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Francie–Korsika 
pobyt s výlety 3.–12. července 2020 
 
Korsika je ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda v Evropě nabízí  
nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, 
romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů. 
 

 
 
Je to opravdová ,,hora v moři“ nachází se ve Středozemním moři, asi 200 km od 
Azurového pobřeží a 80 km na západ od Toskánska. Korsika je čtvrtý největší ostrov 
ve středozemním moři. Poplujete-li z Livorna, uvidíte na pravé straně nejdříve 
skalnatý ostrov Gorgonu, pak na levé Capraiu. Za ní při dobré viditelnosti Elbu, první 
místo Napoleonova exilu a v dálce Pianosu. Pak trvá hodnou chvíli, než rozeznáte 
první siluetu Korsiky… Sardinie je oddělena na jihu pouze 12 km průlivem.Rozlohou 
není ostrov Korsika příliš velký, jeho šířka od západu k východu je sotva 85 km, délka 
od severu k jihu 183 km. Pobřeží Korsiky je většinou skalnaté a kolem 1000 km 
dlouhé. Povrch Korsiky je většinou zalesněný a hornatý. Přírodní park, Parc Régional 
de la Corse, zaujímá 2/3 celkové plochy ostrova. Převažující horninou je žula 
(korsické krystalinikum) v nejrůznějších barevných kombinacích. Je tvarovaná větrem, 
sněhem a deštěm. Na jižním a částečně na západním pobřeží se objevuje i vápenec, 
na severu břidlice. Reliéf Korsiky tvarem připomíná zaťatou pěst levé ruky se 
zdviženým ukazováčkem, směřujícím k italskému pobřeží. Korsika má kolem 
260.000 obyvatel. Oficiální jazyk je Francouzština, ale často se tu hovoří také italsky 
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nebo korsicky. Monte Cinto (2.710 m) je nejvyšší horou ostrova. Korsika se pyšní 
místem narození Napoleona Bonaparte, v Ajacciu můžete navštívit jeho rodný dům. 
Pro své bělavé písečné pláže a divokou hornatou přírodu je Korsika vyhledávaným 
cílem turistů. 
 

Cena 16 490,- Kč 
Zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty, vstupní a výstupní korsickou 
daň, pobytovou taxu, 7x ubytování v bungalovech včetně povlečení, průvodce 
zájezdem, informační materiály. 
Nezahrnuje vstupy, lodní výlet, vratnou kauci na bungalov 30 EUR, stravu  
a další výdaje. Lze přikoupit polopenzi.  
 
Nástupní místa: Brno, Hradec Králové (svoz min. od 4 osob do Brna z: Olomouc, 
Prostějov, Břeclav, Ostrava, Praha, Bratislava, Pardubice, Poděbrady, Jihlava) 
 

Ubytování–Valinco (Bastia, Propriano) 
Ubytování v jednoduchých bungalovech v zátoce Valinco u Propriana cca 250 - 
400 m od pláže, závisí na umístění v kempu. Bungalov zahrnuje dvě navzájem 
oddělené ložnice - 2lůžková (manželská postel) a 2-3lůžková (palanda + samostatné 
lůžko). Bungalov má oddělenou společnou kuchyňku (lednice, vařič, kávovar, 
základní nádobí), společnou koupelnu (WC, umyvadlo, sprcha) a terasu. Kemp  
je vybaven dětským a velkým bazénem.  
 

  
 

Program 
1. - 2.den: odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu 
trajektů), trajektem z Itálie do BASTIE na KORSICE. Návštěva starobylého CORTE  
s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány (tato zastávka platí pro zájezdy  
s nočním trajektem). Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní 
pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Valinco u městečka Propriano, která je 
ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice. Ubytování v bungalovech.  
 

3. den: zátoka Valinco u PROPRIANA je vyhlášena svými plážemi, ale není 
přeplněná barevnými slunečníky s těly “smažících” se turistů. Dlouhá písčitá pláž,  
na jedné straně zakončená stejnojmenným městečkem a na druhé skalisky  
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s janovskou věží. Dopoledne koupání a odpočinek u moře, odpoledne seznámení  
s městem.  
 

4. den: pro zájemce celodenní výlet. Odjezd do EVISY (805 m) – odtud příjemný 
pozvolný sestup do soutěsky SPELUNCA (2 – 3h). Je to jedna z nejkrásnějších 
atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách. Po obědě návštěva 
nedalekého malebného města PORTO a překrásnou janovskou věží. Odpoledne 
navštívíme bizardní skály CALANCHE (UNESCO). Po krátké přestávce touto 
pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou 
moře, pokračujeme zpět do kempu.  
 

5. den: koupání a pobyt u moře, pozdě odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého 
proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry, večerní život  
v „nejkorsičtějším“ městě SARTENE. Z úzkých romantických a křivolakých uliček 
Sartene na nás dýchne duch minulosti vendety a pirátských výprav.  
 

6. den: ráno pro zájemce výlet s turistikou překrásnou scenérií skalních věží 
BAVELLA, nejznámější atrakce ostrova. Dvě varianty obtížnosti. Mírnější variantu 
zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt  
u moře.  
 

7. den: ráno přejezd do vyhlášeného BONIFACIA. Prohlídka města, které je svými 
bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce 
projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 EUR/os.), možnost koupání u skalisek 
nebo fotogenické procházky po útesech až k majáku na pláž u ostrůvku St. Antoine.  
 

8. den: pro zájemce odjezd do hlavního města Korsiky - AJACCIA. Po prohlídce 
města, která bude ponejvíce věnovaná jeho rodákovi Napoleonovi Bonaparte, se 
vydáme k nedalekým ILES SANGUINAIRES. Zde si společně zajdeme k překrásné 
janovské věži. Návrat do kempu.  
 

9. den: ráno odjezd z kempu do BASTIE, v případě času krátká prohlídka přístavního 
města (její délka závisí na jízdním řádu trajektů). Trajektem plavba do Itálie. Odjezd 
směr ČR.  
 

10. den: návrat do ČR.  
 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že jízdní řády trajektů na sezónu 2020 nejsou přesně známy v době 
uzávěrky katalogu, může se stát, že program bude lehce upraven z důvodu změny jízdního řádu trajektů.  

 

KONTAKT 
Jana Soukupová, tel. +420 605 339 338  
email: soukupova.nesmenka@centrum.cz 
www.nesmenka.mysteria.cz 

 

   


