
Kedves Ügyfeleink,

Üdvözöljük a Mary's Utazási Iroda hírlevél oldalán, ahol a lehető leggyorsabban értesülhet a prágai
aktuális  eseményekről  és  programokról,  irodánk  speciális  ajánlatairól,  kirándulásokról  és  más
újdonságokról!  Kérjük tekintse át  a hírlevelet, amelyben könnyedén megtalál  minden fontos és
szükséges információt.

Köszönjük, hogy irodánk szolgáltatásait választotta,

Mary's Utazási Iroda

MARY´S ÚJDONSÁGOK

HÚSVÉTI ÜNNEPEK PRÁGÁBAN

Ha szeretne  meglátogatni  egy gyönyörű, romantikus  hangulatú várost  a  tavaszi  vakáció és  a
Húsvéti Ünnepek alatt, jöjjön el Prágába! Az évnek ebben a periódusában egyre hosszabbodnak a
nappalok és  a  szürke,  hideg napokat  egyre  inkább a napsütéses  időszakok váltják fel,  amely
kedvez  a kirándulni vágyóknak:)  Belvárosi  sétája  során a minden évben megrendezett  Húsvéti
Piacnak is  részese lehet, ahol széles  választékot kínálnak kézzel gyártott  termékekből- bővebb
információért kérjük látogassa meg Húsvéti Piac honlapunkat. Örömmel értesíthetjük, hogy erre az
időszakra  irodánk  történelme  során  először  SPECIÁLIS  ÁRAKKAL  kínáljuk  a  Mary’s
apartmanokat! Az évnek ebben a szakaszában a szállások árai általában nagyon magasra szöknek,
de ebben az évben nem emeljük fel árainkat, amelyet tekintsen irodánk ajándékának:)

MÉG TÖBB ÉS RÉSZLETESEBB LEÍRÁS A HONLAPUNKON KÍNÁLT SZÁLLÁSOKRÓL

Honlapunkon bizonyos változtatásokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy az ide látogatók
minél  részletesebb  informácót  és  leírásokat  kaphassanak  az  általunk  kínált  szállásokról.  A
szállásokról közölt információkat 4 kategóriába osztottuk –Leírás, Árak, Fényképalbum, Értékelés.
Check it, amelyet reméljük, hogy hasznosnak találnak!
Ha lenne  bármilyen ötlete,  javaslata,  amellyel  honlapunk színvonala  továbbfejleszthető,  kérjük
lépjen kapcsolatba irodánk munkatársaival .

MARY'S FOTÓPÁLYÁZAT 2009.

A  tavalyi  év sikerén felbuzdulva  2009-ben is  meghirdetjük a  Mary’s  Fotópályázatot,  amely
2009.  április  13-án kezdődik.  2008-ban összesen 109 fotó  érkezett  be  hozzánk,  amelyből  az
olvasók szavazás alapján kiválasztották a számukra legjobb képet (a nyertes egy kétszemélyre
szóló ingyenes hétvégét nyert a Mary’s Apartmanok egyikében). A nyertes mellett a fotópályázat
többi 10 helyezettje pedig egy prágai kirándulást kapott jutalmul.
Ebben az évben is ugyanezek az ajándékok várnak majd gazdára, tehát ne habozzanak és küldjék
el a prágai kirándulások során készített, jól  sikerült  képeket!  Lehet, hogy Ön lesz a következő
szerencsés nyertes:)
A fotópályázatról bővebb információt a következő oldalon olvashatnak .

PRÁGAI HÍREK

ÚJONNAN NYÍLT SZÁLLODÁK PRÁGÁBAN!

Annak ellenére, hogy már nagyon sok hotel közül válogathatnak Prágában, további új szállodák
várják a városunkba látogatókat  egyre bővülő szolgáltatásaikkal. Ezen szállodák is  a  vendégek
igényeinek  maximális  kielégítésére  törekszenek,  de  egy  teljesen  új  környezetben.  Ebbe  a
csoportba tartozik a központi elhelyezkedésű Buddha Bár Hotel, amelyet 2008. végén nyitottak
meg. A luxus szobák és suitok ázsiai stílusban vannak berendezve. Itt szeretnénk megemlíteni a
Park Inn Hotelt is, amelynek megnyitását 2009. áprilisában tervezik. Elhelyezkedéséből adódóan
(közel van a Prágai Kongresszusi Központhoz, Vysehrad) tökéletes szállást nyújt majd a Prágába
üzleti  útra  érkező  vendégeknek.  A  világhírű  Kempinski  szállodalánc  Hotel  Kempinski
Hybernska néven szintén képviselteti magát Prágában. Amennyiben kedvet kapott ahhoz, hogy a
fentebb említett újdonságok valamelyikében megszálljon, kérjük vegye fel a kapcsolatot irodánk
munkatársaival .

PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK CSEHORSZÁGBAN

KULTURÁLIS ESEMÉNYEK

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI
APARTMANOKRA

KARLOVA 8B APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés:
Prága óvárosának
központ...

apartman ~
56 EUR

BALBINOVA 5.03 APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés:
Közvetlenül a
városközpon...

apartman ~
53 EUR

NA SMETANCE V. APARTMAN

Elhelyezkedés:
Az apartman a
kellemes Vinohrady
övezetben (Prága
2), a „Riegrovy
sady“ par...

apartman ~ 49 EUR

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI
HOTELEKBEN

RADISSON SAS HOTEL *****

A prágai Radisson
SAS Hotel az
1930-ban épült
Alcron Hotel helyén
áll, hírnevét már
Prága
jazz-korszakában
meg...

kétágyas szoba ~ 111 EUR

CROWNE PLAZA HOTEL ****

A szálloda Prága
egy nyugodt
kerületében
helyezkedik el, a
Dejvicka megálló
("A"
metró)közelében, mindössze 15...

kétágyas szoba ~ 62 EUR

PRAGUE CITY HOTEL ***

A panzió Prága
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EGY VILÁG: 2009.03.11-2009.03.19.
FEBIOFEST:  Prága  –2009.03.26-2009.04.03.;  Egyéb  csehországi  régiókban:
2009.04.06-2009.04.19.
PRÁGAI HÚSVÉTI PIAC: 2009.03.28-2009.04.19.
KÖNYV-VILÁG PRÁGA: 2009.05.14-2009.05.17.
PRÁGAI TAVASZ: 2009.05.12-2009.06.03.
KHAMORO 2009 – PRÁGAI NEMZETKÖZI ROMA FESZTIVÁL: 2009.05.25 – 2009.05.30.

SPORTESEMÉNYEK

Északi Sí Világbajnokság Liberec 2009: 2009.2.18 – 3.01
PRÁGAI FÉLMARATON: 2009.3.28.
NEMZETKÖZI VOLKSWAGEN MARATON, PRÁGA: 2009.5.10.
MotoGP GRAND PRIX BRNO: 2009.8.14. – 16.
PARDUBICE-i NAGY AKADÁLYVERSENY: 2009.10.11.

További információkért vagy jegyek és szállás foglalásához kérjük vegye fel a kapcsolatot irodánk
munkatársaival.

belvárosának csendesebb részén, Vencel
tértől 10 percre
helyezkedik el,
amelyet az 5, 9,
26-os vi...

kétágyas szoba ~ 35 EUR

A Mary's Hírlevelet az Ön jóváhagyásával elküldtük e-mail címére. Abban az esetben ha nem szeretne több ilyen hírlevelet kapni, kérjük klikkeljen a
következő oldalra here.


