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ZPRAVODAJ č. 6 / 2010    
(VYCHÁZÍ 31. 8. 2010) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
prázdniny končí, vedra polevila, mnozí z vás se vrací z letního bytu, chaty či chalupy zpátky do města a přemýšlíte, kam že 
byste zase vyrazili. Nejjednodušší je vyrazit na internet, nalézt si stránku www.ckkiwi.cz (kterou již jistě máte založenou 
v Oblíbených) a tam si pohodlně vybrat, kam dál. Anebo můžete vyrazit do Jungmannovy 23 a tam si nechat poradit. Anebo, do 
třetice, můžete zvednout telefon a zavolat nám. Tipů a nápadů máme spoustu, některé z nich Vám osvěžíme i v tomto 
Zpravodaji. 
 

 

Upozorňujeme klienty, že prodejna KIWI v Jungmannově 23 bude i nadále 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 (222 230 107, 222 232 344).  

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

 
 

 
Již zanedlouho odjíždí zájezd do jednoho z kouzelných koutů Evropy, na BODAMSKÉ JEZERO (10. – 12. 9.). 
Navštívíte při něm tři země, projedete se po jezeře, budete moci obdivovat nádheru historických církevních 
budov, zámků i městeček, spatříte legendární vzducholoď Hindenburg, a kdo bude chtít, třeba se ve vlnách 
malebně položeného jezera i smočí. Ubytování na rakouské straně jezera v *** hotelu se snídaní, možnost 

objednat večeře. V příštích letech zájezd určitě opakovat nebudeme, proto pojeďte letos! S tímto Zpravodajem Vám 
nabízíme 5 % slevy navíc k Vašim slevám obvyklým (do max. výše 10 %), tak NEVÁHEJTE!!!  

 
PROČ CK KIWI M ĚNÍ PRACOVNÍ DOBU V PRODEJNĚ V JUNGMANNOVĚ 23: 
Jak jsme Vás již upozornili výše, rozhodli jsme se ponechat omezenou otevírací dobu na dva dny 
v týdnu i po prázdninách. Dlouhodob ě v naší cestovní kancelá ři p řibývá objednávek p řes internet, 
kdy si klienti zájezd zarezervují on-line, následn ě jej uhradí bezhotovostním p řevodem a do 
prodejny tak v ůbec nemusejí, vše si za řídí v pohodlí domova. Stávalo se potom, že do prode jny za 
celý den p řišli t řeba jen dva klienti. Vzhledem k tomu, že v lét ě jste si rychle zvykli na 
dvoudenní provoz, a protože prodejna i p ři n ěm odbavování zákazník ů zvládá, rozhodli jsme se 
minimáln ě do doby vydání katalogu na sezónu 2011 (což bude v  období mezi Mikulášem a Vánocemi) 
dvoudenní otvírací dobu prodejny zachovat. I nadále  nás tedy m ůžete zastihnout v POND ĚLÍ a 
ČTVRTEK od 9 do 13 h a od 13:30 do 18 h. E-mailové a  telefonické spojení funguje DENN Ě, Vaše 
objednávky vy řizujeme nejdéle do 24 h. V ěříme proto, že Vás (staro)nová otvírací doba niktera k 
neomezí, a d ěkujeme za pochopení. 
 

Stále zbývá posledních několik míst na zájezd VÝCHOD A JIH ANGLIE PRO FAJNŠMEKRY  (11. - 18. 9.)!!! Jedná se o 
POSLEDNÍ ze série fajnšmekrovských zájezdů na Britské ostrovy, které už jsme projezdili křížem krážem. Rádi bychom 
upozornili na velmi kvalitní ubytování – jedná se o hotely světových sítí Best Western či Holiday Inn, ale také tradiční 
anglické hotely s hospodami s krbem. Žádný noční přejezd, cestou tam a zpět bydlíme ve Francii v jednoduchých 
tranzitních hotelech (Etap a Balladins). Program najdete na s. 20 a 21 katalogu, připomínáme zejména návštěvu ostrova 
WIGHT. A pozor!! – nabízíme Vám last minute SLEVU 10 %!!!   
 
