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Toscana Sailing 

O AKWENIE - Archipelago della Toscana 

 

W skład archipelagu wysp toskańskich wchodzą ciekawe krajobrazowo wyspy Elba, Giglio, Capraia, Pianosa, 
Gorgona, Montechristo. Największa z nich Elba, trzecia co do wielkości na Morzu Śródziemnym, jest górzystą, zieloną 
wyspą z atrakcyjnymi miasteczkami Portoferriao, Marciana czy Porto Azurro, istniejącymi od czasów romańskich. 
Położone w widowiskowych zatokach, zachowały wiele zabytków i cieszą oko ładną architekturą. Oprócz kilku marin 
na wyspie jest wiele małych, urokliwych kotwicowisk i plaż. Pozostałe wyspy archipelagu są skaliste, o 
zróżnicowanych, czasem surowych krajobrazach, z zatokami z przeźroczystą wodą. Elba jest też bardzo popularna 
wśród amatorów nurkowania.  

W odległości 30 Mm od Elby leży Korsyka - wyspa piękna, bogata w skarby natury i zachowana od masowej 
turystyki. Jest "wyspą bogactw", które stanowią jej krajobrazy, piękno chronionej natury i czyste wody w różnych 
odcieniach błękitu. Na wyspie można znaleźć górskie szczyty i nadmorskie klify, piaszczyste plaże i osłonięte zatoki, 
wioski wśród winnic i gajów oliwnych, kolorowe miasteczka i malownicze porciki. Burzliwa i bogata historia wyspy, 
spotykana na każdym kroku, odpowiada jej zróżnicowanej geografii. 

 
Możliwości trasy 
przedstawiają się 
następująco: 
 

Puntone- Portoferario- 
Capraia- Macinaggio, 
(Betollace)- Bastia- Fetovaia- 
Campo nell'Elba- Gilgio- San 
Stefano- Talamone- Porto 
Azurro- Puntone 
 
Żeglowanie dopasujemy do 

aktualnej sytuacji 

pogodowej- z wielu 

propozycji wybierzemy 

najciekawsze porty. 

 

 

SZCZEGÓŁY WYJAZDU: 
 

Czas trwania rejsu: 23-30.06.2018                                 autokarem - wyjazd 22.06.2018, powrót 1.07.2018 

Jacht: Oceanis 46, 2x Bavaria 45, Sun Odyssay 449 

Trasa: Puntone-Elba-Korsyka-Elba-Puntone 

Koszt rejsu: 2590zł 

Koszty dodatkowe Ok. 120 EUR składka wachtowa 

Transport: W cenę wyjazdu wliczony jest transport autokarem. Można dojechać własnym autem 
lub przylecieć samolotem. 
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OPIS PORTÓW: 
 

PUNTONE 

Puntone - to ułamek włoskiego miasteczka Scarlino , w prowincji Grosseto , w 
Toskanii. Puntone znajduje się na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego, w pobliżu zatoki 
Portiglioni, przy ujściu kuszącego kanału bagien Scarlino , w Zatoce Follonica . 
 

 

 

CAVO 

Cavo- Wschodni mały port Elby (cumują tu najmniejsze promy pływające             
z Piombino), i znane miasteczko turystyczne. Piękne plaże, półwysep i pobliska 
wyspa Topi idealne możliwości na start lotny... 

 

 

PORTOFERARIO 

Portoferario [Elba]- To stolica największej z wysp 
Archipelagu Toskańskiego. W pobliżu znajduje się 
miejsce zesłania Napoleona- Villa San Martino. 
Największy zachwyt budzi jednak stara portowa część 
miasta. Zobaczyć trzeba koniecznie. 

 
 

MARCIANA MARINA 

Marciana Marina- Północny port Elby, nadmorskie miasteczko usytuowane są na 
wzgórzu. Centrum i nadmorska promenada uchroniły swą oryginalną, XVIII-
wieczną architekturę typową dla miast wybrzeża Toskanii. Stąd rzut beretem do 
Marciana- najstarszej osady na Elbie. Obecnie - miasteczko chętnie odwiedzane 
przez turystów ze względu na swe historyczne i archeologiczne ciekawostki. 
Znajdziemy tu nastrojowe, ciasne uliczki wzdłuż których stoi mnóstwo 
kamieniczek, niewielkie malownicze place. 
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CAPRAIA 

Capraia-  Na wyspie nie ma kłopotu z wybraniem baru - w są  tylko trzy, ponadto 
lodziarnia (prowadzona przez Polkę i jej towarzysza- Włocha) i trzy restauracje. Jednak  
to najbardziej urokliwa i wyspa Archipelagu Toskańskiego. Dziewiczy charakter wyspa 
zawdzięcza swej przeszłości- podobnie jak Pianosa do 1996 roku wyspa była kolonią 
karną. Najstarszą część wyspy stanowi Torre del Porto, klasztor św. Antoniego               i 
twierdza S. Giorgio. Warto udać się na dłuższy spacer do Lo Stagnone– jedynego na 
archipelagu jeziora (pow. ok. 0,5 ha). Na wytrwałych czeka szczyt 1019m- Monte 
Capanne. Idealne miejsce na 'joinus-owe śniadanie' stanowi najlepszy punkt widokowy 
okolicy portu. Na południu wyspy znajduje się zatoczka- Cala Rossa  o nieskazitelnie 
czystej wodzie- do tego miejsca poprowadzi krótki etap. 
 

