
 
 

 
 
 
 
 
 
ELITE CLUB Monaco oraz Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Niemczech 
informuje wszystkich sympatyków i zainteresowanych o inwestyturze Orderu 
św. Stanisława, oraz uroczystej GALI ELITE CLUBU, która odbędzie się w dniach 
26-27 Października 2019 roku w Monaco, Monte-Carlo,  organizowaną przez 
francuski Przeorat Lazurowgo Wybrzeża oraz ELITE CLUB Monaco. 
 

 
 

Wielka Kapituła 
Orderu św. Stanisława 

oraz  

Wielki Przeorat w Niemczech 
wspólnie z 

 ELITE CLUBem MONACO 

zapraszają 
 

Diana Walkiewicz 
 

na inwestyturę Przeoratu  Côte d'Azur  we Francji  
oraz na uroczystą Galę  ELITY CLUBU Monaco 
w dniach od 26 do 27 października 2019 roku. 

 
 



Program 
 

25 październik 2019 Piątek 
Przylot do Nicei.  

Dojazd do Monaco helikopterem,Taxi lub Busem. 
Do Monaco kursuje autobus lini nr 110 z Nicei, w cenie 33 € . Podróż zapewnia piękne widoki. 

Przyjazd do Monaco, zakwaterowanie w hotelach. 

Około Godz.17:00 
Zebranie członków Elity Clubu. Dokładna godzina i miejsce będzie podane do wiadomości. 

 

 26 październik 2019 Sobota 
Program dnia 

 
 

Godz. 12:30 
Ceremonia Inwestytury w kościele Sacré – Coeur in Beaulieu sur Mer 

Godz. 14:30 Wspólny powrót autokarem do hoteli. 

 
Wolne popołudnie 

  
Godz: 19:00 

 

ELITE CLUB MONACO 

prezentuje 

Black Tie Charity Gala 
Uroczysty bankiet charytatywny.  W  koncercie muzycznym, Delia Grace Noble  

sopranistka Opery w Mediolanie. W programie artystycznym wystąpi 
legenda POPu, członek z orginalnego zespołu muzycznego The Platters. 

Menu 
Powitalny Szampan 

Wystawny 3 daniowy obiad  
Napoje ( napoje, wino w cenie) 

 
27 październik 2019 Niedziela 

W godzinach dopołudniowych możliwość zorganizowania wycieczki krajoznawczej po 
Monaco i atrakcyjnych miejscach na Lazurowym Wybrzeżu przy większej ilości 

zainteresowanych. 
 

* 
Wyjazd z Monaco własnym środkiem lokomocji lub drogą lotniczą z Nicei. Możliwość 

skorzystania z przelotu helikopterem. 
 



REZERWACJA 

Wpłaty należy uiścić do 1 sierpnia 2019 

Koszt uczestnictwa w inwestyturze oraz bankiecie wynosi 350 €uro 
od osoby  

Nazwisko lub firma………………………………………….................................... 

Adres:.................................................................................................. 

Miasto:..........................ZIP/CODE.................Państwo......................... 

Telefon.......................................E-MAIL............................................... 

TAK Ja / my weźmiemy udział w inwestyturze O.St.S. 26 października 2019 

TAK Ja/ my weźmiemy udział w bankiecie "Charity Gala" 26 października 2019  

razem .......osób. 

TAK Ja / my weźmiemy udział w wycieczce  27. X. 2019 

TAK Ja / my prosimy o pomoc w rezerwacji hotelu .............................................    

na okres od ................................ do ....................................  

Sposób płatności 

drogą internetową lub przekazem bankowym 

Za udział w inwestyturze O.St.S. i bankiecie wieczornym "Black Tie Charity 
Dinner" 26 paćdziernika 2019, prosimy odpowiednią należność przekazać na 

konto: 

ELITE CLUB MONACO 

IBAN: DE39 510 9000 000 156 03 704 

BIC: WIBADE5W 

Przy dokonywaniu wpłaty proszę wpisać nazwisko uczestnika 

____________________________________________________ 

W SPRAWIE INFORMACJI  & REZERWACJI 

Biuro organizatora 

Telefon:  +49 6122 124 04 
Mobile:      +49 176 303 75 446 

Fax:       +49 6122 125 47 
mail@club-osts.org 
www.club-osts.org 

 



