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INHOUD

Binnen de Top 10 zegt een positie niets over kwa-
liteit of populariteit. Alle items zijn wat dat betreft 
geheel gelijkwaardig. 

Omslag voor en rug Zonsondergang boven de 
spectaculaire kalkstenen rotsen met de middel-
eeuwse stad Bonifacio
Omslag achter Straatje in het pittoreske Terra 
Vecchia (oude wijk) in Bastia
Titelpagina Het dorp Evisa, boven de Gorges de 
Spelunca

De informatie in deze Capitool Top 10 Corsica 
wordt regelmatig gecontroleerd en aange-
past. Alles is in het werk gesteld om ervoor te 
zorgen dat de informatie in dit boek bij het 
ter perse gaan zoveel mogelijk is bijgewerkt. 
Gegevens zoals telefoonnummers, openings-
tijden, prijzen, exposities en reis informatie 
zijn echter aan veranderingen onderhevig. 
De uitgever is niet aansprakelijk voor conse-
quenties die voortvloeien uit het gebruik van 
dit boek.

De afkorting Tvg staat voor Toegankelijk voor 
gehandicapten
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6 De Corniche
De kustweg loopt 

rond de hele kaap. Het 
deel ten noorden van 
Bastia biedt fraai uitzicht, 
doordat het dicht bij de 
Toscaanse archipel ligt.

1 Macinaggio
Op de noordooste

lijke punt van de kaap 
ligt het afgelegen Maci
naggio met zijn haven. 
Wilt u nog noordelijker 
gaan, dan moet u lopen 
of een boot nemen.

2 Tour de  
Sénèque

De Romeinse filosoof 
Seneca werd verbannen 
naar een toren boven het 
dorp Luri (onder). Hij 
vond het uitzicht vanuit 
zijn gevangenis ‘deso

laat’, maar het is 
de wandeling 

wel waard.

3 Tollare
Een lint van lei

stenen huisjes loopt 
boven over de door gol
ven geteisterde rand van 
Cap Corse. In Tollare is 
de veerkracht van de 
voormalige bewoners 
duidelijk voelbaar.

4 Nonza
Vanuit Nonza, een 

dorpje op de top van een 
rots, hebt u een weids 
uitzicht over de Golf van 
St. Florent. De steile klif
fen komen uit op een 
strand (boven).

5 Conservatoire 
du Cap Corse 

de Canari
In de kelders van het 
voormalige klooster van 
St. François zijn twee 
permanente exposities. 
Een is gewijd aan tradi
tionele kledij, en de 
andere aan historische 
foto’s, die door 120 lokale 
bewoners zijn gemaakt 
op Cap Corse.

LES MAISONS  
D’AMÉRICAINS
Begin 19de eeuw trok-
ken veel bewoners van 
Cap Corse naar Zuid- en 
Midden-Amerika om hun 
geluk te beproeven. Rijk 
geworden in de goud-
mijnen of op de koffie-
plantages keerden ze 
terug naar hun geboor-
teland om van een oude 
dag te genieten. De ver-
worven rijkdom werd 
zichtbaar in hun landhui-
zen, ‘les maisons d’Améri-
cains’, die de kaap een 
exotisch tintje geven.

8 Patrimonio
De lekkerste wij

nen van Corsica komen 
van het golvende kalk
terrein van Patrimonio. 
Witte kliffen omlijsten 
het uitzicht over de baai. 
De dorpskerk is fraai.

0 Site Naturelle 
de la  

Capandula
Drie idyllische stranden 
met op de achtergrond 
Genuese wachttorens, 
zijn een goede reden om 
de Sentier des Douaniers 
te volgen, die door dit 
afgelegen natuurgebied 
aan de kust loopt.
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Voordat in de 19de eeuw de kustweg werd aangelegd rondom Cap 
Corse, was deze kaap ten noorden van Bastia alleen via zee bereik-
baar. Cap Corse lijkt nog steeds op een afzonderlijk eiland. Tijdens 
de Genuese periode dankte het zijn bestaan aan de wijnbouw, 
maar daaraan kwam in het begin van de 20ste eeuw een eind door 
de druifluisepidemie. De beroemde muskaatwijn, met het parfum 
van oranjebloesem, wordt nog door een paar mensen gemaakt. 
Hun terrassen lopen omlaag over zwartgeblakerde hellingen.

