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ZPRAVODAJ č. 3 / 2011    

(VYCHÁZÍ 7. 3. 2011) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

sezóna 2011 se v březnu rozjela na plno – odjel se daleký zájezd do Malajsie a na Filipíny, při kterém 
účastníci mohli spatřit stádo divokých slonů, kočkodany kahau ve větvích i třeba nedávno ještě nejvyšší budovy 
světa Petronas Towers. Zároveň ale také vyrazil první autobus na výlet po Česku, konkrétně do Kutné Hory a 
Čáslavi a od té soboty na vás zase čekají pravidelné výlety každý víkend. 

Skončila také Velká soutěž Kiwi 2011, účastníci už jen očekávají svůj výsledek a výhru. Kiwi se také nově 

objevila na sociální síti Facebook. Zkrátka jsme nelenili a snažili se zase trochu přiblížit vám, našim klientům. 
Dubnové vydání Zpravodaje pokračuje v tomtéž duchu a přináší pravidelnou dávku informací. 

 

 

 

 
 

Hory a jezera Solné komory na Velikonoce (23. – 25. 4.) – k názvu dodáme ještě „a městečka“, abyste měli představu 

kompletní. Idylická místa v malebném období svěží jarní zeleně, kontrastující s bílými vrcholky hor zrcadlícími se 

v ledovcových jezerech. Nejkrásnější pohled Vám nabídne hora Schafberg, kam dojedete lanovkou ze St. 

Wolfgang. Váš hlavní program ale bude probíhat v podhůří – navštívíte např. barokní klášter v Kremsmünsteru, 

solné doly v Hallstattu, císařskou vilu Františka Josefa a jeho Sissi v Bad Ischlu, můžete se projet loďkou po 

jezeře Toplitsee atd. Půjde o pohodové tři sváteční dny u našich sousedů, kteří díky silné křesťanské tradici 

Velikonoce hluboce prožívají a oslavují nejen nápaditou výzdobou. Ubytování pár kroků od břehů jezera 

Traunsee ve tříhvězdičkovém hotelu s bohatou polopenzí. S tímto Zpravodajem do 15. 4. 10 % SLEVA. 

 
Navštivte naši stránku na FACEBOOKu a staňte se součástí Kiwi komunity. Budete tak moci diskutovat 

s dalšími našimi fanoušky, vkládat na stránky fotky a hlavně být stále v obraze o dění nejen v Kiwi, ale ve 

světě cestování vůbec. 

 
 Na Královské zámky Ludvíka Bavorského (27. – 29. 5.) jezdíme již řadu let a tato tradiční turistická destinace si vždy 

právem najde své zájemce, ať už jedou poprvé, nebo se do půvabného kraje prostě rádi podívají znovu. Po letech jsme 
zde zajistili kvalitnější ubytování v rodinném penzionu, nabízené s polopenzí. Kromě trojhvězdí nejznámějších 
z bavorských zámků Neuschwanstein, Herrenchiemsee a Linderhofu Vás navíc čeká pěkné město Berchtesgaden, 
smutně proslulé Hitlerovým Orlím hnízdem na Obersalzbergu, honosný klášter v Ettalu i průzračné Königssee. 
V dubnu vám na tento zájezd nabízíme SLEVU 7 %; pokud se vás najednou přihlásí více než dva, potom slevu 10 % pro 
každého. 

 Poslední volné místo zbývá na komorní zájezd Zapomenutým krajem Rusínů a Lemků (31. 5. – 5. 6.), unikátní cestu do 
odlehlých krajů jihovýchodního Polska a severovýchodního Slovenska, do historické oblasti Haliče. Do míst, kudy sice kráčely 
pohnuté dějiny zapomínaných národů, ale vždy stála tak trochu na okraji velmocenských zájmů. Těžko byste podobný 
program hledali u jiné české cestovky a naši věrní klienti ho také v loňské sezóně dokázali náležitě ocenit. Pro dámu na 
doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme 500 Kč slevu. 

 Připomínáme také zájezd Do měst německé hansy (2. - 5. 6.) naplněný v tuto chvíli přibližně z poloviny. Spolu s podzimním 
Porýním se jedná o náš nejdelší zájezd do Německa, při němž máte možnost se seznámit se zajímavou historií 
severomořského i baltského námořního obchodu, se žhavou současností včetně problematiky integrace 
přistěhovalců ve velkoměstě Hamburku, s architekturou meklenburských a pomořanských zámků či 
s památkami na vojenské námořnictvo. Vše bez nočních přejezdů, s pohodlnou dopravou luxusním autobusem, 
znalým českým průvodcem a pojištěním v ceně zájezdu. 5.990 Kč. 

