
C
ap

 C
or

se
, r

ic
ht

in
g 

M
ac

in
ag

gi
o,

 to
re

n 
en

 k
ap

el
 S

an
ta

 M
ar

ia
C.

 M
oi

re
nc

 / 
he

m
is

.fr

De regio’s in deze gids: 
(zie de kaart aan de binnenzijde van het omslag)

n Bastia en Cap Corse blz. 115
∑ De Nebbio en de Agriates blz. 167
± De Balagne blz. 189
∏ Corte en omgeving blz. 253
∫ Porto, de Calanche en Cargèse blz. 313
æ De regio van Ajaccio en de Haut Taravo blz. 355
ø Het zuiden: Propriano, Bonifacio en 
      Porto-Vecchio blz. 397
√ De oostkust en de Fium’Orbo blz. 485
≈ Castagniccia, Costa Verde en Casinca blz. 503
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aaa
Aiguilles de Bavella
De zeer fotogenieke, geërodeerde 
rode pieken die boven het woud uit-
steken, zijn geliefd bij wandelaars.  
Zie blz. 435.

aa
Het strand van 

Santa Giulia
In dit paradijs van zalig nietsdoen 

vormt een lint van wit zand een bijna 
gesloten cirkel rondom het doorschij-

nende water van de Golf van 
Porto-Vecchio. 

Zie blz. 478.
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aaa
Cap Corse
Gegeseld door de wind duikt 
deze rotsachtige bergkam in de 
Middellandse Zee die hem omringt. 
Een gebied met kleine vissershavens 
en Genuese torens. Zie blz. 140.

aaa
De Balagne

Op de toppen en hellingen van dit 
naar zee geopende, reliëfrijke gebied 

steken de huizen van pittoreske 
dorpjes zich af tegen de blauwe  

lucht. Zie blz. 212.

aa
Calvi
Een steil oprijzende citadel tussen 
twee baaien, een rijk cultuurleven, 
superbe duikplekken, een strand en 
een levendige plezierhaven. Wat wilt 
u nog meer? Zie blz. 192.
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TOP 5 Xxxxxxx
1. Xxxxx (p. xx)

2. Xxxxx (p. xx)

3. Xxxxx (p. xx)

4. Xxxxx (p. xx)

5. Xxxxx (p. xx)
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 Þ Puf en hijg (en lijd) tijdens 
de 180 km van de GR20. Rek de kuiten 
en uw wilskracht, vergaar beelden 
en emoties en verzucht ten slotte, 
na een inspannende mars van twee 
weken: ‘Ik heb het gefikst’.  
Zie blz. 45.

 Þ Ga aan boord van de San 
Paulu en vertrek vanuit Macinaggio 
om Cap Corse vanaf de zee te 
bewonderen en het natuurreservaat 
van de Îles Finocchiarola te ont
dekken, een toevluchtsoord voor 
zeevogels. Zie blz. 159.
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TOP 5 Xxxxxxx
1. Xxxxx (p. xx)

2. Xxxxx (p. xx)

3. Xxxxx (p. xx)

4. Xxxxx (p. xx)

5. Xxxxx (p. xx)

 Þ Streel – na 2.30 uur lopen 
tussen de pijnbomen van het Forêt 
de ValduNiellu – het groene tapijt 
van zacht gras bij het Lac de Nino, 
waarvan het koele water de voeten 
van dolgelukkige wandelaars 
verzacht. Zie blz. 287.

 Þ Ga liggen, neem een 
duik en ga weer luieren  
op het zand of de zachte, vreemde 
rotsen van de Îles Lavezzi, die baden 
in glashelder water. De Seychellen, 
zij het zonder palmen, blijken 
uiteindelijk niet zo ver van Brussel en 
Amsterdam te liggen. Zie blz. 462.

 Þ Bewonder de fraaie 
klokkentoren van de barokkerk van La 
Porta, een meesterwerk dat oprijst in 
het hart van de Castagniccia. Geniet 
van de koelte terwijl u de trompe
l‘oeilschilderingen en het oude orgel 
bewondert, en proef daarna van de 
lokale specialiteiten op basis van 
kastanjes. Zie blz. 509.

 Þ Combineer het genoegen 
van een wandeling, spectaculaire 
panorama’s en archeologische 
ontdekkingen tijdens een bezoek 
aan de vindplaats van Castellu di 
Cucuruzzu, een monumentaal, 
afgelegen complex uit de bronstijd. 
Zie blz. 426.

Op een strand van de Lavezzieilanden 
C. Moirenc/hemis.fr

TOP 5 Stranden
1. Saleccia (blz. 181)

2. Rondinara (blz. 466)

3. Ostriconi (blz. 186)

4. Palombaggia (blz. 477)

5. Erbaju (blz. 422)

Het strand van Palombaggia
sam74100/iStock
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REISPLANNER

De mysteries van Cap Corse  
7 dagen

  å Dag 1 & 2 Bastia
Bezoek Bastia (blz. 116) en omgeving, 
zeker de citadel en zijn museum; 
slenter ’s avonds langs de oude haven 
en over de Place St-Nicolas.

  å Dag 3 Oostkust Cap
Ga omhoog tot aan de kapel N.-D.-
des-Neiges de Castello (blz. 141), 
passeer Sisco (blz. 142) en de haven 
van Pietracorbara (blz. 144); maak 
een stop in Macinaggio (blz. 144).

  å Dag 4 Rogliano
Volg het Sentier des Douaniers naar 
Barcaggio (blz. 148), rijd dan naar 
Rogliano (blz. 145).

