
 

Kalliolan kansalaisopisto 

KAUNEUDEN SAARI KORSIKA 2.-9.9.2023 

 
Opintomatka Korsikalle, jota myös kauneuden saareksi kutsutaan. Matkalla tutustumme Korsikan 
monivaiheiseen historiaan ja nykypäivää ja muistelemme Napoleon Bonapartea. Oppaana matkalla toimii FT 
Liisa Väisänen. 
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
02.09. lauantai Bastia 
 Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 
Klo 13:30 Lähtö Lufthansan lennolla Frankfurtiin, jonne saapuminen klo 15:05 paikallista aikaa. 
Klo 16:15 Jatkolento Lufthansalla Korsikan Bastiaan, jonne saapuminen klo 17:50. Liisa Väisänen on 1
 ryhmää vastassa Bastian lentoasemalla. Bussikuljetus Bastian hotelliin, jossa majoitumme  
 kaksi yötä.  
 
 Hotelli Port Toga ***, Bastia (paikallinen luokitus) 

     
 Hotelli sijaitsee Bastian keskustassa, lähellä satamaa. Hotellissa on aamiaishuone. Hotellissa 
 on 40 huonetta, joissa on kylpyhuone (kylpyamme tai suihku), hiustenkuivain, ilmastointi, tv, 
 talletus, minibaari, marmori- tai laattalattia, ilmainen wifi. http://www.hotel-port-toga.com/en/ 
 

 Majoittumisen jälkeen nautimme illallisen. 
 
03.09. sunnuntai Corte – Castagniccia – Marianan arkeologinen alue - Bastia 
 Aamiaisen jälkeen suuntaamme Korsikan historialliseen pääkaupunkiin Corteen. Täällä 
 näemme muun muassa kaupungin linnoituksen ja kansallispalatsin. Vierailemme Korsikan 
 antropologisessa museossa. Lounaan nautittuamme ajamme Castagniccian 
 kastanjapuualueen kautta tutustumaan Marianan arkeologiseen alueeseen ja sieltä takaisin 
 Bastiaan. Bastiassa alkuillasta kaupunkikierros, jonka aikana näemme mm. genovalaisten 
 linnoituksen ja vanhan sataman alueet. 
 
04.09. maanantai Cateri – Pigna - Calvi 
 Aamiainen. Jätämme Bastian taaksemme ja jatkamme matkaa La Balagnen kautta Calviin. La 
 Balagnen alue on oliivi- ja viinituotantoaluetta. Vierailemme alueen vanhassa kaupungissa 
 Caterissa ja sen barokkikirkossa. Kukkulan päällä sijaitseva keskiaikainen kaupunki on 
 huikaiseva. Piipahdamme myös Korsikan käsityötaidon säilyttäneessä kylässä Pignassa. Sieltä 
 jatkamme matkaamme kohden Calvia, jossa lounastamme. Iltapäivällä käymme Johannes 
 Kastajalle omistetussa katedraalissa. Majoittuminen Calvissa. 
 
 Hotelli Revellata ***, Calvi (paikallinen luokitus) 

      
 Hotelli sijaitsee 1 km Calvin katedraalista ja 450 m päässä satamasta. Hotellissa on 
 aamiaishuone ja baari, ulkouima-allas, kuntosali, sauna ja sisäuima-allas. Huoneissa on  
 kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv, kokolattiamatot. 
 https://www.hotelrevellata.com/ 



 

05.09. tiistai Piana - Ajaccio 
 Aamiainen. Ajamme Pianan kautta Ajaccioon, Napoleonin synnyinkaupunkiin. Ajaccio on 
 Korsikan suurin kaupunki n. 60 000 asukkaallaan. Kaupungin edustalla levittäytyy Ajaccionlahti 
 purje- ja moottoriveneineen. Tutustumme pastellinväristen talojen Ajaccioon kävelykierroksella 
 ja vierailemme Napoleonin kotimuseossa. Lounas päivä aikana. Majoittuminen Ajacciossa 
 yhdeksi yöksi. 
 
 Hotelli Napoléon ***, Ajaccio (paikallinen luokitus) 

     
 Hotelli sijaitsee Ajaccion keskustassa, lähellä nähtävyyksiä ja rantoja.  Hotellissa on 
 aamiaishuone ja baari. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv, 
 ilmainen wifi. https://en.hotel-napoleon-ajaccio.fr/ 
 
 
06.09. keskiviikko Porto Vecchio 
 Aamiainen. Suuntaamme Ajacciosta etelään Porto Vecchioon, jossa nautimme lounaan ja  
 majoitumme kolmeksi yöksi. Hurmaavaan Porto Vecchion vanhaan kaupunkiin tutustumme 
 jalkaisin. Näemme muun muassa genovalaisten linnoitukset 1500-luvulta. Kaupungin suositulla 
 Tasavallanaukiolla sijaitsee kaunis Pyhän Johannes Kastajan kirkko, jossa myös vierailemme. 
 