BABÍ LÉTO A ČASNÝ PODZIM S KIWI: 

� Na Dunaji na pomezí Bavorska a Rakous (11. 9.) – Příjemný poprázdninový výlet k našim nejbližším sousedům – 
Pasov, hrad Vichtenstein, klášter Engelhartszell a kouzelný Aschach, pro zájemce za příplatek možnost plavby po Dunaji. 

� Dessau, Wörlitz a Wittenberg – T ři památky UNESCO  (18. 9.) – místa, která by měl znát každý vzdělaný Evropan, 
v jednom dni. 890 Kč 

� Porýní a údolí Mosely  (25. - 28. 9.) – Klasika vylepšená letos o návštěvu Kolína nad Rýnem a Cách, bez nočních 
přejezdů. Ještě několik míst zbývá. Pro jednoho muže a jednu ženu na doplnění dvojlůžkového pokoje SLEVA 890 Kč. 

� Pohrani čím od Freistadtu po Litschau  (28. 9.) – Kolikrát jste již přes tuto rakouskou oblast jeli a říkali si, že by stála za 
samostatnou návštěvu?! Jistě téměř pokaždé, když jste mířili do Salcburku, Lince či kamkoliv dál do rakouského 
vnitrozemí. Teď konečně máte možnost projít freistadtskými branami a podívat se do zdejšího kostela, obdivovat 
květinovou výzdobu na náměstí ve Vitorazi nebo zajít na kávu v Gmündu. Krásně tak strávíte svatováclavský svátek. 

� Hrady Saska v povodí Muldy  (2. 10.) – Sobotní výlet pro všechny, kteří s námi dlouhodobě mapují neznámé památky 
středověku v blízkém pohraničí, i pro ty, kteří se na to teprve chystají. Začíná se rychle plnit, pospěšte! 

� Okolo Neziderského jezera  (2. – 3. 10.) – Již po několikáté realizovaný a pokaždé obměněný zájezd na rakousko-
maďarské pohraničí, do kraje skvělého vína, zajímavých památek a chráněné přírody. Ubytování v Šoproni v ***hotelu 
s termálním bazénem, polopenze. Přihlásíte-li se do 14. září, můžete využít 7% slevy. 

� Legnica a Legnické pole (9. 10.) – Místo, na kterém v roce 1241 došlo k ohromné bitvě, ba střetu civilizací – 
křesťanské střední Evropy a potomků velkého Čingischána, kteří v té době ovládali nemalou část světa, ve 
Vás jistě vyvolá řadu otázek – jak by vypadala Evropa, kdyby se Mongolové nestáhli zpět do stepí? Jakým 
směrem by se ubíraly české dějiny, kdyby do bitvy stihnul zasáhnout Václav I. a byl zabit jako Jindřich II. 
Pobožný ze Slezska? Byly mongolské kruté bojové techniky o tolik nelidštější, než jsou ty dnešní? V blízké 

TIP MĚSÍCE ZÁŘÍ: 
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Legnici pak budete moci navštívit mauzoleum Piastovců a cestou zpět také gotický chrám ve Strzegomi. Vše za 890 Kč. 
� Bratislava a kraj pod Malými Karpaty (9. – 10. 10.) – Pokud jste v Bratislavě nebyli pár let, tak ji nepoznáte. Jde o 

nejrychleji se rozvíjející metropoli střední Evropy – její siluetu zdobí originální moderní mrakodrapy, historické centrum se 
proměnilo v pěší zóny plné příjemných hospůdek, kaváren, pouličního umění a romantických zákoutí, Bratislavský hrad 
dostal nový nátěr a na ulicích už zdaleka není k slyšení jen slovenština. Zážitky můžete večer zapít ve vinném sklípku a 
druhý den vyrazit na objevování dalších míst – hradu Červený Kameň, lázní Piešťany či baziliky v Šaštíně-Strážích. 