  å Dag 5 Centuri
Stop bij de Moulin Mattei (blz. 149), 
in Cannelle, Centuri (blz. 150) en 
Morsiglia, bij de Tour de Sénèque, in 
Pino (blz. 151) en in Canari (blz. 153).

  å Dag 6 Nonza en 
Patrimonio
Bezoek na de kapel van Olcani 
(blz. 154) het mooie dorp Nonza 
(blz. 154),en strijk neer op het enorme 
strand. Besluit de dag in Patrimonio 
(blz. 157), beroemd om zijn wijngaard.

Tip: veraangenaam uw bezoek met 
een proeverij in een cave.

  å Dag 7 St-Florent
Flaneer in de haven van St-Florent (blz. 
168), ga dan naar Oletta (blz. 177), in 
het hart van de Nebbio, en terug naar 
Bastia via de Col de Teghime.

Rogliano, gedomineerd door de ronde 
Genuese toren van de Parocchia

B. Rieger/hemis.fr

Bastia

Canari

Luri

Ersa

Sisco

Centuri Macinaggio

Patrimonio

Golfe de Saint-
Florent

Saint-Florent
Tyrreense

Zee

Barcaggio

Rogliano

Nonza

Pietracorbara

Ligurische

Zee
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Route : 450 km uitgebalanceerde 
wegen en diepe wouden

EEN KEUZE UIT DE MOOISTE ROUTES 19

Ongewoon Corsica: Casinca en 
Castagniccia 7 dagen

  å Dag 1 De Casinca
Doorkruis deze regio (blz. 532) zoals 
u het wenst: Venzolasca, Penta-di-
Casinca, Castellare-di-Casinca.

  å Dag 2 De Corniche
Ontdek de hooggelegen dorpen 
boven de kust langs de Corniche de 
la Castagniccia (blz. 506); overnacht 
in Cervione (blz. 523).

  å Dag 3 Valle d’Alesani
Dring door tot het hart van de 
Castagniccia en volg haar charmante 
wegen, langs Carcheto (blz. 512) en 
Piedicroce (blz. 512).

  å Dag 4 La Porta
Blijf de Castagniccia doorkruisen, 
richting de kerk van La Porta 
(blz. 509) en Morosaglia (blz. 508), 
waar Pascal Paoli geboren werd.

  å Dag 5 Op weg naar Corte
Bewonder de kapel San Quilico de 
Cambia (blz. 516) en het dorp Bus-
tanico; overnacht in Corte (blz. 256).

  å Dag 6 Aléria
Volg de Vallée du Tavignano (blz. 300). 
Ontdek de ruines van Aléria (blz. 497) 
en het Étang de Diane (blz. 500).

  å Dag 7 Costa Verde
Maak bij uw terugkeer naar Bastia een 
tussenstop op het strand (blz. 525).

Tip: er is weinig accommodatie in de 
Castagniccia. Als u in het hoogseizoen 
reist, reserveer dan ruim van tevoren.

Bastia
Saint-Florent

Vescovato

Morosaglia

Corte

Castellare-
di-Casinca

Tyrreense 

Zee

Ligurische Zee

Aléria

Étang
de Diane

Cervione

Isolaccio

Carcheto

Valle d’Alesani
RnDmS/iStock
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KLOOSTERS

Deze religieuze instellingen bieden 
onderdak en vaak kunt u er ook in 
retraite gaan om u te bezinnen.
Ten zuiden van Cap Corse, in 
Miomo, het Maison Saint-Hyacinthe 
(t 04 95 33 28 29 - www.maison 
-saint-hyacinthe.com).
Bij de Golfe de Sagone, in Vico, het 
Couvent Saint-François (t 04 95 26 
83 83). In de Balagne, het Couvent 
de Corbara (t 04 95 60 06 73 - 
www.stjean-corbara.com).

OVERNACHTINGSMOGELIJK- 
HEDEN VOOR WANDELAARS

Het Parc Naturel Régional de Corse 
(zie blz. 32) publiceert een lijst met 
berghutten en slaapgelegen
heden voor wandelaars die de door 
het park uitgezette routes volgen.
De website www.gitesrefuges.
com is vooral voor liefhebbers van 
wandelen,  bergsport, klimmen, 
skiën, fietsen en kanoën/kajakken.

JEUGDHERBERGEN

Op dit moment is er geen jeugdher-
berg meer op Corsica. De ontwikke-
lingen op dit gebied kunt u volgen 
op de website van de Fédération 
Unie des Auberges de Jeunesse 
(FUAJ - www.fuaj.org) en op die 
van de Ligue Française pour les 
Auberges de Jeunesse (LFAJ - 
www.auberges-de-jeunesse.com).

Uit eten
Onze selectie restaurants vindt u 
telkens in het ‘Adresboekje’ bij de 
plaatsbeschrijvingen. Ze zijn gerang-
schikt per prijscategorie.
T Meer informatie over gastro no-
mie en wijn vindt u onder het kopje 
‘Tafelgenoegens’ (zie blz. 93).

ONZE KEUZE

Om aan ieders behoefte tegemoet 
te komen, vindt u in de ‘Adres boek-
jes’ een selectie van restaurants, 
uiteraard met streekgerechten, maar 
ook met een traditionele, verfijnde 
kaart, en adressen waar u kunt stop-
pen voor een kleine pauze.
T Raadpleeg ook de Michelinkaart 
Frankrijk op www.restaurant. 
michelin.fr en kijk voor boederijres-
taurants op www.bienvenueala 
ferme.com.

