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ZPRAVODAJ č.2 / 2009    
(VYCHÁZÍ 27.4.2009) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
turistická sezóna je už v plném proudu, v přírodě se usadilo jaro a láká na výlety i ty, kteří třeba přes zimu raději 
sedí za tou pověstnou pecí. A tak se i KIWI připomíná se svou pestrou paletou návrhů a tipů, kam zase vyrazit. 
Věříme, že zlákáme nejen ty nejvěrnější, ale i vítané nováčky. 
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

• Sardinie komorní 9.-16.6. – VYPRODÁNO 
• Historickým Pruskem18.-23.7. – 4 místa 
• Wachau a plavba lodí po Dunaji 23.5. – 6 míst 
• Horské železnice ve Švýcarsku 4.-7.9. – 8 míst 

• Skotsko pro fajnšmekry 19.-28.6. – 8 míst 
• Jižní Alpy (NP Mercantour) 4.-13.7. 
• Královské zámky Ludvíka Bavorského 15.-17.5. 

 
 
 
 
 
 
Známé i neznámé krásy severní Itálie (29.4.-3.5.) za skvělou cenu 6.990 Kč, zahrnující hotelové ubytování i 
s polopenzí! Poslední možnost se přihlásit na trasu zahrnující skutečně pestrou škálu cílů od světově proslulé Verony 
s Juliiným balkónem a Padovy s Giottovou kaplí až po vinařské městečko Soave, klenot dobře známý Italům, méně už 
zahraničním návštěvníkům, či romantické Treviso. LAST MINUTE sleva pro čtenáře Zpravodaje 990 Kč!!!! 

 

KAM NA KVĚTNOVÉ SVÁTKY 

• První máj, lásky čas a svátek práce, můžete s Kiwi strávit na zájezdu do severní Itálie  (viz výše), anebo hezky doma a 
hned následující den s námi vyrazit na Šumavu od Rožmberka po Volyni (2.- 3. 5.) . Ať už dáte přednost procházce 
lesem, přesněji řečeno Boubínským pralesem, anebo návštěvě jedinečné církevní památky kláštera ve Vyšším Brodě, 
zcela jistě si na poklidné Šumavě najdete to svoje. S hotelovým ubytováním na Kubově Huti s polopenzí a tudíž veškerým 
komfortem. Z ceny 1.990 Kč dostanete při přihlášení do 29. 4. 6 % slevu. A když se přihlásíte v páru, má každý z vás 
nárok na májovou slevu 250 Kč! 

 
• Širší nabídku pro Vás máme na 8. květen, Den vítězství: 

- doslova poslední možnost ještě je přihlásit se na letecký zájezd do Milána a Turína 8. – 10. 5. Lombardie dýchá jarem, 
milánské butiky jsou po jarním úklidu naleštěné a vlaky do Turína si zvykají na nový jízdní řád. Vy budete ubytovaní přímo 
v centru města a můžete si tak třeba po libosti užít i noční život, ať už operu v La Scale nebo rockový koncert v nočním 
klubu. Severní Itálie zkrátka žije a vy si tam můžete na prodloužený víkend odskočit. 8.990 Kč. JEDINEČNÁ AKCE: Pro 
jednu osobu v jednolůžkovém pokoji nabízíme slevu 3.200 Kč! 
- neméně lákavou nabídkou je návštěva Paříže a Štrasburku 6. – 11. 5. , určená pro ty, kteří před letadlem dají přednost 
přesunu po zemi a rádi se cestou kochají krajinou. Vedle známých pamětihodností metropole na Seině Vás čeká i alsaský 
a evropanský Štrasburk či katedrála v Remeši. Ubytování na metru v Paříži. Ze 7.880 Kč sleva 8 % nebo využijte nabídky 
2+1, kdy se dvěma platícími osobami cestuje jedna ZDARMA. 
- v naší nabídce nesmí samozřejmě chybět ani Německo, tentokrát zastoupené výletem do idylického Bavorska, do 
Mnichova a okolí 8. – 9. 5.  Můžete s naším průvodcem chodit po památkách nebo si můžete sednout na zahrádku na 
pivo a pozorovat víkendové velkoměsto. A druhý den vás pak čeká půvabné okolí s věncem Alp na obzoru – Starnberské 
jezero, Sissin zámek Posenhofen a celý zámecký komplex v Schleissheimu. Pro muže na doplnění pokoje sleva 500 Kč, 
pro ostatní zpravodajová sleva 300 Kč. 
- naším nejdoporučovanějším tipem je zájezd na Jižní Slovensko a do ma ďarského pomezí 6. – 10. 5. , zájezd, jehož 
realizace je letos jistá a v budoucnu se pravděpodobně již nikdy nebude opakovat. Čekají Vás nejen známější (ale rychle 
se měnící) místa jako Banská Bystrica, lázně Dudince či maďarský Eger, ale také rázovité vesnice Muránské planiny, 
přísně chráněný Dobročský prales nebo třeba zapadlé kostelíky v dědinách Slovenského krasu. Hotelové ubytování na 
dvou místech a pět dní nabitého programu. 5.990 Kč v zemi, kde platí euro. A od nás návdavkem dostanete s tímto 
Zpravodajem ještě 500 Kč slevu!!! 

