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Mâcon a jeho region:
bohatá a překvapující
turistická oblast

ZASTÁVKA VE MĚSTĚ: OBJEVTE MĚSTO MÂCON
Nejjižnější město Burgundska, Mâcon, připomíná města
na jihu svými barevnými fasádami a rušnými nábřežími
řeky Saône, kde se každoročně koná „bláznivé léto“
(představení pro děti, sportovní akce, divadlo, cirkus,
hudební festival... po celé léto!). Muzeum Lamartine v
hôtel Senecé, pozůstatky katedrály Le vieux Saint-Vincent,
muzeum voršilek (musée des Ursulines) a jeho bohaté
sbírky... Dráha města i architektury, počínaje antickým
městem Mastico (-200 let před Kristem) po město dnešních
dnů, je svědectvím historie plné setkání!

Oblast Mâconnais je skutečně historickým
územím, které je možné objevovat prostřednictvím
zachovalých památek, skutečného umění žít
a kvetoucí přírody. Chráněná oblast Solutré –
Vergisson: Tento slavný skalnatý ostroh uprostřed
vinice Puilly Fussé, kde žili lidé již před více než
57 000 lety, se nachází pouhých 9 km od centra
Mâconu.
Dvě cyklistické stezky - zelená a modrá - protínají
jeho zvlněné svahy a malé vinařské vesničky po
stopách, které zde zanechali první lidé… před více
než 50 000 lety!
Kde se nachází region Mâcon?
Oblast Mâconnais, vstupní brána z jižního Burgundska
na jih Francie, se rozkládá kolem města Mâcon na
západ od řeky Saône směrem na Cluny.
Jak se tam dostat?
Oblast je snadno dosažitelná díky lince TGV jihvýchod, která spojuje Paříž s Lyonem, oblast
Mâconnais je od Paříže vzdálena pouze 1 hodinu 35
minut, 50 minut od lyonského letiště Saint Exupéry, 1
hodinu 20 minut od Ženevy.
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NOVINKA - Kombinace hvězdné večeře a ubytování v
bájném hotelu
Hôtel d’Europe et d’Angleterre***, někdejší zastávka
hydroplánů ze Southamptonu, oblíbené místo osobností
jako Dali nebo královna Victoria, byl v roce 2013 kompletně
zrenovovaný. Objevte: 32 pokojů v neobarokním stylu.
Na večeři se vydejte do restaurace Pierre, 1 michelinská
hvězda, kde šéfkuchař Christian Gaulin již více než 10 let
využívá nejlepších produktů tohoto regionu.
............................................................................................
Ceny: 2 « večeře Menu aktualizovanés podle sezóny « (3
chody + sýr a dezert) s vyladěním jídel a vín (seznámení
se s víny z oblasti Mâconnais) + 1 noc se snídaní (hôtel
d’Europe et d’Angleterre) 340 € pro 2 osoby – od pondělí
do soboty.
Kontakt: Informační centrum Mâconnais na 03 85 21 07 07;
www.visitezlemaconnais.com / / rubrika pobyty a víkendy
............................................................................................ 2
Prohlídky s průvodcem - od 15. června do 15. září 2015
TEATRALIZOVANÁ NÁVŠTĚVA – Mâconométrique
Představení uvádí průvodce, umělec a kejklíř Thomas
Volatier v červenci a srpnu každé úterý večer. Svět, který
vychází ze symbolických míst v Mâconu. Tato úžasná cesta
v čase končí na nádvoří hotelu Sénecé ze 17. století, kde
návštěvníky vítá bratrstvo vaflí z Mâconnais se sklenkou
vína Pouilly-Fuissé v ruce.
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VINAŘSKÁ TURISTIKA
Na cestě za víny z oblasti Mâconnais
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Vinice Mâconnais se rozkládá na více než 5 800
hektarech, je tedy jednou ze 2 nejrozsáhlejších v
Burgundsku. Většinou se pěstují odrůdy Chardonnay a
Gamay (85 % bílých vín / 15 % červených vín) a vinice
produkuje téměř 50 milionů lahví s prestižními názvy
- Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles, Pouilly-Loché, SaintVéran, Viré-Clessé (5 místních AOC) – a regionálními
názvy (les Mâcon/Mâcon-Villages). Můžete objevovat
sami nebo s doprovodem: 8 tras v délce 25 až 90 km
označených tabulemi „Sledujte hrozen“.
Navštivte největší festival vinařské turistiky ve Francii
- od 17. do 19. dubna 2015
„Le Vin’Estival 2015“: chytrý způsob, jak objevit svět
vína
Již 4 roky nabízí Vin’Estival vstupenku, která otevírá dveře
na oblíbené akce spojené s víny z regionu Mâconnais.
Majitelé vstupenky Pass Vin’Estival si připraví program
podle své chuti: bezplatné & neomezené degustace u
stovky producentů, kteří jsou bývalými i současnými
laureáty soutěže v Salon des Vins, komentované degustace
vín od Mâconnais po Prissé a 5 terroirs od názvu PouillyFuissé po atrium v Solutré-Pouilly, proniknou do tajemství
výroby vín v château du Bois de la Salle v Juliénas, to vše v
kulisách soutěže Grands Vins de France, která letos oslaví
60 let své existence…
............................................................................................
www.vinestival.com
............................................................................................
Appellation Pouilly-Fuissé (komunální AOC)
Přenocování ve Fuissé
Útulné ubytování – v Maison du Hérisson (Chambres
d’hôtes)
Maison du Hérisson, bývalou kovárnu, vede Stéphanie,
Pařížanka, která se do tohoto regionu zamilovala. Vnitřní
dvůr, velká společná kuchyně, útulný obývací pokoj, 3
pokoje a suita na míru... Dokonalá adresa pro pobyt v
přírodě ve verzi cocooning! Organizace degustací na
objednávku.
............................................................................................
Ceny: od 90 €/2 os. se snídaní. Pronájem celého domu na
vyžádání (10 osob).
Kontakt: Informační centrum Mâconnais na 03 85 21 07 07;
www.visitezlemaconnais.com
............................................................................................
CYKLOTURISTIKA
Mâconnais: 2 kola pro všechny
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Zelená maconská stezka, určená výhradně pro provoz
bez motoru, vede mezi Cluny a Charnay-lès-Mâcon.
Je to příjemná projížďka v délce 21 km. Modrá stezka
(Voie Bleue) vede po trase potahové stezky na břehu
řeky Saône v délce 30 km (Mâcon / Tournus: ). Brzy
bude na jihu připojena na trasu zelenou a vzniknou tak
okruhy v délce několika stovek kilometrů.
By Cab: Objevte oblast Mâconnais na kole bez jakékoli
námahy.
Díky spojení výstupu do vesnice Grange du Bois (513 m) z
centra Mâconu skutečným londýnským taxíkem a volného
sjezdu na kole podle podrobného itineráře poznáte vinice
Mâconnais bez jakékoli námahy. Návrat do centra města
anglickým taxíkem.

