
Hieronder het programma voor de reis naar Corsica. 

De prijs voor deze reis bedraagt € 995,-. 

Dat is exclusief de vliegreis (indicatie kosten € 100,-)

Begeleider van deze tocht is Rob Bouman.

PROGRAMMADAG 1 

Vertrek vanaf Schiphol en Aankomst op het vliegveld in Ajaccio 
(Corsica)

Vervoer van het vliegveld Ajaccio met een taxibusje naar het 
startpunt Vizzavona.

AANKOMST IN VIZZAVONA 
Programmaoverzicht 

Aankomst in Vizzavona, een kleine nederzetting op 920m hoogte, midden in het 
Corsicaanse bergland, halverwege de GR20. Ter plekke vind je alle informatie over de 
trektocht. 

Misschien kun je 's middags naar de Cascade des Anglais, een heerlijke plek bij de 
stroomversnellingen in de heldere Agnone rivier, wandelen.

Praktische informatie

Vooral in het hoogseizoen kan het druk zijn op de GR20. 
Ondanks de goede bedoelingen van het personeel in de 
accommodaties, wil er dan wel eens wat tussendoor glippen. 
Heeft u bv. speciale dieetwensen, dan kan het geen kwaad dit 
ter plekke nog eens aan te geven.

Ook bij het toedelen van de slaapplaatsen kan enige 
assertiviteit helpen, bv. als er een tent in slechte staat wordt 
toegewezen. Er zijn altijd meer tenten op voorraad en als u 
aangeeft hem zelf op te zetten, zit er altijd een goede tussen.  
Laatste tip: neem een rol toiletpapier mee... 

 Veiligheid 

De GR20 is een veel belopen route (in de zomer), waar meestal snel hulp is gevonden. 
Op veel plaatsen is er ontvangst voor de mobiele telefoon, maar niet overal. Het 



opladen van telefoons is niet overal mogelijk. Daarom het advies de telefoon uit te 
laten en alleen aan te zetten indien nodig. Of een mobile lader meet te nemen.

PROGRAMMADAG   2 

VAN VIZZAVONA NAAR PETRA PIANA 
Vanuit Vizzavona wandel je onderlangs de Monte d'Oro, via Pont de Mulinello, naar 
de Manganello beek. Je volgt de beek stroomopwaarts, eerst nog door dichte bossen, 
maar naarmate je hoger komt steeds vaker door open terrein met zicht op de hoge 
toppen rondom. Een verfrissende duik in een van de waterpoeltjes van de beek, is een 
welkome afwisseling. Petra Piana ligt op 1842m en biedt een schitterend uitzicht. 

Wandeling:  16 km, 1400m stijgen, 480m dalen, 7 uur lopen. 

PROGRAMMADAG   3 
VAN PETRA PIANA NAAR CAMPOTILE 
Programmaoverzicht 

Vanuit de hut begint de spectaculaire klim door het 
maanlandschap onder de Punta Muzzella naar de 
kam die je naar de Punta alle Porta (2313m) 
brengt. Je snapt dat de uitzichten hier weer 
bijzonder zijn: recht onder je ronde gletsjermeren 
en in de verte het stadje Corte. Vanaf de 
supersteile Breche de Capitello duik je de diepte in 
om uit te komen op de grazige weiden van de 
Pianu de Campotile (1620m), waar overnacht 
wordt in/bij een herdershut. 

Wandeling: 10 km, 700m stijgen, 1000m dalen, 6,5 uur lopen. 

PROGRAMMADAG   4 
VAN CAMPOTILE NAAR COL 
DE VERGIO 
Programmaoverzicht 

Langzaam stijg je door de bergweiden naar het Lac de 
Nino, een geweldige plek om even te relaxen en je 
waterfles te vullen bij de frisse bron. Vanaf het 



verfrissende meer begint een klassieke graat wandeling op een hoogte van 1800m, die 
weer garant staat voor het nodige prachtige uitzicht. Bij de Bocca San Pedru duikt de 
GR20 het bos in om op 1400m hoogte de Gite d'Etape bij Col de Vergio te bereiken. 

Wandeling:  15 km, 600m stijgen, 800m dalen, 5 uur lopen. 

