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ZPRAVODAJ č. 1 / 2012    

(VYCHÁZÍ 16. 2. 2012) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
zima se pomalu překulila do své druhé poloviny, a i když teď ještě spíše brázdíte zasněžené svahy na lyžích anebo 

za pecí studujete cestopisy se sklenicí svařeného vína v ruce, nezadržitelně už se blíží jaro a s ním i první zájezdy 
s Kiwi. Ten úplně první bude směřovat 24. března do Hradce Králové, kde novými stavbami navazují na 
prvorepublikové tradice salónu republiky, a už o týden později zahájíme i evropské výlety cestou do Drážďan a 
exotické trasy opravdovou lahůdkou – Bhútánem a severní Indií. Nabídka je tedy více než pestrá a tento 
Zpravodaj by Vám měl pomoci se v ní zorientovat a také si udělat představu o obsazenosti vybraných tras. 

 
PŘIPOMÍNÁME, ŽE AŽ DO KONCE BŘEZNA MÁTE MOŽNOST ČERPAT NAŠI ČASOVOU SLEVU 3 %.  

JEDINOU PODMÍNKOU JE, ŽE ZÁJEZD UHRADÍTE V PLNÉ VÝŠI  

A ŽE SE JEDNÁ O ZÁJEZD S ODJEZDEM PO 1. KVĚTNU. 
 

  
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

 Méně známé Toskánsko (3. – 9. 10.) – VYPRODÁNO,  
      registrujeme náhradníky 

 Francie pro fajnšmekry (10. – 16. 6.) – 8 volných míst 

 Celé Lucembursko a kousek Valonska pro znalce (4. – 
      8. 5.) – 10 volných míst 

 Alpy v jižních Tyrolech (14. – 21. 7.) – 12 volných míst 
 

 Velikonoce na pomezí Bavorska, Hesenska a    
      Durynska (7. – 9. 4.) – 16 volných míst 

 Kitzbühelské Alpy (19. – 26. 8.) 

 Opavsko o Velikonocích (7. – 9. 4.) 

 Lednicko-Valticko a Slovácko (25. - 27. 5.) 

 Jordánsko (17. – 25. 4.) 

 
 
 
 
„Burgenland je nejvýchodnější rakouskou zemí; vznikl z malého zbytku Zalitavska, který byl po roce 1918 přičleněn k 
Rakousku. Nejteplejší kout střední Evropy s 2000 hodin slunečního svitu ročně má co nabídnout: historické památky, zámky, 
několikery termální lázně. A také atmosféru Uher, kroje, cikánské kapely, skvělá vína a útulné hostince na každém kroku. 
Honosí se vynikající gastronomií, která spojuje to nejlepší, co rakouská i maďarská kuchyně strávníkovi nabízejí.“ 
(www.lidovky.cz 15. 2. 2012, kráceno) Pojeďte s námi o prodlouženém víkendu 27. – 29. 4. a udělejte si na tento poměrně 

málo navštěvovaný kout vlastní názor. Z ceny 3.990 Kč Vám při přihlášení do konce února nabízíme SLEVU 500 Kč. 

 

VELIKONOČNÍ ZÁJEZDY KIWI 

 Za výtečným vínem i malebnými městečky do Alsaska (6. – 9. 4.) – Trasa, již jsme v nejrůznějších obměnách 
absolvovali již několikrát a kterou si oblíbily i kolektivy pro své cesty na míru, získává tentokrát poněkud 
slavnostnější ráz, a to díky oslavám Velikonoc a krásné jarní výzdobě. Možná znáte Alsasko v době vinobraní, ale na 
jaře, kdy je vše šťavnatě zelené a lidé se předhánějí v dekoraci svých domů, odhalíte zcela novou tvář zdejších 
městeček a krajiny. Velkou výhodou je ubytování v centru města Colmar, které Vám umožní příjemné trávení 
volných večerů v restauracích či při procházkách. Plné čtyři dny bez nočních přejezdů, průvodkyně pí. Beranová, 
5.990 Kč. 

 Velikonoce na pomezí Bavorska, Hesenska a Durynska (7. – 9. 4.) – I když je to stále složitější, přeci se podařilo 
pro náš tradiční velikonoční zájezd do Německa ještě najít místa nenavštívená a sestavit je do originální trasy. Jako 
vždy na Vás čekají historická města, hrady, vyzdobené kostely a vesnice. Jistě se po zimě na zájezdu zase setkáte se 
svými známými z řad „fajnšmekrů“, sezónu průvodce zde také zahájí p. Ludvík v osvědčeném tandemu s řidičem p. 
Čoudkem. 4.990 Kč. 

