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BRNO  A  JEHO  CHRÁMY, RETRO MÚZEUM, 
TUTANCHAMON  -  HROBKA  A  POKLADY 

     
 Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ na motív našej cestovateľky 

TERMÍN: 20.8.2022 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 39 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK                                                                                       

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie  

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do moravskej metropoly Brna navštívime uni-

kátnu svetovú výstavu TUTANCHAMON – jeho hrobka a poklady. Táto jedinečná výstava ponúka dokonalý pohľad do 

histórie starovekého Egypta. Vydáte sa na fascinujúcu cestu za faraónom, prejdete si jeho pohrebné komory, objavíte 

zlaté poklady presne tak, ako boli objavené v roku 1922 Howardom Carterom. Presne 100 rokov po senzačnom objave, 

ktorý nadchol celý svet, predstavuje táto výstava jedinečným spôsobom príbeh mladučkého faraóna.  

Na ploche viac ako 2000 m2 vás čaká viac ako tisíc exponátov, grafík a videí. Pripravený je tiež zvukový sprievodca vo 

verzii pre dospelých aj deti. Výstavu už navštívilo viac ako 6 mil. návštevníkov po celom svete. Tutanchamon nastúpil 

na trón v roku 1332 p.n.l. vo veku 9 rokov ako jeden z posledných kráľov 18. dynastie. Podľa posledných štúdií trpel 

vážnymi chorobami a po 9 rokoch vlády zomrel pravdepodobne na infekciu spôsobenú otvoreným zranením kolena. 

 

Presun do Retro múzea Na Statku, kde je jedinečná, najväčšia a najucelenejšie expozícia bežného života z obdobia 50 -

90 rokov. Vrátime sa o 40 rokov späť a na čo sa môžete tešiť? Na hudbu 80-tych rokov, retro módnu prehliadku, súťaže 

pre deti aj dospelých, jazdu retro autobusom, Tuzex, VB, dobré jedlo a pitie. Oblečenie v retro odevoch je vítané ! Mú-

zeum pripomenie pamätníkom ako sa žilo v Československu v tejto dobe a mladším generáciám ju priblíži. Na ploche 

viac ako 2500 m2 nájdete expozíciu s viac ako 25000 exponátov – viac ako 600 rádií, 100 TV, 100 vysávačov, zmieša-

ný tovar, hračky, trafika, škola, obchody, byt, kaderníctvo 20.st., autá značky Trabant, Volga, Wartburg a všetko možné 

i nemožné ! 

   

Pokračujeme prehliadkou historického centra, zastávka pri dominante – hrade Špilberk, návšteva katedrály sv. Petra a 

Pavla, významnej architektonickej a umeleckej pamiatky, klenotnice, krypty, kostnice druhej najväčšej v Európe.  Oje-

dinelým zážitkom je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými zákutiami. Využijeme mimoriadnu mož-

nosť prehliadky brnenských chrámov s miestnymi sprievodcami. 

 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny o cca 20,00 hod. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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