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ZPRAVODAJ č. 4 / 2012    

(VYCHÁZÍ 5. 6. 2012) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

 

prázdniny se blíží a s nimi i doba hlavních dovolených. Určitě už nad tou svojí přemýšlíte, a tak 

bychom Vás rádi inspirovali také tímto novým Zpravodajem. Kromě tipů na léto v něm naleznete i 

zájezdy raného podzimu a další aktuální informace z naší kanceláře. Sledujte náš web a Facebook, 

abyste byli stále v obraze! 
 
 

 
 
 
 

Města německé hansy, Holštýnsko a Šlesvicko (21. – 24. 6.) – prodloužený víkend na severu 

Německa, ve velkoměstech i působivé krajině. Můžete se na lodi projet jedním z největších světových 

přístavů Hamburkem, sestoupit do válečné ponorky U-995 v Laboe, vyfotit se se slavnou sochou 

Brémských muzikantů, smočit nohy v Severním moři i Baltu, zavzpomínat na bratry Mannovy v Lübecku 

nebo se přenést do doby renesance v Celle. Možností je celá řada, nudit se rozhodně nebudete. 

Ubytování v hotelech Etap, možnost snídaně, průvodce ing. Křenek, řidič p. Čoudek. Last-minute sleva 650 Kč, 

pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 720 Kč. 

 

 

VÝJIMEČNÁ AKCE 
Kvůli nenadálému stornu zájezdu se uvolnila 3 místa na fajnšmekrovskou cestu do Francie – Flander, Pikardie a 

Normandie (10. – 16. 6.). Nabízíme tedy na něj výjimečnou slevu 2.300 Kč!!! Odjezd již tuto sobotu!!! 

 

 Na červencové svátky doporučujeme zájezd Salcbursko s kartou (30. 6. – 6. 7.), při němž navštívíte jeden 
z nejkrásnějších koutů Rakouska se spoustou jezer, vysokých alpských vrcholů, vyzdobených městeček a 
prázdninovou pohodou. Díky regionální kartě nemusíte mít nad rámec základní ceny zájezdu prakticky žádné výdaje, 
a pokud si v rodinném pensionu v Bischofshofenu připlatíte i večeře (6 večeří za pouhých 1.090 Kč, tj. 181 Kč za 
jednu!!!), potom budete mít naprosto komfortní pobyt za cenu 10.990 Kč. Přihlášky do konce tohoto týdne (10. 6.) 
odměníme 13% slevou. 

 Stále máme volná místa i na zájezd s horskou turistikou Alpy v Jižních Tyrolech (14. – 21. 7.). Tradiční prázdninová 
cesta do hor, kde se vždy sejde dobrá parta a vládne letní pohoda, Vám nabízí nejen daleké túry na vysoké 
vrcholy s krásnými výhledy, ale také možnost krátkých vycházek, posedávání před horskými chatami se 
šálkem italského espresa nebo poklidné fotografování stád pasoucích se krav. Pro každého se najde 
individuální program dle jeho požadavků a nálady, takže se nemusíte bát, že na vás bude někdo nervózně 
čekat nebo se vydáte ze svých sil už při první túře. Osvědčený a oblíbený tandem průvodce ing. Ludvík a 
řidič p. Čoudek, ubytování v malém hotýlku s pizzerií v Martellu s možností polopenze (příplatek za 7 večeří 
1.890 Kč). 10.990 Kč. 

 

Pro fyzicky zdatné vyznavače pěší horské turistiky máme na červencové svátky zbrusu novou nabídku. 

Průvodce Petr Šupich organizuje přechod Karnischer Höhenweg (4. – 8. 7.) a Kiwi jej organizačně 

zaštiťuje. Jedná se o relativně nenáročnou trasu na italsko-rakouském pomezí s noclehy v hromadných 

noclehárnách horských chat. Zajištěnou máte dopravu autobusem a průvodce, ubytování a strava se hradí na 

místě. Zbývají poslední místa. 

 

Poslední týden máte na přihlášení na zájezd Do střední Asie a na střechu světa (9. – 25. 9.), potom už to kvůli složitému 
procesu vyřizování víz nebude možné. Do 22. června budeme potřebovat shromáždit všechny pasy a vyplněné formuláře, 
takže skutečně mnoho času nezbývá. Zájezd je unikátní, nebude se opakovat! Pět různých zemí (Tádžikistán, Kazachstán, 
Kyrgyzstán, čínské Ujgursko, Turkmenistán), výšiny Pamíru a Ťan-Šanu i nížiny a oázy pouště Karakum, hypermoderní 
megalomanská výstavba Ašchabadu i starobylá města na hedvábné stezce, velkolepá panoramata, jedinečná kuchyně, hrdé 
národy. Velký okruh po celou dobu s naším průvodcem. 89.560 Kč + víza 

 

TIP MĚSÍCE ČERVNA: 



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 

 

Jistě víte, že v Kiwi neradi zájezdy rušíme a vždy se snažíme je realizovat, i když počet účastníků nedosahuje 
požadovaného počtu (30 u autobusových zájezdů, 15 u leteckých, není-li uvedeno jinak). Zároveň jsme ale ze 
zákona povinni o případném zrušení zájezdu klienty informovat nejpozději již 20 dní před jeho plánovaným 
odjezdem. Cestovní kanceláře organizující poznávací zájezdy fungují jinak než ty pobytové, nemívají dopředu 
nasmlouvané kapacity ve velkých hotelech a nejsou tak tolik nuceny nabízet výrazné last minute slevy jen proto, 
aby již zaplacená místa prodaly, často výrazně pod cenou. Proto čekání s přihláškou na poslední chvíli je v tomto 
případě spíše kontraproduktivní – pokud je 20 dní před odjezdem zájezd hluboce prodělečný, odjet ho zkrátka 
nemůžeme. A zklamaní jsou potom jak ti, kteří se již na zájezd přihlásili, tak také ti, kteří se přihlásit chtěli, ale 
vyčkávali. Berte toto prosím v potaz při svém rozhodování! 