 

Jako každoročně, i letos se Kiwi chystá do své pravlasti, na NOVÝ ZÉLAND (11. – 28. 11.). Na naší polokouli sotva začíná 
jaro a my už vám připomínáme zamračený a uplakaný listopad - je ovšem třeba se hlásit už teď, protože cena 
letenek se s blížícím se odletem zvyšuje a listopad je u protinožců dobou startující turistické sezóny. Rádi 
zodpovíme veškeré Vaše dotazy před cestou na druhý konec světa a ještě raději Vás tam vezmeme.  Máte-li 
zájem, nahlaste se nám prosím v Kiwi byť i jen s minimální zálohou, abychom pro Vás pomalu mohli začít vše 

připravovat. 

 

TIP MĚSÍCE DUBNA: 



KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, fax 222 232 341, rezervace@ckkiwi.cz 
 

Slevy na doplnění dvojlůžkových pokojů:  
• Jižní Slovensko – pro muže  550,- Kč  
• Mnichov a okolí – pro muže 500,- Kč 
• Broumovsko – pro muže a pro ženu 250 Kč 

• Skotsko pro fajnšmekry – pro ženu 1.000 Kč!! 
• Jižní Alpy (NP Mercantour) – pro ženu 790 Kč 
• Francie v době vinobraní – pro muže 450 Kč

 
DALŠÍ TIPY NA ZÁJEZDY: 

� Všem fajnšmekrům a nejen jim připomínáme zájezd do Skotska na přelomu května a června (25.5. – 3.6.). Zbývají 
poslední místa. 

� Ti, kteří se již přihlásit nestačí anebo dávají přednost luxusnější variantě zájezdu s malým počtem účastníků, 
leteckou dopravou a ubytováním v malých penzionech se snídaní, mají příležitost se přihlásit na komorní 
zájezd do Skotska a na ostrov Skye (19.-28. 6.). Pronajatým minivanem se dostanete na silničky, po nichž 
byste velkým autobusem neprojeli a v malém počtu spolucestujících máte jedinečnou šanci bližšího kontaktu 
s místními přátelskými lidmi. Pojedete tak prakticky na soukromou dovolenou, aniž byste se museli o cokoliv 
starat. A jako bonus Vás ujišťujeme, že při současném kurzu libry je ve Skotsku levněji než u nás. 

� V červnu Vás také zveme na unikátní zájezd Velký balkánský okruh II. (8.-18. 6.), který jistě ocení nejen účastníci 
jeho prvního dílu před třemi lety. Za necelé dva týdny projedete osm zemí (včetně tranzitu) a v Rumunsku, Bulharsku, 
Kosovu a Srbsku vás čekají prohlídky pestré palety turistických zajímavostí přírodního i kulturně-historického 
charakteru. Množství památek UNESCO. Jako vždy na Balkáně můžete čekat i dobré jídlo a pití a pohostinné lidi. Zájezd 
se určitě nebude opakovat, takže máte-li zájem, je nejvyšší čas se přihlásit. 

 

   
 
 
LETNÍ POKUŠENÍ: 

• Krátce před školními prázdninami Vám doporučujeme pohodový zájezd TO NEJHEZČÍ Z DOLOMITŮ (20. – 27. 6.), určený 
těm, kteří mají rádi hory, ať už „na dotyk“ nebo „na pohled.“ Nabízí nenáročné horské výlety s využitím sítí lanovek, 
ale i možnost dlouhých túr pro zdatnější turisty, kulturní zajímavosti severní Itálie (San Candido, Bruneck, Novacella, 
Brixen) i příležitost k lenošení, když se Vám zrovna nikam nebude chtít a rádi zůstanete na balkóně svého apartmánu 
v údolí Badia. Ideální dovolená před příjezdem prázdninových rekreantů. 8.990 Kč, při přihlášení do 5. 5. s tímto 
Zpravodajem sleva 7 %. 

