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Korsyka – wina
z tajemniczej wyspy

 9–15 września 2023

 2300 € + 5700 PLN + przelot od 1900 PLN

 Wycieczkę prowadzi Wojciech GiebutaBastia – Calvi – Ajaccio – Bonifacio  

Dzień 1 Powitanie Korsyki
Pierwszego dnia, po przelocie z przesiadką w jednym z francuskich 
miast, przejedziemy do Bastii.  Po zakwaterowaniu się w hotelu zjemy 
pierwszą wspólną kolację, podczas której zawrzemy znajomość z kor-
sykańskimi winami. Chętni tego wieczoru będą wybrać się na pierwszy 
nadmorski spacer.  Nocleg w Bastii.

Dzień 2 Nonza i czarna plaża
O poranku wykwaterujemy się z hotelu i udamy się na zwiedzanie 
Cap Corse. Skierujemy się w stronę zachodniego brzegu, do malow-
niczo położonej na stromym zboczu Nonzy, skąd roztacza się fanta-
styczny widok na okolicę. Oczywiście obejrzymy słynną czarną plażę, 
na której artyści i mieszkańcy dają upust swej kreatywności układa-
jąc z kamieni rozmaite znaki i napisy. W Nonzy zjemy wspólny lunch, 
po którym ruszymy dalej w drogę; naszym celem będzie Savonnerie 

du Nebbiu – miejsce, w którym powstają prawdziwe, naturalne, rze-
mieślnicze mydła. Po wizycie w mydlarni i wysoce prawdopodobnych 
zakupach udamy się do położonej nieopodal winiarni, by rozpocząć 
przygodę z korsykańskimi winami. Po degustacji udamy się na nocleg 
w okolicy Poggio d’Oletta.

Korsyka jest największą francuską wyspą słynącą z nietuzinkowej urody – nie bez przyczyny cieszy się przydomkiem Île de Beauté 
(Piękna Wyspa). Zachwyca wspaniałymi górami, przepięknymi plażami i urokliwymi zatokami oraz sięgającą starożytności bujną 
historią. Nie mniej atrakcyjne są tamtejsze malownicze, zatrzymane w czasie miasteczka, gdzie kamienne domy, wąskie uliczki 
i wspaniale zdobione kościoły skutecznie zapraszają w swe progi. Wyjątkowych wrażeń dostarczają na Korsyce przejazdy trasami 
widokowymi oferującymi pejzaże na długo zapadające w pamięć. Do tego wyspa ma do zaoferowania lokalne smakołyki, wśród których 
są słynny ser brocciu i doskonałe, chociaż niespecjalnie rozreklamowane w szerokim świecie, wina. Wybierz się tam z nami, by na 
miejscu skosztować korsykańskich specjałów!
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Dzień 3 Atuty Calvi
Trzeci dzień pobytu na wyspie rozpoczniemy od wizyty w winiarni, 
położonej tym nieopodal Calvi – jednego z najsłynniejszych kuror-
tów na Korsyce. Po zdegustowaniu kilku korsykańskich win w sielskiej 
okolicy wyruszymy na podbój Calvi który, jako że wybije święta go-
dzina lunchu, rozpoczniemy od wspólnego posiłku. Dopiero potem 
przyjdzie czas na zwiedzanie; obejrzymy Dolne Miasto przylegające 
do mariny jachtowej, gdzie wśród zacumowanych łodzi można zo-
baczyć i najdroższe jachty świata, a także pospacerujemy klimatycz-
nymi zaułkami, by na własnej skórze poczuć atmosferę tego jakże 
urokliwego miejsca. Podejdziemy także do górującej nad miastem 
cytadeli, z okolic której roztacza się spektakularny widok na zatokę, 
miasteczko i góry. Po wspólnym zwiedzaniu udamy się na nocleg 
do hotelu położonego w pobliżu Calvi. 

