
 

LOUIS XIII LANÇA UMA NOVA EDIÇÃO LIMITADA QUE CELEBRA 
PARIS EM 1900, COM SUA SEGUNDA OBRA DA TIME COLLECTION 

 
Após a primeira obra «THE ORIGIN – 1874» que comemora a criação de LOUIS XIII, a Casa 

estabeleceu uma parceria com a Monnaie de Paris e a Cristallerie de Saint-Louis para prestar 
homenagem à Paris de 1900, onde a LOUIS XIII recebeu os maiores elogios. 

 
Para conhecer o filme do projeto, clique aqui  

 
Para a página de imprensa, clique aqui 

 
Uma edição limitada criativa de 2.000 garrafas numeradas para comemorar este ano histórico, 

quando Paris recebeu a Exposição Universal, celebrando as artes e a perícia da Cidade Luz. 
 

Para o Comunicado de Imprensa Multimídia, clique:  
https://www.multivu.com/players/uk/8693151-louis-xiii-launches-second-opus-of-time/ 

 

A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS DE 1900: O ESTILO E SAVOIR-FAIRE DO SÉCULO 

VINDOURO   
Em 1900, a Exposição Mundial de Paris foi um festival global de feitos de engenharia, triunfos técnicos e proeza 
criativa, contando com 83.000 expositores, que apresentavam uma visão do mundo daqui a 100 anos.  
Graças a seu fundador Paul-Émile Rémy Martin, que era um membro ativo do júri da Exposição Universal de Paris, 
a LOUIS XIII foi apresentada e recebeu os maiores elogios. Uma entrada no novo século com prestígio, ao lado 
da Monnaie de Paris, que conquistou mais de 40.000 medalhas concedidas ao longo dos 210 dias de evento. 
 
Imagine-se na Paris de 1900. É a Belle Époque: a beleza e o otimismo pairam no ar e a cidade está em seu auge. 
Cinquenta milhões de pessoas chegaram à capital para celebrar proezas técnicas e industriais e inaugurar as 
maravilhas do futuro: tecnologia, inovação, arquitetura e artes que moldarão o século vindouro. 
 
 

UMA OBRA-PRIMA POR TRÊS CASAS FRANCESAS COM UMA PAIXÃO COMPARTILHADA PELAS ARTES 
E PELA PERÍCIA  
LOUIS XIII, Monnaie de Paris e Saint-Louis têm muito em comum: todas elas são casas francesas históricas que 
pensam à frente de seu tempo, instituições lendárias que perpetuam um savoir-faire ancestral. Hoje, com esta 
edição limitada exclusiva, se uniram para captar a impressão do tempo em uma criação de valor duradouro. 
A garrafa é uma reedição da garrafa original inspirada em um frasco encontrado no campo de batalha de Jarnac 
travada em 1569. Possui 13 pontas rendilhadas ao invés das habituais 10, uma rolha em forma de garrafa virada 
para cima, um pescoço elegante e 7 flores-de-lis decoradas com ouro champanhe de 18 quilates, além de um 
medalhão central mostrando a medalha exclusiva LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS – 
1900 . O coffret de metal em ouro champanhe apresenta uma medalha com um novo design em cada canto. 
Inspiradas nas ilustrações dos arquivos da Monnaie de Paris, cada uma capta uma faceta de Paris em 1900: Artes 
& Perícia, Arquitetura Emblemática, Cidade Luz e La Parisienne, que viriam a moldar o século vindouro.  
 
 
Cada edição limitada da LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS – 1900 oferece ao 
proprietário acesso exclusivo a uma medalha em tamanho real, especialmente criada pelas oficinas especiais da 
Monnaie de Paris e gravada com o mesmo número único que a garrafa. Uma peça de colecionador para conservar 
para sempre e um artigo obrigatório para todos os conhecedores. Proporcionará também aos clientes acesso 
direto a um mundo exclusivo de privilégios, graças à integração da tecnologia NFC na rolha de cortiça. Cada 

https://www.youtube.com/watch?v=UAaYpjpnyjc
http://press.louis-xiii.com/Timecollection1900/
https://www.multivu.com/players/uk/8693151-louis-xiii-launches-second-opus-of-time/


garrafa ligará diretamente os clientes à LOUIS XIII Society*, um clube privado onde os membros podem usufruir 
de conteúdo exclusivo, experiências únicas e serviços personalizados através de seus smartphones. 
 

LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS – 1900  
Preço de venda recomendado: 7.000€ TTC  
Disponibilidade mundial em vendedores selecionados de bons vinhos e bebidas espirituosas e nas boutiques 
LOUIS XIII em Pequim, Xian e Londres. 
Disponibilidade sob pedido através da LOUIS XIII Conciergerie: conciergerie@louis-xiii.com 

 
Sobre o conhaque LOUIS XIII:                                                                                                                                             
Pense um século à frente. Cada garrafa é uma conquista na vida de gerações de mestres de adegas.     
Desde suas origens, em 1874, cada geração de mestre de adega seleciona, em nossa adegas, as  eaux-de-vie mais antigas e mais preciosas 
para o LOUIS XIII. Atualmente, o Mestre de Adega Baptiste Loiseau está reservando nossas melhores eaux-de-vie como legado para seus 
sucessores no próximo século. LOUIS XIII é uma requintada mistura de até 1.200 eaux-de-vie provenientes da Grande Champagne, o primeiro 
cru da região do Cognac. As lendárias garrafas são criadas há gerações por alguns dos mais hábeis mestres-artesãos na técnica de vidro 
soprado. LOUIS XIII inclui aromas excepcionais que evocam mirra, mel, rosas secas, ameixa, madressilva, cigarreira, couro, figos e maracujá.  

  
Sobre la Monnaie de Paris: 
Desde sua criação em 864, a Monnaie de Paris perpetuou a tradição da perícia associada à cunhagem de metais preciosos. Dotada de um 
know-how único, a Monnaie de Paris se concentra na Quai de Conti desde 1775 para fabricar moedas, medalhas, joias, objetos de arte... 
Hoje, o número 11 Conti - Monnaie de Paris está acessível para todos por várias ruas e permite a descoberta de suas coleções, atividades e 
desta obra-prima arquitetônica no coração de Paris. 
www.monnaiedeparis.fr 
IG @monnaiedeparis 
 
Sobre Saint-Louis: 
Saint-Louis desde 1586 
Incomparável, denso, claro, sonoro e luminoso, nascido de uma bola de fogo e da respiração do homem, o cristal Saint-Louis vibra com todo 
o talento herdado da História e da extraordinária fantasia criativa inspirada nas tendências atuais. 
430 anos de cristal. Todos os dias, a Saint-Louis assina criações de louças, decoração e iluminação de cristal criadas por sopradores e 
cortadores de vidro que estão entre os melhores da França (“Meilleurs Ouvriers de France”). 
www.saint-louis.com 
IG @saintlouiscrystal 

 
 
*Sobre a empresa LOUIS XIII:LOUIS XIII Society é um clube de membros privado para proprietários de garrafas de Conhaque Louis XIII. 
www.louisxiii-society.com 
 
 
 

 
Contatos de Imprensa: 

Caroline Sarrot-Lecarpentier - csl@louisxiii-cognac.com 
Diretora Global de Comunicação 
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Diretor Global de Comunicação 
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