........................................................................................
www.macon-tourism.com/fr/bycab
............................................................................................
U příležitosti hlavní události
Transmâconnaise électrique – víkend 4./5. července 2015
Originální, ekologická, turistická s slavnostní událost!
Výlet na elektrickém kole po 2 trasách podle výběru, v
sobotu dopoledne a odpoledne (pohodový okruh: 2 x
30 km / okruh pro experty: 2 x 50 km), který umožňuje
poznat jižní Burgundsko jinak. Po trase se střídají zastávky
s informacemi, které se vzájemně liší! Díky malým
typickým vinařským vesnicím, sklepům, degustacím a
četným památkám je tento výlet strhující. Každý si udává
své tempo a hlídá své baterie a dělá si přestávky podle
vlastního uvážení... v naprosté pohodě a bez jakéhokoli
přetěžování!
Přenocování v chambre d’hôtes v Mâconu: la Petite
Traboule & La Maison d’Elodie, 2 „byty pro hosty“ krásně
vyzdobené a zbarvené! – v srdci staré čtvrti v Mâconu. Až
8 osob.
............................................................................................
Cena: 85 €/2 os. + snídaně noc pro 2 dospělé; 15 € za další
osobu; zdarma pro děti do 2 let.
Kontakt: Informační centrum Mâconnais na 03 85 21 07 11;
www.transmaconnaise.com
............................................................................................
POBYT ALL INCLUSIVE:
Bourgogne escapades: receptivní cestovní agentura v
oblasti Mâconnais.
Pobyt s gurmánským půvabem
Absolvujte na kole překrásnou trasu vinoucí se mezi
vinicemi se slavnými burgundskými víny Pouilly Fuissé,
Saint Véran a s proslulými víny beaujolais, Moulin à Vent,
Chénas. Po „Zelené trase“, která je uzavřená pro silniční
dopravu, projedete kolem
Solutré a Vergissonu, míst nesoucích označení „Grand
Site de France“. Cluny vám představí své slavné opatství
(Abbatiale) a středověké centrum města. Oceníte vytříbené
dekorace chambres d’hôtes vybraných pro jejich půvab i
pohodlí.
............................................................................................
4 dny / 3 noci / 3 dny výletů na kole
Ubytování v půvabných chambre d’hôtes s velkým
pohodlím
Přeprava vašich zavazadel během dne
Od 395 € za osobu v dvoulůžkovém pokoji
www.bourgogne-escapades.com
............................................................................................
GOLF A VÍNO:
Co se týče golfu, vidí oblast Mâconnais dvojmo.
Golfová hřiště Commanderie a La Salle se spojila s hotely
v regionu a s vinaři z Viré Clessé, aby vám nabídli pobyty
spojující vinařskou turistiku a golf.
............................................................................................
2 green-fee, jedna noc v Château Hotel de Besseuil****
a snídaně od 152 €
5
www.macon-golf.com
............................................................................................
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KONTAKTY
Frédéric Chapotot
Ředitel Tourist Office Makoné
direction@macon-tourism.com

KONTAKT TISK
DUODECIM
Tél : 04 50 47 92 93
Fax 04 50 47 92 97
www.duodecim.com

Všeobecné informace: www.macon-tourism.com/world/ru.html • Materiály pro lisy: www.macon-tourism.com/fr/presse • Fototeka online: www.macon-tourism.com/phototheque

