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Burgundsko – krajem vína a dobrého jídla 

(letecky z Vídně/Prahy)  

 

Předpokládaný termín zájezdu 

26. 4. –  29. 4. 2018 (4 dny), čtvrtek až neděle 

 

Doprava 

Přímý let Praha – Lyon se společností Hop 

 

Čtvrtek: odlet z Prahy v 13:10, přílet do Lyonu  14:50 

Neděle: odlet z  Lyonu  15:30, přílet do Prahy 17:15 

(letecké společnosti si vyhrazují právo časy letů ještě změnit) 

 

Přímý let Vídeň – Lyon se společností Austrian airlines 

 

Čtvrtek: odlet z Vídně v 7:10, přílet do Lyonu  9:10 

Neděle: odlet z  Lyonu  19:55, přílet do Vídně 21:40 

(letecké společnosti si vyhrazují právo časy letů ještě změnit) 
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Cena zájezdu při odletu z Prahy 

Ubytování v Hotel Henry II. 4* Beaune Centre                        31 300 Kč 

Ubytování v Hotel Le Clos 4* Montagny les Beaune              35 100 Kč 

Ubytování v tomto hotelu je možné při skupině max. 13 osob. 

Ubytování v Hotel Le Cep 5* Beaune                                         37 900 Kč 

 

Cena zájezdu při odletu z Vídně 

Ubytování v Hotel Henry II. 4* Beaune Centre                         24 700 Kč 

Ubytování v Hotel Le Clos 4* Montagny les Beaune               28 500 Kč 

Ubytování v tomto hotelu je možné při skupině max. 13 osob. 

Ubytování v Hotel Le Cep 5* Beaune                                          31 300 Kč 

 

Cena platí při obsazenosti 8 nebo 16 osobami. V případě jiného počtu osob bude cena upravena. 

 

Ubytování  

Hotel Henry II. 4* Beaune Centre 

Hotel se nachází na okraji historického centra města Beaune a najdete jej v objektu se 
statusem historické památky.  

Hotel Henry II. poskytuje zvukotěsné pokoje vybavené TV a minibarem. Některé pokoje jsou 
individuálně zařízené a najdete v nich starožitný nábytek. V koupelně je k dispozicu vysoušeč 
vlasů i toaletní potřeby. 

Každé ráno podává Hotel Henry II Beaune Centre snídani formou bufetu. Po dni stráveném 
prohlídkou pamětihodností si hosté mohou vychutnat drink v hotelovém baru. 

Dvoulůžkový pokoj typu Standard (17 m2), pokoj je zařízen v tradičním stylu 
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Dvoulůžkový pokoj typu Superior ((30 m2), pokoj je zařízen v kombinaci stylu Ludvíka XV. a 
moderních prvků. Tento pokoj je možný za příplatek 1500 Kč na osobu a pobyt. 

Více k hotelu zde 

nebo 

Hotel Le Clos 4* Montagny les Beaune  

Hotel leží 3 km od města Beune ve vesnici Montagny les Beaune. Hotel se nachází v budově 
farmy z 18. století obklopené nádhernou zahradou. Nabízí příjemné stylově zařízené pokoje 
s koupelnou. 

Snídaně je podávána formou bufetu. Hostům je k dispozici slunečná terasa přímo v zahradě. 

Více k hotelu zde 

nebo 

Hotel Le Cep 5* Beaune 

Hôtel Le Cep se nachází v srdci historického města Beaune. Nabízí ubytování s luxusním 
wellness centrem a restaurací. Městečko Beaune je díky mnoha starým domům, postaveným 
ve 14. a 16. století, velmi útulné a šaramantní. 

Všechny pokoje (30 m2) jsou klimatizované a každý z nich je jedinečný. Jsou zařízené 
starožitným nábytkem a pojmenované po slavných burgundských vínech. Každý pokoj má 
vlastní koupelnu s vanou, sprchou a bezplatnými toaletními potřebami. 

Hotelová gastronomická restaurace Loiseau des Vignes pod vedením slavné skupiny Groupe 
Bernard Loiseau nabízí gurmánskou kuchyni a širokou škálu vín. 

V hotelovém wellness centru Marie de Bourgogne si hosté mohou vybrat z široké nabídky 
lázeňských procedur a masáží.  