GOEDE WIJN

Dankzij de grote hoeveelheid zon 
op het eiland en het feit dat de wijn-
gebieden ver uit elkaar liggen, kent 
de Corsicaanse wijn een indruk-
wekkende hoeveelheid plaatselijke 
variëteiten, die u kunt proeven in 
verschillende wijnkelders. Een lijst 
hiervan vindt u bij de toeristen-
bureaus. Het eiland kent negen kwa-
liteitswijnen (Appellation Contrôlée) 
en unieke druivensoorten.
T www.vinsdecorse.com

PRIJSCATEGORIEËN

Overnachten Uit eten

Goedkoop tot € 80 tot € 20

Doorsneeprijzen van € 80 tot € 120 van € 20 tot € 40

Wat meer luxe van € 120 tot € 160 van € 40 tot € 60

Pure verwennerij meer dan € 160 meer dan € 60
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Corsica  
van A tot Z
BERGBEKLIMMEN  
(EN VIA FERRATA)

Wie van avontuurlijk bergbeklim-
men houdt, vindt in de schitterende 
Aiguilles de Bavella routes van elk 
gewenst niveau.
In 1997 is in de Vallée de l’Asco 
de Via Ferrata de la Manicella 
aangelegd (zie blz. 277). Sindsdien 
zijn er vie ferrate verschenen in de 
Fiumorbo, het dal van Prunelli en in 
het massief van Bavella. Een via fer-
rata is een parcours waarbij de klim-
mer is gezekerd aan een staalkabel, 
een ideale formule voor wie een 
beginner is in het kletteren.
T www.viaferrata-fr.net
Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade – www.
ffme.fr. De federatie geeft een gids 
uit: Falaises de Corse (D. Maurin, 
T. Souchard, 2015) en ook Bavella, 
Escalade en Corse (J.-P. Quilici, J.-L. 
Fenouil, 2016).

BOOTTOCHTEN

Een boottocht op zee is een goede 
manier om te genieten van de mooi 
bewaard gebleven kust van Corsica. 
Een dergelijk uitstapje vergt weinig 
inspanning en u komt even in een 
heel andere omgeving. Het is vaak 
het hoogtepunt van de vakantie. De 
voornaamste tochten staan in de ta-
bel op blz. 38.

DUIKEN

De beste duikplaatsen
Wie niet diep wil duiken, kan terecht 
in de Golfe de Valinco, het gebied 
rond Tizzano, de baai van Figari en 
de Îles Bruzzi tot aan Porto-Vecchio, 
en de westkant van Cap Corse, 
vooral het gebied rond Centuri. De 
bodem van de Golfe de Porto kunt 
u beter verkennen met zuurstof-
flessen. In de Golfe de Pero (ten 
noorden van Cargèse) en bij de 

OPGEPAST VOOR KWALLEN
De jaren met veel kwallen (met name de parelkwal) zijn nog grotendeels 
een mysterie. Wetenschappers hebben echter wel kunnen aantonen dat 
plagen van parelkwallen ongeveer om de twaalf jaar voorkomen en steeds 
vooraf worden gegaan door een warm en droog voorjaar.
De kwallen in de Middellandse Zee zijn niet agressief, maar hun aanraking 
is wel giftig. De kwal scheidt bij aanraking instinctief gif uit via de tentakels. 
Dat is niet gevaarlijk voor de mens, maar vraagt wel de nodige maatregelen.
Probeer ten eerste vooral rustig te blijven zodat het gif zich niet door uw 
lichaam verspreidt. Dep de aangedane huid zachtjes schoon met een hand-
doek en wat zeewater (in zoet water komen de irriterende cellen los) of met 
urine, waarvan de warmte het effect van het gif tegengaat.
U kunt er ook wat zand op doen en laten drogen. Krab daarna heel zacht-
jes om stukjes tentakels en nog actieve cellen te verwijderen. Breng dan 
een jeukstillende crème aan, die u op Corsica maar het beste altijd bij u 
kunt hebben.
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DE NEBBIO EN DE AGRIATES
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De Nebbio
en de Agriates ∑
Michelinkaart 345 – Haute-Corse (2B)

Ñ SAINT-FLORENTa   168

Ten zuidoosten van Saint-Florent: 

Ñ DE NEBBIOa  173

Ten westen van Saint-Florent: 

Ñ DE AGRIATESa 179

Ñ VALLÉE DE L’OSTRICONIa  184
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Saint-Florent
San Fiurenzu

a
1605 inwoners – Haute-Corse (2B)

Saint-Florent ligt aan een bijzonder mooie golf – die zijn naam ontleent 
aan het stadje – op een kleine heuvel ten noorden van de monding van 
de Aliso. Deze heerlijke badplaats wordt wel het Saint-Tropez van Corsica 
genoemd, en bij het zien van de grote, luxueuze jachten in de haven zult u 
begrijpen waarom. De muren van de citadel en de oude, kleurrijke huizen 
herinneren aan de historische rol van Saint-Florent als hoofdstad van de 
Nebbio. Het achterland daarentegen, bezaaid met gehuchten en schaaps-
kooien, draagt de sporen van de landbouw van vroeger.

i INLICHTINGEN
Toeristenbureau – Centre Admini
stratif  20217 StFlorent  t 04 95 37 
06 04   www. corsicasaintflorent.com  
9.0012.00, 14.0018.30, za, zo 9.00
12.00 u  gesl. bep. feestd.
Ñ LIGGING
Regiokaart B1 (blz. 166). Saint-Florent 
ligt in het uiterste zuidwesten van 
Cap Corse. Het stadje wordt door-
kruist door de hoofdweg vanuit 
Bastia (23 km). Deze weg loopt naar 
de Place des Portes, het centrale 
plein. De oude wijken en de citadel 
strekken zich uit naar het westen. In 
het zuidwesten leidt de ‘Weg naar 
het Strand’ naar het lange Plage de 
la Roya (2 km). In het noorden, achter 
de citadel, ligt het kiezelstrand 
Plage d’Olzo.

