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Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,
listopad se chýlí ke konci a Vy máte posledních pár dní na koupi 
zájezdu se Zárukou nejnižší ceny z katalogu Super First Minute 
2011. 

Katalog naleznete na www.alexandria.cz/fi rst-minute a koupí 
zájezdu z tohoto katalogu získáváte garanci, že tento zájezd zís-
káváte za cenu, která je nejnižší možná. Pokud kdykoli až do Va-

šeho odletu cena klesne, vyplatíme Vám rozdíl a navíc přidáme 

500 Kč. Máte tak 100% jistotu, že jste zájezd koupili nejvýhodněji, 
jak to šlo – dokonce i levněji než v Last minute nabídce.

Katalog Super First Minute obsahuje vybrané zájezdy a hotely, které mezi Vámi, našimi klienty, patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější. 
Pokud si z něj ale přesto nevyberete, nezoufejte. Již 1.12. vyjdou nové katalogy s kompletní nabídkou zájezdů na Léto 2011. Katalogy 
opět vydáváme dva a jsou členěné podle druhu dopravy:
Letecké pobytové zájezdy – Léto 2011 Autobusová a vlastní doprava – Léto 2011

Katalogy si můžete vyzvednout na našich pobočkách, u provizních prodejců, nebo si je můžete objednat na www.alexandria.cz. Tam je 
najdete také ve virtuální podobě. Nabídka na léto 2011 je opět bohatá a je pro Vás připravena spousta zajímavých akcí, slev a dalších 
lákadel.
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Myslíme ale i na ty z Vás, 
kteří touží vyrazit za teplem 
a koupáním již nyní. Speciálně 
pro Vás, členy ABK jsme při-
pravili ABK slevu na zájezdy 
za exotikou. Pokud si vyberete 
jakýkoli zájezd na Kubu či 

do Dominikánské republiky 
z katalogu Exotika 2010/11, 
získáte nejen Vy, ale i všichni, 
kteří s Vámi pojedou spe-

ciální slevu 15 %. Sleva platí 

do 30. 11. 
Pro uplatnění této slevy nám 
napište na abk@alexandria.cz
nebo volejte 221 466 469, 
nebo 776 470 902. Podmínkou 
uplatnění této slevy je, aby 
objednávající osoba byla 
členem ABK – pak je možné 
uplatnit slevu na všechny 
osoby na pevném lůžku uve-
dené na cestovní smlouvě. 
Slevu není možné kombinovat 
s jinými slevami a akčními 
nabídkami.

Kuba, Dominikánská

republika

Sleva pro členy ABK

15 %

Na dovolenou
se zdravými a bílými zuby
Poslední novinkou, kterou Vám v tomto Zpravodaji přinášíme, 
je nová spolupráce našeho Bonus klubu s Dentálním Centrem 
Urbánek.  

Londýnská 45/665
120 00 Praha 2
WWW: www.dcupraha.cz
Email: info@dcupraha.cz 
Telefon:  777 873 505 
Pokud chcete mít i v novém roce zářivý úsměv, využijte speciální 
nabídku, kterou pro Vás tato moderní zubní ordinace přichystala. 
Pro členy Alexandria bonus klubu jsou připraveny slevy a spe-
ciální balíčky služeb za zvýhodněnou cenu:

Ke kompletní zubní prohlídce získáte profesionální den-• 
tální hygienu zdarma.
K dentální hygieně získáte pískování air-fl ow zdarma.• 
Sleva 3-9% (podle druhy karty ABK) na ordinační bělení.• 

Více informací získáte přímo v DCU nebo na 
http://www.zubni-praha.cz/Co-pacienty-zajima/Slovnicek-pojmu/
CK-Alexandria/

A to už je pro tentokrát vše. Za celý kolektiv cestovní kanceláře 
Alexandria Vám děkuji za Vaši přízeň a přeji Vám krásný konec 
listopadu a pokud možno klidné předvánoční období. Na shleda-
nou na stránkách dalšího Zpravodaje nebo některém ze zájezdů 
CK Alexandria se těší

Petr Šatný
marketingový ředitel CK Alexandria


