Príklady projektov
Nájdite sa v jednej z nasledujúcich situácií
A.

Chceme odmeniť
najlepších
zamestnancov, úplne
exkluzívne (7-8 dní)

a/1/ Pošleme ich do Paríža a
Champagne, budú potom
pracovať ako včely
a/2/ Pošleme ich oddýchnuť na
Riviéru
a/3 Bordeaux, prestížne vinice a
zámky – áno, sme gurmáni a
stanú sa z nás veľkí
bonviváni

B.

Chceme odmeniť našich
zamestnancov, tak 4-5
dní stačí

b/1 Paríž ich očarí, budú nás
milovať
b/2 Paríž a región champagne.
Remeš-Epernay - krásna
kombinácia

E.

Prekvapím! Odpadne!

e/1 Pre páry, priateľov či
jednotlivcov. Len tak pre
radosť.
e/2 Narodeniny, zásnuby...
jednoducho darček. Najmilší
na svete. Tieto ponuky
nájdete na
www.monte-christo.sk

C. Pošleme ich radšej viac
a za menej - nemusia
mať všetko 4 až 5 *
c/1 Paríž, Versailles, región
Champagne – krásnych 6 dní
c/2 Medzi aprílom a októbrom
majú na Riviére a v Provence
raj omamný (7 dní)
c/3 Paríž a zámky na Loire nás
opoja na najbližších 10 rokov

D. Francúzsko je drahá
krajina, sme menšia
firma, ale na toto
naškrábeme!
d/ Paríž, Versailles - 5 dní :
dôstojné, zocelí náš tím. Paríž
je synonymom luxusu, krásy a
šarmu

F./ Mimo reality
Stránky „zakazané“ slabším
srdciam

f/1 Za najlepšími na svete:
Bordeaux, Cognac
f/2 Ako aristokrat – Paríž a život
na zámku
f/3 Únik z Francúzska : Aljašský
sen

A.

Chceme odmeniť najlepších zamestnancov, úplne exkluzívne
(7-8 dní)

a/1/pošleme ich do Paríža a Champagne, budú potom pracovať ako včely
a/2/pošleme ich oddýchnuť na Riviéru
a/3/Bordeaux, prestížne vinice a zámky : áno, sme gurmáni a stanú sa z nás
veľkí bonviváni

A/1 - Paríž a región Champagne
7dní/ 6 nocí , Top Exclusive
•

•

•

•

•

•

letecky, príchod do Paríža. Obed pri Notre-Dame v
La Tour d´Argent(exkluzívna gastronómia michelin,
400 ročná restaurant, najbohatšia pivnica svetanavštívime). Víťazný oblúk-ubytovanie šik 4* hotel.
Prehliadka loďou s koncertom-tóny klavíra a nežný
spev (2h30)
Návšteva Louvru, katedrála Notre-Dame - obed v
historickej reštaurácii
Le Procope (jedli tam
Voltaire, Robespierre,
Rousseau, Verlaine,
Franklin...). Dessert /café na 1.poschodí Tour Eiffel v
reštaurácii. Večer Sacré-Coeur na Montmartri a
Moulin Rouge kabaret večera so champagne nezabudnuteľné predstavenie
Voľné dopoľudnie, nákupy. Obed pri zámku grófov
Vaux le Vicomte – gastronomický zážitok.
Degustácie vín a syrov
v sídle Markízy de
Pompadour z 18.stor. Panthéon, Luxemburské
záhrady. Večera v parížskom prostredí.
Odchod do regiónu Champagne - obed v pivniciach
Napoleona u Moët et Chandon, návšteva,
degustácie. Katedrála Remeš, návšteva mesta.
Noblesná večera. Návrat do Paríža.
Výroba parfému sp svetovými odborníkmi u
Fragonarda. Saint-Germain-des-Prés - mýtická štvrťobed. Návšteva módneho domu - parfuméra
Guerlain/Louis Vuitonn (na výber). Rozlúčkové
soirée!
Chutné raňajky a odlet

•Cena(na osobu) : 15 osôb : 3450 eur. 25 osôb: 3090 eur.
40 a viac: 2870 eur. Ak single , + 300 eur
•Cena zahŕňa : let z Viedne alebo Prahy, hotel 4* v
úplnom centre, obedy a večere, na top gastronomickej
úrovni, vstupy, delegát, poistenie a všetky uvedené
činnosti!
•Nezahŕňa : také slovo nepoznáme.
Bonusy: Pravé champagne s etiketizovaným menom
účastníka na fľaši – vyrobia pre Vás v kráľovskom Remeši.
Knihy
zakladateľa Monte Christo o Francúzsku, s
podpisom. 3 exkluzívne vína z vinotéky Monte Christo.

A.

Chceme odmeniť najlepších zamestnancov, úplne exkluzívne
(7-8 dní)

a/1/pošleme ich do Paríža a Champagne, budú potom pracovať ako včely
a/2/pošleme ich oddýchnuť na Riviéru
a/3 /Bordeaux, prestížne vinice a zámky : áno, sme gurmáni a stanú
sa z nás veľkí bonviváni

