
Maak hier kennis met de diverse wijnboeren op Corsica 

 

Maak hier kennis met de diverse wijnboeren op Corsica en waar u de wijnen 
kunt proeven. Het leuke van het bezoeken van de wijnboeren is dat u op 
plaatsen komt waar u anders niet snel zal komen. Dus het is ook leuk hier een 
dag voor uit te trekken en de diverse te bezoeken. U heeft een doel om heen te 
gaan en de meeste wijnboeren liggen op de meest prachtige plekken. We zullen 
de wijnboeren rangschikken van noord naar zuid, te beginnen met de oostkust. 
Let op proef met mate. Regelmatig wordt de lijst langer. Alle wijnboeren zijn 
door ons bezocht en de moeite waard te bezoeken. 

 

___________________________________________________ 
Domaine Terra Vecchia / Clos Poggiale- Aleria 

 

Domaine Terra Vecchia / Clos Poggiale is gelegen drie minuten ten 
noorden van Aleria aan de zeezijde. Een Corsicaanse wijngaard welke hier tot 
uitdrukking komt in al zijn schoonheid.  
De naam - "Terra Vecchia" - dat "oude land" in de Corsicaanse taal betekent is 
een herinnering aan het feit dat de de wijnstokken zijn geplant op wat vroeger 
weidegrond was heel lang geleden. De geschiedenis gaat tot 2000 jaar terug. 
Ideale weersomstandigheden . 
 
Het 255 hectare grote wijngaard verdeeld over zacht glooiende heuvels en 
gelegen tussen de zee en de bergen met een hoogte van meer dan 2500 meter 
en het meer Diana  
met een hoogte van meer dan 2500 meter. Deze unieke situatie laat toe dat de 
wijnstokken van de enorme helderheid van de Middellandse Zee zonlicht kan 
profiteren, maar nog steeds de voordelen van koele berglucht, een 
klimatologisch voordeel voor het plukken van druiven rijk aan kleur en geur. 
Dit wijngoed is van ongekende schoonheid. 

 



Domaine Terra Vecchia biedt u een unieke gelegenheid om het 
wijngoed te bezoeken. 

Ook leuk voor de Kinderen. 
U kunt een rondleiding krijgen over de wijngaarden met paard en wagen zal 
ook erg  leuk zijn voor uw kinderen. Het geheel bestaat uit de tocht en het 
proeven van de wijnen maar ook van o.a. de lokale kaas en vleeswaren.  De 



rondleidingen zijn er alleen in juli en augustus. U kunt afgehaald worden bij de 
ingang van het domein aan de route nationaal. Wel op reservering stuur een 
mailtje naar info@terravecchia.com 

  

 
  

 

 

 

Contactgegevens. 
 

Domaine Terra Vecchia 

20270 Aleria 

 

Tel; +33 (0) 495 57 20 34 

Fax; +33 (0) 495 57 08 98 

 

Website: http://www.terravecchia.com/ 

Mail: info@terravecchia.com 

Download hier de brochure van 
 Domaine Terra Vecchia / Clos Poggiale- Aleria 

 

Download File 

 

___________________________________________________ 
Clos Fornelli - Tallone 

 

Zeer zeker de moeite waard te bezoeken de route erheen is al prachtig. Vanaf 
de route 198 ten noorden van Aleria richting Tallone en de weg tien kilometer 
volgen dan komt u hier bij dit prachtige wijngoed. Waar u warm ontvangen zal 
worden. De eigenaren Josée VANUCCI-COULOUMERE 

Fabrice COULOUMERE hebben een leuke mening  " een goede wijn betekent 
dat de fles leeg is" Bent u er geweest rij dan even door naar Tox u heeft daar 
een prachtig uitzicht en een schitterende kapel  San Giovanni. Het wijngoed is 
vijtien hectare groot en sinds 2005 onder handen van de huidige eigenaren en 
met veel succes. De originele Corsicaanse druiven geven een excellente wijn. 