 Opavsko o Velikonocích (7. – 9. 4.) – Velmi pěkně se zaplňující zájezd na severovýchod naší země, kam se z Prahy 
opravdu nedá jet na jednodenní výlet. Oblast, kde se tradičně mísily české, německé a polské vlivy, a která se ráda 
chlubí svou úpravností a pořádkumilovností zdejších obyvatel. Vesničky jsou pěkně zasazené do zemědělské 
krajiny a městská sídla zdobí velké množství památek. Pestře sestavená trasa Vás zavede samozřejmě do 
univerzitní Opavy, ale také např. k větrnému mlýnu v Cholticích, do arboreta v Novém Dvoře, do krásně 
renovovaného kravařského zámku, do zámeckého parku v Raduni, Komenského (a Kvitové) Fulneku nebo 
k poutnímu kostelu P. Marie na Předním Cvilínském kopci. Ubytování s polopenzí v hotelu v Hradci nad Moravicí, 
průvodce p. Vychodil, 2.990 Kč. 

 Velikonoce v Lužici (8. 4.) – Jednodenní výlet o Velikonoční neděli pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou vyrazit na 
vícedenní putování, vede do domoviny Lužických Srbů, slovanské menšiny v Německu. Právě zde se ve snaze o 
zachování specifické identity mizejícího národa udržují tradice, mezi nimiž mají ty velikonoční čelné místo. 
Koneckonců, pojeďte se s námi přesvědčit. A sami posoudíte, zda jsou místní zvyky (zdobení vajec, křižácké jízdy, 
pálení ohňů, koleda) bližší naší, nebo německé kultuře. Průvodkyně pí. Gášková, 790 Kč. 

TIP MĚSÍCE ÚNORA: 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/termalni-lazne-podhajska-10972520/10972520?rtype=V&rmain=7815312&ritem=10972520&rclanek=12936934&rslovo=426841&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/servo-drive-2764880/2764880?rtype=V&rmain=7827723&ritem=2764880&rclanek=12936934&rslovo=419121&showdirect=1
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VELKÁ SOUTĚŽ KIWI 2012 
I letos pro vás připravujeme Velkou soutěž, ve které vedle získávání nových znalostí a informací půjde také o 
hodnotné ceny v podobě zájezdu zdarma a výrazných slev. Otázky budou zveřejněny na webových stránkách ve 

čtvrtek 1. března a soutěž potrvá do Velikonočního pondělí 9. dubna.  

V průběhu roku také chystáme několik menších soutěží na našem Facebooku www.facebook.com/ckkiwi. A 
budeme rádi, když se stanete našimi fanoušky – umožní Vám to sdílet se všemi fotky, zajímavé cestovatelské 
tipy, domlouvat se o účasti na zájezdech atd. 

JARNÍ MĚSTSKÁ TURISTIKA S KIWI: 

 Jeden z prvních letošních zájezdů vede jako už tradičně do Drážďan a Pillnitz v době, kdy zde kvetou kouzelné 
červené keře kamélií (31. 3.). Zájezd je vždy rychle vyprodán, letos zatím ještě místa zbývají, ale neváhejte dlouho. 

 O víkendu 21. – 22. 4. s námi můžete zavítat do Vídně – za památkami, kavárnami či výstavami. Obzvláště 
natěšeni by měli být příznivci Gustava Klimta, neboť na letošek připadá 150. výročí jeho 
narození a Vídeň jej oslavuje náležitě: Velkou souhrnnou výstavu mu v době naší návštěvy 
věnuje Kunsthistorisches Museum; v Leopoldsmuseu bude na výstavě „Klimt osobně. Obrázky - 
dopisy – nahlédnutí“ k vidění mimo jiné i umělcova osobní korespondence; Albertina zase nabízí 
Klimtovy kresby (další akce týkající se Klimtova života a díla probíhají ve Vídni po celý rok). 
Pokud Klimt není Vaším šálkem (vídeňské) kávy, možná Vás v Albertině zaujme výstava 
„Impresionismus – Pastely, akvarely, kresby“ nebo stálé expozice některých z mnoha muzeí. 
Anebo třeba dáte přednost umění baristickému v kavárně Hawelka (proslulý zakladatel pan 
Leopold Hawelka zemřel ve 100 letech na konci roku 2011) či nákupům na Mariahilferstrasse. Ve Vídni se zkrátka 
nudit nebudete. Nikdy. Ubytování v centru města u stanice města, možnost objednání snídaně. 2.990 Kč. 