7 Erbalunga
Erbalunga’s haven – de mooiste haven aan de 

oostkust van de kaap (onder) – wordt bewaakt door 
een Genuese wachttoren. Wel
varende inwoners van Bastia 
komen dineren bij sterren
restaurant Le Pirate  
(blz. 103).
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VOOR DE TOERIST 
Kaart E2 • Toeristenbu-
reau: Port de Plaisance, 
Macinaggio; 04953-54034; 
www.macinaggiorogliano- 
capcorse.fr • Toeristenbu-
reau: Port Toga, Pietrabug-
no; 04953-10232; www.
destination-cap-corse.com 

Conservatoire du Cap  
Corse de Canari; 04953-

78017/71390. Open mei–
sept. di–zo 10.00–12.00, 
18.00–20.00 (okt.–april bel 
van tevoren)

• Onzekere chauffeurs kun-
nen de kustweg om de 
kaap het best van west 
naar oost, dus met de klok 
mee, rijden, zodat ze altijd 
aan de landkant van de 
weg rijden en niet langs het 

ravijn hoeven. Als u ’s och-
tends naar het westen rijdt 
en ’s middags naar het oos-
ten hebt u ook geen last 
van de zon in uw ogen.
• Proef het lokale drankje 
Cap Corse, een versterkte 
wijn waar kinine (ook een 
malariaprofylaxe) aan is 
toegevoegd. Vraag om ‘un 
Cap’.

Centuri Port
De keurige vis

sershuisjes van Centuri 
liggen pittoresk in het 

kleine haventje (rechts). 
De visrestaurants hou

den de kreeftenboten in 
de zomer aan het werk.

9 

Vorige bladzijden Îles Sanguinaires

Kaart van Cap Corse



Mooie dorpen

1 Montemaggiore
Kaart C4 

Verspreid over een klif, landinwaarts 
vanaf Calvi, ligt Montemaggiore. De 
oude toren met versterkte muren, 
rondom een kerktoren die wordt 
overschaduwd door de intimiderende 
Monte Grosso erachter. Beklim voor 
het fraaiste uitzicht de rots bij de 
oostelijke ingang tot het dorp,  
plaatselijk bekend als A Cima. 

3 Morosaglia
Kaart E5 

In dit dorpje in de regio Castagniccia 
werd Pascal Paoli (blz. 39) geboren 
en werd zijn as geplaatst in een met 
marmer omzoomde kapel. Aan de 
rand van het dorp zijn romaanse ker-
ken verscholen in de maquis. U hebt 
er vanuit het kastanjebos een mooi 
uitzicht op de hoge kliffen. 

4 Zonza
Kaart K4 

Een van de meest gebruikte beelden 
van het Corsicaanse landschap is dat 
van Zonza, ingeklemd tussen de 
Aiguilles de Bavella. In dit dorp leef-
de in 1952 Mohammed V, sultan van 
Marokko, in ballingschap. Hoewel 
het dorp ver verwijderd ligt van de 
granieten bergtoppen, die soms zijn 
bedekt door sneeuw, biedt het 
geheel een pittoresk aanzien.

5 Santa-Lucia-di-Mercurio
Kaart E6  

De beste reden voor een bezoekje 
aan Santa-Lucia-di-Mercurio, in het 
zuiden van de Vallée du Tavignano 
(blz. 32) in de regio Bozio in Midden- 
Corsica, is het uitzicht van een 
afstand. Iedereen staat versteld van 
het zicht op de campanile en de 
huisjes met leistenen daken met op 
de achtergrond de dofgrijze klippen 
en besneeuwde toppen van de Monte 
Rotondo.

Het pittoreske Montemaggiore

Zicht op Ste. Lucie de Tallano

Kastanjebossen rond Evisa

6 Ota
Voordat Porto het centrum van 

toerisme werd (blz. 34), was Ota het 
belangrijkste dorp van de golf, en 
ook nu nog is het een charmante 
plek. Vanaf de terrassen van de bars 
is het uitzicht op de kliffen van Capo 
d’Orto (blz. 35) schitterend en ook de 
wandelroute Tra Mare e Monti Nord 
biedt mooie uitzichten (blz. 57).

