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Op zoek naar het perfecte vakantieplaatje
Het noorden van Corsica komt aardig in de
buurt ontdekte redactrice Lien Ze nam de

boot en ging proeven van het eilandleven
Tekst en foto s Lien Lammar

Tï4 H M Tle de beauté zo wordt Corsica bar of waagt zich met windstop
I i BH ook weieens genoemd per én wapperende haren op het
jlHH S B H Een eiland van schoonheid en dek Na urenlang rondjes op het
Pl fll lP J H dat is niet gelogen De meeste water krijgt de kapitein eindelijk

H B H toeristen komen aan in Bastia de toestemming om de haven
1 op één na grootste stad van het binnen te varen Blauwe hemel

H H eiland helemaal in het noorden stralende zon pastelkleunge
H Je geraakt er met het vliegtuig huisjes op de rotsen ik heb mijn
H of de boot vanuit Marseille En postkaartfoto al voor ik één voet
H van daaruit kun je alle kanten op aan land gezet heb Bastia is de
H De makkelijkste manier om dat perfecte eerste kennismaking
H te doen is met de auto Corsica met Corsica Het oude vissers
H Is geen geweldig groot eiland in dorpje van vroeger Is nu de
H ongeveer vier uur tijd rij je van belangrijkste havenstad van het
H noord tot zuid Supersnel reizen eiland Lang overheerst geweest

HHHH I is er wel niet bij tenzij je door de Genuezen wat de stad
BÈBÊÊ R achter het stuur zit als een echte een voelbaar Italiaans sfeertje

H Corsicaan Tussen Bastia en geeft Stella onze enthousiaste
H Corte Calvi en L lle Rousse Corsicaanse gids leidt ons door

H H liggen brede hoofdwegen de wirwar van smalle straatjes
H H maar verwacht verder vooral oude huizen met wapperend

bochtige smalle slinger wasgoed pleintjes en kerken
1 weggetjes Bereken afstanden Een paar uurtjes dwalen langs de

I H dus niet in kilometers maar vele terrasjes met de blinkende
H l in uren als Je een uitstap wilt blauwe zee als onafscheidelijk

maken Maar voor wie van decor en we zijn de vertraging
l l slow travel houdt is Corsica de van vanmorgen alweer vergeten
HHHI I H ideale bestemming Zijn zeker een bezoekje waard
bMME BmBB M SgF y rdfii ir i u M c e ouc e naven c e indruk

HÉ B BSfp Ss SS m wekkende citadel en de Place
ll HKë jJJV f i in H 4 Saint Nicolas waar je volgens
il H RHl A ItoSj ï 3 QR Hr Silrl Stella niet kunt wandelen zonder

BBH HSPi Bbj 1sv t i tÏ i i t iemand tegen te komen die je
HE P J 7 jgfS kent Als je een echte Corsicaan
W Ék Si DayJe citytrippen bent natuurlijk

I Uj JI I mJÉ H I Daar staan we dan op de boot
F JL fdÉH M met onze koffers in de hand ZEKEiR DOEN

B Bijj BH B Door een uitzonderlijk felle wind Binnenstappen bij Mattei Cap
j BflB Jafl H mag geen enkele boot in of uit Cors op de Place Saint Nicolas
Vf J B de haven van Bastia onze toe Je koopt er wijn sterke dranken

j 55 S9 rj iP SHI B B gangspoort tot Corsica Er zit en streekproducten in een
IC J WpK tlÊÊSÊÊÊ f Ê niets anders op dan te wachten prachtig authentiek interieur

r j i T 5k f i3H Pilj B tot de wind is gaan liggen Nie Neen zeker een fles Cap Corse
j é j i ir J 1 rf i i Xj j B mand mort Toerist of Corsicaan mee naar huis het wereldbe
f l F ff H iedereen zet zich geduldig in de roerr de Corsicaanse aperitief i
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De blinkende blauwe zee waarje ook kijkt

