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De afdeling foto-toerisme van de Kunstkring is blij jullie een nieuwe reisorganisatie voor te stellen: 
   

Trip naar Corsica van 5 tot 12 mei 2018 (Hemelvaartverlof) 
 

Het dorp is gelegen aan de oostkust van Corsica, 39 km ten zuiden van Bastia. Tussen de zee en de bergen 

van Castagniccia, ligt “het Dorp van Isles“ een echt oord van vrede en schoonheid van 26 ha met 

palmbomen, dennen en meerdere andere soorten,... afgeboord door een strand van fijn zand. Het beschikt 

over talrijke faciliteiten voor vrije tijd en is een voortreffelijk uitgangspunt om het noorden van Corsica te 

ontdekken. 
 

 

Meer informatie op  http://www.touristravacances.com/village-vacances-corse-taglio.html 
 

Gedurende het verblijf hebben wij twee halve dagen en een volledige dag voorzien voor het ontdekken van 

Corsica. Het is dus mogelijk om te profiteren van de voordelen van dit dorp en eveneens om dit wonderlijke 

land te ontdekken. Voor de liefhebbers is er mogelijkheid om zich in te schrijven voor extra excursies.  

Een andere optie is de verlenging van het verblijf van een week! 
 

Excursies inbegrepen in de prijs (onder voorbehoud): 
 

Cap Corse: Verloren dorpen, ruikende maquis, ruige kustlijn. Een wild gebied… men ontdekt er 3/4 van de beroemde 

“Tours génoises”: door hen was het mogelijk om de bevolking te waarschuwen in geval van vijandelijke aanvallen. 

Bewondering voor de meerdere perspectieven op de meanderende kust. In dit traject zijn talrijke ‘foto-stops’ in leuk 

kleine stadjes voorzien: Pino en vissersdorpen zoals Nonza en Erba Longa... 
 

Bastia (1/2 dag): vrij bezoek van de stad met zijn haven en zijn steile steegjes, van de ‘hoogstad’ met zijn burcht en 

zijn opmerkelijk uitzichten, zijn nieuwe wijken rond Sint-Nicolaas. Bastia wordt een stad van veelvoudige te ontdekken 

aspecten. 
 

Saint-Florent (1/2 dag): deze enige en beschermde plaats onthult hier en daar verlaten kreken en stranden van wit 

zand: Lotu, Saleccia of Malfacco. Saint-Florent verwacht jullie: je ontdekt er de burcht, de kathedraal van Nebbiu en 

zijn prachtige jachthaven. Binnen de citadel werden rond de Torriore huizen en ook een kerk gebouwd. Onderweg 

kans voor een wijnproeverij in de kelder “Patrimonio”. 
 

Animatie voorzien elke dag en avond 
 

In optie (meerprijs), ter plaatse te reserveren: bezoek aan Ajaccio, Corte, …. 

Prijs (met de 3 excursies): 

Leden Kunstkring en familie: € 795 per persoon. 

Niet-leden: € 845 per persoon.  

http://www.touristravacances.com/village-vacances-corse-taglio.html
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De prijs is inclusief: 
 

 Vlucht Brussel (Charleroi) - Bastia / Bastia - Brussel (Charleroi) met Air Corsica  

 De luchthavenbelastingen, de lokale belastingen en btw. 

 Luchthaventransfers per bus naar het hotel en terug 

 Een welkomstcocktail 

 Verblijf in bungalows. 

 Vol pensioen in het hotel - Dranken tijdens de maaltijden (wijn en water)  

 Dagelijks en ook ‘s avonds animaties (in het Frans) door de ploeg Club 3000; Zij zorgen voor een compleet 

programma: wandelingen, kookcursus, etc. …  

 3 excursies 

 Beschikbaarheid van een baby-kit.  

 
  

Deze prijs omvat niet: 

 

 Verzekeringen 

 Persoonlijke uitgaven, tips, transport van en naar Charleroi Airport, facultatieve excursies ter plaatse, 

eventueel meerprijs kerosine. 

 Meerprijs éénpersoonskamer: € 80. (Zéér beperkt aantal, onder voorbehoud)  
 Verblijf van een extra week met vol pensioen: + € 320 (terugreis op 19 mei) 

 

Kortingen: 

 

 Kind:  -1 jaar: gratis / -2 jaar: € 135 / -3 jaar: € 470 - neem contact 

 

 Kind boven de 12 jaar en volwassenen in 3e of 4 e bed: - € 30 per week.  
 

Formaliteiten: 
 

 Voor Belgische onderdanen is de identiteitskaart voldoende. 

 Voor niet-Belgische onderdanen is de identiteitskaart van het land (lidstaten van de EG) van oorsprong, (niet 

de Belgische verblijfskaart) of een geldig paspoort verplicht. 
  

Een fotowedstrijd wordt gehouden op de activiteiten van het verblijf. 
 

De reis is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van ieder, de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld in geval van ongeval. 
 

Inschrijvingen worden aanvaard tot en met 10/1/2018 of vol boeking i.v.m. de vluchten en/of het hotel. 

Wij adviseren jullie om zo snel mogelijk in te schrijven! 
Als het aantal deelnemers onvoldoende is, behouden wij het recht om de organisatie te annuleren.  
  

Indien geïnteresseerd, neem contact op met Stanly SIMON en Michel VAN CRIEKINGEN via e-mail en stort 

onmiddellijk de boeking/bedrag (€ 400 pp) op rekeningnummer BE25 001-5720484-82. 
 

 

 

 
Aandacht: 

Betaling van een voorschot van € 400 per persoon op rekening BE25 001 5720484 82 van de afdeling foto-toerisme 

vóór 11/01/2018. 

Het saldo wordt betaald vóór 1 maart 2018. 
 

De organisator van de reis is: TOURISTRA. Zie www.touristravacances.com 
  

 

  

mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
mailto:michel.stan71@gmail.com
http://www.touristravacances.com/
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Nodige informatie in geval van inschrijving: 
 

Naam:  Voornaam: 
 

Bureel: privé: 
 

Aantal volwassenen...  Aantal kinderen (+ geboortedatum) ... 
 

Lid van Kunstkring: Ja – Nee 
 

Bijbetaling éénpersoonskamer:  

 

Verblijf van 1 of 2 weken (+ €320): ……………… 
 

Na de bevestiging hebben we een kopij nodig van de ID-kaart van alle deelnemers. 
  

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk in geval van opzegging, ongeval of ziekte.  

Het is aanbevolen om, na controle van eigen verzekering, indien nodig dus een familiale of particuliere verzekering af 

te sluiten. 

 

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van geschil of ongeval tijdens de reis en verblijf. 

 

Datum: 

 
 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

Terugsturen per e-mail naar phototourisme@cae-kkk.be EN Stanly.Simon@bnpparisbafortis.com 
 

Bijkomende inlichtingen: 

 02285648 of 0485/744405 (Stan) 
0496/599065 (Michel) 
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