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het schiereiland parata ligt in de buurt van ajaccio. 



vuurtoren in bastia



Een mooi stukje authentiek Corsica! Bastia met de hoge, 
strenge gevels en de bijzonder mediterrane sfeer. En Cap 
Corse met de steile klippen met daarop dorpjes die uitkij-
ken over de azuurblauwe zee en de intieme en schilder-
achtige haventjes met heel veel charme … Maar wanneer 
het weer zijn duivels loslaat, is Cap Corse gehuld in grijze 
wolken, schuimbekt de zee en gaan de golven wild tekeer 
tegen de kust. De discrete, pittoreske marina’s vol charme. 
En dan de lekkere wijnen van Cap Corse en Patrimonio! 
Vreemd genoeg is deze prachtige streek, die zo verschil-
lend is van de rest van het eiland, niet erg in trek bij toe-
risten. Jammer voor hen … maar zoveel beter voor wie er 
toch naartoe gaat!

BASTIA
 POSTCODE 20200 | 43.000 INWONERS

Dit is op de eerste plaats een schitterende plek: Bastia is 
gegroeid tegen de helling van een 900 m hoge berg – de 
ruggengraat van Cap Corse – die steil afloopt naar de zee. 
Het contrast tussen de rots en de uitgestrekte blauwe wa-
terplas, de langdurige Genuese en Romeinse invloed en de 
energie van de mensen uit het maquis die stedelingen zijn 
geworden, geven de stad een heel mediterraan karakter. 
De stad is sprankelend en plechtig tegelijk. Plechtig als de 
statige huizen, vrolijk als de barokke kerken. Bastia is niet 
voor niets een ‘Kunst- en Geschiedenisstad’. Ga op ontdek-
king in de wijken met namen uit oude heldendichten als 
Terra Vecchia en Terra Nova. Je zult niet ontgoocheld zijn! 

BASTIA, CAP CORSE, 
SAINT-FLORENT EN 
OMGEVING

XXX
Oratoire de la Confrérie  
de la Sainte-Croix 124

Oratorium van  
Monserrato 126

Oude kathedraal van  
La Canonica 127

Kathedraal van Nebbio 160
Église San Michele 162
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Onze raad: blijf een tijdje hangen in de stad in plaats van er snel doorheen te reizen, de 
fout die vele bezoekers maken. Het zou zonde zijn om de Oude Haven en de citadel over 
te slaan, zeker omdat Bastia een authentieker ‘overzees’ karakter heeft dan Ajaccio, al 
lijkt de stad op het eerste gezicht uit een ruwer hout gesneden. Bovendien is Bastia de 
poort tot Cap Corse. Maar dat is een ander avontuur.

AANKOMST EN VERTREK

met De Boot

F  Havenstation (buiten plattegrond, via 
B1): Nieuwe Haven (Nouveau Port). Kantoor van 
de havenmeester T  04 95 55 25 00 o  bastia.
port.fr. Alle hieronder vermelde maatschappijen 
hebben een kantoor in het havenstation.
A  Corsica linea: Nouveau Port T  0825 88 80 
88 (€ 0,15 per minuut) o  corsicalinea.com. Ge-
opend ma.-vr. 9.00-12.00 u en 14.00-18.00 u. Bui-
ten deze openings tijden kun je kaartjes kopen in 
het havenstation.

A  Corsica ferries: 5 bis, rue Chanoine-Leschi, 
Palais de la Mer, BP 275 (tegenover de haven). 
Loketten in het Palais de la Mer en in de Terminal 
Sud van het havenstation T  04 95 32 95 95. In-
lichtingen en reserveren T  0825 095 095 (€ 0,15 
per minuut) o  corsica-ferries.fr.
A  moby lines: 4, rue du Commandant- Luce-
de-Casabianca T  04 95 34 84 94 o  mobylines.
fr. Achter de Nieuwe Haven. Geopend ma.-vr. 
8.00-12.00 u en 14.00-18.00 u (ook op za.och-
tend). 
A  la méridionale:  in de handelshaven 
T  04 95 55 25 55 of 08 01 201 320 o  lameri-

A  Nuttige adressen
I  Bureau voor Toerisme van  

de agglomeratie Bastia

H  Slapen
10 Hôtel Central
11 Hôtel Le Forum
12 Hôtel Pietracap
13 Ha Noi Social Club
14 Hôtel Napoléon
15 Hôtel Posta Vecchia
16 Hôtel Cyrnéa
17 L’Alivi
18 Best Western Corsica Hotels
19 Hôtel Les Voyageurs

R  Eten
21 A Tana
23 Le Palais des Glaces

24 L’Agua
25 A Scudella
28 La Table du Marché
31 Grazie Mille
33 Chez Vincent
34 Côté Marine

Y  Een ijsje eten
27 Gelateria du Vieux Port
29 Chez Serge Raugi

k  Corsicaanse producten kopen
40 Chez Mireille
41 Cap Corse Mattei
43 A Volta
44 U Paese
45 U Montagnolu
46 Corsica Colis

EEN BEETJE GESCHIEDENIS  |  Oorspronkelijk was Bastia niet meer dan de haven 
van het hogergelegen dorp Cardo, de buurtschap waar de vissers verbleven. Maar in 
de 14de eeuw had de Genuese gouverneur Lomellini, die tot dan toe in Biguglia ver-
bleef, het idee om een vesting te laten bouwen op de grote rots die uitsteekt boven 
het plaatsje, dat toen Porto Cardo werd genoemd. Die bastiglia (Italiaans voor ‘ves-
ting’) zou later haar naam geven aan de huidige stad. De citadel werd aan het einde van 
de 15de eeuw afgewerkt onder leiding van een zekere Bonaparte (een naam met toe-
komst!), die vervolgens tot rentmeester ervan werd benoemd. De inwoners van Bas-
tia doopten de vesting Terra Nova. De benedenstad noemden ze Terra Vecchia.

