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NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE

zaciszniej), to wymarzone miejsce dla 

rodzin z mniejszymi dziećmi, które mogą 

spokojnie brodzić w płytkiej wodzie po 

delikatnym piasku.

Rondinara 

Idealny łuk tej malowniczej plaży w okolicy 

Porto-Vecchio osłaniają łagodne wzgórza 

z niewielkimi skałkami. I choć plaża od-

dalona jest od wszelkich miejscowości 

oraz głównej szosy, to łatwo dotrzeć tu 

niewielką dróżką.

Palombaggia 

Największa z trzech sławnych plaż oko-

lic Porto-Vecchio, rozdzielona malowni-

czymi skałkami na kilka części. Osłonięta 

od strony lądu sosnowym zagajnikiem, 

zachwyca lazurem wód i bielą drobne- 

go piasku.

Santa Giulia 

Podobna do plaży Palombaggia, ale 

ukryta w niewielkiej zatoce na południe 

od Porto-Vecchio (dzięki czemu jest tu 

Kup książkę Poleć książkę
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Roccapina 

Ten niewielki skrawek piasku osłaniają 

z dwóch stron strome wzgórza porośnięte 

śródziemnomorską makią i zwieńczone 

groźnymi skałami. Choć nie jest tu łatwo 

dotrzeć, to wspaniała sceneria i położenie 

nad płytką zatoką, ujętą w skaliste przy-

lądki, czyni tę plażę miejscem wyjątkowym.

Ostriconi 

Wspaniała plaża na północnym wybrzeżu 

wyspy oddzielona jest od reszty lądu nie-

wielką laguną i mokradłami, zaś z dwóch 

krańców obramowana skałami, w których 

z jednej strony uformowane są miniaturowe 

skaliste „fiordy” z lazurową wodą. Miejsce 

może zauroczyć dzikością otoczenia, mimo 

to jest stosunkowo łatwo dostępne.

Saleccia 

Ukryta pośród pustkowi Désert des Agria-

tes plaża olśniewa bielą piasku, który 

kontrastuje z błękitem morza i zielenią 

bujnej roślinności na brzegu. A że nieła-

two tu dotrzeć bez samochodu tereno-

wego, większość plażowiczów przybywa 

od strony morza łodziami z niedalekiego 

Saint-Florent.

Plaże okolic Alérii 

Choć na niemal całym odcinku płaskiego 

wschodniego wybrzeża znajdują się piasz-

czyste plaże, to w okolicy Alérii znaleźć 

można chyba ich najpiękniejsze frag-

menty na porośniętych sosnowymi la-

sami mierzejach lagun Étang de Diane 

i Étang d’Urbino.
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Wzdłuż Côte des Nacres
oraz widokowa szosa wiodąca wzdłuż ca-

łego Côte des Nacres są warte krótkich 

odwiedzin.

warto zobaczyć

Solenzara 
Côte des Nacres zaczyna się od ujścia gór-

skiej rzeki Solenzara do Morza Tyrreńskiego 

obok miejscowości  Solenzara, znaj-

dującej się 33 km na południe od Alérii. 

Ta popularna, choć niewielka miejscowość 

Niedługi, bo około 15-kilometrowy odci-

nek wybrzeża wschodniego Korsyki bywa 

nazywany Côte des Nacres, czyli Perłowe 

Wybrzeże. Oprócz wschodniej strony pół-

wyspu Cap Corse to jedyne miejsce po 

tej stronie wyspy, gdzie góry dochodzą 

do samego wybrzeża. Nie są one tu co 

prawda tak wysokie, jak na wspomina-

nym półwyspie, ani tak dzikie, jak na du-

żych odcinkach zachodniego wybrzeża 

Korsyki, niemniej tutejsze niewielkie za-

toczki z plażami obramowanymi skałkami 

▼▼ Port jachtowy w Solenzarze
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turystyczna ma swój port jachtowy z dłu-

gim falochronem, po którym można spa-

cerować aż do wejścia do portu.

Na południe od portu jest kilka minia-

turowych plaż, ukrytych między głazami 

i skalistymi cyplami, ale są one w większości 

niedostępne od strony lądu, bo brzeg za-

budowany jest gęsto prywatnymi willami. 

Długa i szeroka plaża rozciąga się od strony 

północnej – to ostatni odcinek wspaniałych 

piaszczystych plaż wschodniego wybrzeża 

sięgających z małymi przerwami praktycz-

nie do Bastii.

