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ZPRAVODAJ č. 3 / 2010    
(VYCHÁZÍ 27. 5. 2010) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
s koncem května přinášíme další Zpravodaj, zaměřený tentokrát hlavně na léto. Všichni už plánujeme své dovolené a 
prázdninové cesty a nejlepší místo, kde začít, je v naší kanceláři či na www.ckkiwi.cz! Můžete vybírat z klasických poznávacích 
zájezdů, cest do hor s horskou turistikou i méně náročnými vycházkami, ale nezapomínáme ani na milovníky jednodenních 
sobotních výletů po naší vlasti.  
 

 

Již tuto sobotu (29. 5.) zajímavý zájezd OOJJVVÍÍNN  AA  ŽŽIITTAAVVSSKKÉÉ  PPOOHHOOŘŘÍÍ. Lužické hrázděné 
domy, skalní město a také rozsáhlý skanzen lidové architektury.  

Sleva 100 Kč!!   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 

 

 

 

Připomínáme vám velmi zajímavou trasu NÁVRAT NA NĚMECKÝ BALT A K MEKLENBURSKÝM JEZERŮM  
(17. – 20. 6.). V dobách NDR se do této oblasti jezdilo poměrně často, od té doby se ale mnohé změnilo a šedivá města 
rozkvetla opět do své původní krásy. Zájezd nebudeme opakovat, proto pokud Vás jeho náplň zaujala, NEVÁHEJTE!!! 
Mimojiné navštívíme stará hansovní města Lübeck, Wismar či Stralsund, přístavy a letoviska Rostock, Warnemünde a 
Heiligendam, oblíbený ostrov Rujánu a malebné meklenburské jezero Müritz. Ať už sem zavítáte poprvé, nebo se vrátíte 
po několika letech, rozhodně nebudete zklamaní. Hlaste se co nejdříve, krátce před odjezdem nebudeme místa moci 
garantovat!!! 

 

KAM S KIWI O PRÁZDNINÁCH: 

• Normandií na ostrov Jersey, severní Breta ň (1. – 8. 7.) – Poznávací trasa hned na úvod prázdnin vás 
zavede do severní Francie a také na britský ostrov Jersey v Lamanšském průlivu, kam hned tak každý 
nezavítá. Navštívíte jak místa velmi dobře známá (klášter Mont-St-Michel či invazní pláž Omaha), tak také 
zajímavosti mnohem méně navštěvované, ale o nic méně atraktivní (letovisko Etretat či vesnice Le Bec-
Hellouin). Zoologická zahrada založená slavným Geraldem Durrellem na ostrově Jersey či tamní hrad 
Mont-Orgueil pak tvoří pomyslnou třešničku na dortu. Program v jedné z nejzajímavějších oblastí Francie 
se spoustou regionálních kulinářských specialit můžete s tímto Zpravodajem absolvovat se slevou 750 Kč. 

• Zájezd s plným komfortem (luxusní autobus, ubytování v rodinném hotelu po celou dobu na jednom místě, polopenze), do 
kouzelného a pestrého koutu Rakouska a k tomu plných šest dní za pouhé dva dny dovolené – to vše splňuje zájezd Hory a 
jezera malebného Salcburska (3. – 8. 7.). Po dni plném zážitků a po večeři si můžete odpočinout v hotelové sauně či páře a 
načerpat energii do dalšího dne. Nebo posedět na balkóně a poslouchat zvony z blízkého kostela. V rámci programu Vás čeká 
například Postalm se spoustou historických seníků, největší ledová jeskyně světa Eisriesenwelt, technický div v podobě 
soustavy přehradních nádrží a hydroelektráren nad Kaprunem, starobylé důlní město Hallein, romantické jezero Toplitzsee a 
pro zájemce Salcburk. Nalistujte si stranu 9 katalogu a vyražte s námi. Pokud se přihlásíte do 4. června, nabídneme Vám 
k tomu slevu 500 Kč.  

• Do jesenické p řírody (10. - 13. 7.) zveme všechny, kdo rádi cestují po své domovině a rádi si také sem tam udělají pěší výlet 
či vycházku. Kromě Hrubého Jeseníku navštívíte i masivy Rychlebských hor a Králického Sněžníku a na závěr zamíříte do 
Polska, kde vás čeká skvostný opevněný Paczków, nazývaný polským Carcassonnem. Krásně položený hotel v Koutech nad 
Desnou, polopenze a čtyřdenní program za pouhých 3.990 Kč. 