gesCHieDenis
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dionale.fr. Kantoor geopend ma.-vr. 8.15-18.00 u, 
za. 8.15-12.00 u.
• met Corsica linea: regelmatige verbindingen 
tussen Bastia en Marseille (12-13 uur ‘s nachts, 
overdag 9 uur).
• met Corsica ferries:  verbindingen Bastia- 
Nice (ongeveer 6  uur), Bastia-Toulon (9-12  uur), 
Bastia-Savona (6 uur), Bastia-Livorno (4 uur) en in 
juli-aug. Bastia-Piombino (2 uur en 15 min).
• met la méridionale: verbindingen Bastia- 
Marseille (nacht).
• met moby lines:  verbindingen met Bastia, 
Livorno, Nice en Genua.

met De trein

S  treinstation (plattegrond a1):  500  m van 
het havenstation als je de avenue du Maréchal-
Sébas tiani omhoog volgt T  04 95 32 80 61. In 
het seizoen dag. geopend 6.00-20.30 u.
• lijn Bastia-ajaccio (via ponte-leccia en 
Corte): 4-6 treinen per dag, naargelang de dagen. 
Een reis van 4 uur door de mooiste landschappen 
van Corsica.
• lijn Bastia-Calvi (via ponte-leccia): 2 trei-
nen per dag (1 met overstap in Ponte-Leccia). 
Reisduur: ongeveer 3 uur.

met De BUs

Informatie over bestemmingen en dienstregelingen 
is verkrijgbaar bij het Bureau voor Toerisme van 
Bastia. De meeste bussen vertrekken in de buurt 
van het Bureau voor Toerisme (plattegrond B1).
• van en naar erbalunga:  lijn 4 (stadsbussen) 
T  04 95 31 06 65 o  bastiabus.com. Ma.-vr. 
6.30-19.00 u ongeveer om het halfuur, za.-zo. om 
het uur. Vertrek vanaf de place Saint-Nicolas.
• van en naar lido de la marana:  half okt.-
half mei 1 bus per dag ma.-za. (niets op zo.); half 
mei-half okt. 2 bussen per dag ma.-za., 1 bus zo. 
Met Transports A Marana (T  04 95 36 08 21). 
Rijdt naar Camping San Damiano.
• van en naar macinaggio (Cap Corse): 
sept.-juni ma.-vr. 2 bussen per dag; in de zomer 
ma.-vr. 3 bussen per dag, 1 bus za. Vertrek bij het 
busstation met Transports Micheli (T  04 95 35 
14 64).

• van en naar moriani, Bravone, aléria, 
ghisonaccia, solenzara en porto-vecchio: 
het hele jaar door 2 bussen per dag; half sept.-half 
juni niet op zon- en feestdagen. Vertrek voor het 
Bureau voor Toerisme met Les Rapides Bleus 
(kaartjes kun je kopen in het kantoor van Corsica-
tours, 1, avenue du Maréchal-Sébastiani, tegen-
over het postkantoor, ma.-za. 8.00-12.00 u en 
14.00-18.00 u T  04 95 31 03 79). Ook 1 bus per 
dag ma.-za. naar en van solenzara (Transports 
Tiberi T  04 95 57 81 73). Vertrek vanaf het bus-
station.
• van en naar saint-florent via patrimonio 
en de Col de teghime: in de zomer 4 bussen per 
dag, van half sept. tot eind mei 3 bussen per dag, 
niet op zo. Vertrek vanaf het busstation met Trans-
ports Santini (T  04 95 37 02 98).
• van en naar l’Île-rousse en Calvi: juli-aug. 
dag. 2  bussen; sept.-juni ma.-za. 1  bus per dag. 
Reisduur: 2 uur. Vertrek tegenover het SNCF-trein-
station. Met Autocars Les Beaux Voyages 
(T  04 95 65 11 35 o  corsicar.com).
• van en naar Casinca (vescovato en venzo-
lasca): 1 bus per dag (niet op za., zon- en feestda-
gen) met Autobus Casinca (T  04 95 36 74 13).
• geen bussen meer naar ajaccio: neem de 
trein.

met Het vliegtUig

L  luchthaven van Bastia-poretta: 20 km ten 
zuiden van Bastia. Informatie T  04 95 54 54 54 
o  bastia.aeroport.fr. Er pendelt een busje tussen 
het treinstation en de luchthaven. Een tiental bus-
sen per dag, heen en terug tussen Bastia (vertrek 
voor de prefectuur) en de luchthaven, ongeveer 
5.00-23.00 u T  04 95 31 06 65. Ongeveer € 9.
A  air france: T  36 54 (€ 0,35 per min). In de 
luchthaven dag. 6.00-20.00 u.
A  air Corsica: T  36 54 (€ 0,35 per min).
• Hop!: T  0892 70 22 22 (€ 0,35 per min).
• van en naar nice of marseille: 4-6 vluchten 
per dag.
• van en naar parijs: tot 8 vluchten per dag.
• Ook vluchten naar Bordeaux, Brest, Clermont- 
Ferrand, Dole, Lyon, Lille, Metz, Montpellier, 
 Nantes, Toulouse, Straatsburg, Brussel, Luxem-
burg en andere steden.



