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ZPRAVODAJ č. 5 / 2012    

(VYCHÁZÍ 30. 7. 2012) 
 

Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 

prázdniny jsou v plném proudu, léto ubíhá, Kiwi sice opět v prodejně funguje s omezenou otvírací 
dobou, ale v kanceláři je ještě živěji než po zbytek roku. Pracujeme totiž nejen na detailech podzimních zájezdů 
a dalekých cest, ale také již na katalogu poznávacích zájezdů pro příští sezónu. Pokud máte nějaké zajímavé 
tipy a nápady na nové cíle, které jste nám ještě nesdělili v dotaznících, je nyní ta pravá doba nám je zaslat.  

Pokud se raději necháte překvapit tím, co pro Vás vymyslíme, pak věříme, že Vás tento letní Zpravodaj 
opět zaujme širokou nabídkou slev a nových důležitých informací ještě z této sezóny. 

 
OTVÍRACÍ DOBA PRODEJNY VE DNECH 9. 7. – 19. 8. 2012 : 

PONDĚLÍ 9.00 – 13.00 a 13.30 – 18.00 h 
ČTVRTEK 9.00 – 13.00 a 13.30 – 18.00 h 

Mimo tyto dny nám své objednávky můžete zasílat e-mailem, přes rezervační formuláře u 
zájezdů na www.ckkiwi.cz anebo telefonovat. 

 
 

 

 
 
 
Po Německu, Anglii, Francii, Itálii a zemích Beneluxu se pozornost fajnšmekrů zaměřila také na Polsko, Polsko, 
jež bylo ve středu evropského dění letos v červnu při mistrovství světa, Polsko, které Češi zatím poněkud 
nepochopitelně trochu opomíjejí, Polsko, které je s námi kulturně i historicky spjaté více, než by se mohlo na 
první pohled zdát. Letos vede náš druhý zájezd na jihovýchod země, do málo navštěvovaných vojvodství při 
slovenské a ukrajinské hranici. Čeká Vás výlet napříč staletími od jednoho z nejstarších polských měst 
Opatówa až po smutnou historii na místě nacistického vyhlazovacího tábora v Majdanku. Na trase je i 
významné poutní místo Kalwaria Zebrzydowska, na skok se podíváte i do působivého Krakowa a velkým 
překvapením pro Vás jistě bude okouzlující „renesanční perla“ Zamošč. Ohromnou devizou zájezdu Polsko pro 
fajnšmekry II. – Jihovýchod (21. – 26. 8.) je průvodce pan W. Krajewski, rodilý Polák, který Vám předá o 
zemi více zajímavých informací, než bývá obvyklé. Nyní SLEVA 11 %, pro jednu ženu na doplnění dvojlůžkového 
pokoje 2.000 Kč!!! 
 
Ještě pořád se můžete přihlásit na zájezd To nejhez čí z východního Slovenska (Spiš a Šariš) (9. – 15. 8 .), i 
když do odjezdu zbývá posledních pár dní. Své volby určitě nebudete litovat, navštívíte nejen zajímavá a pěkně 
zrekonstruovaná města, ale také působivé přírodní partie na slovenské i polské straně spišské hranice. Projedete 
se na pltích po Dunajci, vyjedete lanovkou na tatranský Kasprový vrch, můžete porovnat rekonstrukce městských 
jader v Košicích a Prešově. Ubytování na dvou místech vždy po třech nocích, polopenze, doprava pohodlným 
autobusem p. Čoudka, průvodkyně ing. Smutná. Last minute SLEVA 900 Kč. 

 
Vaší pozornosti doporučujeme rovněž zájezd Horské železnice ve Švýcarsku III. (26. – 30. 
9.), tentokráte do oblasti Ženevského jezera. Určitě potěší nejen fandy techniky (vláčků a 
lanovek), ale také labužníky (navštívíte mimojiné vinařskou oblast Lavaux v době dozrávání 
vín, čokoládovnu Cailler, sýrárnu ve středověkém Gruyères) či milovníky horských 
panoramat. Díky termínu o státním svátku ušetříte jeden den dovolené. Pohodlné hotelové 
ubytování po celou dobu na jednom místě, v ceně snídaně, vstupné do bazénu, sauny a 
vířivky; večeře za velmi výhodný příplatek. BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ a pohodlným 
autobusem! Do 10. srpna SLEVA 1.250 Kč. 
 

Poslední volná místa na zájezd Kitzbühelské Alpy – Horská turistika pro každého (1 9. – 26. 8.). Každý den pěší 
výlet do jiné horské partie, nástupy s využitím lanovek (pokud si zakoupíte týdenní kartu Kitzbüheler Alpen za 
1.400 Kč, pak už za lanovky nebudete platit nic navíc), výlety a túry podle náročnosti, kterou si zvolíte vy. Zkušená 
průvodkyně paní Jotovová Vám s výběrem ochotně pomůže. Po celou dobu ubytování v rodinném hotelu 
v Kirchbergu in Tirol kousek od Kitzbühelu, polopenze (domácí kuchyně), autobus p. Čoudka. Pro jednu dámu na 
doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 1.800 Kč. 
 

I o prázdninových sobotách pořádáme několik jednodenních zájezdů po Česku. Chcete-li si léto zpestřit pěkným 
výletem, mrkněte v katalogu na dvojstranu 30-31 a jistě něco vyberete! 

