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11/09/2008 MARSEILLE (FRANKRIJK) 

Inscheping aan boord van de MV Funchal 

Inscheping aan boord van de “MV Funchal”, het schip vertrekt om 19 uur. 

12/09/2008 BASTIA (CORSICA) 

Aanmeren van 11.30 tot 23.59 uur 

Bastia is de tweede stad van Corsica en ligt in Cap Corse, de uitstekend punt in het noorden van het eiland. 
Deze Cap Corse wordt gekenmerkt door een mooie natuur, prachtige rotskusten en kleine dorpjes. 

Excursie: St. Florent 

Een trip langs prachtige, contrasterende kustlandschappen. De bekende verdedigingstorens van 
Genua staan overal opgesteld op strategische punten. Smalle kreken van zand en kiezelstenen, 
leiden de blik naar de zee en zullen ons er aan herinneren dat Corsica een berg in de zee is. 
Wij verlaten de haven van Bastia en rijden over de Teghime-pas waar ons een indrukwekkend 
panorama wacht over de kust en het westen van de kaap Corsica, of beter gekend als de duim van 
het eiland. Wij zetten onze tocht verder, richting Patrimonio, gekend om haar wijnen. 
St. Florent was ooit een charmant klein vissershaventje, vandaag een populaire jachthaven, dat 
ook gekend is onder de naam „het Saint-Tropez van Corsica‟. Nu nog een panoramische rondrit 
over de San Stephano-pas en door het typische terrasvormige dorp Oletta, met het prachtige zicht 
over de golf van St. Florent en het meer van Biguglia. 

13/09/2008 PIOMBINO (ITALIE) 

Aanmeren van 07.00 tot 23.00 uur 

Piombino is gelegen op de uiterste zuidpunt van de door de Monte Massoncello gedomineerde kaap. De 
stad heeft nog vele sporen van haar lange geschiedenis. Het is ook het vertrekpunt voor de ontdekking van 
uitzonderlijke Toscaanse sites: San Gimignano, de stad van de torens. Siena, de gotische stad gebouwd op 
drie heuvels en Pisa, gekend voor haar scheve toren.  

Excursie: bezoek aan Volterra 

Na een rit van ongeveer 1.30uur langs mooie Toscaanse landschappen komen we aan in Volterra, 
een oude Etruskische, Romeinse en middeleeuwse stad. Bezoek aan het middeleeuwse centrum 
en het Etruskische „Porta all Arco‟. Bezoek ook  aan het Etruskische museum en aan het 
Romeinse theater dat dateert uit de tijd van keizer Augustus. Nadien korte stop in een 
albastfabriek, typisch voor de regio. 

14/09/2008 CIVITAVECCHIA - ROME (ITALIE) 

Aanmeren van 07.00 tot 19.30 uur 

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. In de “Eeuwige stad” met haar beroemde zeven heuvels zijn alle 
stijl- en cultuurperioden vertegenwoordigd. De Romeinse bezienswaardigheden zoals het Colosseum, De 
Palatinberg en het Forum Romanum liggen vlakbij de belangrijkste monumenten van het Christelijke Rome, 
de Sint-Pietersbaseliek, de Santa Maria Maggiokerk, evenals monumenten uit de bloeiende barokperiode 
zoals de Piazza. 

Excursie: monumentaal Rome 

Vertrek uit Civitavecchia en na een rit van 1.45uur aankomst in Rome. Een plaatselijke gids zal ons 
verder begeleiden. De excursie start met een rondrit langs historische monumenten; „de thermen 
van Caracalla‟, het „Circus Maximus‟, het „Forum Romanum‟, de „Piazza Venezia‟, de „Piazza 
Republica‟ en tot slot de „Trevifontein‟. Bezoek te voet aan het „Piazza Colonna‟ en het Pantheon. 
Lunch in een plaatselijk restaurant. In de vroeg namiddag gaan we met de bus naar Vaticaanstad 
voor een bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek. 

