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ZPRAVODAJ č.4 / 2009    
                                                                          (VYCHÁZÍ 6. 8. 2009) 

 
 

Vážení zákazníci, milí přátelé, 
 
přes prázdniny, kdy míváme v Kiwi obvykle méně zájezdů a tudíž více času na jiné povinnosti, jsme poctivě pracovali na 
přípravách katalogu pro příští rok a také dolaďovali programy podzimních zájezdů této sezóny. Od září se zase série nových cest 
a výletů naplno rozjíždí, a tak bychom Vás rádi seznámili se stavem prodeje a nabídli Vám na některé akce zajímavé slevy. 
 
Babí léto a podzim jsou tradičně dobou, která přeje městské turistice a prodlouženým víkendům v metropolích. 
Z naší nabídky Vám doporučujeme následující: 
Romantický podzim vRomantický podzim vRomantický podzim vRomantický podzim v    PařížiPařížiPařížiPaříži 11. 11. 11. 11. –––– 14. 9. 14. 9. 14. 9. 14. 9. – Letecký zájezd s ubytováním ve vnitřní Paříži a se snídaní, plné čtyři dny k zažití 
jedinečné atmosféry francouzské metropole na samém konci léta. Ať už se do města lásky vydáte za památkami, muzei nebo za 
labužnickými zážitky, určitě Vás nezklame. 9.790 Kč. Pro dvojici přihlášenou do 20. srpna sleva 750 Kč (375 Kč na osobu). 
Barcelona a KatalánskoBarcelona a KatalánskoBarcelona a KatalánskoBarcelona a Katalánsko 17.  17.  17.  17. ---- 20. 9. 20. 9. 20. 9. 20. 9. – Máte-li rádi originální stavby Antonia Gaudího, katalánský snadno plynoucí způsob života, 
křivolaké uličky, vůni moře, historické památky, pak jste v Barceloně patrně již byli. A jistě také víte, jak rychle se mění – viděli 
jste třeba Nouvelovu charakteristickou Torre Agbar, jeden ze symbolů moderní Barcelony? A co takhle historická Girona, Dalího 
muzeum ve Figueres nebo malíři oblíbená ves Cadaques na středomořském pobřeží? To všechno máte možnost navštívit při 
našem zájezdu, s ubytováním v hotelu se snídaní na předměstí Barcelony, za 11.490 Kč. 
Řím leteckyŘím leteckyŘím leteckyŘím letecky 1.  1.  1.  1. –––– 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. – Podzimní letecký zájezd do Říma je již klasikou v naší nabídce a každoročně je jedním 
z nejoblíbenějších zájezdů vůbec. Věčné město stojí za opakované návštěvy, svojí atmosférou vás pohltí poprvé i 
při desáté návštěvě. Ohromuje příchozí již pěknou řádku staletí a neměl by chybět na cestovatelském seznamu 
žádného kulturního Evropana. Věříme, že zláká i Vás. Hotelové ubytování se snídaní za 9.990 Kč, pro přihlášené 
do 20. srpna 5 % sleva.  
 
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY: 

• Horské železnice ve Švýcarsku 4. – 7. 9. - 1 místo 
• Jeseníky, Králický Sněžník a podhůří 21. – 23. 8. – 

2 místa 
• Krajinou Lotrinska ... v době vinobraní 19. – 24. 9. 

– 2 místa 

• Bezdružicko a největší skleněný betlém na světě 
19. 9. – 3 místa 

• Nejhezčí hrady a zámky Saska 3. 10.  
• Bečov a Valeč 17. 10. 

 
• Stále ješt ě máme volná místa na týden horské turistiky ALPY NA POMEZÍ RAKOUSKA, SLOVINSKA A ITÁLIE  

(22. -. 29. 8.). Ubytování na jednom míst ě v 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 14. srpna sleva 9 % z celkové částky.  
 
 
 
 
 
 

Zájezd na sever Německa, do pohoří Harz, Hamburku, Brém a Hannoveru v termínu 11. – 13. 9. Čeká na Vás kypící 
velkoměsto na Labi Hamburk se zajímavou moderní výstavbou i připomínkami skvělé hansovní minulosti. Staré časy na 
Vás dýchnou v centru Brém s jedinečnou stavbou radnice. Určitě Vás zaujme moderní střed Hannoveru a jeho věhlasné 
zahrady v Herrenhausenu. Poslední den bude plný starobylých a malebných středověkých měst, nejprve Goslar se 
vzpomínkami na slavné časy 11. a 12. stol. a s nádhernou radnicí. Následuje Wernigerode, krásně položené městečko pod 
svahy Harzu, a cestu uzavřete pohledem na nezapomenutelné panorama Quedlinburgu. Z katalogové ceny zájezdu  
4.290 Kč Vám nabízíme 7 % slevu. 

 
 
Dále pro Vás z naší nabídky vybíráme: 

o Velmi zveme na zaběhlý zájezd Porýní a údolí Mosely od 26. do 29. 9. Seznámí Vás s možná nejkrásnější 
německou krajinou v poříčí Rýna, dokonce se po jeho vlnách budete moci svézt parníkem. Na Rýně jsou 
staroslavná města s mohutnými katedrálami (Špýr, Worms a Mohuč), četné hrady a hradní zříceniny a skalní 
útesy (Loreley), lákavé vinice. Ty jsou ještě nádhernější na Mosele. A také pěkná hrázděná architektura. Na 
závěr pak historické město Trevír. Ubytování hotely ETAP. Cena 4.990 Kč, naše nabídka zní na slevu 6 %. 

