
KIWI cestovní kancelář, Jungmannova 23, Praha 1 110 00, tel. 222 230 107, tel. / fax 222 232 344, rezervace@ckkiwi.cz, 

www.facebook.com/ckkiwi 

 

ZPRAVODAJ č. 3 / 2012    

(VYCHÁZÍ 4. 5. 2012) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

 

pro Kiwi začala doba nejvyšší sezóny, autobusy a letadla s našimi klienty vyjíždějí všemi směry, stále 

rozesíláme pokyny, informace, zprávy. Snažíme se naše trasy nabízet, prodávat, propagovat, 

obsazovat. Jedním z nástrojů je tento Zpravodaj, další novinky (ale nejen ze světa naší kanceláře, ale 

obecně z cestovatelské komunity) naleznete na našem Facebooku www.facebook.com/ckkiwi - budeme 

rádi, když nám jeho obsah budete pomáhat vytvářet i vy! Nebojte se, pište, sdílejte odkazy a 

fotografie s námi a našimi fanoušky! Zpravodaj vychází jednou měsíčně, na Facebooku se mohou 

informace objevovat průběžně. 
 
 

 
 
 
 

Dlouhodobě oblíbený zájezd Královské zámky v Bavorsku a pěkná alpská příroda (18. – 20. 5.) se 

chýlí ke své derniéře. Vzhledem ke klesajícímu zájmu našich klientů jej v této sezóně na nějakou dobu 

zařazujeme do naší nabídky naposledy. Proto pokud Vás jeho program láká, doporučujeme jet letos. 

Termín zájezdu byl uzpůsoben tak, aby nekolidoval se žádným ze zájezdů pro fajnšmekry, a věříme 

tedy, že i z jejich řad se najde dostatek zájemců. Zámky Neuschwanstein, Herrenchiemsee a 

Linderhof patří ke všeobecnému přehledu kulturního Evropana, k tomu kouzelný přírodní rámec 

Berchtesgadenských Alp a jezera Königssee. Ubytování v rodinném penzionu v Rakousku, polopenze, luxusní 

autobus. Pro přihlášené do 10. 5. motivační sleva 12 %. Pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 

750 Kč (nelze kombinovat). 

 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V ZÁJEZDECH: 

 Poslední volná místa doprodáváme na zájezd Hrady a zámky v Sasku a Lužici (12. 5.) – čekají na vás 
Stolpen, Klippenstein, Hermsdorf, Rammenau, Gaussig a Cunnewalde. Řidič pan Čoudek, průvodce pan 
Sojka, 790 Kč. 

 Posledních 8 míst je také ještě volných na víkendové Lednicko-Valticko a Slovácko (25. – 27. 5.). Pestrá 
oblast jižní Moravy s živými tradicemi, jedinečnými památkami a pohodovou atmosférou je lákavá pro dospělé 
i děti. Ubytování v pěkném hotelu v Hodoníně, polopenze, 2.990 Kč. Na zadní čtyřsedačku v autobuse sleva 
250 Kč, pro jednu ženu na doobsazení dvojlůžkového pokoje sleva 360 Kč (tyto dvě slevy nelze kombinovat). 

 Fajnšmekrům a nejen jim připomínáme zájezd Neznámé Flandry, Pikardie a Normandie (10. – 16. 6.), 
zbývají ještě 4 místa. Program je opravdu hodně nabitý, namátkou vybíráme Kresčak (Crécy-en-Ponthieu), 
kde padl král Jan Lucemburský, Camembert, domov slavného stejnojmenného sýru, poutní Lisieux, 
atmosférický přístav Honfleur či Falaise, rodiště Viléma Dobyvatele. K tomu možnosti degustace sýrů, 
calvadosu, moštů i vína. Jako vždy řídí pan Čoudek, průvodcuje ing. Ludvík. 11.990 Kč, do 11. 5. sleva 11 %. 

