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ZPRAVODAJ č. 1 / 2011    

(VYCHÁZÍ 27. 1. 2011) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

rozjel se prodej zájezdů jubilejní 20. sezóny KIWI a podle všeho jsme se Vám s naší nabídkou trefili do 
noty. Máme radost, že máte o námi zprostředkované cesty zájem a že využíváte všemožných komunikačních 
kanálů (web, e-mail, telefon i osobní návštěva v prodejně) k tomu, abyste si zajistili místa. V prvním letošním 
vydání Zpravodaje vám přiblížíme současný stav prodeje a jako obvykle přidáme pár tipů a slev navrch. Už se 
těšíme na první jarní paprsky, kdy vyjede první autobus, tentokrát směrem do Kutné Hory. 

 

 
PŘIPOMÍNÁME, ŢE AŢ DO KONCE LEDNA MÁTE MOŢNOST ČERPAT NAŠI ČASOVOU SLEVU 5 %.  

JEDINOU PODMÍNKOU JE, ŢE ZÁJEZD UHRADÍTE NYNÍ V PLNÉ VÝŠI. 
DO KONCE BŘEZNA POTOM MŮŢETE UPLATNIT SLEVU 3 % PRO ZÁJEZDY ODJÍŢDĚJÍCÍ PO 1. 5. 

 

  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

 Malajsie, Brunej + Filipíny (21. 3 .– 4. 4.) –  
      VYPRODÁNO, místa na vyžádání 

 Francie pro fajnšmekry (22. – 29. 5.) – VYPRODÁNO 

 Zapomenutým krajem Rusínů a Lemků (31. 5. – 5. 6.)  
      – 2 volná místa 

 Velikonoce v údolí Sály a na Kyffhäuseru (23. – 25. 4.)  
      – 6 volných míst 
 

 Nejkrásnější túry v tyrolských Alpách (7. – 14. 8.) 

 Wachau a plavba lodí po Dunaji (11. 6.) 

 Od Petrohradu na Kiži a Solovecké ostrovy (11.- 24.6.) 

 Frísko pro fajnšmekry (24.–28. 9.) 

 Památky i příroda v samém centru Slovenska (30.7.–   
      5.8.) 

Jarní eurovíkendy  
Víkendy v evropských metropolích na jaře s KIWI se pro některé z vás již staly tradicí. V průběhu let se snažíme vylepšovat naše 
služby a letos můžeme nabídnout u všech těchto zájezdů ubytování v CENTRU města a v blízkosti zastávek veřejné dopravy. 
Takže i noční ptáci, kteří si rádi zajdou do hospůdky či nočních ulic i po skončení společného programu, si přijdou na své. 
Ušetříte navíc čas při přesunech, a o to intenzivněji se budete moci věnovat návštěvě samotných zajímavostí. 

 Britská metropole Londýn (8. – 11. 4.) – tradiční dubnový letecký zájezd do pulsující metropole na Temži, letos 
obohacené o čilý ruch a výzdobu u příležitosti královské svatby na konci měsíce. Vedle této slavnostní události se 
Londýn chystá také na olympiádu v příštím roce, takže se upravují poslední nedostatky a koná se řada přípravných 
akcí. Město, které nikdy nespí, teď v aktivitě překonává sebe sama. Ubytování se snídaní v hotelu sítě TraveLodge 
1 míli od katedrály Sv. Pavla a v blízkosti několika stanic metra. Po celou dobu Vám bude k dispozici naše 
průvodkyně, specialistka na Velkou Británii. Pro čtenáře Zpravodaje přihlášené do 7. února 10 % SLEVA!! 

 Jarní víkendová Vídeň (16. – 17. 4.) – ubytování ve zcela novém hotelu Etap u Prateru, možnost 
snídaní. Vídeňské památky už mnozí znáte, o to více času vám tak zbyde na nepřebernou 
nabídku muzeí a galerií a návštěvu proslulých kaváren. Nezapomeneme na císařský Schönbrunn 
a zájemci mohou vyrazit i na nedaleký zámek Laxenburg. 

 Berlín a Postupim (13. – 15. 5.) – chcete-li německou metropoli opravdu dobře poznat, pojeďte 
s námi na prodloužený víkend se zkušenou průvodkyní a ubytováním v hotelu Etap u Potsdamer 
Platz se supermoderní výstavbou Sony Centra a nedaleko Braniborské brány. Po celodenní 
dávce památek, muzejních exponátů a zážitků tak večer můžete relaxovat u piva či kávy v některé z hospůdek nebo 
zajít na alternativní koncert do nespočetných hudebních klubů. První den zájezdu strávíte v příjemné zeleni 
zámeckého parku v Postupimi. 