 

      
 

Mnozí z nás už myslí na prázdniny a mnozí z vás si již vyhradili čas na zájezd Nejkrásnější túry v tyrolských Alpách (7. - 14. 8.), 
takže zájezd už je zcela VYPRODANÝ a vedeme i seznam náhradníků. Neméně hodnotnou alternativou, na které je 
ještě míst dostatek, je zájezd Turistika v Alpách na jih od Salcburku (Pongau) (16. -23. 7.). Čekají vás 
každodenní pěší túry, které si můžete vždy po poradě s průvodkyní přizpůsobit vlastní kondici i náladě – kamzíci 
mohou šplhat do závratných výšek, ti pomalejší zase využijí lanovek a můžou se výhledy kochat od kávy na horské 
chatě. Ubytování po celou dobu na jednom místě v příjemném a velmi kvalitním hotelu v centru Bischofshofenu 
se snídaní, velmi zvýhodněná cena i za večeře (1.190 Kč na celý týden), luxusní autobus a zkušená a 
oblíbená průvodkyně ing. Jotovová. Pro přihlášené do konce dubna sleva 8 %, pro jednoho pána na doplnění 
dvojlůžkového pokoje 10 %. 

 

TIP MĚSÍCE DUBNA: 



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

 

BLÍŽÍ SE LÉTO, ČAS HLAVNÍCH DOVOLENÝCH A KROMĚ ORGANIZOVANÝCH ZÁJEZDŮ NABÍZÍME I INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ. MEZI NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ U NAŠICH 

KLIENTŮ PATŘÍ: 
 Apartmány v Alleghe v italských Dolomitech (jižně od Cortiny d´Ampezzo) – plně vybavené prázdninové byty na břehu jezera. 

Dvou až čtyřpokojové apartmány.  
Ceny za týdenní pobyt (závisí na přesném termínu): dvoupokojový apartmán od 8.100 Kč 
                                                                                                  třípokojový apartmán od 9.600 Kč 
                                                                                                  čtyřpokojový apartmán od 12.400 Kč     

 Apartmány v Saas Grundu ve švýcarských Walliských Alpách (v sousedství Saas Fee) – plně vybavené byty v prázdninových 
domech v centru obce. Jedno až čtyřpokojové apartmány. 

                  Ceny za týdenní pobyt (závisí na přesném termínu): jednopokojový apartmán od 8.400 Kč 
                                                                                                                    dvoupokojový apartmán od 10.800 Kč  
                                                                                                                    třípokojový apartmán od 12.000 Kč 
                                                                                                                    čtyřpokojový apartmán od 18.000 Kč    

 Pension v Russbachu v rakouské Solné komoře – jedno a dvojlůžkové pokoje či v létě plně vybavené apartmány pro 2-7 osob,  
možnost polopenze. 

                  Ceny za týdenní pobyt (závisí na přesném termínu): apartmán od 10.000 Kč 
                                  ubytování ve dvojlůžkovém pokoji se snídaní: 810 Kč / os / den 

 Nabízíme ubytování i na dalších místech v Rakousku, Itálii, Švýcarsku, na Ukrajině, v Rumunsku. A dále jsme schopni zajistit 
Vám ubytování prakticky v jakémkoliv místě na světě, stačí napsat či zatelefonovat Vaši poptávku a pokusíme se 
co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům. 

 Na Slovensku všem doporučujeme lázeňské (léčebné či wellness) pobyty. Nabízíme pobyty v piešťanském hotelu 
Máj. Ceny týdenních pobytů začínají na 8.275 Kč za program s 10 procedurami a polopenzí a max. dosahují 
10.750 Kč za program s 20 programy a plnou penzí. 

