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ZPRAVODAJ č. 2 / 2012    

(VYCHÁZÍ 20. 3. 2012) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
jaro je tu, sezóna zájezdů Kiwi začíná a sluníčko láká do ulic a do přírody i ty, kteří přes zimu téměř nevycházeli. 
Rychle se blíží velikonoční zájezdy (na některé máme ještě volná místa), jarní eurovíkendy (Vídeň, Londýn, 
Vratislav, Paříž, Berlín), každodenní sobotní cesty po Česku i zájezdy pro fajnšmekry (poslední místa na 
Lucembursko a do Francie). Přinášíme přehled tipů i slev, které jistě potěší. 

 

!!! SLEVA 550 Kč pro ženu na doplnění dvojlůžkového pokoje při zájezdu VELIKONOCE NA POMEZÍ BAVORSKA, 

HESENSKA A DURYNSKA (7. – 9. 4.) !!! 

 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

 Méně známé Toskánsko (3. – 9. 10.) – VYPRODÁNO,  
      registrujeme náhradníky 

 Velikonoce v Lužici (8. 4.) – VYPRODÁNO,   
      registrujeme náhradníky 

 Drážďany a kamélie v Pillnitz (31. 3.) – 2 volná místa 

 Francie pro fajnšmekry (10. – 16. 6.) – 4 volná místa 
 

 Celé Lucembursko a kousek Valonska pro znalce (4. – 
      8. 5.) – 7 volných míst 

 Údolí Sály I. – Od Merseburgu do Jeny (14. 4.) 

 Opavsko o Velikonocích (7. – 9. 4.) 

 Lednicko-Valticko a Slovácko (25. - 27. 5.) 

 Alpy v jižních Tyrolech (14. – 21. 7.)  

 
 
 
 

Čokoláda, vajíčka, zajíčci, drobné dárky a dokonce i velikonoční beránek – tak slaví Velikonoce v Alsasku. Zvyky jsou tedy 

bližší Německu než Francii, ale to koneckonců můžete posoudit sami. Kromě slavnostní jarní a velikonoční atmosféry 

pojedeme také Za výtečným vínem i malebnými městečky, s odjezdem na Velký pátek a návratem o Velikonočním 

pondělí (6. – 9. 4.). Ubytování je zajištěno v centru kouzelného Colmaru s hrázděnými domy na řece Lauch, takže po 

večerech se můžete toulat uličkami nebo zaskočit na dvojku červeného. Pokud si chcete svátků užít se vším všudy, 

využijte naší nabídky cenově zvýhodněných večeří a snídaní. Na zájezd nabízíme z původní ceny 5.990 Kč 

LAST MINUTE SLEVU 720 Kč na osobu; v případě ubytování třetí osoby na pokoji pro každého sleva 15 %. 

 

JARNÍ RAKOUSKO 
Náš jižní soused je tradiční a celoročně oblíbená destinace českých turistů. V zimě a v létě přitahují zejména Alpy, případně teplá 
jezera, na jaře a na podzim je to množství historických památek a třeba také víno. Přinášíme stručný přehled našich JARNÍCH 
zájezdů. 

 Jarní víkendová Vídeň (21. – 22. 4.) – rakouská metropole se propaguje heslem „Teď nebo nikdy“, my bychom si 
slogan dovolili poopravit na „Teď a příště zas.“ Ve Vídni se neustále něco děje a je dostatečně blízko, abyste se do ní 
mohli vracet zas a znovu třeba kvůli zajímavým výstavám. My Vám při přihlášení na náš zájezd do konce března 
nabízíme SNÍDANI v ceně 160 Kč ZDARMA. 

 Krásným, byť nezřídka opomíjeným koutem Rakouska je Burgenland a Neziderské jezero (27. – 29. 4.) na maďarské 
hranici. Jedná se o tradiční vinařskou oblast, kam ráda jezdívala odpočívat šlechta a stavěla si zde svá výstavná sídla. A 
vedle toho také mocně hodovala na vyhlášené kuchyni, popíjela zdejší vína a odpočívala v termálních lázních. Zkrátka 
Burgenland je destinací pro ty, co si rádi dopřejí, a zároveň nevyhledávají masově navštěvované atrakce. 3.990 Kč za tři 
dny. 

 Jednodenní zájezd Perly Horních Rakous (5. 5.) vede pěknou krajinou stranou hlavních tahů na jih od Linze a 
propojuje skvosty zdejší historické architektury. Ať už se jedná o rozsáhlý klášterní komplex Kremsmünster, útulné 
město Steyr, barokní klášter Sankt Florian nebo prastarý Enns, vše jsou v evropském kulturním světě etablované pojmy, 
které by na vaší mapě navštívených míst neměly chybět. 990 Kč. 