•

•

•

•

•

•

•

A/2 - Riviéra, Provence, 8 dní/7 nocí, Top Exclusive
Letecky prílet do Nice, ubytovanie v 4*hoteli v centre
mesta, uvítacie soirée-večera s miestnymi hudobníkmi v
autentickej reštaurácii mesta Nice.
Pláž, prechádzka. Obed na pláži. Úvod do problematiky
plodov mora. Návšteva múzea Masséna – krásny palác na
pobreží. Gurmánska večera.
Monte Carlo – návšteva Napoleonovho múzea,
prehliadka mesta vláčikom - prehľad o Monaku. Návšteva
oceánografického múzea - obed v útulnej reštaurácii v
centre Monaka. Presun do villy Rothschild a jej záhrad –
umenie francúzskeho parku
- pochopenie celého
záhradníctva na jednom mieste - café-dessert v salónoch
barónky. Návrat do Nice a večera - chuť riviéry v top 5
reštaurácii mesta.
Obed - návšteva svetového centra parfémov: Grasse.
Historická továreň – prehliadka počas výroby. Presun do
ateliérov a záhrad s kvetmi - celá skupina usadená
v ateliéri a každý pod dozorom odborníka postupne
testuje vône, vyrába, mieša a odnesie si vlastný parfum
s diplomom na meno. Možnosť kúpy prezentov na mieste.
Saint-Tropez : presun do svetoznámej dedinky žandára policajná stanica Gendarmerie nationale. Zo St.Raphael
krásny presun loďou. Výstup na Citadelu – delegátove
tajné chodníčky. Obed v autentickej reštaurácii na pláži s
jazierkom pre morské príšery. Exkurzia loďou s famóznym
výhľadom na mori. Špecialita delegáta – decentný
aperitív počas plavby. Večera v St.Tropez.
Provence : návšteva typického provensálskeho zámku
s vinicami : prestížne Grand vin - zasvätenie do
degustácií, prehliadka pivníc, vinice a spoločný obed
v zámockých priestoroch. Pochopenie života na zámku.
Cannes : zoznámenie sa so svetoznámou Croisette
(pobrežie-prechádzka), priestory festivalu. Obed vo
vychýrenej reštaurácii pri mori. Voľný program - kúpanie,
nákupy. Večera v Cannes.

•Cena(na osobu): 15 osôb : 2500 eur. 25 osôb:
2200 eur. 40 a viac: 1900 eur. Ak single, + 260 eur
•Cena zahŕňa : let z Viedne alebo Prahy, hotel 4* v
úplnom centre, obedy a večere, na top
gastronomickej úrovni, vstupy, delegát, poistenie a
všetky uvedené činnosti.
•Nezahŕňa : také slovo nepoznáme.
Bonusy: Knihy
zakladateľa Monte Christo o
Francúzsku, s podpisom. 3 exkluzívne vína z
vinotéky Monte Christo. Ďalšie prekvapenia.

A.

Chceme odmeniť najlepších zamestnancov, úplne exkluzívne
(7-8 dní)

a/1/pošleme ich do Paríža a Champagne, budú potom pracovať ako včely
a/2/pošleme ich oddýchnuť na Riviéru
a/3/ Bordeaux, prestížne vinice a zámky : áno, sme gurmáni a stanú sa z
nás veľkí bonviváni

A/3 - Bordeaux, prestížne vinice a zámky,
kultúrne dedičstvo 6 dní/ 5 nocí, Top
Exclusive
•

•

•

•

•

•

Príchod lietadlami do Paríža - tgv Bordeaux
3h10min, návšteva mesta, gurmánska večera,
ubytovanie v hoteli 4-5* v centre mesta.
Svetoznáma
vínna
cesta:
Médoc,Pauillac,Margaux, St.Julien - návšteva
zámku a vinice 90h v Pauillac 5ème grand cru
classé. Obed tradičnej kuchyne, návšteva
zámku a viníc v Moulis-múzeum, výroba sudov,
zátky, degustácie. Večera pre gurmánov
Duny v Arcachon a objavenie ústric
vystúpenie na duny, prechádzka. Gurmánsky
obed s oceánskym závanom a krásnymi
výhľadmi. Nalodenie a výprava 1h po ostrove.
Múzeum so špecifikami povodia Arcachon a
zoznámenie sa so spracovaním ústric, návšteva
výrobcov i degustácie. Večera v Bordeaux u
bonvivánov.
Návšteva mesta Cognac – Rémy Martin a
objavenie výroby, degustácie svetového
omamného koňaku, obed v šik priestoroch.
Vinica a jej čaro pre koňaky.
Úžasný Saint-Emilion – zaradený do dedičstva
Unesco. Pešia návšteva stredovekého mestečka
St.Emilion. Obed pre bonvivánov. Pochopenie
bohatstva vinárstva a klasifikácia vín –
prostredie Unesco. Návšteva vinárov v ich
príbytkoch - vinice a vinárske priestory – podelia
sa s nami o ich tajomstvá. Ubytovanie na zámku
– večera vysokej gastronómie. Relax-jacuzzi,
hammam, sauna, bazén. Ach, to je savoir-vivre.
Návrat do Bordeaux-Paris-Viedne/Prahy

Cena(na osobu): 10 osôb: 2900 eur. 30 osôb: 2200
eur. 40 osôb : 2020 eur. Ak single, +250,-eur
Cena zahŕňa : letenka z Viedne či Prahy do Paríža ,
tgv Bordeaux a späť, 5 nocí hotel a zámok 4*, plná
penzia-vysoká gastronómia s nápojmi, vstupy,
poistenie, transport(bus) v rámci Francúzska, ostatné
popísané činnosti.
Cena nezahŕňa : také nepoznáme
Bonus - Knihy
zakladateľa Monte Christo o
Francúzsku, s podpisom. 1 exkluzívne víno Grand cru
classé z vinotéky Monte Christo. Ďalšie prekvapenia.

