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ZPRAVODAJ č. 6 / 2011    

(VYCHÁZÍ 3. 8. 2011) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

prázdniny už jsou za polovinou, a i když počasí se tak úplně netváří, panuje léto, čas dovolených, klidu 

a vylidněné Prahy. Některé z vás už ale začínají svrbět nohy a pomalu nazouváte toulavé boty a těšíte se zase 

na podzim, kdy se rozjede další série zajímavých cest a zájezdů s Kiwi. Přinášíme Vám novou várku aktuálních 

informací a nabídek na zbytek léta i tento podzim a věříme, že nám zachováte věrnost. 

 

 

 

 
 

Sever Polska – Křižácké hrady i hansovní města (8. – 14. 9.) – návrat k našim severním sousedům, který 

předznamenává plánovanou sérii zájezdů pro fajnšmekry právě do Polska. Velmi atraktivní program 

zahrnuje jak památky vcelku známé (katedrálu v Hnězdnu, Kopernikovu Toruň či křižácký Malbork), tak 

ty, o kterých možná uslyšíte poprvé (katedrála v Oliwě, hrad Lidzbark Warminski či klášter Swieta Lipka); 

projedete historií od pravěké lužické kultury (Biskupin) až po dobu nedávno minulou (loděnice v Gdaňsku) i 

žhavou současnost; geograficky od jižní české hranice (Zielona Góra) až po Gdyni na Baltu. Ubytování 

v hotelech se snídaní, český průvodce s polskými kořeny (kdo Vám Polsko zprostředkuje lépe?), plné 

pojištění v ceně zájezdu. Doporučujeme i pro školní mládež. Z ceny 10.990 Kč Vám nabízíme slevu 10 %, pokud se 

přihlásíte ve dvou a do 14. srpna. Jedné dámě na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 1.500 Kč. 

 

Poslední místo na komorní zájezd Po Zemplíně v Maďarsku i na Slovensku (5. – 10. 9.). Na doplnění 
dvojlůžkového pokoje nabízíme jednomu pánovi SLEVU 1.000 Kč ze základní ceny zájezdu 10.990 Kč. Málo 
známá, ale nikoli málo zajímavá místa na pomezí dvou států, zapadlé vesnice národního parku Poloniny, vinařská 
oblast s centrem v Tokaji (vinný sklípek přímo ve vašem penzionu!), koupání v Zemplínské Šíravě jako kdysi i 
památky ze seznamu světového dědictví UNESCO. Trasu již nebudeme opakovat, jde o jedinečnou příležitost! 
Ubytování v penzionech a hotýlcích se snídaní, doprava pohodlným minivanem, plné pojištění a průvodce oblasti 
velmi dobře znalý. Neváhejte!! 

 

KAM S KIWI JEŠTĚ DO KONCE PRÁZDNIN: 

 Zámek Sychrov a rozhledny Jizerských hor (6. 8.) – Již tuto sobotu. Zbývají poslední místa. Zámek 
Sychrov a pak buď pěšky, nebo autobusem mezi rozhlednami Královka, Severák a Bramberk. 590 Kč. 

 Horské železnice ve Švýcarsku I. (Bernina) (26. – 29. 8.) – Technická vyspělost stavitelů železnic 
v náročném horském terénu, přitažlivá panoramata zasněžených vrcholů a kontrastujících zelených údolí, květinami 
přetékající balkóny tradičních švýcarských domů i náhled do Itálie Vás čekají na oblíbeném zájezdu v závěru prázdnin. 
Hotelové ubytování v Churu se snídaní, možnost večeře. Kvůli prudkému nárůstu kurzu švýcarského franku jsme 
museli mírně navýšit ceny fakultativních služeb (vlak Chur – Tirano 1.177 Kč, 2 večeře za 1.129 Kč), základní cena 
6.990 Kč ale zůstává stejná. 

 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. Úplně poslední místa. 590 Kč. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORÝNÍ A ÚDOLÍ MOSELY (24. – 27. 9.) – Tradiční a opět mírně upravená trasa do vinorodé oblasti na západě Německa. 

Plné čtyři dny programu bez nočních přejezdů. Starobylá města (Cáchy, Trevír, Koblenz, Mohuč, Worms, 
Špýr), romantické hrady (Cochem, Marksburg, Nepřátelští bratři), mohutné katedrály i netradiční 

možnost poznat okolí Rýna z vodní hladiny při plavbě pod legendární skálou Loreley. A jistě neodoláte 
sklence rýnského ryzlinku, ať už z letošní nebo starší sklizně. Ubytování v hotelech Etap s možností snídaně, 
doprava luxusním autobusem, česká průvodkyně i plné pojištění v ceně. Při přihlášení na tento zájezd do 

konce prázdnin dostanete 50 % slevu na libovolný tuzemský jednodenní zájezd! 

SEVERNÍ ANGLIE PRO FAJNŠMEKRY: LAKE DISTRICT, OSTROV MAN, OKOLÍ YORKU (9. – 17. 9.) 

Ať už vás více zajímá zadumaná krajina s vřesovišti a jezery, tradiční anglická město jako je York nebo moderní 
architektura Manchesteru, na tomto zájezdu si určitě přijdete na své. Lahůdkou je návštěva samosprávného 
ostrova Man v Irském moři, proslulého bezocasými kočkami nebo i tím, že se zde všude smí jezdit 

neomezenou rychlostí. Hotelové ubytování se snídaněmi, luxusní autobus, plné pojištění, kajuty na 
trajektech a český průvodce v ceně. Podívejte se na program v katalogu na s. 14 nebo na webových 
stránkách a využijte nabízené slevy 10 % ze základní ceny 18.590 Kč. Pro dámu na doplnění 
dvojlůžkového pokoje sleva 2.000 Kč. 

