ELBA
Horská turistika a koupání v moři
28.6. – 7.7.2019
Cena 9400,-Kč, děti do 12 let 9000,-Kč
(záloha 3400,-Kč je splatná při přihlášení)
„Napoleonův” ostrov Elba je rájem pro milovníky krásné přírody, italské pohostinnosti, objevování
historických památek, panoramatických výhledů, koupání v křišťálově čistém moři i sportovního vyžití. Leží
v Toskánském souostroví jen 11 km od pevninského města Piombino. S délkou pouhých 27 km a šířkou 18 km,
je třetím největším italským ostrovem s rozlohou 224 km2, délka pobřeží je 147 km a má asi 30 000 obyvatel.
Pro svůj tvar trojhranu se ostrov přirozeně dělí na tři části: východní, kde je soustředěna těžba minerálů,
střední s hlavním městem ostrova Portoferraiem a západní, převážně zemědělskou část. Nejvyšší vrchol Elby
tvoří masiv Monte Capanne (1019 m), odkud lze přehlédnout nejen celý ostrov, který odtud vypadá spíše jako
souostroví, ale za jasného počasí i velkou část toskánského pobřeží na východě a na západním obzoru i břehy
Korsiky. Na vrchol vede dvoumístná "košíková" lanovka z obce Marciana. Zdejší vegetace je typicky
středomořská: kromě palem, eukalyptů, cedrů, olivy a vinné révy můžeme ve vyšších polohách vidět dubové
a kaštanové lesy i typickou alpskou florou na náhorních rovinách.
MARINA DI CAMPO - příjemné městečko na západní straně ostrova, asi 15 km od Portoferraia ve 2 km
dlouhém zálivu s nádhernou písečnou pláží. Ve městečku je možné ochutnat místní speciality v restauracích
a pizzeriích nebo se procházet uličkami s obchůdky, které nabízejí typické suvenýry ostrova.
Kemp VILLE DEGLI ULIVI*** - je moderní a dobře vybavený. Dominují mu dva bazény s masážními
proudy, spojené skluzavkami se saunou, tureckou párou, perličkovými koupelemi a masážním křeslem.
K dispozici je restaurace, bar, pizzerie, samoobsluha, obchod se suvenýry, bankomat, půjčovna mopedů,
potápěčská škola a hrací automaty pro děti. Hřiště na volejbal, minifotbal, minigolf, beachvolejbal, stolní tenis.
Rozsáhlá písečná pláž je blízko kempu, přístup do moře je pozvolný. Lze si pronajmout surfy, motorové čluny,
šlapadla, slunečníky a lehátka. Příjemné jsou večerní procházky pobřežní promenádou do městečka Marina di
Campo (asi 20 min. chůze).
UBYTOVÁNÍ – Marina di Campo - VILLE DEGLI ULIVI***- karavany
Obytná plocha + stanová přístavba, kapacita 4 osoby. Dvě samostatné ložnice jsou vybaveny pevnými postelemi
s molitanovými matracemi, dekami a malými polštářky. (vlastní povlečení). Kuchyňský kout: lednice 120 l, plynový
nebo elektrický vařič; základní potřeby pro vaření a stolování (hrnce, pánev, talíře, hrnky, skleničky, otvírák, příbory,
kanystr na vodu); základní pomůcky pro úklid (lavor, kbelík, hadr, smetáček s lopatkou). V jednotlivých destinacích
jsou ve vybavení možné odlišnosti. Každý karavan má elektrické osvětlení, zásuvku 220 V, šatní skříň s ramínky
a plastový zahradní nábytek – stůl a židle.
STRAVOVÁNÍ - polopenze z polní kuchyně.
– snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, čaj apod.
– večeře: přesnídávková polévka s pečivem + hlavní jídlo, oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva.
Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu.
Stravovací služby jsou bez obsluhy a mytí použitého nádobí. Výdej stravy probíhá v prostoru k tomu určeném
a klienti konzumují stravu na stolech u vlastních karavanů.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem + trajekt, 7 x ubytování v kempu ve vybavených karavanech (vlastní povlečení),
českou polopenzi, průvodce.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, fakultativní využití lanovek a vstupy.
DOPRAVA:
Odjezd autobusu v pátek 28.6.2019 ve večerních hodínách
Z Tovačova, Kojetína a Kroměříže. Při větším počtu zájemců je možný také odjezd z Olomouce.
Po domluvě je možné přistoupit kdekoliv cestou.
Návrat v neděli 7.7.2019 ve večerních hodinách

Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944 www.klubpoutniku.cz

