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Verslagen  >  Lentetocht op Corsica

Lentetocht op Corsica

Langs de Mare e Monti Nord

Corsica in de maand maart: aan de kust is het al volop lente maar in het binnenland heerst koning

winter. Gelukkig biedt het eiland naast de GR 20 tal van andere meerdaagse wandelmogelijkheden.

Aanvankelijk was het onze bedoeling om een van de drie ‘Mare a Mare’ te volgen, routes die het

eiland van oost naar west doorkruisen, maar de hevige sneeuwval van de afgelopen winter zou een

dergelijke tocht te sterk bemoeilijken. Op de koop toe werd Corsica enkele dagen voor onze afreis

nog getroffen door een hevige sneeuwstorm. 

Ons oog viel uiteindelijk op de Mare e Monti Nord, een pad dat het noordwesten van Corsica

doorkruist en in tien etappes Calenzana met Cargèse verbindt. We besloten het pad als leidraad te

gebruiken en wat ruimte te laten om te variëren.

Verslag van kenneth, 01 april 2010.

Dag 1: donderdag 11 maart

Even voor 7u ‘s ochtends nemen we in Gent-Sint-Pieters de trein richting Charleroi-Zuid. Daar brengt een bus ons
vrij snel tot bij de luchthaven. Het is er rustig en het inchecken verloopt vlot. Op een bijzonder turbulente landing
na verloopt de vlucht vlekkeloos.

Anneleen knoopt in de lucht een gesprek aan met haar buurvrouw, een vrouw uit Namen die naar Corsica is
uitgeweken. Ze vertelt ons dat de landing op de luchthaven van Figari vrijwel altijd met hevige turbulentie gepaard
gaat vanwege de nooit aflatende wind. Het is niet uitzonderlijk dat vliegtuigen om veiligheidsredenen moeten
uitwijken naar de luchthaven van Ajaccio. De buurvrouw blijkt een sympathieke dame en stelt ons een lift voor naar
Porto-Vecchio, iets waar wij graag op in gaan. Dat bespaart ons meteen een extra kost voor de flybus. De Naamse
blijkt een erg sportieve chauffeur en in een mum van tijd staan we in Porto-Vecchio, waar we wat rondstruinen
alvorens op de bus richting Ajaccio te springen. Ook de buschauffeur blijkt allerminst een bange wezel. We vliegen
door het Corsicaanse zuiden en banen ons vervolgens een weg door een magisch sneeuwlandschap. De sneeuwstorm
van een paar dagen geleden laat hier duidelijk zijn sporen na, met een dertig cm dikke sneeuwlaag op een hoogte
van zo’n 700 meter. We hopen dat de sneeuw onze wandelplannen niet al te veel zal dwarsbomen.

Na een rit van zo’n vier uur arriveren we rond 18 uur, midden in de avondspits, in Ajaccio. We zetten meteen koers
naar Hôtel du Palais, waar ik van tevoren een kamer heb geboekt. We laten onze bagage achter in de kamer en gaan
vervolgens de stad in op zoek naar een gasbidonnetje. Maar geen van de supermarkten blijkt een bidonnetje te
hebben dat ik eigenlijk wilde, namelijk eentje mét schroef. In de plaats daarvan moeten we het stellen met drie
bidonnetjes zonder zichtbare opening. We wagen het erop en hopen dat het ons kan helpen. We kopen nog wat
brood en beleg en gaan vervolgens eten in restaurant ‘Da Mamma’. De pasta met Corsicaanse worst en kaas
(‘brocciu’) smaakt heerlijk. Anneleen vindt haar gading in een klassieke ‘Arrabiata’.

Na de maaltijd kruipen we ons bed in. Morgen wacht opnieuw een busreis richting Evisa, het vertrekpunt van de
tocht.

Dag 2: vrijdag 12 maart

Vertrek wandeling: Marignana
Eindpunt: Ota

We staan op om half 7 en stappen zowat een uurtje later op de bus naar Evisa. Het is nog vrij miezerig, maar
normaal gezien zou het de volgende dagen stilaan beter moeten worden. De buschauffeur is afkomstig uit de Franse
Alpen en blijkt een sympathieke peer. Vroeger organiseerde hij in zijn heimat allerlei buitenactiviteiten maar nu
woont hij in Ajaccio. Over de reden van zijn verhuis liet hij niets los.

Omdat we de eerste toeristen zijn, geeft de chauffeur de hele rit toeristische informatie. Halfweg de rit, in het
dorpje Vico, laat hij ons zelfs even uitstappen voor een koffie in een authentiek dorpscafé. We vertellen hem over
onze plannen, maar hij raadt ons ten stelligste af om vanuit Evisa het pad naar Ota te volgen. Dit pad loopt immers
langs de rotsen steil omlaag in een ‘gorge’. Volgens hem is er een groot risico om op de glibberige rotsen uit te
glijden. Omdat hij toch over enige ervaring beschikt, besluiten we zijn advies niet in de wind te slaan en onze
planning voor vandaag aan te passen. We rijden nog een stukje met hem mee tot in het dorpje Marignana en
nemen daar te voet de autoweg richting Ota. Gelukkig rijdt hier nagenoeg geen kat en is het landschap zeer

Beschrijving
Het noordwesten van Corsica, met als centrale
plek de Golf van Porto.

Geschatte totale afstand
Dagetappes variërend van 4 tot 8 uur stappen.

Kaarten
Topogids ‘Corse, entre Mer et Montagne’
IGN wandelkaarten schaal 1:25.000, nrs. 4149,
4150 en 4151

GPS coordinaten vertrekpunt
42.2581778 (lat), 8.7461334 (lng)

Deelnemers
Kenneth Gijsel en Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 12 maart tot 19 maart 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.

NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM

Kaartgegevens ©2011 Google -

 

Wie bent u?

