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ZPRAVODAJ č.3 / 2009    
(VYCHÁZÍ 15. 5. 2009) 

 
 

Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
přinášíme Vám další dávku informací a slev na zájezdy. Do prázdnin už tolik času nezbývá, je tudíž čas začít pomalu plánovat i 
cesty v září a říjnu. 
 
Všem případným zájemcům připomínáme letní zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu a do Lvova (30. 7. – 7. 8.), vedoucí do bývalé 
nejvýchodnější části Československé republiky, do oblasti Karpat s jejich poloninami a idylicky položenými vesničkami, 
s obyvateli s láskou vzpomínajícími na první republiku, pestrou národnostní a náboženskou směsí a se svým překotným životním 
tempem ve městech a pomalu plynoucím časem v odlehlejších částech. Lvov je jedním z nejzajímavějších měst celé střední 
Evropy a bezpochyby vás mile překvapí. Oblíbený zájezd několika sezón, vhodný jak pro pamětníky, tak i pro děti milující 
romantiku příběhu o Nikolovi Šuhajovi. 10.990 Kč 
 

 

 
 
 

Jedné dámě na doplnění dvojlůžkového pokoje nabízíme slevu 5.000 Kč na zájezd  
Skotsko pro fajnšmekry (25. 5. – 3. 6.)!!!! 

 
Z květnové a červnové nabídky pro vás vybíráme: 

� Ještě několik míst zbývá na víkendový zájezd Skály, broumovské baroko, Hvězda i Peklo (23.–24. 5.). Na výběr při 
něm je z pestrého koktejlu přírodních (Adršpašské skály, Broumovské stěny, údolí Metuje) i kulturních (klášter 
v Broumově a okolní barokní kostely z dílny Dientzenhoferů, Nové Město nad Metují, Náchod i Babiččino údolí) 
zajímavostí krásného kraje při polské hranici. Spát budete v hotelu v Náchodě a cena 1.990 Kč zahrnuje i polopenzi. 
Pro čtenáře tohoto Zpravodaje 8 % sleva. 

� Bavorská Šumava (30. 5.) – jednodenní výlet „za čáru“, na bavorskou stranu Šumavy, kam jsme se dříve mohli dívat 
pouze zvědavě a z bezpečné vzdálenosti českých vrcholů. Furth im Wald na svých cestách do Německa jistě projel už 
téměř každý, ale už jste zde někdy zastavili a prohlédli si jej? Nebo třeba Velký Javor hrdě shlížející na obě strany 
hranice. Sklárny Joska mají zajímavou expozici. Je toho k vidění a zažití nemálo. Ze 760 Kč dostanete s tímto 
Zpravodajem 10 % slevu. 

� Jestliže Vás láká spíše temperamentní Balkán, máme pro Vás nabídku zájezdu Velký balkánský okruh II. (8.-18. 6.), 
jedinečnou trasu, kterou jistě ocení všichni, kteří o tomto koutu Evropy už něco vědí. Zahrnuje totiž skutečné skvosty a 
překračuje nejen hranice států, ale také kultur, staletí a životních stylů. Vedle dvou členů Evropské unie navštívíte 
nejnovější stát na mapě světa Kosovo i jeho bývalou mateřskou zemi Srbsko, které se s jeho odtržením nehodlá smířit. 
Každodenní balkánská realita a titulky novinových článků Vám po návratu z našeho zájezdu možná budou o něco bližší 
a pochopitelnější. Hlaste se včas! 

� Skotsko s ostrovem Skye (19.-28. 6.) – komorní zájezd pro 7 účastníků, s leteckou dopravou a ubytováním 
v tradičních malých penzionech se snídaní. Letos je vzhledem k nízkému kurzu libry ideální rok pro cesty na Britské 
ostrovy – oproti minulým letům se ceny v korunách výrazně snížily a řada jich je nižší než u nás. Zájezd má shodný 
program s loňským, z něhož přijeli účastníci nadšení. Čeká vás drsná krajina Vysočiny, hrdý hrad Stirling, kolébka golfu 
St. Andrews, palírna whisky Glenfidditch, ostrov Skye a třeba se ve svém jezeře ukáže i nejslavnější Skotka Nessie.  
Pronajatým minivanem se dostanete na silničky, po nichž byste velkým autobusem neprojeli, a v malém počtu 
spolucestujících máte jedinečnou šanci bližšího kontaktu s místními přátelskými lidmi. Pojedete tak prakticky na 
soukromou dovolenou, aniž byste se museli o cokoliv starat. Přihlásíte-li se do 25. května, abychom Vám mohli zajistit 
letenku, poskytneme Vám SLEVU 550 Kč! ZBÝVÁ POSLEDNÍ MÍSTO! 