õ PARKEREN
Zet uw auto op de grote parkeer-
plaats in de haven (betaald). De stad 
leent zich voor een bezoek te voet.
w AANRADERS
De voormalige kathedraal van de 
Nebbio, en de mythische stranden 
van de Agriates.
> PLANNING
Bij een bezoek aan de stranden 
van de Agriates kunt u een wande-
ling langs het kustpad (‘Sentier de 
Douaniers’) combineren met een 
tocht met de veerboot. Informeer 
naar de weersafhankelijke 
vertrektijden.

/ MET KINDEREN
Op het Plage de la Roya zijn allerlei 
watersportactiviteiten mogelijk.

Wandelen
Het oude deel van het dorpa ligt rond de kerk, waarvan de klokkentoren 
uitsteekt boven de door een lange pier beschutte jacht- en vissershaven. Het 
is heerlijk slenteren door de kronkelige steegjes met oude huizen en over de 
pleintjes met bloeiende oleanders.

Place des Portes
Het levendige centrum ligt tussen de donkere straten van het oude dorp en 
het dorpsdeel dat gewijd is aan de typische activiteiten van een badplaats. Op 
het plein bevinden zich caféterrassen en jeu-de-boulesbanen.

DE NEBBIO EN DE AGRIATES

y ADRESBOEKJE: BLZ. 171
Overnachten, uit eten, winkelen, sport en ontspanning enz.
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De haven van Saint-Florent
T. Kakalik/Panther Media/age fotostock

De citadel
t 04 95 37 06 04  Bezoek: vraag inl. bij het toeristenbureau. Expositie in juliaug.
De citadel, die door de Genuezen werd gebouwd op een kaap van kalkrotsen, 
kijkt uit over de stad en de haven. Hij werd sinds de bouw in 1439 door Tomasino 
de Campo Fregoso, die 41 jaar later ook de citadel van Bastia voor zijn rekening 
nam, verschillende keren verbouwd.
Loop door de poort en dan links over de borstwering, zodat u het verrassende 
uitzicht op de oude huizen aan het water krijgt. De ronde donjon is een op-
vallend voorbeeld van de Genuese militaire bouwstijl. De citadel vormde de 
residentie van de gouverneur van de Nebbio.

Plage de la Roya (Plage de la Roia)
De weg leidt naar dit strand, dat 2 km ten zuidwesten van het centrum ligt. Neem 
de D81, steek de Aliso over en sla dan rechts af richting de campings.
/ Op dit lange strand (ongeveer 2 km) zijn allerlei watersporten mogelijk 
(zie het ‘Adresboekje’).
z Aan de westelijke rand van het strand leidt een padaa (zie blz. 180) langs 
de kust van de Agriates via de schitterende stranden van Lotoaa (4.30 uur heen 
en terug) en Salecciaaa naar de Ostriconi. In de zomer vaart er een boot heen 
en weer naar deze stranden.

In de omgeving Regiokaart (blz. 166)

aa De oude kathedraal van de Nebbio (Église Santa Maria 
Assunta) B1
Ñ 1 km via de D238, richting Poggiod’Oletta (op het centrale kruispunt in Saint
Florent geeft een bordje, iets van de weg af, de richting aan). t 04 95 37 06 04  
 www. corsicasaintflorent.com  Inl. bij het toeristenbureau  rondleidingen mogelijk.
Zie het ‘ABC van de architectuur’, blz. 107. De Église Santa-Maria ligt gedeeltelijk 
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DE HOOFDSTAD VAN DE NEBBIO
In de al sinds het neolithicum bewoonde omgeving van Saint-Florent 
stichtten de Romeinen het stadje Nebium. Van de 4de tot de 18de eeuw 
vormde het de bisschopszetel van de Nebbio. Toch kwam de stad pas in 
de 15de eeuw echt tot ontwikkeling, rond de in 1439 door de Genuezen 
gebouwde citadel. De omgeving was ongezond, omdat er in de natte, la-
gere gebieden malaria heerste. Saint-Florent werd echter beschut door de 
golf en zijn strategische ligging. Tijdens de conflicten (1553-1563) die zou-
den uitmonden in de Vrede van Cateau-Cambrésis werd door de Fransen, 
Corsicanen en Genuezen hard om dit stadje gevochten. 
Saint-Florent bleef tot het einde van de 17de eeuw een vissersplaats en 
garnizoensstad. De neergang zette abrupt in nadat de Genuezen had-
den besloten om de muren af te breken (1667). Aangezien de dreiging van 
overzee was verdwenen, leek het dure onderhoud niet langer gerecht-
vaardigd. De stad werd opnieuw getroffen door malaria en was bijna twee 
eeuwen lang verlaten. 
Tijdens het Tweede Keizerrijk en de Derde Republiek bloeide Saint-Florent 
weer op. De stad werd heropgebouwd en de moerassen werden droog-
gelegd.