Aanmelden | Registreren

http://picasaweb.google.com/kennethgijsel/Maart2010Corsica#
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/lentetocht_op_corsica/
http://www.hiking-info.net/member/214/
http://www.hiking-info.net/
http://www.hiking-info.net/knowhow/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/forum/
http://www.hiking-info.net/forum/member/signin/
http://www.hiking-info.net/forum/member/register/


indrukwekkend. We zijn toch wel verrast door de alpiene aanblik van de bergen, die behoorlijk piekig uit de hoek
komen. De sneeuw op de flanken geeft het geheel natuurlijk een extra bergachtig karakter. Na een paar kilometer
stappen zien we rechts van ons de diepte van de ‘Gorge de Spelunca’, een imposante kloof met bijna loodrechte
roodoranje wanden. Mochten we onze oorspronkelijke plannen gevolgd hebben, dan liepen we nu helemaal beneden
in plaats van hier boven.

Wanneer we Ota in het vizier krijgen, besluiten we de autoweg te verlaten en een ‘doorsteek’ te proberen langs een
pad, of toch iets dat op de kaart als pad staat aangeduid. We worstelen ons door het struikgewas en bereiken
uiteindelijk niet zonder moeite de ‘Ponte Vecchiu’ van Ota. Hier komen we op de ‘Tra Mare e Monti’ terecht, het
langeafstandspad dat we de volgende dagen zullen volgen. Het pad is oranje gemarkeerd en loopt in tien dagen van
Calenzana naar Cargèse (of omgekeerd). Wij pikken hier dus in. We houden een pauze aan de brug en zetten
vervolgens koers naar Ota. Na een korte klim bereiken we de eerste huisjes. Boven Ota doemt de imposante rots van
de Capu d’Ota (890m) op. Maar het meest indrukwekkend zijn de Capu d’Orto (1294m) en de vlakbij gelegen pieken
van de Tre Signore.

In Ota bevinden zich twee gîtes d‘étape, ‘Chez Félix’ en ‘Chez Marie’. In de eerste drinken we een deugddoende
koffie. Het terras biedt een schitterend uitzicht op de vallei en de omliggende bergen. Omdat we de volgende
dagen hoe dan ook wild zullen kamperen – de meeste gîtes openen pas in april – lijkt een bed in een slaapzaal ons
wel een mooi vooruitzicht, zeker wanneer we zoals nu de enige gasten zijn. We laten het avondmaal in de gîte aan
ons voorbij gaan en gaan voor ons eigen potje. Jammer genoeg draaien de gasbidonnetjes uit op één grote
teleurstelling. Het blijken verdorie ‘cartouches’ te zijn: slechts éénmaal te gebruiken en bovendien niet compatibel
met mijn brander. Een ultieme poging om de boel aan de praat te krijgen levert geen resultaat op: in nog geen vijf
seconden baant al het gas zich een weg naar buiten. De droogvoeding zal de komende dagen enkel mijn rug
teisteren… Gelukkig is er in Ota een kleine ‘épicerie’ waar we brood en toespijs kunnen kopen.

Omdat we nog wat energie over hebben, gaan we voor het avondeten nog op pad voor een avondwandeling. We
volgen een tijdlang het pad dat zich vanuit Ota langs de rotsen een weg baant naar de rivier de Lonca, grofweg in
noordoostelijke richting. De avondzon doet nu de rotsen in al hun rode glorie schitteren. Waar het pad afbuigt naar
het noorden krijgen we een mooi zicht op de rotsen van de Capu Casconi (1091m), waarna we stilaan op onze
stappen terugkeren.

Dag 3: zaterdag 13 maart

Vertrekpunt: Ota
Eindpunt: Serriera

We worden deze ochtend gewekt door de zon, die doorheen de luiken van de gîte priemt. De weersverbetering zet
zich zoals verwacht dus door. We ontbijten binnen in de gîte en vertrekken rond een uur of 9 op pad. We volgen een
leuk kronkelend paadje dat afwisselend omhoog en omlaag loopt. Links van ons schittert de stoere top van de Capu
d’Orto in de ochtendzon. Na een klein uurtje krijgen we voor het eerst zicht op de Golf van Porto.

Bij de samenvloeiing van de rivieren Enova en Vitrone begint het feller bergop te gaan. We banen ons een weg
omhoog langs de rode rotsen onder de berg Pedua. Achter ons krijgen we een steeds weidser uitzicht over de golf
van Porto, met z’n vele baaien en uit zee oprijzende rotsen. Op een hoogte van 700 meter krijgen we voor het eerst
wat sneeuw onder de voeten. We klimmen nog een 200 meter hoger en zakken ter hoogte van de Capu San Petru
toch een twintigtal cm in de sneeuw. Hierdoor raken we zelfs even het spoor bijster. De top biedt een mooi uitzicht
op de besneeuwde bergtoppen ten oosten van ons.

Aan een oude kastanjedrogerij krijgen we het gezelschap van een jachthond, die niet alleen enorm stinkt maar ook
uitgerust is met een irritant belletje. Na een tijdje komt een tweede hond, eveneens met belletje, zich bij zijn
soortgenoot voegen. De hele afdaling lang worden we zo op sleeptouw genomen door twee honden. Wanneer we
denken dat ze eindelijk het hazenpad hebben gekozen, horen we opnieuw hun belletje en even later lopen ze
alweer dartel tussen onze benen. En zo gaat dat een keer of twintig… Uiteindelijk ben ik het beu en jaag ik ze met
veel machtsvertoon weg. De ene hond heeft het begrepen maar de andere blijft aandringen, al waagt ie zich niet
meer zo dicht als voorheen. We hebben nu een grindweg bereikt en houden hier een zalige pauze in de zon.
Eindelijk rust !

