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ZPRAVODAJ č. 4 / 2010    
(VYCHÁZÍ 30. 6. 2010) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
začínají prázdniny a hlavní sezóna letních dovolených. Počasí láká spíše k vodě než na prohlídky měst, která ale 
zároveň přitahují svou uvolněnou atmosférou a zpomaleným rytmem. Kiwi pořádá v prázdninových měsících řadu 
zajímavých zájezdů a ještě více jich je potom přichystaných na září. Tento Zpravodaj Vám přináší informace o 
stavu prodeje a také nabízí řadu zajímavých slev. 
 
 
 
 
 
 

 
I když si někteří možná myslíte, že Slovensko znáte jako své boty, protože jste tam přeci za federace jezdili každé léto, 
nenechte se mýlit. Slovenská města a vesničky se za poslední léta velmi změnily a z velké části k lepšímu, historická centra 
prokoukla do původní architektonické krásy, ulice ožily zahrádkami restaurací a kaváren a přibylo celkové úpravnosti. Můžete 
se přesvědčit sami na zájezdu KRAJ POD TATRAMI (se spoustou novinek) (4. – 8. 8.). Jedná se o poznávací zájezd 
zaměřený jak na krásy kulturně-historické, tak také přírodní. V pohodě a klidu, bez velkých turistických výkonů, s pohodlím 
hotelového ubytování (3x v Popradu, 1x v Dolním Kubíně), polopenze, luxusního autobusu a doprovodu české průvodkyně po 
celou dobu. Rozhodně doporučujeme jak pamětníkům, tak také zástupcům nejmladší generace, která už slovenštinu pokládá 
za cizí jazyk. Při přihlášení dvou osob do dvojlůžkového pokoje jednorázová sleva 500 Kč (250 Kč na osobu).   
 

 

Opět připomínáme, že o prázdninách (1. července – 31. srpna) bude prodejna KIWI 
v Jungmannově 23 otevřena pouze  

vv  PPOONNDDĚĚLLÍÍ  aa  ČČTTVVRRTTEEKK,,  vvžžddyy  oodd  99..0000  ddoo  1133..0000  hh  aa  oodd  1133..3300  ddoo  1188..0000  hh..  
Mimo tyto dny můžete své rezervace odesílat elektronicky (e-mailem či přes rezervační systém 

na www.ckkiwi.cz) nebo nám volejte (222 232 344).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAM S KIWI JEŠTĚ O PRÁZDNINÁCH: 

• Turistika pod Titlisem a okolo Vierwaldstättského jezera (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. Jedna dáma na 
doplnění dvojlůžkového pokoje má možnost využít slevu 2.000 Kč. Sleva last moment pro dvojici do dvojlůžkového pokoje 
1.500 Kč (750 Kč na osobu). 

• Kraj pod Tatrami (se spoustou novinek) (4. – 8. 8.) – viz výše 

• Do nejkrásnějších koutů Českého ráje (7. 8.) – Tradiční sobotní výlet v netradičním prázdninovém 
termínu Vás zavede do jedné z nejkrásnějších oblastí  Čech - na zámek Hrubá Skála, Trosky, vzácnými 
kameny oplývající vrch Kozákov, na Malou Skálu s Panteonem a romantický Dlaskův statek. Pro přihlášky mezi 
1. a 15. červencem na tento zájezd 5 % sleva, pokud se zároveň přihlásíte ještě na jakýkoliv jiný zájezd, 
potom sleva 8 % na každý z nich. 

• Pěší turistika okolo Arlberského průsmyku (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 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. Do 15. 7. sleva 8 %. 

• Bečov a Valeč (28. 8.) – stálice v naší nabídce na samém konci prázdnin. Největší atrakcí je přirozeně restaurovaný relikviář 
sv. Maura v Bečově. Jistě Vás ale nadchne i zámecký park v Krásném Dvoře nebo románský kostel ve Vroutku. 590 Kč. 

