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ZPRAVODAJ č. 2 / 2011    

(VYCHÁZÍ 8. 3. 2011) 
 

Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

máte ještě necelý měsíc na to, přihlásit se na naše zájezdy s 3% slevou first minute, pokud svou cestu 
uhradíte kompletně. Máte ještě méně času přihlásit se na některé zájezdy, které jsou těsně před vyprodáním. A 
na některé zájezdy už bohužel volno nemáme vůbec. Tímto úvodem chceme jen naznačit, že se vyplatí hlásit se 
včas. V novém Zpravodaji se opět dozvíte o stavu prodeje, speciálních nabídkách a dalších novinkách ze světa 
Kiwi. 

 
 

BŘEZEN BÝVAL MĚSÍCEM KNIHY, TEĎ JE MĚSÍCEM 
VELKÉ SOUTĚŽE KIWI. 

PROBÍHÁ OD 1. DO 31. BŘEZNA A OTÁZKY NALEZNETE NA WWW.CKKIWI.CZ/SOUTEZE. 
 

  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

• Malajsie, Brunej + Filipíny (21. 3 . –  4. 4.) –  
      VYPRODÁNO, místa na vyžádání 
• Velikonoce v údolí Sály a na Kyffhäuseru (23. – 25. 4.)  
      – VYPRODÁNO 
• Nejkrásnější túry v tyrolských Alpách (7. – 14. 8.) -      
      VYPRODÁNO 
 

• Francie pro fajnšmekry (22. – 29. 5.) – 2 volná místa 
• Drážďany a kamélie v Pillnitz (2. 4.) – 5 volných míst 
• Ligurie včetně Janova a Cinque Terre (13. – 19. 5.) –  
      5 volných míst  
• Od Petrohradu na Kiži a Solovecké ostrovy (11.–24.6.)  
      – 10 volných míst 

 
 
 
VÍDEŇ na krásném modrém Dunaji opět připravila pro své návštěvníky lákavé výstavní menu. V Albertině si přijdou 
na své milovníci pop artu – vystavena budou díla Roye Lichtensteina a Mela Ramose; Dolní Belvedere nabízí výstavu 
Egona Schieleho, zaměřenou výhradně na portréty a autoportréty. A lahůdkou pro opravdové fajnšmekry bude 
výstava Ivan Konstantinovič Ajvazovskij – Malíř moře uspořádaná Kunstfórem Rakouské banky a nabízející 
retrospektivu Ajvazovského díla vůbec poprvé v takové šíři v západní Evropě. Pokud výtvarné umění není Vaším 
šálkem kávy, můžete raději zajít do kavárny na pravou vídeň a sachr dort, anebo se s naší průvodkyní věnovat návštěvě 
historických památek a zajímavostí. Díky ubytování v centru města na metru nebude problém ani návštěva některého 
z nočních podniků nebo večerní procházka za nákupy. Už podruhé byla letos Vídeň zvolena městem, kde se žije nejlépe na 
světě. O víkendu 16. – 17. 4. se o tom můžete přesvědčit na našem zájezdu. Při přihlášení do 18. března nabízíme 8 % 
slevy. 

 
Dobrou zprávu máme pro milovníky vláčků, železnic a horských panoramat. Jízdenky na parní železnici 

Furkabahn jsou zajištěné, je jich ale omezený počet, takže pokud jet chcete, přihlaste se pokud možno ihned. 

Neradi bychom někoho zklamali, ale kapacity jsou velmi omezené a zájemců z celého světa je přetlak. Kromě 

zážitku ze samotné jízdy vlakem vás čekají i přepěkná panoramata ledovců a nejvyšších hor kontinentu. Jiného 

rázu je zubačka na Rigi Kulm a dopravní zážitky můžete završit ještě plavbou lodí do možná nejkrásnějšího 

švýcarského města Lucernu. Ubytovaní při zájezdu Horské železnice ve Švýcarsku II (Furka a Rigi) 2. – 5. 9. 
budete v tradičním švýcarském hotelu v Andermattu, k pohodlí může přispět i volba polopenze. Základní cena (bez příplatků za 

vlak) 6.990 Kč. 

Až do konce března využijte časové slevy 3 % na jakýkoliv zájezd odjíždějící po 30. dubnu. 
Stačí, když jeho cenu uhradíte v plné výši. 

