
Pro železničáře a jejich rodinné příslušníky – vlakový poznávací zájezd – jízdenky FIP: ÖBB a FS

OSTROV ELBA – PŘÍRODNÍ RÁJ
14.9. - 22.9.2019

Vznik Elby popisuje legenda, podle které se tyrhénské Venuši poté, co vystoupila z mořské pěny,
roztříštila  její  ozdobná perla.  Střepy dopadly  právě tam,  kde se později  vynořily  Elba,  Capraia,
Montecristo a další ostrovy, tvořící dnešní národní park Toskánské souostroví. 

NOVINKA



Pro železničáře a jejich rodinné příslušníky – vlakový poznávací zájezd – jízdenky FIP: ÖBB a FS

OSTROV ELBA – PŘÍRODNÍ RÁJ
Hornatá Elba je třetím největším italským ostrovem po Sicílii a Sardinii, je 29 km dlouhá a asi 19 km široká.
Může se pochlubit  výjimečně čistou vodou,  krásnými plážemi s  bílým pískem a zalesněnými centrálními
částmi, které jsou vhodné pro turistiku. Napoleonův ostrov Elba - obdivovaný, jedinečný a stále zelený ostrov
zahalený do vůně éterických olejů, omývaný vlnami Ligurského moře, ráj pro geology a milovníky minerálů a
polodrahokamů. Nepopsatelné porosty kaktusů aloe, oleandrů, fíkovníků, eukalyptu a jiného teplomilného
rostlinstva,  malebná městečka, výborná domácí vína, azurové moře to všechno Vám nabízí ostrov Elba. 
Program:
1.den Odjezd vlakem z Prahy do Vídně a noční přejezd do Itálie.
2.den Tranzit Itálií do přístavu Piombino Maritima, dále trajekem na ostrov Elba. Místním autobusem do
přímořského letoviska Marina di Campo. Ubytování ve 3* hotelu. Procházka u moře.
3.den – 7.den Výlety místním linkovým autobusem po ostrově na zajímavá místa:
Portoferrario –  hlavní  město Elby.  Staré město se táhne nahoru po svahu a láká k procházkám úzkými
uličkami.  Hlavní  město je malé,  ale majestátní.  Rozkládá se na severním pobřeží  ostrova, jemuž vévodí
vojenská pevnost a Napoleonova rezidence  a křivolaké uličky starého města. Překrásná pláž s čistou vodou
je v pěší docházkové vzdálenosti od historického centra městečka.  
Porto Azzuro – atraktivní přístavní město u azurového zálivu s nejkrásnějším náměstím na Elbě. Letovisko na
východě ostrova má  pevnost a krásnou pláž. Ve městečku řada restaurací, obchůdků, kaváren a barů. 
Rio Nel´Elba – bývalé hlavní hornické město, kde se těžila železná ruda.
Capoliveri –  umístněné  u  brány  k  osamělému  poloostrovu  na  jižním  cípu  Elby,  patří  bezsporu  k
nejpůvabnějším městečkům ostrova.
Marciana Alta - Malebné městečko na severu ostrova, v blízkosti zřícenina hradu a lanovka na 
Monte Capanne - nejvyšší vrchol ostrova. Košíková lanovka do výšky 1018m m n.m s úžasnými výhledy.
Marina di Campo –  oblíbené a největší letovisko na Elbě s velkou písečnou pláží.
8.den Trajektem z ostrova na pevninu, dále vlakem, noční vlak do Rakouska. 
9.den Ranní příjezd do Vídně, přestup na vlak do Prahy.

14.9. - 23.9.2019 CENA: 11 500 Kč
Cena zahrnuje: 

6x ubytování ve 3* hotelu, 
6x polopenzi, 

kartu MHD na  7 dní - jízdy autobusem po ostrově, 
služby vedoucí zájezdu – Libuše Sládečková

Cena nezahrnuje: trajekt, lanovku, případné vstupy, vlakovou jízdenku (železničáři mají jízdenky FIP: ÖBB a FS)

Povinné příplatky k jízdence FIP - nutno uvést při objednávání: 
LEHÁTKA na noční vlaky z Vídně do Itálie a zpět. 
Cena v jednom směru na osobu: T6 (990 Kč); T4 (1290 Kč). Nebo LŮŽKA T3 (3 osoby stejného pohlaví nebo
miniskupinka tří osob) cena v jednom směru na osobu 1550 Kč

Nebo LŮŽKA DOUBLE (2 osoby v kupé). Cena v jednom směru na osobu 1990 Kč
              Nebo MÍSTENKY, cena v jednom směru na osobu 450 Kč.  

Nepovinné příplatky nutno uvést při objednávání – doporučujeme:
• Zájemcům zajistíme místenky Praha – Vídeň, případně zpět. Cena v jednom směru 100 Kč. 
• CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION cena 324 Kč/osoba (zahrnuje i pojištění storna z důvodu onemocnění) 
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PORTOFERRARIO



                              

PŘÍRODNÍ KRÁSY ELBY



    

PŘÍRODNÍ KRÁSY ELBY –  košíkovou lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Capanne



3* hotel Elba - Marina di Campo
Hotel ELBA je malý hotel s přátelskou rodinnou atmosférou, od centra letoviska Marina di Campo je vzdálen
cca 700 m a 500 m od jedné z nejkouzelnějších pláží ostrova. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi ve společných
prostorách, salónky, zóna s TV, restaurace, bar, půjčovna kol  Hotel disponuje 20 pokoji rozdělenými do třech
budov. Všechny pokoje jsou jednoduše, ale vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV,
trezor a klimatizaci. Letovisko Marina di Campo s přístavní promenádou je nejžádanější letovisko na Elbě.
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