 

 
Stále nabízíme volná místa v leteckém zájezdu Jaro v Paříži (13. -16. 5.). Počet letenek je ovšem omezený, takže dlouhé 
váhání nedoporučujeme. Francouzskou metropoli netřeba představovat, je přímo zosobněním romantiky, a protože květen je 
v české tradici měsícem lásky, není od věci udělat romantické gesto a pozvat svou milou / svého milého právě tam. Můžete – 
ale nemusíte – navštívit s naší průvodkyní množství památek od katedrály Notre Dame na Île de la Cité až po moderní 
Centre Pompidou, ale také můžete – a nemusíte – nasávat atmosféru bulvárů z pouličních kavárniček či pozorovat 
skutečné i rádoby umělce při práci na Montmartru nebo nábřeží Seiny. Protože bydlíte v centru a v blízkosti stanice 
metra k tomu, večer se Vám otevírá nepřeberné množství možností k návštěvě restaurací, hospůdek, kabaretů nebo 
k nočním toulkám Paříží. Předplatit si můžete i večerní plavbu po Seině s večeří. Cena 11.990 Kč zahrnuje letenky 
včetně leteckých tax, ubytování se snídaní, dopravu z letiště do hotelu a zpět, plné pojištění a průvodce. Pokud se 
přihlásíte ve dvojici do dvojlůžkového pokoje do Velikonoc, dostane každý z vás slevu 7 %. 

 

Připomínáme, že u nás v kanceláři zakoupíte kompletní nabídku zájezdů brněnské CK Periscope, specialisty na 

Skandinávii a Pobaltí. Část zájezdů naleznete v našem katalogu a na našich webových stránkách, celá produkce je na 
www.periscope.cz, nebo si u nás vyzvedněte tištěný katalog. 

Prodáváme také zájezdy CK Adventura, a to jak z katalogu Aktivní dovolená, tak Exotika. Pro seniory mohou být 
zajímavé cenově výhodné pobytové zájezdy na Kypru, v Andalusii, na Mallorce a na Kanárských ostrovech z produkce 

Quality Tours. 

Veškerý prodej je za stejných podmínek jako u organizátorů zájezdů. Přijďte si vybrat. 

 
BLÍŽÍCÍ SE JEDNODENNÍ A VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY: 
16. 4. Český Krumlov 
23. 4. Oslavy Velikonoc ve skanzenech v pražském okolí – 
Kouřim, Přerov n.L. 
30. 4. Metropole Slezska Vratislav – 9 míst 
30. 4. Západní Čechy: Loket, Hrozňatov, Kynžvart – 5 míst 
7. 5.  Hrady v Horní falci – Flossenbürg, Falkenberg, Neustadt 
a.d.W., Trausnitz, Vohenstrauss 
7. 5. Safari ve Dvoře Králové, Kuks 
14. 5. Kadaň, Klášterec, Ostrov – Klenoty v údolí Ohře 
21. 5. Bamberk, zámek Seehof a hrad Giechburg 

21. – 22. 5. Moravský kras – 16 volných míst 
28. 5. Krušné hory – východní část 
4. 6. Na horní Svratce – Obyčtov, Nové Město n.M., Jimramov, 
Olešnice aj. 
11. 6. Wachau a plavba lodí po Dunaji – 4 volná místa 
11. 6. Podbrdí – Hořovice, Olešná, Dobřív, Mirošov, Kozel 
18. 6. Míšeň a Moritzburg  
18. 6. Skvělé hrady v Pošumaví – Rabí, Velhartice, Klenová, 
Švihov 
25. 6. Do České Kanady úzkokolejnou železnicí 

POKUD SE S TÍMTO ZPRAVODAJEM PŘIHLÁSÍTE NA 3 Z TĚCHTO ZÁJEZDŮ NAJEDNOU, ZÍSKÁTE NA KAŽDÝ SLEVU 10 %. POKUD NA 2, PAK SLEVU 5 %. 
 
Kromě fajnšmekrovského zájezdu do Německa a cesty do Solné komory, inzerované na první straně tohoto 

Zpravodaje, pořádáme o Velikonocích také dva tuzemské zájezdy: 

třídenní Velikonoce pod Hostýnem (23. - 25. 4.) s řadou zajímavých míst včetně poutního chrámu na Hostýně a 

s ubytováním v malebné přírodě CHKO Bílé Karpaty s polopenzí. Zbývá posledních několik míst. 

jednodenní Oslavy Velikonoc ve skanzenech v pražském okolí (23. 4.) pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou 

odcestovat na delší dobu a přitom rádi vyrazí z Prahy ven. Míst je ještě dost, ale před odjezdem se mohou 

rychle plnit! 

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásné a slunné jaro, spoustu pěkných výletů a cest s bezpečnými návraty. Také příjemné 
prožití svátků velikonočních, nejlépe na některém z našich zájezdů. 
                                                                                                                               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. 


