
 

Elba to trzecia co do wielkości włoska wyspa. Ma 29 km długości i 19 km szerokości. 
Słynie z pięknych widoków, uroczych miasteczek i błękitnego morza. Portoferraio to 
największe miasto na wyspie. To właśnie tu mieszkał Napoleon, który przebywał tu na 
zesłaniu w latach 1814 – 1815. 


Na Elbę najłatwiej się dostać promem z miejscowości Piombino. Statki kursują 
regularnie, a do najpopularniejszych przewoźników zalicza się TOREMAR (link TU) i 
MOBY (link TU). Bilet możecie wykupić tuż przed rejsem lub wcześniej przez internet np. 
przez stronę www.affery.com


Rejs trwa godzinę. Większość pływających jednostek to promy samochodowe, więc jeśli 
macie ochotę zobaczyć całą wyspę, bez problemu objedziecie ją własnym autem. Jeśli 
zaś wybieracie się tylko do Portoferraio to samochód najlepiej zostawić na parkingu 
Autorimessa Del Porto w Piombino (kierujcie się po znakach na port).
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PORTOFERRAIO - ELBA

Wakacyjna ściąga 

Kilka faktów o Elbie 

Dojazd  na wyspę 

https://www.toremar.it/en/
https://www.mobylines.com
http://www.affery.com


Warto wiedzieć przed wyruszeniem w miasto, że Portoferraio to miasto schodów i 
uliczek pnących się pod górę. Trudy wspinania się na wzniesienie wynagrodzi 
fantastyczny widok, jednak gdy podróżujecie z małymi dziećmi w wózkach to lepszą 
opcją będzie spacer wzdłuż mariny. Spacer po mieście zajmie Wam około dwóch 
godzin. Zaplanujcie też wypoczynek na plaży, która jest jedną z najpiękniejszych na 
wyspie. Dlatego warto wziąć ze sobą ręcznik, kąpielówki i buty do wody.
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Muzeum Napoleona znajduje się w Villa dei Mulini. To przepiękna rezydencja z mnóstwem 
pamiątek po cesarzu.


2.

Fort Falcone to niegdyś najpotężniejsza twierdza na wyspie. U stóp fortu znajduje się 
fantastyczny punkt widokowy na miasto i morze.


1.
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Fort Stella góruje nad starówką. To kolejny świetny punkt widokowy w miasteczku.
3.

Promenada Calata Mazzini prowadzi wzdłuż kolorowych kamieniczek dookoła mariny, w 
której cumują jachty, żaglówki i łodzie.


4.
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Plaża Le Ghiaie znajduje się tuż przy miejskim parku. Usypana z białych kamyków 
zachęca do wypoczynku i morskiej kąpieli.
5.

Życzymy fantastycznych wakacji :) 

Kempingi w Toskanii to fantastyczne miejsca na rodzinny wypoczynek i świetne bazy 
wypadowe do zwiedzania takich perełek jak Cinque Terre, Siena, Elba czy Florencja. Listę 
kempingów znajdziecie TUTAJ


Kempingi Vacansoleil w okolicy 

http://www.vacansoleil.pl/camping/wlochy/toskania/
http://www.vacansoleil.pl/camping/wlochy/toskania/

