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„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie
podróżą i jest to rodzaj choroby

nieuleczalnej.” 
 

„Nie podróżujemy, żeby uciec
przed życiem. Podróżujemy, żeby

życie nie uciekło nam.” 
 

Biuro Podróży Rapala powstało 29 lat temu z nieodpartej potrzeby
dzielenia się z ludźmi fascynacją otaczającym Światem. Ćwierć wieku

temu było to nie lada wyzwaniem – dziś́ natomiast kontynuujemy naszą
pasję, dodatkowo odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie

profesjonalnego doradztwa w wyborze zarówno miejsc wakacyjnych jak
i wysokiej realizacji usług. 

W zakresie wyjazdów indywidualnych - jesteśmy do dyspozycji klienta
 w 3 stacjonarnych biurach. Od ponad 29 lat jako biuro agencyjne
jesteśmy wiodącą̨ marką w zakresie dynamiki i rozwoju sprzedaży. 

W zakresie wyjazdów grupowych – pozyskujemy i spotykamy się z klientami 
w całej Polsce. Celem naszej działalności jest poparte stuprocentowym

profesjonalizmem doradztwo w wyborze wymarzonych wakacji.
Pragniemy służyć ludziom najbardziej rzetelną informacją i mamy na to

wspaniały sposób: nieustanne wyjazdy, szkolenia, poznawanie hoteli,
krajów, ludzi, zakątków Świata – to daje nam ten komfort, że wszystko,

co polecamy – uprzednio sprawdzamy osobiście. 
 

O Firmie 

https://www.youtube.com/watch?v=-9guVCgm1dQ&ab_channel=WojciechLewandowski


Misja Wino & Slow Travel

To autorski format wyjazdów dla miłośników wina
 i podróży firmowany przez Kondrat Wina Wybrane.

Zabierzemy Państwa w magiczną podróż szlakiem winnic,
których owoce możecie znaleźć w ofercie 

Kondrat Wina Wybrane; Wspólnie doświadczymy magii
miejsc, skosztujemy specjały lokalnej kuchni, poznając

wyjątkową kulturę krajów zapisaną w tradycyjnych kulinariach. 
Wyjazdy planowane są w niewielkich, grupach, co pozwoli nam
wytworzyć kameralną atmosferę, tak różną od komercyjnych
wyjazdów turystycznych. Pozwalamy się wyspać, zwiedzamy
leniwie, unikamy pośpiechu, poddajemy się w naturalnemu

rytmowi zwiedzanych miejsc
ciesząc się swoim towarzystwem. Serdecznie zapraszamy

wszystkich 
z Państwa, którym bliska jest taka formuła wyjazdu.



Misja Wino - Bordeaux 

Bordeaux to region, którego nikomu przedstawiać nie trzeba.
Każdy miłośnik wina chce chociaż raz poczuć atmosferę
zachwycających architekturą chateau oraz poznać tajniki

produkcji jednych 
z najdroższych win świata. Jako, że Misji Wino przyświeca idea

niesztampowego podejścia do tematu podróży, postanowiliśmy
dołączyć do naszej wyprawy jeszcze jeden niemniej ciekawy, acz
praktycznie nieznany region Francji – Gaskonię. Zlokalizowana

godzinę drogi na południe od Bordeaux Gaskonia to
kwintesencja sielskiej francuskiej prowincji. Który z regionów

zrobi na nas większe wrażenie? To się dopiero okaże.



Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godzinie 04:00,
Wylot z Warszawy do Amsterdamu o godzinie 06:00, 
Przylot do Amsterdamu o godzinie 08:00,
Wylot z Amsterdamu o godzinie 09:25, 
Przylot do Bordeaux o godzinie 11:05,
Po odbiorze bagaży udamy się w kierunku zamku Chateau Lagrange,
Lunch w lokalnej restauracji,
Następnie przejazd do zamku,  
Czas na odpoczynek, 
Uroczysta kolacja wraz z degustacją,
Nocleg.

DZIEŃ I

22.09





Śniadanie,
Wizyta w Chateau de Pressac. Posiadłość położona jest na jednym z najwyższych
punktów regionu i zachwyca bajkową architekturą. Na miejscu czas na eksploracje
winnicy, degustacje win oraz lunch,
Popołudniu udamy się na zwiedzanie Saint Emilion,
Kolacja w urokliwym miasteczku we własnym zakresie,
Nocleg,

DZIEŃ II

23.09





Śniadanie,
Przejazd do Bordeaux, 
Lunch, 
Następnie przejedziemy do Cité du Vin, muzeum wina nowej generacji, które od
2016 pozwala na zapoznanie się z potężną dawką wiedzy odnośnie wina. Na
miejscu obejrzymy wspaniałą ekspozycję promującą wina z regionu i
skosztujemy jednego z nich,
Powrót do Chateau Lagrange,
Kolacja we własnym zakresie w formie piknikuj,
Nocleg.

DZIEŃ III

24.09





Śniadanie,
Wykwaterowanie z zamku Chateau Lagrange,
Przejazd nad zatokę i do miasta Arcachon. Szerokie plaże, lasy, ścieżki rowerowe, ciekawe
tradycje mieszkańców i co najważniejsze, święty spokój – to tylko kilka z licznych tutejszych
uroków. Do tej spokojnej miejscowości przyjeżdżają przede wszystkim rodowici Francuzi,
dlatego na ulicach miasta nie słychać języków obcych i raczej nie spotyka się turystów z
wszystkich zakątków świata,
Udamy się na rejs łodzią, gdzie będziemy odbędzie się degustacja ostryg z winem. 
Czas na lunch w lokalnej restauracji we własnym zakresie,
Następnie przejazd do Monastère de Saint Mont, w którym spędzimy 3 kolejne noce,
Zakwaterowanie,
Kolacja w murach monastyru,
Nocleg. 