TIP MĚSÍCE SRPNA: 
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Stále ještě můžeme nabídnout několik míst na listopadový zájezd  
do BARMY (MYANMARU) (18. 11. – 1. 12.). 

Země se stává mezi turisty stále populárnější, a pokud ještě chcete Barmu zastihnout v alespoň 
trochu autentické podobě, je nejvyšší čas ji navštívit. Na trase známá „Velká čtyřka“ – Yangon, 
Mandalay, Bagan a jezero Inle, vedle toho plavba po mohutné řece Ayeyarwady, vesnický život, 

rýžová pole, zlaté sochy Buddhů, muži v sukních, možnost odpočinku na bělostných plážích Ngapali 
Beach. Let přes Vídeň a Bangkok. 

 
Zájezd do Toskánska  v katalogovém termínu (3. – 9. 10.) je již vyprodán, registrujeme ale 
náhradníky, protože vzhledem k odjezdu až v říjnu mohou ještě některé objednávky být 
stornovány. Na druhý termín (13. – 19. 10.) zbývá JEDNO POSLEDNÍ MÍSTO. Dámě na 
doplnění dvojlůžkového pokoje ho nabízíme se slevou 1.500 Kč. 
 

Kromě cesty za švýcarskými železnicemi Vám o zářijovém svátku nabízíme tradičně i 
Porýní a údolí Mosely (27 . – 30. 9.): Odůvodněně jedna z nejoblíbenějších tras v 
Německu vede do skvostných historických měst Limburgu, Cách, Trevíru, Koblence, 

Mohuče, Wormsu i Špýru, na mocný hrad Marksburg, do útulných vinařských městeček na Mosele; projet 
se můžete lodí po Rýně pod legendami opředenou skálou Loreley; ochutnat skleničku pravého rýnského 
ryzlinku. Vše bez nočních přejezdů, s ubytováním v hotelech Etap / Ibis Budget. Sleva 10 % při přihlášení 
do konce srpna, pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 1.250 Kč. 

 

… A další trasa nerozlučně spjatá s vínem jako obě předchozí je tuzemský zájezd Jižní Morava od T řebíče po 
Znojmo (22. – 23. 9.) , jejíž trasa je v podstatě obsažena již v názvu. Čeká Vás krásný renesanční zámek 
v Náměšti nad Oslavou, dalešický pivovar proslavený jako lokace natáčení filmu Postřižiny, elektrárna 
v Dukovanech, Menšíkovy chřestové Ivančice, Dolní Kounice, vinařské Znojmo s románskou rotundou sv. Kateřiny, 
barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou či židovské město v Třebíči, které oceňuje i UNESCO. V tomto 
případě nabízíme volné místo na doobsazení pokoje dámě i pánovi, sleva je ve výši 450 Kč. 

 

A aby byl výčet „výletů za vínem“ kompletní, připomínáme ještě cestu na Hrady a zámky na Dyji v Rakousku a 
na Morav ě (27. – 28. 10.) – zříceniny, hrady a zámky z různých období a v různém stavu. Můžete porovnat 
rakouské a české víno, v sobotu můžete posedět ve znojemském vinném sklípku. 

 

Rychle se přiblížil víkendový zájezd Klenoty Bavorska (8. – 9. 9.) s více i méně známými místy na plánované 
trase. Rothenburg ob der Tauber možná patří k těm známým, ale jeho středověká krása s hrázděnými domy a 
dochovaným opevněním se neokouká. Podobným skvostem je biskupský Würzburg, mezi méně známá místa 
může patřit hrad řádu německých rytířů Bad Mergentheim anebo zámek v Schillingfürst. Rozhodně se 
nebudete nudit, na programu je toho až až. 

 

PODZIMNÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZDY K NAŠIM SOUSEDŮM: 
• Zaháň a Dolní Slezsko (8. 9.) - jednodenní výlet do Polska s jeho bohatstvím historických památek 

– vedle zámku a města v Zaháni také Lubaň, hrad Czocha, kostel v Lubomierzi a lázně Świeradow 
Zdrój. Průvodcuje rodilý Polák pan Krajewski. Sleva 85 Kč. 

• Údolí Sály II. – Hrady a zámky (15. 9.) – zájezd volně navazuje na jarní cestu Od Merseburgu do 
Jeny. Čekají vás hrady a zámky Burgk, Ranis, Saalfeld, Rudolstadt. Sleva 95 Kč. 

• Pestrá Horní Falc (6. 10.) – často tímto krajem projíždíte po cestě do Mnichova nebo 
Norimberku, málokdy se ale turisté zastaví, aby ocenili jedinečnost zdejších památek – ať už jde o 
hradbami obehnané historické město Amberg, poutní kostel Stettenkirchen nebo malebné město 
Nabburg, na nějž všechny dálniční poutače poukazují. Kromě těchto míst jsou na trase i další 
zajímavé zastávky. S tímto Zpravodajem do konce srpna sleva 90 Kč. 

 

Věříme, že Vás tento Zpravodaj naladil k dalším výpravám a zpestřil Vám léto, a už se těšíme na 
setkání na některém z našich letních či raně podzimních 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. 


