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BRNO –  MUZIKÁL  KLEOPATRA  

A  ZÁMOK   BUČOVICE  

         
   Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“   

    TERMÍN: 18.3.2023  

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 5,45 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu prehliadka 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, správca umeleckých zbierok troch Habsburských cisárov. Pozoruhodné je arkádové nádvorie s 90 

stĺpmi bohato vyzdobenými 540 reliéfmi s vojenskými motívmi, erbami, fantastickými zvieratami a bytosťami. K unikát-

om patrí bohatá výzdoba interiérov a studňa na nádvorí.  

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 hlavnej úlohe exkluzívne Daniel Hůlka ako Cézar, v ďalších úlohách a alternáciách: Kamila Nývltová, Josef Vágner, 

Marian Vojtko, Linda Finková, Radka Fišarová, 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.  

      Pre kolektív prispôsobíme program podľa požiadavky.  

  

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma  

  

 Cena je kalkulovaná podľa cien v decembri 2022 

  
  
  

http://www.cktrip.eu/
mailto:cktrip@zoznam.sk
mailto:cktrip@cktrip.eu
http://www.cktrip.eu/
http://www.bucovice-zamek.cz/0102.htm
http://www.bucovice-zamek.cz/0102.htm
http://www.bucovice-zamek.cz/0102.htm


  