In Serriera drinken we op het terras van het dorpscafé een drankje. De uitbaatster vertelt ons dat de gîte wegens
renovatiewerken niet open is (wat we eigenlijk al wisten), maar verzekert ons dat we ons tentje overal kunnen
zetten waar we maar willen (officieel is wild kamperen op Corsica verboden). Aan de oostelijke rand van het dorp
vinden we aan de rivier Santa Maria een prachtige plek: een frisgroen grasperk dat mooi in de zon ligt. We zetten de
tent op en leggen ons in het gras. Wat een rust hier! Maar de rust blijkt maar schijn en wordt plots verstoord door
een zwarte stier die vlakbij de tent zijn opwachting maakt. We graaien snel ons boeltje bij elkaar en nemen het
zekere voor het onzekere: weg van hier en op zoek naar een andere plek. Uiteindelijk poten we de tent neer vlakbij
de voetbrug die ons een uurtje eerder in Serriera bracht.

Het winkeltje van Serriera heeft heel wat minder in de aanbieding. We moeten het deze keer stellen met brood, een
blik tonijn, peertjes en boontjes uit blik. De uitbater lacht wanneer we hem vertellen over de stier. Volgens hem
zijn de stieren hier zo zachtaardig als een katje en doen ze geen vlieg kwaad. We hebben echter geen zin om nog
eens te verhuizen en maken aan de tent een kampvuur. Eens de zon weg is, zakt de temperatuur immers
zienderogen, met minima die niet veel boven het nulpunt klimmen.

Rond half tien kruipen we onder de wol, in een tent die steeds vochtiger en vochtiger wordt.

Dag 4: zondag 14 maart

Vertrekpunt: Serriera
Eindpunt: Osani

We worden wakker door druppels water die om de zoveel seconden op ons neer komen. De lucht heeft blijkbaar nog
niet echt de zomerse droogte te pakken, hoewel het vannacht kraakhelder was en de zon alweer van de partij is.



We kramen de tent op en installeren ons aan het kerkje van Serriera om te ontbijten. Het dorpscafé blijkt al open
en de waardin schenkt ons een dubbele koffie. Ze is vriendelijk maar kan het niet laten om tegen Jan en alleman
(drie dorpsbewoners en de bakker) te vertellen dat we deze nacht gekampeerd hebben, waarbij ze vooral benadrukt
dat we in de vochtigheid stonden… Soit, het ontbijt in de zon is heerlijk en de koffiekoeken van de bakker smaken.

Even voor half tien laten we Serriera achter ons. Langs een aangenaam paadje klimmen we naar een hoogte van 350
meter. Ter hoogte van de Bocca di u Furcatu krijgen we opnieuw een mooi zicht op de Capu d’Orto in het zuiden.
We laten het pad naar het verlaten gehucht Pinetu links liggen en dalen af in de richting van het riviertje Vetricella.
In de vallei is het heerlijk toeven: mooie graspartijen en een heerlijk verfrissende rivier. Een ideale kampeerplek
eigenlijk. We plegen een korte wasbeurt en gooien na een half uurtje opnieuw de rugzak op de schouders. Het gaat
nu behoorlijk bergop, eerst langs een riviertje en dan door open bos. Wanneer we achter ons kijken, zien we in het
oosten de besneeuwde bergen oprijzen. Ter hoogte van Partinello zwenken we in noordelijke richting. We klimmen
naar een hoogte van 379 meter en krijgen daar een mooi zicht op de Golf van Porto. Het dorpje Curzu is voorlopig
nog aan het zicht onttrokken.

Het volgende uur lopen we langs een smal pad onder de rotsen van de Capu a Parata door. De afgronden zijn hier
wat steiler en geregeld zien we een roofvogel overvliegen. In Curzu nemen we een pauze en gaan we water halen in
de dorpsfontein. We beslissen om minstens door te stoten tot de bergkam ten noorden van Curzu. Het is dus
opnieuw klimmen geblazen. Het gewicht van de rugzak laat zich gevoelen en de warmte doet ons zweten als een
rund. Tijdens de klim komen er geleidelijk meer wolken opzetten, ik vrees zelfs voor een (onweers)buitje. Op de top
blijkt het echter allemaal mee te vallen, uit het oosten komt enkel wat lage bewolking opzetten. Wegens die lage
bewolking en het gebrek aan stromend water is het niet aangewezen om hier al kamp te maken. We blijven de kam
westwaarts volgen in de richting van Osani. Deze variant van de ‘Mare e Monti’ loopt dichter bij de kust en biedt
prachtige panorama’s over de Golf van Porto (de hoofdroute volgt een lus die meer landinwaarts gaat).

Aan de bergpas Bocca a Croce, vlakbij het dorpje Osani, gaan we op zoek naar een kampeerplek voor de nacht. We
nemen het pad dat naar de oriëntatietafel ten westen van het dorp leidt en vinden vlak onder de top een geschikte
plek. Intussen heeft de zon het pleit alweer in haar voordeel beslecht, waardoor we aan de oriëntatietafel een
mooie zonsondergang te zien krijgen. We profiteren van de laatste warmte om hier ook ons avondmaal, een broodje
met geitenkaas, tomaat en hesp, naar binnen te spelen. Aan de tent sprokkelen we nog snel wat hout voor een
kampvuur. Onder een kraakheldere sterrenhemel gaan we de nacht in.