  117
B

a
stia

 
SLAPEN

• met easyJet, vluchten naar Parijs (Orly en 
Charles-de-Gaulle), Lyon, Genève, maart-okt.

met De aUto

Je kunt parkeren op ondergrondse parkeerterrei-
nen (bij het station, de place Nicolas, de markt of 
de citadel, onder de place d’Armes) of op het gra-
tis parkeerterrein Toga (handig, 300 plaatsen), ter 
hoogte van de haven met dezelfde naam, maar 
dan aan land, en die van Saint-François (100 plaat-
sen).

NUTTIGE ADRESSEN

toeristisCHe informatie, post, 
 geZonDHeiD

I  Bureau voor toerisme van de agglomera-
tie Bastia (plattegrond B1): place Saint-Nicolas 
T  04 95 54 20 40 o  bastia-tourisme.com. In 
het hoogseizoen dag. 8.00-20.00 u, in het tussen-
seizoen ma.-za. 8.00-18.00 u en zo. 8.00-12.00 u; 
in het laagseizoen ma.-za. 8.00-12.00 u en 14.00-
18.00 u, zo. gesloten. Vriendelijke ontvangst en 
gratis dienstverlening. Je kunt er een hotelkamer 
reserveren en een lijst krijgen met overnachtings-
mogelijkheden bij particulieren in Bastia, le Cap 
en in heel het noorden van Corsica. In het hoog-
seizoen organiseert het Bureau voor Toerisme 
thematische rondleidingen (zie ‘Wat is er te 
zien?’).
B  postkantoor (plattegrond a1):  avenue du 
Maréchal-Sébastiani. Geopend ma.-vr. 8.00-
19.00 u, za. 8.00-12.00 u.
A  Ziekenhuis: 6 km buiten het centrum, paese 
novo, via de N193 en vervolgens de D264 
T  04 95 59 11 11.

vervoer

U  taxibedrijven: taxis Bastiais T  04 95 32 
70 70. Ongeveer € 40 voor een rit van de lucht-
haven naar het stadscentrum.
O  stadsbussen: société des autobus Basti-
ais (saB) T  04 95 31 06 65. Er zijn een twaalf-
tal lijnen, waarvan vooral lijn 6 (Station – citadel, 
gratis pendelbus) en lijn  3 (Gerechtsgebouw – 
Cardo) nuttig zijn. Opgelet, op zondag rijden maar 

weinig bussen en zijn er geen gratis pendelbus-
sen naar de citadel.
q  autoverhuur:  Hertz: square Saint-Victor 
T  04 95 31 14 24; in de luchthaven T  04 95 
30  05 00.  europcar: 3, rue Chanoine-Leschi 
T  04 95 31 59 29; in de luchthaven T  04 95 30 
09 50. ada: 35, rue César-Campinchi T  04 95 31 
48 95; in de luchthaven T  04 95 54 55 44. avis 
(ollandini): 40, boulevard Paoli T  04 95 31 
95 64; in de luchthaven T  04 95 54 55 46.
A  verhuur van motorfietsen, scooters en 
boten: toga location nautique: in de jachtha-
ven van Toga T  04 95 34 14 14 o  togalocation.
com. Tweewielers van 100 tot 650 cc, motor- en 
zeilboten, rubberbootjes. Ook terreinwagens.

reisBUreaUs, reCreatie, allerlei

A  objectif nature: 3, rue Notre-Dame-de-Lour-
des T  06 12 02 32 02 en 04 95 32 54 34 (ook fax) 
o  objectif-nature-corse.com. Het hele jaar door 
geopend. Een vereniging die begeleide wandel-
tochten organiseert, voor een dag of langer. Ver-
der: watersporten, paardrijden, paragliding (in 
Cap Corse), verhuur van mountainbikes. Er zijn ook 
kluizen waar je je bagage veilig kunt achterlaten.
A  le lavoir du port: rue Luce-de-Casabianca, 
niet ver van de  Terminal Nord en achter het tank-
station. Dag.  geopend 7.00-21.00 u. Automati-
sche wasserette.

SLAPEN

Informatie over overnachtingsmogelijkheden bij 
particulieren en gemeubileerde flats vind je bij 
het Bureau voor Toerisme.

goeDKoop

H  Ha noi social Club (plattegrond a2, 13): 
4 bis, rue du Castagno (een steegje 2 min van de 
Oude Haven) T  06 47 41 72 37 (Hugo) of 06 77 
28 12 75 (Sébastien) :  hanoisocialclub.org@
gmail.com o  hanoisocialclub.org. Geopend 
april-okt. Overnachting in slaapzaal voor € 22, 
aperitief bij aankomst en ontbijt inbegrepen. 
Privékamer voor ongeveer € 50. Wifi. Deze voor-
malige school werd overgenomen door een tof-
fe vereniging, die hier een coöperatief, eenvou-
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dig (echt heel eenvoudig) logement heeft 
geopend, met twee grote slaapzalen (met elk 
vier tweepersoonsbedden) en een privékamer. 
Gemeenschappelijk sanitair (basic). Breng je 
slaapzak mee of huur er een ter plaatse. Lakens 
zijn ter beschikking. Koelkast en magnetron ook. 
Enkele ligstoelen in een tuintje achterin. Een 
goedkoop adresje voor trekkers in Bastia!

