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ZPRAVODAJ č. 5 / 2011    

(VYCHÁZÍ 16. 6. 2011) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

čas běží a už jsou tady pomalu zase letní prázdniny. Mnozí z vás je trávíte na svých chatách a chalupách, 

ale nezapomínáme na ty, kteří mají rádi změnu a rádi cestují i v létě. Nabízíme cesty do hor, za poznáním 

k blízkým sousedům i několik sobotních výletů po Česku. Ať už se rozhodnete hlavní dovolenkovou dobu strávit 

kdekoliv a jakkoliv, přejeme vám hlavně pohodu a krásné počasí. 

 
 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTVÍRACÍ DOBY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN: 

4. července 2011 (pondělí) ZAVŘENO 

od 11. července do 7. srpna prázdninový provoz pouze dva dny v týdnu, a to vždy 

PONDĚLÍ a ČTVRTEK 9.00 – 13.00 a 13.30 – 18.00 h 

 

 

 

 
 

Turistika v Alpách na jih od Salcburku (Pongau) (16. – 23. 7.) – Pěší túry v jedné z nejkrásnějších a nejhorštějších 

oblastí Rakouska – každý den výlet do jiné partie, mnoho variant podle Vaší kondice a nálady. Nástupy na výlety 

možno zjednodušit lanovkami. Krásné ubytování v rodinném penzionu ve středisku Bischofshofen se snídaní 

v ceně a možností večeře za příplatek (výhodná cena 1.190 Kč za 7 večeří), zkušená a oblíbená průvodkyně ing. 

Jotovová, Mercedes pana Čoudka, plné pojištění – to vše za 9.990 Kč. Při přihlášení do konce června s tímto 

Zpravodajem sleva 10 %. A pokud přivedete zájemce, který s Kiwi pojede poprvé, potom Vy dostanete na zájezd slevu 

dokonce 15 % (tj. 1.500 Kč)!!! 

 
DALŠÍ PRÁZDNINOVÉ ZÁJEZDY KIWI: 

 Korutany s kartou (vše v ceně) (4. – 9. 7.) – Zájezd v době červencových svátků, díky čemuž ušetříte dva dny 
dovolené, vede do nejjižnější rakouské spolkové země. Za jejími památkami, teplými jezery a přátelskou atmosférou. Jedná 
se o poznávací zájezd, ale dojde i na kratší procházky a výlety. Díky Korutanské kartě, kterou máte v ceně zájezdu, 
nebudete platit téměř žádné vstupné ani jízdné navíc, takže veškeré výdaje nad rámec základní ceny 8.990 Kč půjdou jen 
na Vaše potěšení. Ubytování je zajištěno na břehu jezera Ossiacher – večer či ráno se tedy budete moci i vykoupat. 
K pohodlí jistě přispěje i zajištěná polopenze, moderní autobus, česká průvodkyně a jistota kompletního pojištění. Zbývají 
poslední místa, jedné dámě na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 500 Kč. 

Korutany: na jihu to žije 
V nejjižnější rakouské spolkové zemi jsou už od května většinou teploty o něco vyšší, louky a stromy zelenější, jezera 
teplejší a místní lidé mají díky tomu hned lepší náladu. Malá vzdálenost od Středozemního moře vytváří zpravidla téměř 
středozemní klima a přináší Korutanům nadprůměrně vysoký počet slunečných hodin v roce. Korutany se mohou pochlubit 
víc než 1 200 stojatými vodami, z toho 200 jezery s průzračně čistou pitnou vodou, ve kterých se dá koupat, horami ve 

všech výškových pásmech a krajinami s širými rovinami, zvlněnými pahorky a otevřenými údolími. Tato země na jižním 
okraji Alp tak nabízí přímo ideální prostředí pro neobyčejnou dovolenou plnou zážitků a aktivit pro každého.  

                                      www.korutany.com 

 Památky i příroda v samém centru Slovenska (30. 7. – 5. 8.) – Zájezd pro ty, kteří Slovensko už 
procestovali křížem krážem, i pro ty, kteří tam zase tak často nezavítají. Kombinuje jak klasickou 
městskou a kulturně-historickou turistiku (pěkně upravená historická centra Banské Bystrice, Kremnice, 
Banské Štiavnice, prezidentský zámek v Topoľčiankách, pevnost Bzovík, zámeček Svätý Anton, Špania 
Dolina či zřícenina Beckov), tak poznávání přírodních partií i za pomoci lanovek a lesní železničky 
(Bystrianská jaskyňa, Počúvadlianské jezero, Dobšinská ľadová jaskyňa ve Slovenském ráji, Geravy, 
Donovaly). Po celou dobu ubytování na jednom místě v ***hotelu v lázních Sliač, polopenze, luxusní 
autobus, česká průvodkyně, kompletní pojištění – to vše za 7.990 Kč. Při přihlášení do začátku prázdnin 
sleva 900 Kč, jedné dámě na doplnění pokoje nabízíme slevu 1.500 Kč! 