 

 

 

Reisprogramma middellandse zee cruise september 2008 

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=nl&geocode=&q=bastia&ie=UTF8&ll=41.967659,6.976318&spn=5.145874,8.536377&z=7&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?q=Piombino&hl=nl&ie=UTF8&ll=42.956423,10.06073&spn=1.266389,2.134094&z=9&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?q=San+Gimignano&hl=nl&ie=UTF8&z=12&iwloc=addr
http://www.comune.pisa.it/
http://maps.google.it/maps?q=Civitavecchia&hl=nl&ie=UTF8&z=12&iwloc=addr
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15/09/2008 NAPELS (ITALIE) 

Aanmeren van 08.00 tot 17.00 uur 

Napels is een van de meest fascinerende steden uit het Middellandse Zeegebied, gelegen in een prachtige 
baai, in de schaduw van de imposante Vesuvius. Het is een pittoreske en levendige stad, met een wirwar 
aan kleine straatjes en een schat aan cultuur. U kunt de veelbezongen havenwijk “Santa Lucia” bezoeken 
of een uitstapje maken naar het indrukwekkende Pompeï. En voor de romanticicis er Capri, het eiland van 
de verliefden. 

Excursie: bezoek aan Pompeï 

Na een rit van ongveer 45 minuten bereiken we de ingangspoort van Pompeï, een van de meest 
prestigieuze, archeologische sites ter wereld. De site geeft een uniek en compleet beeld van de 
Romeinse beschaving tijdens de 1

ste
 eeuw na Christus. Op 24 augustus 79 werd de hele stad en 

2000 van haar inwoners bedolven onder de lava (vij tot acht meter dik) bij een vulkaanuitbarsting 
van de Vesuvius. De eerste stop is bij de „Porta marina‟. Deze poort leidt naar het forum, het 
economisch en politiek centrum van de stad. Bezoek aan verschillende winkels en huizen, de 
„Casa del Veti‟, het perfecte voorbeeld van een rijke koopmanswoning, versierd met prachtige 
fresco‟s, en het „Casa del Fauno‟. Ook staan de publieke baden op het programma. 

16/09/2008 PALERMO (SICILIË) 

Aanmeren van 08.00 tot 18.00 uur 

Gelegen aan een mooie baai is Palermo de onbetwiste culturele hoofdstad van Sicilië. Het is een stad van 
superlatieven en grote contrasten, waar de grote culturen hun invloed uitoefenden; de Byzantijnse 
mozaïeken, de Arabische koepels en decoraties en de vele barokkerken en paleizen zijn enkele 
voorbeelden. 

Excursie: bezoek aan de oude stad en Monreale 

De geschiedenis van Palermogaat terug tot het begin van de mediterrane beschavingen. De stad 
werd geleid door afwisselend de Feniciërs, de Grieken, de Carthagers, de Romeinen en de 
Normandiërs, die elk hun stempel lieten op de stad. Bezoek aan de 12

de
 eeuwse kathedraal. Door 

de stad rijden we verder naar Monreale, een stadje van Arabische origine omgeven door de „Conca 
d‟Ora‟, met een Benedictijner klooster gesticht door de Normandiër Guillame in de 12

de
 eeuw. 

Bezoek aan de Dom, een schitterend staaltje van Arabo-Normandische architectuur met prachtige 
mozaïeken. Terugkeer naar het schip via een indrukwekkend landschap. 

17/09/2008 PORTE EMPEDOCLE (AGRIGENTO – SICILIË) 

Aanmeren van 08.00 tot 17.00 uur 

Porto Empedocle is de havenstad van Agrigento. Agrigento is mooi gelegen in de heuvels bij de zuidkust. 
De prachtige Griekse tempels vormen een hoogtepunt bij een bezoek aan Sicilië. 

Excursie: bezoek aan de vallei van de tempels 

Porto Empedocle is de haven van Agrigento, een Griekse kolonie gesticht in 581 voor Christus, 
afgebroken door de Carthagers en heropgebouwd in de 3

de
 eeuw voor Christus door de Romeinen. 

Wat u zeker zal verbazen is de wereldbekende „vallei van de tempels‟,het opvallendste erfgoed van 
Sicilië. Het is een heilige plaats van Griekse origine waar veel tempels nog prachtig rechtop staan. 
Allemaal zijn ze vervaardigd uit de lokale geel-oranje steen van schelpbezinksel. Omringd door het 
groen van olijfbomen en amandelbomen bewonderen we de tempel Zeus Olympos, één van de 
grootste tempels van de oudheid, de Dioscuri Tempel, de Tempel van Hercules, de Tempel van 
Concordus, de Tempel van Juno en het graf van Hero. 