Chceme odmeniť našich
zamestnancov, tak 3-4 dni stačí (Exclusive)
b/1 Paríž ich očarí, budú nás milovať
b/2 Paríž a región champagne - Remeš-Epernay-krásna kombinácia

b/1 Paríž 3 dni/2 noci
•

•

•

Letecky príchod do Paríža, obed na
Champs Elysées v
exkluzívnej
reštaurácii à la parisienne. Pantheón,
Luxemburské
záhrady,
Sorbonne,
návšteva Notre-Dame de Paris. Moulin
Rouge alebo Lido Champs Elysées –
večera so champane a kabaret show
Louvre a vaše stretnutie s Mona Lízou,
Degustácie francúzskych vín a syrov
v tajných 300-ročných pivniciach v
sídle Markízy Pompadour. Obed v
prestížnej reštaurácii Le Procope (jedli
tam Voltaire, Robespierre, Verlaine,
Franklin...). Čas na nákupy. Návšteva
Tour Eiffel. Plavba loďou po Seine s
večerou, a koncertom(2h30)
Návrat letecky na Slovensko

Cena(na osobu): 15 osôb: 1850 eur. 25 osôb: 1550
eur. 40 a viac osôb: 1350 eur. Ak single, + 150 eur.
Cena zahŕňa : letenka z Viedne či Prahy do Paríža a
späť, luxusný hotel 4* v úplnom centre, plná
penzia s nápojmi, vínkami - veľmi vysoká
gastronómia, vstupy, poistenie a všetky uvedené
činnosti.
Cena nezahŕňa : také nepoznáme
Bonus
- prekvapenie pre každého od
svetoznámeho experta na lahôdky a umenie žiť,
Hediarda. Knihy o Francúzsku zakladateľa Monte
Christo, s podpisom.

b/2 Paríž - Champagne 4dni/ 3noci
• Letecky príchod do Paríža, obed na Champs Elysées v exkluzívnej reštaurácii à la parisienne.
Pantheón, Luxemburské záhrady, Sorbonne, návšteva
Notre-Dame de Paris, Moulin Rouge alebo Lido
Champs-Elysées – večera so champane a kabaret
show
• Louvre a vaše stretnutie s Mona Lízou, degustácie
francúzskych vín a syrov v sídle Markízy Pompadour
z 18.stor. Obed v prestížnej reštaurácii Le Procope
(jedli tam Voltaire, Robespierre,
Rousseau,
Franklin...). Čas na nákupy. Plavba loďou po Seine s
večerou
a
koncertom(2h30)
• Presun autobusom do Remeša (1h15) - návšteva
svetoznámeho Moët et Chandon – čakajú nás v
pivniciach Napoleóna-úžasný obed, café s dezertom
v salóne či v záhradách, návšteva pivníc, objavenie
výroby. Katedrála korunovácií. Večera v rojalistických
priestoroch v centre mesta. Návrat Paríž.
• Návrat letecky na Slovensko
Cena(na osobu): 15 osôb: 2300 eur. 25 osôb : 2000
eur. 40 a viac osôb : 1800 eur. Ak single, + 250 eur.
Cena zahŕňa : letenka z Viedne či Prahy do Paríža a
späť, hotel 4* v úplnom centre, plná penzia – veľmi
vysoká gastronómia, vstupy, degustácie, poistenie.
Cena nezahŕňa : také nepoznáme
Bonus - prekvapenie pre každého od svetoznámeho
experta na lahôdky a umenie žiť, Hediarda. Knihy o
Francúzsku zakladateľa Monte Christo, s podpisom.

C. Pošleme ich radšej viac a za menej - nemusia mať všetko 4 až 5 *
c/1 Paríž, Versailles, región Champagne – krásnych 6 dní
c/2 Medzi aprílom a októbrom majú na Riviére a v Provence raj omamný (7 dní)
c/3 Paríž a zámky na Loire nás opoja na najbližších 10 rokov

c/1 - Paríž, Versailles, región champagne
6 dní/ 5 nocí
•
Letecky, príchod do Paríža. Prehliadka loďou po
Seine spojená s obedom. 1. poschodie Tour Eiffel
café-dessert. Večera v najstaršej reštaurácii Le
Procope (jedli tam Voltaire, Robespierre, Rousseau,
Franklin...). Ubytovanie chic 3* hotel v centre mesta.
•
Návšteva Louvru , degustácie a zasvätenie do vín
v 300-ročných priestoroch – sídlo markízy
Pompadour z 18.stor., obed. Katedrála Notre-Dame,
Luxemburské záhrady, Pantheon. Večer Sacré-Coeur
na Montmartri a Moulin Rouge alebo Lido Champs Elysées kabaret s večerou a champagne.
•
Voľné dopoľudnie, nákupy. Obed v autentickej
parížskej štvrti medzi Parížanmi a Parížankami.
Návšteva zámku a záhrad vo Versailles. Večera vo
Versailles
u
„kráľov“.

•
Odchod do Epernay – návšteva veľkého výrobcu
- Moët et Chandon, jeho pivnice-vinice a spracovanie.
Chutné degustácie. Noblesný obed. Katedrála Remeš
a návšteva mesta. Večera pre gurmánov. Návrat do
Paríža.
•
Výroba parfému u Fragonarda – prednáška,
ateliér,
vlastná
výroba
a
Váš
diplom.
Nezabudnuteľné! Obed, voľne poľudnie a rozlúčková
šik večera a soirée, harmonika, Edit Piaf.
•

návrat na Slovensko

Cena(na osobu): 15 osôb: 2400 eur. 25 osôb: 2000 eur. 40 a
viac: 1800 eur. Single, + 400 eur.
•Cena zahŕňa : let z Viedne alebo Prahy, hotel 3* v úplnom
centre, obedy a večere s nápojmi na top gastronomickej
úrovni, vstupy, delegát, poistenie a všetky uvedené činnosti.
•Nezahŕňa : také slovo nepoznáme
Bonusy: Pozornosti u parfuméra a výrobcu champagne. –
prekvapenie.

