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K vedení úspěšné � rmy nezbytně potřebujete 
jednu věc – spokojené obchodní partnery! 
Utužte vaše vztahy a vyrazte na víkend, který 
nebude povinností, ale nezapomenutelným 
zážitkem. Spojili jsme se s concierge společností 
Unique Concept, aby nám pomohla vypracovat 
profesionální a originální plán pro ten nejlepší 
event, na nějž se bude ještě dlouho vzpomínat!

PÁTEK

● KRÁLOVSKÝ PŘÍJEZD
Jste připraveni? Postaráno o vás 
bude od prvního okamžiku, hned 
na letišti totiž bude čekat čes-
ky hovořící koordinátorka, která 
se o vás postará během pobytu 
ve městě a bude vám nápomocna 
během celého víkendu. Elegantní 
hotel Rosewood London se nachá-
zí jen pět minut pěšky od Covent 
Garden a uchvátí vás prostornými 
a elegantními pokoji, jejichž interié-
ry vytvářeli špičkoví designéři Toni 
Chi a Martin Brudnizki. K odpočinku 
hned první den poslouží spa a well-
ness centrum!

● PROGRAM PRO PÁNY I PRO 
DÁMY
Nabízí se ovšem i mnohem unikát-
nější program. Budete moci navštívit 
londýnskou burzu, jejíž historie sahá 
až do 17. století, kdy měla podobu 
burzovního obchodu v kavárnách 
Londýna. Pokud by však pánové 
raději obohatili svou garderobu 
o dokonalý oblek, jejich kroky musí 
směřovat do londýnské ulice Savile 
Row. Právě zde pracují nejvyhláše-
nější pánští krejčí na světě, u nichž 
se oblékají Mick Jagger, Jude Law, 
David Beckham nebo princ Charles. 
Dámy zaujme možnost privátní 
návštěvy v salonech předních de-
signových značek, jako je Jenny 

Packham, která obléká vévodkyni 
Kate, Angelinu Jolie, Cameron Diaz 
či Kate Winslet. Doporučujeme i bu-
tiky Mulberry a zejména Alexander 
McQueen, kde si vévodkyně Kate 
nechala šít své svatební šaty.

● ČAJ O PÁTÉ, DRINK POZDĚJI
Společné setkání nad tradičním 
čajem o páté proběhne v hotelu 
Ritz, ve věhlasném obchodě s čaji 
a luxusními delikatesami Fortnum 
& Mason nebo v pekárně BB Bakery, 
kde se čaj o páté servíruje v dvou-
patrovém autobuse za jízdy. Pohled 
z výšky na nejznámější paměti-
hodnosti stihnete ještě před ve-
čeří. Vychutnáte si jej se sklenkou 
Pommery Brut Royal Champagne 
z kabin „londýnského oka“, rezervo-
vaných jen pro vás.
Na večeři si zajdete do restaura-
ce Marcus, které vládne držitel 
dvou michelinských hvězd Marcus 
Wareing. Hostům nabídne moderní 
evropské menu s britským vlivem. 
Závěr večera bude patřit sklence 
v baru Scarfes v hotelu Rosewood. 

SOBOTA

● START BRITSKOU SNÍDANÍ
V sobotu ráno vás čeká klasická 
britská snídaně v trochu netradiční 
podobě. Nejenže budete svědky 
toho, jak ji šéfkuchař připravuje, 
ale současně se můžete pod jeho 
vedením vše naučit. Poté vás čeká 
luxusní historický autobus, jenž vás 
odveze na soukromou prohlídku ně-
kterého z věhlasných londýnských 
muzeí. Po návštěvě muzea se vydáte 

Mramorová koupelna zajistí 
luxus během relaxace.

Soukromá návštěva 
designových butiků? Ano!

Historická 
jízda čeká.

Čaj o páté bude v Anglii 
příjemnou povinností.

Dokonalý hotel vás 
připraví na víkend!

Perfektní večer zakončíte 
gurmánským menu.

MEETING KROK ZA KROKEM 
aneb Připravili jsme pro vás na klíč

Text: Lenka Komrsková, concierge Unique Concept, 
Foto: archiv

● Let soukromým letadlem na le-
tiště Stansted 

● Ubytování v hotelu Rosewood 
London

● Návštěva londýnské burzy 
nebo pořízení obleku pro pány 
ve slavné Savile Row, pro dámy 
návštěva butiků značek Jenny 
Packham, Mulberry, Alexander 
McQueen aj.

● Společné setkání u tradičního 
čaje o páté v hotelu Ritz nebo 
u Fortnum & Mason

● Aperitiv v privátní kabině 
London Eye 

● Odvoz na večeři do michelinské 
restaurace Marcus 

● Po večeři návštěva hotelového 
baru Scarfes

● Snídaně se šéfkuchařem

● Přistavení historického 
autobusu

● Soukromá prohlídka londýn-
ského muzea

● Cesta do 5* hotelu Four Seasons 
Hampshire

● Odpočinek a příprava na party 

● Slavnostní večírek na zámku 
Highclere, proslaveném nejen 
díky předkům, kteří financovali 
objev Tutanchamonovy hrobky, 
ale především kvůli natáčení 
seriálu Downton Abbey
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krajinou do luxusního pětihvěz-
dičkového hotelu. Doporučujeme 
zastávku v některé typické anglické 
venkovské hospodě, ve které se 
můžete posilnit tradičními Fish and 
Chips.