 

ŽHAVÉ TIPY NA LÉTO:  

 Neradi se opakujeme, ale zájezd To nejhezčí z východního Slovenska (Spiš a Šariš) (9. – 15. 8.) 
Vám znovu doporučit zkrátka musíme, protože za to skutečně stojí. Navíc už je více než z poloviny 
zaplněn, takže výběr sedadel v autobuse se zužuje. Velmi vstřícná je i cena, protože za sedm dní 
s hotelovým ubytováním a polopenzí zaplatíte jen 7.890 Kč. Jedna žena na doplnění dvojlůžkového 
pokoje si může odečíst slevu 1.000 Kč, ostatní při přihlášení do začátku prádnin 750 Kč. 

 Také Kitzbühelské Alpy (19. – 26. 8.) jsme tu již v minulých vydáních doporučovali. Horské túry 
přizpůsobené vašim požadavkům, ale i možnost odpočinku v pěkném rodinném penzionu v Kirchbergu in 
Tirol. V tomto případě můžeme nabídnout slevu na doplnění dvojlůžkového pokoje pro pána i pro dámu, a 
to ve výši 1.200 Kč! Potom Vás osmidenní pobyt (doprava Mercedesem p. Čoudka, ubytování s polopenzí, 
plné pojištění, průvodkyně pí. Jotovová) přijde na 9.790 Kč. Za týden relaxace v kouzelném horském 
prostředí více než přijatelné. 

 Polsko pro fajnšmekry II. – Jihovýchod (21. – 26. 8.) – všechny loňské účastníky, všechny fajnšmekry a 
všechny, kdo se zajímají o středoevropský prostor jistě zaujalo toto druhé pokračování 
podrobného poznávání Polska. Jistě nejde o trasu pro průměrného českého turistu, však se 
také ne nadarmo honosí přízviskem „pro fajnšmekry“. Každý den nocleh na jiném místě, 
menší počet účastníků, povolaný průvodce p. Krajewski. Sleva pro ženu na doplnění 
dvojlůžkového pokoje 1.500 Kč. 

 

Již do raného podzimu patří zájezd Horské železnice ve Švýcarsku III. (26. – 30. 9.), tentokrát do oblasti Ženevského 
jezera. Čekají vás jak daleké výhledy a horská panoramata Mattehornu i Mont Blanku, tak upravená nábřeží jezera, ale 
také vinorodá oblast Lavaux, unikátní zubačka stoupající na vrchol Rochers de Naye či lanovkový pak v Châtelardu, sýry 
ze středověkého Gruyères a čokoláda z nedalekého Broku a také…. mohli bychom jmenovat donekonečna. Jednodušší 
bude, když se podíváte do katalogu na stranu 11 či na naši webovou stránku. Ubytování v pěkném hotelu v Leysinu 
(bazén, sauna, vířivka v ceně), možnost polopenze. Díky státnímu svátku 28. září ušetříte jeden den dovolené. 

 

Vzhledem k blížícím se prázdninám Vám také připomínáme možnost individuální objednávky apartmánů či pokojů 
v hotelech a penzionech. K nejpopulárnějším mezi naší stálou nabídkou patří: 

Saas Grund – prázdninové byty v srdci Walliských Alp, v bezprostředním sousedství Saas Fee na svazích masivu Mischabel 
(Dom, 4545 m) v blízkosti známého střediska Zermatt a legendárního Matterhornu i druhé nejvyšší evropské hory Monte 
Rosy. Ubytování zajišťujeme především v chatách Antares a Amour. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňským koutem, WC 
i sprchou, v ceně povlečení i ručníky. Byt 3+1 pro 4 osoby v plné letní sezóně od 12.500 Kč za 7 nocí. 

La Villa – nově zařízené pohodlné apartmány v oblasti Alta Badia v Dolomitech. Jedno-, dvou- i třípokojové apartmány 
zahrnují koupelnu, plně vybavenou kuchyň, TV, všechny mají balkon s pěkným výhledem, v ceně je i povlečení a ručníky. 
Za poplatek můžete využít saunu, vířivku či tureckou lázeň přímo v objektu. Týdenní ubytování pro 2 osoby se dá v plné 
letní sezóně pořídit od 8.400 Kč, při ubytování většího množství osob ještě výrazně méně.   

Alleghe – Dolomity jižně od Cortiny d’Ampezzo. Různé domy, apartmány všech velikostí dle Vašeho konkrétního 
požadavku. Všechny byty plně vybavené, s příslušenstvím i kuchyňkou. Pěkná poloha ubytovacího objektu na břehu 
jezera. V plné letní sezóně ceny za apartmán pro 4 osoby od 12.280 Kč za týden. 

Protože z naší Velké soutěže a následného hlasování na Facebooku vzešel nový reklamní 

slogan, rozloučíme se s Vámi dnes jeho slovy: „Chcete poznat celý svět? S CK KIWI jde to hned.“ 

Tak neváhejte a pojeďte s námi, ať už do světa nebo jen za humna. Těšíme se na Vás a přejeme 

krásné léto.                                                                                    

                                                                                                     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. 