 Zámek Sychrov a rozhledny Jizerských hor (6. 8.) – Sobotní výlet v polovině prázdnin vede na atraktivní 
Liberecko. Tradičně oblíbená trasa vás zavede na romantický zámek Sychrov a potom už se můžete sami trochu 
protáhnout a pokochat při pěším výletu (7 km) po třech jizerskohorských rozhlednách Královka, Severák a Bamberk. Kdo 
si na výlet pěšky netroufne, může přejíždět autobusem nebo absolvovat jen část výletu. Pěkné zpestření léta za 590 Kč. 

 Horské ţeleznice ve Švýcarsku I. (Bernina) (26. – 29. 8.) – Jeden z nejoblíbenějších zájezdů mezi klienty 
Kiwi je určen především milovníkům železnice, ale na své si přijdou všichni, kdo se rádi kochají úchvatnými alpskými 
panoramaty a lahodí jim švýcarská zdobnost a smysl pro pořádek. Kromě atraktivní jízdy vlakem přes sedlo Bernina a 
točitý viadukt Brusio, který nadchne i ty, jimž jinak mašinky mnoho neříkají, pojedete horskou železnicí také z Churu do 
lázeňského střediska Arosa. Na programu také rozsáhlý klášter v St. Gallenu, ukázková sýrárna, úzká soutěska Via Mala 

  TIP MĚSÍCE: 

http://www.korutany.com/cs.aspx/Articles/View/9
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či údolí Engadinu. Ubytování v hotelu Best Western v Churu, za zvýhodněnou cenu možnost večeře (950 Kč za dvě). 
6.990 Kč minus Vaše obvyklé slevy. 

 Do kraje nejmenšího města v Česku (27. 8.) – Rabštejn nad Střelou se stal oblíbenou otázkou v kvízech, a i 
když dnes již městem není, stále se titulem nejmenšího města rád chlubí. Naším cílem je vedle něj také rodiště 
prezidenta Beneše v Kožlanech, klášter v Plasech, zdobný zámek Manětín i do nedávna ještě nepřístupný a zchátralý 
zámek Chyše. 590 Kč. 

 

 

Upozorňujeme všechny případné zájemce o zájezd na MADAGASKAR (16. – 28. 11.), že je nejvyšší čas se na zájezd 

závazně přihlásit a složit zálohu. Přestože se odjíždí až v listopadu, je třeba napevno zajistit letenky a všechny další služby. 

Zároveň je třeba uvést, zda si přejete zájezd prodloužit o ostrovy Réunion a Mauricius (28. 11. – 4. 12.). 
Při našem zájezdu budete mít možnost se seznámit s jedinečnou přírodou jižní poloviny ostrova, na rozdíl od mnoha 

jiných českých cestovek nabízíme návštěvu unikátní oblasti přírodní rezervace Tsingy de Bemaraha na seznamu světového 
přírodního dědictví UNESCO, přístupnou pouze terénními auty. V tomto skalním městě strávíte dva dny. 
Kouzelné přírodní partie nabízejí také národní parky Ranomafana (endemické druhy fauny a proslulé 
orchideje), Isalo či alej baobabů v Morondavě. Chybět nebudou ani atrakce kulturní, navštívíte například 
dřevořezbářskou dílnu, výrobnu ručního papíru, koloniální město Antisarabe, kmenové pohřebiště Barů 
vytesané ve skalních útesech a samozřejmě hlavní město ostrova Antananarivo. Poznávací program na 

Madagaskaru nabízí několik českých cestovních kanceláří, ale troufáme si tvrdit, že právě naše trasa je jednou z nejpestřejších a 
nejzajímavějších.  

