
KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, fax 222 232 341, rezervace@ckkiwi.cz 
 

ZPRAVODAJ č.1 / 2009    
(VYCHÁZÍ 13.3.2009) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
již brzy zahájí Kiwi svoji další sezónu, tu s pořadovým číslem 19. Prodej zájezdů dávno běží a k naší radosti jsou 
některé z nich už vyprodané nebo téměř plné. V tomto Zpravodaji Vás jako obvykle budeme informovat o 
obsazenosti zájezdů, dovolíme si Vás upozornit na některé z nich a samozřejmě Vám také nabídneme lákavé 
slevy. 
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

• Drážďany a kamélie v Pillnitz 28.3. – VYPRODÁNO 
• Madeira – Ráj na zemi 16.-23.4. – VYPRODÁNO 
• Indonésie 17.4.-7.5. – 1 místo 
• Sardinie komorní 9.-16.6. – 1 místo 
• Historickým Pruskem18.-23.7. – 2 místa 

• Velikonoce ve Frísku a Oldenbursku 11.-14.4. 
• Wachau a plavba lodí po Dunaji 23.5. 
• Jižní Alpy (NP Mercantour) 4.-13.7. 
• Horské železnice ve Švýcarsku 4.-7.9. 
• Královské zámky Ludvíka Bavorského 15.-17.5. 

 
 
 
 
 
Které město bývá pokládáno za metropoli lásky? A který měsíc je alespoň pro Čechy měsícem lásky? Paříž a květen? Tak 
proč to tedy nespojit a nevyrazit s námi na romantický výlet, spojený zároveň s poznáním kouzelného alsaského 
Strasbourgu? Na zájezdu PAŘÍŽ A ŠTRASBURK (6.-11.5.) se nemusíte bát dlouhé cesty, první noc se spí v hotelu ve 
městě Metz, zbytek dní pak na stejném místě na předměstí Paříže, v oblasti snadno dostupné metrem. Vezmete-li svou 
drahou polovičku na večerní plavbu po Seině s večeří nebo projdete-li se spolu dokonale střiženými zahradami zámku ve 
Versailles, obnovíte tak snadno kouzlo prvních schůzek. Přihlásíte-li se ve dvou do konce března, dostane každý z Vás slevu 380 Kč. 

 

POSLEDNÍ MÍSTA NA VELIKONOCE 

• Už se stalo tradicí, že velikonoční zájezdy do Německa jsou jedny z nejrychleji vyprodaných. Letos zbývají na trasu po 
Frísku a Oldenbursku již jen 4 místa. Proto neváhejte a hlaste se. Kromě mnoha historických památek Vás čeká i 
fakultativní návštěva ostrova Helgoland. 

• Přes polovinu míst je již prodáno ve velikonočním zájezdu do Štýrska . Kromě zasněžených alpských vrcholů, kde dost 
možná ještě poběží lyžařská sezona, Vás čekají skvosty evropského stavitelství Mariazell, Göttweig, Kremsmünster, 
Eggenberg, samozřejmě štýrská metropole Graz a další zajímavá místa jako např. skanzen lidové architektury ve 
Stübingu. 

• Pro ty, kteří si velikonoční svátky raději užívají doma, máme připravený zájezd do Beskyd a Valašska , oblastí, kde ještě 
přežívají lidové zvyky a tradice a o podívanou tedy nebude nouze. Ubytování v hotelu s polopenzí v Kopřivnici, odkud 
budete vyjíždět na místa přímo památná (rodiště F.Palackého v Hodslavicích, poutní místo na Radhošti), do horské 
krajiny (Staré Hamry, Velké Karlovice, Soláň, Pustevny) i za lidovými stavbami (skanzen v Rožnově). Můžete ochutnat 
pochoutky jako štramberské uši či valašské frgále. Zkrátka si užít svátky jara se vším všudy. Místa ještě jsou, ale 
doporučujeme dlouho neváhat. 

 

Poslední týden zbývá na přihlášení se na zájezd do INDONÉSIE (17.4.-1.5., při prodloužení do 7.5.). Je to jedinečná 
příležitost navštívit tři ostrovy (Sumatru, Jávu a Bali) této pestré a fascinující země, kloubící spoustu kultur a náboženství, 
a při prodloužení dokonce zavítat mezi domorodé kmeny na indonéskou část ostrova Papua – Nová Guinea!!! Zájezd, o němž si 
troufáme tvrdit, že je jedním z nejzajímavějších za celou historii Kiwi. Na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme jedné 

dámě slevu 5.250 Kč!!!! Taková příležitost se již nebude opakovat. 