Dag 5: maandag 15 maart

Vertrekpunt: Osani
Eindpunt: Girolata

De zon schijnt fel op de tent wanneer we onze ogen opentrekken, waardoor de tent nagenoeg droog is wanneer ik
ze opplooi. We spelen met de gedachte om, alvorens het pad naar Girolata te nemen, nog even naar Osani-dorp te
wandelen voor wat eten, water en misschien zelfs een koffie. Een wegenwerker ontneemt ons snel deze illusies:
volgens hem is werkelijk alles in Osani dicht. Aan de Bocca a Crocce nemen we dan maar meteen de ‘Chemin du
Facteur’ richting Girolata. Aangezien Girolata enkel te voet te bereiken is, gebeurt de postbedeling hier blijkbaar
per ezel door ‘Guy le Facteur’. Het is een wondermooi pad dat af en toe mooie uitzichten biedt op de Golf van
Girolata.

Na een halfuurtje stappen bereiken we het prachtige strand van Tuara, heerlijk ingeklemd tussen de rotspartijen. Te
mooi om zomaar voorbij te wandelen. Het wordt trouwens tijd om te pauzeren, want we hebben nog niet ontbeten.
Na de maaltijd laten we de rugzakken achter en besluiten we een kijkje te gaan nemen in het wat verderop gelegen
gehucht Tuara. Aanvankelijk is het pad behoorlijk drassig, maar naarmate we Tuara naderen, krijgen we vaste grond
onder de voeten. Even voor de bergerie van Tuara krijgen we een diep geknor te horen. Voor ons duiken opeens vier
nieuwsgierige wilde zwijnen op, allemaal vrouwtjes. Aan de gezwollenheid van hun spenen te zien, hebben ze
jongen, maar deze zijn nergens te zien. Aan de bergerie zelf spurten dan plots een tiental biggetjes weg vanuit hun
schuilplaats. Hier zaten de jongen dus!

Intussen maakt de zon geregeld plaats voor wat dikkere wolken. We laten het strand van Tuara achter ons en nemen
het panoramisch kustpad richting Girolata. Bij regenweer kan het op een aantal plekken toch wel glibberig worden,
maken we ons de bedenking. Het duurt niet lang meer voor we de baai van Girolata in het vizier krijgen. Het dorpje
laat zich als een ansichtkaart bekijken, met bruinrode huizen en een imposante Genuese burcht die de baai in
bescherming neemt. Het strand geeft een wat aftandse indruk, met veel afval, tal van afgebroken takken en
bladeren en een rist aftandse kraampjes. Later vernemen we van een van de mensen dat er tijdens de winter een
zware storm heeft gewoed, waarvan de resultaten duidelijk zichtbaar zijn.

Het wordt ons meteen duidelijk dat Girolata nog in een winterslaap verkeert. De twee gîtes d‘étape zijn nog
gesloten en ook de bars en restaurants hebben de deuren nog niet geopend. Permanente inwoners lijken hier niet te
wonen. De weinige aanwezigen (een vijftal mensen schatten we) houden zich bezig met herstellings- en
opkuiswerken. Een van de mannen raadt ons een mooi kampeerplekje aan helemaal bovenaan het dorp. Het uitzicht
is er inderdaad fantastisch, met een volledig overzicht over de baai en een prachtig uitzicht op het natuurreservaat
van Scandola. Maar het gebrek aan water en het feit dat de wind hier vrij spel heeft doet ons opnieuw afdalen naar
het strand, en we poten onze tenten uiteindelijk neer tussen de houten hutjes van de gîte d‘étape ‘La Cabane du
Berger’. Hier hebben we niet alleen stromend water, maar zelfs gas. Eindelijk kunnen we onze droogvoeding aan de
kook brengen. We profiteren ervan en maken als middagmaal meteen twee porties klaar, gevolgd door een
koffiemoment.

‘s Namiddags verkennen we het dorp – een steenworp groot – en gaan we een kijkje nemen in de burcht. De toegang
tot de toren blijkt jammer genoeg gesloten, maar we slagen er wel in om via een andere ingang binnen te raken.
Rond de burcht groeien weelderige cactussen en allerhande kruiden, elk met hun specifiek geur. Het uitzicht bij de
burcht is wondermooi en we genieten er van de zon.

Aan het strand is men intussen druk bezig alles schoon te maken. Alle afval wordt op een hoop gesmeten en men
laat het vuur het vuile werk doen. Terug bij de tent installeren we ons opnieuw aan het gasfornuis en brengen we
een derde maaltijd aan de kook. Naderhand warm ik nog wat water op en neem ik mij een douche met de kookpot
in de hand.



Dag 6: dinsdag 16 maart

Vertrekpunt: Girolata
Eindpunt: Galéria

De zon schijnt opnieuw uitbundig wanneer we uit de tent kruipen. We nemen een warm muesli-ontbijt en vertrekken
al snel op pad. De route loopt nu noordwaarts in de richting van de Bocca di Fuata, een pashoogte op 458 meter
hoogte. We zijn nog maar net boven het dorp uit als we links van ons ter hoogte van een rots drie moeflons
opmerken. Ze zien er met hun zwierige horens indrukwekkend uit. Wanneer we naderbij komen, slenteren ze
langzaam richting zee, een prachtig tafereel!

Het pad loopt aanvankelijk langs een kronkelend en fris riviertje, maar al snel klimmen we hogerop tussen bomen en
rotspartijen. Vanaf de Muzzellu (201m) krijgen we een mooie terugblik op de baai van Girolata. Het pad loopt
gestaag bergop en biedt ons mooie vergezichten over de besneeuwde bergen in het oosten, waarbij vooral de spitse
top van de Paglia Orba (2525m) hoge ogen gooit. Op de Bocca di Fuata houden we een korte pauze, maar de vele
bomen ontnemen ons een weids uitzicht. We trekken dan ook snel verder oostwaarts in de richting van de Punta di a
Literniccia (784 meter). Opnieuw krijgen we hoefachtigen in het vizier, deze keer echter geen moeflons maar
‘gewone’ berggeiten. Op de top krijgen we een panorama om u tegen te zeggen: in de diepte beneden ons de Golf
van Porto met z’n talrijke baaien en in het oosten de witte reuzen van het Corsicaanse binnenland. Ook een
kilometer verderop, op het kruispunt van de ‘Mare e Monti’ met het pad dat richting de Bocca di Palmarella loopt,
is het bijzonder aangenaam toeven op een open grasveld dat omzoomd wordt door prachtige bomen. Ik pleeg hier
een telefoontje naar de uitbaatster van de gîte d‘étape in Galéria om haar van onze komst op de hoogte te stellen.
Ze heeft mijn voicemailbericht van gisteren gehoord en verwacht ons.