Více k hotelu zde 
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Program zájezdu 
 

1. den přílet, přejezd na ubytování, prohlídka Beaune 

Odlet z Vídně/Prahy do Lyonu. Přesun transferem do Burgundska. Ubytování ve městě 
Beaune. Vídeňskou skupinu čeká návštěva sklepů společnosti Patriarche, která funguje již 
více jak 230 let. 
 
Poté bude následovat procházka historickým centrem Beaune, při které uvidíme slavný 
Hospice de Beaune, Marché aux Vins či baziliku Notre Dame. 
 
Večeře v některé z místních restaurací, například v michelinské restauraci Loiseau des 
Vignes. 
 
 

2. den Město Dijon, návštěva sýrárny s ochutnávkou, vesnice Gevrey-Chambertin, 
ochutnávka 

Po snídani se vydáme do centra Dijonu. Projdeme se ulicemi lemovanými elegantními 
starými domy, prohlédneme si katedrálu Saint-Bénigne a Vévodský palác, ve kterém kdysi 
sídlili nejmocnější vládci Evropy. U kostela Notre-Dame, který ukrývá sochu Panny Marie z 
12. století, si pro štěstí pohladíme malou sovičku. Poté zamíříme do městské tržnice plné 
místních výrobků, pochutin, čerstvé zeleniny, sýrů a uzenin. 

 O výrobě tradičních burgundských sýrů se dozvíme více během 
odpolední návštěvy fromagerie, tedy sýrárny. Prohlédneme si proces zpracování a výroby 
nejslavnějších burgundských sýrů a na závěr ochutnáme sýry za doprovodu burgundského 
vína.  

Sýrárna se nachází u slavné vinařské obce Gevrey-Chambertin, odkud nechal Karel IV. dovézt 
vinnou révu do Čech. V Gevrey-Chambertin navštívíme Domaine René Leclerc, jehož rodina 
se věnuje svým vinicím s velkou vášní a nadšením. Výsledkem jejich práce je víno 
vychvalované Robertem Parkerem. 

 

3. den zámek Clos-de-Vougeot, Romanée Conti, zámek a vinařství Château Pommard 

Po snídani zavítáme do vinařské obce Vougeot, v jejíž blízkosti leží zámku Clos de Vougeot, 
který je známý pěstováním vinné révy. Původně jej spravovali cisterciáčtí mniši, dnes zde sídlí 
Bratrstvo rytířů koštovacího pohárku. 
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Po návštěvě Clos de Vougeot  se zastavíme v Domaine Bertagna. Prohlédneme si vinařství a 
na závěr nás bude čekat ochutnávka. 

V blízkosti Vosne-Romanée leží také nejdražší vinice světe Romanée-Conti. Krátce se u této 
vinice zastavíme. 

Odpoledne nás bude čekat známé vinařství Château Pommard. Prohlédneme si zámek a 
zahrady, navštívíme muzeum a vinné sklepy a za odborného výkladu ochutnáme místní vína. 

V podvečer se vrátíme do Beaune a vyrazíme na ochutnávku pravých burgundských specialit 
do některé z tradičních místních restaurací. 

 

4. den Lyon, návštěva typického bouchonu, odlet zpět do Vídně/Prahy 

Po snídani se vydáme na cestu do Lyonu, kde nás čeká oběd v typickém lyonském bouchonu. 
Pokud tomu čas a letový řád dovolí, prohlédneme si centrum města. Poté bude následovat 
odjezd na letiště a odlet zpět do Vídně/Prahy. 

 

 

Cena zájezdu zahrnuje 

 zpáteční letenku včetně palivových poplatků 

 příruční zavazadlo o rozměrech 56 x 45 x 25 cm 

 ubytování v 4* nebo 5* hotelu  

 služby průvodce a řidiče 

 transfer v destinaci po celou dobu zájezdu 

 PHM, parkovné, poplatky 

 3 x snídaně 

 pobytovou taxu 

 pojištění proti úpadku cestovní kanceláře 

 

Cena zájezdu nezahrnuje 

 odbavované zavazadlo do 20 kg (příplatek 1 500 Kč) 

 degustace cca 70 – 90 EUR 

 obědy a večeře 

 cestovní pojištění typu A30 včetně pojištění storna zájezdu (55 Kč/ os/ den) 
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Všeobecné obchodní podmínky ke stažení 

 

S přátelským pozdravem, Cestomilka Věra 

Věra Víšková 

Tel: +420 774 449 306 
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