DoorsneepriJs

H  Hôtel le forum (plattegrond a2, 11): 20, 
boulevard Paoli T  04 95 31 02 53 :  con-
tact@hotel-leforum.com o  hotel-leforum.com. 
Het hele jaar geopend. Tweepersoonskamer 
€ 60-90, afhankelijk van het seizoen. Wifi. Voor-
bij de ontvangsthal klim je naar de eerste ver-
dieping, waar de receptie en de kamers (met tv) 
van dit centraal gelegen hotelletje zich bevin-
den. Ontbijt op een rustig terras op de verdie-
ping. Geen lift aanwezig. De prijzen houden het 
hoofd koel, de ontvangst is heel vriendelijk.
H  Hôtel napoléon (plattegrond a1, 14): 43, 
boulevard Paoli T  04 95 31 60 30 :  hotel.
napoleon@hotmail.fr o  hotel-napoleon-bastia.
fr. Receptie op de 1ste verdieping. Tweeper-
soonskamer € 58-99, afhankelijk van het sei-
zoen. Overal airco. Tv. Wifi. Een sober en klas-
siek tweesterrenhotel met een twaalftal 
functionele kamers met goed comfort (badka-
mer, minibar, safe, föhn). Heel aanvaardbaar. De 
kamers liggen aan de straatzijde, maar er is 
dubbele beglazing.

DoorsneepriJs tot iets lUXUeUZer

H  Hôtel posta vecchia (plattegrond B2, 15): 
8, rue Posta-Vecchia T  04 95 32 32 38 :  info @
hotel-postavecchia.com o  hotel-posta vecchia.
com. Jaarlijkse vakantie: 1 week voor kerstmis 
en 2 weken in januari. Tweepersoonskamer 
€ 67-97, afhankelijk van het seizoen en de ligging 
en € 82-112 voor 3 personen (3 categorieën: eco, 
comfort en zeezicht). Wifi. Een charmante, zalm-
kleurige gevel met groene luiken. Daarachter 
ligt een gebouw vol kleuren en gangen. Alle-
maal verschillende kamers. Dat wil ook zeggen 
dat het comfort erg varieert. De kamers onder 

het dak zijn klein maar gezellig (alleen niet als 
het echt warm is), net als die met uitzicht op de 
haven. Andere kamers bieden heel wat minder 
licht. Het is moeilijk om dit adres met precisie te 
beschrijven, nu eens valt het mee, dan weer heel 
wat minder. De ene keer zijn de klanten blij, de 
andere keer iets minder. Het bijgebouw aan de 
overkant van de straat is eenvoudig, met stan-
daardkamers. Dit adres blijft echter een referen-
tie in deze stad, vanwege de scherpe prijzen.
H  Hôtel Cyrnéa (buiten plattegrond, via 
a-B1, 16): 18, route du Cap Corse, Pietranera 
T  04 95 31 41 71 :  hotelcyrnea@wanadoo.
fr o  hotelcyrnea.monsite.orange.fr. 2  km van 
Bastia, aan de weg naar Cap Corse. Aan de rech-
terkant als je Pietranera binnenrijdt. Gesloten 
half nov.-half febr. Tweepersoonskamer € 50-86, 
afhankelijk van het seizoen en het uitzicht (straat 
of zee). Wifi. Lang gebouw in jaren-1970-stijl. 
Heel goed onderhouden. Aangename (gezins)ka-
mers met airco. Aan de achterkant ligt een grote 
tuin die uitkomt op een keien strandje. De kamers 
met uitzicht op zee hebben een balkon dat ideaal 
is om te ontbijten tijdens zonsopkomst.

lUXUeUs tot Heel lUXUeUs

H  Hôtel Central (plattegrond a1, 10): 3, rue 
Miot T  04 95 31 71 12 :  infos@central-
hotel.fr o  centralhotel.fr. Jaarlijkse vakantie: 
22  dec.-14  jan. Tweepersoonskamer met dou-
che of bad en balkon € 80-130, afhankelijk van 
het comfort en het seizoen. Internet, wifi. Heel 
goed onderhouden familiehotel met een twin-
tigtal kamers. Ongetwijfeld de beste prijs-kwa-
liteit-charmeverhouding van het centrum van 
Bastia. Warme en gezellige kamers met medi-
terrane kleuren. De kamers zijn allemaal ver-
schillend (parket of terracotta vloeren). De hou-
ten beddenhoofden zijn door de vriendelijke 
gastheer zelf ontworpen. We waarderen de 
warme, discrete sfeer die hier heerst. Op de 
vierde en vijfde verdieping liggen enkele suites. 
Hartelijke ontvangst.
H  Hôtel les voyageurs (plattegrond a1, 
19): 9, avenue Maréchal Sebastiani T  04 95 
34 90 80 : lesvoyageurshotel@gmail.com 
o  hotel-lesvoyageurs-bastia.com. Tweeper-
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soonskamer € 83-134, afhankelijk van het comfort 
en het seizoen. Het hele jaar geopend. Wifi. Een 
mooi hotel waar moderniteit, design en een ge-
personaliseerd interieur rond verschillende the-
ma’s (muziek, Venetië, film, Londen, Afrika  …) 
hand in hand gaan. Foto’s, schilderijen, een gezel-
lige zitkamer met bibliotheek. Kamers met schitte-
rende bedden, fraai beddengoed en veel sfeer. De 
anachronistische alomtegenwoordigheid van Na-
poleon op alle kunstwerken brengt vast een glim-
lach op je gezicht: een adres met humor! De nabij-
heid van het theater zorgt ervoor dat dit hotel 
populair is bij cabaretiers die in de stad optreden.
H  Best Western Corsica Hotels (buiten 
plattegrond, via a1, 18): avenue Jean-Zucca-
relli T  04 95 55 05 10 :  contactbastia@ 
corsica-hotels.fr o  corsica-hotels.fr. 500  m 
van het treinstation. Het hele jaar door ge-
opend. Tweepersoonskamer € 66-170, afhanke-
lijk van de standing en het seizoen. Afgesloten 
garage na reservering (tegen betaling). Internet, 
wifi. Trekkers die alleen in een oud, van geschie-
denis doordrongen gebouw willen slapen, kun-
nen beter in het stadscentrum iets zoeken. De 
anderen zullen opgetogen zijn over dit hotel met 
functionele, vrij ruime kamers en een goed ni-
veau van comfort. Vraag bij voorkeur een kamer 
aan de achterzijde. Uitstekende bedden.
H  Hôtel pietracap (buiten plattegrond, via 
B1, 12):  20, route de San Martino, Pietranera, 
20200 san martino di lota T  04 95 31 64 63 
:  hotel-pietracap@wanadoo.fr o  pietracap.
com. 3  km van Bastia. Volg de weg naar Cap 
Corse en neem vervolgens links de D131 (bor-
den). Geopend april-nov. Tweepersoonskamer 
€ 97-233, afhankelijk van het comfort en het 
seizoen. Internet, wifi. Mooi, wit driesterrenho-
tel midden in het groen. Meerdere verdiepingen 
die telkens inspringen naarmate je hoger gaat. 
Veel bloemen en groen. De meeste kamers bie-
den uitzicht op zee (vraag hiernaar), maar dat 
zijn ook de duurste. In de gemeenschappelijke 
ruimten hangen lichte schilderijen met de zee 
als thema. Mooi zwembad achter in de tuin. 
Klein restaurant in de zomer.
H  l’alivi (buiten plattegrond, via B1, 17): 
Route du Cap, 1 km van de jachthaven (rechts 
van de weg) T  04 95 55 00 00 :  hotel-alivi@