C. Pošleme ich radšej viac a za menej - nemusia mať všetko 4 až 5 *
c/1 Paríž, Versailles, región Champagne – krásnych 6 dní
c/2 Medzi aprílom a októbrom majú na Riviére a v Provence raj
omamný (7 dní)
c/3 Paríž a zámky na Loire nás opoja na najbližších 10 rokov

c/2 - Riviéra, Provence, 7 dní/ 6 nocí
•
•

•

•

•

•

Letecky, príchod do Nice, ubytovanie v 4*hoteli v centre
mesta, uvítacie soirée-večera s miestnymi hudobníkmi v
autentickej reštaurácii
Monte Carlo – návšteva Napoleonovho múzea,
prehliadka mesta vláčikom - prehľad o Monaku. Návšteva
oceánografického múzea - obed v útulnej reštaurácii v
centre Monaka. Presun do villy Rothschild a jej záhrad –
umenie francúzskeho parku
- pochopenie celého
záhradníctva na jednom mieste. Návrat Nice-večera pre
gurmánov.
Voľné ráno. Obed. Návšteva svetového centra parfémov:
Grasse. Historická továreň – návšteva počas výroby.
Presun do ateliérov a záhrad s kvetmi - celá skupina
usadená v ateliéri a každý pod dozorom odborníka
postupne testuje vône, vyrába, mieša a odnesie si vlastný
parfum s diplomom. Možnosť kúpy prezentov na mieste.
Večera.
Saint-Tropez : presun do svetoznámej dedinky žandára policajná stanica Gendarmerie nationale. Zo St.Raphäel
krásny presun loďou. Výstup na Citadelu – delegátove
tajné chodníkčky. Obed v autentickej reštaurácii na plážijazierko s morskými príšerami. Exkurzia loďou k vilám
Brigitte Bardot a i. s krásnym výhľadom na mori. Špecialita
delegáta – decentný aperitív počas plavby. Večera.
Provence : návšteva typického provensálskeho zámku
s vinicami : prestížne Grand vin - zasvätenie do
degustácií, prehliadka pivníc, vinice a spoločný obed
v zámockých priestoroch. Pochopenie života na zámku :
výklad delegáta z vlastnej skúsenosti.
Cannes : zoznámenie sa so svetoznámou Croisette
(pobrežie-prechádzka), priestory festivalu, obed vo
vychýrenej reštaurácii pri mori. Voľný program – kúpanie,
nákupy. Večera v Cannes.

•Cena(na osobu): 15 osôb: 2300 eur. 25 osôb: 1850 eur. 40 a
viac: 1650 eur. Ak single, + 400 eur.
Cena zahŕňa : let z Viedne alebo Prahy do Nice a späť, plná
penzia i s nápojmi, degustácie na zámku, výlet loďou, ateliér
parfumov a všetky uvedené činnosti. Delegát, poistenie, vstupy.
Nezahŕňa : také slovo nepoznáme
Bonusy : druhá kniha zakladateľa, „Francúzsky paradox, kde je
kapitola i o Riviére. S podpisom. Iné prekvapenia „šik-šok“ od
Monte Christo pre každého účastníka.

C. Pošleme ich radšej viac a za menej - nemusia mať všetko 4 až 5 *
c/1 Paríž, Versailles, región Champagne – krásnych 6 dní
c/2 Medzi aprílom a októbrom majú na Riviére a v Provence raj omamný (7 dní)
c/3 Paríž a zámky na Loire nás opoja na najbližších 10 rokov

c/3 Paríž a zámky na Loire nás opoja na
najbližších 10 rokov 6dní/5 nocí
• Letecky do Paríža, ubytovanie hotel 3*, obed v Le Procope
(jedli tam Voltaire, Robespierre,
Rousseau, Franklin...),
návšteva Tour Eiffel, café/dessert na 1.poschodí. Večerná
promenáda na Champs-Elysées, Víťazný oblúk. Večera na lodi
po
Seine.
• Návšteva Montmartru, Sacré-Coeur, obed/cocktail a
degustácie francúzkych vín a syrov v známej reštauárcii van
Gogha, Renoira, Moneta – pozor, nič turistické! Za Mona
Lízou do Louvru, následne katedrála Notre-Dame,
Luxemburské záhrady, Pantheon, Moulin Rouge alebo Lido
Champs-Elysées -večera so champagne a kabaretná show.
• Zámky na Loire – Chambord-Blois : František I. a zámok
Chambord - najmajestátnejší, sen kráľov. Obed, mestečko
grófa de Blois - zámok Blois - dvorské intrigy a lásky. „Všetky
ženy sú prelietavé, blázon ten, kto im uverí“, nechal vryť do
steny
František
I.
Nájdeme
to
?
Večera.
• Zámok Amboise pri brehoch rieky Loiry: 15.-16. stor. a
taliansky vkus vštepený do územia Loiry - hrobka da Vinciho v
kaplnke sv.Huberta. Večera. Obed v mestečku sv. Martina - v
Tours, prehliadka mesta gurmánov a spisovateľov. Večera.
•
Obed. Zámok žien v Chenonceau - takmer všetky jeho
majiteľky boli ženy a tie najkrásnejšie vo Francúzsku. Žiť ako
králi – návšteva súkromného zámku, večera v salónoch, tajné
degustácie v pivniciach. Ubytovanie priamo na zámku.
•

Ráno relax - park, lesík. Návrat Paríž – letisko.