 Jen o týden později (27. – 30. 4.) na Vás čeká Londýn, který letos plní stránky světových médií hned z několika 
důvodů – těmi nejvýznamnějšími jsou bezesporu oslavy 60. výročí vlády královny Alžběty (Diamond-Jubilee) a 
letní olympiáda a paralympiáda, na něž se sjedou nejlepší sportovci celého světa. Londýn se dolaďuje do té 
nejlepší formy a ulice pomalu začínají dýchat vzrušením. Při našem poznávacím zájezdu s průvodkyní paní 
Honsovou budete ubytováni v centru města v blízkosti metra, cena v olympijském roce (!) 11.990 Kč. 

 Vždycky jsou účastníci pozitivně překvapeni historickou Vratislaví (28. 4.), kterou Vás provede průvodce 
nejpovolanější, zdejší hrdý rodák pan Krajewski. 

 Vydechnout Vám nedáme ani v květnu, kdy míříme do Berlína a Postupimi (4. – 6. 5.). Kromě nabitého programu 
a zkušené průvodkyně paní Smutné je jeho hlavní devizou ubytování v centru města u Potsdamer Platz neboli 
v docházkové vzdálenosti ke všem významným památkám a také do restaurací či hospod, kam večer můžete 
zaskočit na večeři. 4.690 Kč. 

 Paříž a náš tradiční jarní zájezd (18. – 21. 5.) netřeba představovat. Cestu vždy doporučujeme jako nejlepší dárek 
k výročím sňatku, ke Dni matek či k 1. máji, svátku zamilovaných. Paříž se zkrátka stala synonymem 
romantiky a lásky a nijak se tomu nebrání. Kromě pozorování výloh luxusních butiků na Champs-
Elysées, povinného polibku pod Eiffelovou věží a romantické procházky zámeckým parkem ve 
Versailles ale můžete svou drahou polovičku nebo kamaráda / kamarádku potěšit i večeří při plavbě 
po Seině nebo oslnit znalostmi moderní architektury ve čtvrti La Défense. Letecká doprava s odletem 
do Paříže časně ráno a návratem pozdě večer, ubytování v blízkosti metra ve vnitřním okruhu města 
se snídaní a oblíbená průvodkyně paní Beranová, 11.990 Kč. 

I v roce 2012 u nás můžete kupovat zájezdy z produkce CK Periscope, Adventura, GEOPS, Livingstone 
za stejných podmínek jako přímo u nich. Dále pokračujeme v prodeji pobytových zájezdů na Kypru, 
ve Španělsku, Itálii a Madeiře se zvýhodněnou cenou pro seniory ve věku 55+. Bližší informace 
žádejte v prodejně, e-mailem či telefonicky. 

Ještě máme volná místa na zájezd do JORDÁNSKA v termínu 17. – 25. 4. Nabízí bohatý program (skalní chrám v Petře, Wadi 

Rum, pouštní hrady, Mrtvé moře, metropoli Ammán, horu Nebo aj.) a kvalitní služby za skvělou cenu 32.950 Kč. Držitelům 

Zlaté karty, kteří přivedou nového zákazníka na kterýkoliv vícedenní zájezd Kiwi, nabízíme na Jordánsko SLEVU 4.000 Kč  

(= více než 12 %) a libovolný jednodenní zájezd ZDARMA navrch!!!  

Naopak zájezd do BHÚTÁNU a SIKKIMU je pro letošek obsazený, pokud ale o něj máte zájem, dejte nám prosím vědět. Rádi 

zařadíme nový termín na podzim, případně na jaře příštího roku. 

Je nejvyšší čas hlásit se na zájezd DO STŘEDNÍ ASIE A NA STŘECHU SVĚTA (9. - 25. 9.), který díky velké náročnosti 

přípravy trasy a objednání služeb vyžaduje dostatečný předstih přihlášek. V této fázi postačí symbolická záloha, abychom 

měli jistotu, že s námi opravdu pojedete. 

   

Přejeme všem našim čtenářům krásný zbytek zimy, ať už si ho užíváte bruslením, lyžováním a sáňkováním, nebo 
raději v teple domova, a těšíme se na sobotu 24. března, kdy to „opět vypukne“. Již po dvaadvacáté!                                                                                                                            

                                                                                                                                        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. 


