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Corsica & Sardinië
De afwisseling van paradijselijke stranden aan de Costa 

Smeralda en de stadscultuur in Napoleons Ajaccio, de ongerepte 
natuur van Restonica en historie in oostelijk Porto-Vecchio; 

combineer het beste van twee werelden op Corsica en Sardinië.

Mediterrane zusjes met temperament

tekst Vicky de la Cotera Manrique  foto’s Martijn Senders
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 Ik veeg het zweet 
van mijn voor-
hoofd als ik  
met handen en 
voeten de laatste 
rots beklim.  
Het uitzicht voor 
me is nóg mooier 
dan ik op plaatjes 

heb gezien en meteen ben ik mijn blaren 
van de anderhalf uur durende klim door 
de bergen van het Corsicaanse Restonica 
vergeten. Het water van Lac de Melo  
ligt er in de volle zon bij als een spiegel, 
slechts verstoord door een handvol raven 
die over het water scheert. En dan te 
bedenken dat ik twee dagen geleden nog 
op een paradijselijk strand op Sardinië 
lag. De twee eilanden liggen nog geen 
uur met de boot van elkaar verwijderd, 

maar vertegenwoordigen duidelijk 
verschillende landen. Voor wie zowel op 
zoek is naar strand en natuur als cultuur 
en historie, biedt een autorondreis door 
Noord-Sardinië en Zuid-Corsica de 
ideale uitkomst. 

Wilde olijfbomen & luxe resorts
Onze reis begint in Arzachena, een 
gemeente in de Gallura-streek in 
Noord-Sardinië. Deze streek heeft ruim 
tachtig kilometer kust, rijk aan kleine 
baaitjes, mastiekbomen en jenever-
bessen. De agriturismo waarin we 
verblijven ligt op een uitgestrekt terrein, 
omringd door granieten rotsblokken en 
wilde olijfbomen. Eigenaresse Stefania 
transformeerde het landgoed, dat al 
generaties in haar familie is, tot een 
charmant countryhouse-hotel, met 

Openingspagina’s, links: locals keuvelen op 
een bankje in alghero, Sicilië; rechts: Bonifacio, 
Corsica. deze pagina, met de klok mee: de vlag 
van Sardinië; een stukje Costa Smeralda (S); het 
strand Capriccioli aan de Costa Smeralda (S); 
de ‘marina’ van Porto Cervo (S). rechterpagina: 
rue du Cardinal Fesch in ajaccio (C). >



20 Méditerranée 21Méditerranée

behoud van de agrarische tradities.  
De belangrijkste reden voor een bezoek 
aan dit deel van Sardinië is de wereld-
beroemde Costa Smeralda (Smaragd-
kust), die de Frans-Pakistaanse prins 
Karim Aga Khan in 1961 tot een 
toeristische bestemming maakte nadat 
hij er luxe hotels, exclusieve villa’s en 
betoverende stranden liet aanleggen 
voor Arabische en Europese expats.  
Zijn architecten ontwierpen een bouw-
stijl die het paradijselijke gevoel van de 
Costa Smeralda moesten versterken. 
Deze stijl werd vervolgens populair als 
de ‘typisch’ Sardijnse stijl.
Poltu Quatu, Liscia di Vaccia en Cala di 
Volpe zijn slechts een paar van de vele 
havenstadjes aan de Costa Smeralda, 
maar het belangrijkste is Porto Cervo. 

Dit stadje heeft een populatie van  
zo’n vierhonderd inwoners en wordt 
voornamelijk bezocht door de jetset,  
die hier met jachten aanmeert om zich 
te omgeven met alle luxe die het stadje 
te bieden heeft: resorts, yacht clubs,  
eersteklas restaurants, spa’s en designer-
boetieks. Daarnaast zijn het vooral de 
paradijselijke stranden van de kust die 
veel toeristen trekken. Het mooiste 
strand, hebben we ons laten vertellen,  
is  Capriccioli. De volgende ochtend 
treffen we een klein strandje met wit 
zand, omgeven door roze granieten 
rotsblokken. Omdat we nog buiten het 
hoogseizoen zitten, is het strandje 
verlaten, wat de aanblik op het kristal-
heldere water en de boten die in de verte 
dobberen nog mooier maakt. 