Cena(na osobu): 15 osôb: 1800 eur. 25 osôb: 1400 eur. 40 osôb a viac:
1150 eur. Ak single, + 400 eur.
Cena zahŕňa : letenka z Viedne či Prahy do Paríža a späť, hotely 3* a
noc na zámku, plná penzia(min.3 chody!) s nápojmi, gastronómia na
výbornej úrovni, vstupy, poistenie, transport(bus) v rámci Francúzska
a všetky uvedené činnosti.
Cena nezahŕňa : také nepoznáme
Bonus - prekvapenie pre každého z francúzskej vysokej gastronómie;
2 exkluzívne vínka z vinotéky Monte Christo.

D. Francúzsko je drahá krajina, sme menšia firma, ale na toto
naškrábeme!
d/ Paríž, Versailles - 4 dni (3 noci): dôstojné, zocelí náš tím! Paríž je
synonymom luxusu, krásy a šarmu.

Paríž, Versailles, 4 dni/3noci
•

Letecky do Paríža. Ubytovanie v hoteli 2* v
centre Paríža. Obed - zasvätenie do
francúzskej gastronómie na lodi. Plavba po
Seine (1h45m). Výstup na Tour Eiffel.
Víťazný oblúk, svetoznáme ulice a večera v
Le Procope v latinskej štvrti - tu sa stretávali
Voltaire, Danton, Robespierre, Franklin a
ďalší.

•

Návšteva Louvru, degustácie fr. vín v sídle
markízy Pompadour z 18.stor. Obed v
parížskom prostredí. Prehliadka NotreDame de Paris, Sorbona, Luxemburské
záhrady. Večera à la parisienne. Vysoká
gastronómia – pripravte sa!

•

Versailles - testovanie fr. vlakov – presun
RER do Versailles (20 min.) Návšteva zámku
a záhrad. Obed v záhradách Versailles.
Presun autobusom na Montmartre –
návšteva Sacré-Coeur a uličiek maliarov.
Večerné Champs-Elysées a rozlúčkov soiréevečera.

•

Návrat na Slovensko

Cena(na osobu): 15 osôb: 1040 eur. 25 osôb:
940 eur. 40 a viac osôb: 840 eur. Ak single,
+ 120 eur.
Cena zahŕňa : letenka Viedeň/Praha - Paríž a
späť, ubytovanie v
hoteli 2*(=min.3* na
stredoeurópske pomery), plná penzia i s
nápojmi(min.3 chody), degustácie, vstupy,
poistenie a všetky uvedené služby.
Cena nezahŕňa: takú formuláciu nepoznáme
Bonusy: pozornosť pre každú klientku –
zakladateľova kniha Glamour Paríža s
podpisom; a pre každého klienta pozornosť z fr.
gurmánstva od svetoznámeho Hediarda.

Mimo reality
Upozornenie: tieto stránky neodporúčame slabším srdciam!

• Za najlepšími na svete - Bordeaux, Cognac vinári, zámky, vinice (10 až 20osôb)
-

Svetové vinice, ubytovanie na zámkoch, vysoká gastronómia, vinice Pape
Clément či Smith Haut Lafitte, svet miliardára vín – Bernarda Magreza –
uchýlenie v jeho revíroch. Operácie u Rémy Martin – Cognac a jeho mýty:
celodňové objavovanie (vinice, výroba, sudy) a tajný kľúč: Louis XIII –
testujme stáročné koňaky

• Ako aristokrat - Paríž a život na zámku (6 až 12
osôb)
-

Prevedieme Vás tam, kde sme doma: na zámky. Pobyty u grófov a
vojvodkýň- zámky, wellness, bazény, poľovačka, prelety balónom ponad
zámky, degustácie v pivniciach a napokon Paríž šik (masáže u Guerlaina,
výroba parfémov u Fragonarda, tajné chodby markízy Pompadour,
súkromná loď na Seine, Louis Vuitton...)

• Únik z Francúzska: Dobytie raja – aljašský sen
(max. 6 ľudí)
-

Ryžovanie zlata vo Fairbanks, dva skvosty, ktoré nikto nemá a nemôže:
uvítanie v rodine Eskimákov a Indiánov a uvítanie riaditeľom v továrni na
spracovanie najlepších lososov na svete. Výstup vrtuľníkom k hore
McKinley. Výprava s rybármi na more. Jeden deň na jachte s posádkou v
objatí Aljašky. Viac ako 7 preletov luxusným jetsetom, grilovanie pri
neskutočných scenériách

