
Najväčší odborník na 
Francúzsko

cestovná kancelária

Kultúra, cestovanie a savoir - vivreKultúra, cestovanie a savoir vivre

Čas pre Vaše noblesné zážitky! Čas pre Vaše noblesné zážitky! 



Už roky najnavštevovanejšia Už roky najnavštevovanejšia 
krajina sveta!

Iba  my vieme  prečo! 



1. Paríž                             4. Zámky na Loire
2  Champagne                 5  Bordeaux a Cognac2. Champagne                 5. Bordeaux a Cognac
3. Riviéra a Provence      6. Príklady projektov

Firmy Firmy 
Jednotlivci 

SemináreSemináre
Poznávacie pobyty

RelaxRelax

Ako odmena pre najlepších 
zamestnancovzamestnancov
Pre zocelenie tímu
Darčeky pre svojich najbližšíchy p j j
Výročia, narodeniny, zásnuby, svadby
Pozornosti pre svoje lásky 



Paríž a Versailles
Žijeme tam, sme tu doma !

História a 
súčasnosť

G i kGastronomické 
vzplanutia



Tajomný a pompézny Paríž 

Záplava Vašich zmyslov

Degustácie, kurz o  vínach  
i syroch v rezidencii 
Markízy Pompadour. 
Zo 17.stor., neďaleko 
Louvru, priamo v jej tajných , p j j j ý
pivniciach – rôzne kategórie 
- od tradičných vín až po 
elitné svetové skvostyelitné svetové skvosty

Výlet loďou s večerou (po 
S i  kl í  ká Seine, klavír, vysoká 
gastronómia)  či degustácie 
champagne na lodi (obr.)p g



Kabaret, večera, champagne v 
prestížnom Lido na Champs-Elysées 
alebo v Moulin Rouge  - možnosť alebo v Moulin Rouge  - možnosť 
návštevy zákulisia. Montmartre -
autentická štvrť umelcov

Návšteva najstaršej pekárne v 
centre mesta v podzemí - výroba 
bagety a croissantovbagety a croissantov

Ateliér parfumov u Fragonarda –
zasvätenie do výroby parfumov, 
vlastný produkt, pod dozorom 

t éh  db íksvetového odborníka



Dostihové preteky –
atmosféra doby minulejatmosféra doby minulej

Osobné prijatie u Louis Vuitton 
na Champs-Elysées (fotka), návšteva 
celého domu (6 poschodí), osobný ( p ), ý
prístup,  možnosť vtlačenia iniciálok 
na produkt

salónik a parfuméria Guerlain 
masáže priamo na Champs--

lElysées





Champagne - svätý 
trojuholníktrojuholník

• Champagne-Epernay-Chalons-en-
Champagne, tzv. svätý trojuholník 
pre celý svet

• Iba 45 minút TGV z Paríža
• Návštevy veľkých výrobcov(Moët et y ý

Chandon, Pommery), pivníc a viníc
• Súkromné návštevy našich priateľov 

výrobcov –zasvätenie do degustácií, 
ž ť tik ti i  fľ ší  možnosť etiketizovania fľaší so 

svojím menom alebo k darovaniu
• Katedrála v Remeši  - 29 korunovácií, 

historické centrum Napoleonova pivnicahistorické centrum Napoleonova pivnica

Spisovateľ Ľubomír Jančok 
na návšteve

Zámok champagne 
Pommery v Remeši



Francúzska riviéra
Slnko, more, rosé, vysoká gastronómia, 

umenie žiť v Provence



U princa Alberta v 
Monaku a u barónky de Monaku a u barónky de 

Rothschild
Villa barónky de RothschildVilla barónky de Rothschild
• štvrť miliardárov v Cap-