• Turistika pod Titlisem a okolo Vierwaldstättského je zera (18. – 25. 7.) – Cesta do kolébky alpské 
turistiky v centrálním Švýcarsku, každý den pěší výlet s výběrem z několika variant dle fyzické 
kondice, možnost zařazení odpočinkového dne v kouzelném Lucernu, ubytování v hotelu 
v Engelbergu s možností polopenze a spousta krásných panoramat. Přihlášeným do 4. června 
nabízíme speciální slevu 1.300 Kč, po tomto termínu pak 5 % z ceny zájezdu. Jedné dámě na 
doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 10 % (nelze kombinovat). 

• Toulky nejkrásn ějšími kouty Alp III. (27. 7. – 1. 8.) – Trasa na hranici čtyř alpských zemí – Rakouska, Švýcarska, Itálie a 
Německa, přitom pohodlně spíte na jednom místě v rakouském údolí Horního Innu, co by kamenem dohodil od švýcarského 
Engadinu. Každý den jiný výlet autobusem do různých horských skupin a podhorských městeček, k tomu možnost 
nenáročných vycházek. Vhodné i pro děti (zvýhodněné ceny). Při přihlášení do 15. června máte s tímto Zpravodajem 
zaručenou slevu 8 %, pokud se zároveň přihlásíte na jakýkoliv jiný zájezd (i jednodenní), potom máte slevu 10 %. 

• Východní Karpaty aneb Podkarpatská Rus, Bukovina a M aramureš II.  (30. 7. – 7. 8.) – Nově sestavená trasa vede do 
krajinově i kulturně atraktivních horských oblastí na pomezí Ukrajiny a Rumunska. Bohatý poznávací program je okořeněn 
možností pěších výletů (zdatní mohou zdolat i nejvyšší ukrajinskou horu Hoverlu (2063 m)). Neopomeneme samozřejmě ani 
stopy legendárního Nikoly Šuhaje loupežníka v Koločavě, střed Evropy u města Rachiv, bývalou nejvýchodnější 
československou obec Jasiňu, metropoli Bukoviny Černivci, dřevěné kostely v Maramureši či tzv. Veselý hřbitov ve vesnici 
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Sapinta s pestře malovanými vyřezávanými náhrobky. Na cesty na východ se v Kiwi soustředíme již dlouho, poskytujeme 
tudíž kvalitní, prověřené ubytování a péči zkušeného průvodce. Sleva 800 Kč. 

• Kraj pod Tatrami (se spoustou novinek)  (4. – 8. 8.) – Zájezd do Vysokých Tater pro ty, kteří nehledají jen adrenalinové 
zážitky a skalpy velehor. Jde o pohodovou trasu po městečkách, které za poslední roky prošly nevídanou proměnou a 
vykvetly do krásy, i po přírodních skvostech, které Češi tak rádi obdivují. Čekají vás pěší výlety a vycházky, jízda oravskou 
lesní železnicí, splouvání Váhu na pltích i výjezd pozemní lanovkou ze Starého Smolivce na Hrebienok. Ubytování v hotelu 
v Popradu a jednou v Dolním Kubíně, polopenze. Rozhodně doporučujeme všem věkovým kategoriím, od pravnoučat po 
prarodiče. Z lidové ceny 6.590 Kč Vám ještě dáme 450 Kč slevu navrch. 

• Pěší turistika okolo Arlberského pr ůsmyku  (15. – 22. 8.) – Zájezd určený horským turistům, ať už jsou zvyklí zdolávat 
vysoké vrcholy po kamzičích stezkách, nebo se raději vyvezou lanovkou a absolvují hřebenovou túru 
s příležitostnou zastávkou na svačinu na horské boudě. Pěší výlety jsou přizpůsobeny různým chutím 
a zdatnosti, naše zkušená průvodkyně Vám ochotně poradí s výběrem. Po celou dobu ubytování na 
jednom místě v obci Flirsch nedaleko St. Antonu, možnost polopenze. Zájezd se velmi dobře plní, 
proto s přihláškou dlouho neváhejte. Pro ženu na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 800 

Kč. 

• Zájezd Moravskoslezské Beskydy a Vsetínské vrchy  (17. – 22. 8.) má charakter více poznávací než turistický. Čeká vás 
mimojiné Radegast na Radhošti, Maryčka Magdonová ve Starých Hamrech, diskutabilní golfové hřiště pod Lysou horou 
v Čeladné, prales Mionší, nejvýchodnější obec státu Hrčava, štramberské uši anebo stopy vlků u osady Bumbálka. Za 6 dní 
pestrého programu dobře zdejší kraj poznáte a zaplatíte pouhých 5.690 Kč včetně polopenze. 