Restonica Balagne
Op stapschoenen door de rotskloof h É fe De 9roene heuvels in
Corte is de historische hoofdstad van Corsica en de j ÊÊ K m De tuin van Corsica zo wordt de Balagne
enige grote stad die niet aan de kustlijn ligt Met R I I H streek weieens genoemd Als we met ons
kleine straatjes gezellige cafés en een eeuwenoude I H H busje de kustlijn volgen en ik door de lens
citadel maar vooral met een fenomenaal mooie 1 van mi n f tfftoestel naar buiten kijk snap
omgeving Corte ligt aan de rand van de vallei van de b BH I I waarom De Balagne is een lappendeken
Restonica een rivier met kraakhelder water die door i ü BKfl BWQ van 9roene heuvels vol olijfgaarden vijgen
het dal stroomt De Restonicakloof is een echt paradijs t T bomen en grazende schapen Het binnenland
voor wandelaars Door de vallei loopt één lange smal H l is bezaaid met schilderachtige dorpjes en
Ie weg die je vijftien kilometer lang meeneemt langs H granieten huisjes die daar zijn de Italianen

H weer zo uit Toscane weggeplukt lijken De
i U bergen zijn het perfecte decor voor urenlan

ten Stralende ZOn hUISjeS H l ge tochten van het ene dorp naar het andere
ii I I I I H De Balagne telt meer dan 200 kilometer aan

in paStelKleUren IK neD rïlljn wandelroutes zowel voor beginners als voor
i r i ervaren trekkers Denk zigzaggende paadjes

pOStkaarttOIOalVOOr IKeen H geurig struikgewas langs de weg en een
I i i f H koele zeebries die van aan de kust over de

VOei dan mnO gezet neD heuvels waait De prachtige rotskust en foto
SH genieke baaien zijn nooit ver weg Voor wie

hoge naaldbomen grillige rotsen en panoramische H H H H houdt van echte kuitenbijters Corsica heeft
vergezichten Vergeet je handdoek niet onderweg H H HK P wel honderd bergtoppen van meer dan
kom je overal natuurlijke zwembassins tegen voor een H BET I tweeduizend meter Check dus goed de
verfrissende duik Eindpunt is Bergeries de Grotelle H I IPHiEh hoogtemeters voor je aan je wandeltocht
wat dan weer het startpunt is voor nog meer wandel HB HK Bfc jHEl begint als je niet voor onverwacht klimwerk
plezier Toeristische toppers zijn de wandelroutes naar 1PHt KWMbB1ËJ B1 wilt komen te staan
Melo en Capitello twee gletsjermeren waaruit de l j0EM H BS K
Restonica ontspringt Een beetje een steile tocht maar JHÉ a S NIET TE MISSEN
het spectaculaire uitzicht op het einde is de inspanning 2 XcF lA lii B arc e a ecc a een gigantische botanische
meer dan waard mISUJ H H tuin die met veel liefde verzorgd wordt

B door een Corsicaanse familie en die elk jaar
LOGEERTIP H duizenden bezoekers trekt Met unieke
Camping Tuani ligt op een van de mooiste plekjes B S I planten en bloemen een kinderboerderij en
in de vallei op de oevers van de Restonica fiS H picknickbankjes onder de bomen
v V V i conn H H vawjpaic saieccia fr
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Het avontuurlijkste stukje Frankrijk
Corsica voor kleineen

A M Parijs grote durvers
j H H Mfeto De GR20 is zowat het meest beroemde
j J hfc H maar ook het meest zware Grote Routepad

BSHPv van Europa Met een lengte van 170 kilo
Hj HB H m meter doorkruist het Corsica van noord naar

HHHH Hn B zu d door bergketens weides en valleien
H H B Startpunt van het noordelijk deel ligt in

Ê Calenzana een dorp op 14 kilometer van
Calvi Een moeilijk deel met steile rotsachtige

H Corsica paden maar volgens kenners het mooiste
In Terra Corsa organiseert tal van activitei

cv w n M B ten voor liefhebbers van extreme buiten
fl P EJ9 L B L sporten Op het programma staan onder