 
KRÁTCE Z KANCELÁŘE 
Mnozí jste si již sta čili všimnout, že od 21. června Vaše rezervace v Kiwi nevy řizuje sle čna 
Kate řina Šondová. Po šesti letech s námi odešla p ůsobit zcela mimo cestovní ruch. Alespo ň touto 
cestou bychom jí rádi vyjád řili velký dík za práci, kterou pro nás odvád ěla. Na jejím míst ě se 
te ď budete pov ětšinou setkávat s paní Hedvikou Čenkovou, náhradou jist ě více než adekvátní. 

 

 

TIP ČERVENCE: 



KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, fax 296 245 555, rezervace@ckkiwi.cz 
 

 

Z dalekého JAPONSKA se práv ě vrátila naše pr ůzkumnice, p řipravující zde trasu 
našeho podzimního zájezdu (1. – 13. 10.). Nadšena p amátkami, p řírodou a 
lidmi vyvrací řadu mýt ů, které máme o této zemi zažité – zdaleka ne všichn i 
Japonci tráví celý den, týden a rok v práci, japons ká kuchyn ě není pouze 
rýže se syrovými rybami, ne vše je zde tak drahé, j ak se traduje. Pokud 
máte chu ť se sami p řesv ědčit, jak to zde opravdu funguje a vytvo řit si 
obrázek vlastní, je NEJVYŠŠÍ ČAS se na náš zájezd p řihlásit. Na podzim hraje 
japonská p říroda neuv ěřitelnými barvami. Ubytování v hotelech, p řesuny šinkanzeny, 
český pr ůvodce po celou dobu. A p ři troše trp ělivost spat říte i gejši. Vyzýváme 
všechny potenciální zájemce, a ť se nám nahlásí a p řípadn ě složí alespo ň symbolickou 
zálohu. 
 

BABÍ LÉTO S KIWI: 
Hned od začátku září se rozběhne sled našich poznávacích zájezdů opět naplno. Vybíráme pro Vás: 

� Bodamské jezero (10. - 12. 9.) – Nejsme si jisti, zda Mistr Jan Hus dokázal ocenit kouzelné kulisy své kostnické hranice, 
ale vy k tomu budete mít mnohem lepší příležitost. Navštívíte všechny tři země – Německo, Švýcarsko a Rakousko – u 
jezera se setkávající a budete tak moci porovnat, kde mají tu nejhezčí květinovou výzdobu a kde nejlépe čepují pivo. 
Ubytování na jednom místě se snídaní, český průvodce. Přihlášení do 7. července mohou využít slevy 11 %. 

� Východ a jih Anglie pro fajnšmekry  (11. – 18. 9.) – Poslední ze série fajnšmekrovských zájezdů na Britské ostrovy! 
Několik posledních míst, proto dlouho neváhejte! 

� Bordeaux (letecky a TGV) pro gurmety a milovníky vín a (18. – 21. 9.) – Zcela nová koncepce 
zájezdu, zaměřeného na poznávání nejen krás kulturněhistorických a přírodních, ale také 
gastronomických. A kde jinde začít, než v proslulé oblasti Bordeaux? Letecká doprava, na místě 
potom rychlovlakem TGV a místní železnicí, hotelové ubytování, česká průvodkyně a nepřeberné 
možnosti skvělého stravování a degustací vín. Doporučujeme všem labužníkům, vinařům i 
milovníkům železnic. Kvůli ceně letenek doporučujeme přihlásit se CO NEJDŘÍVE!  

� Porýní a údolí Mosely  (25. – 28. 9.) – Jedna z oblíbených stálic v naší nabídce. Možná ty vůbec nejkrásnější oblasti 
Německa podél řek Rýna a Mosely, vinorodý region, historická města, nově zařazené Cáchy a Kolín nad Rýnem. Tři 
noclehy na trase, bez nočních přejezdů; možnost plavby lodí pod legendární skálou Loreley. Díky státnímu svátku dáte 
pouhý jeden den ze své dovolené. Z ceny 5.890 Kč nabízíme čtenářům Zpravodaje slevu 500 Kč. 