Dzień 4 Rezerwat Scandola i klify Calanques de Piana
Kolejny dzień na Korsyce rozpoczniemy od przejazdu fantastycznie 
krętymi drogami do Porto, by stamtąd wyruszyć w rejs po rezerwacie 
przyrody Scandola – niesamowitym naturalnym obszarze wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas rejsu zobaczymy 
imponujące naturalne formacje skalne wynurzające się z ciemno-
niebieskich wód oceanu. Po rejsie wrócimy do Porto, gdzie zjemy 
wspólny lunch, po którym udamy się w podróż do kolejnej atrak-
cji wyspy – stolicy i zarazem największego jej miasta – Ajaccio, gdzie 
na świat przyszedł Napoleon Bonaparte. Oczywiście najważniejsze 
miejsca w mieście obejrzymy wspólnie pod fachowym przewodnic-
twem, ale będzie też czas wolny na pospacerowanie według własne-
go pomysłu, a potem także na kolację we własnym zakresie. Nocleg 
w Ajaccio lub okolicy.

Dzień 5 Owcze sery 
Tego dnia już o poranku powrócimy na winiarską ścieżkę, jako że 
pierwszym punktem programu będzie wizyta w winiarni, naturalnie 
połączona z degustacją. Po jej zakończeniu udamy się do Arbellara, 
gdzie również będzie nas czekać degustacja, tyle że tym razem lokal-
nych serów; wszak stanowią one, obok wina, kolejne dobro Korsyki. 
U producenta serów zjemy wspólny lunch, by już nienękani głodem 
zaglądnąć do położonego nieopodal urokliwego miasteczka Sartène. 
Przespacerujemy się zabytkowymi uliczkami starego miasta wzdłuż 
których ciągną się restauracje i sklepy z pamiątkami, a po zrobie-
niu koniecznych zakupów wyruszymy w drogę do Bonifacio na nocleg.

Dzień 6 Bonifacio – perła Korsyki
Na koniec zostało nam do zwiedzenia Bonifacio – miasto cieszące się 
opinią najpiękniejszego na wyspie. Spektakularnie położone na wy-
sokim wapiennym klifie, będącym jednocześnie niewielkim półwy-
spem, nikogo nie pozostawi obojętnym. Całość dzieli się na Dolne 
i Górne Miasto – w pierwszym uwagę zwraca marina, w której cumują 
okazałe jachty, są tam także restauracje, sklepy i budynki mieszkal-
ne. Górne Miasto zachwyca mnogością zabytków i fantastycznych 
punktów widokowych. Po zwiedzaniu udamy się na ostatnią już de-
gustację korsykańskich win, a potem w drogę powrotną do Bastii, 
gdzie planujemy dotrzeć późnym popołudniem, tak, aby jeszcze mieć 
czas na oglądnięcie miasta. Wieczorem, po zakwaterowaniu w hotelu, 
udamy się na wspólną kolację wieńczącą pełen wrażeń tygodniowy 
pobyt na Korsyce.

Dzień 7 Powrót
W godzinach porannych wylecimy do Polski z przesiadką w jednym 
z Francuskich miast.

Gwarantujemy:
• 6 noclegów w hotelach o standardzie 3* i 4* w pokojach dwuosobo-

wych (pokoje jednoosobowe za dopłatą 570 EUR);
• wyżywienie 2 razy dziennie: śniadanie i obiad lub kolacja (zgodnie z 

programem);
• wina do obiadów/kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na osobę;
• wizyty i degustacje win, serów etc. zgodnie z programem;
• przejazdy na miejscu; 
• przelot na trasie Warszawa – Bastia - Warszawa
• zwiedzanie Calvi, Ajaccio i Bonifacio z lokalnym pilotem
• rejs łodzią do rezerwatu Scandola;
• opiekę lokalnego pilota
• opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
• ubezpieczenie KL, NNW i Bagaż, Covid + Kwarantanna; 
• materiały informacyjne.

Dodatkowo płatne: 
• dopłata do pokoju jednoosobowego 570 EUR;
• posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie;
• zwyczajowe napiwki dla kierowcy, przewodników lokalnych, kelne-

rów – ok. 60 EUR/os.;
• ewentualne bilety wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na 

trasie wycieczki.
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