op de oude locatie van het Romeinse stadje. Het is een van de belangrijkste 
voorbeelden van de religieuze architectuur op Corsica. Deze voormalige ka-
thedraal, waarschijnlijk voltooid rond 1140, is typerend voor de tweede peri-
ode van de Pisaans-romaanse kunst. Het gebouw heeft een verzorgd steen-
verband met breukstenen van mooi, fijnkorrelig marmer. De afmetingen en de 
plattegrond in basiliekvorm met drie schepen doen denken aan de kathedraal 
La Canonica (zie blz. 130). Het gebouw onderscheidt zich dan wel weer met de 
verfijnde versieringen: een dubbele verdieping van bogenreeksen op de gevel 
en kunstig bewerkte daklijsten.
Binnen is diezelfde verfijning zichtbaar in de afwisseling van pijlers met zuilen 
bekroond met kapitelen, waarvan sommige versierd zijn met hogels, schelpen 
en merkwaardig gebeeldhouwde dieren. In een glazen schrijn ligt de relikwie 
van de H. Florianus, een Romeinse soldaat die in de 3de eeuw de marteldood 
is gestorven.
w Op de vangrails langs de wegen in de regio hangen overal huiden van ever-
zwijnen. Het gaat hier niet om een ouderwetse droogtechniek, maar eerder 
om een oude plaatselijke gewoonte: de jagers, verenigd in groepen, tonen 
op die manier hun ‘trofeeën’ om hun ‘tegenstanders’ de ogen uit te steken.
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T Zie ook het ‘Adresboekje’ van de 
Nebbio.

VERVOER

Bussen – Autocars Santini  
t 04 95 37 02 98   www.  
autocarssantini.fr  SaintFlorent 
Bastia: dag. beh. za, zo van okt. tot 
half april  € 10  SaintFlorentL’Île
Rousse: van half juni tot eind aug.: 
dag.  € 15. Zie de bustijden op de 
internetsite.
Veerdienst – Naar de stranden van 
Loto en Saleccia (zie blz. 183).

OVERNACHTEN

DOORSNEEPRIJZEN
Hôtel Maxime – Chemin de la 
Cathédrale  t 04 95 37 05 30 - 
www.hotelmaximesaintflorent.fr  
gesl. van eind nov. tot half feb.  õ  
19 kamers € 63/92  : € 9,50. Wit 
gebouw met blauwe luiken op de 
oever van een klein kanaal (aanme-
ren mogelijk). De meeste kamers 
hebben een loggia of balkon.
Hôtel Les Galets – Rte du Front
deMer  prom. Vincetti - t 04 95 37 
09 09 -  www. appartementslesgalets.
com - õ - 16 kamers € 75/145  : 
€ 10  9 appart. € 790/1250 per week. 
Eenvoudige kamers met terras 
(voor twee tot drie pers.) en appar-
tementen (voor 2 tot 5 per so nen), 
in een fraaie mediterraanse tuin 
met palmbomen en bloemen, 
die uitkijken op de Golfe de 
Saint-Florent. Verhuur per week 
in juli-aug. en buiten het seizoen 
voor minimaal drie nachten. In de 
buurt kunt u zeilen, waterskiën en 
paardrijden.

WAT MEER LUXE
Hôtel Le Bellevue – Rte Principale  
t 04 95 37 00 06 - www.bellevue.
com.fr - õ  gesl. nov.maart -  
28 kamers € 125/155  : € 9  f 
€ 12/22. Een uitgelezen adres in 

een park dat uitkijkt op zee, tegen-
over Cap Corse. De kamers, geheel 
in wit en blauw, hebben smeed-
ijzeren bedden, soms met balda-
kijn. Het restaurant is ook open 
voor gasten die niet in het hotel 
verblijven.

UIT ETEN

DOORSNEEPRIJZEN
Le Grill Steakhouse – Quai 
d’Honneur (tegenover de haven) - 
t 06 09 20 01 14 - gesl. jan.feb.  
kaart € 25/35  keuken geopend tot 
22.30 u. Chef-kok Yohan zoekt met 
zorg de ingrediënten uit die achter 
het grote raam van de keuken te 
zien zijn. Vooral vleesgerechten: 
lamskotelet, brochette van een-
denborstfilet of tagliatta, biefstuk 
met rucola-sla en parmezaanse 
kaas. De groenten worden ter 
plekke verbouwd, en de desserts 
worden verzorgd door een heuse 
chef pâtissier. Er is een leuk en 
prettig terras.

WAT MEER LUXE
La Gaffe – Port de Plaisance - 
t 04 95 37 00 12 - www.restaurant 
saintflorent.com  gesl. eind nov.
begin maart, wo in het laagseiz. - 
j - lunch € 29, menu op basis van 
seizoensproducten € 42. Scheep 
u onmiddellijk in voor een reis 
langs de vele smaken van de zee. 
Langoesten en vissen worden, 
tezamen met goede wijnen, geser-
veerd in een eetzaal met de sfeer 
van een boot. Bij warm weer staat 
de airco ’s middags aan. ’s Avonds 
gaan de grote ramen open zodat 
de zeebries binnenkomt.
y Le MaThyS – Rue Furnellu - 
t 04 95 37 20 73 - www.mathys 
saintflorent.com - € 35/55. De fel-
rode gevel van dit adresje steekt af 
tegen een aangenaam pleintje, en 
het terras wordt beschaduwd door 
een moerbeiboom. Daarnaast ser-

y SAINT-FLORENT: ADRESBOEKJE
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veert deze bistro gedurfde, sma-
kelijke en overvloedige gerech-
ten, van een verbazingwekkende 
‘trompe l’oeil’ carbonara (plakjes 
inktvis) en een heerlijke tompoes 
met vanille en bourbon, tot lams-
vlees in melk uit Corsica en in olijf-
olie gebakken gevulde artisjokken. 
Het klinkt én smaakt goed.