 
Slevy na doplnění dvojlůžkových pokojů:  

• Indonésie – pro ženu 5.250,- Kč  • Sardinie – pro ženu 950,- Kč 
 
DALŠÍ TIPY NA ZÁJEZDY: 

� Je nejvyšší čas přihlásit se na zájezd do Neapole a jejího okolí (19.-23.4.) v jednom z nejkrásnějších zálivů 
v Evropě, jemuž dominuje majestátní kužel Vesuvu. Při pětidenním programu poznáte docela dobře nejen památky a 
esprit Neapole, ale také ostrov Capri, oblíbený už římskými císaři, antická města Pompeje a Ercolano či malebný přístav 
v Sorrentu. Máte též možnost navštívit ostrov Ischia s léčivými prameny nebo „italské Versailles“ v Casertě. Užijte si 
trochu středozemního slunce ještě před příchodem tepla do střední Evropy. Vše s pohodlím letecké dopravy a 
hotelovým ubytováním s polopenzí v centru Neapole. Individuální výlet by Vás v porovnání s naší cenou 14.990 Kč 
vyšel podstatně dráž. 

� Slušně se plní zájezd Jižní Slovensko a maďarské pomezí (6.-10.5.), plný zajímavostí kulturních i přírodních. Kdo 
z vás např. navštívil nejvyšší maďarské pohoří Mátra? A kolik z vás na první pohled poznalo na fotografii v katalogu na 

TIP MĚSÍCE BŘEZNA: 
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s.34 hrad Šomošku a mohl říct, že tam byl? Na jakém jiném zájezdu můžete vidět tolik malých obcí s atraktivními 
stavbami (kostely, hrady, lidovou architekturou)? Nezapomínáme ale i na známější místa, která za posledních několik 
let ožila a rozkvetla do krásy, jako je Nitra, Banská Bystrica, Zvolen či Kremnica. Využijte jeden z květnových svátků a 
vyrazte k sousedům. Hotelové ubytování s možností polopenze. Pro jednoho muže a jednu ženu sleva na doplnění 
dvojlůžkového pokoje 250 Kč. 

� Všem fajnšmekrům a nejen jim připomínáme zájezd do Skotska na přelomu května a června (25.5. – 3.6.). Do konce 
tohoto měsíce musíme nahlásit počet kajut na trajekty, takže času také již příliš nezbývá. Bohatý program je jako již 
tradičně nabitý řadou málo navštěvovaných a o to přitažlivějších míst a kromě pevniny zavítáte i na ostrov Skye, 
největší z řetězce Vnitřních Hebrid! Nevynecháme samozřejmě ani palírny whisky nebo kouzelná zákoutí Skotské 
vysočiny. Přijeďte se přesvědčit sami, že Skotové nejsou škrti, a zjistit, co nosí pod kiltem! 18.990 Kč 

� Dále Vaší pozornosti doporučujeme zájezd Známé i neznámé krásy severní Itálie (29.4.-3.5.) za skvělou cenu 
6.990 Kč, zahrnující hotelové ubytování i s polopenzí! Na své si přijdou jak ti, kteří tuto oblast Itálie navštíví poprvé, 
tak ti, kteří si třeba myslí, že ji znají jako své boty. Byli jste například ve vesnici, kde zemřel Francesco Petrarca, nebo 
v té, kde se narodil Tizian? Ochutnali jste někdy víno ze Soave? A procházeli se pod kompletně dochovanými 
středověkými hradbami Montagnany? Že ne? Pak je nejvyšší čas to napravit. 

 
 

NA ROK 2010 CHYSTÁME ÚPLNOU NOVINKU, ZÁJEZD DO JEMENU!!!  
Naši průzkumníci se právě vrátili ze seznamovací cesty, přijeli nadšení a se spoustou užitečných kontaktů. Trasa je tedy 

připravena a PŘÍŠTÍ ROK VYRÁŽÍME! Neměl by u toho chybět žádný milovník kouzelné přírody, pohostinných lidí, arabské kultury 
a historických památek. 

 
 
Z blížících se jednodenních zájezdů máme poslední volná místa do Kačiny a Kutné Hory 28.3. (sleva 5 %), Podlipanska 4.4., 
Řezna 4.4. (sleva 5 %), Lince 4.4. (viz níže), na Duchcovsko 18.4., do Straubingu a údolí Dunaje k Pasovu  18.4. (sleva 
5 %), do Kraje pod Přimdou 25.4. (sleva 3 %) a na Zámky a kostely v okolí Opole 25.4. (sleva 3 %). 
 

