsica 

Op kustwegen in oosten na, zijn alle wegen geaccidenteerd. Het zuidwestelijk 

deel van Corsica is voor Corsicaanse begrippen nogal lieflijk. 

 

De T-wegen (Routes Territoriales) zijn vooral in kustgebieden druk, in het  

uiterste zuiden is er soms geen alternatief hiervoor. De D-wegen zijn niet druk 

of juist uitgesproken autoluw.  

 

Overal op het eiland kun je (wilde)  

varkens, ezels, paarden, koeien  

en geiten op de weg tegen komen. 

 

Wegdek is iets minder goed dan  

op Franse vasteland, maar  

meestal prima te fietsen. 

 

Zeer geschikt voor de MTB! 

 

Er zijn Ventielen die bekend zijn met Corsica. 



Programma (1/2) 
•   Zaterdag 3 Oktober:  

•  Vliegen op Figari (vertrek 7:05 in Charleroi) 

•  Met de fiets naar accommodatie (50 - 73 km via  

   Col de Bacinu). Afstand is afhankelijk van locatie  

                                                       accommodatie. 

 

 

 

 

 

 



Programma (2/2) 
 

•   Zondag en Maandag 4 en 5 Oktober: 

•  Twee rondritten, iedere dag kort (60 – 70 km, 1000 –  

   1400 hm) en lang (tot 125 km, > 2000 hm) 

•   Dinsdag 6 Oktober:  

•  Korte rit ter afsluiting. 

•  Vliegen Figari - Charleroi, vertrek vliegveld Figari: 14:15  



Accommodaties 
• Rond Propriano: veel vakantieparken (bungalows) 

• In het binnenland in de heuvels (maar veel minder 

  mogelijkheden dan aan de kust).  



Praktische zaken 

• Verwachte kosten: ± € 500 p.p.  

• Meld je snel aan via de datumprikker 

(vóór 1 Maart) 

• Begeleiders hebben zich al aangemeld 

(Ton en Pieter)! 

 

 

 