Hoewel je hier alle ingrediënten voor 
een luie strandvakantie aantreft, zul je 
aan de Costa Smeralda niet het échte 
Sardinië ervaren. Omdat de lokale 
horeca liever personeel aanneemt van 
buiten Sardinië, wordt de werkgelegen-
heid niet gestimuleerd. Sardijnen zijn 
daarom over het algemeen minder 
positief over de ‘Costa’. 
We rijden via Capriccioli en Baia 
Sardinia tot aan de haven van Santa 
Teresa Gallura, waar een einde komt aan 
onze dag op Sardinië. De boot vaart ons 
over de Straat van Bonifacio, de zee-
straat tussen Corsica en Sardinië. Deze 
is twaalf kilometer breed en je kunt het 
andere eiland vanaf de haven met gemak 
zien liggen. Binnen het uur zitten we 
weer in de auto en wat direct opvalt is 

dat de omgeving een stuk rauwer is: 
bergen, bossen en kringelweggetjes zijn 
duidelijk de sleutelwoorden van Corsica.

Het eiland van Napoleon
We besluiten een stop te maken in 
Propriano, een stadje aan de binnenste 
punt van de Golf van Valinco. Je vindt er 
een jachthaven en een paar mooie 
stranden, maar het zijn vooral de smalle 
straatjes, historische panden, balkon-
netjes en bistro’s die Propriano tot een 
uiterst charmant stadje maken. 
Dat Corsica het eiland van Napoleon is, 
kun je niet missen: vele cafés, bars en 
restaurants zijn gelinkt aan de Franse 
keizer. Na een cocktail op het terras  
van Le Napoléon aan de haven van 
Propriano, vervolgen we onze weg 

deze pagina: het strand Capriccioli aan de  
Costa Smeralda (S). Linkerpagina, met de  
klok mee: de boulevard van alghero (S); 
agriturismo tenuta Pilastru in arzachena (S); 
Place de la république met de église Saint 
Jean-Baptiste in Porto-Vecchio (C); granieten 
rotsblok in de buurt van tenuta Pilastru (S); 
rue du Cardinal Fesch, ajaccio (C).>

's Ochtends is het strandje Capriccioli 
verlaten, wat de aanblik op het 

kristalheldere water nog mooier maakt
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richting zijn geboortestad en de hoofd-
stad van Corsica: Ajaccio. Heuvels met 
sinaasappel- en olijfbomen omringen de 
stad en bieden beschutting tegen de 
koude noordenwind. Voor we inchecken 
in ons hotel prikken we een vorkje bij 
Chez Pech, waar we onder het genot van 
gemarineerde mosselen en gegrilde 
dorade kijken naar de ondergaande zon.
Gesticht door de Romeinen maar 
verwoest door de Saracenen werd 
Ajaccio in 1492 heropgebouwd door 
Genua, tot 1768 de bezetter van Corsica. 
Aan het straatbeeld zie je direct dat je in 
Frankrijk bent: de barokke lantaarnpalen 
op de marmeren straatstenen, de groene 
perkjes die keurig zijn bijgehouden en de 
geur van versgebakken baguettes, 
afkomstig uit de lokale boulangeries.  
Vanaf het standbeeld van Napoleon op 

de Place de Gaulle flaneren we via de 
Corse Napoléon langs designerboetiekjes, 
chocolatiers en galeries. Op de Avenue 
Antoine Serafini treffen we een markt, 
die hier elke ochtend plaatsvindt. Met het 
roze stadhuis als decor slenteren we langs 
de kraampjes met groenten, fruit, brood, 
olijfolie, wijnen, noten, kazen en Corsi-
caanse vleeswaren. We sluiten af met een 
bezoekje aan de Notre-Dame-de-
l’Assomption, de renaissancekathedraal 
waar Napoleon in 1771 werd gedoopt.

De rust van Restonica
Hotel Dominique Colonna ligt pal aan de 
rivier Restonica in de gelijknamige groene 
vallei, vlak onder het bergdorpje Corte. 
Nu we het drukke Ajaccio achter ons 
 hebben gelaten en we het hotel naderen, 
voelen we de rust op ons neerdalen. 