� Podzimní Alsasko, k tomu švýcarská Basilej a n ěmecký Freiburg  (25. – 27. 9.) – Alsasko v době časného podzimu, 
s vůni vína a zbarvujícího se listí – hrázděné domy ve Štrasburku, Colmaru i Riquewihru, rozsáhlý hrad Haut-
Koenigsbourg a malebné městečko Kayserberg. Ve Švýcarsku často opomíjená Basilej a na závěr červeně zabarvený 
bádenský Freiburg. Opravdu pestrý program prodlouženého víkendu. Při přihlášce do konce července 9 % sleva. 

� Okolo Neziderského jezera (v Ma ďarsku i Burgenlandu) (2. – 3. 10.) – Opakující se a stále 
oblíbený zájezd k významnému hnízdišti ptactva, kolem nějž je soustředěna řada zajímavých 
památek (zámek Fertöd nazývaný maďarské Versailles, středověká Šoproň, burgenlandská 
metropole Eisenstadt) a také vinic. Ať už je Váš důvod k návštěvě oblasti jakýkoliv, rozhodně 
nebudete litovat. Víkend za 2.990 Kč. 

� Bratislava a kraj pod Malými Karpaty  (9. – 10. 10.) - O slovenské metropoli se říká, že je nejrychleji se rozvíjejícím 
hlavním městem střední Evropy – vyrostly zde mrakodrapy, moderní budovy, staré jádro bylo zrestaurováno do krásy, 
ulice ožily, Bratislavský hrad má novou fasádu. Po celém dni stráveném pozorování těchto změn můžete večer posedět 
ve vinném sklípku a načerpat síly na druhý den, kdy Vás čeká středověký hrad Červený Kameň, lázně Piešťany a 
slovenská národní svatyně Šaštín-Stráže. Ubytování s polopenzí. Cena 2.590 Kč. 

 

Upozorňujeme na komorní zájezd IRSKO – KELTSKÉ TRADICE I HI-TECH SOUČASNOST (27. 9. - 4. 10.). Do Irska 
doletíte letadlem a po ostrově se budete přepravovat minivanem. Maximální počet účastníků je 7 osob, máte tedy 
zajištěnou prakticky soukromou dovolenou a také velkou flexibilitu. Po celou dobu Vám bude k dispozici český 
průvodce (letí s Vámi z Prahy a do Prahy se opět vrací). Ubytování po pět nocí v rázovitých domcích na jihu Irska s 
možností vaření, dvě noci potom v hotelu v Dublinu se snídaní. Úspěšný zájezd minulých sezón, z něhož se účastníci 
vraceli nadšení a plní dojmů. 27.990 Kč včetně leteckých tax. 

Poslední dvě místa zbývají na turistický zájezd HORY RUMUNSKA (2. - 11. 9.). Máte zajištěné pohodlí hotelového 
ubytování s polopenzí (9x) a přepravu autobusem, přesto si ale můžete připomenout romantiku putování po 
rumunských horách popisovanou v Nevrlého Karpatských hrách. Navštívíte a při výletech projdete pohoří Apuseni, 
Fagaraš a Bucegi. Možnost využívat k nástupům na hřeben lanovky zpřístupňuje zájezd i těm, kteří už nepatří do 
kategorie kamzíků. S tímto Zpravodajem nabízíme slevu 5 %, při současném přihlášení dvou osob 7 % z ceny 
zájezdu. 

A dnešní Zpravodaj zakončíme pozvánkou na zájezd tuzemský, na HRADY A ZÁMKY V POŠUMAVÍ A ČESKÉM LESE 
(11. - 12. 9.). Ubytování v chodském centru v Domažlicích, na trase kromě nich také Rabí, kde Jan Žižka přišel o 
své oko, Velhartice, Klenová, Horšovský Týn, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a Přimda. Pro seniory nad 65 let s 
tímto Zpravodajem sleva 10 %. 
 

 

Přejeme Vám kouzelné léto a věříme, že některý z našich zájezdů Vám ho příjemně zpestří. 
 

                                                                                                                                      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.