7 Tralonca
Kaart D6 

Boven op de kegelvormige heuvel, 
vanuit Corte gezien aan de overkant 
van het dal, ligt Tralonca, zo ver van 
de toeristengebieden als mogelijk is. 
Het dorp is de moeite waard om voor 
om te rijden, want er zijn mooie, 
vierkante huisjes rondom een barok-
ke kerk, te midden van uitgestrekte, 
terrasvormige velden.

8 Evisa
Halverwege tussen de Golfe de 

Porto (blz. 34–35) en Col de Vergio 
(blz. 80) ligt het dorp Evisa, verscho-

len in een kastanjebos. Muilezelpa-
den uit de Genuese tijd leiden door 
het bos omlaag naar afgelegen 
zwemplekken. In de lokale restau-
rants worden heerlijke traditionele 
streekgerechten gemaakt.

9 Sant’Antonino
Boven op een heuvel, in de 

Balagneregio in het noordwesten van 
Corsica, ligt de oudste bewoonde 
nederzetting van het eiland. De 
smalle, overkoepelde steegjes en 
kasseienstraatjes zijn weinig veran-
derd sinds de krijgsheren van Savelli 
het hier in de 9de eeuw voor het zeg-
gen hadden (blz. 100). 

0 Pigna
Na een geslaagd restauratie-

project zijn de vervallen middeleeuw-
se huizen weer keurig opgeknapt 
met fraai metselwerk en blauw 
geverfde deuren en raamluiken. Het 
dorp is nu een centrum voor traditio-
nele kunstnijverheid, waar kunste-
naars in hun ateliers aan het werk 
zijn (blz. 99).
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2 Ste. Lucie de Tallano
Kaart K5  

De oranje daken van het dorp Alta 
Rocca (blz. 17), dat op een hoog bor-
des ligt en uitkijkt over het Rizzane-
sedal tot aan de Sartenaiskust in de 
verte, zien er vanuit de hoger gele-
gen bergen schitterend uit. In het 
centrum van het 18de-eeuwse dorp 
ligt een plein waar u naast de fontein 
pizza’s uit de houtoven kunt eten.
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Ajaccio en de westkust
Ajaccio, de flamboyante hoofdstad van Corisca, heeft twee 

gezichten: de toeristische keizersstad, met de talloze  
pastelkleurige steegjes en leuke vissershaven, en de 
buitenwijken met torenflats die tegen de omliggende 

heuvels zijn gebouwd. Het lijken twee gescheiden 
werelden. Toeristen zullen vooral kiezen voor de 
kaden en de 18de-eeuwse straatjes van de oude 
wijk, waar Napoleon opgroeide. Het Maison 

Bonaparte en Palais Fesch, met de schitterende  
collectie renaissancistische en barokkunst, zijn de 
belangrijkste bezienswaardigheden. Beide kunt u in 
één dag bezoeken vanuit de resorts aan de zuidkust 
van de golf. Verder naar het noorden wordt het 
landschap spectaculairder, vooral richting de Golfe 
de Porte, waar de oranje kliffen een overgetelijke 
indruk zullen maken.

1 Ajaccio
In de Romeinse tijd was Ajac-

cio ’s winters een veemarkt. Pas toen 
de Genuezen hier aan het eind van 
de 15de eeuw een citadel bouwden 
kwamen er mensen wonen. Vanaf 
1580 groeide Ajaccio snel en halver-
wege de 17de eeuw was de stad de 
belangrijkste haven van Corsica. Nu 
is het een toeristenstad, vooral van-
wege het feit dat Napoleon hier werd 
geboren. Op alle pleinen van de stad 
staan standbeelden van ‘de kleine 
korporaal’ (blz. 12–13).

