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           PRÍSTAVY GDAŃSK & GDYNIA   07.-08.06.2018 

                 Informácie k plánovanej študijnej ceste zasielateľov do Poľských prístavov 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky spolu s celoštátnou komorou námorného hospodárstva Poľska (KIGM), 

plánuje zorganizovať študijnú cestu na baltské pobrežie v Poľsku pre členské spoločnosti ZLZ SR a SSL. 

TERMÍN :  7. – 8 júna 2018  

DOPRAVA : individuálna (doprava v rámci prístavov bude pre účastníkov zabezpečená) 

POISTENIE : individuálne  

KOMUNIKAČNÝ JAZYK : angličtina 

UBYTOVANIE : rezerváciu zabezpečí ZLZ  SR, platí si každý účastník sám  

PROGRAM :  

1. deň o 09:00 autobusom do prístavu GDYNIA, prehliadka prístavu Gdynia a                                                
               a späť loďou do Gdańska 

2. deň  prehliadka prístavu GDAŃSK 
 
- Seminár – všeobecné smerovanie poľskej politiky v oblasti dopravy v aspekte stratégie rozvoja 

prístavov a výstavby infraštruktúry 
- Stretnutie s predstaviteľmi námornej administratívy Poľskej republiky, miestnej samosprávy, 

parlamentného Výboru pre námorné hospodárstvo a vnútrozemské plavby a predstaviteľmi škôl 
námornej plavby  

- Terminály predstavia krátke elektronické prezentácie a uskutočnia sa plavby po nich spojené s 
networkingom 

NÁKLADY NA CESTU : náklady účastníkov na dopravu do a z Gdańska, ubytovanie a stravné/diéty sú 

v réžii zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnanca na študijnú cestu. 

Priaznivými sú lety nízko nákladovej spoločnosti Wizzair z Viedne do Gdańska, a to v stredu 6.6. s odletom z Viedne o 21.15 
a s príletom do Gdańska o 22.40 a návrat : odlet z Gdańska v piatok 8.6. o 19.15 a prílet do Viedne o 20:45 (momentálne je 
cena spiatočnej letenky za 53,00 EUR/osoba). Navyše, ak by si chceli účastníci predĺžiť pobyt  do nedele (10.6. 2018) je 
odlet z Gdańska do Viedne tiež o 19.15.  

Ubytovanie v Gdańsku :  135,00  EUR za dve noci /2-posteľová  izba,  Hotel Ibis Gdańsk, Stare Miasto   

Ďalšie, podrobnejšie informácie dostanú prihlásení záujemcovia obratom.   

Váš záujem s uvedením počtu záujemcov posielajte do 16.apríla 2018 (vrátane) na zlz@zlz.sk. 


