
Klim-wandelreis Corsica, oktober 2015.                         
 
  
 
Met 16 mensen van de 50 Plus vertrokken we half oktober naar Corsica. 
We hadden op camping E Canicce bij het dorp Ponte Leccia enkele 
kampeerplaatsen, stacaravans en een huisje besproken.  
  
We hadden geluk met het weer, iedere dag zon met een gemiddelde 
middagtemperatuur van 22 graden. De avonden en nachten waren wel 
behoorlijk koud.  
 
Het doel van deze reis was dat een ieder kon deelnemen aan wandeltochten, het ontdekken van 
nieuwe klimgebiedjes, klettersteigen en het bezoeken van diverse toeristische en culturele 
bijzonderheden.  
 

Op Carte du monde des sites déscalade hadden we gezien dat er op Corsica 
veel klimgebieden zijn.  Op 6 daarvan hebben we geklommen in de regio 
Corte op verschillende gesteente, van kalksteen tot graniet. Elke keer 
moesten we onze klimstijl aanpassen aan het gesteente en de gradaties.   
 
Er zijn diverse lange wandelingen gemaakt. Het jaargetijde zorgde ervoor 
dat de omgeving zich van zijn mooiste kant liet zien met de meest 
prachtige herfstkleuren.  
 
Ook waren er rustige dagen bij waarbij enkelen gebruik maakten van het 
gezellige treintje dat kris kras over het eiland door de bergen en langs 
prachtige stranden rijdt en de grote steden Bastia en Ajaccio aandoet. In 

Ajaccio slenterden we dan wat door de prachtig gelegen straten en gingen langs bij het geboortehuis 
van Napoleon om vervolgens te lunchen op zonnige terras aan de zeekant.  
 
Aan het eind van de dag werd er een vuur gemaakt en kon ieder aanschuiven om met een 
welverdiend biertje of een goed glas wijn bij te komen van de inspanningen van de dag.  
 
‘s Avonds na het eten bespraken we, onder het genot van een kop koffie of een glas wijn, de 
ervaringen van die dag en de plannen voor de volgende dag. Elke avond vormende zich nieuwe 
groepjes van klimmers, kletteraars of wandelaars, waar iedereen zich kon aansluiten. Dat resulteerde 
meestal in 2 of 3 groepjes die de volgende dag dan voor dag en dauw bepakt en wel vertrokken.  
 
Het was fijne kennismaking met een zonnig Corsica, maar het was ook goede start van een nieuwe 
activiteit van de klimcommissie van 50 Plus: een klim-wandelweek in een zonnig gebied. 
  



 
 

 
  



 
 

 


