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ZPRAVODAJ č. 2 / 2013    

(VYCHÁZÍ 5. 4. 2013) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

 

výprava do Brazílie, která byla naším prvním letošním cílem, se vrátila v pořádku a plná dojmů 

z ohromné, pestré a rychle se rozvíjející země; absolvovali jsme také cestu sněhem do Litomyšle a 

Poličky, navštívili Drážďany a vyslali autobusy na tři velikonoční cesty. Na Moravském Slovácku se sice 
tak úplně nepodařilo přivítat příchod jara , ale nikomu to náladu nepokazilo. Sezóna 2013 se zkrátka 

rozběhla na plné obrátky. 

Věříme, že už brzy konečně vykoukne sluníčko a že Vás vytáhne na cesty za poznáním – za 

humna, k sousedům, do širší Evropy i do dálek největších. A doufáme, že inspiraci naleznete i v tomto 

Zpravodaji. 

 
 

PRO VELKÝ ZÁJEM ZAŘAZUJEME NOVÝ TERMÍN FAJNŠMEKROVSKÉHO ZÁJEZDU DO APULIE A BASILICATY, A TO VE DNECH 
              19. – 27. ŘÍJNA. DOPORUČUJEME VÁM SE PŘIHLÁSIT CO NEJDŘÍVE, ABYSTE MĚLI SVÉ MÍSTO JISTÉ!! 

 
       

     
        Libodřice (Bauerova vila)                 hrad Książ                            Karlskirche - Wien                           Weltenburg 
                  1340-03                                   1330-01                                     1315-01                                      1316-04 

 

 

 

 

Jarní víkendový zájezd do VÍDNĚ (20. – 21. 4.) Vás určitě jemně probere ze zimního turistického spánku a navnadí na 

další cesty. Rakouská metropole na Dunaji má vždy příjemnou domáckou atmosféru, ale zároveň nabízí památky a zejména 

kulturní vyžití světové úrovně. Může Vás zaujmout výstava kreseb holandských mistrů (Bosch, Bruegel, Rubens, 

Rembrandt) v Albertině nebo třeba Hundertwasser a Japonsko v Dolním Belvederu. Zásadní událostí je také 

znovuotevření Kunstkammer, o němž jsme psali v minulém Zpravodaji – samozřejmě Vám můžeme zajistit vstupenky. 

Ubytování v blízkosti Prateru Vám umožňuje individuální noční toulky městem. Pokud nám na zájezd přivedete nového 

zákazníka, obdržíte slevu 15 % a oba dva dostanete snídaně zdarma. 

 

DOPRODEJ POSLEDNÍCH MÍST: 

 Poslední 2 volná místa nabízíme na zájezd Jaro v Provence plné květů a umění 
(1. – 8. 5.) do kouzelného kraje levandule, historických památek, pěkných pláží, 
stínů platanů, pod nimiž hrají pánové pétanque, vůní parfémů i barev inspirujících 
po staletí malíře a umělce všeho druhu. Důkladné poznání jednoho 
z nejpůsobivějších regionů Evropy s průvodkyní paní Beranovou. Doprodejová 
sleva 700 Kč. 

 1 volné místo do jednolůžkového pokoje máme na zájezd Skotsko letecky a komorně (14. – 23. 6.) – lety 
prověřená a upravovaná trasa po nejkrásnějších přírodních partiích a nejzajímavějších zákoutí drsné země 
s hrdými obyvateli. Ubytování v malých útulných hotýlcích s poctivou snídaní, malá skupina zaručující 
flexibilitu a komorní prostředí. Nabízíme slevu 1.200 Kč z příplatku za jednolůžkový pokoj. 

 Několik volných míst nám zbývá na zájezd Střední Nizozemsko pro fajnšmekry  
(1. – 5. 5.), cestu po městečkách na kanálech, pyšných zámcích, muzeích se 
vzácnými sbírkami, skvostech moderní architektury, krajině s větrnými mlýny i 
národním parku, ve kterém je k vidění příroda, kterou ještě nestačil přetvořit člověk 
– což je v Nizozemsku obzvláště vzácné. Na trase např. skvostný zámek Het Loo, 
vzácná sbírka van Gogha a dalších mistrů v muzeu Kröller-Müller, pyramida u obce 
Austerlitz, moderní budovy v Lelystadu a Eindhovenu, IJselmeer, Rembrandtův 
rodný Leiden. Jako vždy průvodce ing. Ludvík a řidič p. Čoudek. Jeden muž a jedna žena na doplnění 
dvojlůžkového pokoje sleva 1.500 Kč. 