 

  Contact gegevens 

Clos Fornelli  



 
  

 

Pianiccia  

Quercete  - 20270 

Tallone  

Tel: 00 33 (0)4 95 57 

11 54 -  

Mobiel ; 0033 (0)6 61 

76 46 19 

www.closfornelli.com 

Mail: josee-

vanucci@laposte.net 

Zeer de moeite waard dit wijngoed te bezoeken 
  

 
  

___________________________________________________ 
Domaine du Mont Saint Jean - Antisanti 



 

Domaine du Mont Saint Jean is gelegen tussen Aleria en Antisanti 
op een hoogte van 128 meter. In het dorp U Campu a U Quarciu. U wordt 
allerhartelijkst ontvangen door Roger Pouyau de vijfde generatie die dit 
wijngoed beheerd. U maakt ook kennis met andere lokale producten.  De winkel 
van het wijngoed heeft hele leuke aanbiedingen in cadeau verpakking.  

 

Al vijf generaties ervaring en deskundigheid. 
De eerste generatie was 

Jean Pouyau  

geboren in 1828  

 

U begrijpt geen foto aanwezig, maar wel duidelijk al bijna tweehonderd 

jaar ervaring. 

  

Vijfde generatie Roger Pouyau Geboren. 1951 

Zoon van Pierre Pouyau 

  
 

Modern maar ook nog eikenvaten. 
  

Het wijngoed is 95 hectare groot.
  



 
  

 

 

Geniet van de Corsicaanse wijn en haar specifieke druiven. Zoals de 
Niellucciu, Sciaccarellu, Vermentinu en Aleaticojn 

Hoe komt u hier. 

 

Vanaf Aleria 

 

Neemt u de RN 200, richting Corte voor 2.2 km , links gaat u dan over de 
brug  van de Tavignanu Rivier 
 
Op de D 43, gaat u richting Antisanti voor 5.4 km 
 
En u komt in het dorp U Campu a U Quarciu:  
 
Openingstijden:Maandag- Zaterdag:  
8:00  - 12:00  14:00  - 18:00 
Zondag gesloten. 
 
Domaine du Mont Saint Jean  
U Campu a U Quarciu  
BP 19  
20270 ANTISANTI  
Tel: (33) 4 95 57 13 21  
Fax: (33) 4 95 38 50 29  
E-mail: montstjean@wanadoo.fr  
Web Site: www.vinscorses.com 



 

___________________________________________________ 
Les Vignerons d' Aghione 

 

Les Vignerons d' Aghione is gelegen tussen Aleria en Ghisonaccia. Opgericht 
in 1975, de wijnmakers Aghione zijn twintig wijnboeren gepassioneerd over 
hun terroir. De wijngaard beslaat 850 hectare, gelegen direct rond de 
wijnmakerij, aan de oostkust van Corsica. 
De wijnen Les Vignerons d' Aghione en worden regelmatig bekroond in de 
afgelopen jaren in de nationale competities (Concours General Agricole de 
Paris in het bijzonder) en internationaal (Vinalie International, World Rose ...) 
Op het Concours General  zijn 7 medailles uitgereikt  in 2010 en in 2011 8 
medailles voor de verschillende wijnen. 
Zo won de Rosé 2011 : « Tendance Casanova » een gouden medaille op het  
Concours général agricole in 2012. 
Dus een aanrader eens te bezoeken. 

 

 

Prestige Rose CASANOVA 
 

 

De druiven van 

de Sciacarellu worden geoogst in de 

nacht  om de aroma's van oxidatie 

te behouden. Gefermenteerd bij lage 

temperaturen, worden de wijnen 

gerijpt op de fijne droesem tot aan 

het bottelen. Mooie zalmkleur , het 

boeket is expressief met tonen van 

acacia en rabarber. De smaak is fris 

en elegant ... 

  Ook in Nederland te koop bij de 

volgende adressen. 
 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

DGS Wijnkopers B.V. 

Exportweg 2 

2742 RC Waddinxveen 

Tel  0180 635 145 

Email  g.slagboom@deltawines.eu 

Web www.deltawines.eu  

 

of 

 

Wijnhandel Jean Berger VOF 

Swalmerstraat 5 

6041 CV Roermond  

Telefoon  : 0475-332966  

Fax  : 0475-335761  

Mobiel  : 06-51050199  

Website: www.jeanbergerwijn.nl 
 

 

 

  Links een greep uit het assortiment 

van Les Vignerons d' Aghione. 

