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ZPRAVODAJ č. 4 / 2011    

(VYCHÁZÍ 13. 5. 2011) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

v květnu KIWI oslavila své 20. narozeniny, a to stylově – tam, kde celý náš příběh začal, tedy ve 
švýcarském Jaunu, a přesně v termínu, kdy tuto cestu v roce 1991 absolvovala první Karosa v našich barvách. 
Účastníci zájezdu zažili několik překvapení, vzpomínalo se, plánovalo, bilancovalo, slavilo a samozřejmě také 
poznávalo. Program byl bohatý, sluníčko hřálo a oslavy tak byly milým završením uplynulých dvaceti let. 
Přejeme tímto cestovní kanceláři mnoho zdraví a spokojených klientů i do další dvacítky. 

 

 

 

 
 

V rámci oslav našich kulatin bychom Vám rádi nabídli super zvýhodněnou cenu na zájezd, který také 

jezdíme již pěknou řádku let a který vede do kouzelného koutu Německa – na KRÁLOVSKÉ ZÁMKY 

LUDVÍKA BAVORSKÉHO (27. – 29. 5.). Samozřejmě navštívíte Velkou trojku zámků 

Neuschwanstein, Herrenchiemsee a Linderhof, kromě toho ale i další náladová místa jako např. jezero 

Königssee, město pod vrcholky Berchtesgaden, monumentální klášter Ettal či příjemný rakouský 

Kufstein, který jistě často míjíte při svých cestách po rakouských dálnicích. Pěkné ubytování 

v penzionu s polopenzí v rakouském Rattenbergu, BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ. V rámci oslav našich 

dvacetin Vám nabízíme SLEVU 15 %!!! Takže místo 4.690 Kč v květnu zaplatíte pouze 3.990 Kč. 

 

PRÁZDNINOVÉ ZÁJEZDY KIWI: 

 Korutany s kartou (4. – 9. 7.) – zájezd přes červencové svátky, díky čemuž využijete pouze tři dny 
dovolené, míří do nejjižnější části Rakouska. Spolková země Korutany je známá bohatstvím teplých 
jezer, které jsou v létě příjemné ke koupání, a také množstvím hradů (např. majestátní hrad 
Hochosterwitz patří k největším v celé Evropě) a dalších historických památek (gotický kostel Maria Saal, 
dóm v Gurku, Dračí kašna v metropoli Klagenfurtu aj.). Při tomto zájezdu si do sytosti užijete obojího – 
ubytováni jsme v blízkosti jezera Ossiacher See, takže večer se budete moci svlažit v jeho vodách, a přes 
den Vás zaměstná nabitý program zahrnující jak přírodu, tak kulturní pamětihodnosti. Korutanská karta, 
která je v ceně zájezdu, Vám zpřístupní lanovky, lodi i památky, takže peníze, které si s sebou vezmete, 
budete moci utrácet pouze za kafíčka, piva, suvenýry či lokální delikatesy. Cena 8.990 Kč je za 6 dní 
zážitků více než příjemná. Volná místa ještě jsou. 

 Turistika v Alpách na jih od Salcburku (Pongau) (16. - 23. 7.) – tradiční týdenní zájezd 
s horskou turistikou a s oblíbenou průvodkyní ing. Jotovovou tentokrát vede do 
oblasti jižního Salcburska. Vaší základnou bude hotel ve sportovním centru 
Bischofshofen, kde si budete pochutnávat na bohatých snídaních a pro záruku 
pohodlí si můžete objednat i večeře. Každý den výlet do jiné horské skupiny, 
náročnost přizpůsobená fyzické zdatnosti jednotlivých účastníků. Pokud se vám na 
výlet chtít nebude, můžete lenošit na balkóně nebo degustovat speciality 
v hotelové restauraci. Ze základní ceny 9.990 Kč Vám nabízíme 10 % slevu, pokud 

se stihnete přihlásit do konce května. 

