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BIBLE 
NÁROČNÝCH 
CESTOVATELŮ
Distribuce 2 000 výtisků 

 1 500 prokazatelně bonitních klientů  
(nesrovnatelné s žádným jiným travel  
titulem na českém trhu)

 Průměrná útrata cestovatele za dovolenou  
15 000 eur = 350 000Kč



Je tvořen kvalitními články, v nichž zasvěcení autoři 
představují vybrané destinace z různých pohledů a v různých 
souvislostech, vždy ovšem neotřele, nově a servisně. 

Exclusive Tours se věnuje jak adrenalinovým zážitkům jako 
jsou výpravy za polární kruh, extrémní sporty na výjimečných 
místech nebo cesty do pralesů a pouští, tak typicky rajským 
plážovým destinacím, ale i městům a objevování hidden gem 
mikrolokalit v klasických evropských destinacích. 

Nedílnou součástí obsahu jsou cesty za gourmet zážitky 
pro foodies. Exclusive Tours nabízí tipy na výjimečné světové 
restaurace s autentickými recenzemi, stejně jako reportáže 
z vinic a ateliérů luxusních značek. 

ČASOPIS EXCLUSIVE TOURS  
JE DEDIKOVÁN  
HIGH-END CESTOVÁNÍ  
A ŽIVOTNÍMU STYLU.



V ČEM  
JSME JINÍ? 
ČLÁNKY, KTERÉ SI OPRAVDU CHCETE PŘEČÍST 
Prostřednictvím Exclusive Tours komunikujeme 
s nejnáročnějšími konzumenty (nejen) cestování a naším cílem 
je i přes jejich nastavený standard inspirovat. 

ROZUMÍME DOBRODRUŽSTVÍ I RELAXU 
Zakládáme si na rozmanitosti. V Exclusive Tours najdete jak 
články o adrenalinovém rybaření na Amazonce, plachtění 
ve fjordech, freeride lyžování v gruzínských horách, tak 
reportáže z vinic nebo lanýžových honů, ale i tipy na 
nejkrásnější hotely světa.

DECHBEROUCÍ FOTOGRAFIE 
Neděláme kompromisy v kvalitě. Fotografie na stránkách 
časopisu Exclusive Tours jsou pečlivě selektovány z portfolií 
nejvýznamnějších fotografů a respektovaných agentur. 
Snímky, které používáme, jsou dalším jazykem, jehož 
prostřednictvím komunikujeme s našimi čtenáři.

VÝJIMEČNÁ GRAFIKA  
Uvědomujeme si, jakou roli v moderním printu hraje vizuální 
vyjádření. Exclusive Tours v tomto ohledu naplňuje nejvyšší 
mezinárodní standardy. 



DISTRIBUCE
Distribuce v celkovém počtu 2000 výtisků

Největší rodinné firmy 

Databáze  
nejbohatších  
Čechů a Slováků

Nejvlivnější ženy v ČR

Business třídy  
významných  
leteckých a vlakových  
dopravců

Recepce  
nejvyznamnějších bank 
a privátních bank 

 Recepce 
poradenských firem, asset  

manažerů, investičních 
skupin a bank 

Top 
advokátní 
kanceláře

Atraktivní  
distribuční místa
(kliniky, autosalony, luxusní butiky,  
showroomy s designovým nábytkem)

Databáze  
klientů společnosti 

Exclusive Tours



EXCLUSIVE  
TOURS  
V ČÍSLECH

Na trhu od roku 

2007
Nejdelší itinerář 

200 
položek

Průměrná cena dovolené 

15 000
EURO

Nejdražší dovolená 

480 000
EURO

Exclusive Tours je cestovní kancelář, která designuje 
luxusní cestovatelské zážitky na míru. Je členem mnoha 
významných mezinárodních profesních organizací jako je 
třeba Traveller Made nebo asociace leteckých dopravců IATA.

Cestovní kancelář Exclusive Tours je trendsetterem svého 
oboru a zřejmě největší kapacitou na poli luxusního 
cestování v České republice. Cílem je nastavovat novou laťku 
představám o superlativech zážitků a pak ji znovu  
a znovu překonávat.