 

Jako novinku nabízíme našim klientům lázeňské pobyty ve slovenských PIEŠŤANECH. Doporučujeme týdenní pobyty 
s léčebnými, regenerujícími či kosmetickými procedurami, nabídka programů je široká, podrobnosti Vám rádi sdělíme 

v kanceláři (či telefonicky nebo e-mailem). Pobyt ve ***hotelu se stravováním dle Vašeho výběru (polopenze, plná penze), 
s počtem procedur dle Vašeho výběru (10, 15, 20) i termínem dle Vašeho výběru. Ať už si potřebujete odpočinout fyzicky či 

psychicky, rozhodně Vám lázně doporučujeme. Pokud nemáte vlastní dopravu, dostanete se do Piešťan snadno  
za 5 h vlakem či autobusem s jedním přestupem (v Brně či Bratislavě). Ceny za týden od 7.500 Kč. 

� Připomínáme Vám oblíbený zájezd Spreewald a Moritzburg (12. 6.) do oblasti blat, lužických 
Slovan ů, okurek a nekone čných kanál ů řeky Sprévy, na kterých se projedete pramicemi. Na z ámku 
Moritzburg si p řipomenete scény ze slavn ě filmové Popelky, která se natá čela práv ě zde. 
Celodenní program za 890 K č, pro Vás sleva 50 K č. 

� Neméně zajímavý je jednodenní výlet za naši rakouskou hra nici, Hrady a zámky Waldviertelu  
(19. 6.). Dolnorakouský klášter Zwettl možná znáte,  ale nemén ě pozornosti si zaslouží barokní 
zámek Rosenau, rozsáhlý, vysoko položený Rapottenst ein či krásn ě položené m ěste čko Arbesbach 
s dominantní z říceninou. K tomu kv ětinami vyzdobená m ěste čka a p ředprázdninový klid. Op ět Vám 
z ceny 890 K č nabízíme 50 K č slevu. 

 

Upozorňujeme zákazníky, že v prázdninových měsících (červenec a srpen) bude v naší kanceláři v Jungmannově 
23 omezena otvírací doba na dva dny v týdnu, a to pondělí a čtvrtek v původních hodinách 9-13 a 13:30-18. 

Internetové objednávky samozřejmě přijímáme kdykoliv, vyřízeny budou do 48 hodin. Děkujeme za pochopení. 

 
Za povšimnutí stojí také zájezd doslova za humna, do míst známých z novinových zpráv, historie i katalogů 
domácího cestovního ruchu. Příroda, zámky a lidová architektura v Podbrdí  (11. - 13. 6.) jistě osloví nejen 
ty, kteří nemají vlastní auto a objíždění všech pozoruhodností na trase by pro ně tedy bylo značně složité, ale i 
ty, kteří se od naší průvodkyně rádi dozvědí o zajímavostech zdejšího kraje. Navštívíte nejen kótu 718, kde měl 
stát americký radar, ale také např. rodiště sv. Jana Nepomuckého, místo nálezu Rukopisu zelenohorského, 
Hradiště ve Starém Plzenci, renesanční perlu Kaceřov, vodní hamr v Dobřívi nebo známý zámek Kozel. 
Ubytování na jednom místě v pěkném hotelu ve Spáleném Poříčí, polopenze. Sleva 8 %. 
 
Z JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ PRO VÁS VYBÍRÁME: 
• Děčínsko, Tiské stěny (5. 6.) 
• Zvíkov a Orlík (19. 6.) 
• Jindřichův Hradec a Červená Lhota (26. 6.) 
• Do nejkrásnějších koutů Českého ráje (7. 8.) 
• Bečov a Valeč (28. 8.) 
• Třeboňsko – kraj rybníků (4. 9.) 
 

• Na Dunaji na pomezí Bavorska a Rakous (11. 9.) 
• Dessau, Wörlitz a Wittenberg – Tři památky UNESCO 

(18. 9.) 
• Pohraničím od Freistadtu po Litschau (28. 9.) 
• Hrady Saska v povodí Muldy (2. 10.) 
• Legnica a Legnické pole (9. 10.) 

Na kterýkoliv z t ěchto zájezd ů sleva 5 %, pokud se sou časně přihlásíte na dva a více, potom sleva 9 % na každý z nich! 
 
Všem fajnšmekrům a nejen jim připomínáme podzimní zájezd Východ a jih Anglie pro fajnšmekry (11. – 18. 9.), na který 
zbývají poslední místa. Zajímavá místa na jih od Londýna, ostrov Wight (která česká cestovka vás tam zaveze?) a východ 
Anglie. Řidič pan Čoudek, průvodce ing. Ludvík, řada známých účastníků. 17.990 Kč. 
 

 

                                                                                                                                      Vaše Kiwi  
 
Všechny slevy a výhody publikované v tomto Zpravodaji jsou určené Vám, stálým čtenářům Zpravodaje. 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. 