 Jaro v Paříži (13. – 16. 5.) – letecký zájezd do romantické metropole na Seině může být překrásným dárkem ke 
svátku sv. Valentýna či ke Dni matek. Ubytování se snídaní v osvědčeném Etapu ve vnitřním okruhu Paříže přímo u 
stanice metra, zkušená česká průvodkyně, možnost plavby lodí po Seině s večeří, místa notoricky známá i utajená 
romantická zákoutí, to vše jsou přísady francouzského menu nabízeného na našem zájezdu. A pro někoho může být 
lákadlem i možnost navštívit první restauraci McDonald´s, kde se neprodávají hamburgery, ale pouze saláty – 
najdete ji ve čtvrti La Défense. Při přihlášení do 7. února 7 % SLEVA. A speciální valentýnský dárek – pokud se 
přijdete přihlásit ve dvojici (do dvojlůžkového pokoje) na tento zájezd právě 14. února, dostane každý z vás SLEVU 
10 %!! 

Ještě máme volná místa na zájezd do JEMENu, který se pojede v termínu 2. – 11. 3., při prodloužení o ostrov Sokotra  

do 15. 3. 2011. S Jemenem máme bohaté osobní zkušenosti a vloni jsme absolvovali i početně obsazený zájezd, na nějž jeho 

účastníci rádi vzpomínají. Bezpečnostní situace v zemi je dlouhodobě komplikovaná, neměla by ale být překážkou úspěšné 

realizace našeho zájezdu. Vše průběžně sledujeme a rádi Vám dáme podrobné informace přímo z místa – česká média totiž 

ne vždy vytvářejí realistický obraz země. Máte-li zájem se zájezdu zúčastnit a cítíte jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na 

nás prosím obrátit na 222 232 344, nebo ludvik@ckkiwi.cz . Jde o druhou a zároveň zřejmě poslední šanci do Jemenu 

s KIWI vycestovat. 
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V rámci rozšiřování nabídky sluţeb jsme navázali spolupráci s hlídaným parkovištěm u letiště 
Ruzyně. Svým klientům tak můţeme nabídnout parkování v ceně 350 Kč / den, 800 Kč za 4 dny 
i týden. Navštivte naši stránku www.ckkiwi.cz a zarezervujte si své parkovací místo kliknutím na 

odkaz GOparking mezi našimi partnery. 

 

 

 

VELIKONOČNÍ ZÁJEZDY KIWI  
 Velikonoce v údolí Sály a na Kyffhäuseru (23. – 25. 4.) – Jedinečné památky na Románské cestě v nových 
spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Durynsko, velikonoční poklid a jarní zeleň. Tradiční zájezd pro fajnšmekry do méně 
navštěvovaných míst u našich západních sousedů. Ale POZOR, zbývají poslední místa, takže s přihláškou už neváhejte!!! 

 Hory a jezera Solné komory na Velikonoce (23. – 25. 4.) – Velikonoční cesta do nejklasičtějších turistických míst 
v jarním období, kdy na vrcholcích hor ještě září bílý sníh a louky v údolí se zelenají tou nejšťavnatější barvou. K tomu 
zářivá jezera, útulná městečka a velikonoční pobožnosti. 4.990 Kč 
 Velikonoce pod Hostýnem (23. – 25. 4.) – Kdy jindy navštívit jedno z našich nejvýznamnějších poutních míst než 
v období největších křesťanských svátků? Také slivovice pálená ve Vizovicích k velikonoční pomlázce neodmyslitelně patří. 
Na Valašsku i Slovácku zase právě o Velikonocích ožívají prastaré tradice, takže o zážitky všeho druhu jistě nebude při 
našem zájezdu nouze. Ubytování v horském hotelu v Bílých Karpatech, tři dny za 2.990 Kč. 
 Oslavy Velikonoc ve skanzenech v pražském okolí (23. 4.) – Kouřim a Přerov nad Labem jsou hlavními body 
programu jednodenního výletu pro ty, kdo nechtějí o Velikonocích příliš daleko. Oba skanzeny připravují na Velikonoce 
speciální programy a výstavy. 490 Kč 

