
 

 

PONUKA ZÁJAZDU 

TOUR DE CHAMPAGNE  
 bublinkové vinobranie * september - október 2020   

Pôžitkárstvo, gurmánstvo  
a najslávnejšie bublinky sveta  

zabalené v exkluzívnom zážitku. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vychutnajte si bublinky v najprestížnejších vinárskych domoch francúzskeho regiónu 
Champagne: DOM PÉRIGNON, KRUG, RUINART, MUMM, VEUVE CLICQUOT, BOLLINGER 
a MOËT & CHANDON. 
 
Predstavíme vám aj menej známe značky obľúbeného moku od menších butikových 
vinárov, ktorých je v regióne niekoľko tisíc. Nájdete si svojho nového favorita, o ktorom 
ste doteraz nepočuli, ale jeho šampanské vám úplne ulahodí? 
 
Nechajte sa rozmaznávať gurmánskymi špecialitami párovanými s obľúbenými 
bublinkami vo vybraných miestnych reštauráciách. 
 
Poprechádzajte sa po slávnej AVENUE DE CHAMPAGNE v hlavnom meste 
šampanského ÉPERNAY a kochajte sa úchvatnou katedrálou NOTRE-DAME v REMEŠI. 

 
Tieto tematické zájazdy organizujeme len pre malé skupiny 5 – 12 osôb. 

Buď v komfortnej edícii LEONARDO s dôrazom na zážitkové služby alebo v lukratívnej 
edícii CESTY OKOLO SVETA s top servisom vrátane dopravy privátnym lietadlom 

priamo z Bratislavy. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM ZÁJAZDU 

TOUR DE CHAMPAGNE  
bublinkové vinobranie * september - október 2020 

 
 

edícia CESTY OKOLO SVETA – PRIVATE JET 
 

1. DEŇ / LET Z BRATISLAVY & CHAMPAGNE 
 

 ranný let privátnym lietadlom z Bratislavy priamo do Reims / Remeš (cca 1 hod. 50 min.)  
 po prílete do Francúzska privátny transfer do mestečka Épernay (cca 30 min.), kde je už pripravená 
návšteva jedného z top producentov šampanského vrátane ochutnávky (čo tak napr. BOLLINGER?) 
 následne ubytovanie v 5* butikovom hoteli HOSTELLERIE LA BRIQUETERIE 
 na privítanie pár pohárov šampanského od malých lokálnych producentov 
 obed v hotelovej gurmánskej reštaurácii (šampanské nemôže chýbať) 
 po krátkom relaxe prechádzka po slávnej Avenue de Champagne v centre Épernay 
 návšteva menšieho obľúbeného vinára a ochutnávka jeho “bubliniek” s malým občerstvením 
 večera v dobrej miestnej reštaurácii, samozrejme s inými “labelmi” šampanského 
 
 
 

2. DEŇ / CHAMPAGNE 
 

 raňajky 
 výlet do neďalekej dedinky Hautvillers („rodisko šampanského“), návšteva kláštora Sv. Petra 
(pôsobisko benediktínskeho mnícha Dom Pérignon) 
 krátky presun do centra Épernay, návšteva sídla a pivníc najväčšieho producenta šampanského na 
svete – MOËT & CHANDON (samozrejme vrátane ochutnávky) 
 top gurmánsky zážitok = exkluzívny obed párovaný šampanským DOM PÉRIGNON v Residence 
de Trianon (súkromná rezidencia spol. Moët & Chandon v Épernay) 
 krátky popoludňajší relax na hoteli (k dispozícii je pekný krytý bazén, spa centrum a príjemná 
záhrada) 
 večera v dobrej miestnej reštaurácii s ešte neochutnanými šampanskými  
 neskorý večerný návrat na hotel (na hoteli vás už čaká plne zásobený Champagne bar!) 
 
 

3. DEŇ / CHAMPAGNE & LET DO BRATISLAVY 
 

 raňajky 
 presun do historického mesta Reims / Remeš (cca 30 min.) 
 návšteva ďalšieho svetového producenta šampanského (RUINART alebo KRUG?) vrátane pivníc  
a ochutnávky 
 rozlúčkový obed v známej remešskej reštaurácii (aj s “bublinkami”?) 
 voľný program v centre Remešu s návštevou jeho svetoznámej katedrály Notre-Dame 
 krátky transfer na miestne letisko  
 podvečerný let privátnym lietadlom priamo do Bratislavy   

 
 

http://labriqueterie.fr/hotel


 

 

