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ZPRAVODAJ č. 5 / 2010    
(VYCHÁZÍ 31. 7. 2010) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

s omezením otvírací doby jsme si všimli, že narostl počet objednávek přes internet, což nás velmi těší, protože tím šetříme 
Váš čas. Doma si můžete v klidu vybrat zájezd, vyplnit jednoduchý formulář a pak už jen počkáte, až Vám přijde potvrzení 
rezervace. Platbu převodem na náš účet využívá také stále větší počet zákazníků, takže si celý proces objednání zájezdu můžete 
výrazně zjednodušit a vše obstarat z pohodlí domova. Pokud chcete při objednávání zájezdu využít slevu ze Zpravodaje, stačí 
přidat krátkou poznámku. Proč to nezkusit po přečtení tohoto vydání, kde jistě najdete inspiraci a zajímavé nabídky?! 
 

 
Opět připomínáme, že o prázdninách (1. července – 31. srpna) je 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).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 

 

 

 

Náš tip je tentokrát tuzemský, výlet do MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD A VSETÍNSKÝCH VRCHŮ (17. – 22. 8.). 
Jistě potěší všechny, kteří rádi poznávají zajímavá místa v malebné krajině. Čeká Vás jak příroda – vrch Radhošť se 
sochou Radegasta, vyhlídkový Javorník, Soláň, tak historické pamětihodnosti – Komenského Fulnek, Janáčkovy Hukvaldy, 
Štramberk, Staré Hamry Maryčky Magdonové, Jurkovičovy stavby na Pustevnách, k tomu třeba známé Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo přehrada Šance. Ubytování po celou dobu v hotelu v Kopřivnici, polopenze, 
průvodkyně paní Jana Pinková. Z ceny 5.690 Kč Vám nabízíme slevu 10 %, pokud se přihlásíte do 6. srpna. 

 
NĚMECKO S KIWI V BABÍM LÉTĚ: 

• Bodamské jezero (10. – 12. 9.) – Kouzelné jezero na pomezí tří zemí, které všechny navštívíte – Rakousko, Švýcarsko i 
Německo. Projedete se okolo jezera i po jezeře, ubytování budete na jednom místě v městečku Bregenz pod kouzelným 
masivem hory Pfänder. Určitě Vás uchvátí Lindau, město na ostrově na jezeře s malebným přístavem s výhledem na Alpy. 
Památku Jana Husa si připomenete v Kostnici. V ráji květin se octnete na ostrůvku Mainau. Kouzelnou polohou a dalekými 
výhledy vyniká kostelík v Birnau – je ukryt mezi vinicemi. A dost – více už Vám neprozradíme. Pojeďte!! 

• Porýní a údolí Mosely (25. – 28. 9.) – Stálice naší nabídky, zájezd se objevuje v různých obměnách již téměř po dvě desítky 
let. Nyní je opět vylepšený, pouze s denními přesuny a opět včetně Cách a Kolína nad Rýnem. Budete putovat nádhernými 

údolími dvou německých řek, na jejichž vinicemi porostlých stráních se tyčí středověké hrady a jejichž tichou 
hladinu čeří četné výletní lodě (jednou z nich můžete absolvovat nejkrásnější rýnský úsek po skálou Loreley). 
Budete unešeni atmosférou městeček s hrázděnými domy, možná neodoláte a zajdete si na sklenku 
výtečného ryzlinku. Anebo se při prohlídce některého z hradů vrátíte do dávných časů minesengrů. Pojedete 
kvalitním autobusem Mercedes vybaveným WC, průvodkyně dobře zná německé reálie (má trvalé bydliště 

v Německu). Ubytování 3x, vždy v hotelech ETAP s možností snídaní, obvykle v jejich blízkosti i restaurace. Sleva na 
doplnění pokoje – 1 žena či jeden muž, vždy 500 Kč. S přihláškami neváhejte, zájezd se překvapivě opět rychle plní. 

• Dessau, Wörlitz, Wittenberg (18. 9.) – Pokud toužíte po něčem překvapivém, tak si vyberte právě tuto trasu. Kde jinde 
spatříte v jednom dni tolik různorodých architektonických stylů??!! A vše je po právu součástí světového 
kulturního dědictví a je zapsáno v seznamech UNESCO!! Hundertwassera znáte z Vídně, tady na Vás čeká 
ve Wittenbergu. Dessau je kolébkou Bauhausu a W. Gropius patří ke špičce architektů moderní doby. 
Abychom nezapomněli na milovníky zámků – právě jim hraje do noty návštěva skvělého parku i zámeckých 
objektů ve Wörlitz. A z gotiky i renesance se budete radovat ve Wittenbergu (možná si budete v duchu 
představovat, jak Martin Luther přitlouká na kostelní vrata své proslulé teze!). Nenabízíme Vám žádné plošné 
slevy, ale vůbec možnost jet za takovými památkami. Opravdoví „fajnšmekři“ si dávno místa na tento zájezd 
objednali. 