deze pagina, met de klok mee: Bonifacio (C); 
handgemaakt souvenir in Porto-Vecchio (C); 
olijvenkraam op de markt in ajaccio (C); het 
standbeeld van napoleon op de Place de 
Gaulle in ajaccio. rechterpagina: relaxen bij 
cocktailbar Buena Vista in alghero (S). >
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Als we op ons balkonnetje staan horen we 
niets anders dan het stromen van de rivier 
en het tjirpen van krekels. Bij het vallen 
van de avond besluiten we een hapje te 
gaan eten in Corte, dat op 450 meter 
hoogte in al zijn glorie op ons wacht. 
Voordat we ons te goed doen aan tradi-
tioneel lekkers van restaurant Terra Corsa 
klimmen we eerst via het historische 
centrum omhoog tot het Belvédère, waar 
we op een plateau op een waanzinnig 
uitzicht op de Restonica-vallei worden 
getrakteerd. Een sterk contrast met de 
paradijselijke stranden van Sardinië, maar 
minstens zo mooi. 
Ondanks de bosbranden die in 2000 de 
hellingen van de Restonica-vallei flink 
hebben beschadigd, is het gebied erg 
geliefd bij wandelaars. De volgende 
ochtend staan we vroeg op om de 
populaire wandeltocht naar Lac de Melo 
te maken, een van de zeven meren in de 
vallei. Bij Bergeries de Grotelle, een 
complex van stenen hutten waar herders 
de zomer doorbrengen met hun schapen, 
zetten we de auto neer en beginnen we 
aan onze wandeltocht. Het blijkt een 
behoorlijke klim te zijn van ruim ander-
half uur, over rotsen en langs wilde koeien 
en watervallen. Onderweg komen we flink 
wat wandelaars tegen, die op vlakkere 
rotsen uitrusten en genieten van het 

uitzicht. Het laatste stuk beklimmen we 
via een ijzeren ketting en ladder, tot we op 
1711 meter hoogte uitgeput aan de oever 
van het meer neerstrijken voor een van de 
mooiste picknicks ooit.

Waslijnen & dialect
Voor het heetst van de dag is aangebroken 
zitten we alweer in de auto richting de 
oostkust, op weg naar de belangrijkste 
havenplaats van Zuid-Corsica: Porto-
Vecchio. Porto-Vecchio betekent letterlijk 
‘Oude Haven’ en ontleent zijn naam aan 
de ankerplaats die hier tijdens de 
 Romeinse tijd gevestigd was. Vanwege de 
moerasachtige omgeving werd het echter 
nooit door de Romeinen bewoond.  
Het moeras bleef de ontwikkeling tot een 
echte stad in de weg staan en hoewel er 
forten, huizen en kerken werden  gebouwd, 
is Porto-Vecchio lang on bewoond 
 geweest. Maar wanneer we via de oude 
stadspoort Porte Genoise het stadje 
binnenlopen, zien we niets dan levendig-
heid op de Place de la République.  
De 19de-eeuwse kerk Saint Jean-Baptiste 
vormt het decor van dit plein, waar een 
handjevol locals op het terras geniet van 
koffie en een krantje en toeristen samen-
drommen bij Le Glacier de la Place. 
Niet alleen nodigt Porto-Vecchio uit tot 
eindeloos slenteren, deze regio van 

Corsica staat ook bekend om zijn 
prachtige stranden. Die middag werken 
we aan onze vitamine D op Palom-
baggia, een strand vol mooie mensen, 
visrestaurantjes en bedjes om te huren. 
Met pijn in ons hart laten we de volgende 
ochtend het romantische havenstadje 
achter ons en rijden we terug naar de 
haven van Bonifacio, een stadje dat 
tachtig meter boven zee op een massieve 
rots ligt. Hoe zuidelijker we gaan, hoe 
Italiaanser het wordt: Franse radio-
zenders maken plaats voor Italiaanse en 
het straatbeeld verandert in smalle 
steegjes waar waslijnen de hoofdrol 
spelen. Op straat wordt Corsicaans 
gesproken, een soort Toscaans dat sterk 
beïnvloed is door het Frans en nauw 
verwant is met het dialect dat in Noord-
Sardinië wordt gesproken. De grens met 
Italië is nu al binnen handbereik, nog 
voordat we de haven hebben verlaten.

Klein-Barcelona
Rena Bianca, ten westen van de haven 
van Santa Teresa Gallura, lijkt ons de 
ultieme plek voor een strandstop om bij 
te komen van onze enerverende reis. 

