V poledne jsme vyrazili s Viktorem Teimerem z Rychnova nad
Kněžnou směr Itálie.Jelo nás celkem osm.Viktor a David Teimrovic,Petr a
Alena Lehký a naše famílie Karel,Romča ,Ondra a já.
Jeli jsme přes Rakousko.Cesta byla dlouhá,ale v pohodě 

V 5.50 jsme stihli trajekt z italského města Piombina do přístavu na Elbě - Porto Ferraio. Právě
začalo svítat a při popíjeni kávy na palubě se nám ukázal ostrov Elba v raním oparu.

Z PortoFerraio nás Viktor vzal do vesničky Marciana
kde jsme si udělali nádherný výlet
na nejvyšší horu Elby- Monte Capanne
( 1019m.n.v.).Nahoru se dá jit pěšky nebo
lanovkou,která vyjde na 18€ pro dospělé a 8€ za
děti.My jsme po noci strávené v autě zvolili cestu
lanovkou nahoru i dolu.O vrcholek hory se z jedné
strany opíraly mraky ,ale z druhé byla viditelnost
úžasná.
Prostě Elba v plné kráse .

Odpoledne jsme se ubytovali v apartmánech Katia v městečku Lacona u
Štěpána a Ivy Zvěřinových asi 600m od pěkné oblázkové pláže , kterou jsme
hned s dětmi navštívili.
K večeru dorazili kluci z Přelouče Jožka,František a Honza se synem.

V neděli snídaně u Slováků.V 8hodin první ponor z gumového člunu , na lokalitě
Scolio che Barra.Krásné 2 homole plné života-murény ,hejna slunek….Pěkný nenáročný ponor
do 24m.

Druhý nedělní ponor byl ve 14:00 na lokalitě Capo di Fonza
.Skaliska padající do 40m pěkná viditelnost hejno barakud asi20
ks,murény.

Pondělí první ponor Scoglio de la Treglia neboli u madony.Tak tam jsme si udělali společné foto
všech zúčastněných.Opět jsme viděli barakudy, asi 6 murén a všudypřítomné slunky. Počítač
ukazoval příjemných 27°C.Druhý ponor Capodi Stela medvídek.

Odpoledne výlet do San Martina na letni sídlo Napoleona , kde bohužel bylo zavřeno, tak jsme
se vydali do Porto Feraio kde jsme si prošli přistav a staré město, kluci z Přelouče se vydali
do muzea keramiky.

13.9 úterý první ponor na Gorenie , opět hodně murén.Při druhém ponoru jsme znovu navštívili
Medvídka.

Po vynikající večeři u Slováků v kempu jsme jeli do akvária v Marina di Campo.Nádherné akvária
se žraloky,chobotnicí,murénami,ůhořovci a kdejakou podmořskou havětí.Jo výlet sem ,stál za to!

Další dny středa i čtvrtek pokračovali pohodové ponory na úplně klidném moři.Viděli jsme
ropušnice ,chobotnice,murény ,kranasy,sasanky,gorgonie…No prostě nádhera

Viktor,David,Jožka,Karel a já jsme si ještě ve čtvrtek přidali noční ponor na homolích.
Hned po zanoření zvědavě vykukoval z díry úhořovec a kousek opodál úžasně pózovali 2 velké
ropušnice.

Odpolko jsme si spravili náladu v pizzerii na skalním útesu
s krásnou vyhlídkou.A vyrazili jsme na další lokalitu
Ponte.-krásný vrak lodě Elviscot,kde je max hloubka
12m.Je dobře dostupný ze břehu takže i naše děti si užili
pěknou šnorchlovačku.Na písčitém dně byl krásný
platýs.Moc hezký závěrečný ponor.

Rozlučkový večer s tulamorkou nám Viktor na
notesu ukázal videa z ponorů.Musím dodat ,že je
to kluk šikovnej.

V sobotu ráno po snídani v 9:00 odjezd k trajektu z RIO Marine.
Na cestě po kozačce mezi Piombino a Livorno jsme zastavili na obědě v moc hezké restauraci s
krásným výhledem na italské pobřeží .
.
.
.

Tím náš výlet nekončí.Ještě jsme si zápozovali u šikmé věže v Pise a plný dojmů a krásných zážitků
jsme vyrazili vstříc domovu.