• Hrady Saska v povodí Muldy (2. 10.) – Až na nás vykoukne podzim prvním žloutnoucím listím, bude už pozdě se přihlásit na 
zájezd do krásného údolí krušnohorské proudné řeky Muldy a Vy ztratíte možnost zhlédnout tamní skvělé hrady. Proto 
doporučujeme hlásit se ještě teď, v plném létě – do konce srpna se Zpravodajem navíc sleva 9 %. 

• Rothenburg a Heidelberg – dva n ěmecké klenoty v barvách podzimu (16. – 17. 10.)  – tyto cíle zcela jistě nepotřebují 
představovat, však se také zájezd dobře plní. Ubytování v hotelu Etap. 2.990 Kč. 
 

Skutečně úplně poslední místa ještě jsou k mání na turistický zájezd okolo Arlberského průsmyku (15. – 22. 8.). Ubytování 
v rodinném penzionu v obci Flirsch v blízkosti St. Antonu, velmi výhodná možnost bohaté polopenze (7 večeří za pouhých 
1.590 Kč), zkušená průvodkyně paní Jotovová, dvorní řidič KIWI pan Čoudek se svým pohodlným Mercedesem, každý den 

možnost pěšího výletu do jiné partie (lze využívat i lanovky), ale třeba i lenošení na balkóně.  
Jedné dámě nabízíme slevu 1.500 Kč na doplnění dvojlůžkového pokoje. 

 

TIP MĚSÍCE SRPNA: 



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

 

� Vzbuďte se, hlaste se na zájezd do 3 zemí, hlavn ě do Alsaska . Konec zá ří (25. - 27. 9.) je 
ten pravý čas. Víno je již sklizeno, ve sklepích se piln ě pracuje, vše se topí ve slunci a 
kv ětech. Nádherná alsaská m ěste čka jsou plná turist ů, útulné hosp ůdky zvou k posezení, 
fotoaparáty jsou v permanenci. M ůžeme se p řít, zda je hez čí Colmar či Riquewihr. Nebo je 
Vaším favoritem Kayserberg?? N ěkomu možná nesedí vilémovská úprava Haut-Koenigsbou rgu. Ale 
všichni se ur čit ě pot ěší uli čkami Štrasburku i tamní úchvatnou katedrálou. Na sk ok Vás 
vylákáme do Basileje ve Švýcarsku a do bádenského F reiburgu pod Černým lesem. Denní p řejezdy, 
2 noclehy, cena 4.990 K č. 

� Nepřehlédli jste v našem katalogu, že jedeme na Neziderské jezero  na pomezí Rakouska a 
Maďarska? Že tradi čně bydlíme v p ěkném hotelu v Šoproni s termálním bazénem?? Není to  daleko 
a dva dny budou nabity zážitky a skv ělým vínem! Termín 2.-3.10., 2.990 K č. 

 
Letos máte ojedinělou šanci vyjet do rumunských hor. Zbývají už opravdu poslední místa. Pojedete autobusem, denním 
přejezdem se přenesete z Prahy až do kouzelné přírody pohoří Apuseni. Jeden z průvodců, který stál u počátku cestování do 
rumunských hor, Vás bude cestou informovat, co Vás čeká (a co by Vás bývalo čekalo v minulém století). Do hor pak po této 

teoretické přípravě vyrazíte natěšeni, plni odhodlání a svižným krokem (na rozdíl od něj ☺). Každé pohoří je úplně 
jiné – Apuseni jsou pastevecké hory se zbytky původního roztroušeného osídlení. Fagaraš je nejvyšší rumunské 
pohoří alpského rázu, někde i s náročnějšími úseky (tam půjdou jen ti nejzdatnější). Bucegi pak je dobře 
zpřístupněno lanovkami a nahoře má charakter náhorní planiny se skalními útvary a řadou horských chat. A i 
s dalekými výhledy do prudkých srázů. Ne nadarmo zde měli letní sídlo rumunští králové. Pojedete se zkušenými 
řidiči, kteří mají v nohách spoustu rumunských pohoří. Bydlet budete v prověřených hotelech v pokojích 
s příslušenstvím. A jídlo je v Rumunsku dobré. Piva teče všude dostatek. Co říkáte – nezkusíte to? Můžete třeba jen 
jezdit lanovkami a nevydávat se na delší túry. A kochat se čistou přírodou. 2. – 12. 9., 11.990 Kč. 