PROGRAM ZÁJAZDU 

TOUR DE CHAMPAGNE  
bublinkové vinobranie * september - október 2020 

 
 

edícia LEONARDO  
 

1. DEŇ / LET Z VIEDNE & CHAMPAGNE 
 

 ranný let pravidelnou linkou Viedeň – Paríž / letisko CDG (cca 1 hod. 55 min.) 
 po prílete do Francúzska transfer do oblasti Champagne – historické mesto Reims / Remeš 
(priamo z letiska privátnym minibusom alebo rýchlovlakom TGV) 
 ubytovanie v centre mesta v 4* hoteli HOLIDAY INN REIMS  
 na privítanie “remešské” šampanské (čo tak na úvod ochutnať MUMM alebo VEUVE CLICQUOT?) 
 dobrý obed (aj s “bublinkami”) 
 popoludňajšia návšteva svetového producenta šampanského (RUINART alebo KRUG?) vrátane 
pivníc a ochutnávky 
 večera v dobrej miestnej reštaurácii, s niekoľkými šampanskými od malých lokálnych 
producentov 
 na hotel sa vrátime peši (niektorí sa možno cestou ešte zdržia v niektorom Champagne bare) 
 
 
 

2. DEŇ / CHAMPAGNE 
 

 raňajky 
 výlet do dedinky Hautvillers („rodisko šampanského“), návšteva kláštora Sv. Petra (pôsobisko 
benediktínskeho mnícha Dom Pérignon) 
 krátky presun do centra Épernay, návšteva sídla a pivníc najväčšieho producenta šampanského 
na svete – MOËT & CHANDON (samozrejme vrátane ochutnávky) 
 dobrý obed v miestnej reštaurácii (pohár – dva šampanské nemôže chýbať) 
 prechádzka po slávnej Avenue de Champagne v Épernay  
 návšteva menšieho obľúbeného vinára a ochutnávka jeho “bubliniek” s malým občerstvením 
 presun naspäť do hotela (cca 30 min.) 
 večerný voľný program (v okolí hotela je množstvo reštauráciíí a Champagne barov) 
 
 

3. DEŇ / CHAMPAGNE & LET Z PARÍŽA 
 

 raňajky 
 voľný program v Remeši s návštevou svetoznámej katedrály Notre-Dame 
 individuálny obed (stihneme ešte na rozlúčku posledné bublinky? V Remeši sú všade!) 
 popoludňajší transfer na letisko Paríž CDG (privátnym minibusom alebo rýchlovlakom TGV) 
 večerný let pravidelnou linkou Paríž – Viedeň  

 
 
 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reims/rhegc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-FR-_-RHEGC


 

 

 



 

 

 PONUKA  ZÁJAZDU 

TOUR DE CHAMPAGNE  
bublinkové vinobranie * september - október 2020 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZÁJAZDU edícia CESTY OKOLO SVETA ZAHŔŇA 
 let privátnym lietadlom Bratislava – Remeš - Bratislava 
 privátny transfer z letiska na hotel a späť   
 privátne transfery medzi jednotlivými bodmi programu  
 2x ubytovanie s raňajkami v 5* hoteli HOSTELLERIE LA BRIQUETERIE v Épernay 
 4x návšteva Champagne vinárstva spojená s degustáciou a prehliadkou 
 3x obed párovaný so šampanským 
 2x večera párovaná so šampanským 
služby výborného slovenského sprievodcu počas celého pobytu – na vyžiadanie 

CENU ZÁJAZDU vám vypracujeme na mieru podľa vašich osobných požiadaviek 
 kontaktujte nás e-mailom na: leonardo@leonardo.sk alebo tel: 02 / 6353 0291 

PROGRAM ZÁJAZDU edícia LEONARDO ZAHŔŇA 
 let na pravidelnej linke Viedeň – Paríž / letisko CDG – Viedeň  
 transfer z letiska na hotel a späť   
 transfery medzi jednotlivými bodmi programu  
 2x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli HOLIDAY INN REIMS v Remeši 
 3x návšteva Champagne vinárstva spojená s degustáciou a prehliadkou 
 2x obed so šampanským 
 1x večera so šampanským 
služby výborného slovenského sprievodcu počas celého pobytu – na vyžiadanie 

CESTOVNÉ UPOZORNENIA 
 na turistickú návštevu Francúzska postačí platný občiansky preukaz 
 COVID-19: aktuálne je Francúzsko na zozname “zelených“ / bezpečných krajín. Pre 

vstup do Francúzska netreba absolvovať žiaden test na Covid-19, ani zostať doma v 
karanténe po návrate na Slovensko 

http://labriqueterie.fr/hotel
leonardo@leonardo.sk
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reims/rhegc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-FR-_-RHEGC

