
Oplev KORSIKA…………. på cykel ! 
Korsika: ”Middelhavets perle” 

Det er ikke uden grund at den kaldes det, for der findes næsten alle former for 

terræn og natur rundt på denne utrolig smukke franske ø.  

Ikke mindst bjergene, vinmarkerne, markien, de utrolig flotte strande, den 

charmerende byggestil overalt på øen, især i de små Korsikanske bjergbyer der 

klamrer sig til bjergsiderne, samt duftene af alverdens krydderier.  

Med 50 bjergtoppe over 2000 m. o.h. og øens højeste bjerg Mt. Cinto, der med sine 

2706 m. over havet ligger omkranset af et utal af høje tinder og dybe slugter, kan 

man opleve øens utroligt smukke natur og fantastiske klima på næsten alle måder. 

Bortset fra bare det at nyde Korsika er det meget populært at vandre – dykke – klatre – og ikke mindst cykle. 

Kunne DU fristes til at komme ned og opleve et af Europas flotteste cykelområder, er det bare at sige til. 

Denne utrolig smukke cykel oplevelse kan gøres på mange måder, hvad angår længder og niveau af ruterne.  

Det er dog bjerge og derfor vil det også kræve at man bare har lidt i benene at ”træde med.” 

Ruternes længde og hårdhed vil typisk ligge på ca. 50-100 km. og 1000-2000 højde meter, 

men kan helt tilpasses alt efter deltagernes niveau, som gerne deles i flere mindre grupper, 

så man følges med nogle på ca. samme niveau. 

Vi flyver til Bastia på ca. 2,20 time. Enten køres vores cykler derned i en stor kassevogn, eller 

vi tager dem med i flyet. Det kommer helt an på gruppens størrelse. 

Vi kan være op til ca. 30 deltagere inklusive guider og chauffører, men mindre kan også gøre 

det.  Evt. Grupperabat: Hvis der f.eks. er 13 deltagere er nr. 13 gratis, til fordeling (-: 

Og ved 24 deltagere er nr. 23 + 24 gratis 

Vi kan vælge at bo fast på samme hotel hele ugen og køre forskellige cykelruter derfra, eller 

køre og opleve Korsika fra hotel til hotel. Bagagen transporteres i vores egen bil. Turen er 

med halvpension på hotellerne som har en helt igennem fin standard. 

Vores chauffør handler mad og drikke ind til frokosten som vi nyder i naturen undervejs på 

cykelruterne. Koldt kildevand findes der overalt på øen, så vand mangler vi aldrig. 

Nu er det jo ikke en træningslejr, så der er selvfølgelig tid til både café, foto stop og hygge 

undervejs, samt lidt socialt samvær efter dagens strabadser, f.eks. ved poolen, på stranden 

eller en lille tur i baren? 

Vejene er af en forbavsende god kvalitet, (næsten uden trafik) og stigningsprocenterne er 

overkommelige med typisk op til 8-9 % for det meste, og i kortere perioder kommer de over 

10 %, dog kan vi da godt finde lidt %’er der er højere hvis det skulle ønskes. 

Kort sagt kan vi skræddersy en tur der passer lige til en større gruppe eller 

samle en ”flok” og tilpasse turen mest muligt efter deltagernes niveau. 

Skulle alt dette have vakt din nysgerrighed så kontakt mig og jeg formidler 

det hele med Ruby Rejser som står for det hele omkring rejsen. 

   

Finn Postma  40819512  eller postma@mail.dk 