PROGRAMMADAG   5 

VAN COL DE VERGIO NAAR 
VALLONE 
Programmaoverzicht 
Al snel bereik je de oude herdershutten van Radule, goed verstopt 
tussen de rotsen. Vandaar gaat de route langs de Golo beek verder 
en klimt gestaag naar een spectaculaire graat onder de 2525m hoge 
Paglia Orba. De schitterend gelegen Refuge Ciuttolu di Mori 
(1990m) is de hoogstgelegen hut op het eiland. Na een verfrissing 
loop je door naar de Bocca di Foggiale om aan een heerlijke, maar 
supersteile, afdaling te beginnen, die eindigt bij de herdershutten 
van Vallone, op 1400m in een diepe vallei. 

Wandeling:   13 km, 850m stijgen, 900m dalen, 6,5 uur lopen. 

PROGRAMMADAG 6 
VAN VALLONE NAAR HAUT 
ASCO 
Programmaoverzicht 

Nadat door een zware storm in 2015 een deel van de 
beroemde Cirque de Solitude is weggeschoven, is de 
GR20 tussen Vallone en Ht Asco omgelegd over de 
flanken van de Monte Cinto, met 2706m de hoogste top 
van Corsica. De nieuwe wandeling kent minder geklauter 
en is minstens zo mooi. Wel stijg en daal je 400m meer!. 
Al snel na de start begint de schier oneindige klim naar 
de Pointe des Eboulis (2604m), net onder de top van 

Monte Cinto. De uitzichten hier zijn onwaarschijnlijk mooi. De afdaling aan de 
noordkant is pittig, steil en lang. Als je Ht.Asco, ooit een klein skigebiedje (vóór 



klimaatverandering) bereikt, ben je toe aan een biertje (of twee). 

Wandeling: 9 km, 1200m stijgen en dalen, ca. 9 uur lopen en klauteren. 

Stukken van de route zijn beveiligd met kabels. 

Bij slecht weer loop je in ca. 2 uur naar het dal en wordt door een shuttlebusje in 2 uur 
naar Haut-Asco gereden. Hier kan je dan eventueel de GR20 richting Vallone nog een 
stuk heen en weer lopen. Het busje kost 35 euro per persoon, ter plekke te betalen. 

PROGRAMMADAG 7 

VAN HAUT ASCO NAAR CALVI 
Programmaoverzicht 

De dag begint met een steile klim, recht omhoog naar 
Bocca di Stagnu (2010 m). Verder door het 
hooggebergte naar Lac de Muvrella, waar je kunt 
genieten van heerlijke uitzichten op de baai van Calvi. 
Een lange afdaling leid je, via de Refuge de Carrozza 
naar het gehucht Bonifatu, waar een busje wacht voor 
de laatste 20 kilometers naar het havenplaatsje Calvi. 

Wandeling: 10 km, 800m stijgen, 1400m dalen, 6 
uur lopen.

's Middags is er tijd om het volbrengen van de tocht te 
vieren met een frisse duik in zee en/of een welverdiend 
biertje op het terras. 

PROGRAMMADAG 8 
EINDE VAN HET ARRANGEMENT 
Na het ontbijt eindigt het arrangement. In de middag gereedmaken voor vertrek naar 
het vliegveld met het busje.  Op enkele routes is re een mogelijkheid om een extra lust 
te lopen. Dit zal ‘s morgens of ‘s avonds al, aangegeven worden.

 
 
Als je op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en 

conditie te beschikken. Hebt je speciale aandoeningen, dan is het 
zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een 
medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te CALVI



nemen. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan. 
NB. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of 
reisverzekering.  
Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter 
drinkwater per persoon mee in uw dagrugzak. Minimaal 35 liter, liefst groter i.v.m 
slaapzak en een matje.

EHBO 
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters,  
jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, 
zonnebril, ed.

Over de accommodaties

Tijdens deze trektocht overnacht je in een mix van accommodaties, afhankelijk van 
wat er voorhanden is. Over het algemeen gaat het om zeer eenvoudige 
onderkomens, zoals berghutten en herdershutten, waar je in je eigen slaapzak 
overnacht. Zeker in het hoogseizoen zijn deze te klein om alle wandelaars te 
herbergen. Dan krijg je een tent (inclusief slaapmatje), die je bij de hut kunt opzetten. 
Sanitaire voorzieningen zijn meestal 'basic', dwz geen douche, wel een kraantje, 
beek of meertje. Een aantal keren slaap je in een gite d'étape aan de weg. Hier is 
meestal iets meer comfort, bv. een douche. 
Houd er rekening mee dat de meeste onderkomens langs de GR veel eenvoudiger 
zijn dan hutten in de Alpen, het is een volledig andere categorie. 