                   
Bohužel i letos řádil v našem katalogu tiskařský šotek a jeho nejzávažnější lumpačinou byla změna ceny zájezdu. Cena zájezdu 
Horské železnice ve Švýcarsku II (Furka a Rigi) (2. - 5. 9.) má správně být stejná jako vloni, tj. 6.990 Kč, zatímco v katalogu je 
chybně uvedená cena o 3.000 Kč vyšší. Omlouvám se a věříme, že je to pro vás příjemná zpráva. 
Zároveň opět apelujeme na včasné přihlášení na tento zájezd. Parní železnice Furkabahn má velmi omezený provoz a velmi 
omezený počet jízdenek, proto později přihlášeným již nebudeme moci tento fakultativní výlet garantovat!!! 

I v letošní sezóně si u nás, na rozdíl od mnoha jiných cestovních kanceláří, můžete vybrat, zda si v případě, že cestujete sami, zaplatíte 
příplatek za jednolůžkový pokoj, nebo zda budete raději, když k Vám najdeme druhou osobu na doplnění dvojlůžkového pokoje. Tato 
šance je samozřejmě tím větší, čím více času na přihlášení druhé osoby bude (tj. čím dříve se vy sami na zájezd přihlásíte). 
Stejně tak si u nás bezplatně můžete vybrat své místo v autobuse. Přidělují se podle systému „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, takže 
pokud máte vždy zájem o nějaké konkrétní sedadlo, doporučujeme se hlásit co nejdříve. 
Z praxe máme ověřeno, že ani jeden z výše popsaných postupů není zdaleka běžný všude. 

 
A NA ZÁVĚR PRVNÍHO LETOŠNÍHO ZPRAVODAJE NĚKOLIK NAŠICH TIPŮ NA BLÍŽÍCÍ SE ZÁJEZDY: 

- Metropole Slezska Vratislav (Wroclaw) (30. 4.) – Jednodenní výlet kousek za naši hranici, kde najdeme chloubu Slezska, 
právem zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Kromě ní stihnete i působivé opatství v Trzebnici 
s hrobkou rodu Piastovců. Velmi znalý průvodce s polskými kořeny. 890 Kč. 

- Norimberk a Francké Švýcarsko (30. 4. – 1. 5.) – Norimberk je klasika, k němu si ale v neděli přidáme ještě kulturně-
historicky cenná městečka zasazená do krajiny rozeklaných skal i wagnerovský Bayreuth. Kraj nepříliš vzdálený od naší 
hranice geograficky i kulturně. Víkend za 2.990 Kč, při přihlášení do 13. února vám nabízíme s tímto Zpravodajem slevu 250 
Kč. 

- Švýcarsko známé i neznámé aneb Návrat po 20 letech do Jaunu (6. – 10. 5.) – Jak již bylo avizováno, 
zájezd je pojat trochu jako oslava 20. narozenin KIWI, takže se dočkáte mnoha překvapení i nostalgických 
vzpomínek. Hlavním cílem je ale samozřejmě poznání kouzelného koutu Švýcarska, ve kterém leží onen 
pověstný Jaun, a výpravy do širšího okolí. Pro soutěživé duchy máme otázku – Ve kterém roce se Ferienheim 
Gastlosen v Jaunu objevil na obálce našeho barevného katalogu? Pokud odpověď znáte, získáte na tento 
zájezd slevu 12 % (platí pro prvních 5 správných odpovědí, nebo do 13. února)!!! 

- Do měst německé hansy (2. – 5. 6.) – Čtyři dny na německém severu ve městech se slavnou historií a památkami svědčícími 
o obrovském bohatství hansovního obchodního spolku. Budete mít možnost absolvovat okružní plavbu rozsáhlým 
hamburským přístavem nebo si prohlédnout čtvrť červených luceren St. Pauli tamtéž. Po celý únor vám na zájezd nabízíme 
slevu 5 %. 

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. 

Těm z vás, kteří neholdují zimním radovánkám, doporučujeme zalézt si s horkým čajem a knížkou (pokud možno turistickým 
průvodcem) za pec a přejeme jim krásný zbytek zimy. Vám, kteří vyrážíte na hory, potom přejeme příjemnou lyžovačku a 
spoustu prašanu. Na všechny bez rozdílu se těšíme u nás v prodejně. 
                                                                                                                               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. 