 

 

MACINAGGIO 

Macinaggio- Kolejny malutki porcik. Urokliwy 
charakter miejscowości ginie za piekarnią- tj kilka 
kroków od portu. Bezwzględnie jednak warto 
przystanąć tu na chwilę, wynająć skuter lub 
samochód i wjechać w górzyste miejscowości 
Korsyki choćby Betollacce. Północna część Korsyki 
składa się z Pustyni oraz zupełnie niezaludnionego 
(pas 40km), takie atrakcje rokrocznie przyciągają 
mnóstwo turystów- mając czas warto  je zobaczyć. 

BETOLLACCE 

 

MARINA DI PIETROCARBONARA 

Marina di Pietracorbara-  jedna z wielu bezkresnych plaż przy  której warto 

zakotwiczyć w drodze do Bastii. Rozdzieli nam ona dwa etapy- kąpiel będzie 
uzasadniona. Podczas dalszej żeglugi miniemy malutki porcik Miomo. 
 

 

 

 Bastia [Korsyka]- To główny port wyspy i najbardziej 
cywilizowane miejsce odwiedzane podczas rejsu. Warto się tu 
przespacerować po okolicach starego portu, starówce z wąskimi 
uliczkami oraz Cytadeli. 'Postój na jedną noc' pozwala zobaczyć 
wszystkie atrakcje miasta;-) 

BASTIA 
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MARINA DI CAMPO 

Marina Di Campo- to ponoć pierwsze kąpielisko na wyspie, największy ośrodek 
wypoczynkowy, duża plaża z białym piaskiem, bogate życie nocne. Warto tu 
zakotwiczyć na kilka godzin. Nieco dalej na wschód znajduje się mała 
miejscowość Campo Nell'Elba- w niej zacumujemy na nieco dłużej. 
 

 

PORTO AZZURRO 

Porto Azzurro-  Port  składa się z dwóch części: centralnej- gdzie w cywilizowany 
sposób cumuje się w marinie, oraz zewnętrznej- zatoki w sezonie zupełnie 
wypełnionej jachtami. Potrafi tu być tak tłoczno, iż stojąc w zatoce na kotwicy ma 
się tyle jachtów wokół siebie, iż ma się wrażenie jakby się stało w porcie;-) . 
Miasteczko cechuje się mnóstwem malowniczych uliczek, kamienic, restauracji. 
Charakterystyczna dla miasta, wybudowana w 1603 r twierdza pełni dziś funkcję 
więzienia. Znajdziemy tu również małą, zabytkową dzielnicę zamkniętą dla ruchu 
samochodowego. To jedno z bardziej szykownych miejsc na Elbie. 
 
 

 

 
 

 

 
Porty alternatywne 

 

 
 

 
RIO MARINA 

Rio Marina – To mały malowniczy port na wschodnim wybrzeżu Elby. Jedną z 
atrakcji stanowi muzeum Mineralogiczne. To niegdyś największe miasto górnicze 
na wschodzie wyspy. Miejsce w sam raz na nocleg, lub krótki postój przed 
żeglugą do portu wyokrętowania. 
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Gilgio- Wyspa stanowi włoski raj 
nurkowy. Wyraźnie widać okresowy 
charakter życia. Zarówno wodę jak i 
wyżywienie dostarcza się tu z 
kontynentu. Maleńki porcik pomieści 
jedynie szczęściarzy przypływających 
przed 16:00, jednak warto tu na chwilę 
stanąć. 
 

 

GILGIO 
 

 
PORTO SANTO STEFANO 

Porto Santo Stefano-  północny port na Monte Agrentario. Półwysep sztucznie 
został utrzymany przy lądzie. Jego północna strona- gdzie mieści się Santo 
Stefano jest stroma i górzysta.  Miasteczko zasługuje jedynie na krótki postój. 
Wpływ cywilizacji przebija urok miejsca. 
 

 

 

 

Talamone 

Talamone- tu znajdziemy pięknie 
położoną marinę. Powyżej niej 
znajduje się stara twierdza, 
piaszczyste plaże zupełnie jakby nie 
przystawały do okolic poprzedniego 
portu. Z twierdzy roztacza się 
niesamowity widok na całą zatokę od 
Talamone aż po Monte Argentario. 
Polecam. 
 

 
 

Centralnym punktem rejsu jest Elba do której w zależności od warunków możemy kilkukrotnie 
powracać. 