Voor de nachten in Vizzavona en Calvi hebben we, als beloning voor al het afzien, 
gekozen voor een comfortabel hotel. Dit ligt in Calvi op een rustige plek 2 km van het 
drukke centrum en 800m van het strand.

Over de maaltijden

Het ontbijt is eenvoudig. Het avondeten bestaat uit 3 gangen en wordt elke avond 
(binnen de beperkingen van de afgelegen, eenvoudige accommodaties) prima 
verzorgd, door de beheerder van de hut.  
NB. door het ontbreken van koeling kan op enkele plaatsen geen vers voedsel (bv. 
vlees en eieren gebruikt worden). Het meeste vlees is dus gedroogd of gerookt. Voor 
vegetariërs kan de keuze beperkt zijn.

Het hotel in Vizzavona is iets heel anders, hier is een prima restaurant. En in Calvi, 
na het volbrengen van de GR20, kan je zelf een restaurant kiezen.

Voor onderweg krijg je een lunchpakket mee. Vaak bestaat dit uit een voedzame 
salade. Hiervoor dien je en tupperware bakje mee te nemen (ca. 1 liter). Verder 
een lepel, zakmes en waterflessen (die je kan vullen bij bronnetjes onderweg). Ook 
wordt aanbevolen om flink wat mueslirepen en dergelijke mee te nemen, omdat 
onderweg bijna niets te koop is. 
NB. in sommige hutten is het niet mogelijk voor zoveel gasten af te wassen. Hier eet 
u van plastic wegwerp servies. Dit vindt niemand leuk, maar er is in praktijk geen 
andere oplossing. Aan het eind van de zomer haalt de helikopter de rommel op. We 
adviseren een eigen bord, mok en bestek mee te nemen.

Inbegrepen
• alle overnachtingen
• alle ontbijten
• 6 diners
• 6 lunchpakketten 
• transfer Bonifatu - Calvi op dag 7
• bagagevervoer (1 stuks bagage p.p. van max 15 kg), behalve naar/van Petra 

Piana, Campotile en Vallone
• originele 1:60.000 overzichtskaart van de GR20  

Niet inbegrepen
• heen- en terugreis
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven
• verzekeringen

Over de activiteiten

De wandelingen over de GR20 zijn niet lang in aantal kilometers en ook de 
hoogteverschillen zijn niet altijd heel groot. De zwaarte zit hem bij een aantal etappes 



dan ook vooral in het lastige terrein, met flinke klauterstukken, soms geholpen door 
staalkabels. 

Naast een goede conditie, dien je klauteren leuk te vinden en ieder geval geen 
last te hebben van hoogtevrees. 

 
De Noordelijke variant van de GR20 is technisch lastiger dan de zuidelijke.  
Slecht weer kan hoog in de bergen ook op Corsica voorkomen. Dit maakt de 
wandelingen niet gemakkelijker. Heel soms is het weer zo slecht dat wordt afgeraden 
de wandeling naar de volgende overnachtingsplek te doen. In overleg met de lokale 
agent wordt er dan naar een oplossing gezocht, waarvoor mogelijk een bijdrage in de 
kosten wordt gevraagd. 
In de zomermaanden kan de warmte een verzwarende factor zijn en onweer een 
serieus probleem. Vroeg starten is dan een vereiste.  
 
De hoofdbagage wordt gedeeltelijk vervoerd. Hiervoor dien je een weekendtas 
mee te nemen (max gewicht 15 kg per persoon). Een betere oplossing is een 
transporthoes kopen bij b.v bever/ANWB. Alles in je rugzak stoppen en je rugzak op 
schiphol inchecken in deze transportzak. Bij aankomst bij Vizzavona alle extra 
kleding , eten (reepjes) etc in deze transporthoes te doen en die mee te geven in het 
busje. Slotje en naamkaartje erop en klaar!

Op 4 overnachtingsplaatsen kan het bagagebusje komen (Vizzavona, Col de Vergio, 
Haut Asco en Calvi). Op de andere 3 plekken niet. Dat betekent dat je voor de 
wandeldagen een rugzak nodig hebt die groot genoeg is om de gewone zaken (eten, 
drinken, regenkleding) in te stoppen, plus een slaapzak en matje, wat toiletspullen en 
schone kleren voor de nacht. Omdat de GR20 zo goed gemarkeerd is, is de 
beschrijving niet heel uitgebreid; op een groot deel van de wandelingen heb je de 
beschrijving niet echt nodig. 


