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ZPRAVODAJ č. 1 / 2014    

(VYCHÁZÍ 27. 3. 2014) 

 
Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
zima sice letos téměř neproběhla, ale přesto cítíme, že jaro už už klepe na dveře. Stráně rozkvetly, stromy pučí, a 
i když teď na moment se sníh rozpomněl, že nějak propásnul svou šanci a pokusil se to napravit, je to už takový 
záchvěv polovičatý a dočasný. KIWI už odjela první zájezdy – jak dalekou cestu do Chile a na Velikonoční ostrov, 
tak také první tuzemský výlet do Kutné Hory. Za pár dní odlétáme do Namibie a potom už opět zájezdy budou 
odjíždět jeden za druhým. Těšíme se, že na některém z těch prvních se setkáme i s Vámi! 

 
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: 

 Velikonoce ve Šlesvicku-Holštýnsku a na jihu  
    dánského Jutska (18. – 21. 4.) – VYPRODÁNO 

 Západ a sever Irska (20. – 27. 9.) - VYPRODÁNO 

 Lombardie (5. – 11. 10.) – 1 volné místo       

 Wales – Země hradů a hor (5. – 11. 9.) – 1 volné     
    místo       

 Zillertalské Alpy s kartou (12. – 19. 7.) – 2 volná místa 

 Zapomenutým krajem Rusínů a Lemků (1. – 6. 6.) – 2 
    volná místa 

 Francie pro fajnšmekry (18. – 25. 5.) – 4 volná místa 

 Do Horních Franků: Kulmbach, Kronach, Coburg  
    (3. 5.) – 15 volných míst 

 
BLÍŽÍCÍ SE ZÁJEZDY OBRAZEM:       
                

          
 
Bledule v Orlických horách  (5. 4.)              Görlitz (12. 4.)                          Cheb (19. – 21. 4.)                   Schönbrunn (26. – 27. 4.) 

 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: 

Francie pro fajnšmekry: Méně známé památky v údolí řek Loire, Cher, Vienne (18. – 25. 5.) – V zájezdu po 
(nejen) méně známých a navštěvovaných zámcích na Loiře zbývají poslední místa. Jedeme v termínu pozdního jara, 
kdy v oblasti ještě neputují prázdninové davy, ale zároveň už je příjemně teplé a snad i slunné počasí. Výhodou je 
také ubytování vícekrát na jednom místě – 3x v centru Blois (5 min chůze od zdejšího známého zámku) a 2x 
v Angers, samozřejmě nocujeme i na trase nedaleko Paříže, nejedná se o cestu s nočními přejezdy. Na doplnění 
dvojlůžkového pokoje nabízíme jedné dámě a jednomu pánovi SLEVU 990 Kč, držiteli či držitelce Zlaté karty Kiwi 
dokonce 1.500 Kč. 

Wales – Země hradů a hor (5. – 11. 9.) – Komorní zájezd pro 7 účastníků s trasou tak trochu na vaše přání. 
Podobně koncipované zájezdy do Skotska a Irska jsou jedny z nejpopulárnějších v naší nabídce, a jak jsme se 
přesvědčili, také Wales je lákavý. Není divu, najdete zde jak úchvatné a starobylé památky, tak také přitažlivou 
krajinu, která k návštěvě láká turisty z celé Británie i Evropy. V zájezdu zbývá poslední místo v jednolůžkovém pokoji, 
při přihlášení do 15. dubna nabízíme příplatek za jednolůžkový pokoj za polovinu (3.150 Kč), držitelům Zlaté karty 
Kiwi za symbolických 1.000 Kč. 

Zapomenutým krajem Rusínů a Lemků (1. – 6. 6.) – Komorní zájezd do Haliče opakujeme na vaše přání již 
potřetí a k jeho realizaci zbývá nalézt ještě dva zájemce. Jde o velmi zajímavou a velmi málo navštěvovanou 
oblast na pomezí střední a východní Evropy, jejíž návštěvu by si neměl nechat ujít nikdo se zájmem o tento 
region. Při současném přihlášení na tento zájezd a letní zájezd na Slovensko (Na jižní Slovensko a do Prahy 
27. 7. – 2. 8.) či do Polska (Varšava a okolí 19. – 24. 8.) obdržíte na ten levnější speciální SLEVU 20 %. 

 

Sledujte náš FACEBOOK www.facebook.com/ckkiwi, najdete na něm zajímavosti ze světa cestování, bleskové 

soutěže o slevy či jednodenní zájezdy zdarma a v neposlední řadě také naši fotosoutěž. Pro snímky, které se 

Vám nejvíce líbí, zde můžete hlasovat palcem nahoru a pomoci tak jejich autorům k výhře. I nadále se soutěžní 

fotky samozřejmě objevují i na webu www.ckkiwi.cz. 
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PŘIPOMÍNÁME A DOPORUČUJEME: 

Velikonoce jsou doslova za dveřmi, naše zájezdy do Německa jsou vyprodané, ale stále zbývají místa v neméně 
zajímavém tuzemském zájezdu Velikonoce v nejzápadnějším cípu republiky (19. – 21. 4.). Na programu jsou 
zařazeny jak historické a kulturní pamětihodnosti, tak také přírodní zajímavosti, ubytování je zajištěno 
v tříhvězdičkovém hotelu v centru Chebu a máte na výběr, zda budete chtít zajistit i tříchodové večeře, nebo si 
vyrazíte do restaurace dle vlastního výběru. 2.990 Kč. 

