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BRNO – MUZIKÁL KLEOPATRA
A ZÁMOK SLAVKOV

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 9.10.2021
Pre kolektív termín na vyžiadanie podľa záujmu

CENA: 25,50 €
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 Moravu prehliadka najmohutnejšej barokovej pamiatky na Morave – monumentálneho zámku Slavkov – reprezentačné priestory s bohatou freskovou a štukovou
výzdobou, dobovým mobiliárom, zbierkou obrazov. Navštívite Rubensovu sálu, kde sú kópie Rubensových veľkoplošných plátien, Historickú sálu, kde bolo podpísané prímerie po bitke troch cisárov, kaplnku sv. Kríža. Zoznámite sa s
kultúrou bývania šľachty, súčasťou je renesančný gobelín, knižnica, zbrojnica a ďalšie historické priestory. K prehliadke patrí prechádzka krásnym zámockým parkom, ktorý je vyzdobený fontánami s freskami a sochami, znázorňujúcimi
mytologické bytosti a alegórie. Pokračovanie do Brna.
Prechádzka historickým centrom, osobné voľno na obed.
O 14,00 hod. veľkolepý muzikál Kleopatra, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov s hudbou
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 a alternáciách: Daniel Hůlka, Alžbeta Bartošová, Kamila Nývltová, Bořek Slezáček, Linda Finková, Bohouš Josef, Lešek Semelka... a ďalší.
Dĺžka predstavenia s prestávkou cca 2,25 hod.
Po skončení predstavenia odchod na Slovensko, predpokladaný príchod o cca 20,00 hod.
Zájazd preložený z termínu 24.10.2020 a 24.4.2021. Vstupenky a ceny zájazdu zakúpeného v r. 2020 ostávajú v platnosti.
Pre kolektív prispôsobíme program podľa požiadavky.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

