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ZPRAVODAJ č. 7 / 2010    
(VYCHÁZÍ 1. 10. 2010) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
za okny vládne podzim, dny se zkracují a občasné pošmourno nás může lákat zůstat doma v teple s dobrou 
knížkou (třeba průvodcem po oblíbené destinaci) a kouřícím čajem. Ale když pak mezi mraky vykoukne sluníčko a 
ozáří zbarvení listí do nejpestřejší palety, hned nás to začne táhnout ven na nějaký pěkný výlet. Sezóna našich 
zájezdů ještě zdaleka neskončila, i když už se teď jedná většinou o výlety jednodenní či víkendové. Je ale nejvyšší 
čas myslet i na adventní cesty, zájezdy se začaly dobře plnit a byla by škoda, kdyby právě na Vás místo 
v autobuse už nezbylo. 

 
 
 

 
 
 

V říjnu doporučujeme Vaší pozornosti zejména zájezd MORAVSKÉ POLE, WEINVIERTEL A VÍDEŇ (22. – 24. 10.). 
Přeshraniční výlety jsou u našich klientů velmi oblíbené, na rozdíl od konkurence nabízíme vedle Vídně navíc zajímavá 
místa jako např. největší rakousko-uherský zámek Schlosshof, bitevní Moravské pole, kde zahynul král železný a zlatý 
Přemysl Otakar II. (Co takhle na jeden den děti omluvit ze školy a na toto místo je vzít? Hned by je dějepis více bavil!), 
mezi filmaři oblíbený hrad Kreuzenstein, dýněmi vyzdobené městečko Zellerndorf nebo množství vinných sklípků 

s možností degustace letošní sklizně. Samotná Vídeň kromě svých památek a atmosféry zašlých časů nabízí v 
letošním podzimu přímo umělecké žně. Probíhají zde zajímavé výstavy, mmj. Picasso: Mír a svoboda, 
Michelangelo: Géniovy kresby (obě v Albertině), Rodin a Vídeň (Dolní Belvedere), Frida Kahlo (Kunstfórum 
Rakouské banky), na které Vám můžeme zajistit vstupenky*. Za tři dny tak budete mít plno zážitků a možností 

rozšíření kulturních obzorů. Z ceny 3.990 Kč s tímto Zpravodajem sleva 10 %.  
*Více informací o výstavách i cenách vstupenek naleznete na www.ckkiwi.cz. 

 

Stále máme volná místa na zájezd do BRATISLAVY A MALÝCH KARPAT (9. - 10. 10.). Kdo si slovenskou metropoli 
pamatuje jako ospalé provinční město, bude velmi překvapen. V Bratislavě vyrostly moderní mrakodrapy, historické 
centrum bylo upraveno a uzavřeno pro automobilovou dopravu, na ulici kvete umění (ať už výtvarné, či kavárenské), 
Bratislavský hrad již třetí sezónu prochází rekonstrukcí, takže nová fasáda teď září na celé město – zkrátka je 
rozhodně na co se dívat. Navrch v sobotu Devín a večer možnost posezení ve vinném sklípku v městečku Modra, kde 
budete také ubytovaní v ***hotelu s polopenzí. V neděli Vás potom čeká malebná oblast vinorodých Malých Karpat – 
hrad Červený Kameň, světoznámé lázně Piešťany, barokní svatyně v Šaštíně – Strážích a pro někoho možná vrchol 
celého výletu – ohromná mohyla M. R. Štefánika na Bradle. 
Jedné dám ě a jednomu pánovi nabízíme SLEVU 300 K č na dopln ění dvojl ůžkového pokoje, ostatním potom 
last minute slevu 250 K č / os. 
 

• Rothenburg, Heidelberg a přilehlá oblast v údolích Neckaru a Mohanu patří k nejmalebnějším koutům 
Německa. Historické skvosty zde jsou zasazeny do pěkného přírodního rámce, takže Vaše oči a 
fotoaparáty budou v neustálé permanenci nejen při zastávkách, ale také při přejezdech. Ubytování 
v hotelu Etap na jihovýchodním okraji Mannheimu, možnost zajištění snídaně. 16. - 17. října. Pro jednoho 
muže na doplnění pokoje sleva 350 Kč. 