L j Hj S B f u meer canyoning rotsklimmen en expedities
bn B P Üc met een 4x4 en windsurfen telkens met

i Sb B BHh IEV bEL professionele begeleiding Er zijn ook gezins
I jOC ürT B K Su ÊBÊ activiteiten Info www interracorsa fr

Ar c Anri rvr B8w Tafelen op z n Corsicaans
JvTj AUNel LvTJ v vl l E Corsica staat bekend om zijn kastanje

2 f B BCtk bomen Kastanjemeel is populair en lekker
Tussen kust en kronkelpaadjes WÊ in brood koekJeSi sorbet confituur en zelfs
Alweer een Corsicaans natuurpareltje Ie Désert k k lï B in bier Het bekende Pietra is het eni9e
des Agriates Geen echte woestijn maar een AMMËlWW Ê kastanjebier ter wereld
beschermd natuurgebied tussen L ïle Rousse en JKH Êi ln Le Moulin Atrium een Oude steenmolen
Saint Florent Vroeger was het een van de vrucht jfc ELj T ntdek j de beSte Corsicaanse Producten
baarstestreken van Corsica Boeren trokken er W W wijn honing chareutene olijfolie
naartoe om graan te verbouwen en hun koeien KiSÈ J www lemoulmatrium com
te laten grazen tussen de olijfbomen Door bos LJ BiJ clos clementi Proef Je wiJn in de binnen
branden en bodemerosie is het vandaag een on R L tuin van een oude boerderij Nadien smul je
bewoonde woeste streek met stenen en stekelig H HKSH van authentieke Corsicaanse streekgerechten
struikgewas Er is slechts één slingerende weg die I I BÊ n CdSa d An9hJulu
de regio doorkruist en je bestandheid tegen f M www clos clementi com en
wagenziekte op de proef stelt Om echt van het www casadianghjulu com
ruige landschap te proeven ga je beter te voet
te paard of met een terreinwagen op pad
Ook voor avontuurlijke fietsers is Le Désert des
Agriates één groot speelterrein met de wilde PrdktiSCh
kustlijn als trouwe reisgezel Op onze tocht door
de Corsicaanse woestijn vertelt Stella ons nog Vanuit Brussel Zuid kun je rechtstreeks
iets verrassends veel Corsicanen en dan vooral met de TGV tot in Marseille Saint Charles
de oudere eilandbewoners houden eigenlijk niet S treinen per dag Van daaruit kun je de
van de zee Wat voor ons puur vakantieplezier is Fl ferry nemen tot in Bastia Voor informatie en
is voor hen de weg waarlangs piraten en vreem 3fcfc fc V öS reservaties TGV www nmbs europe com
de overheersers vroeger het eiland binnendron 0 SjÉz S ÊmSÈÊÊoBL Een ret0urticket Marseille Bastia heb je
gen Stella kent Corsicanen die nog nooit in hun ÊUÊËÊ E BÊB vana 250 eur0 voor 2 personen wagen
leven de zee van dichtbij hebben gezien Haar J H BH mBZB met de Promotie Pf ma Corsa onderworpen
oma at zelfs enkel rivierkreeften geen zeekreeft BMÊËBrfi aan voorwaartlen en P aanvraag zie hier
kwam op haar bord Straf I B Bm voor mrasntlI1 el r informatie en

HHBBB H reservaties ferry www sncm be 02 549 08 80
UITSTAPTIP B Kul BsSlBm n e re s ureau
Trek naar Saint Florent een badplaats met een K BBÈSSv IEl Vanuit Brussel zijn er rechtstreekse
mondain tintje een jachthaven en zongebruinde H HBsP pulBlC vluchten naar de drie luchthavens
Corsicanen die een spelletje jeu de boules B HH BuffiSrV viS van Corsica Bastia Ajaccio en Figari
spelen Je kunt er logeren in luxueuze hotels met H BBfl fiu H z e www Drusse sa rPor De
privéstrand maar ook low budget je tent H I IBi H Meer in over Cors ca vind e P
opslaan op een van de vele campings HMI HH H II Hy www visit corsica com
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Authentiek Corsica p 12 13

