
22 -29 Juny. 
Còrsega. Mare e monti.

Còrsega esplèndida i contrastada: mar i muntanya en la seva versió més pura. Lmuntanya que
envolta  estanys  alpins  i  els  cims  panoràmics.  Els  boscos  de  faig,  castanyer  i  pinedes
centenàries, ens acolliran entre preciosos camins.

Caminarem per la muntanya entre parets de granit i tolls cristal·lins.

Gaudirem del  mar vora la  costa i  en petites illes on la  llum passa dels turquesa als  blaus
intensos.

I deixarem espai per la història,  la cultura i  la gastronomia d’una de les joies insulars de la
Mediterrània.

PUNTS FORTS
 Còrsega, un dels destins més cobejats del senderisme a la Mediterrània.
 Hem fet una tria d’itineraris senzills i assequibles, aptes per tots i totes els que tingueu

un mínim hàbit senderista, que ens descobriran una Còrsega espectacular, des dels cims
panoràmics fns la costa més encisadora, passant per diversitat d’ambients naturals i
humans que ens fascinaran.

 Llacs  glacials  alpins,  cims  de  panoràmiques  de  360º,  tolls  de  muntanya  cristal·lins,
boscos centenaris, penya-segats i costes maragdes. Illes i ciutats amb història. Bona
gastronomia i cultura pròpia. Una selecció per 8 dies feta amb cura i passió per Còrsega.

 En  còmodes  allotjaments,  hotels,  ben  ubicats,  en  el  centre  de  las  poblacions,  o  en
entorns especials.

 Amb vol directe des de Barcelona.
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DIA A DIA

DIA 1, 22/06. Vol a Bàstia.

Vol directe de Barcelona a Bàstia, a on arribem a la tarda.
Trasllat a St. Florent, poblet a la costa nord de l’illa.

Nit a St. Florent.

DIA 2, 23/06. La costa Nord dels Agriates. De Saint Florent a la platja de Loto i retorn en vaixell.

Després d’esmorzar, caminada vora mar, a l’espai natural del Désert dels Agriates. Per paisatges
sense urbanitzar, anirem passant per caletes encisadores, fns a la bonica platja de Loto. Temps
per gaudir de d’aquesta platja de somni, de sorra blanca i aigües maragdes, a on només es pot
arribar a peu o en vaixell. La tornada a St. Florent la farem en vaixell.
Un cop a St. Florent, trasllat en minibus al nostre següent allotjament, a prop del Col de Verghio,
en ple cor de la muntanya corsa.

Nit a prop del Col de Verghio.

Desnivells aprox.: +150m / –150m. Uns 12km de distància.

DIA 3, 24/06. GR-20, Valdu Niellu i piscines del Riu Golo.

Sortirem a peu del nostre allotjament i seguirem el mític GR20, farem part d’una de les etapes
més  espectaculars  d’aquesta  mítica  travessa,  la  que  ens  durà  sota  els  impressionants  i
emblemàtics cims del Capu Tafunatu i  el  Paglia Orba. Paisatges de veritable ambient d’alta
muntanya,  entre  parets  de  granit  alteroses,  rius  i  petites  cascades,  prats  d’alçada…i  tolls
cristal·lins en què podrem gaudir de banys gustosos.

En acabar, trasllat al nostre hotel al centre de Corte (ciutat amb història al bell mig de l’illa), al
nostre allotjament de les 3 següents nits.
Nit a Corte.

Desnivells aprox.: +400m / –350m. Uns 13km de distància.

DIA 4, 25/06. Vall de Restonica, estany de Melu. Corte.

Espatarrant dia d’alta muntanya amb l’excursió a l’estany de Melu. Una clàssica del senderisme
de l’illa, que no es pot deixar de banda; ambient alpí envoltats de cims de 2300 m.
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Segona nit a Corte.

Desnivells aprox.: +400m / –400m. Uns 6km de distància.

DIA 5, 26/06. Vall de Manganello.

