
Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravila a přivítala poprvé 
v roce 2009.

Začíná jaro a my přicházíme s prvními novinkami pro letošní 
sezónu.

Parkoviště 5 minut od letiště v Praze
Naše cestovní kancelář vám nyní nabízí novou službu, kterou si 
můžete objednat a zaplatit na našich pobočkách i u provizních 
prodejců, a tou je parkování vašeho vozu v blízkosti letiště 
Praha-Ruzyně. Informace o této novince vám podají pracovníci 
našich poboček.
Parkoviště je vzdáleno 4 min. autem od letiště Praha-Ruzyně a je 
určeno pro všechny, kteří cestují na dovolenou a chtějí mít klid 
a jistotu, že své auto najdou v pořádku a nepoškozené.
Výhody:
– ceny parkovného jsou nižší než taxi z centra Prahy a zpět
–  areál je oplocený a hlídaný fyzickou ostrahou i zabezpečen 

kamerovým systémem
–  nonstop přeprava luxusními vozy k odbavovacím halám letiště 

Praha-Ruzyně v ceně parkovného
– možnost občerstvení na recepci parkoviště
– sjednané pojištění proti odcizení vozidel
– dispečink 24 hodin denně (tel. +420 602 354 260)
– adresa:  Areál autosalonu Klokočka a koberce K + K
                   Karlovarská 660/117
                   161 00 Praha 6
– kontakt:  www.zaparkujteuletiste.cz 
– e-mail:    info@zaparkujteuletiste.cz

Počet dní             Cena v Kč

7 dní 500,- 
8 dní 600,- 
10 dní 800,- 
11 dní 900,- 
12 dní 1000,-
14 dní 1200,-
15 dní 1300,-
16 dní 1400,-

Jedná se o speciální zaváděcí ceny, v případě, že dojde ke změně 
jejich výše, budeme vás o tom informovat.

Dubnová akce
Pro všechny naše zákazníky jsme připravili jarní překvapení.

V období od 1. 4. do 19. 4. 2009 

za vás zaplatíme palivové příplatky a ještě 

navíc vám přidáme 66 EUR kapesného.

Tato nabídka platí na jednu přihlášku pro minimálně dvě do-
spělé osoby na letecké zájezdy zakoupené z katalogů Léto 2009 
(nevztahuje se na zájezdy z nabídky Last Minute) a týká se pouze 
nových objednávek uzavřených od 1. 4. 2009.
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Více na www.alexandria.cz

Kč palivový příplatek
p

kapesné

ce na www alexxaandria cz

pesn

Od 1. do 19. dubna u nás nezaplatíte 
ani korunu  za palivový příplatek. 
Zaplatíme ho za vás!

A navíc dostanete 66 £ kapesného 
na vaši dovolenou! 

Akce trvá do 19. 4. 2009 a platí 
pouze z katalogových cen!
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Speciální nabídka zájezdů pro členy
Alexandria bonus klubu 

Vážení přátelé,
jistě se s přibývajícími slunečními paprsky a modrou oblohou nad 
hlavou stále více zamýšlíte nad tím, jak nejlépe strávit dovolenou, 
jak vybrat ten správný zájezd a zároveň ušetřit.

Naše nabídka zájezdů je opravdu pestrá a kvalitu služeb, které 
poskytujeme našim klientům, stále držíme na vysoké úrovni 
a snažíme tyto služby dále rozšiřovat a zlepšovat. Při naší práci 
vycházíme samozřejmě též z vašich poznatků a připomínek, proto 
budeme rádi, budete-li nám vaše dojmy z dovolené sdělovat.

Stejně jako v loni, i letos pro vás připravujeme informace o ob-
chodech a službách v jednotlivých pobytových místech, kde bu-
dete moci uplatnit své členské karty našeho bonus klubu a získat 
tak slevy při nákupech, v restauracích i jiné výhody.

Ráda bych také připomněla, že v našich klubových hotelech 
v Bulharsku nabízíme speciální programy pro děti.

V Primorsku máme k dispozici klubový komplex s bazénem, který 
se nachází v sousedství hotelu Belvedere a zábavu po celý den 
zde zajištujeme pro děti od tří do 14 let. Zúčastnit se mohou děti 
našich klientů, kteří tráví dovolenou v oblasti Primorska a všech-
ny programy pro děti jsou v češtině.

V hotelovém a apartmánovém komplexu Hermes v Carevu se 
službami all inclusive se nachází dětský klub přímo v areálu 

hotelu a stejně jako v Primorsku je pro vaše děti otevřen 7 dní 
v týdnu po celou hlavní sezonu.

Vážení přátelé, věřím, že si z naší nabídky vyberete dovolenou 
podle svých přání a přeji vám, abyste ji prožili v příjemné společ-
nosti, v klidu a pohodě. Jana Pavlovová,

manažerka Alexandria bonus klubu

MALTA – oblast Mellieha
hotel Luna Holiday Complex 3* na 8 dní / 7 nocí, 
odlet ve čtvrtek z Prahy, bez stravy, možnost dokoupení večeří
termíny od 18. 6., 25. 6., 3. 9., 10. 9.
  9.490,- + poplatky
termín od 27.8.  9.990,- + poplatky
termíny od 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8.
  10.490,- + poplatky 
 

ITÁLIE – ISCHIA – oblast Forio
hotel Albatros 3* na 8 dní / 7 nocí,
odlet v sobotu z Prahy, polopenze
termíny od 20. 6., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 14.490,- + poplatky
termíny od 27. 6., 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7.,  14.990,- + poplatky

Bližší informace o jednotlivých hotelech a cenách  obdržíte v na-
šich prodejnách. 

V květnu t. r. oslaví společnost EFIN s r.o. – zakladatel a provozo-
vatel univerzálního věrnostního programu Sphere Card – patnáct 
let od jejího založení.

V současné době je vydáno přes milion karet a výhody a slevy 
lze uplatnit ve více než 6500 prodejních místech v ČR i SR napříč 
všemi obory.

Neustále vzrůstá počet kvalitních obchodních partnerů zapojených 
do programu Sphere, vzrůstá i výše poskytovaných slev a v návaz-
nosti na to i počet pravidelných uživatelů karet Sphere card.

Bližší informace o nových obchodních partnerech v jednotlivých 
regionech najdete na www.sphere.cz.