TIP MĚSÍCE DUBNA: 
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Právě teď je také nejlepší doba pro plánování letní dovolené. Pokud máte mezi našimi společnými cestami ještě nějaký 

volný čas a rádi byste vyrazili sami, zkuste se na nás obrátit s poptávkou po zajištění ubytování, pojištění, vstupenek, víz 

či dalších služeb – ve stálé nabídce máme výborné ubytovací kapacity (zejména v Rakousku, Itálii, Švýcarsku), jsme ale 

schopni Vám v krátkém čase vytvořit nabídku přímo na míru a dá se s trochou nadsázky říci, že kdekoliv (i když uznáváme, 

že např. ve Středoafrické republice jsme ještě kontakty nenavázali, nicméně bychom to jistě zvládli ). Zkuste a uvidíte, 

nabídky jsou nezávazné. 

 

Do září daleko, řeklo by se. Jenže při organizaci zájezdů to tak úplně neplatí. Obzvlášť, když jedete do míst, kde je 
komunikace ještě stále poněkud složitější. Proto přivítáme, pokud se na zájezd Krym a ukrajinská mozaika (10. – 
22. 9.) přihlásíte v nejbližší době, protože přihlášky se určitě budou uzavírat dříve, než je obvyklé u cest po 
Evropské unii. Tato velká cesta na východ, jejímž hlavním cílem je ukrajinská autonomní republika Krym, se 
bezpochyby bude realizovat a zbývá kolem 15 volných míst. Uvidíte, jak různorodou zemí rozlehlá Ukrajina je – od 
haličského Lvova přes zemědělské Podolí a Dněpr až na původně tatarský a dnes převážně ruský poloostrov Krym 
a zpět přes řídce obydlenou Čerkaskou oblast, metropoli Kyjev, Polesí a Volyň. Překonáte spoustu kilometrů, ale 
každou noc strávíte v hotelu v pokojích s příslušenstvím, pohodlí zajišťuje i polopenze. Na Krymu strávíte šest dní, 
což umožňuje opravdu důkladné poznání a zažití tohoto kouzelného koutu Černomoří, kde v pěkném přírodním 
prostředí najdete památky na antický starověk, tatarský chanát, židovské osídlení, ruská carská sídla, Jaltskou 
konferenci, sovětskou éru i složitou současnost. Budete se moci vykoupat v Černém moři i ochutnat místní 
kuchyni. Průvodce ing. Ludvík, Mercedes pana Vávry. Jeden muž na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 500 Kč. 

 

          
    památník černobylské tragédie             Rynok ve Lvově                           pobřeží Krymu             chrám sv. Michae la (Kyjev) 

                  (Vinnica) 

 

S rozjezdem nové sezóny Vás opět vyzýváme k zasílání fotek do naší FOTOSOUTĚŽE. Pochlubte se svými 

nejlepšími úlovky, které budou zveřejněny na našich webových stránkách a na Facebooku. Hraje se o slevy na 

zájezdy nebo dokonce cesty zdarma! 

 

RAKOUSKÝ TÝDEN 8. – 12. DUBNA 
„Prožít letní dovolenou v Rakousku znamená zažít mnoho chvil naplněných štěstím, které budou ještě dlouho doznívat. V Rakousku, zemi 
s neuvěřitelnými přírodními krásami od Alp přes Dunaj až po Panonskou nížinu, člověk najde vnitřní klid a vyváženost, načerpá novou 
energii. Rakousko je zároveň zemí s velmi dlouhou hostitelskou tradicí i jedním z největších světových kulturních center. Na své si zde 
proto přijdou i milovníci kultury a kulinářských požitků. Přijeďte a prožijte uprostřed nádherné přírody rakouského léta své okamžiky 
štěstí!“ – rakouská turistická centrála na www.austria.info 

Pouze v druhém dubnovém týdnu nabízíme následující slevy na naše jarní a letní zájezdy do Rakouska (platí pro 
nově uzavírané přihlášky): 
Jarní víkendová Vídeň (20. – 21. 4.) – 10 % 

Solná komora a Salcburk (11. – 12. 5.) – 12 % 
Wachau a plavba lodí po Dunaji (8. 6.) – 100 Kč 
Korutany s kartou II. (2. – 7. 7.) – 8 % 

Pěší turistika ve Východních Tyrolech – 7 % 
Zillertalské Alpy s kartou – 10 % 
 

Závěrem stručně připomínáme a doporučujeme Vaší pozornosti zájezd Návrat na německý Balt a k Meklenburským jezerům 
(13. – 16. 6.) do klasických míst letních rekreací v NDR, která se ovšem nemálo změnila. Čekají Vás hansovní města, baltská 
přímořská letoviska a lázně, pobřeží, ostrov Rujána i rozsáhlé jezerní plochy v Meklenbursku. Plné čtyři dny poznávání za 
5.990 Kč. 

Děkujeme za dosavadní přízeň, věříme, že jste ve Zpravodaji nalezli cestovtelskou inspiraci, a 

těšíme se na Vaši návštěvu kanceláře nebo webové stránky www.ckkiwi.cz a na shledanou na 

některém z našich zájezdů. 

                                                                                              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. 

http://www.ckkiwi.cz/

