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ZPRAVODAJ č. 1 / 2013    

(VYCHÁZÍ 5. 3. 2013) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

 

 zima je, zdá se, na ústupu, rozbíhá se další turistická sezóna, brzy odletí a odjedou první 

zájezdy a za chvíli už tu máme Velikonoce. Je tedy nejvyšší čas přinést Vám první letošní dávku 

informací, v níž představujeme blížící se zájezdy, novinky v naší nabídce i další zprávy. 

 Protože většina z vás si Zpravodaj čte v elektronické podobě, budeme od letošního roku 

Zpravodaj vydávat v barvě, abyste se potěšili i pohledem na pěkné obrázky. Spoustu fotek potom 

najdete na naší stránce na Facebooku www.facebook.com/ckkiwi , kde uveřejňujeme i zajímavosti ze 

světa, které jste byli zvyklí čítat na našem domovském webu. Budeme rádi, když i vy se zapojíte do 

vytváření obsahu našeho facebookového profilu a budete přidávat zajímavé příspěvky, avíza, 

komentáře i fotky. 

 
PŘIPOMÍNÁME, ŽE AŽ DO KONCE BŘEZNA MÁTE MOŽNOST ČERPAT NAŠI ČASOVOU SLEVU 3 %.  

JEDINOU PODMÍNKOU JE, ŽE ZÁJEZD UHRADÍTE V PLNÉ VÝŠI  
A ŽE SE JEDNÁ O ZÁJEZD S ODJEZDEM PO 1. KVĚTNU. 

 

  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

 Apulie a Basilicata (5. – 13. 10.) – VYPRODÁNO,  
      registrujeme náhradníky, v případě velkého zájmu  
      zařadíme další termín!! 

 Francie pro fajnšmekry (25.5. – 2.6.) – VYPRODÁNO,  
      registrujeme náhradníky 

 Velikonoce mezi Černým lesem a údolím Aary (29. 3.  
      – 1. 4.) – 1 volné místo 

 Skotsko letecky a komorně (14. – 23. 6.) – 1 volné     
      místo 
       

 Západ a sever Irska (21. – 28. 9.) – 1 volné místo 

 Slovensko-maďarské pomezí (30. 7. – 4. 8.) – 1 volné  
      místo 

 Jaro v Provence (1. – 8. 5.) – 3 volná místa 

 Litomyšl a Polička (23. 3.) – 4 volná místa 

 Střední Nizozemsko (1. – 5. 5.) – 10 volných míst 

 Pěší turistika ve Východních Tyrolech (13. – 20. 7.) –  
     15 volných míst 

       
               Rio de Janeiro                            Litomyšl                                       Dresden                                       Brasília - katedrála 

 

BŘEZNOVÉ ZÁJEZDY: 

Brazílie (10. – 24. 3.) – přihlášky uzavřeny 

Drážďany a kamélie v Pillnitz (23. 3.) – Tradiční jarní zájezd Kiwi za rozkvetlými stromy kamélií v zámeckém parku 
v Pillnitz a za bohatstvím památek saské metropole na Labi Drážďan. Letos může lákat i po 280 letech nově otevřený 
Obří sál Rezidence s rozsáhlou sbírkou zbraní a brnění z 15. - 18. století. Zbývá asi 17 volných míst. 

Litomyšl a Polička (23. 3.) – První letošní tuzemský zájezd míří na východ, do Litomyšle (zámek na seznamu 
UNESCO, malebné náměstí s podloubími…) a půvabné Poličky. Městečka spojuje hudba - zatímco v Litomyšli 
můžete navštívit rodný byt Bedřicha Smetany, v Poličce zavítáte do rodné světničky Bohuslava Martinů. Který 
skladatel je vašemu srdci bližší, to zůstane na vás. Zbývají poslední čtyři místa, proto neváhejte! 

Velikonoce mezi Černým lesem a údolím Aary (na pomezí Bádenska a Švýcarska) (29. 3. – 1. 4.) – Ve 
velikonočním zájezdu na samý západ Německa zbývá jedno poslední místo do jednolůžkového pokoje. Z příplatku 
vám nabízíme 50 % slevy. 

Příchod jara na Moravské Slovácko (30. 3. – 1. 4.) – Velikonoce v jednom z koutů Česka, kde se výrazně dbá na 
tradice a kde pocítíte sváteční křesťanskou atmosféru více než jinde. Na programu je mimojiné Velehrad, naše 
nejvýznamnější poutní místo, dále soubor vinných sklípků v Petrově nebo hodnotný hřbitov ve Střílkách. Ubytování 
s polopenzí na dvě noci ve Veselí nad Moravou, průvodkyně z regionu. Místa ještě jsou, ale ubývají. Jedné paní na 
doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 400 Kč. 

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy (30. – 31. 3.) – Po loňské úspěšné jednodenní cestě za zvyky Lužických Srbů 
jsme se rozhodli letos vrátit, a to na celý víkend. Čekají vás nejvýznamnější lužická města Žitava (Zittau), Zhořelec 
(Görlitz), Budyšín (Bautzen), asi ještě větším lákadlem v době Velikonoc jsou ale menší vesnice, jimiž projíždějí 
vyzdobená procesí se zpěvy. Zájezd pořádáme ve spolupráci s partnerskou CK GEOPS, průvodkyně ale jede naše, 
osvědčená paní Gášková. Neváhejte! 

http://www.facebook.com/ckkiwi
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Vědomostní VELKÁ SOUTĚŽ KIWI v roce 2013 vyhlášena nebyla a nebude.  