 
 
 
 
Zlínsko a Baťův kanál (5.- 7. 6.), prodloužený víkend na Slovácku s hotelovým ubytování i s polopenzí! Dlouho 
očekávaný zájezd na Zlínsko a jednu z největších krajových atraktivit, slavný Baťův kanál. Ten letošní plavební sezónu 
zahájil s několika novými přístavišti a turisty se snaží lákat i množstvím příjemných hospůdek podél trasy. Ať už vás více 
láká muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici nebo třeba slavná Baťova kancelář ve výtahu mrakodrapu 21, 
rozhodně neváhejte využít naší zpravodajové nabídky na SLEVU 250 Kč. Ale pozor!!! Platí pouze při přihlášení do 22. 
května.  
 

☺KIWI doporučuje: „Zájezd Velký balkánský okruh. Rozhodně je to trasa jedinečná, která tu ještě nikdy nebyla a ani nebude, 
alespoň ne v dohledné době. Tak pestrý program za relativně krátkou dobu snad jinde v Evropě ani sestavit nelze. Nabízí neuvěřitelné 
kontrasty a překotný vývoj, jaký u nás už nazažijete. Nesmím zapomenout ani na tradici vynikající kuchyně a pohostinnost obyvatel, která 
nemá obdoby. Kdybych měl vybrat jednu konkrétní zajímavost a tu vypíchnout, budou to rumunské opevněné kostely. A sám se také těším 
do Kosova, jsem zvědav na jeho atmosféru po vyhlášení samostatnosti.“                            - M. Ludvík, autor a průvodce zájezdu 

TIP MĚSÍCE KVĚTNA: 

SUPER SLEVA 
 



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

P R Á Z D N I N O V É  M E N U  

• Úpln ě poslední místa zbývají na zájezd s p ěší turistikou  JIŽNÍ ALPY (NP MERCANTOUR) (4. – 13. 7.). Kdo 
zaváhá, bohužel už nepojede, máte poslední šanci!!!  

• Více než z poloviny je už obsazen také zájezd  PĚT DNÍ V KORUTANECH S KARTOU (4. – 8. 8.). Za 7.990 K č 
máte zajišt ěné ubytování v penzionu u jezera Ossiachersee, polo penzi, 
všechny vstupy dle programu, stejn ě jako jízdné na lanovkách a lodích. 
Zájezd je koncipován jako poznávací, takže krom ě pohlednicových panoramat 
Alp a ledovcových jezer navštívíte také řadu m ěst, hrad ů, kostel ů a v ůbec 
krásných zákoutí. Po dlouhém dnu se t řeba budete chtít osv ěžit v jezeru, u 
nějž bydlíte. Nebo si poslechnout cinkání kravských z vonc ů. Či si dát 
podve černí kávu s p ěkným výhledem. Zkrátka si užívat prázdnin v nejjižn ější 
rakouské spolkové zemi, aniž byste se museli o coko liv starat.   

• Zeptáte-li se v ětšiny turist ů, co je pro n ě symbolem Francie, v ětšinou Vám hned po Pa říži 
vyjmenují jeden ze zámk ů na Loi ře nebo katedrálu v Remeši. Na našem zájezdu PO STOPÁCH 

FRANCOUZSKÉ HISTORIE AŽ NA ZÁMKY NA LOIŘE (13. - 19. 8.) navštívíte práv ě (a nejen) tato místa a prázdniny 
ve Francii tak pro Vás dostanou konkrétní obsah. Mi lovníci historie, kulturních památek 
či francouzštiny by je rozhodn ě měli dob ře znát. Trasa je vhodná pro všechny v ěkové 
kategorie a užije si stejn ě dob ře babi čka jako její školou povinný vnuk. Co takhle brát 
jej jako tip na dárek za vysv ědčení? D ěti a mládež do 18 let cestující s rodinným 
příslušníkem od nás ke konci školního roku dostanou j ako dárek 10 % slevu .  