EEN TUSSENDOORTJE

Salge et Fils ‘L’Isle aux 
Desserts’ – Place du Monument - 
t 04 95 37 00 43 - www.glacecorse.
com - ’s zomers: 6.3020.00 u; rest 
v.h. jaar: dag. beh. ma 6.3019.00 u  
gesl. laatste week van okt. en eerste 
helft nov., 1 jan., 25 dec. IJsjes of sor-
bets op basis van de beste ingredi-
enten en producten. Het assorti-
ment, ‘Isle aux Desserts’ genaamd, 
mag niemand missen vanwege de 
typische en authentieke  smaken, 
zoals brocciu-citroen, cederappel, 
Corsicaanse kastanje en canistrelli-
vanille.

WINKELEN

Charcuterie U San Petrone – 
Place de l’AnciennePoste - t 06 50 
57 13 35  vanaf het Paasweekend tot 
half okt.: 9.0012.30, 14.3019.00 u 
(beh. wo en zo)  geopend op vr
ochtend buiten het seizoen (inl. via 
t 06 13 02 04 19). Meneer Rinaldi 
produceert zelf lonzu, coppa en 
ham. Voor de andere producten 
(kaas, likeur, wijn) doet hij een 
beroep op de ambachtelijk wer-
kende mensen die net als hij alleen 
goede ingrediënten uit de streek 
gebruiken.
Domaine Gentile – In het gehucht 
Olzo -t 04 95 37 01 54 - www.
domainegentile.com - dag. beh. 
zo 9.0011.30, 14.0018.00 u, buiten 
seiz. op afspraak. Het is handig even 
te bellen voordat u het domein be
zoekt. Op dit 30 ha grote domein in 
Patrimonio wordt op biologische 
wijze gewerkt. Er worden alleen 

Corsicaanse druivensoorten ver-
bouwd: nielluccio voor rode wijn 
en rosé, malvezij voor witte wijn en 
muskaatdruif à petits grains voor 
muskaat van Cap Corse. U kunt er 
ook Rappu proeven, een speciali-
teit van de streek.

UITGAAN

Le Mathurin – In het oude dorp - 
t 04 95 37 04 48 - 10.0014.00, 
16.300.00 u  gesl. van 15 okt. tot be
gin april  f € 14. In dit op gedurfde 
wijze tot wijnbar omgevormde 
restaurant kunt u diverse soorten 
wijn proeven, en deze combineren 
met tapas met Corsicaanse ingre-
diënten.

SPORT EN ONTSPANNING

Port de Plaisance – t 04 95 37 
00 79 - 8.0021.00 u; buiten het 
seizoen: dag. beh. zo 9.0012.00, 
14.0017.30 u. De jachthaven biedt 
820 ligplekken.
/ Agriates Kayak – Plage de la 
Roya - t 06 15 77 81 13   www.  
agriateskayak.com  aprilokt.: 9.00
18.30 u; rest v.h. jaar, vraag inl. - 
verhuur van kajaks (eenpersoons 
€ 1015/1 uur), paddles (€ 15/1 uur) 
en waterfietsen (€ 20/1 uur). 
Ontdekkingstochten in een kajak 
of zeilboot naar de ongerepte 
kusten van de Agriates-woestijn 
en Cap Corse. Het hele jaar door 
cursussen voor beginners en ge-
vorderden.

EVENEMENTEN

Fête de Saint Florent – Elke 
drie jaar (de eerstvolgende in 2021) 
op tweede pinksterdag. Het feest 
vereert de relikwie van de heilige 
Florentius.
Concerten – In de zomer in de 
Église Santa Maria Assunta.
Porto Latino – Begin aug.  www.
portolatino.fr. Concerten van 
Latijns-Amerikaanse muziek.
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De Nebbio
U Nebbiu

a
Haute-Corse (2B)

De streek ontleent zijn naam aan de mist (‘nebbia’ in het Corsicaans) waarin 
ze op winterochtenden vaak gehuld is, maar de Nebbio is in de eerste 
plaats een echt wijngebied. Het van schaapskooien wemelende landschap 
wordt opgedeeld door natuurstenen muurtjes. Ook omvat het charmante 
hooggelegen dorpjes, bewakers van de vruchtbare Vallée de l’Aliso.

i INLICHTINGEN
Toeristenbureau – Zie blz. 168.
Ñ LIGGING
Regiokaart BC1/2 (blz. 166). De 
Nebbio, ten zuidwesten van Bastia 
en aan de Golfe de Saint-Florent, 
staat bekend om zijn kusten. De 
streek wordt doorkruist door de D62 
vanaf Saint-Florent en de D38 vanaf 
Bastia. Al slingerend door olijfboom-
gaarden en pittoreske dorpjes ko-
men deze twee wegen samen bij 
San Michele de Murato.

w AANRADER
De Église San Michele de Murato, 
vanwege de schitterende romaanse 
architectuur en het prachtige uit-
zicht.
> PLANNING
Trek een dag uit om ten volle van 
de streek te kunnen genieten, de 
wijnen van de Patrimonio (AOC) 
te proeven, te lunchen in een eet-
huisje op de boerderij en onder-
weg te genieten van het uitzicht 
op de conca d’oru.