 

Právě teď na Facebooku můžete soutěžit o jednodenní zájezd ZDARMA! Stačí v naší anketě o nejlepší nový reklamní slogan 

CK KIWI hlasovat pro jeden z návrhů a výhra může být Vaše! Autory návrhů jsou tvořiví účastníci naší letošní Velké soutěže 

Kiwi. Ten či ta, jehož / jejíž výtvor zvítězí, získá stejnou cenu. 

www.facebook.com/ckkiwi 

 

Po návratu našeho zájezdu z Bhútánu a Indie (31. 3. – 13. 4.) a ohlasech jeho účastníků v nás dále vzrostla chuť 
tento zájezd pro Vás zopakovat. Proto, máte-li zájem se jej do budoucna zúčastnit (buď ještě letos na 
podzim, nebo příští rok opět v jarním termínu), dejte nám prosím vědět, abychom si Vás zapsali na náš 

seznam zájemců. Trasa zájezdu může být zcela shodná s programem v katalogu, nebo podle zájmu 
můžeme přidat den či dva v sikkimské přírodě. 

Pokud vy nebo někdo blízký chcete do Sikkimu cestovat samostatně a máte problém se zajištěním služeb (povolení 
vstupu do tohoto federálního státu, zajištění průvodce či doprovodných služeb na trek, dopravu atd.), neváhejte se na 
nás prosím také obrátit. Z různých zdrojů se dozvídáme o komplikacích s návštěvou tohoto úžasného horského koutu 
Indie, my ale máme na místě velmi spolehlivého partnera, za kvalitu jehož služeb se můžeme zaručit. Šiřte prosím 
tuto zprávu dále! 
 

SLEVA 720 Kč pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje při zájezdu  
MĚSTA NĚMECKÉ HANSY. HOLŠTÝNSKO A ŠLESVICKO (21. – 24. 6.) 

TIP MĚSÍCE KVĚTNA: 
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LETNÍ ZÁJEZDY KIWI: 
 Města německé hansy, Šlesvicko a Holštýnsko (21. – 24. 6.) – trasa na sever Německa s velkoměsty Hamburk, Brémy, Kiel 

či Lübeck, ale také poklidnou a zadumanou krajinou při Severním moři, skvostnými zámky a bohatými odkazy na 
dávnou i nedávnou historii. Ubytování v hotelech Etap s možností snídaně, průvodce ing. Křenek. 5.990 Kč 

 Ostrov Man a Liverpool (22. – 26. / 28. 6.) – jedinečná možnost navštívit ostrov Man, kde neexistují rychlostní omezení na 
silnicích a kde kočky nemají ocas. Kromě toho tu je ale spousta kulturněhistorických zajímavostí (skanzen 

v Cregneash Village, koňská tramvaj v Douglasu, lanovka v Peelu…), zajímavá příroda (621m vrchol 
Snaefell, pláže) a svérázní lidé. K tomu ještě připojujeme město Beatles a fotbalu Liverpool a pro zájemce 

také Chester a hrady severního Walesu. Koncipováno pro malou skupinku. Pohodlí letecké dopravy, ubytování 
se snídaní, po celou dobu český průvodce. Při přihlášení do 20. května 2000 Kč sleva. 

 Novohradské hory (23. 6.) – sobotní výlet do malebného koutu jižních Čech. Nové Hrady, Terčino údolí, Cuknštejn, Dobrá 
Voda, Žumberk, Buškův Hamr a Trocnov. Cena 690 Kč. 

 Salcbursko s kartou (vše v ceně) (30. 6. – 6. 7.) – zájezd o červencových svátcích s oblíbenou regionální kartou 
zpřístupňující památky i lanovky. Převážně poznávací program s krátkými vycházkami vhodný pro seniory i děti. Znalá 
průvodkyně paní Gášková, pěkné ubytování v penzionu v Bischofshofenu s možností polopenze. 10.990 Kč, sleva 12 % 
při přihlášení do 22. května. 

 Alpy v jižních Tyrolech (Ortler, Ötztalské Alpy z jihu, Sesvenna) (14. – 21. 7.) – horská pěší turistika tentokrát 
v Itálii. Náročnost túr si můžete přizpůsobit aktuální kondici a náladě, při výběru vám pomůže i zkušený 
průvodce pan Ludvík. Zbývá 10 míst, neváhejte dlouho! 10.990 Kč 

 Jihočeskými blaty a šumavským podhůřím (21. 7.) – oproti tradici zařazujeme tuzemský zájezd i na prázdninový termín. 
Jižní Čechy vám otevřou svou pohostinnou náruč ve Vodňanech, Lomci, Netolicích, na Kratochvíli a v Prachaticích. 690 
Kč. 

 To nejhezčí z Tyrolska (29. 7. – 4. 8.) – poznávací trasa na trojmezí Rakouska, Itálie a Švýcarska. Dlouhodobě oblíbený 
program se základnou v osvědčeném a oblíbeném penzionu ve východotyrolském Flirschi za 9.990 Kč. 

