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VERTREKDATUM NAAR KEUZE 

9 DAGEN / 8 NACHTEN

Helemaal terecht wordt Corsica ‘het mooie eiland’ 

genoemd (Ile de Beauté).

Het is het 4de grootste eiland van de Middellandse Zee met 

een oppervlakte van ongeveer 3 x de provincie Antwerpen.

Corsica herbergt de meest diverse landschappen met 

 wondermooie kustlijnen en prachtige natuurparken. 

Voor de motorrijder een fantastische bestemming.

De overzet brengt 

je met de nachtboot 

van Marseille 

naar Bastia en de 

terugkeer gebeurt 

vanuit de keizerlijke 

stad Ajaccio.

Om zoveel mogelijk 

van dit natuurschoon 

te kunnen  ontdekken, 

verblijven jullie 3 nach-

ten in het noorden en 3 nachten in het zuidwesten van het 

eiland. Er is ook een versie met 2 etappehotels heen/terug 

in Frankrijk. 

Een verlenging van het verblijf op Corsica is ook mogelijk, 

bvb. 8 nachten op Corsica.
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Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 9 dagen / 8 nachten

PRIJS* Zonder etappehotels: € 999 (piloot) en € 905 (duo)
Supplement voor 4 overnachtingen  
in half pension extra in Frankrijk: € 325 p.p.

INBEGREPEN • Nachtelijke overzet Marseille/Bastia heen  
en terug Ajaccio/Marseille – in een gedeelde 
2 -persoons binnenhut met douche en wc, 
inclusief ontbijt en overzet van de motor 
(piloot)

• Op Corsica: 6 overnachtingen met ontbijt  
in goede hotels 

• Parking of garage voor de motoren
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…)
• Toeristenbelasting
• Reisroadbook met ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, extra verzeke-
ringen

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen  
en bepaalde feestdagen
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