• O měsíc později Vás čeká německá metropole Berlín (13. – 14. 11.) se vší svou kosmopolitní 
atmosférou, bohatou nabídkou muzeí, moderními stavbami i rekonstrukcemi těch starých. Za 
dva dny si tak akorát stihnete udělat obrázek o městě na obou stranách „zdi“ a určitě budete 
odjíždět s pocitem, že v Berlíně jste nebyli naposledy. Ubytování v hotelu Etap na okraji města, 
možnost zajištění snídaně. Pro jednu ženu sleva 350 Kč na doplnění dvojlůžkového pokoje, pro 
ostatní při přihlášení do 15. října sleva 8 %. 

 
Dále op ětovn ě p řipomínáme zájezd DO HRUSIC ZA PANEM ČOUDKEM A PANEM VÁVROU PODRUHÉ 
v ned ěli 24. října. (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 nad Sázavou a Muzeum zlata v Jílovém u  Prahy. Nezapome ňte se p řihlásit!!! 

  
OOppěěttoovvnněě  UUPPOOZZOORRŇŇUUJJEEMMEE  NNAA  ZZMMĚĚNNUU  OOTTVVÍÍRRAACCÍÍ  DDOOBBYY  VV  PPRROODDEEJJNNĚĚ  VV  JJUUNNGGMMAANNNNOOVVĚĚ  2233  ::   
OOdd  zzáářříí  ddoo  ddoobbyy  vvyyddáánníí  kkaattaalloogguu  22001111  ((tt jj ..  ppřřiibbll iižžnněě  kkoolleemm  MMiikkuullááššee))  mmáámmee  ootteevvřřeennoo  ddvvaa  ddnnyy  vv  

ttýýddnnuu,,  aa  ttoo  vv  PPOONNDDĚĚLLÍÍ  aa  ČČTTVVRRTTEEKK  99..0000  --1133..0000  aa  1133..3300  ––  1188..0000  hh..  MMiimmoo  ttyyttoo  ddnnyy  jjssmmee  VVáámm  
kk  ddiissppoozziiccii   nnaa  tteelleeffoonnuu  ((222222  223300  110077,,  222222  223322  334444))  aa  nnaa  ee--mmaaii lluu  ((rreezzeerrvvaaccee@@cckkkkiiwwii ..cczz))..  

 
 

TIP MĚSÍCE ŘÍJNA: 



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

 

V říjnu a listopadu proběhnou v kanceláři v KIWI besedy k exotickým zájezdům příští sezóny. Začínají vždy v 18.30 h v Jungmannově 23, a 
to v následující dny: 

25. 10. Malajsie a Filipíny 
26. 10. Madagaskar  
8. 11. Alžírsko (POZOR, změna termínu, mělo být 19. 10.) 

 
Naplno se rozběhl prodej ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ a některé jsou již více než z poloviny zaplněné. Proto pokud si chcete svou 
účast zajistit, doporučujeme se přihlásit co nejdříve.  

• Krásný advent v historickém Řezně (27. 11.) – nejrychleji se prodávající adventní zájezd, zbývá již méně než polovina 
volných míst 

• Advent ve Steyru a Steinbachu (28. 11.)  
• Bamberg a Vierzehnheiligen v době předvánoční (4. 12.)  
• Za vánoční štolou do Drážďan (4. 12.) – Drážďany jako vždy táhnou, i zde míst velmi rychle ubývá a autobus je 

z poloviny plný 
• Advent v Salcburku a Solné komoře (jednodenní 4. 12., dvoudenní 4. – 5. 12.) – menší městečka v Solné komoře mají 

neopakovatelnou a velmi intimní atmosféru 
• Nejkrásnější vánoční trh v Německu v Norimberku (11. 12.) – i u tohoto zájezdu doporučujeme si s přihláškou pospíšit 
• Advent ve Vídni (jednodenní 11. 12., dvoudenní 11. – 12. 12.) – kromě výstavy Fridy Kahlo můžete ve Vídni 

navštívit všechny umělecké expozice zmíněné u zájezdu Moravské pole, Weinviertel a Vídeň na první straně 
Zpravodaje. Můžete tak krásně zkombinovat zážitky konzumní, duchovní a kulturní. 

