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Vi var på Korsika juli 2011. Våra funderingar att snart åka dit ytterligare minst en gång för att se mer av den 

vackra ön, har vi lagt på is ett tag. Andra resmål pockar på uppmärksamheten. Därför kommer nu detta 

reportage, som får nöja sig med att förmedla några korta intryck till andra. Lite av vad vi tyckte var bra och 

mindre bra, några restauranger samt några ”sevärdheter”.

Vi reste med Langley Travel  till orten Ile 

Rousse som ligger på nordvästra delen av ön. 
Jag tror att de är det enda svenska resebolag 

som arrangerar paketresor dit. Bolaget har en 

aktiv inriktning där vandring, klättring, 

ridning och canyoning tar stor plats i utbudet. 

Men det finns lite stillsammare varianter 

också. Vi följde med och åkte båt till ett 

otillgängligt kustområde som är nationalpark 

och världsarv samt en tur till bergens byar.

Ung och serviceinriktad personal. Normalt 

ingår frukost och trerätters-middag (generellt 

bra mat) med dryck i priset. Vilket gjorde att 

luncherna blev vår test av kvaliteten på

Korsikas restauranger.

Langley Resort Napoleon Bonaparte i Ile Rousse.

Naturreservatet Scandola

Korsika

En fransk ö med en stark korsikansk 

stolthet. Historiskt har både ön 

tillhört både Genua och Pisa. Längs 

kusten finns gott om vakttorn. 

Pasquale Paoli är ”nationsfadern”

under den korta tid som  Korsika var 

självständig nation.

Napoleon Bonaparte föddes i den 

korsikanska staden Ajaccio (största 

staden), som ligger på den västra 

kusten.

Korsika är en extremt bergig ö med 

bergstoppar klädda av snö till början 

av juli. Högsta toppen är på 2706 m 

ö.h. Det regnar en hel del i inlandet 

under vinterhalvåret och det gör ön 

mycket grön. 

Vi hade ambitionen att hyra bil 

några dagar och resa runt på ön. Det 

struntade vi i när vi såg vägarna. Så

otroligt kurvigt och utanför huvud-

vägarna blir snitthastigheten mycket 

låg. Vi valde buss för våra utflykter.
Vi rörde oss enbart mellan flygplatsen i Bastia, till Ile Rousse, till Calvi 
och runt till en del bergsbyar söder om Ile Rousse.



Ile Rousse – ”Den röda ön”

Namnet lär komma från att 

solnedgången färgar den lilla ön 

utanför röd i kvällssolen. På torget 

står frihetshjälten Pasquale Paoli

staty och tittar ut mot hamnen som 

anlades för att försvara sig mot 

genuesarna. Staden har ca 2800 

fasta invånare och befolkningen 

mångdubblas under sommar-

månaderna när, i första hand, 

fransmän, italienare och engelsmän  

turistar här.

En härlig sandstrand, gemytlig 

gammal bebyggelse och ett rätt 

avspänt lugn. Den centrala delen är 

ganska liten och kompakt. Gott om 

restauranger, affärer, uteserveringar, 

glassbarer och på torget spelas 

boule.
Varje fransk ort med självaktning har minst en Guide Michelin restaurang. 
Här är den i Ile Rousse. Mycket finare på insidan än utsidan.

På kvällarna fylls gator och trottoarer 

med hungriga turister (och lokal-

befolkning). En vanlig standardmeny 

med 3-rätter kostade mellan 18-25 

euro + dryck. Samma pris till 

luncherna även om vi då oftast åt en 

sallad, musselsoppa eller liknande. 

De korsikanska vinerna vi smakade 

var inget vi blev imponerade av. Bäst 

var oftast ett svalt och oförargligt 

rosévin. I vinbutiken kan du även  

handla vin i lösvikt, tappad på

medhavd flaska. Här för 2,80 

Euro/liter. Det var surt!
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Stranden i Ile Rousse ligger i 

omedelbar anslutning till centrum. 

Från vårt hotell var det högst 300 

meter att gå. Sanden är finkornig, så

visst är det skönt med något att ligga 

på. Solsängar finns att hyra. Pris ca 10 

euro/dag. Tog ett tag innan vi fattade 

att det var strandrestaurangerna som 

hyrde ut sängarna och om du åt lunch 

där så drog de av 4 euro på sänghyran. 

Lärdom – välj först vilken restaurang 

du vill äta lunch på, det bestämmer val 

av solsäng.