 Stopami Rožmberků (4. 8.) – Rožmberk a Vyšší Brod možná znáte z vodáckých výprav, o to víc se budete divit, jak moc za 
poslední roky zkrásněly. K tomu poutní kostel ve Svatém Tomáši a zřícenina nejvýše položeného českého hradu Vítkův 
kámen. V polovině prázdnin za 690 Kč. 

 To nejhezčí z východního Slovenska (Spiš a Šariš) (9. – 15. 8.) – Strečno, národní park Pieniny, průlom Dunajce, Zakopane, 
Levoča, Spišská Kapitula, Spišský hrad, Prešov, Košice, Hervartov, Bardejov, Zborov, Bytča a další a další zastávky 
poskládané do pestré týdenní trasy. Ubytování na dvou místech vždy po třech nocích (Stará Ľubovňa a Sabinov), 
polopenze, luxusní autobus, česká průvodkyně. Z ceny 7.890 Kč do konce května 10 % sleva. 

 Kitzbühelské Alpy – Horská turistika pro každého (19. – 26. 8.) – více než z poloviny již zaplněný zájezd 
s horskou turistikou. Takový závěr prázdnin se bude líbit i Vašim radolestem. Náročnost výletů si opět 
volíte sami po poradě se zkušenou průvodkyní ing. Jotovovou. Hotelové ubytování s polopenzí 
v Kirchbergu im Tirol. Cena 10.990 Kč. 

 Polsko pro fajnšmekry II. – Jihovýchod (Vojvodství Podkarpackie, Lubelskie, Świetokrzyskie) (21. – 26. 8.) – druhý díl 
seriálu zájezdů pro fajnšmekry do Polska, tentokrát na jihovýchod země. Historie od jednoho z vůbec nejstarších 
polských měst Opatów až po tragédie 2. světové války ztělesněné v podobě nacistického vyhlazovacího tábora 
Majdanek. Velkou devizou zájezdu je průvodce pan W. Krajewski, polský rodák, který vám o zemi, jejích dějinách i 
současnosti řekne opravdu vše. 10.990 Kč. 

 Šumava okolo Boubína (25. 8.) – opět na jih, do nitra Šumavy. Spíše než o historické památky tentokrát půje o přírodu, 
čeká vás i pěší výlet v Boubínském pralese. Z pamětihodností potom navštívíme Volyni, Lenoru a Vimperk. 690 Kč. 

 Z Blanského lesa na Budějovicko (1. 9.) – a i poslední prázdninová trasa vede jižním směrem, pod charakteristickou horu 
Kleť s naší nejstarší rozhlednou. Kromě ní opravovaný klášter ve Zlaté Koruně, poutní Kájov, Chvalšiny a také Holašovice 
s památkami selského baroka zapsanými na seznam světového dědictví UNESCO. 690 Kč. 

 Horské železnice ve Švýcarsku I. (Bernina) (31. 8. – 3. 9.) – již tradiční zájezd na přelomu srpna a září za skvělými horskými 
panoramaty Alp, za mizejícími ledovci, troufale vedenými železnicemi i poklidnými starobylými městečky. Ubytování 
v hotelu v Churu, cestou zpět noční přejezd. 7880 Kč. 

K letním zájezdům samozřejmě patří i cesta na KAMČATKU (10. – 23. 8.), kam se stále ještě můžete hlásit. Na výběr máte 
z poznávací trasy (Petropavlovsk, sopky Gorely, Viljučinská, Mutnovská, Údolí gejzírů, Esso v Bystrinském národním parku) a 
trekového programu (okruh přes Korjacké Narzany a Nalyčevo do Pinačeva). V ceně 97.500 Kč jsou zahrnuty letenky, místní 
doprava autobusy a terénními vozy, ubytování s plnou penzí (12x), vstupné, místní i český průvodce. Pro pěší poutníky sleva 

2.500 Kč. 

 

Doufáme, že Vás letoší třetí Zpravodaj KIWI správně cestovatelsky naladil, že jste nalezli 

inspiraci a že s námi brzy vyrazíte do světa. A pokud plánujete svoji letní dovolenou trochu jinak, třeba 

Vám s její přípravou budeme moci poradit i individuálně. Nezapomínejte totiž, že KIWI dělá divy! 

                                                                                                                                         

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. 