AUTHENTIEK CORSICA

Tussen zee en bergen
L ïle de Beauté Corsica heeft zijn bijnaam niet gestolen En niet alleen omwille van zijn prachtige stranden In
het noorden vind je een authentiek stukje binnenland met een rijke bergachtige natuur Rust en stilte zijn hier

koning En de mogelijkheden om jezelf te herbronnen zijn legio Bovendien is de Corsicaanse cultuur hier nog altijd

springlevend

DOOR MARIE BRUYAUX

Bastia kunst en geschiedenis
Bastia 1 is de op een na dichtst bevolkte stad van
Corsica en ontleent zijn naam aan de citadel bas
tille die uittorent boven de Middellandse Zee Ze
werd in de 14de eeuw gebouwd door de Genuezen
om zich te beschermen tegen invasies Vandaag
vormt de binnenkant van de citadel het hart van

de stad De wijk wordt volop gerenoveerd en over
al duiken prachtige kleurrijke facades op Het
voormalige paleis van de Genuese gouverneurs
dat uitkijkt over de oude haven huisvest nu het
stadsmuseum

Midden in de citadel staat ook de Heilige Kruis
kapel in rococostijl de enige op het eiland De
vurigste Bastianen vereren er de Zwarte Christus
van de Wonderen een kruisbeeld dat in de 15de
eeuw in zee werd gevonden Drie jonge talent
rijke polyfone zangers geven er net een minicon
cert Religieuze gezangen die traditioneel te berde
worden gebracht tijdens huwelijken en begrafe
nissen passeren de revue gevolgd door meer pro
fane nummers en natuurlijk het onvermijdelijke
Corsicaanse volkslied Na dit culturele intermezzo

struinen we verder door de smalle straatjes van
de oude stad richting het immense Place Saint
Nicolas dat met zijn talloze bars het epicentrum
is van het nachtleven op het eiland

Corte het kloppende hart
van Vlle de Beauté

We verlaten Bastia en zakken af naar het centrum
richting Corte 2 de historische hoofdstad van

het eiland Het is hier datje de echte Corsicaanse
spirit ontdekt ver weg van de villa s en drukke
stranden Het is ook de enige grote stad in het bin
nenland aan de voet van een prachtige citadel
hoog op een rots Vlakbij ligt de op een na hoogste
bergketen van het land de Monte Rotondo 2 622
m Toeristen beseffen het niet altijd maar Corsica
is een heuse berg in zee met heel hoge toppen
Corte heeft zich door de eeuwen heen ontpopt als
een strategisch kruispunt halfweg tussen Ajaccio
en Bastia voor heel niet maritiem Corsica Pascal
Paoli een emblematische figuur van de Corsicaan
se revolutie maakte van Corte de hoofdstad van
het eiland In het Corsica Museum ontdek je meer
over de cultuur en tradities van de inwoners

Calvi en Baiagne
Ben je een echte natuurmens Trek dan vanuit
Corte zeker verder naar de prachtige Restonica
vallei 300 000 bezoekers per jaar in de Balagne
regio Sportievelmgen kunnen langs een wandel
pad naar twee schitterende meren trekken voor
de gemiddelde wandelaar is het eerste zonder al
te veel moeilijkheden bereikbaar Wie wat min
der avontuurlijk is aangelegd kan genieten van de
heerlijke geuren tijdens een wandeling tussen de
dennen Het landschap ziet er hier anders uit de
schist uit het noordoosten ruimt plaats voor oker
graniet De bergtoppen zijn hoog heel hoog zelfs
De Restonica stroomt onder onze voeten door en

vormt hier en daar natuurlijke zwembaden ver
warmd door de zon Heerlijk pootjebaden dus
We trekken verder naar de kust om er Calvi te

gaan ontdekken een stad die net als haar buren
bewaakt wordt door een citadel Die werd ook
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door de Genuezen opgetrokken in de 13de eeuw
en ligt trots op een rotsachtig voorgebergte voor
de jachthaven een geliefkoosde plek voor va
kantiegangers in de zomer Binnenin vind je het
oude stadsgedeelte van Calvi bezaaid met huis
jes en smalle steile kronkelende straatjes Hier
staan ook het Paleis van de Gouverneurs en de

