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Impreza Turystyczna numer 140/2019 

BRATYSŁAWA - stolica Słowacji 
Trenčin, Trnava, Devin, Modra 

 

 

   9-11.11.2019r. 
 
 

 

1 dzień - sobota: 
Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa - ul. Kościuszki, godz. 6.45 z Katowic  - ul. Andrzeja 

(po zgłoszeniu), przekroczenie granicy w Cieszynie i Jabłonkowie, przejazd do 

miejscowości TRENČIN zwiedzanie zamku* (jeden z największych zamków 

królewskich Europy, położony nad rzeką Wag, pozostałości Legionów Rzymskich) oraz 

zabytkowej części miasta. Przejazd do zamku Červenŷ Kameň* „to olbrzym 

w dobrym stanie” (Slovenskě Národně Mŭzeum - trasa wielka), czas na wytchnienie. 

Przejazd do Bratysławy, zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg. 
 

2 dzień - niedziela: 
Śniadanie, przejazd do miejscowości DEVIN, przejście do zamku Devin* - zwiedzanie 

(początki Bratysławy, zamek położony na granicy Słowacko – Austriackiej, gdzie rzeka 

Morawa wpada do Dunaju), następnie przejazd do  BRATYSŁAWY - zwiedzanie: 

Zamek Bratysławski (muzeum narodowe – skarbiec, barokowe ogrody, brama 

wiedeńska)*, Katedra św. Marcina*, Čumil, rynek, pobyt na deptaku Hlavnĕ namesti. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dla aktywnych Bratysława – nocą (komunikacją miejską). 
 

3 dzień - poniedziałek: 
Śniadanie, wyjazd do miejscowości Pezinok, gdzie znajduje się Małokarpackie 

muzeum wina i winorośli*, przejazd do Modrej słynącej z majoliki, a następnie 

do zabytkowej miejscowości TRNAVA – królewskiego miasta winiarzy, przejście 

zabytkową trasą miejską: ratusz, mury obronne, dzielnica żydowska, Bazylika św. 

Mikołaja, …, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, wyjazd w drogę powrotną 

do kraju. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00. 

 

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
Świadczenia:  
• przejazd autokarem,   

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• opieka pilota – przewodnika, 

• 2 noclegi w hotelu*** w Bratysławie (pok. 2, 3 os. z węzłem sanitarnym), 

• 2 x obiadokolacja i 2 x śniadanie ,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie Signal Iduna KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł, 

• podatek VAT.   
 

 

 

 

koszt wycieczki: 522 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 498 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 
 

DODATKOWO: 
*Na degustację wina i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów to: 

 ok. N - 30 €, U (-26 i +65) - 20 €.       

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed 

wyjazdem, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

Na Słowacji obowiązuje waluta euro, każdy z uczestników powinien posiadać ważny dowód osobisty 
bądź paszport, celem przekroczenia granicy. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki.  
Uczestnicy wchodzą do autokaru na 20 min przed odjazdem, według dat wpłaty zaliczek  

na wycieczkę (zasada obowiązuje wsiadania w Chorzowie). 
 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  

z dopiskiem „Bratysława”. 
 


