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BRNO –  MUZIKÁL  ANGELIKA,  
HRAD  VEVEŘÍ – SLÁVNOSTI „GRÉCKA SOBOTA“ 

A PLAVBA  PO  BRNIANSKEJ  PRIEHRADE 

        
           Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“    

 TERMÍN: 27.5.2023  

Pre kolektív termín na vyžiadanie podľa záujmu  

CENA: 35 €  

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 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do Brna nás čaká vyhliadková plavba po Brnian- 

skej priehrade, ktorú lemujú rozsiahle lesy. Počas plavby uvidíte úzku skalnú tiesňavu, množstvo vodného vtáctva a hrad Ve-

veří z vodnej hladiny. Jeden z najrozsiahlejších moravských hradných areálov, veľkolepý hrad Veveří sa majestátne týči nad 

Brnianskou priehradou.  

Dnes sa tu koná slávnosť „Grécka sobota“ s bohatým programom, vystúpeniami hudobných, tanečných a speváckych sú-

borov, možnosťou občerstvenia – grécka kuchyňa a predajom gréckych špecialít.   

Pri prehliadke sa dozviete, že niekdajší kráľovský lovecký hrad počas svojej histórie zažil dobu okázalej slávy i hlbokého 

smútku. Hrad navštívil trikrát aj Winston Churchill, ktorý tu dokonca s manželkou trávil nejaký čas v rámci svojej svadob-

nej cesty po Európe. Pozriete si reprezentačné miestnosti hradu, ako napríklad prijímaciu miestnosť, spálňu, malú a veľkú 

jedáleň a prehliadku zakončíte vyhliadkovou terasou, ktorá vám poskytne krásny pohľad do okolitých lesov a na Brniansku 

priehradu. Individuálne si môžete prejsť všetky nádvoria hradu a vyjsť na Prachovskú vežu.  

   

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 počia-

točný odpor sa však zmení v hlboký cit. Peyrac je po vykonštruovanom procese upálený, Angelika sa však dozvie o jeho úte-

ku z väzenia a rozhodne sa ho hľadať....                                                             

V hlavnej úlohe exkluzívne Pepa Vojtek ako Joffrey de Peyrac! V ďalších úlohách a alternáciách: Michaela Gemrotová, 

Josef Bohouš, Jan Kopečný, Ivan Vyskočil, Yvetta Blanarovičová, Fišarová Radka, Jagerčíková Lucia, Vilém Čok... 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  

Cena je kalkulovaná podľa cien z 20.1.2023  
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