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ZPRAVODAJ č. 8 / 2010    

(VYCHÁZÍ 8. 12. 2010) 
 

Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

ačkoliv v prosinci Zpravodaj obvykle nevydáváme, letos činíme výjimku. V pondělí na sv. Mikuláše totiž 
vyšel náš nový katalog na sezónu 2011, sezónu pro nás jubilejní, dvacátou. Je o pár stránek útlejší než ty 
předešlé, ale věříme, že co do šíře nabídky se jim minimálně vyrovná. Obsahuje několik zájezdů, které 
považujeme za špičkové ve svém oboru, ojedinělé cesty pro zkušené a znalé cestovatele, které si zaslouží být 
takto označeny a které bychom rádi doporučili Vaší pozornosti. 

 

OD 1. PROSINCE MÁME V PRODEJNĚ V JUNGMANNOVĚ 23 OPĚT OTEVŘENO KAŽDÝ DEN, 
 v rozsahu původní pracovní doby, tj, od pondělí do čtvrtka 9.00 – 13.00 h a 13.30 – 18.00 h, v pátek 9.00 – 13.00 h a 13.30 – 
15.00 h. S novým katalogem přichází do kanceláře i nová tvář, v prodejně se budete setkávat se slečnou Kristýnou Zachovou. 

 

 
 

DOPRODEJ ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ 2010 ZA SPECIÁLNÍ ZPRAVODAJOVÉ CENY 
 

11. 12. Nejkrásnější vánoční trh v Německu v Norimberku – posledních 6 míst, s tímto Zpravodajem SLEVA 25 % 

11. 12. Advent ve Vídni – SLEVA 20 % pro jednotlivce, 25 % na osobu při současném přihlášení dvou a více zákazníků 
11. 12. Rožmitál (J. J. Ryba) a Vysoká (A. Dvořák) – AKCE 1+1 , tj. s každým platícím druhá osoba ZDARMA 
18. 12. Lipsko a Halle – pro účastníky jakéhokoliv letošního zájezdu do Německa SLEVA 20 % 

 
 
I v roce 2010 je možné (a žádoucí ☺) obdarovat své blízké vánočními DÁRKOVÝMI POUKAZY Kiwi, ať už 
s poukázkou na konkrétní zájezd z naší nabídky, nebo na určitou částku, do jejíž výše si obdarovaný vybere z naší 
nabídky sám. Dárkové poukazy si můžete vyzvednout přímo u nás v kanceláři (nejlépe po telefonické 
objednávce), nebo Vám je můžeme zaslat poštou. Určitě uděláte obdarovaným pod stromečkem radost! 
 
 

Z KATALOGU KIWI 2011 PRO VÁS VYBÍRÁME TYTO LAHŮDKY:  

 
                                
 
 
Naprosto unikátní zájezd, který jiná cestovka v Česku v této podobě nenabízí, je do značné míry odpovědí na 
žádosti našich klientů na organizaci cesty do tohoto koutu Ruska. Kromě opravdu důkladného poznání Sankt 
Petěrburgu a přilehlých zámků v době bílých nocí a zvedání mostů navštívíte ostrov Kiži v Oněžském jezeře, 
proslulý jedinečným komplexem dřevěných staveb, dále např. Vyborg či Pskov. Pro mnohé bude vrcholem 
fakultativní návštěva „souostroví GULAG“ neboli Soloveckých ostrovů v Bílém moři, kam se jen tak nedostanete. 
Zvolili jsme pozemní cestu autobusem a trajekty, během níž poznáte i švédskou a finskou metropoli a další 
zajímavá místa; nicméně pro ty, kteří neholdují dlouhým přejezdům nebo mají zkrátka méně času, nabízíme i 
leteckou variantu s přímým letem z Prahy do Petrohradu. Zájezd se začal ihned po zveřejnění rychle plnit, proto 
pokud máte zájem, dlouho neváhejte. 29.990 Kč, Solovecké ostrovy za příplatek 5.700 Kč.                        
 