18/09/2008 GABES (TUNESIË) 

Aanmeren van 09.30 tot 18.00 uur 

Gabes, door de Romeinen Tacapsa genoemd, kwam in de 7
de

 eeuw tot leven met de komst van Boulbaka Al 
Ansari, de metgezel van de profeet. Deze poort naar het zuiden was in de middeleeuwen het eindstation 
voor de grote karavanen uit Afrika. Het is een pittoresk dorp, met een zeeoase, die zich langs de zee 
uitstrekt. Het is ook de toegangspoort naar de woestijn. 

Excursie: bezoek aan Gabes en Matmata 

Van de haven van Gabes rijden we meteen naar het centrum van Gabes waar we de lokale Berber 
marktjes bezoeken. De inwoners van Gabes kopen hier dagelijks hun groenten, fruit en producten. 
Vervolgens gaan we langs de grote moskee gebouwd in de 7

de
 eeuw, één van de meest 

belangrijke religieuze monumenten, het is de begraafplaats van “Sidi Boulbaba”, een aanhager van  

http://maps.google.be/maps?q=Napoli+(Campania),+Italy&sa=X&oi=map&ct=title
http://maps.google.it/maps?oi=eu_map&q=Pompei&hl=nl
http://maps.google.it/maps?oi=eu_map&q=Capri&hl=nl
http://maps.google.it/maps?q=Palermo&hl=nl&ie=UTF8&z=11&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?oi=eu_map&q=Agrigento&hl=nl
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=nl&geocode=&q=tunesie&ie=UTF8&ll=37.439974,11.25&spn=10.98402,17.072754&z=6


3 
 

de Heilige profeet. Wij vervolgen onze weg door de oase van Chenini, deze heeft een oppervlakte 
van ongeveer 10 km² en heeft meer dan 300.000 palmbomen. Een korte stop wordt voorzien om 
de weelderige palmbomen te bewonderen en foto‟s te nemen. Van hieruit gaan we verder naar 
Matmata, een dorpje in de bergen. Bestudeer de wonderbaarlijke huizen, die uitgehold zijn in de 
grond, als bescherming tegen de vijand en extreme temperaturen. Men bereikt de huizen via 
tunnels en ladders die in geval van gevaar konden worden weggehaald. De huizen zijn van binnen 
wit om de koelte te bewaren. 

19/09/2008 EEN DAG OP ZEE 

Een dag om uit te rusten en te genieten van de activiteiten aan boord 

20/09/2008 ALGHERO (SARDINIË) 

Aanmeren van 09.00 tot 19.00 uur, ontscheping met sloepen 

Alghero is in meerdere opzichten de aantrekkelijkste stad van Sardinië. De Feniciërs hadden op deze 
strategische plek aan een beschutte baai al een handelspost. In de vroege middeleeuwen hadden de 
Saraceren er een vlootbasis vanwaar zij de Franse zuidkust aanvielen. In de 14

de
 eeuw werd de macht 

ingenomen door Aragon. Nog steeds wordt er Catalaans gesproken en zijn de straatnamen in twee talen, 
Italiaans en Catalaans. 

Excursie: bezoek aan Castelsardo 

Castelsardo, een middeleeuwse stad, gelegen in de golf van Asinara. De stad werd gesticht in de 
12

de
 eeuw door de republiek van Genua. In deze kleien antieke stad zijn de strcturen van de 

militaire vestingen en de gotische kathedraal uit de 16
de

 eeuw, gelegen op de klif, nog bewaard. 
Castelsardo is ook gekend om haar typische handwerk van manden, gevlochten van bladeren van 
mini palmbomen. 

21/09/2008 MARSEILLE (FRANKRIJK) 

Ontscheping rond 8 uur in Marseille en transport naar België. 
                                                                                      
 
 
 
 
 

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=nl&geocode=&q=tunesie&ie=UTF8&ll=38.634036,9.986572&spn=5.405913,8.536377&z=7