• Rožmitál a Vysoká (11. 12.) – kdo ví, třeba Vás bude čekat ladovská zima v krásných městečkách středních 
Čech 

• 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 

 

Mnozí z vás již víte, že v září jsme začali nabízet nový produkt, a to pobytové zájezdy na Kypr se zvýhodněnou 
cenou pro všechny starší 55 let. Jedná se o týdenní letecké zájezdy pořádané cestovní kanceláří KAVALIERO 
VIAJES S. A. ve spolupráci s Kyperskou organizací cestovního ruchu v rámci programu "Cestovní ruch pro všechny 
- 55+". Program se koná začátku od listopadu 2010 do konce dubna 2011, odlet z Prahy do Pafosu (přímý let) 
každou neděli.  

Cena 9.990 Kč zahrnuje: zpáteční letenku včetně všech poplatků, transfer z letiště do hotelu a zpět, 7 noclehů 
ve 4* hotelu s polopenzí (včetně vody a vína), zábavní program v hotelu, 2 polodenní výlety autobusem  
s průvodcem, nejzákladnější pojištění léčebných výloh (nikoliv pojištění storna; vyšší krytí u pojištění léčebných 
výloh i pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů lze uzavřít v Kiwi – léčebné výlohy do 1 milionu Kč za 160 
Kč / pobyt, léčebné výlohy a storno 235 Kč / pobyt) 

Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety (900 Kč za jeden výlet, jejich rozpis je k dispozici u nás v kanceláři) 

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 2.450 Kč  

Cena 9.990 Kč platí pro ubytování ve dvoulůžkových pokojích, kdy alespoň jeden z ubytovaných je ve věku 55+. 
Pokud ani jeden účastník tuto podmínku nesplňuje, cena na osobu je 11.990 Kč.  

Další podrobnosti Vám sdělíme v naší kanceláři, telefonicky či e-mailem.  

 
Na záv ěr dáme vytrvalým čtená řům trochu nahlédnout do naší kuchyn ě a ochutnat 
z nabídky na rok 2011: 
Jak jsme již p ředesílali v jednom z prázdninových vydání, chystá s e na p říští rok 
autobusový zájezd do Petrohradu a jeho širšího okol í; k výro čí 20. narozenin Kiwi 
připravujeme nostalgický zájezd do švýcarského Jaunu;  intenzivn ě pracujeme na 
exotických zájezdech do Malajsie, na Madagaskar a d o Alžírska; pevn ě v ěříme, že se 
v roce 2011 zrealizuje zájezd za ptákem kiwi na Nov ý Zéland; na své si op ět p řijdou 
fajnšmek ři – jako jejich novou destinaci za řadíme Itálii, v ěrni ale z ůstaneme též 
sladké Francii, na p řání Anglii a ti pozorní v ědí, do které další zem ě ješt ě trasa 
naší série povede (napovíme, že cesta bude navazova t na jeden z letošních zájezd ů). 
Nezapomínáme ani na jednodenní zájezdy a letní cest y s p ěší turistikou. 
Protože ale nechceme kazit p řekvapení, více Vám toho už nesd ělíme. T ěšte se na za čátek 
prosince, kdy se nový katalog objeví na webu i na p ultu naší prodejny. 
 
                            

 
Všem našim klientům a čtenářům Zpravodaje přejeme krásně barevný podzimní svět a jen ty nejkrásnější výlety se šťastnými 
návraty. 
 

                                                                                                                                      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. 