De wolken die intussen waren opgekomen, staken al snel hun pogingen en trekken zich geleidelijk terug. Zigzaggend
gaat het vervolgens bergaf in de richting van Galéria. Ter hoogte van het rotsmassief van de Capu di a Ruga spotten
we opnieuw een aantal roofvogels. Een half uurtje later bereiken we de vallei van de Tavulaghiu, die zich als erg
weelderig laat omschrijven. Aan het kleine stuwmeer zien we een koppel schildpadden op een steen zonnebaden. We
raken vervolgens even het spoor bijster, maar ondervinden weinig problemen om onze fout recht te zetten. Na vijf
minuten op een geasfalteerde weg arriveren we bij de gîte ‘L‘étape Marine’, waar de uitbaatster ons een kamer
voor twee personen aanbiedt. We zijn weliswaar niet de eerste gasten dit jaar, maar wel de eerste wandelaars.

Op het terras van de gîte drinken we een lekkere huisgemaakte citroendrank, een ideale dorstlesser. Het is heerlijk
zitten in een zon die nu toch al behoorlijk wat warmte geeft. We laten onze bagage achter in de gîte en gaan in het
dorp de sfeer opsnuiven. Op het schoolplein kijken de ouders naar een partijtje voetbal van hun kinderen. Wij doen
wat inkopen in de supermarkt en vinden in de Spar zowaar een écht gasbidonnetje. Nu kunnen we onderweg
eindelijk warme koffie drinken, hip hip hoera!

Er staat ons vanavond nog een avondmaal te wachten, maar de honger doet ons naar een aperitiefje grijpen. We
installeren ons aan een fontein en genieten er in de avondzon van brood, kaas en wijn. Kortom, La vie Française! We
spreiden de wandelkaarten open en bekijken de verschillende opties voor de komende dagen. Ook nu weer houdt
een hond ons gezelschap, maar hij heeft manieren en wacht geduldig, zonder forceren, op een stukje. Als beloning
geven we hem een brokje kaas. Na lang wikken en wegen besluiten we de planning om te gooien. In plaats van
overmorgen noordwaarts door te stoten in de richting van Calenzana (drie volle wandeldagen), opteren we voor een
tweedaagse lus terug richting Serriera, een variant van de ‘Mare e Monti’. Als alles goed gaat, hebben we dan nog
een dag over om de ‘Calanches de Piana’ te zien, een indrukwekkend rotsmassief tussen Porto en Piana.

Terug in de gîte schuiven we om half 8 onze benen onder tafel. We zijn de enige gasten, maar dat weerhoudt de
gastheer er niet van een lekker maal uit zijn koksmouwen te schudden: een slaatje met geitenkaas als voorgerecht,
een kruidige mix van gebakken patatjes en brochetten van vers gevangen vis vergezeld van een karaf rode wijn als
hoofdgerecht en een appeltaartje met koffie als dessert – een culinaire hoogvlieger die kan tellen.

Dag 7: woensdag 17 maart

Vertrekpunt: Galéria
Eindpunt: Tuarelli

Op papier is het vandaag een rustdag. De route naar Tuarelli neemt slechts een viertal uur in beslag en er zijn geen
noemenswaardige hoogteverschillen te overbruggen. Het mag inderdaad eens rustig aan.

De zon schijnt alweer uitbundig wanneer we de kamer verlaten. Het is al zodanig warm dat het ontbijt ons op het
terras wordt aangeboden. De locatie is schitterend, maar het ontbijt zelf is nogal karig: twee tassen koffie, enkele
sneden Frans brood en wat zelfgemaakte manderijnenconfituur (zij het lekkere), meer is het niet. Niet de eerste
keer dat het ontbijt in Frankrijk te wensen over laat. We laten het echter niet aan ons hart komen en zwaaien de
gastvrouw hartelijk uit. In het dorp spijzen we onze magen bij met verse koffiekoeken.

Het eerste anderhalf uur gaat het afwisselend op en neer langs bosrijke paadjes, met af en toe een mooi vergezicht
over de Golf van Galéria en het besneeuwde achterland. Beneden ons meandert de Fango zwierig doorheen de
vallei. Na een tweetal uur stappen bereiken we het gehucht Le Fango, waar zich een aantal hotels bevinden. Het
dorp biedt een prachtig uitzicht op het massief van de Monte Cinto (2706m), de hoogste berg van Corsica. Op het
terras van een van de hotels drinken we een cola om ons suikergehalte op pijl te brengen. We hebben nog geen
eetpauze genomen en de honger slaat onverbiddelijk toe. Blijkbaar had die bijkomende koffiekoek ook niet al te
veel body.

We houden het bij een cola en volgen een poosje de asfaltweg richting Tuarelli, tot we bij de Ponte Vecchiu
komen. Daar dalen we af tot bij de Fango en eten we een stevig middagmaal. In de zomer moet het hier heerlijk
zwemmen zijn tussen de rotsen, die een soort natuurlijke zwembassins vormen. Nu is het met een temperatuur van
zo’n 15° toch net iets te koud. Enkel de voeten laten we even van het frisse water proeven.