� Rothenburg a Heidelberg – Dva n ěmecké klenoty v barvách podzimu (16. -17. 10.) – K programu není co dodat, snad 
jen, že kromě obou „klenotů“ Vás čekají i další pohádková místa v údolí řek Neckaru a Mohanu. Ubytování v hotelu Etap, 
zkušená průvodkyně, luxusní bus. 2.990 Kč. 

 
Kromě výše zmíněných zájezdů bychom Vás rádi upozornili na osvědčenou trasu Podzimní Alsasko, k tomu švýcarská Basilej a německý 
Freiburg (25. – 27. 9.). Zájezd se zcela jistě pojede, těšit se můžete na vínem prosycenou atmosféru venkova, zlátnoucí listí, záplavy květin 
v oknech hrázděných domů, čápy odlétající do teplých krajů, Štrasburk na kanálech, mohutný hrad Haut Koenigsbourg, malebné městečko 
Kayserberg či kašnami protkanou Basilej. Colmar a Riquewihr patří k nejkrásnějším místům tohoto koutu Evropy, zcela jiný charakter má 
bádenský Freiburg im Breisgau, kde se stavíte cestou zpátky. Svým blízkým můžete z cesty přivézt spoustu lahůdek a dobrot, které se budou 
v blížícím se podzimu hodit na zahnání chmur. Ubytování v hotelech Etap v centru Štrasburku a na okraji Mylhúz, 2 snídaně za příplatek 270 Kč. 
Pokud se s tímto Zpravodajem přihlásíte v týdnu do 12. září, získáte od nás 8 % slevu. 

 

Připomínáme nový termín zájezdu DO HRUSIC ZA PANEM ČOUDKEM A PANEM VÁVROU 
 (24. 10., kód 1040-35, cena 390 K č). Jarní výlet sklidil úsp ěch, a protože řada 

zájemc ů z ůstala neuspokojena, vypravujeme se ke kocourovi Mik ešovi a do hospody U 
Sejk ů vyzdobené Ladovými malbami ješt ě jednou. Krom ě Hrusic Vás ale na cest ě čeká i 

tvrz v Týnci a Muzeum zlata v Jílovém u Prahy. Neza pomeňte se p řihlásit v čas!!! 

 

Pomalu, ale jistě se také začíná blížit sezóna ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ. I když české vánoční trhy také začínají mít krásnou a 
sváteční atmosféru, přeci jen si účastníci našich cest do Rakouska či Německa vždycky povzdychnou, že v porovnání 
s tamními to přeci jen „ještě pořád není ono“. Vůně svařeného vína, punče, opékaných kaštanů, brambor, osvětlené 
stromky, rozsáhlé ručně vyřezávané betlémy a vánoční zboží na stáncích ocení i ten největší morous, který se mračí 
hrůzou nad tím, kam že se oslava Vánoc v tomto století posunula. Kromě návštěvy trhů s možností ochutnávat dobroty, 
nakupovat drobné dárečky či pozorovat korzující davy Vás při všech našich cestách čeká i poznávací program a 
doufejme, že i jiskřivé zimní počasí se sněhovou pokrývkou. I letos si můžete vybírat z bohaté nabídky: 

