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Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

léto je za námi a na dveře pomalu klepe zima. Pokud se Vám však 
stýská po teple a slunci, nezoufejte. Opět jsme pro Vás připravili 
speciální nabídku leteckých zájezdů za exotikou - na Kubu, 
do Dominikánské republiky a do Thajska.

A protože Vy, členové ABK, máte od nás vždy něco navíc, připravili 
jsme pro Vás kromě skvělých cen také extra bonus - slevový šek 

ve výši 3600 Kč, který je určen pro držitele všech typů členských 
karet jednotně (nepřičítá se k základní výši slevových šeků), kteří 
si koupí svůj zájezd za exotikou do 30. 11. 2009 (netýká se zájezdů 
z nabídky Super First Minute). Kromě toho máte navíc parkování 

u letiště po celou dobu pobytu zdarma!

A kam s námi můžete za exotickým sluncem vyrazit? Přímými 

lety z Prahy na Kubu, do Dominikánské republiky a do Thajska, 

linkovými lety pak na Maledivy, Fidži či Srí Lanku a pro ty, kteří 
chtějí poznat více neuvěřitelných míst během jednoho zájezdu jsou 
určeny plavby luxusními zaoceánskými loděmi.
Z naší nabídky vybíráme např.:

KUBA | Varadero
★★★★hotel

Sol Sirenas Coral,
all inclusive

★★★★★hotel

Paradisus Princesa del 
Mar, all inclusive

10/11/12- a 13denní pobyty 
s odletem z Prahy od 16. 12. 2009

Cena od: 32 490 Kč

10/11/12- a 13denní pobyty 
s odletem z Prahy od 16. 12. 2009

Cena od: 48 990 Kč
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THAJSKO | Pattaya | Phuket
★★+hotel

Ambassador Inn,
snídaně

★★★hotel

All Seasons Naiharn,
snídaně

Odlety z Prahy na 7 nebo 14 dní 
od 18. 12. 2009

Cena od: 17 990 Kč

Odlety z Prahy 7 nebo 14 dní 
od 18. 12. 2009

Cena od: 30 990 Kč

K odletům do Thajska Vám nabízíme možnost cestovat ve vyšší třídě tzv. COMFORT CLASS, která zaručí více pohodlí během 
letu v prostornějších sedačkách, nadstandardně servírované občerstvení, které zahrnuje nelimitovanou konzumaci nápojů, 
dále přednostní odbavení na zvláštní přepážce v Praze a vyšší povolenou hmotnost zavazadel. Příplatek činí 14 990 Kč.
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
| Boca Chica | Bayahibe
★★★hotel

Don Juan Beach Resort,
all inclusive

★★★★hotel

Oasis Canoa,
all inclusive

12- a 13denní pobyty 
s odletem z Prahy od 26. 12. 2009

Cena od: 30 990 Kč

12- a 13denní pobyty 
s odletem z Prahy od 26. 12. 2009

Cena od: 32 990 Kč
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Nezapomněli jsme ale samozřejmě ani na milovníky zimy v její 
chladné podobě, kteří raději než v šortkách k moři vyrazí s lyžemi či 

snowboardem na hory. Již tradičně naleznete v naší nabídce letecké 
zájezdy do Bulharska – za extra nadýchaným sněhem, který má 

díky blízkosti moře neopakovatelnou a pro lyžaře nedocenitelnou 
strukturu, rozšířili jsme ale také nabídku zájezdů do Rakouska 

a Itálie a dostane se i na ty, kdo preferují hory české či slovenské.
I zde Vám nabízíme malou ochutnávku: 

BULHARSKO | Bansko
rodinný hotel

Bojanova Kašta,
snídaně

★★★★hotel

Gardenia,
polopenze

Týdenní letecké zájezdy 
s odletem z Prahy každou sobotu
od 23. 1. do 20. 3. 2010

Cena od: 8 990 Kč

Týdenní letecké zájezdy s odletem 
z Prahy každou sobotu
od 23. 1. do 20. 3. 2010

Cena od: 12 990 Kč
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A to nejlepší na konec. Pro všechny členy Alexan-
dria bonus klubu, kteří si koupí zájezd z katalogu 
Exotika či Zima do 30. 11. 2009 jsme připravili 
soutěž o Subaru Forester. Vylosovaný výherce získá 
toto dravé SUV na celý víkend s plnou nádrží zdar-
ma.

Na závěr bych Vám rád za celý kolektiv cestovní kanceláře 
Alexandria poděkoval za Vaši přízeň, díky které můžeme právě 
skončenou letní sezónu označit za úspěšnou. Váš počet opět 
vzrostl a  to, že se vracíte ze své dovolené spokojeni a s důvěrou 
se na nás opět obracíte, je pro nás největší odměnou. Věříme, že 
tomu tak bude i do budoucna a uděláme pro to maximum.

Těším se tedy na shledání s Vámi na některém z dalších zájezdů 
naší ck a přeji Vám pohodový podzim plný slunce.

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.: 482 317 558 | HRADEC KRÁLOVÉ, tel.: 495 523 100 | JIHLAVA, tel.: 567 214 271 | OLOMOUC, tel.: 585 242 879 | OPAVA, tel.: 553 770 202 |

HAVÍŘOV, tel.: 597 810 597

ITÁLIE 
| Val di Fiemme

RAKOUSKO 
| Flachau

★★★hotel

Rio Stava,
polopenze

★★★hotel

Harmls Aparthotel,
bez stravy

Týdenní pobyty s nástupem každou 
sobotu od 5. 12. 2009

Cena od: 9 990 Kč

Týdenní pobyty s nástupem každou 
sobotu od 9. 1. 2010

Cena od: 6 650 Kč

Kompletní nabídku naleznete na www.alexandria.cz nebo si zde můžete naše katalogy zdarma objednat či si je vyzvednout na kterékoli z našich poboček.


