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Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto 
poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. 
Díky Vám můžeme být s letošním rokem spokojeni a prohlásit 
ho za velmi úspěšný. Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. 
Ještě než Vám ale popřejeme krásné Vánoce, rádi bychom Vás 
informovali o několika novinkách a samozřejmě Vám také nabídli 
další výhody a bonusy, určené jen pro Vás, členy ABK.

Začněme s vyhodnocením naší soutěže. Od 1.10. do 30.11. 
probíhala soutěž pro členy Alexandria bonus klubu. Každý člen, 
který si v daném období zakoupil zájezd z katalogu Exotika či 
Zima 2009/10 byl zařazen do slosování o pronájem SUV Subaru 
Forester na víkend s plnou nádrží zdarma.
Vylosovaným výhercem je pan Zdeněk Šikl ze Žďáru nad Orlicí. 
Gratulujeme.

A protože nejaktuálnější je sezóna zájezdů za exotikou a zájezdů 
na hory, pojďme se nyní podívat, co jsme pro Vás připravili zde. 
I tentokrát Vám přinášíme speciální nabídku zájezdů s přímými 
lety na Kubu, do Dominikánské republiky a do Thajska. Pro 
každého zákazníka CK Alexandria máme připraveno parkování 
u letiště za pouhých 500,- Kč po celou dobu jeho exotické dovo-
lené a pro členy ABK pak navíc tuto speciální cenovou 
nabídku:

KUBA | Varadero
hotel

Tryp Peninsula Varadero,
all inclusive

odlet z Prahy 13. 1. 2010 na 12 dní

Cena od: 43 480 Kč
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THAJSKO | Ko Samui
hotel

Peace Resort,
snídaně

odlet z Prahy 14. 1. 2010 na 16 dní

Cena od: 34 980 Kč

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
| Punta Cana

hotel

Grand Oasis Punta Cana,
all inclusive

odlet z Prahy 16. 1. 2010 na 13 dní

Cena od: 39 980 Kč
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A protože snad již brzy začne sněžit, určitě se ozvou i milovníci hor, lyží a snowboardů. I pro ně tu máme speciální nabídku, platnou 
pouze pro členy ABK:

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 8 091 Kč
Cena od:  + 3200 Kč* 
Celková cena od:  11 291 Kč

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

Cena od:  12 990 Kč 11 691 Kč
Cena od:  + 3200 Kč* 
Celková cena od:  14 891 Kč

Bulharsko – odlet z Prahy
počet dní - 8, počet nocí - 7
letecká doprava Praha - Sofi a - Praha

TERMÍN 01 LEDEN 02 ÚNOR 03 BŘEZEN
23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Počet dní 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0
Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

rodinný hotel Bojanova Kašta A B C C C C C B A -
h. Park Hotel Gardenia**** B B B B C D B A A -

CENOVÉ PÁSMO A B C D
rodinný hotel Bojanova Kašta, 2+0, 2+1, snídaně
dospělý - pevné lůžko 8 091 8 541 8 991
dospělý - přistýlka 7 641 8 091 8 541
dítě do 12 let - pevné lůžko 8 091 8 541 8 991
dítě do 12 let - přistýlka 7 990 7 990 7 990
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 2 500 2 500
dospělý - příplatek večeře 1 750 1 750 1 750
dítě do 12 let - příplatek za večeře 1 400 1 400 1 400
h. Park Hotel Gardenia****, 2+0, 2+1, 2+2, polopenze
dospělý - pevné lůžko 11 691 13 041 13 941 14 391
dospělý - přistýlka 10 341 11 241 12 141 12 141
dítě do 14 let - pevné lůžko 11 691 13 041 13 941 14 391
dítě od 2 do 7 let - přistýlka 6 990 6 990 6 990 6 990
dítě od 7 do 14 let - přistýlka 10 490 11 490 11 990 11 990
příplatek za jednolůžkový pokoj 2 600 3 600 4 200 4 200

* V ceně jsou zahrnuty oddělené složky ceny: letištní a bezpečnostní taxy, 
palivový příplatek 3200 Kč.

Ke konečné ceně zájezdu lze připlatit: komplexní cestovní pojištění 160 Kč, 
pojištění storna zájezdu (nově i z důvodu ztráty zaměstnání) a nevyužité dovolené, 
skipas 5000 Kč dospělý, 2900 Kč dítě.
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ITÁLIE 
| Tesero

ITÁLIE 
| Val di Fiemme

RAKOUSKO 
| Zillertal

RAKOUSKO 
| Zell am See

hotel

Rio Stava,
polopenze

hotel

Liz,
polopenze

apt. A2

Ferdinand,
bez stravy

apt. A6

Alpenheim,
bez stravy

2. 1.–9. 1. 2010, 16. 1.–23. 1. 2010

Cena: 11 990 Kč a 9 490 Kč

9. 1.–16. 1. 2010, 23. 1.–30. 1. 2010

Cena: 9 490 Kč a 8 990 Kč

3. 1.–10. 1. 2010, 17. 1.–24. 1. 2010

Cena od: 10 990 Kč

10. 1.–17. 1. 2010

Cena od: 24 990 Kč
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ČESKO 
| Krkonoše

SLOVENSKO 
| Tatranská Lomnica

SLOVENSKO 
| Tatranská Lomnica

hotel

Orea Arnika,
s polopenzí

+hotel

Titris Odborár,
s polopenzí

+hotel

Urán,
s polopenzí

termín: 26. 12.–2. 1.

