Po stopách významných

Antonín Dvořák
(1841 – 1904)

českých skladatelů
Hudební skladatelé Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Gustav Mahler se
postarali o nesmrtelnost české hudby. Jejich skladby se proslavily
nejen ve vlasti, ale po celém světě, a zájem o jejich hudbu trvá více než
sto let. Vydejte se po jejich stopách a zaposlouchejte se do těch
nejlepších skladeb vážné hudby v honosných koncertních sálech, na
hradech či zámcích nebo přímo pod širým nebem.
Tato cesta je určena všem milovníkům klasické hudby, kteří touží
navštívit všechna významná místa spojená s životy těchto hudebních
velikánů.

Gustav Mahler
(1860 – 1911)

Leoš Janáček
(1854 – 1928)

Poloha destinace:
Česká republika

Popis produktu:
Délka trvání – 7 dní (8 nocí).
Cílové lokality – Praha, Vysoká u Příbrami, Příbram – Svatá Hora,
Kaliště, Jihlava, Brno, Luhačovice, Vídeň.

Program
1. den
Procházka s průvodcem „hudební Prahou“ - po stopách Antonína Dvořáka a dalších
známých hudebníků a skladatelů, jejichž díla vznikala v Praze
Muzeum Antonína Dvořáka – jeho život a dílo
Koncert v Obecním domě – dle aktuálního programu
www.nm.cz
www.obecnidum.cz
Ubytování: www.hotel-imperial.cz
2. den
Vysoká u Příbrami – Památník Antonína Dvořáka - novorenesanční zámeček
s rozsáhlým parkem, Rusalčiným jezírkem a vilou Rusalkou, kam Antonín Dvořák
jezdil navštěvovat své příbuzné a kde čerpal inspiraci pro svoji tvorbu.
Příbram – Svatá Hora - poutní místo, které bylo díky své magické atmosféře pro
Antonína Dvořáka významnou inspirací.
www.antonindvorak.cz
www.svata-hora.cz
Ubytování: www.hotel-imperial.cz
3. den
Kaliště – rodný dům Gustava Mahlera
Jihlava - po stopách Gustava Mahlera – procházka městem a místy, kde Gustav
Mahler a jeho rodina žili, návštěva expozice jeho života a práce v rodném domě.
www.obeckaliste.cz
www.tic.jihlava.cz
Ubytování: www.business-hotel-jihlava.info
4. den
Rekonstrukce Janáčkových cest Brnem - Janáčkovo bydliště, Augustiniánský klášter
Králové, Besední dům, Mahenovo divadlo, Památník Leoše Janáčka, lužánecký park.
www.filharmonie-brno.cz
www.ndbrno.cz
www.mzm.cz
Ubytování: www.augustian.cz
5. den
Luhačovice – město Janáčkovi inspirace - prohlídka lázeňského města a míst, která
pravidelně navštěvoval Leoš Janáček a zde čerpal inspiraci pro svoji tvorbu. Exklusivní
ubytování v Augustiniánském domě, kde se skladatel ubytovával 10 let až do své smrti.
www.luhacovice.cz
Ubytování: www.augustian.cz
6. den
Vídeňská Státní opera - prohlídka budovy Vídeňské Státní opery, kde Gustav Mahler
podstatnou část života působil jako ředitel a vedl ji v době jejího největšího rozkvětu.
Haus der Musik – prohlídka
Koncert ve Vídeňské Státní opeře – dle aktuálního programu
www.wiener-staatsoper.at
www.hausdermusik.at
www.marriot.com
7. den

Organizátor:

Sanatorium Löw – návštěva místa, kde Gustav Mahler zemřel
Pomník Gustava Mahlera ve Vídni
FLY UNITED s.r.o., Petýrkova 3/1955,
148 00 Praha 4 – Chodov

