
MALEBNÁ ELBA
Elba - pobytově-poznávacíElba - pobytově-poznávací

Elba je italský ostrov v Tyrhénském moři, který patří k Toskánsku a leží asi 10 kilometrů od pobřežního města Piombino. Svojí
rozlohou jde o největší ostrov Toskánských ostrovů a po Sicílii a Sardinii je to třetí největší italský ostrov. U nás je spíše známý
jako vyhnanství Napoleona, vyniká malebností, překrásnou horskou přírodou a zejména rozmanitostí pláží.

Termín: květen, červen, září, říjen 2017 

Cena/os. Bez stravy S polopenzí

Při 4 os. V MH 4/5 8520 10170
Při 5 os. V MH 4/5 7970 9640

Orientační program:
1.den: Odjezd v odpoledních - večerních hodinách směr Itálie. 
2.den: Příjezd do přístavu Piombino, nalodění. Odplutí trajektem na ELBU, do přístavu Portoferaio. Odjezd na ubytování. Dle

časových možností koupání (bazén, moře). Nocleh. 
3.den: Prohlídka metropole ostrova  PORTOFERAIO - procházka, možnost
koupání, návrat do kempu. Nocleh. 
4.den: Okruh západní částí ostrova s vyhlídkami a možností  koupání na
„divoké“ pláži  na jihu ostrova nebo na městské pláži. Možná individuální
prohlídka turistického městečka CAMPO NELL ELBA. Nocleh. 
5. den: Odjezd do horského městečka RIO NELL ELBA, kde se zastavil čas,
dále  přístav  RIO  MARINA,  Muzeum  elbských  minerálů.  Jedinečné
CAPOLIVERI s osobním volnem v kouzelné atmosféře uliček starého města;
přístav PORTO AZZURRO s individuálním volnem; sirné jezírko LAGHETTO
DI TERRANERA – kratší zastávka, možnost koupání na Spiaggia Reale nebo
na útesech. Nocleh. 

6.den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 
7.den: Výlet  do  MARCIANA MARINA  v západní  části  ostrova,  výjezd lanovkou (cca  18€)  na nejvyšší  horu Elby MONTE
CAPANNE (1018 m) – kouzelný panoramatický výhled na celý ostrov. Nebo možnost pěší tůry. Koupání  na pláži  Spiaggia
Fenicia. Nocleh.
8. den: Individuální volno, koupání, opalování. Nocleh. 
9.den: Předání bungalovů, poslední koupání, odplutí trajektem na pevninu. Přes noc jízda do ČR.  
10.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.  

Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování, vstup do bazénu, závěrečný úklid, průvodce, trajekty, pojištění CK.

Cena neobsahuje: vstupy, loďky,… (cca 50€); případně turistickou taxu a kauci

Cestovní pojištění:  komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, odpovědnost za škodu, zavazadla) á 290,-Kč/os., děti
do 15 r. á 190,-Kč

Stravování: vlastní nebo formou české polopenze 

Ubytování: v krásném kempu s botanickou zahradou a několika bazény, cca 400 m od pláže. Ubytování v tzv. mobilhomech
(MH) pro 4-5 osob (obytná kuchyň s gaučem, dvě 2lůžkové ložnice, sociální zařízení, terasa). Lůžka jsou s povlečením. Věci
osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou (ručníky, utěrky, toaletní papír apod.). 

Platí pro skupiny minimálně 40 osob.

file:///wiki/Sardinie
file:///wiki/Sic%C3%ADlie
file:///wiki/Tosk%C3%A1nsk%C3%A9_ostrovy
file:///w/index.php%3Ftitle=Piombino&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Tosk%C3%A1nsko
file:///wiki/Tyrh%C3%A9nsk%C3%A9_mo%C5%99e
file:///wiki/It%C3%A1lie