Contactgegevens. 
Mail:  coop.aghione.samuletto@wanadoo.fr 

Web: http://www.wines-from-



 
  

 

corsica.com          http://www.vignerons-

aghione.com/ 

Op de laatste website vind u ook een 

routebeschrijving 

en natuurlijk op facebook 

 

Tel: 0033 (0) 495 56 60 20 

___________________________________________________ 
Domaine Solenzara - Corsica 

Een stukje geschiedenis 
.IIn 1835 werden de oevers van de rivier de Solenzara niet gecultiveerd, noch 
bewoond. Het was een bos van eiken scrub en kurk ondoordringbaar.Commander 
Poli verkocht het landgoed aan baron Auguste Bernard Dufour in februari 1840, die 
verkocht het in 1841 aan Jean-Baptiste Saint-Etienne Lamotte, de stichter van de 
Sociëteit van Gieterijen en Forges Solenzara, een fabriek met lichten smederijen . 



In Solenzara zijn vandaag  de dag de overblijfselen van de hoogovens 
(Restaurant La Fonderie) en een groot gebouw in de rivier (de minotterie) 
nog te zien. 
 
Slechts vijftien hectare wijngaarden zijn verbouwd. 
 
In 1991hebben Fabienne en Emile Lucchini de wijngaard geherstructureerd met 
Corsicaanse druivensoorten: 
Vermentinu voor witte 
Niellucciu, en Mouverdre Sciaccarellu voor rood 
Sciacarellu en Grenache for the Rosé. 
 
De druiven worden met de hand geplukt, gevinifieerd en gebotteld in de kelder van 
het Domaine. 
 
De wijnen van Domaine de Solenzara worden regelmatig onderscheiden Gouden 
medaille op de Salon de l'Agriculture in Parijs 2005 vintage rose 
Witte wijn 2006 werd geselecteerd door de Hachette wijngids .. 
Rose Gold Medal en Bronze AOC 2007 
Rood Zilver Medaille AOC 2007 

 

Contactgegevens 
Domaine de Solenzara

Mr et Mme LUCCHINI Emile

20145 SARI SOLENZARA

TEL:   04 95 57 49 76 

FAX:  04 95 57 44 10 

E-mail: fabienne.lucchini@club

Website: http://www.domainedesolenzara.com/

en op Facebook 

___________________________________________________ 
Domaine de Torraccia - Lecci de Porto Vecchio 



 

Christian Imbert, oprichter 
 
"De sleutelwoorden zijn respect voor het land, de traditie van de druif Corsica, 
uitgebreid onderzoek kwaliteit en typiciteit van de wijnen. Deze kwaliteiten zijn 
de enige garantie voor onze overleving in de wereld [...] 
 
 

De wijngaard is 43 hectare groot en de wijn is geheel biologisch met de 

originele Corsicaanse druiven zoals de Niellucciu, Vermentinu en de 
Sciaccarellu.  
 
 

Het wijngoed is prachtig gelegen en de moeite waard te bezoeken, de rit erheen 
is al erg leuk niet iets waar u snel komt. Tevens heeft men ook eigen olijfolie en 
de diverse soorten olijven. Leuk om te bezoeken. 



 

  

 
  



 

Contact gegevens 
DOMAINE DE TORRACCIA 

20137 Lecci de Porto-Vecchio 

Christian, Marc et Christophe 

IMBERT 

 

Tel : 0033 (0)4 95 71 43 50 

 

mail: torracciaoriu@wanadoo.fr 

 

Web: www.domaine-de-

torraccia.com 

en op Facebook 

___________________________________________________ 
Domaine de Granajolo - Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 

 

Domaine de Granajolo - La Testa Ook hier komt u bij een familie bedrijf  met 

een uitermate prettig ontvangst. De wijngaard werd aangeplant in 1974 

door Monika en Andre Boucher 
Het is gelegen op de hellingen van graniet en  zand op de zuidpunt van het 
schiereiland Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Het bestaat in principe uit 
Corsicaanse druivenrassen de Niellucciu de Sciaccarellu en Vermentinu.. 

 

  



 

 
  

  

 

Contact gegevens 
Gwenaële BOUCHER  

BOUCHER Monika 

 

Domaine de Granajolo 

La Testa  

F-20144 Ste-Lucie de Porto-Vecchio  

 

Port. +33- (0) 6.07.63.86.59 

Tel. +33- (0) 4.95.70.37.83  

Fax +33- (0) 4.95.70.37.43 

Web:http://www.granajolo.fr/ 

Mail: info@granajolo.fr 
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