• Spoustu zajímavých zážitk ů a nov ě navštívených míst Vám jist ě nabídne zájezd  JESENÍKY, KRÁLICKÝ 

SNĚŽNÍK A PODHŮŘÍ (21. – 23. 8.), prodloužený víkend v malebném koutu republiky na ev ropském 
rozvodí . Znáte t řeba jeden z našich nejkrásn ějších hrad ů Bouzov jinak než z pohádky o 
princezn ě Jasn ěnce? Navštívili jste naši nejvýkonn ější vodní elektrárnu a obdivované 
technické dílo Dlouhé Strán ě? Porovnali jste krápníkovou výzdobu Javo ří čských jeskyní 
t řeba s Moravským krasem? Že ne? A to jsme tu jmenova li pouze ta nejznám ější místa na 
trase zájezdu. Podívejte se na podrobný program a j ist ě nám dáte za pravdu, že to si 
nemůžete nechat ujít. Sleva 150 K č. 

• Na samý záv ěr prázdnin si jako už tradi čně můžete protáhnout t ěla a pot ěšit o či p ři týdnu 
horské turistiky na zájezdu ALPY NA POMEZÍ RAKOUSKA, SLOVINSKA A ITÁLIE (22. -. 29. 8.). 
Ubytování na jednom míst ě v krásném pensionu v korutanské vesnici 
nedaleko Villachu, s možností polopenze, a každý de n výlet do jiné 
horské skupiny hned ve t řech zemích. P řipravené máme trasy jak pro 
„kamzíky“, tak také pro ty, kte ří si rad ěji sednou na kávu na terase 
chaty na h řebeni a kochají se scenérií. Týden v horách Vás jis t ě dobije 

energií na další školní rok. P ři p řihlášení 2 osob (dvojl ůžkový pokoj) do konce kv ětna 
sleva 7 % z celkové částky.  

• Kromě výše zmín ěných zájezd ů se o prázdninách m ůžete p řihlásit také na úpln ě nový zájezd 
pro zdatné vysokohorské turisty (via ferraty) Dolom ity – Civetta  (2.-6. 7.), Historickým 
Pruskem  (18.-23. 7., poslední 2 místa), Zakarpatská Ukraji na a Lvov  (30. 7.–7. 8., viz 
výše) a Čína: Tibet a jihozápad  (18. 8. – 5. 9.; zde je ovšem základní kapacita 
vyprodána, zájezd je proto pouze na vyžádání).  

 
 
  NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

• Sardinie komorní 9.-16.6. – VYPRODÁNO 
• Čína, Tibet  18.8. – 5.9. – pouze na vyžádání 
• Historickým Pruskem18.-23.7. – 2 místa 
• Spreewald 13.6. – 2 místa 

• Skotsko s ostrovem Skye 19.-28.6. – 3 místa 
• Jižní Alpy (NP Mercantour) 4.-13.7. – 4 místa 
• Wachau a plavba lodí po Dunaji 23.5. – 5 míst 
• Horské železnice ve Švýcarsku 4.-7.9. – 8 míst 

 
  
!!!!!!!!!!!!!!  NNEEZZAAPPOOMMEEŇŇTTEE  !!!!!!!!!!!!!! také na zářijové zájezdy, i ty se už začínají plnit:  
Německo „umí“ Kiwi jako nikdo jiný. Na zájezd HAMBURK, BRÉMY, HANNOVER, HARZ (11.-13.9.) jsme pro Vás 
vybrali to nejzajímavější z oblasti pohoří Harz a tzv. hansovních měst při Severním moři. Do konce května Vám na 
tento zájezd nabízíme speciální zpravodajovou slevu 9 %. 
Připomínáme také dva komorní zájezdy do IRSKA (na sever země plus do Severního Irska, 6.-14. 9., a klasickou 
trasu na jih a východ ostrova 14.–21. 9. ) – počet míst je omezený a letenky mění svou cenu; při včasném 
přihlášení tak předejdete případným příplatkům! 
Fajnšmekři a milovníci francouzských vín by měli zbystřit při zmínce o zájezdu do LOTRINSKA, CHAMPAGNE A 
BURGUNDSKA V DOBĚ VINOBRANÍ (19.-24. 9.). Kromě zralých hroznů nabízí řadu nečekaně zajímavých 
zastávek. 
 

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a že se uvidíme na některém ze 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. 