 Hotelli Costa Salina ***, Porto Vecchio (paikallinen luokitus) 

     
 Hotelli sijaitsee Porto Vecchion lahdella ja kaupungin historialliseen osaan on 15 minuutin 
 kävelymatka. Hotellissa on ravintola, baari, ulkouima-allas. Huoneissa on kylpyhuone, 
 hiustenkuivain, ilmastointi, tv, minibaari, ilmainen wifi. https://www.hotelcostasalina.com/ 
 
 

07.09. torstai Bavellan kukkula – Alta Rocca -museo 
 Aamupalan jälkeen ajamme Bavellan kukkulalle 1240 metrin korkeuteen. Huikeita 
 maisemia ihailtuamme suuntaamme lounaalle Levien pieneen vuoristokylään. Kaupungissa 
 sijaitsee Alta Rocca -museo ja siellä tutustumme Korsikan historiaan aina esihistorialliselta 
 ajasta keskiaikaan. Museon kokoelmat kertovat nimenomaan tavallisen ihmisen arjesta ja 
 elämästä. Palaamme vierailun jälkeen Porto Vecchioon. 
 
 

08.09. perjantai Bonifacio 
 Aamiainen.  Tänään teemme retken saaren eteläkärkeen Bonifacioon, jota monet kutsuvat 
 Euroopan kauneimmaksi kaupungiksi, eivätkä syyttä. Kolmen tuhannen asukkaan Bonifacio on 
 yksi Korsikan vanhimmista kaupungeista. Se on rakennettu jyrkkien kallioiden reunalle ja 
 näyttää kuin talot roikkuisivat lähes meren päällä. Tutustumme kaupunkiin kävelykierroksella. 
 Aikaa jää omakustanteiseen lounaaseen ennen paluuta Porto Vecchioon. 
 
 

09.09. lauantai Aléria 
 Aamiainen. Ajamme saaren itäreunaa pitkin pohjoisessa sijaitsevalle Bastian lentokentälle. 
 Ajoreitti kulkee Alérian kautta, jossa tutustumme Rooman arkeologiseen alueeseen. 
 Käymme Jerome-Carpocino museossa, jossa on esillä esineitä etruskeilta, kreikkalaisilta, 
 karthagolaisilta ja roomalaisilta. Nautimme lounaan ennen ajoa Bastian lentoasemalle. 
Klo 18:35 Lähtö Lufthansan lennolla Müncheniin, jonne saavutaan klo 20:15. 
Klo 21:50 Jatkolento Lufthansalla ja saapuminen Helsinkiin klo 01:15 ( 10.9.) 
 
 
 
 
 
 



 

Hinta vähintään 20 henkilöä 
 2465 €/hlö/2h huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 455 €. 
 
Hintaan sisältyy 

- Lufthansan lennot Helsinki – Frankfurt – Bastia – München – Helsinki turistiluokassa 
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
- 7 yön majoitus kiertomatkahotelleissa 
- lentokenttäkuljetukset ja retket matkaohjelman mukaisesti 
- sisäänpääsymaksut: Corten antropologinen museo, Marianan arkiologinen alue, Napoleonin 

kotimuseo, Alta Rocca-museo, Jarome-Carpocino museo 
- 7 mannermaista buffetaamiaista (ei sisällä lämpimiä ruokia), 1 illallinen ja 6 lounasta 

sisältäen lasi viiniä, vesi ja kahvi/tee 
- suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen 
- kaupunkiverot ja muut paikalliset verot, lentokenttäverot ja arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly 

- muut ateriat ja juomat kuin hintaa sisältyy kohdassa mainittu 
- Ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista mahdollisesti veloitettavat lisämaksut  
- juomarahat 
- matkavakuutus **suositellaan** 

 
 
 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata ja 
tiukkaa erityisruokavaliota noudattaville tarjolla oleva valikoima on rajallinen. 
 
 
Opintomatka on osa Kalliolan kansalaisopiston kurssitarjontaa, joten Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
antaa osallistujien yhteystiedot Kalliolan kansalaisopistolle. 
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