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CK Alexandria zahajuje prodej zájezdů na zimní sezonu 

Jako každým rokem i letos CK Alexandria vydává na začátku září nové katalogy se zájezdy na zimní 

sezonu. Letos připravila katalogy dva: Lyžařské zájezdy 2013/14 a Za sluncem k moři 2013/14. 

„Abychom mohli klientům nabídnout co nejlepší podmínky a nejnižší cenu, rozhodli jsme se tyto 

katalogy nevydávat v tištěné verzi, ale pouze elektronicky formou virtuálního katalogu“, říká Petr 

Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. Katalogy je možné si online prolistovat zde: 

http://www.alexandria.cz/virtualni-katalogy, kompletní nabídku všech zájezdů lze samozřejmě nalézt 

i přímo na internetových stránkách CK Alexandria: www.alexandria.cz v sekci Dovolená. „Nepoužíváte-

li Vy či Vaši blízcí internet, či se Vám virtuálním katalogem listovat nechce, obraťte se na kteroukoli 

z našich poboček, kde Vám rádi poradíme a pomůžeme s výběrem“, dodává Šatný. 

A co vše je letos na zimní sezonu připraveno?  

V katalogu Za sluncem k moři 2013/14 došlo k výraznému rozšíření nabídky exotických zájezdů. 

K oblíbeným a tradičním destinacím jako jsou Emiráty, Kuba, Dominikána, 

Mexiko, Thajsko či Maledivy přibyla Jamajka, Kostarika, Indie, Vietnam a Bali. 

Nechybí ani oblíbená Srí Lanka, Mauritius, Seychely, stejně jako Izrael. A vstříc 

vychází Alexandria i těm, kteří preferují poznávací zájezdy před pobytovými, i 

jejich výběr je letos širší. Závěrečná část obsahu katalogu je pak již tradičně 

věnována plavbám. 

„Co se nezměnilo, je náš důraz na kvalitu, pohodlí a maximální komfort. Proto i 

letos nabízíme zájezdy s leteckou dopravou komfortními dálkovými letadly, 

takže i delší let pro Vás bude příjemný a pohodlný. Stejně jako v loňském roce, létáme především se 

společnostmi Emirates, Condor a Lufthansa,“ upozorňuje Petr Šatný na jednu z největších předností 

exotické nabídky CK Alexandria. 

Druhý nový katalog Lyžařské zájezdy 2013/14 obsahuje výběr zájezdů pro všechny milovníky zimních 

radovánek - ať už jde o začátečníky, pokročilé či velmi zkušené lyžaře, 

snowboardisty nebo jen turisty, které zima a sníh lákají k procházkám a výletům 

zasněženou krajinou.  Nechybí zájezdy do Rakouska, Itálie, Francie, Německa, 

Česka a Slovenska, a to jak týdenní, tak i zkrácené 3- a 4denní pobyty. 

„Pokud byste si však z naší katalogové nabídky nevybrali, neváhejte nás 

kontaktovat, připravíme Vám zájezd na míru přesně dle vašich požadavků. Stejně 

tak exotické zájezdy je možné přizpůsobit konkrétním přáním a představám 

jednotlivých klientů“, doplňuje na závěr marketingový šéf CK Alexandria.  

Na sklonku letní sezony se tedy zvolna rozbíhá sezona zimní a turisté se tak mají opět na co těšit. 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat.  

Petr Šatný, marketingový ředitel 

e-mail: petr.satny@alexandria.cz 

tel.: 776 470 912 