2 Plage de Verghia
Kaart H4 

In Côti-Chiavari, aan het eind van de 
busroute vanuit Ajaccio, ligt aan de 
Rive Sud Plage de Verghia, het 
minstbezochte maar ongetwijfeld het 
mooiste strand van deze streek. 
Door het ondiepe, kristalheldere 
water en het fijne witte zand is dit 
strand ideaal voor jonge gezinnen. 
De dennenbomen aan de rand zor-
gen voor voldoende schaduw. In de 
duinen achter het strand kunt u in 
een van de gezellige strandcafés, 
zoals La Plage d’Argent, een koud 
biertje drinken. 

3 Cala d’Orzu
Kaart H4 

Vergeleken met de keurig aangeleg-
de stranden aan de Rive Sud, is Cala 
d’Orzu iets heel anders. De sfeer 
wordt hier bepaald door de woeste 
golven van de nabijgelegen Capo di 
Muro (blz. 82). Een vuurtoren waakt 
over de kust die in niets doet denken 
aan de Rivièra-achtige sfeer van 
Ajaccio. In de baai en de grotten 
ernaast kunt u fantastisch snorkelen. 
Doordeweeks zijn ze vrijwel verlaten. 

4 Cargèse
Kaart G1 • www.cargese.net

In de 17de eeuw streken 730 vluch-
telingen van een bloedige vendetta in 
de zuidelijke Peloponnesos neer op 
de westkust van Corsica, bij Cargèse. 
Vierhonderd jaar later leven hun 
afstammelingen hier nog steeds, in 
keurige stenen huisjes rondom de 
twee kerken van het dorp – een 
katholieke en een Grieks-orthodoxe. 
In de Griekse kerk, St. Spyridon, 
vindt u originele iconen, die in 1676 
zijn meegebracht uit Mani, waaron-
der een 12de-eeuws schilderij van 
de Madonna met Kind.
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Beeld van 
Napoleon 
Bonaparte

De vissershaven van Ajaccio

Kerk van St. Spyridon, Cargèse

5 Plage de Pero
Kaart G1 

Deze beschutte baai ligt verborgen 
achter hotels en vakantievilla’s, ten 
noorden van Cargèse. Het is een pri-
ma plek om even te stoppen tijdens 
een rit langs de westkust. Neem een 
duik in het heldere water en strek 
dan uw benen tijdens de klim naar 
de 17de-eeuwse Genuese wacht-
toren boven op de kaap. Bij de toren 
is het uitzicht over de kust fabuleus.
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1 Piantarella
Kaart L7 

Dit strand ten oosten van Bonifacio is 
dé plek om te kajakken, kitesurfen 
en te surfen. De zee heeft het hel
derste water van het eiland. 

2 Plage de Pinarello
Kaart L5 

Met zijn ondiepe, lichtblauwe zee en 
witte strand is Pinarello een aantrek
kelijk strand voor gezinnen. Het is 
gemakkelijk bereikbaar dus is het er 
in het hoogseizoen druk. 

3 Quenza
Kaart K4 

Dit is een ruime 1000 jaar oud, 
karakteristiek Alta Roccadorp,  
waar het loofbomenbos overgaat  
in het hoogland van het Coscione
plateau. Aan de rand staat een  
kapel. 

4 Plateau de Coscione
Kaart K3 

Dit hoogland ten noorden van de Alta 
Rocca diende eeuwen als zomerwei
de voor de schapen. Nu is het er ver
laten, op een enkele wandelaar en 
ruiter na.  

5 Carbini
Kaart K5 

In Carbini, aan de voet van het Massif 
de l’Ospédale, staat de Pisaanse San 
Giovannikerk, waar in 1362 een ket
terse sekte in opdracht van de Paus 
werd uitgemoord.

6 Cala di l’Avena
Kaart H6 

Cala di l’Avena is een bre
de baai met een mooie 
branding, ideaal voor als u 
van wild en wind houdt 
(blz. 19). Er vlak achter ligt 
een eenvoudige camping. 

7 Plage de  
Tralicetu

Kaart J6 
Om Tralicetu te bereiken 
moet u eerst een 4 km 

lang ruw pad bedwingen. Het is een 
van de meest afgelegen en onge
reptste stranden van ZuidCorsica. 