Längre bort – mindre folk. Allra längst 

bort finns klippor som är alldeles för 

taggiga att ligga på.

Att före middagen strosa längs efter 

strandpromenaden, stanna upp för en 

kopp kaffe med en pastis eller ta en kall 

öl, beundra det vackra bröllopsparet 

som fotograferas. Varmt, solbrännan 

stramar under skjortan. Solen tar 

ordentligt när de behagliga vindarna 

svalkar på stranden. Korsika och Ile 

Rousse har många fördelar om man mer 

är ute efter stillsamt och njutningsfullt 

liv än mycket hålligång.

Vigseln stod i kyrkan vid torget, nu fotografering och på
kvällen fest i en hyrd strandrestaurang. Mycket tjusigt!

Lätt skugga under platanerna, kaffe och en pastis. 
De gamla romarna kallade drycken för ”Lejonmjölk”
för att den vita vätskan gör en modigare.

Det lokala ölet Pietra är bryggt på kastanjer. Gott 
men rätt dyrt. Över 6 euro för 25 cl.



Naturreservatet Scandola

Efter västra kusten finns ett stort 

maritimt naturreservat. Det angränsar 

direkt till den stora nationalparken ”Parc

Naturel Régional de la Corse” som 

täcker nästan 2/3 av Korsikas inre 

landyta.

Scandola är branta röda granitklippor 

som störtar sig rakt ner i det klarblå

havet. Undervattensscenerna i filmen 

”Det stora blå” spelades in här på

västkusten.

En facinerande båttur från staden Calvi 

och söderut längs den klippiga 

kusten.med ett kortare stopp i byn 

Girolate.

Calvi

Staden är huvudorten i den här delen av 

Korsika. Livlig liten stad, vacker 

marina med lyxjakter, turister, fullt 

med affärer och restauranger. Från 

borgen/Citadellet har man en fantastisk 

utsikt och längre bort övergår staden i 

en 4,5 km lång sandstrand. 

Calvi är en kuperad stad och från 

strandpromenaden och upp till bl.a. 

Langleys hotell är det en mycket! 

kraftig backe. Strax norr om staden har 

Främlingslegionen ett av sina 

regementen förlagda.  

Citadellet i Calvi vakar över 

inloppet till staden. Inne i citadellet 

finner du en minnesplatta att här 

föddes genuesaren Christofer 

Columbus. Att det finns många 

platser runt medelhavet som räknar 

sig som Columbus födelseort tar 

man inte så allvarligt på, utan är 

stolta sin egen legend.



Bergsbyar

Korsika är otroligt 

kuperat. Vägarna upp i 

bergen till de små

byarna är smala, krokiga 

och ofta så smala att 

man inte kan mötas. 

Stup på en sidan och 

bergvägg på den andra. 

Och, oftast makalöst 

vackert. Grå och 

sandstensfärgade byar 

med ett litet torg, caféer, 

lite hantverk och kyrkan 

mitt i byn.

Att strosa runt i byarna är att sänka sitt 

tempo och komma in i en annan rytm. 

Ibland driver molnen förbi under eller 

omkring oss och sveper in oss i en kylig, 

småsur blåst för i andra sekunden ersättas 

av en strålande sol. Temperaturskillnaden 

från badstranden och hit upp är åtskilliga 

grader. En av de mer kända byarna Sant` 

Antonino ligger ca 450 m ö.h.. Har du 

pigga och raska ben är den en upplevelse. 

Samt att du har modet att köra hit!
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Korsika är ett mycket trevligt resmål. Men, ingen 

lågprisö. Under våren/försommaren står mycket mer 

i blomning. På ön finns en liten järnväg som vi 

gärna återkommer och provar på – ett alternativ till 

att åka bil.

Av Langleys hotell på Korsika tror vi oss förstå, av 

andra resenärer som varit där fler gånger, att valet av 

Ile Rousse var att föredra. Bättre klass. 

Två restauranger som vi tyckte var lite bättre, av de 

vi hann prova. Båda centralt i Ile Rousse.

Le Grand Bleu, Place du Canon. Bra och riklig mat. 

Både skaldjur och charkuterier.

A Quadrera, Rue Napoleon. Lite rustikare och 

kanske mer vällagat.

Första klass reseguide – Korsika. Lika bra som 

alltid. Tidningarna DN och Vagabond har bra 

artiklar om Korsika. 

Nära hotellet i Ile Rousse ligger den lokala 

turistbyrån. Kartor, tågtider mm finns att få.
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