
Kedves Ügyfeleink,

Üdvözöljük a Mary's Utazási Iroda hírlevélével, mellyel 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

VÁLASSZA KI SZÁLLÁSÁT, FOGLALJA LE ÉS FIZESSE KI CSUPÁN HÁROM LÉPÉSBEN!

Mostantól lefoglalhatja és ki is fizetheti a Mary’s apartmanjainkat ONLINE, csupán néhány
perc leforgása alatt!!
A foglalás a következőképpen működik: Ön kiválasztja az igényeinek legjobban megfelelő belvárosi
apartmanjaink  egyikét,  kitölti  a  foglaláshoz  szükséges  nyomtatványt,  s  amennyiben  fizetési
módként  az  "ONLINE  előleg  FIZETÉS  bankkártyával  most,  a  fennmaradó  összeg  érkezéskor
készpénzben"  lehetőséget  választja,  máris  az  egyik  legnagyobb  csehországi  bank,  a  Česka
Spořitelna a.s  Bank biztonságos  oldalán találja  magát. Itt  arra kéri  majd a bank, hogy legyen
kedves megadni hitelkártya adatait az adott összeg térítéséhez - az oldal olyannyira biztosított,
hogy még irodánk sem jut hozzá az Ön kártájának adataihoz!! Foglalási díjként az első éjszaka
díját  kérjük majd Öntől,  a  többi  helyben,  érkezéskor  térítendő.  Amennyiben  7  éjszakát  meghaladja

tartózkodása, 2 éjszaka díját kérjük előlegként, ha 10 éjszakánál is hosszabb ideig tartózkodik majd nálunk, a szállás

díjának felét képezi a foglaló.

Ez  a  fizetési  mód  sokkal  biztonságosabb  és  gyorsabb,  mint  az  eddigiek,  azonnal
automatikusan  véglegesítjük  az  Ön  foglalásást.  (Természetesen  a  régi  fizzetési  módok  is
megmaradnak).
Láthatja  már  oldalunkon  az  aktuális,  automatikusan  frissülő  foglaltságot,  nem  kell
visszaigazolásunkra várnia, mindent maga intézhet, s csak néhány percébe telik mindez! Foglalása
után irodánk azonnal kiállítja és elküldi Önnek a vouchert, mellyel igazolhatja majd foglalását és a
térített összeg fizetését.
Jelenleg saját Mary’s apartmanjainkat és városnéző-, sétahajózó túráinkat foglalhatják online,de
július végétől sorra kerülnek a szállodák is!

FOGLALJON REPÜLŐJEGYET ÉS KULTURÁLIS ESEMÉNYRE SZÓLÓ JEGYET HONLAPUNKON
ONLINE

Utazási  Irodánk  sok  újdonsága  közül  kettőt  mutatnánk  most  be  Önnek  -  az  online
repülőjegyfoglalást és a kulturális programok online foglalását.
A  repülőjegy-foglalás  új  szolgáltatás  weboldainkon, azok számára készítettük, akik szeretik
összehasonlítani  az  adott  útvonalon  repülő  légitársaságok  ajánlatait,  szeretik  mindezt  egy
táblázatban látni s ez alapján választják ki maguknak a társaság és az ár alapján a megfelelőt.
Weboldalunk  mindezt  tudja,  így  biztos  lehet  benne,  hogy  megtalálja  számítását!  A  fizetés
lehetséges banki átutalással, de a legtöbb járat esetében (repülőgéptársaságtól függően) azonnal,
hitelkártyájával ki  is  tudja fizetni a repülőjegy díját, nem kell  várnia semmiféle további levélre.
Úgyhogy  biztosak  vagyunk  benne,  bármilyen  igényei  is  legyenek,  ha  minket  választ,  a
legelőnyösebb módon jut el célállomására.
Másik  újdonságunk  az  online  jegyfoglalás  kulturális  eseményekre  Csehországszerte.
Oldalunkon megtalál minden kulturális eseményt, mely Csehországban a kért napon/héten zajlik. A
foglalás  szintén  nagyon  egyszerű,  így  már  otthon  ülve  megtervezheti  Csehországban  töltött
estéinek programját!

UTAZZON BUDAPESTRE A NYÁRON!

Kevés pénzből szeretne nyaralni idén?
Ezesetben a legjobb választás Budapest!!
A  magyarországi  főváros  tökéletesen alkalmas  városlátogató hosszú-hétvége  eltöltésére,  vagy
pihentető fürdőket bejáró nyaralásra.
Budapest az egyetlen főváros a világon, ahol ennyi gyógyvíz  és fürdő várná az odalátogatókat!
Nyaralását különböző kulturális programokkal, koncertekkel is fűszerzheti - ilyen például a Tér -
Film - Zene Fesztivál (2009. június  12 - 2009. augusztus  9.), a  Forma1 Hungaroring, a
Lánchídi Nyár (2009. június 21 - augusztus  17.), a BudaFest:  Nyári  Zenei  Fesztivál  (2009.
július  1 -augusztus  18.), a  Sziget Fesztivál (2009. augusztus  10-17.), a Redbull  Air Race
Magyarország  (2009.  augusztus  19-20.)  vagy  a  Mesterségek  Ünnepe  (2009.  augusztus
20-23.). A Mary’s Utazási Iroda Budapestet választó utasainak a hangulatosan, modern bútorokkal
berendezett  Elite Apartmanokat  kínálja.  Ezek a lakások két  épületben találhatók,  Budapest
belvárosának közepén, csupán pár percnyire a Zsinagógától s Budapest sétálóutcáitól. Részletes