W sąsiedztwie mostu przez rzekę So-

lenzara przy szosie T10 w stronę Bastii 

w zagajniku nadrzecznym znajduje się park 

linowy  Parc Avneture Solenzara, tel.: +33 

629191904, www.corse-canyoning-parc.com. 

Są tu trasy dla dorosłych (od 17 EUR/os./ 

1 trasę), ale i ścieżka przygód dla maluchów 

powyżej 3 lat (8 EUR).

Z Solenzary 
do przylądka Fautea 

W drodze na południe, kierując się szosą 

T10 z Solenzary w kierunku Porto-Vecchio, 

możemy zatrzymać się w kilku nadmor-

skich miejscowościach, które rozlokowały 

się nad brzegiem niewielkich zatoczek. 

Znajdziemy w nich przyjemne piaszczyste 
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plaże, obramowane skalistymi przyląd-

kami, porośniętymi sosnowymi zagajni-

kami. Pierwsza taka plaża znajduje się 

w osadzie Cala d’Oro, 4 km od Solenzary. 

Po 3,5 km trafimy na większą, jeszcze ład-

niejszą plażę Canella, przy której jest kilka 

restauracji oraz duży parking przy szosie. 

Kolejne 3,5 km dzieli tę plażę od większej 

miejscowości Favone z licznymi hotelami, 

pensjonatami i osiedlami domków wa-

kacyjnych. Tu znajduje się największa na 

Perłowym Wybrzeżu plaża, niestety mniej 

przyjemna niż wcześniejsze, bo tuż obok 

przebiega główna szosa. Tu również są 

liczne bary i restauracje przy plaży, można 

wynająć kajaki lub inne sprzęty, by popły-

wać po lazurowej toni morza w okolicy 

zatoki (wynajem sprzętu pływającego: 

Acqua Vanua, tel.: +33 603608729, www.

acqua vanua.com).

Jeszcze jedna plaża w osadzie Tarco 

oddalona jest o prawie 4 km od poprzed-

niej – jednak znów dosłownie skrajem 

piasku przebiega główna szosa T10. Dalej 

na południe przy drodze jest kilka mniej-

szych zatoczek ze spłachetkiem piasku 

(m.in. plaża Figa), aż osiągamy małą miej-

scowość Fautea (4 km od Tarco). Znajdują 

się tu dwie plaże – pierwsza przy samej 

szosie, druga oddalona od drogi o ok. 

150 m rozciąga się w zatoczce osłoniętej 

oddzielającym obie plaże przylądkiem 

Punta di Fautea, na którym wznosi się 

XVI-wieczna wieża genueńska. W tym 

miejscu kończy się odcinek wybrzeża 

zwanego perłowym.
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plaże, obramowane skalistymi przyląd-
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kami. Pierwsza taka plaża znajduje się 

w osadzie Cala d’Oro, 4 km od Solenzary. 

Po 3,5 km trafimy na większą, jeszcze ład-
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W górę 
skalistych dolin 

Dzięki temu, że w okolicy Solenzary góry 

zbliżają się do morza, warto skorzystać 

z możliwości aktywnego wypoczynku, ja-

kie one dają. Tuż powyżej Solenzary wznosi 

się porośnięty makią szczyt Monte Santu 

(599 m n.p.m.). Wspiąć się na jego wierz-

chołek można ze starej wsi Sari-Solenzara, 

położonej na wysokości 400 m n.p.m. po-

nad wybrzeżem – prowadzi tam boczna 

droga D68 z Solenzary. Na końcu drogi 

jest miniaturowy parking i punkt wido-

kowy z krzyżem, zwany Penna-Belvédère. 

Od punktu widokowego trzeba się wró-

cić ok. 75 m do bocznej dróżki asfaltowej, 

wspinającej się w lewo (jest tu drogowskaz 

na Monte Santu). Dalej pojawiają się znaki 

szlaku (pomarańczowa kreska) prowadzące 

na sam szczyt. Ze znajdującej się na wierz-

chołku kilkudziesięciometrowej skały roz-

ciąga się piękna panorama praktycznie ca-

łego wybrzeża Côte des Nacres.

