
 

OSTROV ELBA – PŘÍRODNÍ PERLA TOSKÁNSKA 
 
Průzračné moře, 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“. 
 

JAK SE DOSTAT NA OSTROV?        INFORMACE PRO ŽELEZNIČÁŘE 
 
ORIENTAČNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ A LODÍ  -  2013       Jízdenky FIP - ÖBB, FS a průkaz FIP 

 Nutno jízdní řády vždy aktualizovat na konkrétní datum! 
Vlaky: 
Praha hl.n. EC 173 (13.39) – (18.24) Wien Meindling EN 235 (19.30) – (06.18) Firenze S.M.N. R 3129 (07.28) – (10.11)Piombino Maritima  

 
Na noční vlak EN 235  a EN 234 (při cestě zpět) je NUTNÉ mít k jízdence FIP minimálně místenku. Pohodlnější je však zakoupení lehátka T6 nebo 
lehátka T4 (4 osoby v oddíle).  
 

V Piombinu Maritima je koncové nádraží přímo u přístavu. Lístky na trajekty koupíte 
v nové budově vpravo od nádraží (při pohledu na moře).   
Trajekty na Elbu:  www.toremar.it    www.moby.it 
Orientační jízdní řády (nutno aktualizovat na konkrétní datum): 

Piombino Maritima odjezdy trajektů společnosti TOREMAR :  
10.30 h, 11.30 h. Plavba na Elbu do Portoferraia trvá 1 hod.  

 ZPĚT 
Trajekty společnosti TOREMAR - odjezdy z Elby z Portoferaia:   
15.00 h, 17.00 h. Plavba na pevninu do Piombino Maritima trvá 1 hod.  

Vlaky:  
Piombino Maritima R 3020 (18.41) – (21.32) Firenze S.M.N. EN 234 (22.09) – (08.33) Wien 
Meindling EC 172  (09.32) - (14.21) Praha hl.n. 

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

http://www.toremar.it/
http://www.moby.it/


DOPRAVA NA OSTROVĚ 
 
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 
všech významných letovisek na 
ostrově. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

UBYTOVÁNÍ v apartmánech:   
 

dosažitelné místním busem z přístavu Portoferraio 
 

Marina di Campo  - Rezidence ELBAMAR CAMPO 
Porto Azzurro  - Rezidence MARILISE 

Marciana Marina  - Apartmány LE SPIAGGE 
Fetovaia  - Rezidence FETOVAIA 

 
 

Popis a ceník v přiloženén letáčku. 
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