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ZPRAVODAJ č. 3 / 2013    

(VYCHÁZÍ 30. 7. 2013) 

 
 

 

Vážení zákazníci, milí příznivci Kiwi, 

 
prázdniny jsou v poločase a mnohé z vás to z letních bytů, chat u vody a chalup na horách 

pomalu zase začíná táhnout dál a hledáte inspiraci pro další cesty. I proto přinášíme malé 
shrnutí naší nabídky pro následující dny a týdny: 
 

 

AŽ DO KONCE PRÁZDNIN (31. SRPNA) JE PRODEJNA OTEVŘENA POUZE V PONDĚLÍ A 

ČTVRTEK 9.00 – 13.00 a 13.30 – 18.00 H 
MIMO TYTO DNY PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY A VYŘIZUJEME DOTAZY TELEFONICKY A 

ELEKTRONICKY. 

 

 
MALEBNÉ SLOVENSKO Z VRÁTNÉ DOLINY (10. – 16. 8.) 

- Jedné dámě a jednomu pánovi nabízíme slevu 1.000 Kč na doplnění 

dvojlůžkového pokoje + Vaše obvyklé věrnostní slevy!!! 

- Vedle těchto dvou zbývají už pouze dvě místa ve dvojlůžkovém pokoji. 

Pestrý program na západním Slovensku v širším okolí Malé Fatry s poznáváním historických 

památek, přírodních krás, ale i časem na koupání. Ubytování po celou dobu na jednom místě v 

***hotelu v Terchové s polopenzí. Průvodkyně R. Kráslová, řidič p. Čoudek.  

 

 

BALT VÝCHODNĚ OD ŠTĚTÍNA A VELKOPOLSKO (26. – 31. 8.) 

- Jednomu pánovi nabízíme slevu 500 Kč na doplnění dvojlůžkového pokoje + 

obvyklé věrnostní slevy. 

Zájezd z cyklu cest pro fajnšmekry, který vás zavede na severozápadní baltské pobřeží a do 

kolébky polského státu. Na programu zajímavé a méně navštěvované cíle – kromě historických 

památek (kláštery, zámky, hrady, města) také unikátní přírodní partie (pláže, útesy, duny, 

jezera, několik národních parků). Letos zájezd průvodcuje M. Ludvík, řidič p. Vávra.  

 

 

KRYM A UKRAJINSKÁ MOZAIKA (10. – 22. 9.) 

- Jedné dámě nabízíme slevu 750 Kč na doplnění dvojlůžkového pokoje + Vaše 

obvyklé věrnostní slevy!!! 

Cesta daleko na východ od našich hranic, přes Polsko na Ukrajinu až na autonomní Krym. Po 

zemi, ale bez nočních přejezdů a s poznávacím programem po celé trase. Uděláte si tak dobrý 

přehled o různorodosti obrovské země, o její bohaté historii, která zde zanechala množství 

památek, ale i o komplikované současnosti a soužití různých národů. Protáhnete si léto ve 

slunném regionu, kde budou možnosti i na koupání v Černém moři. Pohodlí při cestě zajistí i 

polopenze. Průvodce M. Ludvík, řidič p. Vávra, je třeba se hlásit včas. 
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ZAJÍMAVÉ OSTRAVSKO (13. – 15. 9.) 

Vloni byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena atraktivní Dolní oblast Vítkovice s možností 

návštěvy vysoké pece, na české poměry neobvykle interaktivně je pojaté technické muzeum 

v budově energetické ústředny – areál je zapsán na seznam evropského kulturního dědictví a 

projekt jeho regenerace obdržel řadu ocenění. Kromě této unikátní památky vás ale 

samozřejmě čekají i další zajímavosti – u důlní a průmyslové historie, s níž je region 

neodmyslitelně spjat, zůstaneme při návštěvě nejstaršího dolu v Landek Parku, důkladně si 

prohlédneme historickou Ostravu, ale také Karvinou, socialistický Havířov, pěkně položené 

dvojměstí Frýdek-Místek, kromě toho také Příbor či Starou Ves nad Ondřejnicí. Ubytování 

v Ostravě, průvodce J. Martinec (CzechTourism). Při přihlášení do 16. srpna 450 Kč sleva.

  

PORÝNÍ A ÚDOLÍ MOSELY (26. – 29. 9.) 

Trasa, která nepotřebuje představovat, ačkoliv ji každý rok mírně obměňujeme a upravujeme. 

Jako vždy se ale jede v termínu státního svátku (ač letos připadá na sobotu) a tedy době 

dozrávajícího vína a obvykle stabilního pěkného počasí. Program nabízíme čtyřdenní se třemi 

noclehy po trase (hotely Ibis Budget), nemusíte se tedy bát nočních přejezdů autobusem. 

Zájemci se mohou projet lodí po romantickém úseku Rýna, jiní třeba dají přednost ochutnávce 

ryzlinku a další určitě naláká nepřeberné množství historických památek včetně perel jako 

Cáchy, Trevír nebo Mohuč. Průvodkyně M. Gášková, řidič p. Čoudek. Jedna dáma a jeden pán 

sleva na doplnění dvojlůžkového pokoje 500 Kč. 

 

JEDNODENNÍ VÝLETY: 

Šumava a Pošumaví se dvěma rozhlednami (10. 8.) – rozhledny na Javorníku a 

Svatoboru, kouzelné horské obce Kvilda a Horská Kvilda, městečka Kašperské Hory a Sušice a 

naučná stezka po Jezerní slati. Šumava o prázdninách je oprávněně jednou 

z nejvyhledávanějších destinací. 

Děčínsko a Tiské stěny (24. 8.) – Pěkně rekonstruovaný zámek a zámecké zahrady v Děčíně 

patří jistě k perlám severních Čech. Vašemu oku zalahodí výhled z Děčínského Sněžníku a poté 

se můžete vydat do bludiště romantického skalního města Tiských stěn, které si co do krásy 

nezadají s Prachovskými, ale návštěvníků je zde podstatně méně. 

Mezi Lužnicí a Vltavou (7. 9.) – historické a kulturní památky zpestří i návštěva jaderné 

elektrárny Temelín 

Zámky v Horních Francích (21. 9.) – Weissenstein, Seehof, Wiesentfels a Spanspareil 

Novinky v Posázaví (28. 9.) – kraj se opravdu snaží přilákat turisty, a tak otevírá brány dříve 

nepřístupných zámků (Zruč), staví rozhledny (Bohdaneč), rekonstruuje dříve zchátralé budovy 

(Ostrov) a zatraktivňuje muzea (Tasice, Světlá i Haškova Lipnice) 

Kladský výběžek (28. 9.) – nahlédnutí k polským sousedům – historické jádro Kladska, jedno 

z nejslavnějších poutních míst ve Vambeřicích, skalnatá Hejšovina a minerální lázně Kudowa 

Zdrój 

Při současném přihlášení na dva z výše zmíněných zájezdů získáte na každý z nich  

10 % slevu, při současném přihlášení na tři dokonce slevu 12 % na každý. 

 

Budeme se těšit na setkání na některém z letních či raně podzimních zájezdů. Přejeme Vám 
krásné slunné dny, 
                                                                          Vaše Kiwi 
 

 

Všechny slevy a výhody publikované v tomto Zpravodaji jsou určené čtenářům Zpravodaje a 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. 