Rena Bianca is een van de kleinste 
stranden in de regio en heeft het meest 
turquoise water dat we tot nu toe hebben 
gezien. Daarna is het voorlopig even 
afgelopen met de stranden, aangezien 
onze volgende bestemming Santa Maria 
La Palma is, een piepklein dorpje in het 
westen van Sardinië. Piepklein maar 
wereldberoemd voor wijnkenners, want 
Santa Maria La Palma is een van de 
belangrijkste wijnstreken van Italië.  
Zo’n zevenhonderd hectare aan wijn-
gaarden produceren hier jaarlijks 65.000 
ton druiven en 3,5 miljoen flessen wijn, 
waaronder de Connonau (rood) en 
Vermentino (wit). 
Die avond bezoeken we Alghero, een 
stadje op twintig minuten afstand, met 
een Catalaans centrum. Hier hebben de 
straten zowel een Italiaanse als Catalaanse 
naam en een deel van de bevolking 
spreekt een variant op het Catalaans:  
het Algherees. Omdat de opstandige 
bevolking in 1372 werd gedeporteerd en 
vervangen door kolonisten uit Catalonië, 
wordt Alghero tot op de dag van van-
daag ook wel Klein-Barcelona genoemd. 
De inwoners van het mediterrane stadje 

deze pagina, met de klok mee: de 16de-
eeuwse citadel in ajaccio (C); lunchen met 
fruits de mer aan het strand; relaxen aan 
het strand rena Bianca (S); Capriccioli aan  
de Costa Smeralda (S). Linkerpagina, met 
de klok mee: wandelen in de restonica-
vallei (C); het Lac de Melo (C); de notre-
dame-de-l’assomption, de kerk in ajaccio 
waar napoleon werd gedoopt. 

Als we op ons balkonnetje staan horen 
we niets anders dan het stromen van 
de rivier en het tjirpen van krekels

>
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bevinden zich voornamelijk op de boule- 
vard, die zich uitstrekt vanaf de Torre e 
Bastioni di Alghero tot de gezellige Piazza 
Civica. Onderweg komen we veel 
 Spaanse restaurantjes tegen en is het 
lastig niet te zwichten voor de uitnodi-
gende tafeltjes die in de ondergaande zon 
uitzicht bieden op de fonkelende zee. 
Aanraders zijn Restaurant Angedras en 
Osteria Macchiavello op Bastioni Marco 
Polo, maar voor wie de combi tapas en 
wijn niet kan weerstaan is Sarda Aperitivo 
di Vino op Piazza Duomo een must.
Van West-Sardinië rijden we de volgende 
ochtend in twee uurtjes naar Bitti, in de 
oostelijke provincie Nuoro. In dit dorpje 
werken ambachtslieden nog met de hand 
en zijn oude, lokale tradities nog intact. 
Het Museo della Civiltà Contadina e 
Pastorale, dat het vroegere leven van 
boeren en schaapherders laat zien, is dan 
ook de grote trots van het dorp. Ook 
archeologieliefhebbers komen hier aan 
hun trekken, want zo’n elf kilometer van 
Bitti vind je de Nuraghe Su Romanzesu, 
met resten van een nederzetting uit de 
bronstijd. In Su Lithu, een romantisch 
hotel boven de heuvels van Bitti, maken 
we ons klaar voor onze laatste dag op 
Sardinië en zetten we koers richting de 
kust. Hoewel dit deel van de kust vlak 
onder de Costa Smeralda ligt, wordt de 

Golf van Orosei vaak vergeten. Toch zijn 
de hoge stadsmuren, prachtige zeegrotten 
en witte stranden net zo betoverend als 
die van haar beroemde zusje. 

Platbrood & visstoofpot
Een van de grootste plaatsen aan de  
Golf van Orosei is het gelijknamige 
stadje, ooit een florerende havenplaats 
tijdens de bezetting van de Spanjaarden.  
Vanaf de 17de eeuw raakte Orosei in 
verval en het dichtslibben van de rivier 
en piratenovervallen maakten handel 
onmogelijk. Tegenwoordig is het weer 
een levendige plaats en een zeer vrucht-
baar gebied waar veel groenten, fruit en 
olijven worden verbouwd. Het bruist  
met name rond de Piazza del Popolo, 
waar restaurantjes rond het prachtige 
kerkje en groene park zich opmaken 
voor de lunch. Bij Bar Manu verorberen 
we tussen de locals onze laatste Sardijnse 
lunch, bestaande uit typisch Sardijns 
platbrood en burrida, een traditionele 
visstoofpot. Dertien honderd kilometer 
en zeven dagen eerder hadden we niet 
kunnen denken zoveel te zien in zo’n 
korte tijd, maar een week is toch nog  
te kort. Dus nemen we ons voor zo  
snel mogelijk weer terug te keren naar  
de temperamentvolle zusjes in de 
Middellandse Zee. •

