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HISTORICKÉ  BRNO, MUZIKÁL  MUŽ  SE  ŽELEZNOU  
MASKOU, TITANIC  A  ZÁMOK  BUČOVICE 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

TERMÍN: 30.3.2019 

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 malebného  

zámku Bučovice, ktorý je unikátnou stavbou talianskej renesancie na sever od Álp. Je postavený podľa originál-

neho projektu talianskej renesančnej stavby typu pallazzo in fortezza spolu s priľahlým rozsiahlym areálom, zá-

hradou, hradbami a vodnou priekopou. Projekt je od architekta Strada, správcu umeleckých zbierok troch Habs-

burských cisárov. Pozoruhodné je arkádové nádvorie s 90 stĺpmi bohato vyzdobenými 540 reliéfmi s vojenskými 

motívmi, erbami, fantastickými zvieratami a bytosťami. K unikátom patrí bohatá výzdoba interiérov a studňa na 

nádvorí. 

 

Pokračovanie do metropoly južnej Moravy Brna, návšteva výstavy Titanic so stovkami originálnych exponátov 

vylovených zo dna oceánu /kajuty, luxusné salóny, časť strojovne, ľadovec, reálne príbehy cestujúcich/. Máme tak 

možnosť na ploche 2500 m2 prejsť sa (po predložení originálnej palubnej vstupenky) Titanicom a prežiť celú vý-

stavu ako skutočný cestujúci. Navštívime 13 galérií, kinosálu, kaviareň, strojovňu, môžeme si prezrieť vrak Titani-

cu a zažiť 3D realitu. Organizátori sa vyjadrili, že výstavu privezie viac ako desiatka kamiónov: povezú stovky 

originálních artefaktov – osobné predmety, šperky, doklady, hracie karty, parfémy…, vybavenie kuchyne, tech-

nické zariadenia. Vďaka svojej autentičnosti patrí výstava medzi najúspešnejšie na svete, jej majiteľom je ame-

rická spoločnosť RMS Titanic. Celková hodnota je nevyčísliteľná.  

 

O 14,00 hod. muzikálový hit Muž se železnou maskou, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzi-

kálov s hudbou Michala Davida. Príbeh začína o 30 rokov neskôr, ako sa traja mušketieri – Athos, Porthos a Ara-

mis zoznámili s d´Artagnanom. Francúzsky kráľovský dvor za vlády kráľa Ľudovíta XIV. – kráľa slnko hýri rozto-

pašnosťou, arogantného kráľa zaujímajú nadovšetko krásne ženy, stavba Versailles a plesy. V Bastile je v železnej 

maske uväznený jeho brat – Filip.... 

 

V hlavných úlohách: Josef Vojtek, Daniel Hůlka, Bořek Slezáček, Bohouš Josef, Václav Vydra, Michal Kavalčík, 

Michaela Gemrotová, Alžbeta Bartošová, Marianna Polyáková, Vojtěch Drahokoupil... 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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