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CK ALEXANDRIA dodržela slovo a zahájila prodej nových zájezdů
CK Alexandria spouští novou nabídku zájezdů a hlásí, že problém Covid 19 je vyřešen.
„Jak jsme slibovali, když jsme zájezdy rušili, připravili jsme novou nabídku zájezdů, která
reflektuje aktuální situaci a nové podmínky v jednotlivých destinacích. Z dotazů a připomínek
našich zákazníků víme, že nejdůležitější pro ně je zdraví a bezpečnost, proto jsme připravili
zcela nový produkt: Dovolenou na výsostném českém území u moře!“, vysvětluje Petr Šatný,
marketingový ředitel CK Alexandria, a s trochou nadsázky s úsměvem dodává, že problém
Covid 19 je tak v souvislosti s dovolenými alespoň pro část zákazníků vyřešen.
Co přesně se pod pojmem „Dovolená na výsostném českém území u moře“ skrývá, Šatný
vysvětluje: „Vybrané hotely a penziony u moře budou v letošním létě sloužit pouze českým
zákazníkům CK Alexandria. Žádní cizinci z jiných zemí, žádné míchání turistů. Naši zákazníci si
tak mohou užít svou dovolenou v maximálním komfortu a vyhnout se davům turistů mnoha
národností, které by potkali v jiných hotelech“. V bulharském Primorsku bude navíc na pláži
vyhrazený prostor pouze pro zákazníky CK Alexandria, pro které jsou zde i slunečníky zdarma.
„Myslíme ale i na zákazníky, kteří si chtějí vybrat dovolenou v mezinárodních hotelech,“
doplňuje Šatný s tím, že výběr je na každém zákazníkovi. Aktuálně lze najít na webu CK
Alexandria první zájezdy do Bulharska, Chorvatska, Maďarska a na Slovensko, postupně bude
cestovka nabídku rozšiřovat nejen o další zájezdy do těchto destinací, ale i o dovolené v
dalších zemích. „Ještě tento týden přijde na řadu Řecko. Novou nabídku zájezdů na řecké
ostrovy najdete na www.alexandria.cz v nejbližších dnech,“ dodává Šatný. Také v Řecku chce
Alexandria nabídnout exkluzivní hotely z akce ‘Dovolená na výsostném českém území u
moře!‘.
Stejné nebo nižší ceny pro držitele poukazů „lex voucher“
Zákazníkům, kteří měli zakoupený zájezd již dříve a po zrušení všech zájezdů obdrželi od CK
Alexandria poukaz „lex voucher“, umožní Alexandria nákup stejného zájezdu za stejnou nebo
nižší cenu. Vzhledem k tomu, že tito zákazníci zájezd kupovali v předstihu a tedy se slevou za
včasný nákup, může se stát, že aktuální cena zájezdu bude vyšší, neboť slevy za včasný nákup
již samozřejmě platné nejsou. Pokud ale budou mít tito zákazníci zájem o stejný zájezd ve
stejném termínu, mohou ho získat za stejnou cenu. „Prosíme zákazníky, aby v takovém
případě kontaktovali naše rezervační oddělení či svého prodejce a my jim cenu změníme tak,
aby odpovídala ceně původní,“ vysvětluje marketingový ředitel Petr Šatný a dodává, že bude-li
aktuální prodejní cena stejného zájezdu nižší, pak samozřejmě platí tato cena. „Poukaz lze ale
použít i na jakýkoli jiný zájezd z nabídky CK Alexandria a je jen na zákazníkovi, co si vybere,“
zakončuje Šatný.
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Nové připojištění na Covid 19
Další dobrou zprávou je, že ERV Evropská pojišťovna, se kterou Alexandria spolupracuje, již
finišuje s přípravou nového připojištění, které bude zaměřené na léčebné výlohy a další
náklady vzniklé v souvislosti s případným onemocněním Covid 19. Tento nový produkt by měl
být představen v nejbližších dnech a zákazníci ho již brzy najdou také na stránkách Alexandria
u jednotlivých zájezdů.

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím
také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře.
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 patří
mezi největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým touroperátorem na
Bulharsko a její nabídka zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí
Alexandria zájezdy také do Turecka, Španělska, Chorvatska, Itálie, na Kypr, Maltu a do
mnoha dalších destinací. 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.

Příloha:
Aktuální foto z bulharských pláží (v případě zájmu zašlu ve vyšším rozlišení)
Při použití prosím uveďte „Zdroj: CK Alexandria“
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