Od Solenzary zaczyna się droga D268, 

prowadząca aż na przełęcz Bavella i do 

miejscowości Zonza. W tej okolicy znajdują 

się sławne granitowe turnie Aiguilles de 

Bavella (zob. s. 242). Jadąc w górę doliny 

szosą, trafia się do miejsca, w którym as-

falt opuszcza coraz ciaśniejszy górski wą-

wóz utworzony przez rzekę i omija jego 

najtrudniejszy skalny odcinek, wiodąc na 

niewielką przełęcz Bocca di Larone (608 m 

n.p.m.). Można tam zostawić samochód na 

parkingu i udać się z pierwszej serpentyny 

za przełęczą na dłuższy spacer ścieżką do 

 wodospadów Purcaraccia (Cascades 

de Purcaraccia, w obie strony minimum 

2 godz. 30 min). Z trasy mamy fantastyczne 

widoki na imponujące granitowe turnie 

w okolicy, a następnie wędrujemy wzdłuż 

potoku, który wypłukał w skalistym ko-

rycie liczne mniejsze i większe naturalne 

baseny, połączone seriami kaskad. Ścieżka 

kończy się przy największym wodospadzie. 

Miejsce to jest niezwykle popularne wśród 

amatorów kanioningu, którzy w okolicy 

mogą także wędrować po wodospadach 

kanionu La Vacca, Pulischellu i dolinie rzeki 

Fiumicelli. Wszystkie są nawet jak na Kor-

sykę wręcz bajkowo piękne, ukryte pośród 

górskich, sosnowych lasów, otoczone ska-

łami granitowymi o wyrazistej – pomarań-

czowej lub czerwonej – barwie. Wyprawy 

do kanionów (dla dorosłych i dla dzieci od 

7 lat, od 45 EUR/os.), organizują działające 

w Solenzarze i okolicy firmy: Acqua e Na-

tura (baza przy parku linowym w Solen-

zarze, tel.: +33 6 29191904, www.corse-ca-

nyoning-parc.com) i Corsica Canyon (baza 

▼▼ Wodospady Purcaraccia
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przy podjeździe drogi D268 na przełęcz 

Bocca di Larone 14 km od Solenzary, tel.: 

+33 622916144, www.canyoncorse.com).

Pośród skał górujących ponad doliną 

rzeki Solenzara znajduje się wiele dróg 

wspinaczkowych – są też w okolicy takie 

skalne trasy, które przygotowano z my-

ślą o amatorach, mniej zaprawionych we 

wspinaczce, czyli tzw. via ferraty. Jedna 

z nich – Via Ferrata A Buccarona – znaj-

duje się przy szosie na przełęcz Bavella, 

w pobliżu kempingu U Rosumarinu, ok. 

7 km od Solenzary  tel.: +33 612091909, 

VI–IX od 8.00 codz., ostatnie wejście 15.30, 

19 EUR/os., w cenie sprzęt do asekuracji. 

Jest zaliczana do stosunkowo łatwych, 

lecz przy tym odznacza się wyjątkową 

malowniczością i różnorodnością atrak-

cji podczas wspinaczki, która zajmuje ok. 

2 godz. (razem z dojściem i powrotem od 

szosy min. 3 godz.). Wiedzie ona praktycz-

nie od poziomu rzeki prawie na szczyt Punta 

di Buccarona (391 m n.p.m.). Znacznie trud-

niejsza i dłuższa jest Via Ferrata de Chisà 

 tel.: +33 4 95578424, www.viaferrata-

chisa.fr, 20 EUR/os. + 10 EUR/os. za sprzęt 

do asekuracji i kask, otwarte V–IX. Znajduje 

się ona w okolicy małej górskiej wsi Chisà, 

oddalonej o 22 km na północny zachód 

od Solenzary. Podczas wędrówki trzeba 

pokonać łącznie 300 m różnicy wzniesień, 

kilka mostów linowych i cztery zjazdy tyrol-

kami, a przejście całości zajmuje ok. 4 godz. 

(+ 1 godz. na dojścia do via ferraty).

▼▼ Kanion Purcaraccia
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Informacja turystyczna

Punkt informacji turystycznej (tel.: +33 
685895871, www.alta-rocca-tourisme.com, 
otwarte: VII–VIII pn.–sb. 8.30–12.30, 14.30–
18.30, nd. 9.30–12.30, VI i IX pn.–sb. 8.30–
12.30, 14.00–18.30, X–V pn.–pt. 8.30–12.00, 
14.00–17.30) mieści się w pawilonie han-
dlowym z bankiem naprzeciwko bloków 
mieszkalnych, 250 m od ronda w Solen-
zarze, na którym od szosy T10 oddziela się 
droga na przełęcz Bavella.

Dojazd

W Solenzarze, oddalonej o 105 km na połu-
dnie od Bastii i 40 km na północ od Porto-
-Vecchio, od szosy T10 (dawna N198) odbija 
droga nr D268 przez przełęcz Bavella z za-
chodniego wybrzeża z okolic Propriano 
(80 km).