DZIEŃ IV

25.09





Śniadanie,
Aktywność i zabawa w winiarzy. Udział w procesie tworzenia własnego wina, będziemy
kupażować rożne szczepy i tworzyć własny przepis na najlepsze wino, 
Lunch w formie pikniku w sercu winnicy,
Popołudniu czas wolny na relaks przy basenie,
Wspólna kolacja wraz z degustacją,
Nocleg.

DZIEŃ V

26.09





Śniadanie,
Dzisiejszy dzień spędzimy przy granicy francusko – hiszpańskiej. Odwiedzimy
miejscowości Biarritz (to znane kąpielisko i uzdrowisko nad Zatoką Biskajską), Bayonne
i Saint Jean de Luz,
Lunch we własnym zakresie,
Czas na plażowanie,
Po południu udamy się w stronę Saint Jean de Luz,
Kolacja w lokalnej restauracji,
Powrót do Saint Mont,
Nocleg.

DZIEŃ VI

27.09





Śniadanie,
Wykwaterowanie z hotelu,
Wylot z Bordeaux o godzinie 11:50,
Przylot do Amsterdamu o godzinie 13:40,
Wylot z Amsterdamu o godzinie 17:00,
Lądowanie w Warszawie o 18:55,
Pożegnanie grupy.

DZIEŃ VII

28.09





Monastere the Saint Mont

Hotel Monastère de Saint Mont położony jest 
w miejscowości Saint-Mont zlokalizowany jest w starym

wyremontowanym monastyrze . Jest to miejsce przesiąknięte
historią: w wiosce osiedlili się druidzi, a następnie Rzymianie,
dlatego klasztor znajduje się na starym rzymskim oppidum.

 Dziś miejsce to zostało przekształcone w uroczy hotel, winiarnię 
i znakomitą restaurację.

Do dyspozycji gości jest zewnętrzny basen, bar, wspólny salon
oraz ogród.

https://lemonasteredesaintmont.com/

https://lemonasteredesaintmont.com/?lang=en




Chateau Lagrange

https://chateau-lagrange.com/en/

 Winnica Château Lagrange,  położona jest na lewym brzegu
Żyrondy, w sercu Médoc między Margaux i Pauillac, 

na dwóch szczytach wzgórz Günzian, z których jeden jest
najwyższym punktem AOC Saint Julien, 

 W sercu winnicy znajduje się około czterdziestu hektarów parków
i lasów, a także jezioro, stanowiące wyjątkowe dziedzictwo
naturalne. Wyjątkowo teren i działki dzisiejszej winnicy są

dokładnie tymi, które zostały sklasyfikowane w 1855 roku przez
Napoleona III.

Wspaniałe wino Château Lagrange wyraża idealną harmonię
pomiędzy trzema odmianami winorośli uprawianymi na
posiadłości: Cabernet Sauvignon, Merlot i Petit Verdot. 

Od ponad 20 lat Château angażuje się również w podejście do
środowiska, kierując się pragnieniem zachowania przyszłych

pokoleń. Praca w zgodzie z naturą, aby chronić Ziemię i jej zasoby:
to jest cel. Podczas tworzenia naszych win nasza uwaga skupia się

na każdym szczególe, aby terroir wyrażało swoją doskonałość.
 
 
 





 
Cena:  * dotyczy zakwaterowania w pokoju

dwuosobowym 

Przelot na trasie Warszawa – Amsterdam – Bordeaux - Amsterdam-Warszawa z
bagażem rejestrowanym 20kg i podręcznym,
Opłaty lotniskowe,
Transport prywatny dla całej grupy,
Zakwaterowanie: 6 noclegów na miejscu

Wyżywienie zgodnie z programem:

Wizyta w winnicach wraz z degustacją,
Zwiedzanie Biarritz, Bayonne, Saint Emilion, Bordeaux,
Rejs łodzią po zatoce,
Wizyta w Muzeum Wina w Bordeaux z degustacją.

      - 3 noce w Chateau Lagrange, 
      - 3 noce w Monastere the Saint Mont,

    - 6 x śniadania, 
     - 4 x lunch (2 x w lokalnych restauracjach, 1 x w formie pikniku, 1x w trakcie      
 degustacji), 
     - 4 x kolacja, (3 x kolacja w Chateau, 1 x kolacja w lokalnej restauracji),

        

Opieka przedstawiciela firmy Misja Wino - specjalisty od win, który
będzie dzielił się swoją enologiczną wiedzą. 
Opieka polskojęzycznego licencjonowanego przewodnika -
przedstawiciela BT Rapala, 
Podatki turystyczne,
Ubezpieczenie KL, NW i bagażu z rozszerzeniem o COVID-19.
Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz
Pomocowy,
Obsługa programu przez aplikację mobilną.

Cena zawiera: 

9900 zł/os 



Cena nie zawiera:

Posiłków niewymienionych w ofercie i napojów
dodatkowych.
Wydatki osobiste.