Sint Johannes de Doper kathedraal En niet te ver
geten het geboortehuis van Christoffel Columbus
al spreken verschillende theorieën elkaar tegen
Klim zeker naar de nok van de citadel voor een
adembenemend uitzicht over Calvi

Van het strand tot in de tuinen

Nog altijd in de Balagne ten oosten van Calvi ligt
1 Ile Rousse het Rode Eiland een erg populaire
badplaats in de zomer Hier is het heerlijk bruinen
en zwemmen aan de drie mooie zandstranden
Maar het is ook meer dan de moeite waard om

dit charmante dorpje wat grondiger te verkennen
met een treintje ofte voet Wandel via de dijk bij
voorbeeld tot aan de vuurtoren 3 dwars door een
landschap dat baadt in het licht Aan de poorten

van het eiland kan je het Saleccia park bezoeken
zeven hectaren een heel aangename plek in de
zomer Je vindt er allerlei planten met de heer
lijkste geuren zoals de fameuze immortelle stro
bloem Als je nog wat verder oostwaarts trekt
beland je in Saint Florent het Corsicaanse Saint
Tropez Achter de talloze luxehotels en plezierbo

ten schuilt een charmant centrum met boetiekjes
die lokale producten en souvenirs verkopen om
ook je vrienden een beetje te laten meegenieten
van dit prachtige eiland

Praktisch

ü Hoe

Vanuit Brussel Zuid brengt de TGV vijf
keer per dag je rechtstreeks naar Marseil
le Spring daar de boot op met bestemming
Bastia heen terug ongeveer 250 euro voor
twee personen

Wanneer

September is ideaal wanneer er minder
toeristen zijn de prijzen lager liggen en
het nog altijd lekker warm is

1 Wist je dat
Corsica telt slechts 316 000 inwoners

1 Muvrini de naam van de bekende groep
van Corsicaanse polyfone liederen bete
kent Kleine moeflon steenschaap het
emblematische dier van Corsica

www sncm be

www b europe com

Producten en smaken uit Corsica

den op Corsicaanse wijze bereid Het
is niet makkelijk om de typische worst Corse niet Wijnliefhebbers kunnen
te vinden die gemaakt is met het échte hun hart ophalen langs een wijnroute
zwarte varken van het eiland die je laat stoppen en proeven in ver
Enkele kazen zijn ook de moeite waard schillende kelders Tot slot nog enkele
zoals de brocciu op basis van schapen vruchten die het ontdekken waard zijn
melk En dan is er natuurlijk nog de de Corsicaanse clementine de enige die
wijn De rode heeft zoals alle wijnen in Frankrijk geteeld wordt en de Cédra
uit het zuiden een volle smaak Ook de de voorouder van de citroen Zijn zeste
erg fruitige rosé is populair En vergeet wordt gretig gebruikt in patisserie con
de heerlijke muskaatwijn van de Cap fituur en likeur Heerlijk
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Foto s M Bruyeaux
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I I

RCULIFIETSEN j H H I iggINDEKEMPEN VAYAYfl Vfl I ff A I

proefroute rijden 40 km i c a
i langs terrasjes in Retie j
I REISNIEUWS dejachthaven van Mol 4D FILMIN REISGIDSEN
I en de abdij van Postel j FUTUROSCOPE VOORKINDEREN
i Door Erik Brusten 1 I i
I Ook dit jaar kun je in Kituroscope inde franse De LonelyPlanet reeks i
i Lier Bras chaal Essen regio Poitou Charentes Verboden voor ouriursmikl

enMalle Zoersel Xïjlen trapt het pretparkseizoen I op de volgende generatie j
meefietsen langs culinaire afmet nieuwe attracties globetrotters De nieuwe
roules Vooral reserveren De nadrukligl daarbij Lilels l v ï Europa Arjië