wanadoo.fr o  hotel-alivi.com Geopend half 
maart-eind okt. Restaurant geopend di.-zo. Stan-
daardtweepersoonskamer met douche € 95-150 
of met bad € 135-220, afhankelijk van het sei-
zoen. Gratis parkeergelegenheid (omheind). 
Wifi. Een lang blok met drie verdiepingen. Com-
fortabele en lichte kamers (met een groot raam), 
allemaal met een balkon met uitzicht op zee en 
al het comfort dat bij een drie sterrenhotel hoort. 
Veel blank hout en witgepleisterde muren. Groot 
terras met schitterend zwembad. Directe toe-
gang tot het keienstrand, wat leuk is. Het restau-
rant, L’Archipel, is luxueus en lekker.

ETEN

Heel goeDKoop

R  a tana (plattegrond B2, 21):  2  bis, rue 
Posta-Vecchia T  04 95 38 71 18 :  a-tana@
orange.fr. Geopend tussen de middag en 
’s  avonds, wo.-za. en ma. Pizza’s € 8,50-13,50, 
pasta € 9-19,50. Een straatje met hoge gewel-
ven en veel charme. Het eethuisje zelf ligt in 
een kelder met bakstenen gewelf en is een van 
de beste plekjes voor een smakelijke pizza, 
maar ook voor een grote portie pasta. De kok is 
een Italiaan, en dat merk je. Lage prijzen en een 
goede bediening, en dat al vele jaren lang.

goeDKoop tot DoorsneepriJs

R  le palais des glaces (plattegrond 
a-B1, 23): 13, boulevard du Général-de-Gaulle, 
place Saint-Nicolas T  04 95 31 05 01 
:  palais-des-glaces@orange.fr. Dag. geopend 
het hele jaar door (in het laagseizoen ‘s avonds 
gesloten). Daggerecht € 15; menu’s € 21-24. Het 
Palais, een brasserie met een groot terras bij de 
place Saint-Nicolas, is in feite een kantine waar 
vooral veel Bastianen komen. Comfortabele rie-
ten stoelen met kussentjes. Goed voor een dag-
schotel, verse vis, een tartaartje of een salade.
R  a scudella (plattegrond B2, 25): 10, rue 
Pino T  06 25 27 26 25. Het hele jaar door ge-
opend di.-za., alleen ’s avonds. Menu € 25. Een 
scudella is een soort Corsicaanse pan. Onder de 
talrijke restaurants op het eiland zijn er maar 
weinig die echt traditionele gerechten aanbie-
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den. Dit restaurant doet dit wel, en daarom is 
het een aanrader. Geen terras en geen adembe-
nemend uitzicht, maar authentieke bereidingen 
op basis van lekkere huiselijke recepten waarin 
everzwijn, konijn, figatellu en fijne vleeswaren 
de plaats krijgen die ze verdienen.
 R  Côté marine (plattegrond B2, 34): Oude 
Haven T  04 95 33 66 65 :  paul.pierinelli@ 
wanadoo.fr. Dag. geopend 1 april-1 okt., ‘s mid-
dags en ‘s avonds. Lunchformule € 18,50, menu’s 
€ 19,50-26,50, maaltijd à la carte € 30. Een van 
de leukste adresjes in de Oude Haven. Geen 
‘grote’ keuken maar menu’s die heel betaalbaar 
en van constante kwaliteit zijn. Ook pizza’s. 
Vriendelijke en efficiënte bediening.