Tema cesTovani
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N
ejvzácnější komoditou je jedinečnost, a to v jakkoliv vysokých 
sférách. A právě na její magii staví současný vzestup populari-
ty Antarktidy coby nové cestovatelské destinace. Ledová po-
lární země je jedním z posledních panenských míst na Zemi 

a setkání s ní ve vás zanechá nesmazatelnou stopu. 
První doložené debaty o existenci Antarktidy a zároveň snahy o její obje-
vení se datují do první poloviny 18. století. Pokusy o její dobytí však tehdy 
skončily u okolních ostrovů a za oficiální datum objevení sedmého konti-
nentu se počítá až 28. leden 1820, kdy Antarktidu spatřila ruská výprava 
pod vedením Fabiana Gottlieba Thaddea von Bellinghausena. Zájem o ex-
pedice na pátý největší světadíl v následujícím století stoupl, ale jelikož jde 
o nejchladnější, nejsušší a největrnější místo na zemi, šlo spíše o vědec-
ké výpravy. Antarktida nepatří pod správu žádného státu a dle Antarktické 
smlouvy tady platí zákaz vojenských pokusů či těžby nerostných surovin. 
Panují zde přísná pravidla pro ochranu životního prostředí, a přestože od 
zařazení Antarktidy na mapu světa uběhlo skoro dvě stě let, lidská činnost 
se na místní krajině podepsala minimálně. Pokud se tedy na Antarktidu vy-
dáte, budete se cítit stejně jako její první objevitelé. Prozkoumáte nedo-
tčenou krajinu oplývající krásou, s níž se nelze setkat nikde jinde na světě. 

Ledové safari
Většina expedičních lodí mířících k  Argenti-
ně odráží od břehů z  argentinského města 
Ushuaia, z Ohňové země. Odtud se skrze Dra-
keovu pasáž dostanete za tři dny k Antarktic-
kému poloostrovu, nejsevernější části pev-
ninské Antarktidy, která má nejvhodnější kli-
matické podmínky pro turistickou návštěvu. 
V létě se zde teplota vzduchu pohybuje mezi 
-5 a 5 stupni Celsia a slunce svítí až dvacet ho-
din denně. V okolí poloostrova na lodi stráví-
te několik dní, ráno zakotvíte a během dne na 
člunech zodiac objevujete pobřeží i pevninu. 
Ačkoli popularita expedic do nejjižnějších 
koutů světa stále roste, na Antarktidě se ni-
kdy nebudete potýkat se zástupem turistů. 
Z  důvodu regulace dopadu cestovního ru-
chu na životní prostředí mají lodě nízkou ka-
pacitu a v jednu chvíli může být na pevnině 
pouze sto členů výpravy. Velmi často se na-
víc účastníci expedice dělí do menších sku-
pin a v doprovodu expertů či vědců aktivně 
poznávají okolí ve velmi komorní atmosféře. 
Ke zmíněnému seznamování se s  Antarkti-
dou samozřejmě paří také pozorování tučňá-
ků, jejichž početné kolonie jsou na jižní polo-
kouli doma. Setkání s těmito fascinujícími zví-
řaty tady probíhá zblízka, nerušeně a v jejich 
přirozeném životním prostředí, což je nepře-
nosný zážitek. 

Doušek šampaňského na konci světa
Tučňáci ale nejsou ani zdaleka jedinou atrak-
cí země ledu. Můžete se tady vydat třeba za 
velrybami a tuleni nebo prozkoumat okolí na 
paddleboardu či kajaku. Je jen na vás, na-
kolik budete aktivně objevovat zapomenu-
tý svět a  kolik času raději strávíte na palu-
bě ve společnosti až surrealistických výhle-
dů se sklenkou šampaňského v ruce. Ti nej-
odvážnější mohou dokonce na vlastní kůži 
okusit nehostinnost zdejších vod a skočit si 
šipku do oceánu. 

ledová polární země je jedním z posledních 
panenských míst na zemi a setkání s ní  
ve vás zanechá nesmazatelnou stopu. 

adventure

HARMONOGRAM
1/2022: 
Uzávěrka příjmu inzerce 10.  2. 
Expedice časopisu 3. 3.

2/2022: 
Uzávěrka příjmu inzerce 3. 5.
Expedice časopisu 24. 5.

3/2022: 
Uzávěrka příjmu inzerce 28. 7.
Expedice časopisu 18. 8.

4/2022: 
Uzávěrka příjmu inzerce 9. 11.
Expedice časopisu 30. 11.
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1/1 3. OBÁLKA

50 000 KČ 100 000 KČ

li v popelu. Svou techniku piluje už přes dvě de-
kády a vaření na otevřeném ohni, nejstarší meto-
du vaření vůbec, vnímá jako jednu z nejkřehčích. 
Otevřený oheň pro něj není animálním elemen-
tem, ale primárním aktem lidství.  