Avui ens desplacem (uns 45’ de trasllat) per conèixer una altre de les zones més interessants de
muntanya de l’illa. Seguirem la vall de Riu Manganello, entre precioses cascades i tolls d’aigües
transparents, sota la presència del Massís del Monte Rotondo, a on trobem el segon cim més
alt de la muntanya corsa.

Darrera nit a Corte.

Desnivells aprox.: +500m / –500m. Uns 15km de distància.

DIA 6, 27/06. Llac de Bastani i Monte Renoso 2352m.

Deixem Corte i anem cap al Sud…però a mig camí ens aturem per fer una excursió a un dels
miradors més espectaculars de l’illa. El Monte Renoso, amb els seus 2352m, ens ofereix unes
panoràmiques de luxe de 360º de la muntanya corsa. Sense oblidar la bellesa de l’entorn del llac
de Bastani a 2089m… Un dels sis grans cims de Còrsega, però que de fet és el que ofereix una
ascensió més senzilla.

Trasllat a la preciosa ciutat de Bonifacio, probablement la més maca de Còrsega.
Nit en hotel al centre de Bonifacio.

Desnivells aprox.: +700m / –700m. Uns 8km de distància.
Opcionalment, et pots quedar al Lac de Bastani i no fer el cim. En aquest cas, desnivells aprox.:
+450m / –450m. Uns 5km de distància.

DIA 7, 27/06. Illes Lavezzi i Bonifacio.

Les  illes  Lavezzi  són  un  tros  de  paradís  entre  Còrsega  i  Sardenya,  amb les  seves  platges
paradisíaques  de  sorra  blanca  i  roques  granítiques.  La  cirereta  del  pastís  per  gaudir  d’un
ambient totalment contrastat amb el que hem trepitjat fns ara.
Al matí, viatge en vaixell. Temps per passejar-nos per la seva costa, banyar-nos en alguna cala…
gaudir d’un paratge tan especial dins la Reserva Natural de les Bouches de Bonifacio abans de
tornar, al cap d’unes hores, amb el vaixell al nostre hotel de Bonifacio.

Nit en hotel al centre de Bonifacio.
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Uns 5km de distància. Desnivell menyspreable.

DIA 8, 28/06. Penya-segats i platges de Bonifacio i vol de tornada.

Com que el nostre vol és a la tarda, encara podrem fer unes darreres passejades al voltant de
Bonifacio abans d’anar cap a l’aeroport. Caminada senzilla seguint els blancs penya-segats que
envolten  la  ciutat,  un paisatge únic en tota  l’illa  de Còrsega,  taca de calcari  pur  enmig de
paisages granítics.

Uns 5km de distància. Desnivell menyspreable.

Trasllat a l’aeroport a primera hora de la tarda i vol de retorn directe a Barcelona.

PER  TAL  DE  GARANTIR  LA  SEGURETAT  DELS  PARTICIPANTS  I  EL  CORRECTE
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT,  BONVIURE ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR ELS
ITINERARIS SI  LES CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES O L’ESTAT DEL TERRENY O QUALSEVOL
ALTRA CAUSA AIXÍ HO REQUEREIXEN.
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FITXA TÈCNICA

Nivell

Senders i corriols de mitja muntanya, fresats i sense difcultat tècnica, però en alguns itineraris,
trams força pedregosos. Desnivells mitjans de +300m / -300m per dia. Màxim-(opcional, 1 dia)
de 700m.  Dos dies  amb desnivells  menyspreables.  Quilòmetres  per  dia,  entre  5km i  15km.
Veure detall al Dia a dia.

Material

Botes de senderisme.
Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
Barret, ulleres de sol.
Pals per caminar, recomanats.
Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Preus

1055€ sense vols.
1145€ amb vols i sense taxes.

Suplement  per  habitació  individual  :  225€  (places  limitades,  si  us  plau,  consulta’ns
disponibilitat).