 
První sluneční paprsky již rozzářily ulice měst a mnohé vytáhly do přírody. I když se možná ještě vrátí k vládě zima, téměř 

všichni už se pomalu začínají těšit na jarní zeleň a první květy. Kouzelné probuzení ze zimního spánku 
tradičně prožívají Alpy a kdy jindy si je užít než o svátku jara – Velikonocích. Velmi Vám doporučujeme zájezd 
Hory a jezera Solné komory (23. – 25. 4.) , při němž si užijete jak návštěvu městeček, tak trochu pěší turistiky i 
pohled na svět z paluby lodi. Tradiční návštěvní cíle jako barokní klášter v Kremsmünsteru, císařská cukrárna 
Zauner v Bad Ischlu, solné doly v Hallstattu, romantické jezero Toplitz či kouzelně položený St. Wolfgang získají 
s velikonoční výzdobou slavnostní tvář a jistě vám pomohou dokreslit atmosféru největších křesťanských svátků. 

Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu v zeleni jen pár kroků od jezera Traunsee, polopenze. S tímto Zpravodajem při přihlášení do 
20. března jarních 7 % slevy. 

      

TIP MĚSÍCE BŘEZNA: 



KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, fax 222 232 341, rezervace@ckkiwi.cz 
 

DUBNOVÁ MĚSTSKÁ TURISTIKA: 

� Nezapomeňte na letecké zájezdy do LONDÝNA (8. – 11. 4.) a PAŘÍŽE (13. – 16. 5.). Oba již mají jistou realizaci, ale máme i 

dostatek volných míst. Olympijský (2012) Londýn bude žít přípravami na královskou svatbu 

prince Williama a Kate Middletonové, jistě bude příležitost pořídit si i náležitý suvenýr. Paříž 

v květnu je přímo zosobněním romantiky, a pokud chcete potěšit své maminky, můžete jim 

dát zájezd jako dárek ke Dni matek; svou drahou polovičku zase můžete obdarovat u 

příležitosti 1. máje. Kdo by neroztál při večerní plavbě po Seině s večeří? Oba zájezdy (jako 

všechny ostatní) samozřejmě můžete koupit také ve formě dárkového poukazu. 

� Volná místa ještě zbývají také na zájezd do ŘEZNA (9. 4.), historického města nedaleko naší hranice, jehož památky jsou 

zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. I když se dá v jeho ulicích strávit celý den, my Vám ještě 

přidáme zastávku v útulném Kallmünzu. 
� Dále připomínáme zájezd do slezské VRATISLAVI (30. 4.), který se velmi utěšeně plní a mohlo by se stát, že na Vás již 

nezbydou místa. Také její historické jádro je pod ochranou UNESCO a také při tomto výletu přidáváme bonus v podobě 

opatství v Trzebnici. Průvodcem Vám bude česky mluvící vratislavský rodák a patriot, který Vám fundovaně a ochotně 

zodpoví všechny „zákulisní“ otázky. 
� V českých, resp. moravských luzích a hájích, ale zároveň v hájemství UNESCO zůstanete při zájezdu OLOMOUC A 

KROMĚŘÍŽ (9. – 10. 4.). Brňané se možná budou zlobit, ale historicky to byla právě Olomouc, kde se soustřeďoval význam 

Moravy, čemuž odpovídá bohatství jejích památek. Kroměříž je proslulá zejména zahradami a zámkem. Zpravodajová sleva 

na tento zájezd 10 % do 18. 3. 
 
DOPORUČUJEME: 

- DO MĚST NĚMECKÉ HANSY 2. – 5. 6. – Návrat na sever Německa, do svého času nejbohatších německých měst žijících 
obchodem. Peníze se měšťané a městské rady nebáli dávat na odiv v podobě výstavných staveb a veřejných 
prostranství. Můžete sami posoudit, zda měli více vkusu ve Schwerinu, Lübecku, Kielu, Hamburku či Brémách. Třeba vás 
ale spíše zaujme možná už pozapomínaná krása baltského pobřeží a jeho pláží. Anebo se už těšíte na noční život 
v hamburské čtvrti St. Pauli. Vaše motivace k návštěvě tohoto zajímavého koutu Německa může být jakákoliv, ale věříme, 
že spokojeni po návratu budete tak jako tak. Při přihlášení do konce března Vám s tímto Zpravodajem nabízíme 5 % 
slevu. 