Zmrazený čas
Za vše hovoří i Mallmannův vzhled pyromana s ro-
mantickou duší, jenž se ve volných chvílích během 
celodenního vaření věnuje malbě, recituje poezii – 
vlastní na 4 000 básnických svazků – a v pohodl-
ném křesle u ohně čte knihy. Mallmann vaří v zása-
dě v manšestrovém saku, lněné košili a s nezbyt-
ným vlněným baretem na hlavě. S  ohněm, který 
má sílu zpomalit čas a  semknout lidi kolem něj, 
žije v podhůří And. „Patagonie je domov,“ říká muž, 
jenž vlastní nemovitost v každém městě, kde pro-
vozuje restauraci. Ostrov objevil před třiceti lety při 
kempování a kouzlu místa propadl natolik, že ná-
sledující rok si tu postavil prostou dřevěnou cha-
tu. Ta dodnes stojí a je využívána personálem, kte-
rý kromě Mallmanna, jeho bratra Carlose a  týmu 
kuchařů zahrnuje komorníka, dřevorubce a  inže-
nýra. Nevelkému počtu hostů, jež Francis přijímá 
pouze párkrát do roka, je určena tmavá chata. Pů-
vodně byla vybudována coby kulisy pro jeho show 
vysílanou v argentinské televizi a stěhovala se ně-
kolikrát po Patagonii, dokud nezakotvila natrvalo 
právě zde – odtud její název La Soplada, „odvá-
tá“. Dům je nečekaně pohodlný a promyšlený do 
detailu, vstupní halu zdobí nezbytné klobouky, se-
kyrky a rybářské pruty, v kuchyni je uložena sbírka 
vzácného porcelánu a hostům slouží jako zázemí 
trojice ložnic. Obývací pokoj s  policemi obtěžka-
nými objemným knižními svazky a vrhcáby s pres-
tižní hlavičkou Hermès dává jasně najevo, že ost-
rov je zónou bez Wi-Fi a telefonů. Živoucím insta-
gramovým feedem jsou tak výhledy na majestátní 
vrcholky hor pod klenbou mraků s podloubím ne-
proniknutelných lesů.

Terapie ohněm
O co jsou hosté ochuzeni na vymoženostech civili-
zace, to se jim mnohokráte vrátí na jejich požitcích. 
Kromě tichým vínem štědře zásobeného sklepa 
Mallmann svá jídla páruje výhradně se šampaň-
ským Krug, jehož rosé varianta pro něj zosobňuje 
femininní, a přesto brutální notu, která dokáže ge-
niálně bojovat s hlubokými chutěmi jeho pokrmů. 
Večeři při svíčkách doplňují doutníky a Mallman-
nův zpěv na kytaru. Právě unikátní mise-en-scène 
a delikátní jídlo jej katapultovalo do pozice kulinář-
ské rockové hvězdy, za níž cestují celebrity, krá-
lové i prezidenti. V pětidenním intenzivním výletu, 
jehož aktuální termín s cenovkou 300  tisíc korun 
byl vypsán na říjen 2020, však nejde o servilní va-
ření. Za plejádu požitků chce šéfkuchař na oplátku 
po hostech, aby pochopili kouzlo žáru během po-
zorování velkého ohně od první jiskry po poslední 
uhlík, tak aby dokázali ocenit jedno z nejkrásněj-
ších umění na světě a dovedli objevit mezi plame-
ny význam svobody. ■

ochutnávka umu
se speciální edicí nezbytností pro vaření na 
ohni, navrženou Mallmannem, přišla loni 
americká outdoorová značka best Made co. 
argentinský šéfkuchař pro brand nadesigno-
val například bezmála tři metry vysoký věžo-
vitý monument železné konstrukce, jenž do-
volí restovat, dusit, udit a péct na otevřeném 
ohni zároveň, tak jak to dělá on sám. kromě 
důmyslného vynálezu v ceně v přepočtu 55 ti-
síc korun, který se téměř okamžitě vyprodal, 
byly součástí kolekce kožené brašny, sekerky 
nebo extra pohodlná rozkládací židle.  
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INZERTNÍ 
PLOCHY
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KONTAKT:
Exclusive Tours s.r.o.

Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Premium Media Group
Božena Hlaváčová

bozena.hlavacova@premiummediagroup.cz
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