Ferrat: návšteva villy 
b k d h h ld

y
barónky de Rothschild 

• Salóny Louis XV, Louis XVI, 
top 5 záhrad na svete v p
rôznych štýloch

• kávička v salóne s 
výhľadom na more

• Návšteva Monte Carla vláčikom 
– všeobecný úvodný prehľad - i 
trasa formula 1

ý

trasa formula 1
• Prestížne múzeum Napoleóna v 

paláci Princov : stretnutie s 
Cisárom, jeho kariérou i 

k
j

súkromným životom
• Oceánografické múzeum na 

skale 



CANNES – hviezdami ste 
Vy!Vy! • Obed s nohami na pláži v prestížnej Miramar 

plage – priamo na Croisette – promenáde hviezd
• Ostrov de Lérins (20 min. loďou z Cannes) –( )

degustácie excelentných vín z opátstva mníchov  
v obkolesení levanduľových polí

• Noc(i) na zámku s bazénom, kráľovský štýl, Noc(i) na zámku s bazénom, kráľovský štýl, 
výhľad na celé mesto a more 



St.Tropez – raj omamný
Zasvätenie do degustácií plodov 
mora s nohami takmer vo vode –

Výlet loďou na more s degustáciou 
rosé priamo na palube s 

á í k   ýhli dk  mora s nohami takmer vo vode 
krásna reštaurácia s vlastným 
rybníčkom. Homáre, langusty, 
kraby, ústrice – príbehy , 

námorníckym psom – výhliadka 
cez vily Brigitte Bardot, Presley, 
Opel, Heineken... 

y p y
história, konzumácia

Relax a slnenie na prestížnej Bouillabaise



Grasse a Vaše objavenie sveta 
parfumov na svetovej úrovniparfumov na svetovej úrovni

• svetové centrum výroby parfumov v Grasse
• návštevy záhrad, starej továrne, modernej návštevy záhrad, starej továrne, modernej 

časti 
• ATELIÉR s jednou z 50-tich „nosov“ (le nez 

výrobkyňou parfumov) na svete vyrobte - výrobkyňou parfumov) na svete – vyrobte 
si vlastný parfum, miešajte,  dolaďujte, 
prevezmite diplom a pozornosti 



Nice – kozmopolitný svet 
pri moripri mori

• Medzinárodné letisko
• Fantastické hotely

•Večierky, bankety, soirée-cocktail 
v rôznych dobových a lokálnych y

• Vysoká gastronómia 
• Múzeum – villa Masséna –

história a pochopenie vývoja 

 ô yc  dobo ýc  a oká yc  
priestoroch

•Salade niçoise – ten pravý, v Nice. história a pochopenie vývoja 
celej Riviéry

p ý
Gastronomický zážitok



Umenie žiť v Provence –
život na zámku

• Skutočný provensálsky zámoký p y
• Túlanie sa vinicou, návšteva pivníc  -

zasvätenie do umenia degustácií
• Obed so služobníctvom – grande Obed so služobníctvom grande 

gastronomie – každý detail  
premyslený



Châteaux de la Loire – návrat do 
noblesného životanoblesného života

Tu sme doma!

Na zámku Na zámku 
sme žili! 

• Relax a kultúra priamo na zámkochRelax a kultúra priamo na zámkoch
• Amboise, Chenonceau, Chambord...
• Najznámejšie zámky, ich komnaty, 

b d k   či  R iobed ako z čias Renesancie
• Semináre a bankety – top exclusive! 



▪ prelet ▪ prelet 
balónom 

ponad zámky  ▪ objavme zámky ponad zámky  

▪ poľovačka

▪ objavme zámky 
na koni

▪ lukostreľba

▪ degustačný 
kurz

▪ prelet lietadlom, 
helikoptérou

kurz

▪ golf

▪ zooparky i pre 
deti

▪ trojkolka v go

▪ kayakom 

▪ trojkolka v 
súkromných 

lesoch 
po Loire...  ▪ zasvätenie do 

pilotovania



L
U
X
UU
S
N
ÉÉ

OHURUJÚCE

CHIC et CHOC 



Vinársky raj  Akvitánsko -
B d    Bordeaux   

Návštevy pivníc a viníc veľkých 
Pobyty na zámkoch a v 
luxusných hoteloch

Návštevy pivníc a viníc veľkých 
svetových výrobcov (veľké 

châteaux, veľké oblasti, veľké 
mená, veľké zážitky)

Pochopenie vysokej 
gastronómie v súlade s
vínami

, y)
Prehliadky tajných zákutí,šport, relax

vínami

Degustačné kurzy so
svetovou elitousvetovou elitou



Cognac
vysoká hra degustáciívysoká hra degustácií

severne od Bordeaux –
oblasť Cognac Zlatá exkluzívna 

trasa Ľudovít XIII

návštevy priamo u 
výrobcov : hovorí 

Výlučne pre top klientov -
otvorenie stáročných pivníc, 

degustácie zaprášených Vám niečo 
Martell,
Rémy Martin, 

degustácie zaprášených 
cognacov

y ,
Hennessy,
Courvoisier ? 