 Památky a příroda v samém centru Slovenska (30. 7. – 5. 8.) – zájezd k našim nejbližším sousedům 
přímo nabitý kulturními a přírodními highlighty. Svoje si tu najde opravdu každý – od turistů, kteří se rádi 
projdou po hřebeni Nízkých Tater či soutěskami Slovenského ráje, přes romantiky vyhledávajícími klid 
v dřevěných kostelících Slovenského Rudohoří a rádi se svezou lesní železničkou, až po městské živly, 
kteří si užijí historických památek v Banské Bystrici či Kremnici. Podívejte se na program v katalogu na s. 
21 nebo na naše webové stránky a uvidíte sami, že jednotvárností ani nudou rozhodně trpět 
nebudete. Ubytování po celou dobu na jednom místě v lázeňském Sliači s polopenzí. Z ceny 7.990 
Kč sleva 5 % pro jednotlivce, 7 % pro každého přihlášeného ve dvojici do dvojlůžkového pokoje. 

 Nejkrásnější túry v tyrolských Alpách (7. – 14. 8.) – Uvolnilo se jedno místo!!! Dámě nabízíme 
slevu 1.000 Kč na doplnění dvojlůžkového pokoje, pán se může přihlásit do jednolůžkového pokoje 
bez příplatku. 

 Horské železnice ve Švýcarsku I. (Bernina) (26. – 29. 8.) – Po léta oblíbený zájezd za 
velehorskými panoramaty, odvážně řešenými železnicemi (zatočený viadukt v Brusiu najdete ve 
většině publikací o Švýcarsku), úpravnými městy (St. Gallen, Arosa, Chur, Sv. Mořic), zajímavými 
zákoutími (soutěska Via Mala, engadinské údolí), ale třeba i švýcarskými sýry, víny či čokoládou. 
Ubytování v hotelu v Churu se snídaní a možností večeře, 6.990 Kč. 

 Jednodenní zájezdy po Česku: Zámek Sychrov a rozhledny Jizerských hor (6. 8.), Do kraje nejmenšího 
města v Česku (27. 8.)  

TIP MĚSÍCE KVĚTNA: 
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K narozeninám jsme sami sobě také udělali radost a věnovali jsme si malý dárek – slušivá trička. 

Protože se občas po takovémto druhu suvenýru ptáte, máme je nyní k dispozici v prodejně i pro Vás! 

Dámská trička jsou vyrobená v barvách zelené jablko, červené a světle modré (velikosti S, M a L), 

pánská v lahvově zelené a světle modré (velikosti M, L a XL). Pro držitele Zlaté karty a účastníky 

letošního zájezdu do Jaunu nabízíme speciální cenu 100 Kč / kus, pro ostatní je cena 150 Kč / kus. 

Přijďte se podívat do prodejny KIWI a třeba si jedno z triček odnesete! 

  
KIWI DOPORUČUJE:  

 Do měst německé hansy (2. – 5. 6.) – Zájezd, který se s většími či menšími přestávkami a v různých 
obměnách objevuje v katalogu Kiwi také již řadu let, samozřejmě zcela zaslouženě. Jedná se o oblast 
bohatou na historii a s ní spojené památky, o oblast s tradicí obchodu, ve které s úspěchem pokračuje 
dodnes, o oblast zajímavou i z přírodního hlediska. Lákadlem jistě je i celý den strávený v přístavním 
Hamburku. Kromě něj na programu Brémy, Lübeck, Schwerin, Holštýnské Švýcarsko, palác Ludwigslust 
a jiné. Ubytování v hotelu Etap v Lübecku (1x) a Hamburku (2x), možnost snídaně. Z ceny 5.990 Kč Vám 
nabízíme slevu 10 % na zadní místa v autobuse. 