Na een kwartiertje krijgen we zowaar het gezelschap van een andere wandelaar. De jonge Duitser had nog wat
vakantie over en vond er niets beters op dan met z’n wagen helemaal tot in Corsica te rijden. Hij toert nu wat rond



in het noorden van Corsica en stopt en slaapt waar het hem bevalt. We tippen hem over Girolata en wensen hem
nog veel toerplezier.

Met hernieuwde krachten zetten we onze tocht verder doorheen de vallei. We volgen de Fango stroomopwaarts en
lopen de besneeuwde bergtoppen tegemoet. Het contrast met de blauwe lucht is prachtig. Op de vele vogeltjes na is
er geen teken van leven te bespeuren.

Vlakbij Tuarelli zwenkt het pad nog even naar het noorden om vervolgens op de asfaltweg in het gehucht uit te
komen. We passeren een aantal huizen en volgen de pijlen richting de gîte, waar zich ook een camping bevindt.
Vlakbij de gîte zien we een paar auto’s staan, waaronder een knalrode sportbak, en horen we muziek spelen. We
gaan op zoek naar de uitbater en vinden hem in een van de houten hutjes, die hij samen met twee vrouwen aan het
schoonmaken is. Het gezelschap begroet ons hartelijk en laat ons een plekje uitkiezen. Er is zelfs warm water,
verzekert de excentrieke uitbater ons.

Het is pas vier uur in de namiddag en de zon staat nog relatief hoog, een ideaal moment om mijn kop eens goed in
de Fango te steken. Deugd dat dat kan doen! Fris als een hoentje kiezen we vervolgens een zonnige plek uit op het
kampeerterrein, dat met z’n vele bomen gezellig oogt. We nemen er een tafel en wat stoelen bij, drinken een kop
koffie en voelen ons God in Frankrijk. Wat een luxe om hier opnieuw helemaal alleen te zitten, in volstrekte rust.

Bij valavond wandelen we nog even hogerop om de zon te zien ondergaan. We volgen een klein stukje van het
nieuwe langeafstandspad ‘Sentier de la Transhumance’ en hebben er een prachtig uitzicht op de omliggende bergen.

Terug bij de tent maken we twee warme maaltijden klaar, eerst een pastagerecht en vervolgens nog een
goulashschotel. De dag sluiten we af met een streepje lectuur.

Dag 7: donderdag 18 maart

Vertrekpunt: Tuarelli
Eindpunt: Serriera (lift naar Piana)

Opnieuw is de zon al vroeg van de partij. Enkel in het noordwesten hangen wat onschuldige wolkenslierten. Toch
zorgde het heldere weer alweer voor een erg koude nacht, zij het lang niet zo vochtig als de voorbije dagen.

We ontbijten in de warmte van de zon, kramen de tent op en nemen vervolgens het bruggetje over de Fango.
Wanneer we de D351 bereiken, zien we nergens een routeaanduiding. De kaart geeft hier min of meer rechtdoor
aan, maar daar is op het terrein zelf niets van te merken. We volgen dan maar even de asfaltweg en slaan een
kilometer verderop rechts een bospad in. Daar hebben we de keuze tussen een panoramaroute en een route
doorheen de vallei. De panoramaroute loopt onder een rotsmassief door en zou wel eens lastige sneeuwpassages
kunnen bevatten. Dat is de voornaamste reden waarom we uiteindelijk voor de tweede optie kiezen.

Een tijdlang volgen we het pad doorheen de vallei. Het lijdt geen twijfel dat de andere route stukken mooier en
uitdagender is, maar we proberen dit uit ons hoofd te zetten. Na een uurtje wandelen bereiken we een ‘abri
forestier’, waarna het bospad eindelijk overgaat in een écht wandelpaadje. Vanaf hier begint de eigenlijke klim naar
de Bocca di Melza, de bergpas die toegang geeft tot de valleien ten noorden van Serriera. De vele laaghangende
doornen bemoeilijken af en toe een vlotte doorgang. Het is duidelijk dat hier al maanden niemand gepasseerd is…

Op een hoogte van zo’n 600 meter komt het pad opnieuw samen met de panoramaroute. We komen nu op een oud
karrenspoor terecht dat gestaag bergop loopt in de richting van de bergpas. Het pad vertoont aan de zijkant oude
funderingen, maar de tand des tijds heeft duidelijk z’n werk gedaan. Tot twee keer toe worden we geconfronteerd
met een ernstige grondverzakking. Als wandelaar overbrugbaar, maar voor karren ongetwijfeld een brug te ver.

Op de Bocca di Melza(732m) krijgen we opnieuw zicht op de Golf van Porto. Ondanks de volle zon is het er door de
schrale wind behoorlijk koud, wat onze eetpauze enigszins inkort. Na de pas laveren we eerst een poosje tussen de
rotsen. Op een bepaald moment wordt de doorgang volledig belemmerd door een omgevallen boom, die duidelijk
getroffen is door een blikseminslag. Wegens de grootte van de boom kost het ons enige moeite om hem te omzeilen,
maar uiteindelijk komen we zonder kleerscheuren opnieuw op het pad terecht.

Het daaropvolgende uur lijden onze onderbenen serieus onder het dichte, stekelige struikgewas. Het zo bekende
Corsicaanse ‘maquis’, een verzamelterm voor de kruidige struikjes die op de lagere hellingen groeien, laat zich nu
letterlijk gevoelen. Anneleen houdt koppig vast aan haar blote benen, maar ik kies resoluut voor lange broekspijpen.
Langs het pad zien we trouwens geregeld de sporen van recente bosbranden.

We lopen voorbij het verlaten dorpje Pinetu en zetten verder koers naar Serriera. Vlak voor we het dorp bereiken,
passeren we nog een aantal koeien met jonge kalfjes, die ons nieuwsgierig staan aan te gapen.

