
ZVÄZ SLOVENSKÝCH VEDECKOTECHNICKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
815 94  Bratislava, Koceľova 15  Tel.: 02/5020 7649  e-mail: zsvts@zsvts.sk 

 

POZVÁNKA 
na tematickú exkurziu členov Rady ZSVTS 

 
 

POBALTIE 
Litva, Lotyšsko, Estónsko a Poľsko 

 
 

8. septembra – 14. septembra 2017 
 
Trasa: Bratislava – Krakov – Vilnius – Šiauliai – Tallin – Riga – Varšava – Bratislava 
 

 

PROGRAM: 
 
8. septembra 2017 (piatok) 
14:00 – odchod z Bratislavy (nástupné miesto: parkovisko pred Istropolisom na Trnavskom 
mýte), príchod do Krakova okolo 20:00 hod – 20:30 hod. Ubytovanie v hoteli Ibis Krakow 
Stare Miasto *** bez večere.  
 
9. septembra 2017 (sobota) 
Raňajky, následne odchod do Litvy (cesta busom s prestávkami cca 12 hodín). Príchod do 
Vilniusu, kde bude zabezpečený nocľah a večera v hoteli Alexa ***. 
           
10. septembra 2017 (nedeľa) 
Raňajky, prehliadka historickej časti mesta Vilnius – Katedrálne námestie, veža Gedimino, 
Pilies gatve, Radničné námestie, Ranná brána, návšteva múzea KGB. Návšteva vodného 
hradu Trakai, rozprestierajúci sa na jazere Galvé. Návrat do Vilniusu – večera a nocľah opäť 
v hoteli Alexa ***. 
 

     
         Radnica           Veža Gedimino             Vodný hrad Trakai 
 
11. septembra 2017 (pondelok) 
Raňajky, cesta do Šiauliai. Na pahorku je umiestnených tisíce krížov. Okolo 12:30 cesta 
smerom k mestu Tallin, kde je predpokladaný príchod 18:00-19:00 hod. Večera a nocľah  
v historickom hoteli St. Olav Hotel ****. 



      Hora krížov 
 
 
12. septembra 2017 (utorok) 
Raňajky, prehliadka mesta Tallin, výstup na najvyššiu vežu, kde sa nachádza Námorné 
múzeum, prehliadka historickou časťou mesta. Odchod do mesta Riga – príchod 
v podvečerných hodinách. Nocľah v hoteli NB hotel *** bez večere. 
 
 

     
Námorné múzeum zvonka     zvnútra hangáru, expozície 
 
 
13. septembra 2017 (streda) 
Raňajky, Riga – prehliadka mesta, stará časť námestia Dona Lukumus, Dóm, Akmentský 
most, návšteva múzea automobilov. Okolo obeda odchod do Varšavy (príchod cca 20:30-
21:00 hod.). Ubytovanie v hoteli MDM *** bez večere. 
 
 

       
Nám.Dona Lukumus         Rižský dóm    Múzeum automobilov zvonku a zvnútra 
 
 
14. septembra 2017 (štvrtok) 
Raňajky, Varšava - možnosť prehliadky mesta v doobedných hodinách, v čase obeda nástup 
na cestu na Slovensko. Predpokladaný príchod do Bratislavy okolo 22:00 hod. 
 

   
Staré mesto    Kráľovský palác 



CENA so vstupmi: 599 €  + poistenie 12,60 €  (pri min. počte 30 osôb) 
                                649 €  + poistenie 12,60 €  (pri min. počte 25 osôb)  
 
Členovia Rady ZSVTS, resp. ich zástupcovia majú nárok na príspevok vo výške 300 €.  
Tematickej cesty sa môžu zúčastniť i ďalší zástupcovia odborných spoločností, a tiež ich 
rodinní príslušníci. Títo však uhradia cenu tematickej cesty v plnej výške. 
 
 
Cena zahŕňa: autobusovú dopravu,  3 x ubytovanie s polpenziou, 3 x ubytovanie s raňajkami 
(týka sa to miest Krakov, Riga a Varšava), vstupné podľa programu, služby sprievodcu 
 

Ostatné informácie: 
1. Cestujúci budú ubytovaní prevažne v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym 

zariadením 
2. Všetky navštívené krajiny sú členmi EÚ, na pobyt stačí občiansky preukaz. 
3. Všetky navštívené krajiny majú spoločnú menu Euro, okrem Poľska (poľský zlotý). 

 
 
   
 
 

Upozornenie: 
 
Záujemci o túto tematickú exkurziu vyplnia priloženú záväznú prihlášku 
a uhradia sumu 599 € (člen Rady 299 €) + 12,60 € (ak máte o poistenie 
záujem). V prípade, že sa prihlási menej ako 30 účastníkov, budú 
účastníci vyzvaní na doplatenie 50 €. 
 
 
Prihláška bez úhrady je neplatná ! 
 
Záväznú prihlášku a avízo o platbe zašlite na adresu: 
zsvts@zsvts.sk; resp. podlipova@zsvts.sk 
 
 
 
 
 
Stornovacie podmienky:  
20 dní pred odchodom 50 %  10 dní pred odchodom 100 %     
 
    

ŽELÁME VÁM PRÍJEMNÚ CESTU 
 
 
 
 
 
 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:  15. júna 2017 
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