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Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

je tu další Zpravodaj ABK a s ním další výhody pro Vás. 

Hned na úvod bychom Vás rádi upozornili na akci 17 šťastných 
dnů bez palivových příplatků. Na základě Vašich četných 

přání a dotazů spouštíme opět tuto populární akci a platíme 
za Vás palivové příplatky, tentokrát od 15. do 31. 3. Tato 

akce se vztahuje na všechny letecké zájezdy z katalogů Léto 

2010, Egypt zima–jaro 2009/10 a Exotika 2009/10 a platí pouze 

z ceníkových cen. Akci je navíc možné kombinovat s časo-
vými slevami: 
8% SLEVA  – na zájezdy v případě, že zaplatíte plnou cenu 

do 31. 3. 2010 

7% SLEVA  – na zájezdy v případě, že zaplatíte zálohu 

do 31. 3. 2010.

Více informací o této akci získáte na www.alexandria.cz a v na-

šich pobočkách.

Další novinkou, kterou jsme si pro Vás připravili, jsou speciální 
slevy z cen Parkování u letiště – viz níže. Pokud letíte z pražské 
Ruzyně a plánujete jet na letiště autem, využijte možnosti parko-
vání u letiště. Kromě již tak výhodných cen, které jsou připraveny 
pro všechny naše klienty, máte vy, členové ABK, nárok na další 
slevu:

Členové se stříbrnou kartou:

sleva 50 Kč z ceny parkování + luxování vozu zdarma
Členové se zlatou a platinovou kartou:

sleva 100 Kč z ceny parkování + luxování vozu zdarma.

Slevu získáte při objednání parko-
vání na našich pobočkách. Při pří-
jezdu na parkoviště je pak nutné 
se prokázat platnou kartou ABK.

Parkoviště je vzdáleno pouhých 
pár minut 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. Ceny 
za parkování:

Počet dnů Cena Cena - stříbrná karta ABK Cena - zlatá a platinová karta ABK

8 800 Kč 750 Kč 700 Kč

9 850 Kč 800 Kč 750 Kč

10 900 Kč 850 Kč 800 Kč

11 1 000 Kč 950 Kč 900 Kč

12 1 100 Kč 1 050 Kč 1 000 Kč

13 1 100 Kč 1 050 Kč 1 000 Kč

14 1 150 Kč 1 100 Kč 1 050 Kč

15 1 250 Kč 1 200 Kč 1 150 Kč

16–18 1 350 Kč 1 300 Kč 1 250 Kč

V tuto chvíli již pro Vás také připravujeme a zajišťujeme slevy u našich partnerů v dovolenkových destinacích. S kartou člena ABK tak 
opět získáte slevy na výlety, slevy na nákupy v obchodech či konzumaci v restauracích a barech. O konkrétních slevách a výhodách 
v jednotlivých místech Vás budeme informovat v dalších Zpravodajích.

Sezona exotických zájezdů se již pomalu blíží ke konci, ale i na jedny z posledních odletů, jsme pro Vás připravili speciální nabídku:

Od 15. března u nás nezaplatíte ani korunu  
za palivový příplatek. Zaplatíme ho za vás!

Akce trvá do 31. 3. 2010 a platí 
pouze z katalogových cen! Více na www.alexandria.cz

šťastných

dnů17
Od 15. března u nás nezaplatíte ani korunu 
za palivový příplatek Zaplatíme ho za vás!

bez palivových

příplatků

AKCE
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
| Boca Chica

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
| Punta Cana

★★★hotel

Hotetur Dominican Bay,
all inclusive

★★★★hotel

IFA Villas Bavaro,
all inclusive

odlet z Prahy 20. 3. 2010 na 12 dní

Cena: 19 980 Kč

odlet z Prahy 20. 3. 2010 na 12 dní

Cena: 24 980 Kč
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THAJSKO | Pattaya

THAJSKO | Pattaya

★★hotel

Ambassador Inn,
snídaně

★★★hotel

Ambassador Marina Tower,
snídaně

odlet z Prahy 25. 3. 2010 na 9 dní

Cena: 22 980 Kč

odlet z Prahy 25. 3. 2010 na 16 dní

Cena: 26 980 Kč
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KUBA | Varadero

KUBA | Varadero

★★hotel

Mar del Sur,
all inclusive

★★★hotel

Club Tropical,
all inclusive

odlet z Prahy 7. 4. 2010 na 13 dní

Cena: 31 480 Kč

odlet z Prahy 7. 4. 2010 na 13 dní

Cena: 39 980 Kč
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22. 4. – 25. 4. 2010, 4 dny s odletem z Prahy

*** hotel
Ephesus

Cena zahrnuje: ubytování pro dospělou osobu ve dvoulůžkovém pokoji, leteckou přepravu Pra-
ha – Istanbul – Praha, ubytování se snídaní, transfer z/na letiště v místě pobytu, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění a fakultativní výlety.
 
Nabídka platí do vyprodání volné kapacity.

ZA KOUZLEM ORIENTU 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

TURECKO | Istanbul

6 690 Kč
/ osoba včetně poplatků

Konečná cena

A pro ty, kterým se nechce do exotických dálek, ale až na léto čekat také nechtějí, jsme na duben připravili speciální zájezd za kouzlem 
Orientu, do Istanbulu.
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Ať už ale vyrazíte na dovolenou ještě teď s končící zimou jedním 
z posledních letů za exotikou nebo si počkáte na léto, věřím, že 
díky svému členství v ABK bude Vaše dovolená zase o trochu 
lepší. Snažíme se proto udělat maximum. 

Děkuji Vám za Vaši přízeň a těším se na shledání na některém ze 
zájezdů cestovní kanceláře Alexandria.

Petr Šatný,
marketingový ředitel CK Alexandria

PRAHA, tel.: 221 592 592 | BRNO, tel.: 542 424 000 | OSTRAVA, tel.: 596 127 346 | MLADÁ BOLESLAV, tel.: 326 997 676 | MOST, 

tel.: 476 101 394 | LIBEREC, tel.: 485 113 132 | HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 523 100 | KARLOVY VARY, tel.: 352 202 015 | JIHLAVA, 

tel.: 567 214 271 | OLOMOUC, tel.: 585 242 879 | OPAVA, tel.: 553 770 202 | HAVÍŘOV, tel.: 597 810 597