V posledních ročnících klesal počet jejích účastníků, navíc s ohledem na rozvoj informačních technologií již 

vymýšlení soutěžních otázek bylo příliš náročné. 

Naopak stále běží naše FOTOSOUTĚŽ, snímky kromě naší webové stránky naleznete (a v lepším rozlišení) i na 

Facebooku. Právě na Facebooku budeme letos také čas od času zveřejňovat soutěžní otázky s možností výhry 

slevy na zájezd či dalších cen. Proto, soutěžíte-li rádi, sledujte nás! 

 
Velmi pěkně se plní náš zájezd Jarní víkendová Vídeň (20. – 21. 4.), který se zcela jistě bude realizovat. Pokud se 
svou účastí ještě váháte, pak Vám dáme rozhodující argument, proč jet: 1. března byla po 10 letech renovací pro 
veřejnost znovu otevřena Kunstkammer Uměleckohistorického muzea. Tato sbírka pokladů habsburského rodu 
obsahuje více než 2100 cenných exponátů, mezi nimi např. zlatou slánku z dílny B. Celliniho, lazuritovou dračí misku, 
řezbářská díla, hodinky, nástěnné koberce, mince, zbraně a další. Řadí se mezi nejhodnotnější na světě. Do 
Kunstkammer se nyní pro velký zájem prodávají časové vstupenky, u nás ji můžete objednat předem (dospělý 370 
Kč, senior nad 65 let 290 Kč). Kromě této lahůdky, kterou můžete navštívit v neděli, Vás samozřejmě čeká bohatý 
poznávací program s českou průvodkyní. Ubytování je zajištěno v blízkosti Prateru, takže můžete do víru velkoměsta 
vyrazit i večer. 2.990 Kč. 

       
            Kunstkammer Wien – Celliniho saliera a Dračí miska                Eindhoven – Evoluon                        Ekhuizen 

 
Ještě několik volných míst zbývá na zájezd Střední Nizozemsko pro fajnšmekry (1. – 5. 5.), tentokrát zaměřeného 
na provincie Gelderland a Flevoland. Čeká vás proslulé muzeum Kröller-Müller s uznávanou sbírkou děl Vincenta van 
Gogha, bojiště u Austerlitz a Arnhemu, několik zámků, typických městeček protkaných kanály, krajina s větrnými 
mlýny, moderní kontrasty v Lelystadu a Eindhovenu, venkovní muzeum Zuiderzee i hráz umělého jezera IJselmeer. 
Ubytování po 3 noci na jednom místě v hotelu Campanile s možností polopenze + transitní ubytování v Düsseldorfu. 
9.990 Kč, jeden pán na doplnění dvojlůžkového pokoje může využít slevy 750 Kč. 

 

Jak víte, apelujeme vždy na naše klienty, aby se hlásili včas obzvlášť na letecké zájezdy. Je třeba zajišťovat s 

předstihem letenky, proto potřebujeme znát počet klientů. I to je důvod, proč právě teď již dáváme 

dohromady skupinu do GRUZIE (12. – 21. / 24. 6.). Kavkazská země nabízí stále ještě divokou horskou 

krajinu i s památným Kazbekem, nepřeberné množství zejména křesťanských památek, ale i proslulou kuchyni a 

vína. Můžete volit mezi základní desetidenní variantou a možností prodloužení o horské partie Svanetie, země 

zlatého rouna. Pocestujeme v malé skupině s českým i místním průvodcem. Po složení alespoň symbolické zálohy 

si můžete dohodnout individuální splátkový kalendář. 

Vždy po jednom místě nám zbylo v komorních zájezdech do Skotska (14. – 23. 6.), Irska (21. – 28. 9.) a na 
Slovensko-maďarské pomezí (Podunají, Hont a Novohrad) (30. 7. – 4. 8.) a ve všech případech je nutné si 
objednat jednolůžkový pokoj. Při přihlášení (uhrazení zálohy) do 22. března nabízíme z příplatku slevu 1.200 Kč 
v případě Skotska a Irska a 500 Kč v případě Slovenska. 

Objevujete-li rádi evropský východ, doporučujeme Vaší pozornosti především zájezd Krym a ukrajinská 
mozaika (10. – 22. 9.), dále letecké zájezdy do Petrohradu a Pobaltí od partnerské cestovní kanceláře 
Periscope (naleznete je v našem katalogu) a samozřejmě také naše trasy na „východ střední Evropy “ – do Polska 
(Dolní Slezsko 13. 4., Balt západně od Štětína a Velkopolsko 26. - 31. 8. a Kladský výběžek 28. 9.) a na Slovensko 
(Slovensko-maďarské pomezí 30. 7. – 4. 8. a Malebné Slovensko z Vrátné doliny 10. – 16. 8.). 

Nezapomínejte při svých cestách na ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – lékařská péče v mnoha zemích je velmi 
nákladná a i banální zákroky Vás mohou přijít draho. Pro Vaše individuální cesty nabízíme nejrůznější 
druhy pojištění od České pojišťovny (od 22 Kč na den) a bezlimitní pojištění od pojišťovny Allianz (od 26 Kč 
/ den), včetně možnosti připojištění rizikových sportů, zavazadel apod. Bližší informace v kanceláři.  

Přejeme krásné dny plné sluníčka a těšíme se na viděnou u nás v kanceláři i na (nejen) prvních 

jarních zájezdech. 

                                                                                              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. 


