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BRNO – MUZIKÁL ANGELIKA
A ZÁMOK BUČOVICE

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 3.10.2020
Pre kolektív termín na vyžiadanie podľa záujmu

CENA: 24 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, v prípade odchodu z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,45 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 originálneho
projektu talianskej renesančnej stavby typu pallazzo in fortezza spolu s priľahlým rozsiahlym areálom, záhradou, hradbami a vodnou priekopou. Projekt je od architekta Strada, správcu umeleckých zbierok troch Habsburských cisárov.
Pozoruhodné arkádové nádvorie s 90 stĺpmi bohato vyzdobenými 540 reliéfmi s vojenskými motívmi, erbami, fantastickými zvieratami a bytosťami, Bakchovou fontánou s periodicky spusteným vodotryskom. Vyniká bohatou výzdobou
interiérov s ojedinelým zdobením v štýly baroka a manierizmu.
Pokračovanie do Brna, prechádzka historickým centrom, osobné voľno na obed.
O 14,00 hod. romantický muzikál Angelika odohrávajúci sa v dobe vlády kráľa Slnko – Ľudovíta XIV. Popisuje príbeh
krásnej Angleliky de Sancé de Monteloup, ktorú nechcená svadba s Joffreyom de Peyrac vrhá do víru kráľovských intríg. Jej počiatočný odpor sa však zmení v hlboký cit. Peyrac je po vykonštruovanom procese upálený, Angelika sa však
dozvie o jeho úteku z väzenia a rozhodne sa ho hľadať....
V hlavných úlohách a alternáciách: Michaela Gemrotová, Alžbeta Bartošová, Kamila Nývltová, exkluzívne Josef Vojtek, Josef Bohouš, Jan Kopečný, Ivan Vyskočil, Yvetta Blanarovičová, Aleš Háma, Zdeněk Izer... a ďalší.

Dĺžka predstavenia s prestávkou cca 2,50 hod.
Po skončení predstavenia odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do cca 21,00 hod.
Pre kolektív prispôsobíme program podľa požiadavky.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

