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ZPRAVODAJ č. 6 / 2012    

(VYCHÁZÍ 3. 9. 2012) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 

 

začal nový školní rok, ve vzduchu už je pomalu cítit podzim, vracíte se ze svých chalup a chat a mnozí 

už zase pomýšlíte, kam vyrazit, jak si zpestřit víkend a třeba i kterak uniknout listopadovým mlhám a 

plískanicím. KIWI Vám přináší inspiraci, tipy i zajímavé nabídky, ze kterých si určitě tu svou vyberete. 
 
 

 
 
 
 

Horské železnice ve Švýcarsku III (26. – 30. 9.) – je to zároveň i tip na zářijový státní svátek, který 

příhodně připadá na pátek a díky němuž ušetříte jeden den dovolené. Po tradiční Bernině a loňské Furce 

tentokrát míříme do oblasti Ženevského jezera. Nejznámější železnicí na trase je zřejmě zubačka na 

Rochers de Naye; pro opravdové fandy techniky je jistě pojmem i lanovkový park v Châtelardu, kam se dá 

dojet horskou železnicí z Martigny; také projížďka vlakem mezi vinicemi do Aigle a zubačkou do Leysinu bude 

nezapomenutelným zážitkem. I pokud se na vláčky a lanovky raději díváte jen jako na krajinotvorný prvek 

pěkně zvenku, nepřijdete zkrátka – můžete mlsat švýcarskou čokoládu v Broku, upíjet víno z letošní i archivní 

sklizně v oblasti Lavaux nebo se rozplývat nad sýry ve středověkém Gruyères. K poznávání je spousta 

krásných míst od světoznámého Interlakenu, Montreux či Sv. Mořice až po malebné Château-d´Oex či most 

Gueroz. Pěkné ubytování se snídaní, možnost zvýhodněných večeří, bez nočních přejezdů. To vše za 10.990 

Kč. Pokud se spolu s Vámi přihlásí do dvojlůžkového pokoje klient, který s Kiwi ještě nikdy nebyl, pak získáte 

oba slevu 8 %. 

 

A ještě jeden tip na zářijový svátek musíme přidat – již tradiční a stále oblíbený zájezd do Porýní a údolí 
Mosely (27. – 30. 9.). Jedná se opět o cestu bez nočních přejezdů, čtyři plné dny poznávání. Ubytování 

každou noc na jiném místě v hotelích sítě Etap, možnost snídaně. Pohodlný autobus, průvodkyně 
paní Gášková. Na programu Cáchy, Trevír, Koblenc, Mohuč, Worms, Špýr, za příplatek plavba lodí 
po Rýně romantickým úsekem pod skálou Loreley a několika hrady, možnost ochutnávky vína 

v Cochemu či Rüdesheimu. Jedné dámě na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme SLEVU 750 Kč. 

 

Jak jste mnozí již zaznamenali, máte od léta možnost rezervovat a kupovat letenky do celého světa on-line přímo na naší 
webové stránce www.ckkiwi.cz – stačí vyplnit vyhledávací formulář ve spodní části úvodní stránky a systém Vám nabídne 
nejkratší / nejlevnější / nejvýhodnější možnosti leteckého spojení. Pokud máte požadavek složitější (více destinací, skupinová 
letenka apod.), můžete se samozřejmě obracet přímo na nás – osobně, telefonicky či e-mailem. 
Zároveň připomínáme i možnost parkování u letiště za zvýhodněné ceny – rezervujte přes naši webovou stránku, v sekci 
partneři najdete odkaz na „GO Parking“. Za 1 den (24 h) zaplatíte 350 Kč, za 4 dny 800 Kč atd. 

