
 

Legiovlakom generál M. R. Štefánik na Piavu                                                            
pre  milovníkov vojenskej histórie 

14.9. – 16.9. 2018 

 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA WAGON SERVICE travel s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava 

wagonservice@wagonservice.sk •  tel.: 02 / 44 64 50 31 • www.wagonservice.sk 
 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS 
Koceľova 15, 821 08  Bratislava 

 

..na udalosti svetových dejín, ktoré sa nás dotýkajú, nezabúdame.. 

Břeclav - Bratislava –  Most na Soči - Redipuglia – San Donà di Piave a späť 

 Najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny mal a dôležitú 

úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií zohral Milan Rastislav Štefánik. Bol aj kľúčovou osobou pri založení 

ČSR (28.októbra 1918).  

 

Špeciálny vlak, ktorým si chceme uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne nesie teda meno generála Štefánika. 

V Európe sa bojovalo na viacerých frontoch, na východnom, západnom, talianskom, balkánskom i na ďalších. Kým 

definitívne dohorel vojnový požiar, na talianskom fronte sa udiali tri obrovské bitky na rieke Piava a dvanásť bitiek 

sa odohralo na slovinsko-talianskej rieke Soča. Boje stáli život státisíce vojakov na oboch stranách frontu. Zúčastnili 

sa ich aj Česi a Slováci, taktiež na oboch stranách. 

 

Počas dvojdňovej cesty Legiovlakom gen. M.R.Štefánik sa  zastavíme na významných miestach a pri 

pamätníkoch bojov 1. svetovej vojny.  V Taliansku napríklad navštívime monumentálny vojenský pamätník 

Sacrario Militare di Redipuglia, kde leží vyše stotisíc vojakov, ktorí padli v tejto Veľkej vojne. A počas cesty 

vlakom bude  príležitosť v spoločenskom vozni zaspomínať si s pamätníkmi a milovníkmi vojenskej 

histórie na udalosti danej doby...... 

 

Program s predbežným cestovným poriadkom 
 
14.9.2018    18.30                  odchod z Břeclavi 
                      19.45                  odchod z Bratislavy, hl. st.  
                                                    
15.9.2018             V ranných hodinách príchod do Slovinska  
          Celodenný orientačný program: 
          Most na Soči (Slovinsko) 
          Redipuglia (Taliansko) 

       San Donà di Piave (Taliansko) 
       Vo večerných hodinách odchod do Bratislavy  

 

16.9.2018    09.30                  príchod Bratislava, hl. st. 
                      10.45                  príchod Břeclav 
 
 

Služby:      spiatočná doprava, 2 x pohodlné spanie v ležadlových oddieloch, raňajky vo vlaku,  obed 

                   spoločenský vozeň s možnosťou občerstvenia, program 
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