PROGRAM WYJAZDU TECHNICZNEGO DO BRATYSŁAWY
Dzień 1 (czwartek 21.04)
Zbiórka uczestników przy biurze Oddziału, ul. Dworcowa 19 o godz. 11:45.
Wyjazd ze Szczecina o godz. 12:00 (godziny wyjazdu nie można było przyspieszyć na
skutek próśb części uczestników).
Odległość do Pezinoka trasą przez Berlin, Pragę i Brno (najkrótszy czas podróży) wynosi
około 865 km. Planowany przyjazd około godz. 23:00–23:30, zakwaterowanie w hotelu.
Uwaga: Aby nie opóźniać czasu przyjazdu na skutek nieprzewidzianych okoliczności,
uprasza się o zabranie prowiantu na czas podróży, celem maksymalnego skrócenia
postojów na trasie (w razie wystąpienia takiej potrzeby).

Dzień 2 (piątek 22.04)
Śniadanie od godz. 8:00.
Po śniadaniu o godz. 9:00 wyjazd na zwiedzanie Bratysławy:
1) Po drodze zwiedzenie stacji rozrządowej Bratislava vychod z przedstawieniem układu
węzła kolejowego i sieci publicznego transportu miejskiego;
2) Na dalszej trasie do Starego Miasta spojrzenie z autokaru na kilka interesujących
obiektów;
3) Spacer po Starym Mieście (zamek, katedra, okolice ratusza, pałace) i Centrum (pałac
prezydencki, plac SNP, nabrzeże Dunaju z mostami i nową reprezentacyjną zabudową);
w międzyczasie kawa z ciastkiem w cukierni b. dostawcy cesarskiego;
4) Obejrzenie dzielnicy Petrżalka (nowy dworzec kolejowy, centrum kongresowowystawowe);
5) Dworzec główny kolejowy i Muzeum Kolejnictwa.
18:00 – 20:00 kolacja z przedstawicielami słowackiego Związku Inżynierów Transportu.

Dzień 3 (sobota 23.04)
Śniadanie od godz. 7:00
Po śniadaniu o 8:00 wyjazd do Trnavy.
8:30 – 10:30 Zwiedzanie zabytków Trnavy, niegdyś stolicy kulturalnej, religijnej i naukowej
Węgier, zwanej Maly Rim (mury miejskie i wystrój katedry św. Jana Chrzciciela wpisane
na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, ponadto dawna katedra św. Mikołaja obecnie Sanktuarium Maryjne, budynki pouniwersyteckie, wejście na wieżę miejską).
O godz. 10:30 odjazd do Śturova (Parkanów).
O 12:30 lunch w restauracji w Śturowie.
13:00–14:35 krótka prezentacja stacji (niegdyś granicznej) oraz filii Słow. Uniw.
Technicznego.
14:35 odjazd do Esztergom (Ostrzyhomia).
14:45 – 16:45 zwiedzanie Esztergom (Bazylika, pomnik Sobieskiego).
16:45 odjazd do Mużli.
17:00 – 19:00 degustacja wina i kolacja w winnicy.
19:00 odjazd do hotelu przez Bratysławę (powrót ok. 22:00).

Dzień 4 (niedziela)
Śniadanie od godz. 7:00.
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i o 8:00 wyjazd w drogę powrotną.

9:30 – 12:00 zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Valtice-Lednice (wpisany na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO).
12:00 obiad w Lednicach (lub obiad później na trasie, wtedy odjazd z Lednic 12:00).
13:00 odjazd do kraju. Planowany powrót do Szczecina około 23:00.