I is aanbevolen i op filmsin3Den4D i enZiiicl AincriktrAt
wwicJekkertrappen be I de ruimtefilmM vsv o ï I ten boordevol weet jes en

j www anttcerpsekempen be I HubbU een reis door het anekdotes op maat van
j E Sb a l chaamm V nisattac r kinderen Dekooktijd van

s tjfmlrS sa m H eneen reisdoordetijdin eenstruisvogelei bijvoor
i tiwiiÊiÉÊBw ÊiÈSiL H Ravingrabbits beeld o het antwoord op
ff fWI WlW f jL tjjH i xcww futuroneope fr de vraag waarom Zuid I
fl lfi ïï ÊliËÈÊ m 1 1 cwwfranse atlanti sche Amerika zoveel goede i

I V 5 1 VOORCOLOMBIA I 3 Ö TÏÏfflL
i i y I LMPblfl 1 wH 1 V JEULJJ

i THAILAND imago maar nu is het een I HHhAIW
VOORJONGr van de hippe bestemmin l B H I w I

i GEHUWDEN gen inZuid Amerika De i HBBwPIBPBBlBB I I
i Pasgetrouwde koppels Vlaamse Inge Swinnen I Hn9HgSHHH I
kunnen een volledig woont er al enkele jaren en i JH H H H I LOGERENBIJ i

i verzorgde huwelijksreis is elf een ervaren reizig i I KjH Bj B I ANDYMURRAY i
7 dagen winnen in ster Die knowhow heelt ze Efl R I I De Britse tennisserAndy
Thailand Inruil moet jeje nu gebundeld in een leuke H I Murraywordt hotelier In

I tijdens de trip even inzet reisgids Colombiafac il j I de buurt van zijn Schotse
i ten voor een goed doel De nieuwste editie kun je NIEUWE woonplaats Dunblane
Engels geven ofmeehel gratis down loaden j VLUCHTEN opent dezer dagen een
pen in een natuurproject www colombiafacil eom I AirCorsicavliegtbinnen I nieuwtophotel Cromlix
bijvoorbeeld Om kans te I kort van Luik naar Ajaccio House waarvan Murray
maken moetje via de soci op zaterdag en Bastia de drijvende kracht is liet
ale media zoveel mogelijk r L 2V e de op Corsica VVizz is een Victoriaanse villa
hartjes verzamelen voor m 1 L Air vliegt vanaf16 april I metl5gastenkamers in

j het doel datje wilt sten f 3 1 I tweemaal perweek van een groot domein Het j
i nen Deelnemen kan tot K Vl I Charleroi naar Skopje de hotel gaat samenwerken

10 mei B HH Bv I hoofdstad van Macedonië met de Britse sterrenchef
I www lioneijleerfn lliailaiui T Cww uiiTorxicu J iz AlbertKoilx mi
com K i ictvw wizzair com j wtFic cromli i coni c jb
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tfl L été à la plage
H PAR GÉRY DE MAET

LA FRANCE COTE PLAGES
E Reparties entre Le Touquet et Porto tion balnéaire cette nouvelleVecchio il y en a pour tous les goûts

mandie cumule les atouts Lors
Faut il le rappeler la France LE TOUQUET de son séjour au Havre le visi

reste pour les Belges la princi Première station touristique du teur découvre une ville dynami
pale destination de vacances à nord de la France Le Touquet Pa que et ambitieuse constituant
l étranger avec un total de ris Plage a fêté ses 100 ans en également une base idéale pour
2 9 millions de voyages de vacan 2012 Sur la Côte d Opale entre rayonner facilement dans toute
ces mer et forêt celle que les Années la région pour visiter Honfleur