lUXUeUs

R  grazie mille (plattegrond B2, 31): place 
du Marché (die ook Place de l’Hôtel de Ville 
wordt genoemd) T  04 95 32 38 22 :  grazie-
millebastia@libero.it. Het hele jaar door geopend 
wo.avond-ma. Doordeweekse lunchformule € 15 
(dagschotel en dessert); pasta en vleesgerechten 
€ 14-31. Een Italiaans restaurant dat een goede 
reputatie heeft aan de place du Marche en in fei-
te in heel Bastia. Je komt hier voor de zelfge-
maakte pasta en voor de specialiteiten uit Um-
brië. En ook voor de desserts. De bazin weet wat 
koken is en ze blinkt uit in de presentatie van haar 
gerechten. Ook lekkere vleesbereidingen.
R  la table du marché (plattegrond B2, 
28): place du Marché T  04 95 31 64 25. Dag. 
geopend ma.-za. Gesloten in dec. Menu € 30 
(niet op feestdagen), maaltijd à la carte onge-
veer € 50. Eigenaardig: in de Oude Haven zit al-
les overvol, terwijl de schattige place du Marché 
iets verderop vaak veel rustiger is. Wij houden 
wel van het grote plein met zijn hoge huizen en 
zijn moderne fontein met het beeld van een 
meisje. Hier heeft het restaurant dan ook zijn 
terras geplaatst. Het menu is heel bevredigend, 
maar als je goed bij kas bent, kun je ook de kaart 
uitpluizen en een Corsicaans gerecht of een 
schitterende visschotel nemen (verser dan 
vers!). Stijlvol interieur en goede bediening.
R  Chez vincent (plattegrond B3, 33):  12, 
rue Saint-Michel T  04 95 31 62 50 :  chez-

vincentbastia@orange.fr. Geopend ’s middags en 
’s avonds, ma.-vr. en za.avond. Lunchformule € 20 
(een stevige ‘assiette du bandit corse’). Maaltijd 
à la carte ongeveer € 30. Een van de beste adres-
jes in de citadel, met bovendien een heel mooi 
uitzicht (in de winter eet je in een klein zaaltje). 
Blader door de kaart en ontdek de specialiteiten. 
De ‘assiette du bandit corse’ is zeker een aanra-
der, net als de pizza’s op houtvuur.
R  l’agua (plattegrond a2, 24):  in de Oude 
Haven T  04 95 38 43 71. Dag. geopend behalve 
zo.middag en ma.middag (in juli en aug. dag.). 
Lunchformule € 17,50; menu € 25; maaltijd à la 
carte ongeveer € 40. Een kwaliteitsrestaurant in 
de haven, die, zoals dat vaak het geval is met ha-
vens, niet echt veel goede adressen telt. Dit res-
taurant biedt constante kwaliteit, en de (verse) 
visgerechten krijgen alle aandacht op de kaart. 
Heerlijke vissoep en gulle pasta met zeevruchten.

SLAPEN, ETEN IN  
DE OMGEVING

Camping

C  Camping san Damiano: Lido de la Marana, 
20620 Biguglia T  04 95 33 68 02 :  info@
campingsandamiano.com o  campingsan - 
da miano.com V  5  km ten zuiden van Bastia, 
aan het strand. Geopend 28 maart-1 nov. Reken in 
het hoogseizoen op ongeveer € 20-27 voor 2 per-
sonen; twee- tot zespersoonsbungalows met alle 
comfort € 343-1316 per week, afhankelijk van het 
seizoen. Wifi. Niet ver van Bastia en 10 km van de 
luchthaven. 250 plaatsen, tamelijk veel schaduw 
onder grote dennenbomen, directe toegang tot 
het strand, kruidenier, tennisveld. Groot en mooi 
zwembad met groot terras van hout. Vermijd de 
plaatsen dicht bij de weg. Wasserette, terrein 
voor jeu-de-boules en veel kinderspelen.

goeDKoop

H  Chambres d’hôtes Casa paterna:  che-
min les Oliviers, 20200 Ville di Pietrabugno 
T  04 95 31 53 70 en 06 15 90 24 38. Volg van-
af de rotonde aan de rand van de ferryhaven de 
weg naar Ville di Pietrabugno, gedurende 1,5 km, 
tot de bewegwijzering naar rechts. Het hele jaar 
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door geopend. Tweepersoonskamer met gedeelde 
badkamer € 52 (de prijs blijft het jaar rond onver-
anderd). Afgesloten garage voor motoren. Me-
vrouw Sylvia Pasqualina ontvangt haar gasten 
alsof het haar kleinkinderen zijn, in een wereld vol 
kitsch. Vier goed onderhouden kamers, waarvan 
drie met balkon. Uitzicht op de stad en de haven.

lUXUeUs

HR  Chez Walter: in Casamozza, gemeente 
Lucciana, 20290 Borgo T  04 95 36 00 09 
:  chez.walter@wanadoo.fr o  hotel-chez- 
walter.com V  Ongeveer 20 km ten zuiden van 
Bastia, links van de N193 (4 km voorbij het kruis-
punt met de weg naar de luchthaven). Restau-
rant gesloten zo. (behalve aug.) en 2 weken in de 
eindejaarsperiode. Tweepersoonskamer met 
badkamer € 100-105, afhankelijk van het sei-
zoen (duurdere ‘privilège’-kamers voor 2: € 130). 
Menu’s vanaf € 23. Wifi. Een comfortabel en 
betrouwbaar adres dat professioneel wordt ge-
rund. Stijlvolle, met smaak ingerichte kamers 
met airco en satelliet-tv. Fraai zwembad, tennis-
veld en mooie, grote tuin. Hier logeren veel per-
soneelsleden van luchtvaartmaatschappijen en 
voetbalploegen die een uitwedstrijd komen spe-
len in Bastia. Fitnessruimte voor de gasten. Uit-
stekende keuken, vooral lekkers uit de zee, ter 
plaatse gevangen (zeebaars, langoustines, zee-
banket). Heel mooi terras.
R  la litorne:  in Casavecchie, 20220 Ville di 
Pietrabugno T  04 95 31 41 89 :  contact@
restaurantlalitorne.com. Volg de weg naar Ville 
di Pietrabugno over 3  km tot in Casavecchie. 
Geopend zo.middag en ‘s avonds di.-zo. Jaarlijk-
se vakantie: 3 weken okt. Alleen maaltijden à la 
carte, ongeveer € 40. Vlak bij Bastia en toch al 
in de bergen. In dit typisch Corsicaanse gehucht 
krijg je vernieuwende gerechten voorgescho-
teld. Het kalfsvlees is afkomstig van de grootste 
fokker van Corsica. De desserts zijn heel vers en 
vol van smaak. Een uitstekend adres dus.

