
                   MERAVELLES DEL SUD DE CÒRSEGA 

                     L’ANTIGA PETJADA ROMANA I EL DOMINI GENOVÈS  

                        ELS MONUMENTS BARROCS 

                           EL BRESSOL DE NAPOLEÓ BONAPARTE  

 DIA: 15 Oct 2018                                    LLOC: Consell de Cent cantonada amb Pau Claris                      HORA: 07h00 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada del Golf d’Oporto i Les Calanches de Piana 
(UNESCO) · Visita guiada de Zevaco · Visita guiada de 

Bonifacio i l’extrem sud de l’illa amb passeig en barca per 
les grutes marines i recorregut en trenet turístic · Visita 

guiada d’Ajaccio 

 CÒRSEGA 
        L’ ILLA ALPINA DEL MEDITERRANI 

Del 15 al 20 d’octubre 2018 
ENGINYERS BCN  

Dia 15  Barcelona - Arles - Toulon - Ajaccio (nit a bord del ferri)   

Dia 16  Ajaccio - Calanches de Piana (UNESCO) i Porto - Porticcio  

Dia 17 Porticcio, visitem la ciutat d’Ajaccio 

Dia 18  Porticcio, Bonifacio i l’extrem sud  

Dia 19  Porticcio i Zevaco - Ajaccio - Toulon (nit a bord del ferri)  

Dia 20  Toulon - Figueres - Barcelona   
EL PREU INCLOU: 

Transport amb modern Autopullman  

Bitllets Ferri Anada i Tornada en cabines dobles exteriors 

Taxes d’Embarcament   

Assegurança d’Assistència en Viatge 

Hotel 3*** a Porticcio (rodalies Ajaccio) 

Viatge amb règim de Pensió Completa 

Begudes incloses als Àpats (Vi i Aigua) 

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 25 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

  (*) a contractar amb la primera paga i senyal 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Anem a la descoberta de Còrsega, aquesta desconeguda illa mediterrània que ofereix una important petjada cultural i 
històrica, mitjançant les restes d’antigues civilitzacions megalítiques que des d’antuvi sojornaren per tota la mediterrània. Així 
mateix descobrirem la posterior ocupació romana, la conquesta dels mercaders genovesos, la singularitat de les seves 
esglésies i la fita històrica del naixement de Napoleó Bonaparte. Tot això dins d’un marc incomparable de paisatges idíl·lics 
envoltats per la força i la passió d’un passat ric i trepidant.  

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

  1.095 € 
 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  180 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE NAVEGACIÓ PROVISIONAL: 

CORSICA FERRIES 

Toulon - Ajaccio 21h00 - 07h00 +1 

(arribada al Port d’Ajaccio el 16/10 al ma') 
 

Ajaccio - Toulon 21h00 - 07h00 +1 

(arribada al Port de Toulon el 20/10 al ma') 

Anem amb Ferri ! 



CÒRSEGA 
L’ILLA ALPINA DEL MEDITERRANI 

Del 15 al 20 d’octubre de  2018 

ENGINYERS BCN  

DIA 15  BARCELONA - ARLES - TOULON - AJACCIO (NIT A BORD DEL FERRI) 

Sortida de Barcelona amb autocar cap a la Provença francesa. Al migdia, parada per a dinar en un restaurant 
de la ciutat d’Arles o rodalies. Breu temps lliure i continuació del trajecte fins arribar a la localitat de Toulon, on 
embarcarem al nostre Ferri. Acomodament a les nostres cabines. Navegació cap a l’illa de Còrsega. Sopar i 

allotjament a bord. Nit a bord.    

 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 

DIA 16 AJACCIO - LES CALANCHES DE PIANA (UNESCO) I PORTO - PORTICCIO  

Esmorzar a bord. Arribada al port d’Ajaccio, desembarcament i sortida amb autocar cap al Golf de Sagone 
fins arribar a Cargèse, vila fundada el 1770 per a instal·lar una colònia de grecs del Peloponès. Tot seguit 
continuarem cap a la localitat de Piana, vila medieval que alhora gaudeix de ser catalogat com un dels pobles més 
bonics de França gràcies als seus magnífics penya-segats (“Les Calanches de Piana”), esculpits per l’erosió, 
provocant formes geològiques inversemblants i que inspiraren els contes del cèlebre escriptor francès Guy de 
Maupassant, al Golf de Porto. Aquests penya-segats estan classificats com a Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO. Al migdia, dinar en un restaurant dels voltants. A la tarda, farem el viatge de tornada a Ajaccio a 
través de les Gorges da la Spélunca, Evisa i la seva rica contrada de castanyers, tot travessant el Coll de Sevi, situat 
a 1.100 metres d’alçada. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 
DIA 17  PORTICCIO, VISITEM LA CIUTAT D’AJACCIO 

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a visitar Ajaccio, la capital insular. Coneixerem la seva ciutadella 
imperial, amb el barri genovès, la seva magnífica Catedral en estil renaixentista on fou batejat Napoleó Bonaparte, 
la Place du Diamant, el seu atractiu port pescador dedicat a Tino Rossi (famós músic local), la bonica Place 
Maréchal Foch, el carrer Fesch i els seus interessants comerços, l’avinguda Grandval i la Place Austerlitz, etc. Al 
migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, continuació de les visites i temps lliure. En acabat, tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament.  