 
Připomínáme, že na stránkách www.ckkiwi.cz probíhá po celý rok Fotosout ěž, jíž se m ůže zú častnit 
každý ú častník n ěkterého ze zájezd ů Kiwi. Každý m ěsíc se vybírá vít ěz sout ěže o Fotografii m ěsíce a 
při t řech vít ězstvích Vás nemine výhra v podob ě slevy na zájezd! V únoru pot řetí vyhrála se svými 
fotografiemi paní Eva Doležalová a jako cenu získal a jednodenní zájezd do N ěmecka ZDARMA! Vidíte, 
že sout ěžit se vyplatí! Podrobnosti najdete na webové strán ce www.ckkiwi.cz/souteze/fotosoutez . 

 
 
 
Jedeme na BalkánJedeme na BalkánJedeme na BalkánJedeme na Balkán    

Skvělou šanci na poznání méně známých částí Balkánu máte v červnu (od 8. do 18.6.). Pojeďte s námi! 
Nádherné lokality v rumunském  Sedmihradsku, opevněné kostely, pevnosti, tajuplný Drakulův hrad. A pod horami se rozkládá 
Valašsko s knížecím sídlem Tirgoviste. Přes Dunaj v Ruse se vydáte za ranými dějinami Bulharska včetně carské metropole Veliko 
Tarnovo. A přes hřeben pohoří Sredna gora i Staré planiny vystoupáte na legendární průsmyk Šipka v blízkosti dvoutisícových 
vrcholků. Nádherné město Plovdiv a za ním nebetyčná balkánská pohoří Rila a Pirin. Na skok se dostanete do Makedonie. Také 
se seznámíte se současností Kosova a jeho ortodoxními kláštery i mešitami. A horské partie Srbska s malovanými kláštery. Dobré 
bydlení i jídlo. Bude to komorněji laděný zájezd pro 25 osob. 

NEPROMEŠKEJTE TUTO PŘÍLEŽITOST!!! JEN JEDENKRÁT!! 
 
LINEC, HLAVNÍ MĚSTO HORNÍCH RAKOUS,  je pro letošní rok kulturní metropolí Evropy. Sám o sobě sebevědomě tvrdí, že 
v Rakousku neexistuje jiné město, které by se za poslední desetiletí tolik změnilo. Předvádí to nejlepší, co má v nabídce 
kulturních událostí, a není toho rozhodně málo. Pojeďte se přesvědčit se zájezdem v sobotu 4. dubna. Pro přihlášené do 20. 3. 
s tímto Zpravodajem 10 % sleva. 
 
PPPPrázdniny ve sladké Frrázdniny ve sladké Frrázdniny ve sladké Frrázdniny ve sladké Franciianciianciiancii 
Máte děti či vnoučata školou povinné a chtěli byste je vzít na prázdniny, které vás nezruinují a na kterých se všichni něco 
naučíte a něco nového poznáte? Kdo by neslyšel o Johance z Arku, o mistru Leonardovi nebo třeba o mocných králích rodu 
Valois? Pro Vaše ratolesti už nemusí být jen jmény z hodin dějepisu nebo postavami rádoby historických filmů. Na zájezdu Po 
stopách francouzské historie až na zámky na Loiře (13.-19.8.) se s nimi seznámí podrobněji a nezkresleně. Francie, jak si ji 
každý představuje – bohaté zámky, impozantní katedrály, vesnice, jež učarovaly umělcům, místa slavných bitev i krajina vinic. 
Ubytováni budete v hotelích s příslušenstvím a se snídaní, za cenu 10.990 Kč kupa zážitků a poučení rozhodně stojí. 
 

Léto se může zdát daleko, ale kvůli letenkám a nezbytným povolením je třeba hlásit se na zájezd do jihozápadní Číny a Tibetu (18.8.-
3.9.) už nyní. Nehledě k tomu, že zbývají pouhá 3 místa. Podrobný program tohoto atraktivního zájezdu do jednoho 

z nejkontroverznějších koutů světa naleznete v katalogu. Čekají vás perly tibetského buddhismu (lhaská Potala, kláštery ve městě 
Shigatse, obrovský komplex Drepung), přírodní skvosty (hora Nefritového draka, soutěska Tygřího skoku, jezero Yamdrok, posvátná 
hora Emei Shan), jedinečné stavby (železnice z Chengdu do Kunmingu, uličky městečka Lijiang), skvělá sečuánská kuchyně, chovná 

záchranná stanice pandy velké a spousta dalších zážitků. Srpen je v Tibetu období vrcholné turistické sezóny, proto je třeba se kvůli 
vnitrostátním letenkám hlásit VČAS! 

 
Krásný zbytek vydařené zimy a poklidný přechod do teplých dnů přeje 
                                                                                                                  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. 