  TIP MĚSÍCE: 
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PODZIMNÍ JEDNODENNÍ A VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY: 

 3. 9. Šumava a Pošumaví se dvěma rozhlednami 

 10. 9. Vogtland 

 17. 9. U Blatné a Lnářů 

 28. 9. Krušné hory panoramatickou trasou 
z Měděnce do Chomutova 

 1. 10. Chodsko 

 7. – 9. 10. Zajímavé Ostravsko 

 8. 10. Hrady a zámky Saska pod Krušnými horami 

 15. 10. Jihlavsko 

 15. – 16. 10. Naumburg, Výmar, Erfurt, Wartburg 

 22. 10. Bečov a Valeč 

 28. 10. Telč a Jindřichův Hradec 

 28. – 29. 10. Mnichovská muzea, galerie a zámky 

Pokud se do konce prázdnin přihlásíte na jakékoliv dva z těchto zájezdů, získáte na každý z nich slevu 5 %, pokud na tři, sleva 
bude 7 % na každý. 

 

HORSKÉ ŽELEZNICE VE ŠVÝCARSKU II. (FURKA A RIGI) (2. – 5. 9.) 
Zájezd ze seriálu cest za horskými železnicemi, který by měl příští rok pokračovat Glacier Expressem a Rochers de 
Naye. Hlavní atrakcí je jistě 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. 
Kromě Furky můžete také využít zubačky na výhledový bod v centru Švýcarska Rigi-Kulm (1797 m) a hned z cílové 
stanice Vitznau pokračovat lodí po Vierwaldstättském jezeře až do Luzernu. Ubytování v hotelu v Andermattu se 
snídaní (cenově zvýhodněné večeře za příplatek), doprava luxusním autobusem, český průvodce, plné pojištění. 
Základní cena 6.990 Kč. 
 

ALŽÍRSKO (8. – 19. 10. 2011)  

Zájezd do severoafrického Alžírska se letos rozhodně bude konat, byť bohužel bez možnosti 
prodloužení (oblast Hoggaru by mohla představovat bezpečnostní riziko a přihlášení účastníci se 
povětšinou shodli, že ji vynechají). Program je ale i tak velmi pestrý – antické i arabské památky, 
působivá Sahara s dunami, oázami i slanými jezery, horská pásma Atlasu. Program naleznete 

v katalogu a na webových stránkách, S PŘIHLÁŠKAMI NEVÁHEJTE! 

 

 POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO na letecký komorní zájezd do Irska (25. 9. – 2. 10.), s kouzelným ubytováním ve stylových 
domcích na jihu ostrova + 2x v hotelu v Dublinu. Objevte s námi krásy šťavnaté ostrovní přírody, keltských křížů, 
romantických hradů, atmosféru pivnic a hospůdek i městského ruchu. V zájezdu zbývá jedno poslední místo – 
nabízíme Vám 50% slevu z příplatku za jednolůžkový pokoj (= 3.250 Kč). 

 TŘI VOLNÁ MÍSTA máme na zájezd Frísko pro fajnšmekry (24. – 28. 9.). Plných pět dní v Nizozemsku, bez nočních 
přejezdů. Hotelové ubytování (hotely Campanile 3x, Etap 1x) se snídaní, možnost objednat si večeře. Pestrý program 
včetně ostrova Schiermonnigkoog. Cena 9.990 Kč, pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 1.500 Kč. 

 NA DOPLNĚNÍ POKOJE hledáme pána při zájezdu na Madagaskar (17. – 29. 11., prodloužení do 5. 12.). Neuvěřitelný 
ostrov s ohromným množstvím endemických živočišných i rostlinných druhů, přírodní skvosty na seznamu světového 
dědictví UNESCO, jedinečná kultura malgašského obyvatelstva. Pestře poskládaný a unikátní poznávací program 
s českým i místním průvodcem, ubytování v hotelech s plnou penzí, malá skupina. Základní cena 86.990 Kč (včetně 
všech letenek a leteckých tax), pro pána do dvojlůžkového pokoje sleva 5.000 Kč. 

 Stačí ČTYŘI OSOBY a můžeme vyrazit na zájezd do šestého australského státu, na ostrov Tasmánii, v termínu 
dle vašich možností a výběru (doporučujeme období od října do prosince a od února do dubna). Hýřivá 
příroda s povlovnými kopci spásanými stády ovcí, rozeklanými štíty a pralesem obydleným mnoha druhy 
fauny včetně tasmánského čerta, vinorodá údolí, divoké pobřeží i písčité pláže, „historické“ památky, 
romantické rybářské přístavy i drsný život místních obyvatel, potomků britských trestanců. To vše velmi 
odlišné od zbytku kontinentu. 85.450 Kč. 

 

Připomínáme, že stále probíhá FOTOSOUTĚŽ Kiwi. Každý účastník jakéhokoliv našeho zájezdu nám může zaslat dvě 

fotografie, z nichž na konci každého měsíce vybíráme tu nejlepší. Pokud se Vám podaří fotografii měsíce pořídit třikrát, 

můžete s námi vyrazit na zájezd zdarma, nebo získat atraktivní slevu! Už sice nebudete první, ale nikdy není pozdě začít 

soutěžit. Mrkněte na www.ckkiwi.cz/souteze/fotosoutez a dozvíte se víc! Všechny soutěžní snímky naleznete ve 

fotogalerii. 

 

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

abyste měli vždy aktuální informace. Staňte se na FB našimi fanoušky (pouhým stisknutím „To se mi 

líbí“) a využijte nabízených speciálních slev! 

 

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásný zbytek léta a už se těšíme, až se zase sejdeme na některém ze 
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. 


