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HISTORICKÉ  BRNO, MUZIKÁL  KLEOPATRA 
A ZÁMOK  BUCHLOVICE 

    

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 11.5.2019 

 

CENA: 22,50 € 
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 romantic-

kému zámku Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Výnimočná 

architektúra, rozsiahle zbierky, významní majitelia a dôležitosť v dejinách posledných rokov habsburskej monar-

chie dávajú zámku význam presahujúci české hranice. Zámok bol galantným darom kniežaťa Petřvaldského pre je-

ho manželku z talianskeho rodu Collona a poprední viedenskí architekti ho navrhli v talianskom štýle „Villa rusti-

ca“. Vznikla tak stavba s najčistejším štýlom barokovej vily v strednej Európe. Súbežne bola budovaná nádherná 

baroková záhrada, ktorá dodnes očarí všetkých návštevníkov. Pozrieme si luxusne zariadené interiéry, barokovú 

záhradu a rozsiahly anglický park 

 

Pokračovanie do metropoly južnej Moravy Brna, zastávka pri dominante mesta – hrade Špilberk, prehliadka kated-

rály sv. Petra a Pavla, významnej architektonickej a umeleckej pamiatky, klenotnice a krypty. Ojedinelým zážit-

kom v centre je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými zákutiami stredovekých chodieb a pivníc. 

 

O 14,00 hod. veľkolepý muzikál Kleopatra, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov s hud-

bou Michala Davida, v réžii Filipa Renča. Dramatický príbeh o živote krásnej Kleopatry VII., poslednej egyptskej 

panovníčky, ktorá Egyptu vládla až do jeho obsadenia Rímom a stala sa osudovou ženou dvoch slávnych mužov.  

Tragický dej plný vášne, úkladov a mocenských zápasov prináša mimoriadne silný umelecký zážitok. 

 

V hlavných úlohách: Alžbeta Bartošová, Kamila Nývltová, Daniel Hůlka, Bořek Slezáček, Linda Finková, Bohouš 

Josef, Lešek Semelka... a ďalší.  

 

Po skončení predstavenia odchod na Slovensko. 

Cena vstupenky na muzikál: 349 Kč, 499 Kč, 599 Kč, 699 Kč, 799 Kč, ZTP/P 350 Kč + doprovod zdarma 
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