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ZPRAVODAJ č.6 / 2008    
(VYCHÁZÍ 8.10.2008) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
v Kiwi se již pilně pracuje na katalogu zájezdů pro rok 2009, ale stále ještě zbývá i řada zajímavých cest v roce 
letošním. Zájezdy podzimní, daleké cesty pryč z listopadových plískanic i sváteční výlety za adventní atmosférou u 
nás i v okolních zemích. Vybírejte z naší letošní nabídky a využijte slev, které Vám nabízíme v novém Zpravodaji. 

 
 
 
 
 
 
Využijte rakouského státního svátku 26.října, kdy má řada muzeí volný vstup nebo nabízí výrazné slevy a státní instituce 
mají dny otevřených dveří, a vyrazte s námi do VÍDNĚ A JEJÍHO OKOLÍ (24.-26.10.). Vedle dunajské metropole 
navštívíte např.Moravské pole, kde nalezl svou smrt král železný a zlatý Přemysl Otakar II., starobylý cisterciácký 
klášter Heiligenkreuz či zámky v rozlehlém areálu parku Laxenburg. Vaší pozornosti bychom také doporučili jedinečnou 
souhrnnou výstavu Vincenta van Gogha ve vídeňské Albertině, která rozhodně stojí za návštěvu. Při větším zájmu 
zajistíme lístky předem. Při přihlášení do 13.října s tímto Zpravodajem získáte slevu 490 Kč. 

 

PODZIMNÍ NABÍDKA 

• Hrady a zámky Saska; Údolím Ohře 11.10. – last minute sleva 20 % 
• Slezské hrady a městečka pod Krkonošemi 18.10. – zajímavosti blízko hranice, krásné barvy podzimu; sleva 75 Kč 
• Romantickou cestou od Nordlingenu po Würzburg 18.-19.10. – překrásné hrady, zámky a města Bavorska, 10% sleva  
• Český Krumlov – perla jižních Čech 25.10. – včetně návštěvy Kájova; sleva 85 Kč 
• Plzeň 9.11. – skvělé památky (synagoga), návštěva pivovaru; sleva 55 Kč při přihlášení do 20.10. 
• Berlín známý i neznámý 15.-16.11. – neustále se měnící německé velkoměsto 

 

Stále ještě nabízíme volná místa na KUBU (20.11.-1.12., při prodloužení do 5.12.) a upozorňujeme, že tento zájezd nebudeme 
v nejbližší době opakovat. A než se tam třeba jednou vrátíme, bude mít Kuba již zcela jiný charakter a ztratí trochu ze 

svého exotického kouzla. Nabízíme program kombinující poznávání nezajímavějších přírodních partií, historických památek a 
turistických atrakcí s odpočinkem na karibských plážích. Zatím všichni účastníci se rozhodli i pro prodloužení o pobyt na 
světoznámé pláži Varadero v ***hotelu all inclusive za pouhých 3.800 Kč. Dlouho neváhejte, nebudou letenky! Mimořádná 

sleva pro ženu na doplnění dvoulůžkového pokoje 3.000 Kč!!! 
 
ADVENTNÍ ZÁJEZDY – na všechny níže uvedené zájezdy Vám při přihlášení do 19.10. nabízíme 8% slevu. 

• Straubing a Altötting 29.11. 
• Míšeň a Drážďany 6.12. 
• Advent ve Steyru a Steinbachu 6.12. 
• Advent ve Vídni 6.12. a 6.-7.12. 
• Bayreuth a kraj pod Smrčinami 13.12. 
• Advent v Solné komoře 13.12. 
• Advent v metropoli Slezska Wroclawi 13.12. 
• Adventní Stuttgart a Norimberk 13.-14.12. – NÁŠ TIP 
• Rothenburg o Vánocích 20.12. 
• Třebechovický betlém a adventní Pardubice 20.12. 
 

Poslední možnost je také přihlásit se na zájezd na NOVÝ ZÉLAND (6.-23.11.) a odjet do končícího zeleného jara. 

 
Krásný barevný podzim a pohodu doma i na výletech 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. 

TIP MĚSÍCE ŘÍJNA: 


