19. 8. 2020, Bratislava

Pozývame Vás na exkurziu historického jadra Bratislavy
Srdečne Vás pozývame na prvú prehliadku historického centra Bratislavy a jej pamätihodností s odborným
výkladom, ktorú odštartujeme pri reštaurácii Parlamentka pri Národnej rade SR.
Týmto by sme chceli odštartovať cyklus pravidelných prehliadok, v rámci ktorého Vám raz mesačne priblížime
bohatú históriu i krásu nášho hlavného mesta vždy z iného pohľadu- formou tematických prehliadok vnoríme
záujemcov do tajov jeho spoločenského, hudobného a iného kultúrneho či športového života.
Cieľom prehliadok je sprístupniť a priblížiť historické a kultúrne zaujímavosti Bratislavy ľuďom pohybujúcich
sa na mechanickom alebo elektrickom vozíku, pre ktorých je akcia primárne určená.
Tak ako budeme dávať na vedomie možnosť bezbariérových prehliadok, rovnako tak budeme upozorňovať na
jestvujúce bariéry.
Prehliadky budú realizované a vedené kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu Milanom Hulejom.
Sekundovať mu bude Mária Labašová, so znalosťami z bratislavskej histórie, ktorá je sama odkázaná na pohyb
výlučne elektrickým vozíkom.
Termín: 24. 8. 2020, 1. časť
Štart: 17:00, Pri reštaurácii Parlamentka, Nám. A. Dubčeka 1
(Prezentácia, nainštalovanie minivysielačiek 16:30 – 16:55)
Cieľ: cca 19:00, Café Messerschmidt, Nám. SNP
Uzávierka prihlášok: 24. 8., do 14:00, na kontakty: 0948 529 976, mailom: omd@omdvsr.sk
Trasa prvej exkurzie:
Parlament (hrad i výhľady), Zámocká, Kapucínska (budova starého parlamentu, Kapucíni), Michalská braná,
Michalská (Univerzitná knižnica), Ventúrska (Zichyho palác, Academia Istropolitana), Panská (Dóm sv.
Martina), Hviezdoslavovo nám- promenáda (Slovenské národné divadlo), Rybárska (Čumil), Hlavné námestie
(radnica, fontána), Primaciálne námestie (magistrát i Primaciálny palác) a cieľ na Námestí SNP pri kaviarni
Messerschmidt.
Exkurzia bude ozvučená minivysielačkami, ktoré umožnia jej účastníkom počuť výklad i z prípadne väčšej
vzdialenosti a zachovať si tak komfort v prípade svojho vlastného tempa, vrátane dodržania hygienického
odstupu. Po určitej vzdialenosti sa budeme vzájomne čakať.
Poďakovanie patrí: Sound promotion, s. r. o. www.tlmocnickatechnika.eu
M.Hulej- CARPATICA EU,
Bratislavská kaviareň F. X. Messerschmidta, www.messerchmidt.sk
Za mediálnu podporu: Bratislava Tourist Board, www.visitBratislava.com
BKIS, www.bkis.sk

Organizátor:
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie
www.osobnaasistencia.sk, www.omdvsr.sk, www.belasymotyl.sk
kontakt:
Jozef Blažek, 0948 529 976, omd@omdvsr.sk