 Wachau a plavba lodí po Dunaji (9. 6.) – tradiční a tradičně oblíbený výlet do vinorodé oblasti Wachau. Jen samotný 
klášter Melk by byl dostatečným důvodem k samostatné cestě, při tomto zájezdu k němu ještě přidejte zámek Artstetten 
a městečka Spitz, Dürnstein a Krems v údolí Dunaje a máte program na jeden den více než nabitý. 890 Kč, případná 
plavba lodí 410 Kč. 

Do konce března nabízíme na tyto rakouské zájezdy následující slevu: dvoudenní zájezdy 250 Kč, jednodenní 10 % ze základní ceny. 

Unikátní zájezd Velký okruh Balkánem III. (20. – 31. 5.) je závěrečným dílem série, v níž jsme zmapovali celý rozsáhlý poloostrov. 
Tentokrát se dostaneme až do západního Turecka, poznávání Bulharska zkompletujeme černomořským pobřežím, částečně napodobíme 
trasu již absolvovaných samostatných zájezdů v severním Řecku a v Albánii, moře si užijeme i v Černé Hoře či Chorvatsku. Čeká vás výlet 

napříč historií (od antiky po současnost), náboženstvími (od katolictví přes ortodoxii po islám), kulturami (tradiční místo střetů západní a 
východní civilizace) i ekonomickou vyspělostí jednotlivých států. Čeká vás výlet se starými známými z řad fajnšmekrů z KIWI klubu, 

průvodcem M. Ludvíkem a řidičem A. Vávrou. Čeká vás výlet, který nebudeme opakovat a který u jiné cestovky asi budete hledat marně. 
Organizace je náročná, proto přihlášky budeme uzavírat již brzy. Takže neváhejte! 

TIP MĚSÍCE BŘEZNA: 



KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, tel. / fax 222 232 344, rezervace@ckkiwi.cz, 

www.facebook.com/ckkiwi 

 

Nezapomeňte, že po celý březen probíhá naše VELKÁ SOUTĚŽ KIWI o hodnotné ceny!!! Otázky najdete na našem webu 

www.ckkiwi.cz, uzávěrka odpovědí je na Velikonoční pondělí 9. dubna. 

Dále připomínáme také FOTOSOUTĚŽ, která probíhá celoročně a jejíž výherci pravidelně získávají jednodenní zájezdy zdarma 

nebo výrazné slevy na zájezdy vícedenní. Stačí zaslat fotografie z jakéhokoliv našeho zájezdu na foto@ckkiwi.cz 

 

Pokud vy nebo vaši známí plánujete dovolenou a nechcete se zúčastnit žádného z našich zájezdů, svěřte nám starosti 
s přípravami a my je uděláme za vás. Zajistíme vám ubytování, stravování, letenky, víza či návštěvu zajímavých míst dle vašeho 

přání a požadavku. 
Pokud jste vy nebo vaši známí při přípravách na cesty narazili na jakýkoliv problém (např. potřebujete zajistit zvací dokumenty pro 
cesty do východních zemí; rádi byste si rezervovali hotel v určitém místě, ale nedaří se vám ho sehnat; vnitrostátní přelety nejdou 

knihovat on-line atd.), nebojte se nám svěřit. Již nejednou jsme našim klientům zajistili zdánlivě nemožné. Obzvláště při cestách do 
zemí bývalého Sovětského svazu a do exotických destinací zmůžeme s naší sítí kontaktů podstatně více než Vy jako jednotlivci. 

Vyzkoušejte nás a uvidíte sami. 

 
NOVINKA: 
Klientům Kiwi exkluzivně nabízí ověřená cestovní společnost Pražský klub vždy 2 volná místa na tyto zájezdy: 
Indonésie (Bali a Jáva) 11. – 22. 6. – na programu Yogyakarta, Borobudur, Dien Plateau, Prambanan, Candi Dasa, 
sopka Gunung Agung v rámci okruhu po Bali, odpočinek na pláži Sanur (kompletní program po jednotlivých dnech 
k dispozici u nás v kanceláři); cena 64.850,- Kč zahrnuje letenky, soukromou dopravu na místě, ubytování se snídaní 
(9x), oběd (2x), českého a místní průvodce, vstupné; nezahrnuje pojištění, vízum, odletovou taxu 
Chile a Velikonoční ostrov (10. – 21. 11.) – na programu Santiago, Valparaíso, Velikonoční ostrov Rapa Nui (3,5 dne), Atacama, 
gejzíry Tatio (kompletní program po jednotlivých dnech k dispozici u nás v kanceláři); cena 116.500,- Kč zahrnuje letenky, 
soukromou dopravu na místě, ubytování se snídaní (9x), oběd (3x), českého a místní průvodce, vstupné; nezahrnuje pojištění 
Podrobnější informace k programu a přihlášky u nás v kanceláři. 
 