deze pagina: bergdorpje Corte (C). 
Linkerpagina, met de klok mee: 
waterval in de restonica-vallei (C);  
de boulevard van alghero (S);  
het bountystrand rena Bianca (S).>
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3x slapen op Corsica
• Hôtel Impérial in de hoofdstad 
Ajaccio. Een driesterrenhotel iets 
voorbij de drukke haven, maar 
direct aan het strand. 
V.a. I 88 per nacht in juni.
• Hôtel Dominique Colonna  
in Corte. Pal aan de rivier Resto-
nica ligt dit moderne hotel dat 
van alle luxe is voorzien. 
V.a. I 210 per nacht in juni.
• Résidence Salina Bay in Porto-
Vecchio. Een viersterrenhotel aan 
de haven met heerlijk zwembad 
en zonnig balkon. V.a. I 200 
per nacht in juni.

3x eten op Corsica
• Chez Pech in Ajaccio.  
Kies voor het vismenu en laat je 
 verrassen door streekwijnen.  
Route des Iles Sanguinaires.
• Terra Corsa in Corte.  
Dit restaurantje ligt onder de 
 Citadel en is gespecialiseerd in 
Corsicaans eten.
• U Molu in Porto-Vecchio.  
Een visrestaurant aan de haven 
waar iedere dag van de week 
een levendige sfeer hangt.

3x doen op Corsica
• Bewandel het pad vanaf 
 Bergeries de Grotelle – hier 
 parkeer je de auto voor B 5  

per dag – naar Lac de Melo.  
Echte sportievelingen lopen  
nog 45 minuten verder naar  
Lac du Capitellu.
• Voor een luie stranddag 
 bezoek je Palombaggia,  
met tal van visrestaurants en 
 bedjes om te huren. Ben je  
met kinderen? Ga dan naar  
het  rustigere, nabijgelegen  
Santa Giulia. 
• Het meest unieke stadje is 
 ongetwijfeld Bonifacio, dat op 
een massieve rots tachtig meter 
boven de zee ligt. 

3x slapen op Sardinië
• Agriturismo Tenuta Pilastru  
in Arzachena. Een landgoed/ 
resort omringd door granieten 
rotsblokken met wijnen uit  
eigen productie. 
V.a. I 76 per nacht in juni.
• Villa Barbarina in Santa  
Maria La Palma. Jonge onder-
nemers openden in 2008  
deze agriturismo waar landelijke 
sfeer en optimaal comfort 
 centraal staan. 
V.a. I 85 per nacht in juni.
• Hotel Su Lithu in Bitti. 
 Romantisch, knus hotel op de 
heuvels die uitkijken op het 
 historische dorpje Bitti. 
V.a. I 90 per nacht in juni.

3x eten op Sardinië
• Ristorante Madai in Porto 
 Cervo. Culinaire hoogstandjes 
worden geserveerd in een 
 geheime tuin in het centrum van 
de stad, met zicht op de haven. 
• Restaurant Angedras in 
 Alghero. Nestel je aan een  
van de witte tafeltjes op het terras  
en kijk naar de ondergaande  
zon  terwijl je geniet van een 
 uitgebreid vismenu. 
• Bar Manu in Orosei.  
De eigenaresse spreekt geen 
 Engels en het menu op het krijt-
bord is lastig te ontcijferen,  
maar het eten is fantastisch. 

3x doen op Sardinië
• Bezoek het stadje Alghero,  
dat dankzij de invloed van de 
Catalaanse kolonisten nog steeds 
een Catalaans centrum heeft en 
daarom ook wel Klein-Barcelona 
wordt genoemd.
• De provincie Nuoro staat 
 bekend om zijn vele Nuraghes, 
resten van nederzettingen uit de 
bronstijd. Elf kilometer van Bitti 
ligt een van de meest indruk-
wekkende: Su Romanzesu. 
• Sardinië heeft paradijselijke 
stranden. Rena Bianca, ten 
 westen van de haven van Santa 
Teresa Gallura, is sensationeel. 

Met de klok mee: flaneren over het 
strand Palombaggia; Place de Gaulle 
in ajaccio; Pietra, het lokale bier van 
Corsica; een morenkop, het symbool 
van Corsica (alle foto’s Corsica).

tips & adressen