Rondritten Regiokaart (blz. 166) 

MET VERTREK VANUIT SAINT-FLORENT BC1/2

Ñ Rondrit van 70 km vanuit SaintFlorent, in groen aangegeven op de regiokaart 
op blz. 166. Ga uit van ongeveer 4 uur. Verlaat SaintFlorent via de weg naar Calvi 
en rijd de brug over de Aliso over.
Rijd eerst 4 km langs de Agriates-woestijn (zie blz. 179) en neem dan links de 
smalle en kronkelige D62, die bovenlangs de Vallée de l’Aliso loopt.

DE NEBBIO

y ADRESBOEKJE: BLZ. 178
Overnachten, uit eten, winkelen, sport en ontspanning enz.

NEBBIO OF ‘GOUDEN SCHELP’?
De Nebbio is de naam van het bekken van de Aliso dat in het binnenland 
van de Golfe de Saint-Florent een amfitheater vormt, tussen de Monte Asto 
in het zuiden en de Col San Stefano en de Col de Teghime in het noorden. 
De in de velden van Patrimonio en Piève gevonden menhir-standbeelden 
(stantari) getuigen van bewoning in de prehistorie. De streek kende een 
bloeiende landbouw en werd daarom door Pascal Paoli, ‘de vader van de 
Corsicaanse natie’, ook wel de conca d’oru (gouden schelp) genoemd. Ook 
nu is het er nog altijd erg aangenaam.
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Église de San Michele de Murato
O. Stadler/imageBROKER/age fotostock

Santo-Pietro-di-Tenda (Santu-Petru-di-Tenda) B2
De dorpshuizen staan tegen de hellingen van het massief van de Tende en boven 
de Aliso. Een klokkentoren met vier verdiepingen verbindt de gevels van twee 
barokke kerken met elkaar. De ene is gewijd aan Johannes de Evangelist, de 
andere is een kapel voor de boetelingen van het Heilig Kruis (t 04 95 37 70 70  
vraag om de sleutel in het gemeentehuis boven in het dorp).
Op 1,5 km van het dorp hebt u uitzicht op de achter het gebladerte verscholen 
klokkentoren. De weg loopt vervolgens via een smalle doorgang naar Sorio.
Rijd het dorp uit via de D62 in de richting van Sorio.

Sorio (Soriu) B2
Dit dorp tussen de olijfbomen en tamme kastanjes kijkt prachtig uit over de 
Nebbio. 
Beklim achter de Église Sainte-Croix te voet de asfaltweg naar het Oratoire 
Sant’Antone. Daar staan een oriëntatietafel en een bankje.
Rijd verder over D62 naar Piève.

Piève B2
Vanaf de D62 loopt een steil paadje naar het voorplein van de kerk. Hier staan 
drie getuigen uit de prehistorie, namelijk de drie menhir-standbeelden van 
kristallijnen schist. Deze grafmonumenten werden van de Col de Tenda hier-
heen verplaatst.
w Goed om te weten – De pièves, waaraan het dorp zijn naam ontleent, zijn de 
voorlopers van de huidige kantons. Onder het Genuese bewind telde Corsica 
66 pièves.
Volg opnieuw de D62. Sla 2 km na Rapale rechts af op de D162.

Murato (Muratu) C2
De oude wijken van dit robuust ogende stadje liggen aan weerszijden van de 
provinciale weg. Merk op dat dit een van de weinige plaatsen in de Nebbio is 
die niet naar de zee is gericht. 
Het woord murato betekent ‘metselwerk’ in het Corsicaans. Dit houdt waar-
schijnlijk verband met de opmerkelijke constructie en de twee kleuren van 
de muren van de beroemde kerk. Murato is op het eiland ook bekend omdat 
het eerste hoofdkwartier van Pascal Paoli tijdens de onafhankelijkheidsstrijd 
zich hier bevond.
Iets onder de D5 staat een grote stenen woning met gewelfde passages. 
Hier was de eerste munt gevestigd, waar Paoli de Corsicaanse munt met 
Morenkop liet slaan. De hiervoor benodigde kostbare metalen werden ver-
kregen door in alle parochies een deel van de religieuze schatten en persoon-
lijke sieraden in te zamelen en om te smelten. In 1766 werd de instelling naar 
Corte verhuisd.
De Église de l’Annonciation (niet te bezichtigen) bezit fraaie koorstoelen en 
een interessant werk uit de school van Titiaan dat Maria Magdalena afbeeldt.

aa San Michele de Murato C2
1 km naar het noordoosten. ’s Ochtends en ’s middags kunt u in het gemeentehuis 
om de sleutel vragen (wel zult u een identiteitsbewijs moeten laten zien).
De Église San Michele verheft zich op 475 m hoogte trots op een vlakte boven 
het bekken van de Bevinco. De uitzonderlijke harmonie van het bouwwerk 
wordt geaccentueerd door het schitterende ongerepte berglandschap waar 
het tegen afsteekt.



