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PROGRAM: 

06:30 hod odchod zo Žiliny do Brna, druhého najväčšieho mesta v ČR, ktoré je  centrom českej justície, 
tradičným centrom priemyslu a obchodu, veľtržným, ale aj univerzitným mestom s kozmopolitnou atmosférou, 

ktorého obyvatelia majú špecifický humor. 
 

Prehliadka Vily Tugendhat – jednej z  troch najznámejších funkcionalistických rezidenčných vil na svete. 

Najvýznamnejšia európska stavba architekta Ludwiga Miesa van der Rohe bola v r. 2001 zapísaná  
na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ročne priláka množstvo návštevníkov  

pre svoju unikátnu architektúru.  
Popoludní presun do historického centra mesta, ktoré je mestom Leoša Janáčka a Gregora Johanna Mendela.  

Má mnoho pamiatok. Jedna z nich, Mahenovo divadlo, bola prvá divadelná budova v Európe, na elektrifikáciu 
ktorej dohliadal osobne T.A.Edison. 

K dominantám mesta patrí pevnosť a hrad Špilberk a Kostol sv. Petra a Pavla.  

Počas prehliadky neobídeme ani Kostol sv. Jakuba s 2. najväčšou kostnicou v Európe,  
krásne paláce Dům pánu z Lipé, Dům pánu s Kunštátu a navštívime aj unikátne Brnenské podzemie  

plné tajomných zákutí stredovekých chodieb. 
 

Predvianočnú atmosféru si vychutnáme v celom meste, ale hlavne na Námestí Svobody. 

Čaká na Vás množstvo stánkov s občerstvením - grog, punč, moravské frgále, domáce zemiakové placky, 
zabíjačka, ... , ZOO kútik, hodinový stroj, z ktorého každú hodinu vypadáva sklenená guľôčka s vianočným 

motívom, nechýba ani ručne vyrezávaný Betlehem. S punčom v ruke si môžete prezrieť  
Starú radnicu, vyjsť po 174 schodoch do jej veže, alebo naopak zísť do hĺbky 6-8 m do podzemia - 

Labyrintu pod Zelným trhom, kde sa tiež konajú vianočné trhy.  

Nechýba ani každodenná projekcia zimného kina.  
Cca o 18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod. 

 
Cena: € 36/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os. 

                               

Vstupné – úhrada pri objednávke:  
 

Cena v eurach Dosp.os. +65 r., ZŤP, deti, študenti 

Vila Tugendhat 17 10,50 

Labyrint po Zelným trhom 7,50 4 

Kostnica u Sv.Jakuba 7 3,50 

 

 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN,PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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