8 Castellu d’Araggio
Kaart L6 

De ligging van deze prehistorische 
citadel hoog op een klif ten noord
westen van PortoVecchio is specta
culair, met een adembenemend 
uitzicht over de kustlijn.

9 Plage de Balistra
Kaart L7 

Dit is het enige strand in de streek 
PortoVecchio–Bonifacio waar u zelfs 
in de drukke zomermaanden volop 
ruimte hebt. U moet wel eerst over 
een slecht begaanbaar stuk weg. 

0 Ermitage de la Trinité
Kaart K7 

De Ermitage de la Trinité schuilt 
onder een enorme granieten rotsfor
matie en behoort tot de oudste chris
telijke monumenten op Corsica. Het 
terras biedt een weids uitzicht. 

1 Cantina Doria
Kaart K7 • 27 rue Doria,  

Bonifacio • 04957-35049 • Open 
maart–okt. • €€
Dit restaurant, in een smal steegje in 
de haute ville, is gespecialiseerd in de 
Corsicaanse keuken. Topkwaliteit.

2 Les Quatre Vents
Kaart K7 • 29 quai Banda del 

Ferro, Bonifacio • 04957-30750 • €€
De lekkerste zeebanket en bouilla
baisse worden geserveerd in dit 
vriendelijke restaurant met uitzicht 
op het water. In het hoogseizoen is 
reserveren noodzakelijk.

En verder... Restaurants
PRIJSKLASSEN
Voor een driegangenmaaltijd voor één 
persoon met een halve fles wijn (of ver
gelijkbaar), incl. toeslagen.

€ tot € 30   €€ € 30–€ 50 €€€ vanaf € 50

Eten op het strand bij Le Tamaricciu

Kajakkers bij Piantarella

Ermitage de  
la Trinité

Zie kaart op blz. 84
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5 Le Lido
Kaart J5 • 42 av Napoléon III, 

Propriano • 04957-60637 • Open 
jan.–sept. diner en zo lunch • €€€
Het spectaculaire uitzicht past per
fect bij het eten: verse, creatieve 
variaties op Corsicaanse klassiekers.  

6 Bergerie d’Acciola
Kaart J5 • Orasi, route de Boni-

facio, 8 km ten zuiden van Sartène • 
04957-71400 • Open juni–sept. • €
Restaurant met terras. Op de kaart 
staan streekgerechten met een 
accent op schapen en geitenkaas. 

7 Auberge du Col de 
Bavella

Kaart L4 • Col de Bavella, Zonza  
• 04957-20987 • Open april–okt. • €€
GR20wandelaars doen hier energie 
op met fazantsoep, vleeswaren, 
lamsvlees en lekkere desserts. 

8 Jardin de l’Échaugette
Kaart J5 • Place Vardiola, rue 

Petrajo, Sartène • 04957-71286  
• Open half april–sept. • €€
Streekgerechten zoals kalfsstoofpot 
met kastanjepolenta in dit heerlijk 
relaxte restaurant. 

9 U Sirenu
Kaart J5 • Orasi, route de Boni-

facio, Sartène • 04957-72185 • €€
Heerlijke omgeving, mooi terras en 
malse Corsicaanse grillgerechten. Er 
is ook een zwembad. 

0 A Pignata
Kaart K4 • Route du Pianu, 

Levie • 04957-84190 • Open maart–
nov. • €€
Geweldig uitzicht over de Alta Rocca 
en geurige, rustieke gerechten in 
deze boerderij. Reserveer.

3 Le Tamaricciu
Kaart L6 • Plage Palombaggia, 

Porto-Vecchio • 04957-04989  
• Open half april–half okt. lunch;  
juni–aug. diner • €€€
Deze strandbistro is befaamd om zijn 
verse salades, pasta’s en gegrilde 
vis. Tijdens de lunch ook ovenpizza’s.

4 Casa del Mar
Kaart L5 • Rte de Palom baggia, 

bij Porto-Vecchio • 04957-23434  
• Open april–okt. diner • €€€
Proef in dit restaurant de met twee 
Michelinsterren bekroonde lekkernij
en, bereid met Corsicaanse ingredi
enten, van kok Fabio Bragagnolo. 
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