Przez Solenzarę (przystanek przy głów-
nej szosie przez miasto koło baru „Jean 
LBJ”) kursują autobusy relacji Bastia – 
Porto-Vecchio (zwykle 2 dziennie). 
Ponadto z Solenzary odjeżdża co-
dziennie wcześnie rano autobus do 
Bastii (pn.–sb.), a w przeciwną stronę 
dojeżdża do Solenzary wieczorem. 
Rozkłady jazdy dostępne są w biurze 
informacji turystycznej oraz na stro-
nie www.corsicabus.org.

Noclegi i wyżywienie

W samej Solenzarze jest kilka hoteli, 
a w okolicy znajdziemy wiele domów 
wakacyjnych i apartamentów na wy-
najem – większość przyjmuje gości 
tylko w okresie od IV lub V do IX lub 
X. Również liczne obiekty noclegowe 
tej klasy są w miejscowościach wzdłuż 
całego Perłowego Wybrzeża. W Solen-
zarze przy głównej szosie mieści się 
kilka restauracji i barów otwartych 
przez cały rok, natomiast te przy pla-
żach na całym wybrzeżu są z reguły 
czynne tylko w okresie V–IX.

▼◆ Hôtel Les 3 Terrasses, tel.: +33 4 
95574044, www.les3terrasses.com, 

dwójka od 60 EUR. Kameralny hotel 
i popularna restauracja przy głównej 
ulicy w Solenzarze – jeden z niewielu 
obiektów całorocznych!

▼◆ Hôtel Maquis et Mer, tel.: +33 4 955 
74237, hotelmaquisetmer.com, dwójka 
od 75 EUR, otwarty IV–X. Większy 
obiekt przy głównej ulicy w Solenza-
rze, w XVII-wiecznej kamienicy i nowej 
przybudówce.

W Solenzarze znajduje się jeden kemping 
nad morzem (Camping des Nacres, www.
campingdesnacres.fr, otwarty poł. IV–IX, 
2 os. + namiot + samochód 30–36 EUR) 
z miejscami pod namioty i domkami na 
wynajem, a trzy kolejne są w dolinie rzeki 
Solenzara w górach. Ponadto kempingi 
działają na wybrzeżu między Favone a Tarco 
(Camping Mozziconaccio, www.camping-
-corse-du-sud.com) oraz w Fautea (Cam-
ping Fautea, tel.: +33 4 95714151).
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Rowerem 
przez Korsykę

brzegów morskich, może oprócz płaskiego 

wschodniego wybrzeża... Aby poznać wnę-

trze Korsyki, najpiękniejsze doliny górskie 

i widokowe przełęcze, musimy nieraz zmie-

rzyć się z wielogodzinnym podjazdami, ru-

szając często po prostu z poziomu morza. 

Satysfakcja jest gwarantowana, a korsykań-

skie pejzaże oglądane z wysokości siodełka 

rowerowego, gdy można odetchnąć pełną 

piersią śródziemnomorską bryzą, są o wiele 

piękniejsze niż zza samochodowej szyby.

Spędzanie wakacji na rowerze nie jest 

na Korsyce szczególnie popularne.  Owszem, 

zdarzają się grupy cyklistów zwiedzających 

wyspę, ale najczęściej są to gromadki fran-

cuskich emerytów, pędzących na szybkich 

Wspaniałe krajobrazy, atrakcyjne, widokowe 

drogi, majestatyczne góry i cudowne plaże, 

a przy tym stosunkowo niewielkie dystanse 

zachęcają, by Korsykę poznawać na rowe-

rze. Mamy wówczas możliwość dużo bliż-

szego kontaktu z naturą, łatwiej o częste 

przystanki w licznych puntach widokowych, 

gdzie nie ma miejsca na zatrzymanie samo-

chodu, a także o wjazd na drogi zamknięte 

dla ruchu w odległych, bezludnych okoli-

cach górskich. Ale są oczywiście i minusy – 

latem jest bardzo gorąco, dociera tu mnó-

stwo turystów, a najbardziej atrakcyjne 

drogi są zatłoczone. I jak przystało na gó-

rzystą krainę – co kawałek czekają nas pod-

jazdy, nawet na drogach biegnących wzdłuż 
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sławne korsykańskie szlaki piesze – z GR20 

na czele – zupełnie nie nadają się na wielu 

odcinkach dla rowerów! Lepiej skupić się 

na przejrzeniu map pod kątem bocznych 

dróg, a także duktów i tras leśnych, za-

mkniętych dla ruchu lub z ograniczonym 

ruchem samochodowym. Jest ich na wy-

spie bardzo dużo i często pozwalają wyje-

chać na znaczne wysokości, do miejsc nie-

dostępnych dla samochodów.