Cena od: 13 490 Kč
cena zahrnuje: pobyt s polopenzí, 
silvestrovskou večeři

termín: 26. 12.–2. 1.

Cena od: 10 990 Kč
cena zahrnuje: pobyt s polopenzí, 
silvestrovskou večeři

termín: 26. 12.–2. 1.

Cena od: 8 490 Kč
cena zahrnuje: pobyt s polopenzí, 
silvestrovskou večeři

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

Přeje
me Vám

šťastnou

a příje
mnou
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Nevíte, co darovat 
svým blízkým 
k Vánocům? 

Kupte jim 
dárkový poukaz 

na dovolenou



6

Zpravodaj | 5/2009

A nyní již dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu cestovní 
kanceláře Alexandria popřál příjemný zbytek roku, krásné Váno-
ce a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

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 | 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

A nyní již k novinkám. Tou  největší jsou jistě nové katalogy zájez-
dů na Léto 2010. Ještě loni jsme Vám katalogy přinášely v podobě 
členěné podle destinací, letos je dělíme na ty s leteckými zájezdy 
a ty s vlastní nebo autobusovou dopravou. Hlavním důvodem této 
změny je zpřehlednění nabídky a snaha umožnit Vám co nejširší 
výběr bez nutnosti hledání v různých katalozích.

Katalogy si můžete zdarma objednat na 
 www.alexandria.cz/objednavka-katalogu nebo v nich online 
listovat na www.alexandria.cz/virtualni-katalogy.

A co vše je v nich pro Vás připraveno?
Nejzajímavější je zajisté nabídka DOVOLENÁ ZDARMA. Nejen 
děti, ale i dospělí od nás při zakoupení letecké dopravy do Bul-
harska získají pobyt zdarma.

Další horkou novinkou pro letošní rok je určitě také rozšíření po-
čtu našich klubových hotelů. Kromě oblíbených stálic, Belvederu 
a Hermesu v Bulharsku, nově najdete naše kluby i v Řecku, a to 
hned na 4 řeckých ostrovech. Všechny mají patřičnou kvalitu 
ubytování i služeb za skvělé ceny a jsou vždy v blízkosti pláže. 
Hlavně v nich ale budou působit české animační týmy, a to jak 
ve vlastních dětských klubech, tak s animačními programy 
pro dospělé. Speciálně školení čeští animátoři připraví zábavu 
a spoustu aktivit pro každého, kdo o to projeví zájem. V těchto 
klubových hotelech navíc poskytujeme ubytování zdarma až 
pro tři děti s rodiči a k tomu má celá rodina (téměř všude) all 
inclusive.

Nezapomněli jsme však ani na další kapacity, letoviska a země. 
I nadále naši nabídku zkvalitňujeme a rozšiřujeme výběr. Samo-
zřejmostí jsou také zájezdy pro děti zdarma či zvýhodnění zájezdů 
pro děti, které na dovolenou vyrazí jen s jedním z rodičů či pra-
rodičů (Program 1+1). Se speciálním Senior programem myslíme 
i na dříve narozené. A chystáte-li se na dovolenou v okrajových 
termínech sezóny, pak jsou pro Vás připraveny akce Bohatý 
červen a Bohaté září.

Věříme, že si i tentokrát z naší bohaté nabídky vyberete a přeje-
me Vám krásné chvíle prožité jak již při vybírání a těšení se, tak 
především během Vaší dovolené.

Poslední novinkou, kterou bychom tentokrát rádi zmínili, je další 
rozšíření sítě našich poboček. Protože Vám chceme být co nej-
blíže, otevřeli jsme pro Vás dvě nové pobočky – v Hradci Králové 
a v Karlových Varech:
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JUBILEJNÍ 20. SEZONA 
= DOVOLENÁ ZDARMA
Jako poděkování za dvacetiletou důvěru 

jsme pro Vás připravili nabídku 

dovolené ZDARMA.

Nejen děti, ale i dospělí od nás 

při zakoupení letecké dopravy 

do Bulharska získají pobyt zdarma. 

DOSPĚLÍ POBYT

Platí pouze

při objednávce

letecké dopravy

0 Kč!