ZÁJEZDY PRO FAJNŠMEKRY 2011 
� Velikonoce v údolí Sály a na Kyffhäuseru (23. – 25. 4.) – RYCHLE SE PLNÍ 
� Švýcarsko známé i neznámé aneb Návrat po dvaceti letech do Jaunu (6. – 10. 5.) 
� Ligurie včetně Janova a Cinque Terre (13. – 19. 5.) – ZCELA NOVÁ ŘADA ZÁJEZDŮ PRO FAJNŠMEKRY 
� Francie pro fajnšmekry: Gaskoňsko, Akvitánie, Perigord (22. – 29. 5.) 
� Severní Anglie pro fajnšmekry: Lake District, ostrov Man, okolí Yorku (9. – 17. 9.) – NA PŘÁNÍ KLIENTŮ 
� Frísko pro fajnšmekry (24. – 28. 9.) – NAVAZUJE NA NIZOZEMSKO PRO POKROČILÉ 2010 
Jako obvykle se zájezdy pro fajnšmekry začaly obsazovat jako první a v některých z nich je téměř polovina míst již 
obsazená. Doporučujeme tedy včasnou přihlášku, obzvlášť pokud máte specifický požadavek ohledně sezení 
v autobusu. 
 
I v roce 2011 bychom rádi zorganizovali zájezd do JEMENu, který se letos shledal s velmi 
pozitivním ohlasem klient ů. Program a cena (44.450 K č v četn ě leteckých tax) z ůstávají stejné 
jako v roce 2010, termín základního programu bude 8 . – 18. 3. 2011. Realizace zájezdu závisí na 
včasnosti p řihlášek, nejzazší termín p řihlášení je 31. 1.!!! Podrobn ější informace žádejte 
v kancelá ři, telefonem nebo e-mailem na ludvik@ckkiwi.cz .   

Ojedinělá nabídka na českém trhu: 
RUSKO 

Od Petrohradu na Kiži a Solovecké ostrovy 
(11. – 24. 6. 2011) 
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Další velmi zajímavou a unikátní nabídkou je zájezd  ALŽÍRSKO – VELKÝ OKRUH (9. – 20. 10. 
v základní verzi programu, s prodloužením do 24. 10 .). Nabízí návšt ěvu severu zem ě s jeho 
antickými památkami, oázy na jih od atlaského poho ří i daleký jih v četn ě poho ří Ahaggar. Pro 
bližší informace se prosím obracejte na ing. Ludvík a (222 232 344, ludvik@ckkiwi.cz).   
Po celou dobu zájezdu budete ubytováni v hotelech s  polopenzí (p ři prodloužení s plnou penzí), 
zájezd je samoz řejm ě letecký, na míst ě se budeme dopravovat autobusem a terénními 
auty pouze pro naši skupinu. Z Prahy doprovází skup inu český pr ůvodce, na míst ě 
kromě n ěj využijeme i služeb pr ůvodce alžírského. Bezpe čnostní situace je 
v poslední dob ě klidná, samoz řejm ě ji ale pr ůběžně sledujeme a konzultujeme. Cena 
67.650 K č v četn ě leteckých tax. 
Pokud máte o ú časti na zájezdu zájem, dejte nám prosím v ědět co nejd říve, velmi to 
zjednoduší organizaci.  
 

Rádi bychom zejména všechny členy KIWI klubu (držitele Zlaté karty KIWI), ale nejen je, pozvali 
na zájezd Švýcarsko známé i  neznámé aneb Návrat po dvaceti letech do Jaunu (6. – 10. 
5.). Do švýcarského Jaunu vedl v květnu 1991 vůbec první zájezd CK KIWI a letošní nostalgický 
návrat bude pojat tak trochu jako oslava 20. výročí KIWI.  
Věrni své pověsti ale samozřejmě nezapomínáme na bohatý poznávací program, v jehož rámci 
můžete navštívit třeba průsmyk Kleine Scheidegg s možná nejznámějším švýcarským 

panoramatem masivu Jungfrau, centrum olympismu Lausanne, sýrárnu v malebném městečku Gruyères, 
středověký hrad Chillon a další místa, nebo také můžete zůstat v Jaunu a vyrazit na pěší výlet na některou 
z okolních vyhlídkových hor. Po celou dobu se bydlí na jednom místě v rekreačním objektu Gastlosen, v pokojích 
se sociálním zařízením na patře (výjimka v naší nabídce; dostatečná kapacita). Ať už jste s námi v Jaunu před lety 
byli, nebo jste o něm pouze slyšeli, na tomto zájezdu byste neměli chybět. 
 