Szczególnie cenione ze względów krajo-

brazowych jest kilka tras, które warto polecić 

rowerzystom – choć oczywiście część jest 

także popularna wśród turystów zmotoryzo-

wanych. I tak do najpiękniejszych tras nad-

brzeżnych na pewno zaliczyć trzeba drogę 

D81b z Calvi wzdłuż wybrzeża do miejsco-

wości Galéria, a następnie jej kontynuację 

„kolarzówkach” wzorem swoich idoli ze 

sławnego wyścigu Tour de France. Wielo-

dniowe wyjazdy rowerowe z obciążeniem 

to raczej rzadkość, podobnie jak terenowa 

jazda po górach – te formy kolarstwa nie 

są we Francji tak bardzo rozpowszech-

nione. Oczywiście w większości miejsco-

wości turystycznych na Korsyce nie ma 

problemu ze znalezieniem wypożyczalni 

rowerów: z ofertą rowerów szosowych, 

górskich oraz e-rowerów górskich. Jeśli 

chcemy udać się takim wypożyczonym ro-

werem na wycieczkę, warto zaopatrzyć się 

w dobrą mapę (najlepiej z wydawnictwa 

IGN, ewentualnie Michelin, zob. rozdział 

Informacje praktyczne – Źródła informacji, 

s. 19), bo na wyspie nie ma znakowanych 

szlaków rowerowych. W biurach informacji 

turystycznej można otrzymać odpowied-

nie schematy, broszury i miniprzewodniki 

z propozycjami i opisami najlepszych wy-

cieczek na dwóch kółkach. Planując górskie 

wycieczki rowerowe, warto pamiętać, że 
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przez góry do Porto i dalej obok urwisk 

Calanques do Piany (D81, łącznie 90 km). 

Kolejna fantastyczna krajobrazowo trasa 

wzdłuż morskich brzegów wiedzie wokół 

półwyspu Cap Corse z Bastii do Saint-Flo-

rent (D80 i D81, 105 km). Jej kontynuacją 

jest droga poprzez pustkowia Désert des 

Agriates z Saint-Florent do szosy T30 w kie-

runku Calvi (26 km). Szutrowymi drogami 

pośród wzgórz można jechać przez tereny 

tej oryginalnej „pustyni” do pięknych plaż, 

m.in. Plage de Saleccia. Z kolei z tras w głębi 

lądu trzeba polecić przede wszystkim nie-

zwykle malownicze drogi regionu Casta-

gniccia – można go uznać za kwintesencję 

klimatu korsykańskiego, choć niestety tam-

tejsze drogi to także esencja jeżdżenia po 

wyspie: bezustannie jedzie się w górę lub 

w dół. Dla rowerzystów utrudnienie w tym 

regionie stanowi niewielka liczba obiektów 

noclegowych. Najbardziej atrakcyjna droga 

przez region Castagniccia to trasa D71 od 

wschodniego wybrzeża przez Cervione, 

Valle-d’Alesani, Piedicroce i Morosaglię do 

Ponte Leccia (63 km). Z górskich tras wspa-

niały jest przejazd drogą D64 z okolic Corte 

przez wąwóz Scala di Santa Regina i region 

Niolu na przełęcz Col de Vergio (1477 m 

n.p.m.) i następnie fenomenalny zjazd przez 

Évisę i ponad kanionem Spelunca do Porto 

(75 km). Dalej na południe można pojechać 

na górską wyprawę z miasta Ghisonaccia 

drogą D344 i następnie D343 przez pust-

kowia górskie do Vivario na głównej szosie 

T20 z Corte do Ajaccio, następnie D69 przez 

dzikie, praktycznie bezludne góry i dwie 

przełęcze (Col de Sorba, 1311 m n.p.m. i Col 

de Verde, 1289 m n.p.m.) do doliny Taravo 

i stąd z miejscowości Cozzano albo zjechać 

w okolice Ajaccio, albo udać się znów przez 

pustkowia wzdłuż D69 i D420 do Zonzy. 

Z tej miejscowości zaś wspiąć się na prze-

łęcz Bavella (Col de Bavella, 1218 m n.p.m.) 

u stóp granitowych turni Aiguilles de Ba-

vella. Z przełęczy można zjechać atrakcyj-

nym, krętym zjazdem do miasteczka Solen-

zara na wschodnim wybrzeżu, niecałe 20 km 

od Ghisonaccii (łącznie cała pętla 190 km).
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