Corsica - Insula
Frumuseții
Lucciana, Franta

Descriere Corsica - Insula Frumuseții 4*, Lucciana, Franta
Corsica, a patra insul ca mrime din Mediteran, este destinaia turistic pe care v invitm s o descoperim împreun. Francezii o
numesc "Insula Frumuseii" - mândr posesoare a unui patrimoniu natural grandios, un loc al amestecurilor de tot felul, unde munii
stâncoi contrasteaz cu fâii de nisip fin i ape turcoaz, oferind cltorului imagini de vis. Corsica nu este, cel puin momentan, o destinaie
”asaltat” de ctre cltorii români, deoarece este mai puin mediatizat comparativ cu alte destinaii turistice i nu este uor accesibil direct din
România.

Hotel La Lagune**** în Lucciana
cu acces direct pe plaj
Ziua 1: Plecare de pe aeroportul din Budapesta. Ajungem la Bastia, transfer la hotel.
Ziua 2-6: Mic dejun. Timp liber pentru plaj i relaxare. Opional, se vor organiza urmtoarele excursii:
·

- Bastia-Aleria-Porto Vechio-Bonifacio: plimbare pe faleza din Bonifacio, excursie cu vaporaul la grotele din zon, vizit la Scara
Regelui Aragon, apoi tur de ora cu trenuleul turistic. La întoarcere, vom face un popas într-un port, lâng Moriani, unde vom putea lua
prânzul.

·

- Bastia-Corte-Ajaccio: se viziteaz Insulele Sanguinare, Casa Bonaparte i Turnul Parata. La întoarcere, ne vom opri în Corte, unde
vom admira muzeul i cetatea oraului. Vom lua masa la un restaurant situat pe o stânc, lâng cetate, cu o privelite minunat.

·

- Bastia-Ile Rouse-Calvi: ne vom plimba prin Citadela din Calvi, în interiorul creia se afl casa în care s-a nscut Cristofor Columb,
Catedrala Saint Jean-Baptiste. La întoarcere, vom poposi la Ile Rouse, unde vom putea face un repaus în piaa central. Vizitm, dup voie,
Farul de la Pietra, Piaa acoperit i Parcul Salecia - o gradin botanic în aer liber.
Seara, retur la hotel, unde vom lua cina.

Ziua 7: Transfer la aeroportul din Bastia. Zbor spre Budapesta.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.08.2019 21:54)