Even voor vier uur arriveren we in Serriera. Omdat we vanavond graag nog in Piana zouden geraken, probeert
Anneleen meteen een lift te versieren. De uitbater van het winkeltje staat klaar om zijn auto te nemen en zonder
aarzelen stapt ze op de man af. “Naar Piana? Nee, maar wel naar Porto. Stap maar in.” Nog geen twee minuten na
onze aankomst in Serriera rijden we al richting Porto. De kustweg is echt de moeite en biedt magistrale uitzichten
op de Golf van Porto. Gelukkig is de weg afgeboord met stenen, want zo goed lijkt meneer zijn auto niet in de
hand te hebben.

In Porto is het nog 11 kilometer via de autoweg tot Piana. Alternatieven zijn er niet, want over de wandelpaden lukt
het nooit om voor het invallen van de duisternis Piana te bereiken. We proberen even te liften, maar omdat dat dit
niet meteen lukt, gaan we te voet verder. Misschien hebben we geluk en neemt iemand ons onderweg wel mee.

Bij een verbreding van de weg, op een plek die uitkijkt over de Golf van Porto, staat een wagen stil. Een koppel zit
er samen te aperitieven en kijkt uit over de golf. Anneleen vraagt op de man af of ze naar Piana rijden. Op de
daaropvolgende vraag of we mee mogen, kunnen ze uiteraard niets anders dan ja zeggen. Wellicht zijn ze ons een
tiental minuten geleden straal voorbij gereden, maken we ons de bedenking. De vrouw blijkt een Corsicaanse uit
Ajaccio, terwijl de man een echte Fransoos is. Onderweg rijden we door de beroemde ‘Calanches de Piana’, een
bijzonder indrukwekkend rotsmassief van rode kleur met de meest bizarre vormen, gaande van mensenhoofden tot
leeuwen- en hondenkoppen. De vrouw wijst voortdurend op het unieke karakter van deze rotsen, terwijl de man het
allemaal relativeert, zij het enigszins gespeeld. Om vijf uur worden we op het dorpsplein van Piana gedropt, sneller
dan we ooit hadden gedacht.



Het goedkope hotel dat de Trotter ons aanraadt, blijkt jammer genoeg gesloten, zodat we op zoek moeten naar
alternatieven. Even spelen we met de gedachte om een chambre d’hôte te proberen, maar uiteindelijk laat ik me
overtuigen door de Geogids, die in bijzonder lovende termen over hotel ‘Les Roches Rouges’ schrijft. We stappen
erop af en treffen een imposant hotelgebouw aan dat dateert van 1912. Het hotel straalt een zekere grandeur uit,
maar geeft ook blijk van vergane glorie, waardoor het toch nog charmant wordt. Er zijn slechts een handvol andere
gasten, zodat we een kamer met zicht op zee krijgen. En aangezien het nog laagseizoen is, krijgen we de kamer
voor een (relatieve) spotprijs. Vanuit de kamer is het panorama over de Golf van Porto grandioos. Wat een locatie!
Op het terras van het hotel drinken we een deugddoend biertje, met zicht op de ondergaande zon.

Het is onze bedoeling om hier twee nachten te blijven, met morgen een afsluitende wandeltocht en zaterdag een
busrit richting zuiden.

In het dorpje is er nauwelijks een restaurant open. We hebben geen zin om veel geld te spenderen aan iets dat we
zelf ook kunnen maken en springen de supermarkt binnen. In het hotel koken we dan zelf een lekker potje op ons
gasvuur.

Op de Franse televisie zien we later die avond dat de weersvooruitzichten gunstig blijven en het ook morgen en
overmorgen zonnig zal zijn. De stemming kan niet meer stuk.

Dag 8: vrijdag 19 maart

Vertrek- en eindpunt: Piana (beklimming Capu d’Orto)

Na een zachte nacht stellen we tot onze verbazing vast dat de zon het laat afweten. In de plaats daarvan veel lage
bewolking. In het uiterste westen zie ik echter een streepje blauw, wat me gunstig stemt.

We doen het rustig aan en nemen de tijd voor ons ontbijt. Rond een uur of tien binden we de schoenen aan en
vertrekken we met een dagrugzak richting de dorpskern van Piana. We kopen er vers brood en wat beleg voor
onderweg.

We plannen vandaag de beklimming van de Capu d’Orto (1296m), de imposante berg die we in het begin van de reis
meermaals in de verte zagen glimmen. We volgen eerst een bospaadje boven Piana (de oude weg van Piana naar
Ota) en komen vervolgens op een stenig pad terecht dat in oostelijke richting de loop van een riviertje volgt. Erg
veel uitzichten krijgen we niet, maar het is hier aangenaam stappen. Intussen zetten de verwachte opklaringen zich
trouwens steeds verder door.

Aan de splitsing met het pad richting de Foce d’Orto, de bergpas richting Ota, en de zuidelijk van ons gelegen Capu
di u Vitullo (1331m), nemen we het pad dat noordelijk afbuigt richting Capu d’Orto. We komen snel tussen het rode
rotsgesteente terecht dat zichtbaar sterk lijdt onder de harde mediterrane winden, met prachtige creaties
(overhangende rotsen, spleten, holtes, …) als gevolg.

Op het laatste stuk na wordt de klim nooit echt steil. Toch laat de top langer op zich wachten dan gedacht.
Wanneer we denken de top te bereiken, blijkt het slechts een voortop te zijn waarachter de echte top schuilgaat.
En zo gaat dat een aantal keer. De beloning op de top maakt de inspanning echter ruimschoots goed. Op deze
hoogte kunnen we vrijwel het hele traject zien dat we de afgelopen dagen hebben afgelegd. In de diepte voor ons
ligt Ota en door de verrekijker zien we zelfs de kastanjedrogerij waar we een week geleden nog door een 20 cm
diepe sneeuwlaag liepen. Ook de dorpjes Partinello, Curzu, Osani en de Golf van Girolata zijn makkelijk waar te
nemen. Alleen Galéria en de vallei van de Fango zijn aan het zicht onttrokken. Hoewel de sneeuw intussen terrein
heeft moeten prijsgeven, liggen de hogere bergen in het Corsicaanse binnenland nog volop in de zon te schitteren.

