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Expeditie Corsica GR20 Trekking 2018

Omschrijving Een 8 daagse reis waarvan 6-dagen trekken over de GR20, dwars over Corsica 
van Noord naar Zuid

Reisgegevens Van 19 t/m 26 juni 2018

Deelnemers 1 team van max 12 personen.

Instapnivo/eis 2 daagse Egmond ( 2 x 21 km) met rugzak 27 + 28 januari 2018. 
Geen bergsport of klimervaring vereist. GEEN last van hoogte vrees! 
Goede basisconditie (meerdere dagen aaneengesloten 6 tot 8 uur kunnen 
wandelen met rugzak van ongeveer 12 kg).

Prijs € 995,- 
Exclusief: 
- Vliegreis, indicatie kosten €100,- 
- Overige maaltijden 
- Persoonlijke uitgaven 
- Verzekeringen 

Inclusief:  
- alle overnachtingen 
- alle ontbijten 
- 6 x diner 
- 6 x lunchpakket 
- alle transfers 
- bagagevervoer (1 stuk bagage p.p. van max 15 kg), behalve naar/van Petra 

Piana, Campotile en Vallone, daar kan de bus niet komen.  
- originele 1:60.000 overzichtskaart van de GR20 
- Mogelijkheid om duffel en stokken te lenen van H & A. 
- Aanschaf van spullen met 25% korting bij VAUDE. 

Een groepsboeking voor de Vliegreis is een mogelijkheid en wordt nader 
toegelicht bij de 2 daagse.

Programma / 
Voorlichting

Presentatie van het programma, zie overige pagina’s Corsica op de site. 

Inschrijving 
Expeditie

Vanaf  1 oktober 2017 via: 
Inschrijving Corsica 2018-Expedities

Datum 
in-test/loting

Direct na de wandel 2 daagse, worden de beschikbare plaatsen voor dit team 
vastgesteld. 
Degene die in 2018 niet meekunnen, komen op de reservelijst te staan. Schuif 
je niet in vanaf de reservelijst, dan heb je een gegarandeerde plaats in 2019, 
mits deze expeditie dan wordt georganiseerd. 
PS: Degene die overweegt om zelf B/C schoenen aan te schaffen, kan deze 
schoenen met korting aanschaffen. Nadere info krijg je.

 

http://WWW.Hiking-Adventures.nl
https://www.hiking-adventures.nl/corsica-inschrijven/


Trainingen Trainingsdagen hebben een verplicht karakter. 
27 en 28 januari 2018 in Egmond Binnen 
26 en 27 mei 2018 in Maastricht 
M.b.t. de locaties van de trainingdag (door het hele land), de soorten 
trainingen en bijzonderheden: klik op de betreffende datum.

Uitrusting Uitrustingslijst GR Trekking

Vervoer Zelf een vliegticket boeken ? Vertrek vanaf Schiphol. Advies over het boeken 
van de reis volgt bij de eerste training. 

Algemene info www.hiking-adventures.nl 

Bijzonderheid Indien je niet aanwezig kan zijn bij een training overleg dan met Rob Bouman 
gsm: 06-80169738

https://www.hiking-adventures.nl/corsica-trainingen/
https://www.hiking-adventures.nl/corsica-trainingen/
https://www.hiking-adventures.nl/corsica-uitrustingslijst/
http://www.hiking-adventures.nl