 
Po velkém loňském úspěchu komorního zájezdu do ZAPOMENUTÉHO KRAJE RUSÍNŮ A LEMKŮ jsme se rozhodli jej 
zařadit ještě jednou letos, v termínu 31. 5. – 5. 6. (11.990 Kč). Ze stejné dílny a s týmž průvodcem – řidičem P. 
Ludvíkem pochází i další komorní zájezd do ne zrovna navštěvovaného koutu střední Evropy, PO ZEMPLÍNĚ 
V MAĎARSKU I NA SLOVENSKU (5. – 10. 9.; 10.990 Kč). Podrobný program naleznete na straně 20 katalogu a na 
www.ckkiwi.cz – a po loňské zkušenosti doporučujeme přihlásit se co nejdříve, protože počet účastníků je omezen 
na sedm a okruh možných zájemců o poznání širší. A jen tak na zkoušku se zkuste porozhlédnout, u které jiné 
cestovky byste podobný zájezd našli… 
 
Pro milovníky vlá čků, železnic, dramatických horských panoramat, ledovc ů i švýcarských m ěste ček 
je ur čen zájezd Horské železnice ve Švýcarsku II (Furka a Rigi) (2. - 5. 9.), který voln ě 
navazuje na náš dlouholetý hit, Horské železnice ve  Švýcarsku I (Bernina). Parní zuba čka 
Furkabahn je dnes již legendou, vzhledem k výškám, do kterých vyjíždí, je její provoz omezený na 
několik m ěsíc ů v roce a po čet lístk ů tudíž není nevy čerpatelný. Je tedy t řeba se p řihlásit už na 
ja ře!!! Dobrou zprávou jist ě je, že naši nabídku zájezd ů za panoramatickými železnicemi hodláme 
rozši řovat i v dalších letech; v roce 2012 to bude Glacie r Express a Rochers de Naye. 

 
Věříme, že své zákazníky si najde zájezd SEVER POLSKA – KŘIŽÁCKÉ HRADY I HANSOVNÍ MĚSTA (8. - 14. 9.), který 
patří do mozaiky našeho systematického zprostředkovávání Polska českým turistům. Po více než 20 letech od pádu 
Železné opony se začínají rádi vracet do míst, kde se daly dovolené trávit i za minulého režimu. Dnes už ale 
oplývají zcela novou krásou a úroveň služeb je o poznání vyšší. Při našem zájezdu navštívíte místa dýchající historií 
i krásná přírodní zákoutí. Doporučujeme i žákům či studentům, kterým dá týden na tomto zájezdu velký náskok v 
hodinách dějepisu i zeměpisu. 10.990 Kč. 
 
Samozřejm ě i v roce 2011 pokra čujeme v tradici jednodenních a víkendových zájezd ů po Česku, 
Německu, Rakousku i Polsku. Vybere si opravdu každý. Začínáme 26. b řezna v Kutné Ho ře a Čáslavi 
a se zájezdovou sezónou se rozlou číme 17. prosince ve Straubingu a Deggendorfu.  

 

I v roce 2011 u nás můžete kupovat zájezdy z produkce CK Periscope, Adventura, GEOPS za stejných 
podmínek jako přímo u nich. Dále pokračujeme v prodeji pobytových zájezdů na Kypru a v Andalusii se 
zvýhodněnou cenou pro seniory ve věku 55+. Bližší informace žádejte v prodejně, e-mailem či 
telefonicky. 

 
 

VÝBĚR ZÁJEZDŮ V ROCE 2011 V TOMTO ZPRAVODAJI JE POUZE ORIENTAČNÍ. CELOU NABÍDKU 
NALEZNETE V NAŠEM KATALOGU A NA WWW.CKKIWI.CZ . ZAJISTĚTE SI SVÁ MÍSTA V ZÁJEZDECH 

VČAS! 
 
Dovolte nám touto cestou popřát vám všem krásné a klidné vánoční svátky a spoustu úžasných 

cestovatelských zážitků v roce 2011. Děkujeme Vám za přízeň projevenou v roce 2010 a těšíme se na shledanou. 
                                                                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                    Vaše Kiwi   
 
Všechny slevy a výhody publikované v tomto Zpravodaji jsou určené Vám, stálým čtenářům Zpravodaje, a většinou i stálým klientům Kiwi. Platí, není-li stanoveno jinak, 
od okamžiku zveřejnění ve Zpravodaji a nelze je kombinovat s jinými slevami. Tyto slevy a další výhody nejsou automaticky nabízeny u prodejní přepážky. Pokud tedy 

máte zájem některou z výhod využít, sdělte prosím tuto skutečnost při objednávání zájezdu. Stejně prosím zacházejte i s informacemi zveřejněnými ve výloze. 