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 16

Inclou

Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Bastia, sense taxes (NOMÉS PER L’OPCIÓ
AMB VOLS INCLOSOS, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat).
L’allotjament de totes les nits (7 nits).
Tots els esmorzars.
Dos sopars.
El guia professional de muntanya de Bonviure.
Tots els desplaçaments per carretera necessaris segons el programa, especifcats en el Dia a
Dia. En mini bus privat.
Dos trajectes en barca. Un a les illes Lavezzi i un a Saint Florent
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El transport dels equipatges.
Assegurança d’accidents a muntanya.
Assegurança bàsica de viatge i trekking.
Tastet de productes locals.
Direcció i gestió del viatge.
L’IVA.

No Inclou

Les taxes aèries, 55€ a 21/06/2018.
Cinc sopars. Les begudes que no estiguin incloses als menús.
Els pícnics, que podreu comprar als establiments de les poblacions.
Tot el no especifcat en l’apartat “Inclou”.

Allotjaments

Una nit al poble de costa de St. Florent, en hotel al centre, en habitacions dobles amb bany.
Una nit a prop del Col de Vergio, en hotel, en habitacions dobles amb bany.
Tres nits a Corte, en hotel al centre, en habitacions dobles amb bany.
Dues nits a Bonifacio, en hotel al centre, en habitacions dobles amb bany.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ALLOTJAMENTS, NO DUBTEU EN CONSULTAR-NOS-HO.

A  l’hora  de  compartir  habitació  òbviament  es  prioritzaran  les  preferències  personals  de
compartició (parelles, amics/gues, afnitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no
hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la
millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per
persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis i  trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 
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Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Aquestes assegurances no cobreixen els  trams exposats al  vulcanisme i  Bonviure no es fa
responsable dels efectes ocasionats per activitats sísmiques o volcàniques.

Per aquest destí  és molt  recomanable disposar  de la tarja  sanitària  europea,  que abarateix
costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es pot tramitar directament
per internet  (i  es rep al  domicili  al  cap d’uns dies).  Aquí  en teniu l’enllaç  per  si  voleu més
informació i sol•licitar-la: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  ASSEGURANÇA  DE  CANCEL•LACIÓ  DEL
VIATGE, Bonviure us la pot proporcionar (cost a partir de 35€). Per tal que tingui validesa legal,
CAL  QUE  ENS  LA  SOL•LICITEU  AL  MATEIX  MOMENT  EN  QUÈ  FEU  EL  PAGAMENT  DE  LA
PRIMERA BESTRETA O COM A MÀXIM 4 DIES. 

Reserves

Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon trucant al 93 823 0527 O BÉ AL 626 887 243.
Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com
Contactarem amb vosaltres  per  e-mail  o  per  telèfon  i  us direm si  disposem de places per
aquest viatge.
Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 250 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrés, envieu un e-mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confrmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Finalment quan arribin les
dates del viatge, a través del vostre correu electrònic rebreu les últimes informacions com el
lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu etc.

“A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, inclús amb places inferiors a les mínimes.
Si  vols,  pots  saber  el  nombre  de  participants  apuntats  en  el  moment  de  la  teva  reserva,
demanant-nos-ho. Per la realització d’aquest viatge és necessita un grup mínim. En cas de no
arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fns
a  10  dies  abans  de  la  sortida,  en  aquest  cas  reemborsaríem  al  participant  el  total  de  les
quantitats prèviament abonades a Bonviure”
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“Segons l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris els preus establerts en el contracte només
es poden revisar,  fns a 20 dies abans de la  sortida,  per  incorporar  variacions del  preu dels
transports, inclòs el cost de carburant, les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els
tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. “

“Bonviure  GC  1829  no  es  fa  responsable  de  les  alteracions  que  puguin  ocasionar-se  en  el
programa i no assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o
mal  funcionament  dels  transports,  inclemències  climatològiques,  estat  de  les  carreteres,
accidents, desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.”

GC-1829
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