 
DIA 18  PORTICCIO, BONIFACIO I L’EXTREM SUD   

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Cauro, tot passant pel coll de Saint-Georges (747 metres) fins a Olmeto, poble 
on va viure Colomba, l’heroïna de “Prosper Marimée”. Continuació cap al Golf de Valinco, passant per Sartène fins 
arribar al lloc marítim de Roccapina i la seva roca en forma de lleó. Tot seguit, sortida cap a la meravellosa localitat 
de Bonifacio, situada a l’extrem sud de l’illa, construïda sobre una balma dominant el mar, dotada d’un fiord marí i 
d’un entorn natural excepcional. Aquesta sorprenent ciutadella ha conservat privilegiadament el seu traçat 
medieval i cap qualificatiu pot descriure el seu just valor. Durem a terme un petit passeig amb barca per a 
contemplar les seves magnífiques grutes marines, fet que ens permetrà conèixer la singular geologia d’aquesta 
contrada. Al migdia, durem a terme un dinar mariner en un restaurant local. A la tarda, farem un recorregut amb 

trenet turístic per acabar de descobrir aquesta fabulosa vila. En acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 20  TOULON - FIGUERES - BARCELONA   

Esmorzar a bord. Arribada a Toulon, desembarcament i sortida amb autocar per a iniciar el camí de tornada a 
casa. Travessem la Provença i el Rosselló. Arribada a Catalunya i parada a Figueres on  tindrà lloc el dinar en un 
restaurant local. A la tarda, breu temps lliure a la capital empordanesa i continuació de la ruta fins arribar a 
Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta fabulosa ruta per la 
desconeguda illa de Còrsega.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER 
MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

DIA 19  PORTICCIO, VISITEM ZEVACO - AJACCIO - TOULON (NIT A BORD DEL FERRI) 

Esmorzar a l’hotel. sortida cap a la petita vila de Zevaco, on farem un passeig a través de les seves parades i 
botigues de productes regionals, com ara la mel, les castanyes i els embotits d’alta qualitat que li brindaran 
l’oportunitat de degustar aquestes delícies de sabors incomparables i que significaran una veritable trobada amb 
la cultura corsa. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, breu temps lliure i trasllat al port d’Ajaccio per a 
l’embarcament al nostre ferri. Acomodament a les nostres cabines. Navegació cap a Toulon. Sopar i allotjament a 

bord. Nit a bord. 

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar trucant al telèfon del col·legi   93 496 14 20  

- O bé a la mateixa seu Col·legial  
 

 

NOTES ADDICIONALS: 

- Les reserves es faran respectant l’ordre d´inscripció i en les dates indicades. 

- El nombre d´habitacions individuals és molt limitat.  

- El viatge queda condicionat a un mínim de 25 places.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent. 

- En quan es faci la reserva,  s’haurà de facilitar una còpia per les 2 cares del DNI,  per tal de tramitar tota la 

documentació del viatge, al correu electrònic de l’agència info@kulturalia.es, posant en el concepte del 

correu ENGINYERS BCN CÒRSEGA 

- L´Assegurança Opcional de Cancel·lació s´haurà de contractar amb la paga i senyal. 

  

INSCRIPCIONS:  
 

-El període d’inscripcions és del 18 de juny al 13 de juliol del 2018. 
 

PAGA I SENYAL:  

- Caldrà abonar un import  de 400,00€ (+35€ de l’assegurança opcional de cancel·lació)  per persona. 

- La inscripció no es considera en ferm fins que no s’aboni l’import de la reserva. 

- La resta del pagament final serà entre el 3 i 12 de setembre. 

DADES BANCÀRIES DEL COL·LEGI :  
 

Banc de Sabadell:  ES80 0081 7011 1300 0193 0699    
 
* Cal indicar  NOM +COGNOMS +Nº COL·LEGIAT + CÒRSEGA 
 

        Del 15 al 20 d’octubre de 2018 

CÒRSEGA 
L’ILLA ALPINA DEL MEDITERRANI 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 |  

 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 