27 października, w niedzielę, w godzinach południowych możliwość wycieczek 

krajoznawczych po Monaco. Między innymi zwiedzanie Muzeum i Pałacu Książąt Grimaldich 

oraz zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego. Podczas spaceru trwającego ok.3 

godzin odwiedzimy m.in. słynną dzielnicę Monte Carlo z kasynem, zobaczymy pałac książęcy, 

katedrę z grobem Grace Kelly oraz port z jachtami milionerów. Uwaga! Jeśli chcesz wejść do 

legendarnego kasyna, żeby zagrać, weź ze sobą dowód lub paszport oraz 17 €uro na wstęp. 

Hotele 

Znajdujemy tu wiele hoteli odpowiednich dla każdego. 
 

uuuuu Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Luxushotel Luksusowy pięciogwiazdkowy 
hotel Hermitage mieści się w zabytkowym pałacu urządzonym w stylu belle époque.Free Wi-
Fi i dostęp do spa. Zlokalizowany jest on w Monako, 200 metrów od kasyna Monte-Carlo. 
Poczuj niepowtarzalny klimat francuskiej Belle Epoque! Hotel Hermitage to architektoniczny 
klejnot, idealnie łączący styl klasyczny z modernizmem. Wiele  atrakcji gwarantuje, że pobyt 
w Hotelu Hermitage  z pewnością będzie niezapomniany. 280 pokoi, oraz 8 apartamentów 
Deluxe z widokiem na morze. Wszystkie pokoje utrzymane są w gustownym stylu Belle 
Epoque. 
 Le Vistamar: restauracja z panoramicznym tarasem z widokiem na port, kuchnia francuska, 

śródziemnomorska, szeroki wybór win. 

Le Limùn Bar: oferuje przepyszne śniadania, popołudniowa herbata i domowe makarony 

Crystal Bar: pokój cygara, najlepsze wina z piwnic Hôtel de Paris  

Lokalizacja: Lazurowe Wybrzeże, 30 min od Międzynarodowego Lotniska w Nicei, 5 godzin do 

Paryża, 4,5 godziny od Mediolanu. 

Address: 
Square Beaumarchais 
+377 98 06 40 00 

Pokój dwuosobowy od  280 € 

Ze śniadaniem.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



uuuu Hotel Novotel Monte Carlo 
 

W samym sercu Księstwa Monako znajduje się w odległości krótkiego spaceru od dworca 

kolejowego, Place du Casino i Grimaldi Forum. Oferuje on sezonowy odkryty basen z 

leżakami, salę fitness, łaźnię turecką i saunę. Hotel został odnowiony w 2019 roku i 

urządzony został w stylu inspirowanym Riviera. Wszystkie klimatyzowane pokoje i 

apartamenty w hotelu Novotel Monte-Carlo wyposażone są w biurko i zapewniają bezpłatny 

bezprzewodowy dostęp do Internetu. Każdy pokój dysponuje łazienką, a niektóre pokoje 

oferują widok na basen i ogród. Hotel oferuje różnorodne opcje śniadaniowe, w tym 

śniadanie amerykańskie w formie bufetu, obsługę pokoju i szybkie śniadanie serwowane w 

barze. Azzurra, która wychodzi na ogród, serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej, a na 

miejscu znajduje się bar serwujący przekąski w porze lunchu i kolacji. Restauracja „Azzurra 

Kitchen” oferuje szeroki wybór dań inspirowanych znaną na całym świecie Rivieras. Bar 

„Azzurra” serwuje szeroki wybór soków detoksykacyjnych i wybornych koktajli. Casino de 

Monte-Carlo znajduje się 600 metrów od hotelu. W hotelu tym zatrzyma się większość z 

naszch uczestników. Wynegocjonowana została specjalny cena dla gości biorących udział w 

naszych uroczystościach. Przy rezerwacji proszę o podaie hasła „ELITECLUB”. 

Wskazówka:  Zdecydowana większość gości korzysta z tego Hotelu. 
Address: 
16 Boulevard Princesse Charlotte 
+377 99 99 83 00 

Pokój dwuosobowy od  155 € 

Jednoosobowy 145 € 

Ze śniadaniem.    

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