IETS DRINKEN,  
NAAR MUZIEK LUISTEREN

D  Aan de place Saint-Nicolas (plattegrond 
A-B1; zie eerder, Le Palais des Glaces) en de 

quai des Martyrs de la Libération (plattegrond 
B2) liggen heel wat etablissementen, met uit-
zicht op zee of op de gezellige drukte. Onze lie-
velingsplek is de place du Donjon in de citadel. 
Je kunt daar bijvoorbeeld terecht in de Bar de 
la Citadelle, gelegen aan een van de mooiste 
pleinen van de stad. En een beetje voorbij de 
haven, aan de place Fontaine Neuve, biedt de 
robaïna een groot terras op een aardig plein-
tje, met daarnaast een bar die de Cubaanse rum 
in het zonnetje zet, terwijl de muren de lof zin-
gen van de revolutiehelden van het eiland …

EEN IJSJE ETEN

Y  Chez serge raugi (plattegrond a1, 29): 
2bis, rue du Chanoine-Colombani T  04 95 31 
22 31. Gesloten het hele jaar op ma. en in okt.-
mei op zo.middag. Jaarlijkse vakantie: 5 weken 
in de winter, 1 week sept. Je kunt er eten na 
reservering. Deze ijssalon serveert al decennia-
lang, van vader op zoon, lekker ijs.
Y  gelateria du vieux port (plattegrond 
a2, 27): rue de la Marine. Dag. geopend in de 
zomer. 11.30 u – zeer laat. Overheerlijk ijs.

CORSICAANSE PRODUCTEN 
KOPEN

k  traditionele markt:  place de l’Hôtel-de- 
Ville, za.en zo.
k  Chez mireille (plattegrond a2, 40): 5, rue 
des Terrasses T  04 95 32 41 05. Di.-zo.middag, 
8.00-12.30 u, 15.00-18.30 u. Voor een grote voor-
raad canistrelli met citroen, fiadone of beignets met 
kastanjemeel, maar er is nog veel meer. Een leuk 
adres voor gezinnen, dat wordt gerund door Mireille 
en haar moeder en dat door de inwoners van Bastia 
lang geleden in het hart (en de maag) is gesloten.
k  Cap Corse mattei (plattegrond B1, 41): 15, 
boulevard du Général-de-Gaulle T  04 95 32 
44  38. Geopend ma.-za. 9.00-12.00 u en 14.00-
19.00 u (in de zomer tot 20.00 u en ook op zo.och-
tend). Een van de oudste winkels van de stad, en 
de eerbiedwaardigste. Je vindt allerlei soorten 
aperitiefdrankjes en digestieven die sinds de vori-
ge eeuw gemaakt worden door het beroemde huis 
Mattei, zoals de bekende Cap Corse op basis van 
kina, de drank die symbool staat voor het eiland. 
Ook kaas en fijne vleeswaren.
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k  a volta (plattegrond a-B1, 43):  24, rue 
 Napoléon T  04 95 31 45 24 o  corseterroir.
com. In de zomer dag. geopend 9.00-20.00 u; in 
het laagseizoen gesloten zo. en beperkte ope-
ningstijden. Wijn en fijne vleeswaren rechtstreeks 
van de producent. Ook onlineverkoop.
k  U paese (plattegrond a-B2, 44):  4, rue 
 Napoléon T  04 95 32 33 18. De uitbater is heel 
behulpzaam. Uitstekende ontvangst.
k  U montagnolu (plattegrond a1, 45): 15, rue 
Campichi T  04 95 32 78 04. 2 straten van de place 
Saint-Nicolas. Dag. geopend juli-aug. 9.00-20.00 u; 
sept.-juni gesloten op zo. Uitstekende landwijnen, 
ham, kaas, zoetigheden: al het beste van Corsica 
onder de gewelven van deze leuke winkel.
k  Corsica Colis (plattegrond B3, 46):  8, 
cours Favale, porte de la citadelle T  04 95 32 
62  69 o  corsica-colis.com. Lekkere producten, 
uitstekend advies. Je kunt de koopwaar naar je 
thuisadres laten sturen. Goed advies.

WAT IS ER TE ZIEN?

Het Bureau voor Toerisme organiseert rondleidin-
gen door de stad en in de omgeving (€ 15 per per-
soon, kortingen mogelijk). Les Légendines (april-
sept. di. 16.30 u; kaartjes te koop bij het Bureau 
voor Toerisme) leidt je door Bastia, je bekijkt de 
stad door een toneelkijkertje, krijgt heel wat leuke 
verhalen, legendes en unieke feiten te horen. Ein-
digen doe je in de citadel, met een polyfoon con-
cert in het oratorium van de Confrérie Sainte-Croix 
en een proeverij van streekproducten. Er zijn ook 
klassiekere rondleidingen: het barokke Bastia, ge-
wijd erfgoed …