Op een natuurlijke rotsbank smullen we van onze zelfgemaakte broodjes. Er staat geen zuchtje wind en de wat
mildere temperatuur doet deugd na de inspannende klim. We blijven een klein uurtje genieten van het panorama en
de rust. Enkel een handvol kraaien doorbreekt af en toe de stilte.

Het eerste deel van de afdaling volgen we hetzelfde pad als tijdens de klim. Er lopen hier echter zodanig veel
wandelwegen dat het zonde zou zijn om dezelfde weg terug te nemen. Aan de voet van de berg nemen we een pad
dat in de richting van het gehucht ‘Les Roches Bleues’ loopt. Dit pad biedt prachtige vergezichten over de Golf van
Porto en we zien talrijke mooie rotsformaties de revue passeren. Toch wel zonde dat we hier morgen moeten
vertrekken!

Pas rond zes uur ‘s avonds arriveren we terug in Piana, waar we nog snel wat boodschappen inslaan in de
supermarkt. Voor we ons terugtrekken in onze kamer genieten we als afsluiter nog van een glaasje wijn op het
terras.

Conclusie
Een bezoek aan Corsica in het voorjaar is een absolute aanrader. De hele wandeling lang hadden we de

bergen helemaal voor ons alleen. De Mare e Monti Nord biedt bovendien een scala aan gevarieerde

landschappen, gaande van idyllische baaien, besneeuwde bergtoppen tot rode rotsmassieven. De

ontmoetingen met moeflons, wilde varkens en stieren vormden de kers op de taart.

AANGEWEZEN PERIODE

Wegens de loden hitte tijdens de zomermaanden is de Mare e Monti vooral aangewezen in het voor- en najaar. Het voorjaar
is wellicht het meest aantrekkelijk: alles komt in bloei te staan en je hebt uitzicht op besneeuwde bergtoppen (de sneeuw
smelt onherroepelijk weg tijdens de zomermaanden). Het toeristisch seizoen begint pas begin april. Op dat moment openen
de meeste hotels en restaurants hun deuren. Het voordeel van maart is de volstrekte rust.

VERVOER



Vliegen: Ryanair vliegt drie maal per week rechtstreeks vanuit Charleroi op Figari (Zuid-Corsica).
Ferry: – Frankrijk: vanuit Nice en Toulon varen ferry’s naar Ajaccio, Calvi, L’île Rousse en Bastia. – Italië: ferry’s vanuit
Savona, Livorno, Genua en Piombino.

VERVOER TER PLEKKE

Bus en trein: alle info (up-to-date) op http://www.corsicabus.org/index.html
Indicatieve prijsen (2010) – Porto-Vecchio – Ajaccio: € 23 per persoon – Ajaccio – Evisa: € 13 per persoon

OVERNACHTING TER PLEKKE

In elke etappeplaats zijn één of meerdere gîtes d’étape. De meeste zijn wel pas geopend vanaf 1 april. De gîtes in Ota en
Galéria zijn het hele jaar door open.

Op de website van het Parc Naturel Régional de Corse (http://www.parc-corse.org/) vind je een lijst met alle gîtes: 
http://www.parc-corse.org/media/depliant_gites_etapes%202010.pdf

Ota: – Chez Félix: http://gite-chez-felix.com/contact.htm – Chez Marie : http://www.gite-chez-marie.com/4560.html
Serriera : http://monsite.wanadoo.fr/gite.etape.alivi/index.jhtml
Galéria: http://www.corsica-net.com/annonce/accueil.aspx?noannonce=516

Bonifatu : 

Wild kamperen is in Corsica officieel verboden, maar buiten de zomermaanden lijkt dit geen problemen op te leveren.
Aan de gîtes van Tuarelli, Galéria en Girolata kan je de tent opstellen naast de gîte.

BEVOORRADING

In de dorpjes is er altijd wel een winkeltje waar je terecht kan.

Reacties

Mitchiel op 09 april 2010 om 21:48

Fantastisch Kennie! Benijdenswaardige reis, me dunkt. Mooi souvenir voor later ook. Als ik dit zo
allemaal lees, denk ik soms toch dat jij literair gezien meer in je mars hebt dan je denkt!

frederiek op 12 april 2010 om 10:43

leuk verslag

Steef op 19 april 2010 om 22:18

Alweer enorm kunnen genieten van een prachtig staaltje reisverslaggeving. Om van te watertanden !

Esther Neyts op 14 december 2011 om 15:01

Dag Kenneth,

Mijn vriend en ik zouden graag in september 2012 de Mare e Monti wandelen. Wij zijn echter
studenten en hebben dus een klein budget. 
Voor wij dus concrete plannen maken, zouden wij graag een idee krijgen hoeveel zo’n reis ons zou
kosten. Wij zullen onze tent meenemen en daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Ik vroeg mij ook
af of de plaatselijke bevolking in het algemeen vriendelijk is en of er een kans bestaat dat wij onze
tent in tuinen van mensen zouden mogen opzetten.

Ik heb tot nog toe weinig informatie gevonden over prijzen en dergelijke. Zouden jullie ons hier meer
over kunnen vertellen?

Alvast bedankt!

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

http://www.hiking-info.net/forum/member/0/
http://www.hiking-info.net/forum/member/111/
http://www.hiking-info.net/forum/member/0/
http://www.hiking-info.net/forum/member/0/
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