 
 
Z JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ PRO VÁS VYBÍRÁME: 

• Bečov a Vale č 28. 8. 
• Třeboňsko – kraj rybník ů 4. 9. 
• Na Dunaji na pomezí Bavorska a Rakous 

(+ plavba lodí) 11. 9. 
• Na Českomoravskou vrchovinu po stopách 

J. B. Santiniho 18. 9. 

• Pohrani čím od Freistadtu po Litschau 
28. 9. 

• Plze ň 28. 9. 
• Hrady v okolí Berounky 2. 10. 
• Legnica a Legnické pole 9. 10. 
• Krušné h.okolo Kraslic a Nejdku 9. 10. 

Na každý z t ěchto zájezd ů do konce srpna 5 % sleva. 

 
V minulém Zpravodaji jsme Vám anoncovali, že podzimní zájezd Východ a jih Anglie pro fajnšmekry (11. – 18. 9.) má již jen 
málo míst. Pokud chcete cestovat ve dvojici, jsou k mání v autobuse již jen poslední dvě místa vedle sebe. A pokud očekáváte 
slevu na doplnění pokoje, můžeme Vám sdělit, že v tuto chvíli jedna dáma i jeden pán mají šanci na slevu 800 Kč, pokud je 
někdo nepředběhne. Na zájezdu Vás čekají nejen zajímavá místa na jih od Londýna, ostrov Wight (která česká cestovka vás 
tam zaveze?) a východ Anglie, ale i velká oslava. Za přítomnosti autora, pana Konopky, slavnostně spatří světlo světa stý 
(100.!!!) svazek naší edice průvodců na míru KIWI. A bude při tom i řidič pan Čoudek a průvodce ing. Ludvík a plno Vašich 
dobrých známých z minulých zájezdů. 17.990 Kč. 
 

� Připomínáme také zájezd do Pošumaví a Českého lesa  (11. – 12. 9.) s tolik oblíbenou 
tématikou hrad ů a zámk ů. P řečt ěte si po letech Psohlavce a nechte se nalákat do kr aje 
Koziny a Lomikara, Jind řicha Šimona Baara, ale také t řeba Buška z Velhartic. Na trase 
Rabí, Velhartice, Klenová, Domažlice (zde i nocleh s polopenzí), Horšovský Týn, 
Poběžovice, B ělá nad Radbuzou a P řimda. 1.990 K č. 

 
Co se šušká mezi stálými klienty: KIWI slaví v květnu 2011 20 let a chystá se retro zájezd do Jaunu se svlékacími párky. 
Očekává se účast zájezdových veteránů a nostalgiků, kteří občas zamáčknou slzičku při vzpomínce na Jaun, ta nádherná rána 
v kuchyni, ty krásné pohledy na okolní hory i to uklidňující zvonění kostelíka. A taky na jedinečné fondue, šumění vodopádu i 
zpěvy v Cantoramě. Nenechte si tyto zážitky utéci. Již teď se sestavují seznamy zájemců…. 
A taky se povídá: Splní se sen mnohých z Vás - zažijete bílé noci v Sankt Petěrburgu!! A pojedeme tam pěkně po zemi a 
loděmi. Pohodlně přes Švédsko, nočním trajektem do Finska (spojeným s lukulskými hody), z Helsinek je to už jen skok na 
hranici. A uvidíme plno carských i šlechtických zámků v okolí, kostelíky v Kiži i legendární Solovecké ostrovy. Obrovská jezera, 
nedozírné lesy, Bělomořský kanál. Napijete se vodky, pojíte rybku. A zpět domů přes pobaltské republiky s netradičními 
zastávkami v místech, kde bylo ještě málo Čechů (ale my fajnšmekři musíme být právě tam..). Tajný předběžný seznam už 
obsahuje 22 jmen… 
A co se už ví: Zájezd do Libanonu na přelomu října a listopadu určitě letí. Stačí, když si přečtete náš katalog, a už Vám bude 
jasné, že uvidíte spoustu krásného a zajímavého. Od blankytného Středozemního moře (do jehož lahodných vod se můžete 
ponořit) vyjedete až k třítisícovým vrcholkům hor pokrytých majestátními cedry. A kulturní památky jsou skutečně 
úchvatné – od starých Féničanů a Římanů přes křesťanské kultury k památkám arabským i osmanským. Země je to 
nevelká, menší než Morava, vzdálenosti nejsou dlouhé. Bydlí se na jednom místě, dobře se jí i pije. U nás už budou 
možná pošmourné dny, a tak si trochu prodloužíte léto. A není to daleko – pouhé 3 hodiny čistého letu. Jako průvodce 
KIWI letí Marcel Ludvík, na místě pak bude i libanonský průvodce. Termín: 27. 10. – 4. 11.  Cena: 38.750 Kč včetně leteckých 
poplatků. 
 

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin, který Vám doporučujeme zpestřit některým z našich zájezdů, a těšíme 
se na setkání nejpozději v září. 

                                                                                                                                      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. 


