RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Relax víkend v BrrŕNEČKU
Termín a program: sobota 21. – neděle 22. března
1.den: odjezd z Prahy v 7 hodin, transfer na Moravu

Brno: prohlídka interiérů dvou unikátních meziválečných vil
Vila Stiassni byla postavena v letech 1927 - 1929 dle návrhu slavného brněnského architekta
Ernsta Wiesnera pro rodinu židovského textilního továrníka Alfreda Stiassni. Ten, společně se svojí
ženou Hermine a dcerou Susanne, ve vile žil pouhých 9 let.
Ovšem pro většinu lidí se vila do povědomí dostala s přívlastkem vládní. Takto se o ní začalo mluvit
krátce po druhé světové válce, kdy ji navštívil Edvard Beneš. Později začala sloužit pro ubytovávání
slavných a významných návštěv města Brna. Nocoval zde například kubánských prezident Fidel
Castro, ale i většina našich prezidentů. V době porevoluční se vila pronajímala k oslavám narozenin
nebo svateb. Poslední kapitola se začala psát v roce 2009, kdy se dostala do správy Národního
památkového ústavu, který zahájil její obnovu. Pro návštěvníky byla slavnostně zpřístupněna 13.
prosince 2014 – levé foto, 11-12/12:30 h

- prohlídka Brna s průvodcem a následné volno na oběd

Vila Tugenhadt ojedinělé funkcionalistické dílo německého architekta Ludwiga Miese van der
Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety Tugendhatové (1903–
1970) a Fritze Tugendhata (1895-1958). V roce 2001 byla vila Tugendhat zapsána do seznamu
světového dědictví UNESCO.
Vila je označována za jedno z nejvýznačnějších předválečných děl otce moderní architektury 20.
století, stavba spoluurčila nová měřítka moderního bydlení a patříí k základům světové moderní
architektury funkcionalismu – díky dostatku peněz a volné ruce od investora se zde použily unikátní
technologie a moderní materiály, ideální propojení zahrady s interiérem vily: nepřerušovaný
obyvatelný prostor, elegantní a citlivě navržený nábytek atd..- pravé foto,

- 15:30 a dále v půlhodinových intervalech / v jedné skupině než 16 osob – cca 17 hodin
- podvečerní volno a odjezd na ubytování https://www.klajdovka.cz/
a večeři (pro předem objednané): výběr ze dvou variant:
1) polévka – hlavní chod – zákusek – voda do karafy / 250 Kč
2) bufetová večeře: výběr ze 2 polévek – ze 3 hlavních chodů – 2 druhů dezertů – ovoce
1.

2.den: - po snídani odjezd směr

akvapark MAXIMUS, který se prezentuje slovy: Svět zaslíbený odpočinku
* sauna na jezeře s panoramatickým výhledem se saunovými ceremoniály
* jeskynní svatyně
* Alchymistův sklep s krbovými kamny a parním nárazem
* vinný sklípek na břehu potoka
* Bylinná chýše
* Solná sauna, Saunový dům, Vulkáno sauna, Medová / Citrusová sauna ad.

- pozdně odpolední Brno s možnou návštěvou Špilberku nebo brněnského podzemí,
příp. zábavného parku VIDAPark https://vida.cz
- podvečerní odjezd do Čech, cestou zastávka na večeři ve Velké Bíteši v restauraci U
Raušů, https://urausu.cz
- návrat do Prahy v noci, 22.-23. hodina.
Cena 1.500 Kč zahrnuje: autobusovou dopravu,
* 1x ubytování v hotelu Velká Klajdovka s bufetovou snídaní,
* tradiční průvodce Mirek Hrdlička http://www.toulkyevropou.cz/about.php
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* sladké pokušení – nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené.
Vstupné:
Vila Tugenhadt: 350 / 400 Kč = I. nebo II. okruh,
https://www.tugendhat.eu/pro-navstevniky/zakladni-informace.html

Villa Stiassni (210 Kč s průvodcem / senioři 65+ 150 Kč + 30 Kč / zahrada a výstava bez
průvodce, https://www.vila-stiassni.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne
Wellness Maximus: o víkendu 580 Kč / 3 hodiny!
https://www.maximus-resort.cz/wellness-brno/cenik/