 Skuteční fajnšmekři jistě dokáží ocenit zájezd Po Zemplíně v Maďarsku i na Slovensku (5. – 10. 9.), 
svým charakterem a náplní na českém trhu naprosto jedinečný. Jedná se o komorní zájezd, velmi volně 
navazující na zájezd do Haliče (Zapomenutým krajem Rusínů a Lemků) a zprostředkovávající detailní 
poznání dějin a vlastivědy střední Evropy. Místa z programu (v katalogu na s. 20) pravděpodobně znát 
nebudete, o to lákavější nabídka je. Cestuje se minivanem pro maximálně 7 účastníků, průvodcem je 
Mgr. Petr Ludvík, autor řady knižních průvodců o Slovensku, tedy osoba více než povolaná. Stále jsou 
volná místa. 10.990 Kč. 

 Sever Polska – křižácké hrady i hansovní města (8. – 14. 9.) – Mnozí si možná více či méně 
oprávněně myslí, že Polsko znají z dob dovolených na Baltu nebo u Mazurských jezer. Polsko se ale 
samozřejmě – stejně jako Česko a zřejmě ještě více – za posledních dvacet let výrazně změnilo. Města 
se renovují, ožívají novými restauracemi se zahrádkami, Poláci s rozhledem světoběžníků jsou mnohem 
otevřenější. Krása starobylých památek ovšem zůstává, a tak budete mít možnost obdivovat bronzová 
vrata na katedrále v Hnězdnu, mohutné sídlo velmistra Řádu německých rytířů v Malborku, majestátní 
kostel na Legnickém Poli, křižácký hrad Kwidzyn, výstavné domy na nábřeží Gdaňsku či pravěký 
skanzen v Biskupinu. Program je opravdu bohatý, najdete ho na s. 18 katalogu či na našem webu. Zájezd 
je předznamenáním plánované nové série zájezdů pro fajnšmekry právě do Polska. Průvodcem Vám 
bude pan W. Krajewski, překladatel polského původu, díky němuž se dozvíte i mnohé „zákulisní“ 
informace. 10.990 Kč. Dlouho neváhejte. 

Byť v Kiwi nejsme příznivci trhání cestovatelských rekordů a sbírání „skalpů“ jednotlivých zemí bez 
ohledu na délku a kvalitu času v nich strávených, v rámci dvacetiletého bilancování jsme si také 

spočítali, v kolika nezávislých státech již KIWI byla. Počítali jsme pouze ty země, kde jsme navštívili 
alespoň nějaké zajímavosti, nikoliv tedy místa tranzitní, kde jsme pouze přestupovali v letadle. 

Výsledek nás samotné překvapil.  

CK KIWI VE SVÉ DVACETILETÉ HISTORII NAVŠTÍVILA JIŽ 107 NEZÁVISLÝCH STÁTŮ!!! 

Pokud vše půjde podle plánu, přibude jich v letošním a příštím roce dalších 10 a pak už budou 
přibývat pomaleji. 

 

Na závěr si dovolíme připomenout ještě několik zájezdů s odjezdem v nejbližší době: 
- Bamberk, zámek Seehof a hrad Giechburg 

(21. 5.) 
- Moravský kras (21. - 22. 5.) – 4 místa 
- Krušné hory – východní část (28. 5.) 
- Na horní Svratce (4. 6.) 
- Podbrdí (11. 6.) 

- Wachau a plavba lodí po Dunaji (11. 6.) –  
2 místa 

- Míšeň a Moritzburg (18. 6.) 
- Skvělé hrady v Pošumaví (18. 6.) 
- Do České Kanady úzkokolejnou železnicí 

(25. 6.) 

Dnešní Zpravodaj byl tak trochu výroční, vázající se k 20. narozeninám KIWI, které letos slavíme. Nejlepší 
vizitkou naší práce jsou vracející se klienti – k dnešnímu dni registrujeme již 408 členů KIWI klubu, tedy těch 
zákazníků, kteří s námi již absolvovali více než 10 zájezdů v ceně nad 2.000 Kč. A věříme, že i v příštích 20 

letech budou přibývat. 
Děkujeme za přízeň a přejeme krásné cesty (nejen) na rozkvětlém jaře. 

                                                                                                                               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. 