Le choix de la destination est folles surnommèrent le Jardin et ses maisons à pans de bois ou
déterminé dans l ordre par un de la Manche la Perle de la Côte encore Étretat et ses fameuses fa
cadre familier 20 un bel en d Opale et le Paradis des Sports laises
vironnement 14 5 la proxi en référence à son environne PORNIC
mité 13 2 et de belles plages ment d exception et à ses équi Pornic possède un charme indé
13 2 pements sportifs uniques en Eu finissable propre aux petits
Une douzaine de stations bal rope a toujours su conjuguer ports de l Atlantique Est ce par

néaires avaient fait le déplace authenticité et modernité son élégant château ses super
ment la semaine passée à Bruxel LE HAVRE bes corniches ses fantasques vil
les pour vanter leurs charmes Patrimoine mondial de l huma las son golf centenaire situé au
Petit tour d horizon du Nord à nité berceau de l impression cœur de la ville son centre de
l extrême Sud nisme port de croisière et sta thalasso son casino ou plutôt sa

I
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mer de jade ses allures de vil La Rochelle Les Sables d Olonne
lage ses plages et criques enso est la ville balnéaire de Vendée
leillées bordées de chemins connue pour sa grande plage de
douaniers Pornic se dévoile en sable fin et sa course mythique
toute intimité sous un climat du Vendée Globe qui part de
d une douceur excep Port Olona tous les 4 ans
tionnelle Entre terre Ê ÊÊ KÊÊ Une tradition mari
et mer le visiteur k time forte avec trois
partira à la décou J WjHfpfWp k ports et une histoire
verte d un site uni JPKMVMPtrlF fli riche bien souvent
que et préservé E MhmJiMmV méconnue la ville
un vaste parc bo WTjmMjyjJ B est aussi la destina
tanique de 13 hec BTH yl t on mcontournable
tares imaginé par iHBHHHHHB pour la pratique des
Thierry Huau paysa BHB sports nautiques
giste de renom pour re HENDAYE
vivre le débarquement des plan Sur la côte atlantique aux portes
tes exotiques acheminées par de l Espagne Hendaye s impose
bateau depuis les plus lointaines comme la destination nautique
contrées du Pays basque Surf voile

LES SABLES D OLONNE kayak ou pirogue hawaïenne
Située à lh30 de Nantes et de les passionnés comme les débu

ElumÈÈÊÊM
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tants pourront profiter des joies précieux vins AOC Cassis Le vil Provence Partez à la découverte
de l océan lage est aussi le point de départ de ses ruelles commerçantes

privilégié pour découvrir à pied son marché provençal et son
La plage de sable fin longue ou en bateau la beauté unique charmant port de plaisance

de 3 kilomètres fera le bonheur des calanques BASTIA
des enfants tandis que les mon HYÈRES Ville d art et d histoire mêlant
tagnes environnantes séduiront Située à l extrême sud de la Pro harmonieusement tradition et
les amoureux de la nature et de vence Hyères s étend sur un modernité station littorale ap
la randonnée vaste territoire réputé pour la préciée pour sa qualité de vie on

LE CAP D AGDE variété de ses paysages terres peut y pratiquer son sport favori
Une destination au carrefour très marins et sous marins d ex dans un environnement privilé
des eaux douces et salées là où ception et la douceur de son cli gié Une gastronomie locale re
le fleuve Hérault et le canal du mat Les îles d Or Porquerolles nommée un calendrier festif à
Midi rencontrent la Méditerra Port Cros Le Levant un plan l éclectisme alléchant contribue
née Ici Méditerranée et vacan d eau de 27 000 hectares 100 ki ront à vous laisser de votre sé
ces se conjuguent de mille fa lomètres de côtes où alternent jour un souvenir inoubliable
çons un port de plaisance et plages de sable fin falaises et cri PORTO VECCHIO
toutes les activités nautiques 14 ques préservées quatre jardins Cap sur Porto Vecchio dans l ex
km de plages 2 600 ans d his remarquables et de nombreux trême sud de la Corse La cité du
toire et de patrimoine un envi monuments historiques offrent sel jouit d un littoral éblouissant
ronnement exceptionnel une aux visiteurs une multitude avec des plages sublimes de sa
animation riche et variée et des d activités sportives et culturel ble fin Au cœur de la cité les
produits du terroir et de la mer à les ou farniente tout au long de remparts d une citadelle datant
découvrir selon ses goûts l année du XVIe siècle dominent son

