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HISTORICKÉ BRNO, MUZIKÁL TRAJA MUŠKETIERI
A ZÁMOK NAPAJEDLA

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 16.2.2019
VHODNÝ DARČEK NA VALENTÍNA
CENA: 23,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na južnú Moravu prehliadka impozantného zámku Napajedla, barokového skvostu južnej Moravy. Vyznačuje sa noblesou a veľkoryso riešeným, bohato
zdobeným interiérom. Ohromí už majestátne vstupné schodište v zámockom foyer s jedinečnými maľbami na stenách, ústiace do guľatého zrkadlového sálu s krištáľovým lustrom. Miestnosti sú vybavené dobovým nábytkom,
pôvodným zariadením a dýchajú atmosférou starých zlatých časov.
Pokračovanie do metropoly južnej Moravy Brna, zastávka pri dominante mesta – hrade Špilberk, prehliadka katedrály sv. Petra a Pavla, významnej architektonickej a umeleckej pamiatky, klenotnice a krypty. Ojedinelým zážitkom v centre je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými zákutiami stredovekých chodieb a pivníc.
O 14,00 hod. veľkolepý muzikál Traja mušketieri, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov
s hudbou Michala Davida. Podkladom pre multivizuálne predstavenie sa stal jeden z najznámejších románov od
Alexandra Dumasa. Netradičná projekcia, viac ako 200 kostýmov, mobilná scéna plná prekvapení, kombinácia
Čierneho divadla a Laterny Magiky, vynikajúce herecké obsadenie poskytujú nevšedný umelecký zážitok.
Romantický príbeh o priateľstve, láske, ale aj o intrigách a nenávisti vás zavedie do prvej polovice 17. st., kedy vo
Francúzsku vládol kráľ Ľudovít XIII. Ten sa však viac ako o krajinu zaujímal o plesy, poľovačky a iné svetské radovánky. Vládu držal pevne v rukách kardinál Richelieu, človek vzdelaný, inteligentný, zrodený pre politické machinácie...
V hlavných úlohách: Vojtěch Drahokoupil, Josef Vojtek, Marián Vojtko, Stanislav Hložek, Linda Finková, Alžbeta Bartošová, Markéta Procházková, Martin Pošta, Lešek Semelka, Ivan Vyskočil.. a ďalší
Po skončení predstavenia odchod na Slovensko.
Cena vstupenky na muzikál: 349 Kč, 599 Kč, 699 Kč, 799 Kč, ZTP/P 350 Kč + doprovod zdarma