 

V úvodu jsme Vám slibovali tip, kterak uniknout podzimním splínům a pošmournu, takže tady je: POLEŤTE S NÁMI DO 
MYANMARU (BARMY) v termínu 18. 11. – 1. (5.) 12. S politickým uvolněním se země stala velmi žádanou destinací, začínají 

do ní proudit tisíce západních turistů, a postupně tak začínají měnit její tvář. Pokud chcete ještě zažít něco z její 
autentičnosti, mnoho času nezbývá. Dá se očekávat vývoj ne nepodobný Thajsku před dvaceti lety. Také ceny letí 
strmě vzhůru. Kdo zaváhá, může počítat s tím, že se do Myanmaru postupně nahrnou západní hotelové řetězce, 
sítě rychlého občerstvení, služby se  budou stále více unifikovat. Na působivosti staletých chrámů v Baganu to 
jistě neubere, ale asi už se s vámi nebudou dávat do řeči rybáři na jezeře Inle a projížďka kočárem po bývalém 
hlavním městě Ava také ztratí punc jedinečnosti. Naše trasa zahrnuje nejpozoruhodnější místa, pohodlí většinou 
leteckých přesunů, po celou dobu s vámi kromě místního bude i český průvodce. Síly do dlouhé středoevropské 

zimy můžete načerpat několikadenním pobytem na pobřeží Bengálského zálivu, v plážovém středisku Ngapali Beach. Přihlaste 
se nejpozději do 18. září, vzhledem k vrcholné sezóně v listopadu nebude možné přijímat žádné přihlášky na poslední chvíli. 
Jednomu pánovi na doobsazení dvojlůžkového pokoje nabízíme SLEVU 2.500 Kč. 
 

Posílejte nám své fotky ze zájezdů do fotosoutěže a hrajte o zájezdy zdarma či s výraznou slevou! Kromě 

webové stránky najdete soutěžní snímky také na našem Facebooku. 

TIP MĚSÍCE ZÁŘÍ: 



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 

 

ZÁJEZDY BABÍHO LÉTA A ČASNÉHO PODZIMU:  

 Údolí Sály II. – Hrady a zámky (15. 9.) – zbývají poslední volná místa, na sezení v zadní řadě 
autobusu nabízíme slevu 90 Kč. Zámek Burgk, hrad Ranis a města Saalfeld a Rudolstadt 
(včetně zámku Heidecksburg).  

 Jižní Morava od Třebíče po Znojmo (22. – 23. 9.) – pouze 11 volných míst zbývá na tento víkendový 
tuzemský zájezd a rychle mizí. Atraktivní trasa zahrnuje komplex židovských památek v Třebíči zapsaný na 
seznam UNESCO, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, vinařské historické Znojmo, chřestové Ivančice,  
exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, postřižinského pivovaru v Dalešicích či zámku v Náměšti nad 
Oslavou. Ubytování s polopenzí v hotelu v Moravském Krumlově, čímž podpoříme upadající cestovní ruch 
v tomto městečku, ještě nedávno proslulém expozicí pláten Muchovy Slovanské epopje. Průvodce 
znojemský patriot pan Vychodil. 

 Pestrá Horní Falc (6. 10.) – bavorská městečka, která možná občas míjíte při cestě po dálnici, ale 
málokdo si najde čas tu také zastavit. Amberg, Hohenburg, Nabburg, kostely Stettkirchen, Kastl a 
Perschen. Při současné koupi zájezdu do údolí Sály a Horní Falce na každý z nich sleva 100 Kč (nabídka 
platí od 3. 9. do 10. 9. včetně). 

 Bratislava a kraj pod Malými Karpaty (6. – 7. 10.) – jak jsme již mnohokrát psali a jak již mnohokrát 
opakovala česká média, Bratislava se za poslední léta dokázala obléct do gala a oprávněně se stala 
jedním z nejpřitažlivějších městských cílů na Slovensku. Kromě tradiční vycházky upraveným starým 
městem Vás průvodkyně paní Smutná zavede i k moderní výstavbě ve čtvrti Eurovea a na další 
zajímavá místa. Večer mohou zájemci strávit u husích hodů v Slovenském Grobu a neděle pak patří 
bratislavskému zázemí – filmaři oblíbenému hradu Červený kameň, lázeňským Piešťanům a románské 
rotundě Skalica. Jedné dámě na doobsazení dvojlůžkového pokoje nabízíme 300 Kč slevu. 

