
2019 – ITÁLIE – TOSKÁNSKO – OSTROV ELBA
Největším z toskánských ostrovů je ostrov Elba, který leží pouhých 6 km od přístavu Piombino, odkud se můžete dostat několikrát
denně trajektem do hlavního přístavu Portoferraio. Elba má rozlohu 220 km2 a díky tomu je třetím největším ostrovem Itálie, pokud
chcete přehlédnout celé jeho panorama, musíte se dostat na vrchol Monte Capanne (1019 m.), na níž vede pohodlná lanovka. Na
ostrově je sedm vesnic a městeček: Campo dell´Elba, Porto Azzurro, Rio Marina, Marciana, Capoliveri, Marciana Marina a Rio nell
´Elba. Kdo z návštěvníků má rád dobrá jídla, přijde si v místních restauracích na své. Zdejší kuchyně vychází především z nejrůznějších
úprav ryb, a tak pokud Elbu navštívíte, nezapomeňte ochutnat vynikající rybí polévky sburita, cacciucco a cibulové gurguglione. Kdysi
to byla jídla chudých, dnes kralují místní kuchyni. 

Marina  di  Campo  byla  původně  rybářskou  vesničkou  rozloženou  kolem
široké zátoky výhodného přírodního kotviště. Od začátku minulého století
postupně přibývalo návštěvníků a později turistů. Marina di Campo se stala
prvním  letoviskem  vybudovaným  na  Elbě.  Je  vyhlášené  především
nádhernou zatočenou pláží, na níž bílý písek až září, a průzračnou, čistou
vodou.  Dnes  je  dokonce největším letoviskem na ostrově a  najdete  zde
turistické  atrakce  i  čilý  noční  život,  který  by  se  vyrovnal  mnoha  větším
přímořským letoviskům. Každou středu se zde konají trhy, prohlédnout si
můžete  kostely  San  Niccolo,  San  Pietro,  San  Giovanni  a  starobylou  věž.
Skvostné jsou i okolní pláže, doporučujeme především pláže Fettovaia (10
km od Marina di Campo), Cavoli (5 km) a Seccheto (7 km). 
Pláž a moře: jemný bílý písek, prostorné pláže, pozvolný vstup do moře. 

Letovisko Porto Azzurro najdete ve východní části ostrova Elba. Je to jedno
z mála z velmi živých letovisek s příjemným nočním životem. K dispozici je
zde velké množství kaváren, obchůdků se suvenýry nebo butiků. Pevnost
San Giacomo, kterou již v polovině 16. století nechal vybudovat španělský
král Filip II., dnes slouží jako vězení.  
Pláž a moře: písek a štěrk, menší pláže, pozvolný vstup do moře. 

Marciana Marina je malebné elegantní městečko, obtočené promenádou kolem
zátoky s místní hlavní pláží, tvořenou především oblázky. Je to nejpůvabnější místo
na  ostrově  s  nádhernou  polohou  mezi  krásnými  plážemi  a  hornatým  centrem
ostrova.  Původně  zde  byla  pouze  malá  rybářská  vesnička,  později  za  Medicejů
chráněná opevněnou věží.  Vývoj  městečka však započal  až  po konci  pirátských
nájezdů. Letovisko je přímořskou částí vysoko položené vesničky Marciana, která je
nejstarším  osídlením  na  Elbě,  odkud  také  vede  jedna  z  hlavních  atrakcí,  a  to
košíková lanovka na vrchol Monte Capanne (1018 m), nejvyšší vrchol ostrova. 
Pláž a moře: kamínkové a oblázkové pláže někde s pískem, útesy, prudší vstup do
moře. 

Letovisko  Fetovaia se  nachází  na  jihozápadním  pobřeží  Elby.  Podle
místních obyvatel se zdejší pobřeží dá beze všeho označit za nejpůvabnější
a  nejcharakterističtější  z  celé  Elby  –  překrásné  pláže,  působivá  příroda,
málo osídlená krajina. Lokalita je také vhodná pro zkušené potápěče a v
blízkosti vesničky se nacházejí dvě místa vyhledávaná potápěči – Punta di
Fetovaia  a  Secca  di  Fetovaia.  Větším  centrem  oblasti  s  obchody,
restauracemi a zábavou je cca 10 km vzdálené Marina di Campo.



Marina di Campo  - Residence ELBAMAR CAMPO

Nedávno zrekonstruovaná residence ELBAMAR CAMPO s vlastním parkovištěm se nachází nedaleko pláže a cca 600 m od 
centra. Díky své poloze a vybavení je vhodná pro klienty, kteří rádi vyhledávají pohodlí a klidnou dovolenou. Všech 12 
apartmánů je moderně a velmi vkusně vybaveno, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci a malý balkon. 
Vzdálenost od pláže: 100 m. Pláž: jemný i hrubší písek, volná i placená s plážovým servisem, pozvolný vstup do moře. 

Bilo - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj se dvěma lůžky (mohou být rozkládací) a kuchyňským koutem. 