o Úplnou novinkou je cesta do rakouského Burgenlandu a západního Maďarska (26. - 28. 9.). Můžete zároveň 
využít svátečního volna v pondělí 28. 9. První den se seznámíte se spolkovou zemí, která byla před rokem 1919 
součástí Uher. Nazývá se podle četných hradů a 3 z nich uvidíte. Druhý den se budete toulat z druhé strany 
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dnešní maďarské hranice a poznáte takové perly jako románskou baziliku v Jáku či jako ze škatulky vypiplané 
město Köszeg. Pravou perlou mezi maďarskými městy je Šoproň, kde budete bydlet v hotelu s termálním 
bazénem (vstupné v ceně). A perlou mezi kláštery je Pannonhalma. Cena zájezdu je 4.390 Kč, v ní je zahrnuta i 
polopenze. Sleva pro Vás je 6 %. Ale pospěšte, zájezd se rychle plní!  

o Velmi zajímavý je také zájezd Bratislava a kraj pod Malými Karpaty (3. – 4. 10.), který opakujeme již 
několik sezón. Slovenská metropole je spolu s Berlínem nejrychleji se měnícím velkým městem ve střední 
Evropě, vedle toho ale navštívíte i lázně Piešťany či zajímavý, úchvatně v lesích položený hrad Červený Kameň. 
A kdo má rád slovenská vína, přijde si na své ve vinném sklípku. Vše pořídíte za 2.490 Kč, což je po přechodu 
Slovenska na euro cenově velmi výhodná nabídka. 

o Víno patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako barevné listí či krátící se dny. A v našich poměrech patří k vínu 
Znojemsko a Podyjí. Srdečně Vás proto zveme na zájezd Víno, hrady a zámky na Znojemsku a v Podyjí  
(10. – 11. 10.), kde si nejen ušlechtilého moku, ale i památek užijete do sytosti. Na programu je barokní zámek 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, vinařské obce Hnanice, Šatov a rakouský Retz, samozřejmě centrum oblasti 
Znojmo, vranovská přehrada i zámek ve Vranově a také původně gotický hrad Bítov. S hotelovým ubytováním 
ve Znojmě, polopenzí i degustací vína zaplatíte 1.990 Kč, pro čtenáře Zpravodaje do 14. srpna 8 % sleva. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantovanou realizaci má letos komorní zájezd na TASMÁNII 26. 10. – 8. 11. (p ři 
prodloužení do 10. 11.) a k dispozici je v minivanu  ješt ě dv ě místa . Nejmenší 
australský stát oplývá jedine čnými p řírodními krásami a pro St ředoevropana p říjemným 

klimatem. Čekají nás výlety v národních parcích, bývalé tresta necké 
kolonie i úrodná oblast vinic a sad ů p ři řece Huon. Málokdo by si nechal 
ujít možnost prodloužení o Great Ocean Road ve stát ě Victoria, jeden 
z nejkrásn ějších úsek ů pob řeží na sv ět ě. V nabídce jiných českých 
cestovek budete Tasmánii hledat marn ě... 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!  NNEEZZAAPPOOMMEEŇŇTTEE  !!!!!!!!!!!!!!  nnaa  ppooddzziimmnníí  jjeeddnnooddeennnníí  aa  ddvvoouuddeennnníí  zzáájjeezzddyy,,  ooppěětt  kkaažžddoouu  ssoobboottuu  ppoo  ČČeesskkuu,,  aallee  ii  ppoo  
NNěěmmeecckkuu,,  RRaakkoouusskkuu  aa  PPoollsskkuu::  

- 5. 9.  Šumava: Klatovsko a Železnorudsko 

- 12. 9. Česká Kanada  
- 12. 9. Hrady a kostely Bavorska u české hranice 
- 19. 9. Dolními Rakousy za vínem i památkami 
- 26. - 27. 9. Olomouc a Kroměříž 

- 3. 10. Oslava Oslavy a Jihlavy  
- 3. 10. Nejhezčí hrady a zámky Saska 

- 10. 10. Kladsko, Vambeřice a tajemná Osówka               
- 17. – 18. 10. Severní Bavorsko a Augsburg  

- 24. 10. Královská města na Ohři                               Jaké město používá tento znak? Za správnou odpověď 
                                                                                                                10 % sleva na příslušný jednodenní zájezd. 

Na výše jmenované ZÁŘÍJOVÉ zájezdy nabízíme čtenářům Zpravodaje 6 % slevu. 
 

Přejeme všem našim zákazníkům příjemný zbytek prázdnin a moc se těšíme, až se zase potkáme na některém 
z našich 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. 

Informace k zájezdu do JEMENU v únoru 2010 
Půjde o cca 10-denní letecký zájezd, počítáme se skupinou 10 – 15 účastníků. Na programu budou hlavní pozoruhodnosti 
země, to je: 

1. hlavní město Sana´a 
2. horská oblast s městečky, pevnostmi, skalními útvary, rázovitými obyvateli (města Manakha, al-Hajjarah, 

Hutayb, Kawbakan, Thula) 
3. horká nížina  při Rudém moři s přístavem Hodejda (skvělý trh na ryby, včetně žraloků), bělostným  městem 

Zabid (pod ochranou UNESCO) i pravlastí kávy (al Khawkha, al Mokha) 
4. Bývalá metropole Ta´iz (pevnost, mešity, trhy) a bývalá perla britského impéria město Aden (koloniální stavby, 

obří cisterna na vodu, přístav) 
5. pouštní kraj Hadramut s pozoruhodnými  městy (UNESCO, věžové stavby – pouštní mrakodrapy v Shibamu a 

Seiyunu) 
Zájezd počítá i s možností prodloužení o pobyt na kouzelném ostrově Sokotra  v Indickém oceánu 400 km od pevniny, 
množství endemických druhů, vzácné rostlinstvo i zajímavé živočišstvo (např. ještěrky), ráj potápěčů, pestrý 
podmořský život. 
 