- OD PETROHRADU NA KIŽI A SOLOVECKÉ OSTROVY 11. – 24. 6. – Stále ještě zbývají volná místa na tento atraktivní a dlouho 
očekávaný zájezd do Ruska, kvůli vyřízení potřebných formalit je třeba se hlásit co nejdříve. A pokud uvažujete 
o letecké variantě, potom ještě spíš. Zkuste se podívat na nabídky jiných českých cestovek, kolik času strávíte 
v Petrohradu a kolik okolních carských zámků budete mít možnost spatřit. Také příležitost k návštěvě 
souostroví GULAG (Solovecké ostrovy) a unikátního souboru dřevěné duchovní architektury na ostrově Kiži 
v Oněžském jezeře není zcela obvyklá. V Petrohradu budete ubytováni v hotelu mezinárodní sítě Park Inn při 
pobřeží Finského zálivu, v blízkosti zastávek veřejné dopravy, takže – nebudete-li unaveni celodenním 

společným programem – můžete večer vyrážet na pochůzky do města. Podrobný program najdete v katalogu na s. 19 a 
na našich webových stránkách.  

- KORUTANY S KARTOU (VŠE V CENĚ) 4. – 9. 7. – Hit sezóny 2009 a neuvěřitelně výhodná nabídka, vezmete-li v potaz, že za 
8.990 Kč získáte plných 6 dní pobytu v nejjižnější rakouské spolkové zemi s veškerým komfortem (ubytování po celou 
dobu na jednom místě v blízkosti Ossiacher See, polopenze, lanovky, které Vám přiblíží všechny vyhlídky, plavbu 
po jezeře a prakticky všechno vstupné). Ušetříte dovolenou, protože zájezd zahrnuje dva dny českých státních 
svátků, a čeká Vás nadílka historických památek (hrad Mauterndorf, městečko Gmünd i s muzeem legendárního 
automobilu Porsche, ohromný hrad Hochosterwitz, samozřejmě metropole Klagenfurt, dóm v Gurku či zámek ve 
Strassburgu) i přírodních krás (Ossiacher See, hřebeny Alp s množstvím vyhlídek a možností krátkých výletů atd.). 
Rozhodně doporučujeme všem, vhodné i pro seniory a děti. 

 

SLEVA pro všechny, kteří Zpravodaj dočetli až k tomuto místu: Nabízíme 5 % slevy z ceny 4.990 Kč za zájezd BERLÍN A POSTUPIM (13. 
– 15. 5.), při kterém budete ubytováni v samém centru Berlína , což Vám otevírá možnosti večerních procházek a případně i samostatný 
program (např. si můžete zajít do muzeí, která si už dlouho plánujete navštívit). 

 
NA VLASTNÍ KŮŽI  
V únoru vyrazila jedna z členek Kiwi rodiny na cesty, tentokrát na pr ůzkum turistických možností 

v tajemné Zemi h řmícího draka, chcete-li himálajském království BHÚTÁN. Protože 
inspek ční cesta dopadla nad o čekávání - služby turist ům jsou na vysoké úrovni, 
rozhodn ě je na co se dívat a naše místní kontakty se osv ědčily, m ůžeme za čít 
plánovat zájezd pro malou skupinu zájemc ů na rok 2012 či 2013. Jedná se o jednu 

z nejexkluzivn ějších destinací na sv ět ě – vláda v duchu svého projektu trvale 
udržitelného rozvoje výrazným zp ůsobem reguluje každoro ční po čet návšt ěvník ů a do 

země se nikdo nedostane bez prost řednictví místní cestovní kancelá ře. V zemi, kde se 
index HDP nahrazuje ukazatelem Hrubého domácího št ěstí, budete p řekvapováni na každém kroku. Je 

na co se t ěšit a svoji ú čast na chystané cest ě můžete za čít zvažovat už s p ředstihem. 

 

Připomínáme, že za necelé dva týdny vyráží náš první letošní zájezd do daleké Malajsie a v sobotu 26. března potom zahajujeme 
sezónu definitivně, cestou do Kutné Hory a do Čáslavi. Ještě posledních několik míst zbývá.  
Přejeme poklidný konec zimy a co nejkrásnější probuzení do jarního sluníčka a nové cestovatelské sezóny. 
                                                                                                                               Vaše KIWI  

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