 To nejhezčí z Virtemberska (aneb Stuttgart a okolí) (13. – 14. 10.) – Kromě Stuttgartu navštívíte dva 
hrady či zámky (Ludwigsburg a Hohenzollern) a dvě historická města – Tübingen a Rottweil. Na víkend 
program více než bohatý. Pro jednu dámu na doplnění dvojlůžkového pokoje sleva 250 Kč. 

 

NOVINKA!! Po úspěchu loňské podzimní výpravy na výstavu Tváře renesance v Berlíně organizujeme letos 
podobným způsobem zájezd do VÍDNĚ. Hlavním lákadlem jsou výstavy ke 150. jubileu Gustava Klimta 
v Horním Belvederu, Uměleckohistorickém muzeu (prodloužena pro velký zájem až do ledna) a budově 
Secese (taktéž prodloužena), samozřejmě je ale možné navštívit kterékoliv muzeum či výstavu. Zájezd 
minivanem pro 8 účastníků se koná v termínu 10. – 11. 11., ubytováni budete v centru města u Prateru, 
takže neděli můžete strávit návštěvou památek či nákupy. Zájezd nedoprovází průvodce, který by Vám 
organizoval volný čas či Vás vedl po památkách.  2.990 Kč, 2 volná místa. 

Oba termíny zájezdu Méně známé Toskánsko (3. – 9. 10. a 13. – 19. 10.) jsou sice dávno vyprodané, nicméně již 
opakovaně se stalo, že některý z původně přihlášených účastníků stornoval a byl vystřídán náhradníkem z našeho 
seznamu. Určitě se vyplatí, abychom o Vás věděli. Pokud tedy máte zájem některý z termínů absolvovat, sdělte 
nám prosím kontakt na sebe a třeba to vyjde i Vám. 
 
Nezapomeňte, že i na podzim s námi můžete každou sobotu na výlet po tuzemsku: 
8. 9. Podkrkonoší – Hořicko 
15. 9. Český ráj – Maloskalsko 
22. – 23. 9. Jižní Morava 
28. 9. Hrady v okolí Berounky 
6. 10. Na Českomoravskou vrchovinu po stopách 
J. B. Santiniho 

13. 10. Cheb, Františkovy lázně a okolí – 11 míst 
20. 10. Po stopách praotce Čecha 
27. - 28. 10. Hrady a zámky na Dyji v Rakousku a 
na Moravě 
3. 11. Za pány Čoudkem a Vávrou do Hrusic 

Při koupi tuzemského dvoudenního zájezdu získáte na jeden tuzemský jednodenní slevu 100 Kč; při koupi dvou 
tuzemských jednodenních zájezdů najednou získáte na každý z nich slevu 75 Kč. Platí do 20. září. 
 

A ať už z toho máme radost nebo ne, pomalu se blíží i adventní zájezdy – najdete je v našem katalogu a na webové stránce a 
podrobněji se jim jistě bude věnovat i další vydání Zpravodaje. 
 

     Pevně věříme, že jste svou podzimní inspiraci v tomto Zpravodaji nalezli a těšíme se na Vaše přihlášky. A 
pokud máte nějaký jedinečný nápad, který byste chtěli vidět v katalogu zájezdů na rok 2013, je nejvyšší čas se 

o něj s námi podělit. Hodně úspěchů v novém školním roce a krásné babí léto, které tolik přeje výletům. 

                                                                                                                                 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. Slevy se vztahují pouze na NOVĚ uzavírané objednávky, 

nelze uplatnit zpětně. 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. 