• Krásný advent v historickém Řezně (27. 11.) – jedno z nejkrásnějších německých měst v počínajícím adventu 
• Advent ve Steyru a Steinbachu  (28. 11.) – právě na první adventní neděli se ve Steinbachu otevírá výstava jesliček 
• Bamberg a Vierzehnheiligen v dob ě předváno ční (4. 12.) – pokud se Vám trhy v Bambergu budou zdát příliš 

konzumní, povznesete svého ducha v poutním kostele Čtrnácti svatých pomocníků od Johanna Balthasara Neumanna 
• Za váno ční štolou do Dráž ďan (4. 12.) – tradiční předvánoční destinace Čechů 
• Advent v Salcburku a Solné komo ře (jednodenní 4. 12., dvoudenní 4. – 5. 12.) – krásná městečka Solné komory 

v půvabné poloze u jezer mají v zimě a před Vánoci zvlášť neopakovatelnou atmosféru. Pokud se rozhodnete pro 
dvoudenní variantu (nocleh v penzionu nedaleko Salcburku se snídaní, možnost objednání večeře), přidáte si k tomu 
ještě důstojný poutní kostel Maria Plain, domovskou kapli koledy Tichá noc v Oberndorfu a téměř celý den v Salcburku! 

• Nejkrásn ější váno ční trh v N ěmecku v Norimberku  (11. 12.) – historický Norimberk si rád osvojuje titul organizátora 
toho nejkrásnějšího vánočního trhu – a to jde o titul velmi prestižní! Pojeďte o oprávněnosti tohoto „holedbání“ rozhodnout 
s námi. 

• Advent ve Vídni  (jednodenní 11. 12., dvoudenní 11. – 12. 12.) – vídeňská „klasika“, která se stala téměř povinnou 
předvánoční zastávkou všech Čechů. Při víkendové variantě navštívíte i Schönbrunn a čas bude na muzea (Albertina 
připravuje na toto období např. výstavu Picassa či Michelangelových skic). 

• Rožmitál a Vysoká (11. 12.) – tento zájezd nesměřuje na vánoční trhy, ale do míst spjatých s významnými osobnostmi 
našich dějin (které změnily ráz českých Vánoc) – Jakubem Janem Rybou a Antonínem Dvořákem. Navrch ještě návštěva 
barokního poutního chrámu na Svaté Hoře u Příbrami. 

• Lipsko a Halle v čase adventu  (18. 12.) – nejenom návrat do Saska, kde se od „západních“ Němců umění uspořádat 
adventní trhy rychle přiučili, ale také tečka za sezónou Kiwi 2010, u které byste neměli chybět 

Při přihlášení do konce zá ří na kterýkoliv z t ěchto adventních zájezd ů získáte slevu 5 %, p ři přihlášení na dva potom 8 % 
na každý z nich. 

Pokud uvažujete o cestě s Kiwi do Malajsie a na Filipíny, dovolujeme si upozornit, že jeho termín (26. 3. – 8. 4. bez 
prodloužení) se také pomalu začíná přibližovat. První zájemci se již hlásí. Beseda k tomuto zájezdu proběhne v pondělí  

25. října v 18.30 h, zde také rádi osobně zodpovíme všechny Vaše dotazy. Jinak nám samozřejmě můžete kdykoliv psát na 
rezervace@ckkiwi.cz, či telefonovat na 222 230 107 a 222 232 344. 

V těchto dnech již v KIWI intenzivně pracujeme na katalogu poznávacích zájezdů 2011. Čeká Vás opět spousta zajímavých tras a nabídek. Pokud 
máte nějaké místo, které byste si přáli navštívit, o kterém si myslíte, že by ho měli všichni znát a přitom se na něj zapomíná, nebo se Vám tam 
třeba líbilo a chtěli byste se na něj vrátit, zkuste nám napsat. Třeba se právě Váš e-mail stane inspirací k úspěšnému zájezdu (a nemine Vás 
odměna)! 
 

� Ještě jednou opakujeme všem milovníkům památek a přírody, že zájezd do LIBANONu (27. 10. – 4. 11.) se určitě JEDE a kvůli 
letenkám je třeba se přihlásit!! 

 
Všem našim klientům a čtenářům Zpravodaje přejeme příjemný návrat do poprázdninového režimu a co možná nejkrásnější 
cestovatelské zážitky. 

                                                                                                                                      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. 


