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CK Alexandria: sezóna byla úspěšná, ještě ale nekončí 

Praha, 26. září 2013 - České cestovní kanceláře začínají hodnotit letní turistickou sezónu a shodují se, 

že byla jednou z nejlepších za poslední roky.  

„Sezona sice ještě neskončila, ale již v tuto chvíli lze odhadnout, že za letní období od května až do 

konce října s námi letos odletí zhruba o pět až deset procent klientů více než loni,“ říká Petr Šatný, 

marketingový ředitel CK Alexandria. 

Za nejoblíbenější destinace označuje Šatný Bulharsko, Řecko, Turecko a Španělsko. „Nejvyšší nárůst ale 

zaznamenalo Řecko, když u některých řeckých ostrovů se zájem českých turistů zvýšil až o patnáct 

procent proti roku 2012,“ uvádí Šatný s tím, že významný nárůst zaznamenali v Alexandrii také u 

Turecka. Mezi další silné destinace pak patřilo již tradičně Bulharsko a dařilo se i Španělsku.  

Upozorňuje ale, že do některých destinací se stále létá a bude létat i v říjnu, takže hodnocení sezóny je 

stále ještě spíš předběžné.   

Že bude sezóna úspěšná, tomu podle něj nasvědčovaly i výborné prodeje se slevami v rámci nabídky 

first minute. Logicky tak zbylo méně zájezdů k prodeji na poslední chvíli.  

„V tuto chvíli doprodáváme poslední místa na letní zájezdy, zároveň jsme ale odstartovali i prodej 

zájezdů na zimní sezonu, a to jak do exotiky, tak do lyžařských středisek,“ popisuje Šatný.  

První říjnový den navíc zahájí Alexandria prodej zájezdů z katalogu Super First Minute, který jako každý 

rok nabídne výběr zájezdů s garancí nejnižší ceny na příští sezónu, tedy léto 2014. „Záruku nejnižší ceny 

poskytujeme v katalogu Super First Minute již pátým rokem a každý rok jí využívá a zájezd na úplně 

první chvíli kupuje více a více našich klientů,“ upozorňuje Šatný na další trend na trhu se zájezdy. 

Prodávat a kupovat zájezdy levněji v předstihu je tak výhodné nejen pro cestovky, ale i pro turisty. A po 

letošní sezoně, kdy zájezdů na poslední chvíli bylo opravdu méně, lze další posílení tohoto trendu 

oprávněně očekávat. 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat.  

Petr Šatný, marketingový ředitel 

e-mail: petr.satny@alexandria.cz 

tel.: 776 470 912 

 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi největší české 

cestovní kanceláře. 

Alexandria je největším českým touroperátorem na Bulharsko a Maltu a její nabídka zájezdů do Řecka patří 
k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, Španělska, na 
Kypr, do Chorvatska, Itálie – včetně leteckých zájezdů do oblasti Kalábrie a na italské ostrovy Sicílie, Sardinie a 
Ischia. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních dovolených. Profesionální české animační týmy, které na 
trh přivedla jako první a které působí v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy 
nejen pro děti, ale i pro dospělé.  

Samozřejmostí jsou u CK Alexandria i lyžařské zájezdy (a to jak do blízkých destinací Rakousko, Itálie, Slovensko, 
ČR, tak i letecké zájezdy za lyžováním v Bulharsku) a nechybí ani zájezdy do exotických zemí – na Kubu, 
do Dominikánské republiky, Mexika, Thajska, na Srí Lanku, Maledivy, Fiji či plavby luxusními loděmi. 