Za najlepšími na svete Bordeaux, Cognac
•

•

•

•

•

•

•

Viedeň - Paríž - Bordeaux presun lietadlom a tgv.
Príchod do Bordeaux, návšteva mesta. Večera
vysokej gastronómie, ubytovanie 4*.
Prestížné château založené pápežom Klementom
V. Pape Clément, grand cru classé de Graves –
miliardár Monsieur Magrez nám otvorí : múzeum a
salóny pápeža. Pivnice – kurz - zasvätenie do
degustácií veľkých vín. Pozornosť pri odchode pre
každého. Obed veľkej prestíže. Premier grand cru
classé: už od r. 1855 - Sauternes - raj vinársky :
návšteva prestížnej vinice, degustácie. Večera pre
gurmánov. Nocľah Bordeaux 4*.
Presun do ďalšieho iného sveta chutí sladkých a
omamných: Monbazillac. Navštívime zámok,
degustujeme žltkastý nektár, ktorý predávajú azda
aj u „Eskimákov“. Nocľah Bordeaux 4*.
St. Emilion - objavenie podzemných pivníc tohto
stredovekého mestečka zapísaného v dedičstve
Unesca. Večera. Stretnutie s vinármi z ďalšej
excelencie : vinárstvo Pomerol a Lalande de
Pomerol. Degustácie, relax, obed. Margaux, St.
Julien, Pauillac, Saint-Estèphe
:
vinárov raj.
Prestížna vinica, degustácie grands crus. Nocľah na
úžasnom zámku (sauna, wellness, bazény, kráľovské
komnaty...).
Konečne i digestív : presun do oblasti Cognac.
Maison Rémy Martin špeciálne odhalí najväčšie
poklady - Návšteva najvyššieho svetového levelu Ľudovít XIII. okruh: uvítanie, návšteva starých
pivníc, objavenie kultúrneho dedičstva Ľudovíta
XIII.-degustácie v rôznych štádiách starnutia, presun
ku de Grollet-kolíska cognacu Louis XIII.
súkromný výrobca, gurmánsky obed, degustácie s
enologickým kurzom, ceremoniál
výroby,
odovzdanie miniatúry Louis XIII. pre každého
účastníka. Nocľah château St.Emilion.
Najprekvitajúcejšie château v poslednom období a
planetárne známy Smith Haut Lafitte - patrí k
najlepším vínam sveta. Očarujúci raj, precíznosť na
každom milimetri. Zámok, vinice, vlastná toneléria,
top degustácie. Exkluzivita vínna masáž v podaní
profesionálov známych v celom Francúzsku.
Rozlúčková večera pre bonvivánov. Nocľah.
Návrat do Paris , obed v centre mesta a odlet
do Paríž - Viedeň/Praha.

Cena(na osobu): 10 osôb: 6600 eur. 15 osôb: 5600
eur. 20 osôb: 5200 eur. Ak single, + 600 eur.
Cena zahŕňa : letenka Viedeň-Paríž, tgv Bordeaux
a späť business class, ubytovanie hotel 5*a zámok
4*, plná penzia i s nápojmi(min. 4 chody),
degustácie, vstupy, poistenie a všetky uvedené
služby.
Cena nezahŕňa: takú formuláciu nepoznáme.
Bonusy: pozornosti od Smith Haut Lafitte a Pape
Clément. Knihy
zakladateľa-spisovateľa o
Francúzsku, s podpisom. Etiketizované champagne
na meno.

Ako aristokrat - kráľovský Paríž, luxus v
Champagne a život na zámku
•

letecky, príchod do Paríža, obed v La Tour d´Argent s
výhľadom na Notre-Dame (michelin, najbohatšia vinotéka
sveta, navštívime). Víťazný oblúk, ubytovanie šik 5* vrchol luxusu. Večer Sacré-Coeur na Montmartri. Moulin
Rouge - kabaret a večera so champagne-nezabudnuteľné
predstavenie.

•

Návšteva Louvru, katedrála Notre-Dame, prestížne
degustácie najväčších svetových vín u markízy
Pompadour, palác z 18. stor. Obed v najstaršej reštaurácii
Le Procope (jedli tam Voltaire, Robespierre, Rousseau,
Franklin...), dessert-café na 1.poschodí Tour Eiifel v
reštaurácii. Večera na lodi po Seine -koncert, krásne spevynočný
Paris.

•

Voľné dopoľudnie, nákupy. Obed v bašte Parížanov a
Parížaniek. Výroba parfému u Fragonarda. Návšteva
módneho domu Guerlain – masáže. Privátne priam
domácke uvítanie u Louis Vuiton na Champs-Elysées
(možnosť vtlačenia Vašich iniciálok na produkty).
Večera - gastronomický vrchol v reštaurácii s 3-mi
hviezdami
Micheliin.

•

Odchod do regiónu Champagne-obed v kráľovských
pivniciach Moët et Chandon, návšteva viníc, degustácie.
Katedrála Remeš, návšteva mesta. Noblesná večera.
Návrat
do
Paríža.

•

Presun k aristokratom na zámky na Loire. Kráľovské
uvítanie – obed ako v 18.storočí. Prelet balónom ponad
zámky. Degustácie v pivniciach, bazén, wellness). Soirée
exclusive
s
gurmánskou
večerou.

•

Návšteva da Vinciho na zámku v Amboise - súkromné
uvítanie, tajné chodby, noblesa Vás premôže! Obed
Bonvivans a návrat na zámok - voľné poľudnie (poľovačka,
golf,
plť,
bicykel,
skútre,
lukostreľba...)

•

Zámky

na

Loire-Paríž

-

návrat

domov

Za prejavenú dôveru : bednička excelentných vín z vinice
Saint-Emilion pre každého účastníka. Exkluzívna pozornosť
od Moët et Chandon. Ročníková fľaška červeného moku
spred roku 1985. Knihy o Francúzsku od zakladateľa
Monte Christo.

Cena(na osobu): 6 osôb: 8500 eur. 12 osôb:
7500 eur. Ak single, + 1700 eur.
Cena zahŕňa : letenka Viedeň-Paríž a späť
business class, ubytovanie hotel 5* a zámok 4*,
plná penzia i s nápojmi(min. 4 chody),
degustácie, vstupy, poistenie a všetky uvedené
služby.
Cena nezahŕňa: takú formuláciu nepoznáme

Dobytie raja konečne v predaji

ALJAŠSKÝ SEN
Ani turizmus, ani dovolenka, ale príbeh, ktorý žijete !
Iba pre „šialencov“

Na Aljašku nechodíme, na Aljaške sme doma!