 

JAK UŽ MNOZÍ Z VÁS ZAZNAMENALI, PRO MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ZÁJEZDU DO TOSKÁNSKA  

JSME SE ROZHODLI ZAŘADIT NOVÝ TERMÍN 13. – 19. 10.  

PROGRAM I CENA JSOU TOTOŽNÉ S PŮVODNÍM ZÁJEZDEM 1218-03 A I NOVÝ TERMÍN UŽ SE PĚKNĚ PLNÍ. 

 
Z KATALOGU KIWI VYBÍRÁME: 
 Metropole Slezska Vratislav (28. 4.) – Právě ve Wroclawi  odehraje v létě naše fotbalová reprezentace všechny své zápasy v základní 

skupině Eura 2012 – a ta se na příjezd fanoušků a návštěvníků z celé Evropy náležitě vyšperkovává. Pokud jste největší slezské město 
za posledních 10 let nenavštívili, budete se divit, do jaké krásy procitlo. Povede nás průvodce více než znalý, zdejší rodák pan W. 
Krajewski. 890 Kč 

 Malá Haná (5. – 6. 5.) – na pomezí Horácka a Hané se nachází tento mikroregion, který možná nepatří k nejnavštěvovanějším, ale o to 
více si své návštěvníky hýčká. Hrad Bouzov, na kterém se natáčela řada filmů, patří k nejznámějším místům na trase, dále 
připomeneme třeba syrečkové (pardon, tvarglové) Loštice, úžasný zámek v Moravské Třebové či pěkně rekonstruovaný zámek 
v Letovicích. Ubytování s polopenzí v Lošticích, 1.990 Kč. 

 Královské zámky v Bavorsku a pěkná alpská příroda (18. – 20. 5.) – tradiční zájezd tentokrát nekoliduje s žádnou cestou pro fajnšmekry, 
a tak mohou vyrazit i mnozí z nich, kteří po léta litovali, že si musí vybírat. Trojici pohádkových zámků Herrenchiemsee na ostrově 
v jezeře, Linderhofu s romantickým parkem a téměř disneylandovského Neuschwansteinu doplní město Berchtesgaden a blízký 
Obersalzberg, jezero Königssee či rakouské městečko Kufstein, kolem nějž se po dálnici často projíždí a málokdy máte příležitosti si 
jej prohlédnout. Ubytování v rakouském rodinném penzionu s polopenzí, žádné noční přejezdy. 4990 Kč, s tímto Zpravodajem do 
konce března SLEVA 5 %. 

 Skotsko letecky a komorně (15. - 24. 6.) – zájezd pro malý počet účastníků po tom nejlepším, co vám může drsný sever Britských 
ostrovů nabídnout, včetně výletu na ostrov Skye. Někoho lákají palírny whisky, někoho vřesoviště ve větru šumící, jiného 
působivé kamenné hrady a někdo třeba pojede do Skotska hledat Lochnessku. Pod kilt tomuto kouzelnému koutu Evropy 
s námi můžete nahlédnout v červnu, s pohodlím letecké dopravy a ubytováním v příjemných malých hotýlcích (včetně snídaně 
na vidličku). Vzhledem k cenám letenek doporučujeme hlásit se co nejdříve. Pro jednoho pána na doplnění dvojlůžkového 
pokoje SLEVA 1.500 Kč. 

 Salcbursko s kartou (vše v ceně) (30. 6. – 6. 7.) – týdenní zájezd Vás bude stát jen tři dny dovolené! Poznávací program s ubytováním po 
celou dobu na jednom místě v Bischofshofenu, polopenze, znalá průvodkyně paní Gášková a Salcburská karta, která vám zajistí 
velkou většinu vstupů, jízdného na lanovky či lodě. Oblíbený termín přes červencové svátky, rezervujte včas. 10.990 Kč se vším 
všudy. 

Časově sice zdánlivě vzdálený, ale vzhledem k náročné organizaci rychle se blížící zájezd do Střední Asie (9. - 25. 9.) se u Vás 

shledal s velmi kladným přijetím a je z velké části naplněn. Pokud o účasti na něm stále uvažujete, prosíme dejte nám vědět co 
nejdříve i s úhradou alespoň symbolické zálohy. Na trase je několik málo frekventovaných místních přeletů, kde nám prodají pouze 
tolik letenek, kolik je opravdu zájemců. Byla by škoda, abyste nemohli jet jen kvůli pozdnímu rozhodnutí.  

Odměna pro vás, kteří jste dočetli až sem: Prvních 20 čtenářů, kteří se přihlásí na některý zájezd 
zmíněný v tomto Zpravodaji, na něj získává SLEVU 10 %. Musíte se o ni ale sami přihlásit.  

Věříme, že jste si z naší nové zpravodajové nabídky vybrali „to svoje“ a že se brzy osobně uvidíme 

v kanceláři či na některém ze zájezdů. Do té doby přejeme všem pohodu a sluníčko. 

                                                                                                                                        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. 