Blíží se také tradiční zájezd Jarní víkendová Vídeň (26. – 27. 4.) do podunajské metropole, jejíž návštěva vždy 
potěší a pokaždé se dá zpestřit návštěvou nějaké zajímavé aktuální výstavy. Z letošní nabídky vybíráme 
Uměleckohistorické muzeum - výstava „Fabergého svět“ nabízí 160 klenotů zapůjčených z moskevských muzeí, mezi 
nimiž vynikají čtyři proslulá Fabergého velikonoční vejce. Pro zájezd je zajištěno ubytování s bufetovou snídaní 
v centru Vídně v blízkosti Prateru, takže v případě zájmu můžete objevovat i vídeňský noční život nebo si prostě zajít 
na dobrou večeři, třeba pravý vídeňský řízek. Chopte se příležitosti a dostanete slevu 600 Kč. 

Nádherným koutem Evropy je bezesporu Bodamské jezero, kam pořádáme zájezd ve svátečních dnech 8. – 10. 5.,          
i když těžko říct, zda by s tímto přívlastkem souhlasil Mistr Jan Hus, jenž na jeho březích, konkrétně v Kostnici, nalezl 
smrt v plamenech. Kostnici samozřejmě navštívíme a přijedeme do ní stylově po vodě z blízkého Meersburgu. Čeká 
vás i Lindau se známou sochou lva v přístavu, Friedrichshafen viditelný už z dálky díky vzducholodi na obloze, 
vorarlberská metropole Bregenz, cestou zajímavý Ravensburg a Überlingen a další místa. Čtenářům Zpravodaje 
prodáme se slevou za 4.990 Kč. 

Nezapomeňte na náš zájezd Velký okruh malým Dánskem (24. – 29. 6.) do nezaslouženě málo navštěvované 
severské země. Vedle zajímavého programu je jeho velkou devizou průvodkyně D. Vrbová, vystudovaná nordistka 
(se specializací dánština), která v Dánsku dlouhodobě studovala i žila a stále se sem vrací, takže vám zemi bude 
moci přiblížit jako málokdo jiný. V Kodani je ubytování zajištěno v samém centru města, takže zdejší hospůdky budete 
mít na dosah ruky a i když vás třeba noční život nezajímá, jistě oceníte možnost večerní individuální prohlídky, při 
které se třeba sblížíte s některým z místních obyvatel a zjistíte, proč jsou Dánové dlouhodobě označování za 
nejšťastnější národ světa. Na programu dále Ringsted, Roskilde, Odense, Aarhus, Ribe, Dánské Švýcarsko a další. 
Cestou noclehy v Německu. Cena 13.900 Kč minus Vaše obvyklé slevy a pro první tři čtenáře Zpravodaje sleva 1.500 
Kč. 

 

       
        Ostroh – Seeberg              Fabergého vejce v KHM Wien          poutní kostel Birnau                           kodaňský Nyhavn 

 

VÝCHODNÍM SMĚREM 

Východní sezónu zahájíme už koncem dubna v kolébce Slezska pod horou Śleźa (26. 4.) s překvapivým 
množstvím zajímavých míst. Zájezd se pěkně plní, pojeďte také! 

Další zájezd východním směrem odjíždí v červnu, tentokrát do oblastí bývalé Jugoslávie, v dnešních hranicích do 
Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Slovinska (10. – 15. 6.) včetně podrobné prohlídky Bělehradu. Čekají 
nás smutné odkazy na bratrovražednou válku v 90. letech minulého století v Sarajevu či Zvorniku, prehistorické 
nálezy u Visoka, muslimské i křesťanské památky a kromě toho samozřejmě i oku lahodící příroda. Udělejte si sami 
představu o tom, zda Jugoslávie ve své pestrosti měla šanci fungovat i v době národních států, nebo zda jsou 
všudypřítomné rozdíly skutečně nepřekonatelné. Jeden z nejzajímavějších zájezdů v letošním katalogu. Za11.990 Kč. 

O prázdninách tradičně míříme k sousedům, tentokrát na jižní Slovensko a do Prahy (27. 7. – 2. 8.), v jehož rámci 
samozřejmě navštívíme i sousední oblasti Maďarska. Víte třeba, kde se ve střední Evropě nalezly stopy dinosaurů? 
Kde hledat středoevropský nejdelší dřevěný most? Kde je nejvyšší nezaměstnanost na Slovensku? Nebo kde leží 
slovenská Praha? Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete v programu tohoto atraktivního zájezdu. 

Již čtvrtého pokračování se dočkal fajnšmekrovský cyklus zájezdů do Polska, na vaše přání tentokrát do Varšavy a 
okolí (19. – 24. 8.). Jako obvykle je itinerář plný zajímavých a málo navštěvovaných míst, pro zájemce připravíme 
také speciální a objevný program ve Varšavě. Průvodcování se opět ujímá pan W. Krajewski, který vám může předat 
řadu „insiderských“ informací. 

Nezapomínejte také na naše daleké cesty, letos ještě do indického Ladákhu a Kašmíru (3. – 16. 8.) a na 
Korejský poloostrov – zde můžete volit mezi kombinací obou Korejí (18. – 30. 9.), jejichž porovnání bude 
neuvěřitelně zajímavé, nebo mezi variantou pouze Koreje Jižní či Severní. Na letecké zájezdy je opravdu 
třeba HLÁSIT SE VČAS, letenky rychle mění své ceny a také jich nemusí být stále dostatek!!! 

Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na viděnou.    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. 