Ryžovanie zlata vlastnými rukami!
Malamuty z tisícmíľových pretekov !
„Zakázaná“ návšteva továrne na spracovanie lososov a kaviáru
Súkromnou jachtou po aljašských vodách

Grilovanie pod ľadovcom

Lov najlepších lososov - výprava s rybármi
Obed a uvítanie u Eskimákov
Vrtuľníkom k hore McKinley-prechádzka po ľadovci

Všetky prelety top class jetsetmi americkej spoločnosti

Bonus pre každého účastníka: exkluzívny top Paríž
pre Vás a Vám blízku osobu!

Dobytie raja konečne v predaji

ALJAŠSKÝ SEN
Exkluzivita produktu - jediný na trhu
1.deň : Zbohom Európa. Odlet na iný svet - Aljaška - moc a mámenie prírody
Viedeň/Praha - Frankfurt business class a Frankfurt - Anchorage priamy let Business Comfort class
(10h let). Na žiadosť možnosť priameho letu jetsetom Viedeň-Anchorage (max. 8 osôb, jedno
tankovanie, cca. 150 000 eur tam/späť)

2.deň: Indiánska osada a aljašské malamuty z tisícmíľových pretekov
Uvítanie na Aljaške riaditeľom spoločnosti Monte Christo. Ubytovanie - autentická chata 4*skutočná Aljaška. Prírodné múzeum v Anchorage. Eklutna – návšteva indiánskej dediny.
Neďaleká Wasilla – obed tak ďaleko od domova. Tisícmíľové preteky (Iditarod) – miesto
svetoznámych pretekov psích záprahov – ťahaní saňami si zaspomíname na filmy a príbehy .
Soirée wellness oddych a príprava na veľký deň.

3.deň : Ryžovanie zlata vlastnými rukami
Odlet súkromným jet setom - vlastný pilot, privátne rýchle vybavenie – odlet z Anchorage do
Fairbanks. Zlaté bane - návšteva, prehliadka, testovanie a ryžovanie zlata vlastnými rukami.
Výsledný produkt sa stáva majetkom ryžujúceho. Udalosti z filmov sa stávajú realitou. Večera
a návrat jetsetom do Anchorage.

Dosť bolo filmov o zlatej horúčke. Poďme do reality – Vaše El dorado vo Fairbanks

Dobytie raja konečne v predaji
ALJAŠSKÝ SEN
4. deň : „Zakázaná“ návšteva továrne na spracovanie lososov a kaviáru
Anchorage – Cordova presun jetsetom. Súkromná prestížna návšteva továrne (inak uzatvorenej pre
verejnosť) na spracovanie lososov a kaviáru. Osobné uvítanie partnerom Monte Christo a
slovenským riaditeľom továrne. Tu sa spracúvajú najlepšie lososy na svete – spoznajte know-how.
Prehliadka, osobné stretnutie a prezentácia práce legendárneho aljašského rezača rýb - iba pre Vás!

Mestečko Cordova a naša továreň

Tu si ugrilujeme!

400g červeného kaviáru pre každého účastníka (príslušné balenie vrátane)
Prijmite najlepšieho lososa na svete priamo z továrne. Nafiletuje Vám ho
slávny rezač rýb - priamo pred Vašimi očami
Obed v miestnej reštaurácii - degustácie rôznych druhov lososov a iných morských produktov s
odborným výkladom.
Prechádzka do prístavu, prelet súkromným lietadlom na plavákoch (hydroplán) po okolí (zvery z
výšky...)
Presun Jeepmi úžasnou trasou na večeru - grilovačku pod ľadovcom
Nocľah v Cordove.

Dobytie raja konečne v predaji
ALJAŠSKÝ SEN
5. deň : Plavba výletnou lxusnou loďou 24h
Presun jetsetom do Juneau. Nalodenie na luxusnú loď, ktorá Vás prevezie aljašskými vodamiúchvatné ľadovce, majestátna príroda. Špičkový servis, kompletná posádka. Nocľah na lodi, návrat
na druhý deň o 12h00 do Juneau

Vaša luxusná jachta pre 24h okružnú jazdu po Aljaške
6. deň : Relax, nákupy, príprava na ďalšie veľké misie
Návrat o 12h00 z plavby. Obed a návrat lietadlom do Anchorage. Oddych, nákupy - wellness,
kožušiny, vlci, líšky, medvede. Nocľah v Anchorage.

7. deň : Eskimáci, indiáni, pôvodní obyvatelia – obed a uvítanie priamo u nich.
Svetový unikát
Anchorage – Togiak lietadlom. Presun do odľahlej dedinky. Obed - uvítanie náčelníkom. Pozornosti
pre každého účastníka z rúk eskimáckej rodiny. V popoludňajších hodinách štvorkolky a ľahké túry
po okolí. Nocľah v Togiaku.

Eskimáci a ich srdečné uvítanie

Los na každom rohu !

8. deň : Helikoptérou k najvyššej hore sev. Ameriky – kráčanie po ľadovci, pozorovanie
zvierat
Prílet liedadlom do Denali - stravovanie v jetsete. Na letisku očakávaní známou leteckou
spoločnosťou – odvoz k helikoptére - presun k najväčšej hore sev. Ameriky – Mount McKinley (6194
m), pozorovanie zvierat (medvede, losy, jelene) - 55minút trasa helikoptérou, 20 minút možnosť
kráčania na ľadovci – úplne bezpečné. Ohurujúce, fantastické! Návrat do Anchorage.

