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Elba 2020:  

dobrodružná cesta, potápění, siesta… 
Elba je jedna z výjimečných lokalit v regionu, kde ještě najdete hojnost podvodního života. Chobotnice, 

murény, hejna barakud i roztomilé barevné flabelíny potkáte na každém ponoru. Ostrov v Tyrhénském 

moři nabízí bohatou historii a krásnou přírodu. Jeho délka je 24 km, šířka 18 km a vzdálenost od pevniny 

10 km. Poznejte jej s námi na týdenním pobytu se zajištěným potápěčským programem. 

Termín: 11.09.2020–18.09.2020 (pátek–pátek). Plánovaný odjez z Brna ve čtvrtek 10.09.2020 v 15:00. 

Ubytování: Ubytování v pohodlných apartmánech s kuchyňkou, obývacím pokojem a sociálním 

zařízením v pokojích po dvou. Nabízí také terasy, grily a moderním zařízení. Domky jsou součástí 

základny, na pláž je to jenom kousek. Cena ubytování je 5 000 Kč za místo v dvoulůžkovém pokoji. 

Potápění: Za nejlepšími lokalitami nemusíme daleko. Elba má přes třicet kvalitních lokalit různých 

obtížností dostupných člunem. Díky blízkosti základny se budeme potápět dvakrát denně. Ohromí vás 

vynikající viditelností a bohatou podmořskou faunou i flórou. S sebou si povezeme vlastní výstroj 

včetně deco bójky (na Elbě je bójka povinná výbava pro každého). Lahev 15L a zátěž jsou v ceně ponoru. 

Doprava: Nejprve pojedeme 1 139 km vlastními auty po trase Brno-Piombino, následně nás bude čekat 

přejezd trajektem Piombino-Portoferario, a nakonec ještě 10 km auty po trase Portoferario-Lacona. 

Cena potápěč: 12 900 Kč. Cena nepotápěč: 5 000 Kč.  

Cena zahrnuje: ubytování a balíček 10 ponorů z lodi včetně jednoho nočního.  

Cena nezahrnuje: dopravu, stravu, pojištění, příplatek 1500Kč/osoba za apartmány Bára. 

 
Zálohu 5 000 Kč pro potvrzení vaši účasti lze složit hotově na Direct Ocean nebo převodem na účet. 
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