CASSIS SAINTE MAXIME charmant port de plaisance À
À 20 km de Marseille Cassis Cité provençale élégante et fami seulement quelques minutes la

petit port de pêche et de plai liale dynamique à l année Sain montagne avec le massif de l Os
sance dévoile en toute intimité te Maxime s ouvre côté nature pédale qui ouvre les portes de sa
un art de vivre typiquement sur le golfe de Saint Tropez à tra belle forêt de pins Laricciu of
provençal et allie au quotidien vers ses collines boisées et ses frant sentiers centenaires et cas
charme et authenticité Un petit paysages typiques du massif des cades vertigineuses
paradis où il fait bon flâner en Maures Côté sud avec ses il Ion Difficile de ne pas trouver son
tre centre historique et élégan de rivage méditerranéen et ses bonheur dans un aussi riche
tes boutiques s attabler aux ter plages de sable fin la cité pré éventail
rasses ensoleillées déguster les sente toute l authenticité de la GDM

Contacts utiles

Office de tourisme du Touquet Paris Plage
www letouquet com
Office de tourisme de l agglomération havraise
Tél 33 02 32 740405
www lehavretourisme com
Office de tourisme de Pornic
Tél 33 02 40 82 04 40

www ot pornic fr
Office de tourisme de Saint Jean de Monts

www saint jean de monts com
Office de tourisme des Sables d Olonne
www lessablesdolonne tourisme com

Office de tourisme d Hendaye
Tél 33 05 59 20 00 34

www hendaye tourisme fr
Thalys 25 liaisons quotidiennes entre

Bruxelles Paris lh 22 pour rejoindre Paris
Nord au départ de Bruxelles Midi à partir de
22 Rens 070 79 79 79 0 30 min et sur
thalys com
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P Hmifr La Corse s invitî e
Avec le lancement de 4 vols directs par Air Corsica par semaine
sur la Corse depuis l aéroport de Liège l occasion était très belle
pour l île de Beauté d organiser avec Atout France une opération de
séduction et de présentation destinée aux agents de voyages et a la
presse spécialisée Tous étaient invités à découvrir ou approfondir
leurs connaissances sur cette ile la plus proche et la plus ensoleillée
de Méditerranée A raison de 4 vols par semaine Ajaccio et Bastia la

H Corse est donc plus Facile d accès que jamais depuis notre plat pays
H Ajaccio sera reliée tous les samedis du 5 4 au 25 10 et les dimanches
H du 6 7 au 7 9 Bastia le sera les dimanches du 6 4 au 19 10 et les
H samedis du 4 7 au 6 9 Une vingtaine de partenaires corses étaient
H au Ramada Plaza à Liège pour présenter leur produits et attraits à une
H centaine d agents de voyages offices et pôles touristiques héberge
H ments compagnies aériennes prestataires d activités chambres de
H commerce DMC ferries étaient ravis de présenter leur offre Jean
H Baptise Marti directeur commercial et marketing Air Corsica Avec
H les facilités et la proximité de l aéroport de Liège notre ile est encore
H plus facile d accès également et dès que vous montez dans un de nos
H avions vous êtes déjà en Corse Pour 69 euros le trajet toutes inclus

ndlr et pas de pièges 23 kg de bagages 12 kg en cabine choix du
H siège boissons journaux etc Sur place nous proposons en collabo
H ration avec Hertz des voitures de location à partir de 29 euros par jour
H ainsi que de nombreuses possibilités avec nos hôteliers partenaires
H Toutes les infos pour tes agents de voyages sont sur aircosica com
H Après la rencontre avec les partenaires et hôteliers des dégustations
H de vin et de produits du terroir étaient proposées pour le régal des
H convives charmés dont bon nombre connaissaient déjà la beauté de
H l ile de Beauté Et ne se lassaient pas de répéter leur intérêt pour la
H Corse où l on revient toujours au moins une deuxième foisl

H J1RPOHT

H â
H Vincent Degives IS ÊmM

H Martini Air i P
H Corsica
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