Vratná kauce: 150 €. 
Zvířata: nepovolena. 
Příjezd: sobota od 16:00 hod. do 20:00 hod. 
Odjezd: sobota do 09:00 hod. 
Minimální počet nocí: 7

 V  ceně:  pronájem  apartmánu  na  7  nocí,
spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid
(kuchyňský  kout  uklízí  klienti  sami,  jinak  za
poplatek  25  €),  ložní  prádlo  a  ručníky.  
Povinné  poplatky  na  místě:  pobytová  taxa
(zatím nestanovena). 
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    OSTROV ELBA  - Přírodní perla Toskánska
Průzračné moře, krásné bílé písečné pláže, historická místa spojená s Napoleonem, idylická zákoutí, živá přístavní

městečka.  Poznejte kouzelné a rozmanité tváře ostrova, který si právem zasluhuje označení „prázdninový ráj“.

INFORMACE PRO ŽELEZNIČÁŘE:  JAK SE DOSTAT NA OSTROV?  

ORIENTAČNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ    Nutno jízdní řády vždy aktualizovat na konkrétní termín!
Vlaky: Praha hl.n. RJ 371 (14.51) – (18.49) Wien Hbf. EN 1237 (20.23) – (06.53) Firenze S.MN. R 3129 (07.28) - (10.11) 
Piombino Maritima 
V Piombinu Maritima je koncové nádraží přímo u přístavu. Lístky na trajekty koupíte v nové budově vpravo od nádraží 
(při pohledu na moře).  
Vlaky zpět:  Piombino Maritima R 11886 (16.08) – (16.35) Campiglia Marittima R 2342 (17.04) -  (17.55) Livorno C.  EN 
1234 (19.20) – (08.32) Wien Hbf. RJ 72  (09.10) - (13.07) Praha hl.n.

 Všechny vlakové spoje v Itálii jsou vybrány tak, aby cestující s jízdenkou FIP už NIC NEDOPLÁCELI! 

Trajekty na Elbu:  www.toremar.it    www.moby.it Nutno jízdní řády vždy aktualizovat na konkrétní termín!
Piombino Maritima odjezdy trajektů společnosti TOREMAR : 14.30 h. (příp. Společnost MOBY 15.00) 
Plavba na Elbu do Portoferraia trvá 1 hod. 
ZPĚT: Trajekty společnosti TOREMAR - odjezdy z Elby z Portoferaia:  14.00 h. Plavba trvá 1 hod. 

Autobusové linky na Elbě:  www.atl.livorno.it    www.elbalink.it

Doporučuji zakoupení týdenní jízdenky na autobusové linky na Elbě přímo v Portoferraiu, nedaleko přístavu, v kanceláři
ATL na adrese: Viale Elba. U přístavu (kousek od kanceláře ATL) se nachází také informační turistická kancelář v přízemí
nepřehlédnutelné desetipatrové budovy.  Z autobusového nádražíčka v ulici Viale Elba se rozjíždějí místní busy různými
směry. Odtud se snadno dostanete do přímořského letoviska MARINA DI CAMPO.

http://www.elbalink.it/
http://www.atl.livorno.it/
http://www.moby.it/
http://www.toremar.it/


DOPORUČENÝ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM týdenní pobyt na Elbě

1. den Odjezd z Prahy do Vídně, nočním vlakem do Florencie.
2. den Přejezd vlakem do Piombina Maritima. Plavba lodí na ostrov Elba, místním busem na ubytování, odpoledne 

volno u moře.
3. den Návštěva hezkého městečka - CAPOLIVERI, kvetoucí vnitrozemské středisko s úzkými uličkami. Pohled na siluetu 

ostrova Montecristo (proslavený románem Hrabě Monte Cristo). Procházka po přímořském letovisku PORTO 
AZURRO.

4. den Vyhlídková cesta busem kolem ZÁPADNÍ části ostrova. Nenáročná turistika po cestě podél pobřeží (Chiessi – 
Pomonte, 2km) se vzdáleným výhledem na francouzskou Korsiku. Přejezd na pláž FETOVAIA - koupání na jedné z 
nejkrásnějších pláží. 

5. den Prohlídka hlavního města PORTOFERRAIO s přístavem a působivou starou čtvrtí se schodovitými uličkami. 
Napoleonova rezidence na vysokém skalním srázu s krásnou zahradou. Návštěva pevnosti, krásné výhledy!

6. den Z vysoko položené vesničky MARCIANA se vyvezeme košíkovou lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Capanne 
(1018m), překrásné panoramatické výhledy! Odpoledne odpočinek u moře na pláži v PROCHIO.

7. den RIO NELL´ELBA - procházka kdysi bohatým hornickým městem. Přístav RIO MARINA, strážní věž.
8. den Procházka v přímořském letovisku MARINA DI CAMPO, staré městečko. Odpoledne koupání a relax na dlouhé 

místní pláži. 
9. den Odjezd z ubytování. Plavba lodí z ostrova na italskou pevninu, vlakem noční přejezd do Rakouska.
10.den Přestup ve Vídni, odpolední příjezd do Prahy.
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