Co nabídnout mají také dva ostrovy ze souostroví Maskarén – Réunion, zámořský departement Francie, kde se platí 
eurem, i Mauricius, což je samostatný stát. Mnozí turisté sem jezdí za překrásnými tropickými plážemi a teplým 
oceánem, my Vám ale samozřejmě jako vždy nabízíme i poznávání. Vnitrozemí Réunionu nabízí strhující kombinaci 
sopečných hor a divoké džungle a Mauricius může překvapit atmosférou rybářských vesniček či koloniálních budov. 
A do úvahy je třeba brát i to, že zatímco vy se budete slunit a koupat v tropech, ve střední Evropě budou vládnout 
krátké dny a předvánoční shon, kterému je příjemné se vyhnout. 

 
HORSKÉ ŢELEZNICE VE ŠVÝCARSKU II. (FURKA A RIGI) (2. – 5. 9.) 

Hlavní atrakcí tohoto zájezdu je jízda parní ozubnicovou železnicí Furkabahn a s ní spojeným poštovním 
autobusem na druhý nejvyšší sjízdný průsmyk ve Švýcarsku Furkapass (2.431 m) s překrásnou vyhlídkou na 
Rhônský ledovec. Na tuto trasu nám zbývají 4 volné jízdenky, takže si s přihláškou POSPĚŠTE! Dalším zážitkem 
pro vláčkaře jistě bude i výjezd zubačkou na výhledový bod v centru Švýcarska Rigi-Kulm (1797 m). Navštívíte i 
nejkrásnější město Lucern se slavným krytým mostem na jezeře, město Schwyz, po němž se celá země 
jmenuje, památník národního hrdiny Viléma Tella v Altfordu či rýnské Schaffhausenské vodopády. Na čtyři dny 
zážitků dost a dost. Ubytování v hotelu v Andermattu se snídaní (cenově zvýhodněné večeře za příplatek), 
doprava luxusním autobusem, český průvodce, plné pojištění. Základní cena 6.990 Kč. 

 
 

ZÁJEZDY TRAVEL SENIOR 55+ NA SEZÓNU 2011/2012 

Ve spolupráci s cestovní kanceláří Quality Tours Vám i na sezónu 2011/2012 nabízíme zvýhodněné dotované 
zájezdy pro seniory ve věku 55+ na Kypr, do Andalusie a na Mallorku. Jedná se o týdenní pobyty v kvalitních hotelích 

s polopenzí či plnou penzí, přímou leteckou dopravou z Prahy a možnostmi fakultativních výletů s českým 
průvodcem. Odlety od října 2011 do května 2012. Konkrétní termíny a ceny zájezdů Vám rádi sdělíme v kanceláři. 

Prodej byl právě zahájen.  

 
 Hned po prázdninách s námi můžete vyrazit na zájezd Sever Polska – Křiţácké hrady i hansovní města (8. – 14. 9.), 

který Vás zavede až na polský Balt do letoviska Sopot, přístavu Gdyně či výstavného Gdaňsku, kde se začal hroutit polský 
socialismus. Cestou na Vás ale čeká velká řada významných památek a kouzelných zákoutí, sami posoudíte, jak moc se 
Polsko za posledních dvacet let změnilo a zda to bylo vždy tím správným směrem. Vaším průvodcem bude pan Wlodzimierz 
Krajewski, jak je i ze jména patrné, je rodilý Polák, a i když mluví skvěle česky a v Česku také léta žije, určitě Vám o životě 
u severských sousedů řekne více a zasvěceněji než kdokoliv jiný. Ubytování v hotelech se snídaní. Týden za 10.990 Kč. 
Jedné dámě a jednomu pánovi na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme 10 % slevu. 

 Poslední volné místo zbývá na komorní zájezd Po Zemplíně v Maďarsku i na Slovensku (5. – 10. 9.). Jednomu pánovi 
na doplnění dvojlůžkového pokoje tak nabízíme slevu 1.000 Kč z ceny 10.990 Kč. 

 Poslední volné místo zbývá i na další zářijový komorní zájezd Irsko – Zelený ostrov komorně (25. 9. – 2. 10.). Nově 
přihlášený/-á bude ubytován v jednolůžkovém pokoji, příplatek Vám místo za 6.500 Kč nabízíme za 2.500 Kč. 

 

Sledujte naše webové stránky www.ckkiwi.cz a naši stránku na Facebooku,  

abyste měli vždy aktuální informovace. 

 

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásné léto, spoustu pěkných výletů a cest s bezpečnými návraty. Doufáme, že se 
sejdeme na některém z našich zájezdů ať už o prázdninách, nebo po jejich skončení. 
                                                                                                                               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. 