Helikoptérou až na vrcholky hor

Vystúpme na ľadovec – čistý vzduch, krásny výhľad

Dobytie raja konečne v predaji
ALJAŠSKÝ SEN
9. deň : Chytanie najlepších lososov na svete – výprava na rybárskej lodi. Bežne
nezrealizovateľné! Anchorage - Cordova. Vyzdvihnutie na letisku a cesta do prístavu - misia "Ako
sa chytajú najlepšie lososy na svete“ - výprava na rybársku loď. Oblečieme Vás a s domácim
rybárom vyplouváme do aljašských vôd. Nezrealizovateľné pre iných, nie však pre nás. Sme tam
doma! V Anchorage rozlúčková večera.

10. deň : Anchorage – Frankfurt – Viedeň/Bratislava/Praha
Cena: 2 osoby – 56 000 eur/os. 4 osoby – 39 000 eur/os 6 osôb – 31 000/os. Ceny uvedené bez dph

•

V cene je zarátane : VŠETKO! Obdobie misie – výlučne máj - september
• presun Bratislava, Praha - Viedeň - Frankfurt - Anchorage a späť veľkým dopravným lietadlom
všetky business class • 8x presun luxusným jetsetom Turbo Aicraft fantastický aj pre náročné
počasie od spoločnosti z New Yorku, ktorou lietajú svetoví magnáti i celebrity • let hydroplánom i
helikoptérou • celodňový výlet s ubytovaním a jedlom na výletnej lodi s posádkou • lov rýb
a výprava s rybármi • ubytovanie v 4* a 3*, žiadne fádne hotely, ale aljašské chatovo-hotelové
zariadenia na vysokej úrovni : celý pobyt statické ubytovanie na chate-hoteli v Anchorage (možnosť
uloženie všetkých vecí), a následné ďalšie ubytovanie podľa destinácií • stravovanie all inclusive,
min. 3x denne • všetky presuny jeepmi, autami z letísk a iných stanovíšť • výlet štvorkolkami •
návšteva továrne na spracovanie rýb • ťahanie na saniach, proces a misia ryžovanie zlata •
poistenie špeciálnej kategórie • sk a cz delegáti, vždy prítomní, vysvetľujúci, na mieste žijúci
a ochotní • návšteva indiánskej dediny • grilovanie v divokej prírode • všetky stretnutia a logistika
s nimi spojená

•

V cene nie je zarátané : eventuálne nákupy kožušín či suvenírov

Exkluzívne bonusy aljašskej zeme pre Vás :
• 400 g červeného kaviáru priamo od riaditeľa továrne - v príslušnom balení
• lososy a iné ryby podľa chuti a výberu – taktiež príslušné balenia na prevoz
• autentické darčeky od Eskimákov a domorodých obyvateľov pri návšteve ich osady

Ako poďakovanie :

4-dňový luxusný pobyt all inclusive v Paríži lebo CK Monte Christo sa považuje za najväčšieho
odborníka na Francúzsko
Pre každého účastníka a jeho blízku osobu
(t.j. každý z aljašskej misie si môže zobrať ešte 1 osobu)

Obed v najstaršej reštaurácii v Paris: Le Procope (jedli tam i Voltaire, Franklin, Rousseau...). Degustácie vín
a syrov v 300-ročných priestoroch u markízy Pompadour, návšteva Louvru, plavba loďou po Seine a večera,
Eiffelova veža, Víťazný oblúk, presun rýchlymi TGV vlakmi do regiónu Champagne v Remeši - návšteva
svetoznámeho Maison Moët et Chandon - otvorí nám pivnice, vinice, obed v podzemí v pivničke Napoleona I.,
kabaretné predstavenie s večerou v Moulin Rouge. Personalizovaná návšteva módneho domu Louis Vuitton
(iba ak si klient praje, má to od nás grátis). Letecky z Viedne, ubytovanie v Paríži hneď pri Champs-Elysées, so
stravou vysokej francúzskej gastronómie, osobným delegátom počas celej misie, poistenie.
Iná dôležitá podmienka: pre spomienky po návrate domov „musí“ klient akceptovať (platí pre pár/ak
sám, tak pre 1 osobu) :

1 bedničku (6 fliaš) exkluzívneho francúzskeho vína z vinice Saint-Émilion a jednu ročníková fľašku spred roka
1985 : vína, tiež gastronomická špecialita od spoločnosti Monte Christo - odborníka na kultúru, cestovanie
a savoir-vivre. A knihy s podpisom od zakladateľa Monte Christo, analyzujúce Francúzsko s noblesou.

Všetky ceny pre firmy v uvedenej prezentácii sú bez dph
Texty neprešli jazykovou úpravou.

Produkty pre páry a jednotlivcov

Závan kultúry a sila šarmu v Paríži
Milujem ju, prekvapím ju
Nádych francúzskej riviéry
Bonviváni a gurmáni
Dostihy - priatelia koní a stajní
Milovníci tenisu - Roland-Garros
Vysoká hra elegancie a pompéznosti v Paríži
Púte - pre Váš kultúrny a
duchovný rast
Bonus - každý zákazník, ktorý sa nám ohlasí s francúzskym pozdravom
„Bonjour Monte Christo“ - získa bedničku (6 fliaš) excelentného
francúzskeho vína z nášho dovozu (exkluzivita pre Slovensko).

Všetky produkty detailne popísané na stránke :

www.monte-christo.sk