Večera v salóne

pozornosti od 
Maison pre každého 
klientaklienta



Všetky akcie prebiehajú v 
slovenskom jazyku

Venuje sa Vám na 100% náš 
delegát žijúci v teréne

Tlmočenia, sprevádzania, 
kultúrno-historické výklady 
príbehy  anekdotypríbehy, anekdoty

Tajné zákutia delegáta, 
kde česká a slovenská duša kde česká a slovenská duša 
ešte nevstúpila

Francúzsko už roky Francúzsko – už roky 
najnavštevovanejšia 
krajina na svete –krajina na svete –
nemožné vynechať! 



Hotely šik a na 
prestížnych miestach 

Reštaurácie s kultúrnym a 
historickým kontextomprestížnych miestach historickým kontextom

Jednoducho Umenie žiť – Savoir-vivre



Prečo Francúzsko  s  
CK Monte Christo ? 

zakladateľ a riaditeľ, Ľubomír Jančok, je spisovateľ žijúci na osi 
Slovensko-Francúzsko. 

Autor dvoch kníh : Glamour Paríža (2011) a Francúzsky paradox (2012)( ) y p ( )

Pôsobí na parížskej Sorbonne, prednáša doma i vo svete, a má na konte 
viaceré ceny, doma i vo Francúzsku

ľNeraz sa venuje svojim klientom i osobne. Podľa francúzskeho vzoru, kde 
i profesori sa presúvajú s klientmi do destinácií, ktorým sa venujú, i on sa 
môže venovať práve Vám!

Každý produkt ck Monte Christo má jeho pečať Každý produkt ck Monte Christo má jeho pečať 



Príklady projektov
Nájdite sa v jednej z nasledujúcich situácií

A. Chceme odmeniť najlepších 
zamestnancov  úplne exkluzívne 

C. Pošleme ich radšej viac a za menej 
- nemusia mať všetko 4 až 5 *

Nájdite sa v jednej z nasledujúcich situácií
(Ich presné popisy s fotkami sú v druhej prílohe)

zamestnancov, úplne exkluzívne 
(7-8 dní) 

a/1/pošleme ich do Paríža a Champagne, budú 
potom pracovať ako včely

- nemusia mať všetko 4 až 5 
c/1 Paríž, Versailles, región Champagne –

krásnych 6 dní
c/2 Medzi aprílom a októbrom majú na 

( d )a/2/pošleme ich oddýchnuť na Riviéru
a/3 /Bordeaux, prestížne vinice a zámky – áno, 

sme gurmáni a stanú sa z nás veľkí 
bonviváni

Riviére a v Provence raj omamný (7 dní)
c/3 Paríž a zámky na Loire nás opoja na 

najbližších 10 rokov

B. Chceme odmeniť našich
zamestnancov, tak 4-5 dní stačí

D. Francúzsko je drahá krajina, 
sme menšia firma, ale na toto

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

Epernay - krásna  kombinácia

naškrábeme!
d/ Paríž, Versailles - 5 dní : dôstojné, zocelí  

náš tím. Paríž  je synonymom luxusu,    
krásy a šarmu 

E. Prekvapím! Odpadne! 
e/1   Pre páry, priateľov či jednotlivcov. Len tak  

pre radosť. 

F./ Mimo reality
Stránky „zakazané“ slabším srdciam

p
e/2   Narodeniny, zásnuby...jednoducho darček.    

Najmilší na svete. Tieto ponuky nájdete  
na www.monte-christo.sk

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



Ani nie turizmus, ale priam Vaše nové životné 
íb h  príbehy. 

Pohltia Vašu myseľ, očaria Vaše srdce a zocelia 
Vás!   Vás!   

email:email:
info@monte-christo.sk

lubomir.jancok@monte-christo.sk
Tel.: +421-903-92-38-19

www.monte-christo.sk
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