A  Een toeristisch treintje (T  04 95 31 61 16, 
april-okt. dag. om het uur (niet tussen 12.00 en 
14.00 u), € 7,50, kortingen mogelijk) maakt een 
rondrit door de stad van ongeveer 50 min. Het ver-
trekt voor het Bureau voor Toerisme en stopt bij de 
citadel voor een bezoek met gids.
A  Bastia vision:  T  06 52 65 20 91. Dag. 
april-okt. 9.00-19.00 u, om het uur. € 7; kortingen 
mogelijk. Vertrek bij het busstation, rondrit van 
1 uur door de stad via het oratorium van Monse-
rato (zie verder, ‘In de omgeving van Bastia’).
X  place saint-nicolas (plattegrond B1): 
groot, in de schaduw van platanen en palmbomen 

en omzoomd met statige gebouwen. Ga erheen 
tussen 17.00 en 19.00 u, wanneer de terrassen 
zwart zien van de mensen. Bestel een drankje en 
probeer de roddels van de stad op te vangen. Of ga 
snuffelen op de rommelmarkt op zondagochtend.
Midden op het plein staan een oude muziekkiosk 
en het standbeeld van Napoleon als Romeins kei-
zer (wat een megalomaan was hij toch!). Aan de 
linkerkant staat een andere kiosk, de onderzeeër 
Casabianca (in feit een replica). Het Franse leger 
heeft veel wapens naar het Corsicaanse verzet 
kunnen sturen aan boord van deze onderzeeër. 
XX  Chapelle de l’immaculée-Conception 
(plattegrond a-B2):  50  m voorbij het Oratoire 
Saint-Roch. Normaal gesproken dag. geopend 
8.00-19.00 u. De kapel is mooier en groter dan het 
oratorium en werd gebouwd in 1589. Hier heeft 
het Anglo-Corsicaanse parlement drie jaar lang 
vergaderd (1794-1796). De Engelse koning had een 
vertegenwoordiger op Corsica, onderkoning Sir 
Gilbert Elliot, en men speelde God save the Queen 
op een Italiaans orgeltje dat nog steeds in gebruik 
is. Bovenaan de trappen van het hoofdaltaar stond 
de troon van de koning, die altijd leeg bleef. Voor 
je binnengaat, moet je even kijken naar de Genue-
se bestrating waarin de zon en de maan zijn afge-
beeld. Weelderig interieur: karmozijnen damast, 
pilasters, kroonluchters, verguldsel.
X  rue napoléon (plattegrond a1-2-B2): deze 
straat verbindt de place Saint-Nicolas met de 
Oude Haven en is sinds kort voetgangersgebied 
(een goed idee!). Links ligt het Oratoire de la Con-
frérie de Saint-Roch (gewijd aan de H. Rochus, 
beschermheilige van de pestlijders) van 1604, 
waarin een mooi orgel uit 1750 te bewonderen 
valt. Let ook op de veelkleurige houten beelden-
groep, die om de twee jaar op 16 augustus naar 
buiten mag.

Oude stad (Terra Vecchia) en 
oude haven (Vieux Port)
XX  Église saint-Jean-Baptiste (platte-
grond B2):  geopend 8.00-12.00 u en 15.00-
19.00 u. Gesloten zo.middag. Ingang aan de rech-
terzijde van de kerk. De twee klokkentorens van 
deze kerk steken boven de haven uit. De kerk – de 
grootste van Corsica – dateert uit de 17de eeuw 
en is het hart van de wijk Terra Vecchia. Mooi ba-
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rok interieur. Op het plafond van het kerkschip is 
een fresco te zien van het doopsel van Christus. 
Verder een mooie marmeren kansel, een prachti-
ge Christus aan het kruis en een fraaie orgelkast.
X  place du marché (plattegrond B2): markt 
za.- en zo.ochtend. Naast de église Saint- Jean-
Baptiste, een groot en rustig plein met typische 
oude gebouwen.
XX  Kades van de oude Haven (plattegrond 
B2): in hoefijzervorm. Beschutte ligging. Zeer druk 
na 17.00 u. Hier kunnen vroege vogels bij het krie-
ken van de dag de trawlers zien binnenvaren. Ge-
durende de hele zomer zijn de kades ’s  avonds 
voetgangersgebied.
X  rue du général-Carbuccia (plattegrond 
a2): vroeger was dit de straat van de adellijke 
families, met hun hoge huizen met blazoenen. Op 
nummer  7 woonde Pasquale Paoli wanneer hij 
Bastia bezocht.
X  Église saint-Charles-Borromée (platte-
grond a2):  voormalige jezuïetenkapel uit de 
17de eeuw. Het is een van de weinige christelijke 
kerken die geen asiel verlenen, in navolging van 
een zeer oud Genuees decreet. Hoofdkantoor van 

de Confrérie de Saint-Charles. Hier werden in mei 
1789 de Staten-Generaal gehouden. In juli-augus-
tus vinden in de kerk een keer per week (vr. om 
18.30 u) de Canti i Detti plaats, vocale polyfone 
concerten (informatie bij het Bureau voor Toeris-
me). Tarief: € 10; gratis voor kinderen tot 12 jaar. 
Op het pleintje ernaast staat de fontein 
Saint-Charles (in slechte staat). In de rue Chanoi-
ne-Leteron (die door de Bastianen ‘rue Droite’ 
wordt genoemd) ligt het Maison Bronzini de Ca-
raffa met zijn oude balkon. Als je verder (steil) 
omhoogloopt tot aan de boulevard Gaudin, kom je 
bij de citadel (maar het is leuker om er vanaf de 
Oude Haven door de jardin Romieu naartoe te 
wandelen; zie hieronder).

De citadel en de wijk Terra 
Nova (plattegrond B3)
De schitterende Genuese citadel met haar dam-
bordpatroon is echt een bezoek waard. Neem 
gratis pendelbus 6 in het centrum (vertrek bij het 
treinstation, ma.-za. 8.00-19.45 u en zelfs 21.00 u 
in aug.), met de bus (lijn 1 of 5), of – beter nog! – 
ga te voet. Neem vanaf de kades van de Oude 

de citadel van bastia is echt een bezoek waard.  