● PŘÍPRAVY VRCHOLÍ
Jste na místě, Four Seasons Hotel 
Hampshire je umístěn v bývalém 
šlechtickém sídle a nabízí lákavou 
směsici anglické klasiky a moder-
ního světa. Hosté ocení atmosféru 
tradičního exkluzivního sportovního 
klubu a špičkového hotelu, proslu-
lého zábavními možnostmi. To vše 
doplňují krásné pokoje, vynikající 
aperitivy, množství aktivit jako tenis, 
jízda na koni nebo plavání. Luxusní 
Spa & Club pak poskytuje ideální 
prostředí k relaxaci před velkou 
nocí. 

● DRESS CODE SNŮ
Pozor, před večírkem budou při-
praveni kadeřníci a vizážisté! Záleží 
jen na vás, zda si jako dress code 
večera zvolíte oblečení z počátku 
20. století, nebo zda dáte přednost 
modernější módě. Ještě před odjez-
dem z Prahy je samozřejmě mož-
nost vypůjčit si tematické oblečení 
na míru!

● PARTY TIME
Unikátní atmosféra, luxus, kulinář-
ské umění a nevšední zážitek. To 
vše představuje výroční večírek 
pořádaný na zámku Highclere, im-
pozantním panství o rozloze přes 
400 hektarů, které leží v hrabství 
Hampshire. Pro mnohé není žádným 
tajemstvím, že právě zde se natáčel 
seriál Downton Abbey. Jistý hrabě 
z minulosti zámku je dokonce spo-
jován s objevem Tutanchamonovy 
hrobky, což v současnosti na zámku 
připomíná expozice egyptských 
artefaktů, které si ještě před večeří 
můžete prohlédnout.

● JE LIBO APERITIV?
Aperitiv si vychutnáte na zahradě 
zámku a pak už na vás čekají vy-
nikající vína a delikátní pokrmy, 
které připraví tým pod vedením 
šéfkuchaře Paula Brooke-Taylora. 
Samozřejmostí jsou ingredience 
nejvyšší kvality s využitím sezon-
ních potravin a s plným přizpůso-
bením veganským či bezlepkovým 
potřebám. 
Pokud si budete přát, společnost 
na večírku vám může dělat některý 
člen štábu slavného seriálu, kostým-
ní výtvarnice, výtvarník scény nebo 
jedna z hereček v doprovodu svého 

kolegy. O atmosféru se postará ne-
jen diskrétní personál, který si v ni-
čem nezadá se svými seriálovými 
kolegy, ale také živá hudba, jež vás 
provede nejznámějšími skladbami 
z období od počátku minulého sto-
letí až do konce 30. let. Pak už jen 
zbývá tancovat až do rána!

NEDĚLE

● RELAX NA LODI ČI PŘI GOLFU
Po bohaté snídani pravděpodobně 
zasvětíte nedělní dopoledne poklid-
nému odpočinku v hotelovém spa. 
Jestliže zatoužíte po nějaké aktivitě, 
vyzkoušejte projížďku na speciální 
lodi po malebném vodním kanálu 
Basingstoke, golf, jízdu na koni nebo 
tenis.

● POSLEDNÍ MICHELIN 
Poté už opět čeká historický auto-
bus, který vás odveze zpět na lon-
dýnské letiště. Cestou se ještě 
zastavíte na pozdní oběd. Zvolit 
můžete typickou stylovou restau-
raci The Yew Tree Inn, jež nabízí 
moderní britskou kuchyni a získala 
již mnohá ocenění. Nachází se neda-
leko zámku Highclere v Hollington 
Cross. Druhou variantou je slav-
ná The Fat Duck v městečku 
Bray v hrabství Berkshire 
šéfkuchaře Hestona Marca 
Blumenthala, nositele Řádu 
britského impéria. Restaurace 
byla oceněna třemi michelin-
skými hvězdami. Blumenthal je 
předním světovým představitelem 
molekulární gastronomie a zastán-
cem techniky sous-vide. 

● A ZPĚT DO REALITY
Poté už vás čeká jen návrat do 
reality, tedy odlet do Prahy. Jako 
malé připomenutí si odvezete kom-
pletní DVD sadu všech dílů seriálu 
Downton Abbey, ověnčeného něko-
lika cenami Emmy a BAFTA, abyste 
si perfektní zážitek mohli kdykoliv 
nostalgicky připomenout. 

KONTAKT: 
Concierge Unique Concept, 
Tel.: +420 774 000 100,  
www.concierge@uniqueconcept.cz, 
www.concierge-uc.com

V zámku Highclere zažijete 
dechberoucí atmosféru.

Jak lépe 
začít večírek 
než s plným 
žaludkem?

Proč si rovnou 
i nezastřílet? 
Na hliněné 
holuby, prosím.

● Snídaně v hotelu

● Wellness, sportovní aktivity 
(golf, plavání, jízda na koni, tenis)

● Kolem 12:00 odjezd, projížďka 
krajinou a pozdní oběd v The Yew 
Tree Inn nebo v michelinské re-
stauraci The Fat Duck

● 19:45 odlet do Prahy

Ještě před odjezdem 
si zaplavte!

Poslední den si 
zajezděte na koni.

Aktivit se nabízí 
vskutku dost.

Britský konzervativní 
styl překvapí.

Vypilovaný 
bude každý detail.

Tematickou party podpoří 
kouzelný interiér.

Nezapomeňte 
na pohodlné 
boty, protančíte 
totiž celou noc!

Cross. Druhou variantou je slav-

Cena 
71 800 Kč

/osoba
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