175

2

LE NEBBIO



176

De Église San Michele werd rond 1280 gebouwd in de stijl van het einde van de 
Pisaans-romaanse periode op Corsica. Ze wordt gekenmerkt door de originele 
en harmonieuze polychromiea en door het vele beeldhouwwerk. De dakrand 
van de koorsluiting en de gevel heeft een gedraaide lijst.
Het beeldhouwwerka, soms wat onbeholpen of naïef, is verzorgder dan in 
de andere kerken van het eiland en past naadloos bij de rest van het gebouw. 
Op de westgevel zijn op de ruw gevormde gebeeldhouwde kraagstenen 
dieren of personen aangebracht; de steunen en lijsten van de smalle zijramen 
zijn versierd met ranken en lofwerk; de koorsluiting heeft bewerkte kraagste-
nen en modillons. 
Binnen zijn op de triomfboog nog resten van fresco’s uit 1370 te zien die de 
Maria-Boodschap voorstellen. In de 19de eeuw werd de vierkante toren ver-
hoogd, wat de mooie verhoudingen van het bouwwerk wel iets heeft aangetast.
Neem links de D5.
De route voert vervolgens door een landschap van hoogvlakten vol geurende 
planten.

Col de San Stefano C2
Deze bergpas is de enige verbinding tussen de oostelijke vlakte en de Golfe de 
Saint-Florent. In september 1943 vormde dit het toneel van hevige gevechten 
tussen de voorhoede van de Marokkaanse tirailleurs en de achterhoede van 
het Duitse leger. Een gedenksteen herinnert hier nog aan. 
Vanaf hier hebt u een weids uitzichtaa over de schelp van de Nebbio. Op de 
achtergrond ziet u Saint-Florent en links de bergen van de Agriates.

Olmeta-di-Tuda C1
Dit schilderachtige dorpje, gelegen in de schaduw van mooie iepen, wordt 
gedomineerd door de toppen van het bergmassief van de Zuccarello. De weg 
vormt hier een lus en biedt zeer fraaie uitzichten op Saint-Florent en de golf.
Hij loopt door een vruchtbaar gebied met tamme kastanjes, olijfbomen en 
wijngaarden.

DE NEBBIO EN DE AGRIATES

Serra de Pigno
Schimmelpfennig/Premium/age fotostock
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a Oletta C1
De vredige witte, roze en okerkleurige huisjes van Oletta liggen trapsge-
wijs tegen een weelderig begroeide heuvel, vanwaar u een mooi uitzichta 
hebt op de Golfe de Saint-Florent en de Nebbio. Beneden ziet u het Couvent 
Saint-François, en op een heuveltje daartegenover het mausoleum van graaf 
Rivarola, gouverneur van Malta. De omgeving van Oletta staat bekend om 
zijn schapenkaas.
Église Paroissiale Saint-André – Deze 18de-eeuwse kerk toont een primitief 
maar verweerd bas-reliëf van de Schepping. Binnen bevindt zich tegenover de 
zij-ingang een mooi drieluik uit de 16de eeuw: de Maagd Maria die het Kind de 
borst geeft tussen de H. Reparata en de H. Andrea.
Musée d’Art Sacré – In het gehucht SantaCroce  t 04 95 39 01 09   www. oletta.
fr  j  junisept.: 10.0012.00, 16.0019.00 u; rest v.h. jaar: op afspraak vooraf  rond
leidingen mogelijk (1 uur). Dit museum, gevestigd in de Chapelle Santa Croce 
tegenover het dorp, geeft op originele wijze een beeld van de grote rijkdom 
van het religieuze erfgoed van de Nebbio en Cap Corse. Rond het koor staat 
een uit twee verticale schermen bestaand ‘videoretabel’, en de muren van het 
schip zijn bedekt met stereoscopische beelden.

Couvent Saint-François C1
Op 2,5 km van Oletta via de D82 in de richting van SaintFlorent. Neem vervolgens 
rechts het kiezelpad.
Dit half vervallen klooster staat in een aangenaam landschap van groene heu-
vels. De mooie klokkentoren is bewaard gebleven.
Rijd terug naar Oletta en sla links af op de D38.
De weg volgt de bergrug die de grens van de Nebbio markeert. Deze tocht 
van 9 km biedt weidse uitzichtena op de dalen van de Fiuminale en de Aliso, 
de heuvels van de Nebbio, de Golfe de Saint-Florent en de Agriates-woestijn.

aa Col de Teghime en de Serra di Pigno (zie blz. 158)
Neem op de bergpas links de D81 naar SaintFlorent.
De weg daalt met talloze haarspeldbochten af naar de kust en biedt pittoreske 
uitzichtenaa op Patrimonio in zijn berglandschap, met op de achtergrond de 
Golfe de Saint-Florent en de Agriates-woestijn.

Patrimonio (zie blz. 157)
De D81 gaat op de Col de San Bernardino over in de D80 en leidt naar SaintFlorent.

UITSTAPJE NAAR BASTIA VIA DE DÉFILÉ DE LANCONE C1/2

Ñ Rondrit van 53 km met vertrek vanuit SaintFlorent, in groen aangegeven op de 
kaart op blz. 166. Vanaf SaintFlorent tot de Col de San Stefano is de route dezelfde 
als in de vorige rondrit. Ga op de bergpas rechtsaf op de D62, die langs de Bevinco 
loopt en naar de Défilé de Lancone leidt.

a Défilé de Lancone
Voordat de Bevinco uitmondt in het Étang de Biguglia, stroomt de rivier via de 
heuvels van Murato omlaag en steekt daarbij een laatste bergachtige barrière 
over waarin verschillende mooie kloven zijn uitgesneden. De weg loopt boven-
langs de kronkelende bergstroom. Bij het verlaten van de bergengte (‘defilé’) 
krijgt u een uitzichta voorgeschoteld op het benedendal van de Bevinco, het 
Étang de Biguglia en de zee.
T Op de terugweg naar Casatorra via de N198 kunt u ervoor kiezen om links de 
weg omhoog te nemen om in het dorp Biguglia van het uitzicht te genieten.
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