• Velmi dobře se plní zájezd PĚT DNÍ V KORUTANECH S KARTOU (4. – 8. 8.), na němž za skvělou cenu 7.990 Kč poznáte 
nejjižnější rakouskou zemi s jejími památkami i horskou krajinou. Krásné ubytování v penzionu u Ossiachersee, 
polopenze, veškeré vstupy, lanovky i projížďky lodí do programu jsou již zahrnuté v ceně, takže eura budete moct 
utrácet jen za kávičku s jedinečným panoramatem či pohlednice pro své blízké. Pohodových plných pět dní v Rakousku 
nabízí prázdniny jak mají být. 

• Už jen několik málo míst zbývá na zájezd s pěší turistikou JIŽNÍ ALPY (NP MERCANTOUR) (4. – 13. 7.), nabízející výlety 
nejrůznější náročnosti v málo známé části nejvyššího evropského pohoří. Pro ty, kdo si budou chtít na chvíli od hor 
odpočinout, je připraven i výlet do Nice, za mořem a třeba i nákupy. Cena 10.990 Kč. Pro jednu ženu na doplnění 
dvojlůžkového pokoje sleva 790 Kč. 

• Přihlásí-li se ještě několik zájemců, bude možné realizovat ŠVÉDSKÝ OKRUH (15. -22. 7.), zájezd do severské země, která 
jako by stála ve stínu zájmu o svého západního souseda. Naprosto neoprávněně, protože má rozhodně co nabídnout. 
Přijeďte se přesvědčit, že jeho starobylá města (namátkou Ystad, Kalmar, Uppsala, Västeras či Lund), mosty, mořská 
zákoutí i severský životní styl jsou atraktivní nejen pro četné přistěhovalce, ale i pro turisty ze střední Evropy. 
Z katalogové ceny 11.490 Kč Vám při přihlášení do poloviny května odečteme 550 Kč. 

• Naším již tradičním cílem je v létě ZAKARPATSKÁ UKRAJINA A LVOV (30. 7. – 7. 8.), kdysi nejvýchodnější součást 
Československa, dnes přitažlivý kout v místě střetu několika kultur. Inspirujte se četbou Olbrachtova Nikoly Šuhaje 
loupežníka či Goletu v údolí, podívejte se do jedné z mnoha turistických brožur na snímky z dnešního Lvova a zcela 
jistě neodoláte naší trase. Vhodná pro děti i pro pamětníky, každý si najde to svoje. 10.990 Kč. 

• Pro babičky, dědečky, vnoučata, rodiče i děti je pěkným tipem, jak strávit levně, příjemně a poučně prázdninový týden 
zájezd PO STOPÁCH FRANCOUZSKÉ HISTORIE AŽ NA ZÁMKY NA LOIŘE (13. - 19. 8.). Pojmy jako Strasbourg, Troyes, Orléans, 
Chambord, Amboise, Villandry, Chinon, Fontainebleau, Reims či Verdun netřeba přibližovat, ale možná jste je ještě 
neviděli na vlastní oči nebo si je nestihli pořádně „ohmatat“, a to byste měli jistě napravit. Patří totiž do nejužšího 
výběru toho, co by měl každý Evropan dobře znát. 10.990 Kč s hotelovým ubytováním. 

• A konečně ani v létě nezapomínáme na milovníky rodné hroudy, kterým jistě přijde vhod zájezd JESENÍKY, KRÁLICKÝ 

SNĚŽNÍK A PODHŮŘÍ (21. – 23. 8.), prodloužený víkend v malebném koutu republiky na evropském rozvodí. 
 
 

Z blížících se jednodenních zájezd ů máme ješt ě volná místa na zájezd Ze Sedl čan na Onen sv ět  
8. 5. (sleva 5 %), na Zámky v Lužici 16. 5.  (sleva 5 %), Bavorskou Šumavu 30.5. (sleva 50 K č) a 
poslední místa na Wachau a plavbu lodí po Dunaji 23.5.  
 

 
Přejeme Vám příjemné rozkvetlé jaro, lákající na výlety a zájezdy, a moc se těšíme na setkání s Vámi. 
 
                                                                                                                  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. 

 