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI

APARTMANOKRA

OSTROVNI III APARTMAN

Elhelyezkedés: A
Prágai Nemzeti
Színház melletti
csendes utcában,
közel a Moldva
folyó par...

apartman ~ 61 EUR

BALBINOVA 4.01 APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés:
Közvetlenül a
városközpon...

apartman ~ 57 EUR

TOBRUCKA APARTMAN

Elhelyezkedés:
Nagyon kellemes,
szép, új lakás
Prága 6 csendes,
zöldövezeti
részében, kb. 5
percre villa...

apartman ~ 46 EUR

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI
HOTELEKBEN

EUROSTARS THALIA HOTEL *****

Az Eurostars Thalia
Hotel egy luxus 5
csillagos hotel a
városközpontban.
Egy XIX. századi
épületben építették fe...

kétágyas szoba ~ 93 EUR

SIEBER HOTEL ****

Prága egyik
csendes
kerületében – az
úgynevezett
Vinohrady
részében, 2 percre
a Jiriho z Podebrad metro- és vil...

kétágyas szoba ~ 65 EUR

MERLIN PANZIÓ

Családias
hangulatú panzió,
közel a
városközponthoz. A
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leírást és képeket a lakásokról a honlapunkon talál vagy kérdezze kollégáinkat!

PRÁGAI HÍREK

PRÁGAI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A hatodik Prágai Múzeumok Éjszakája 2009. június 20-ának éjszakáján, este 7-től hajnali 1-ig
kerül  megrendezésre.  A  minden  évben megrendezett  esemény komoly  kulturális  és  szociális
jelentőségű, nagy tömegek várják ekkor mindig a múzeumok előtt, hogy bebocsájtást nyerjenek.
Az esemény 6 órás ingyenes belépést biztosít számos múzeumba, emlékműbe, és egyéb kulturális
intézményekbe - idén 21 kulturális  intézmény és 51 további helyszín közül válogathatnak, még
több közül, mint tavaly ilyenkor.
Ahogyan tavaly is, idén is támogatja a rendezvényt a Prágai Tömegközlekedési Vállalat - ingyenes
buszjáratok járják majd a helyszíneket.
A következő helyszíneket járhatják be a Múzeumok éjszakáján:
Nemzeti Galéria, Építészet  és Design Prágában| Prágai Városi Galéria| Fővárosi Múzeum| Cseh Központ  Prága| Zsidó

Múzeum | Langhans Galéria | Varázslatos Gránit Múzeum | Prágai Fővárosi Könyvtár | Könnyűzenei Múzeum és Archív |

Kampa Múzeum – Jan és Meda Mládek Alapítvány  | Dekoratív  Művészetek Múzeuma | Rendőrmúzeum | Földmővelési

Nemzeti  Múzeum  |  Nemzeti  Színház  |  J.  A.  Comenius  Pedagógus  Múzeum  |  Pelle  Villa  |  Prágai  Vár  |  Prágai

Tömegközlekedési Múzeum | a Prágai áramellátás Műszaki és Dokumentációs Központja | Hrdlička az Ember Múzeuma |

Hadsereg -  Történelmi Múzeum | Nemzeti Múzeum | a régi Csatornatisztító  Központ  | Vyšehrad Nemzeti Kuzlturális

Emlékmű

ÚJ SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK PRÁGÁBAN

Azt mondják, hogy minden új szálloda új impulzust visz a város lüktető szívébe. Ez feltétlenül igaz
az idén májusban átadott The Augustine szállodára. Ez az ***** luxus szálloda a Kis Oldalon 7
épületével mindenképpen új típusú pihenési lehetőséget kínál. Az épületek legagyobbika Augusztin
kolostor  volt  a  maga  idejében,  így érdekes  hangulatot  kölcsönöz  múltja  (a  kolostor  különálló
területén  máig  élnek  szerzetesek).  A  szálloda  szolgáltatásai  a  legmagasabb  színvonalon
találhatók. Belsőépítészeti stílusát a harmincas évek kubizmusa ihlette, s a londoni székhelyű RDD
design  vállalat  keltette  életre.  Legvonzóbb  talán  a  Torony  suite  lakosztálya,  ahonnan
lélegzetelállító 360 fokos körképben láthatja a Prágai Várat s a város többi részét - az ágyában
fekve. Természetesen a látvány árát bőségesen megfizettetik ;)
Amennyiben Prágába látogat  mindenképpen érdemes  ellátogatni  a  nemrég nyitott  Hard Rock
Cafe-ba. Már csak azért is egyedülálló lesz az élmény, mert Európa legnagyobb ehhez a lánchoz
tartozó szórakozóhelyét  találja  itt  - 3 szinten, 1900 m2 területen válogathat  a  jó italokból és
ízletes ételekből. Az emeletek az U Rotta neves történelmi épületben kaptak helyet, az Óvárosi
tértől csupán pár lépésnyire.

PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK CSEHORSZÁGBAN

JÖJJÖN PRÁGÁBA KEDVENC ÉNEKESÉNEK KONCERTJÉRE!!

A  Mary’s  Utazási  Iroda  segít  Önnek,  hogy  az  esemény  helyszínének  közelében  elvárásainak
megfelelő  szállást  találjon.  Természetesen  a  koncertjegy  megvételében  is  szívesen  állunk
rendelkezésére, s ellátjuk majd minden hasznos információval, melyre útja során szüksége lehet.
Látogassa meg gyönyörű országunkat s vegyen részt valamelyik híresség koncertjén is, s mindezt
a Mary’s Utazási Irodával!
A Prágában soron következő koncertek:

JÚNIUS

Hétfő, 2009. június 8.
The Eagles @ O2 Arena, Prága
Kedd, 2009. június 9.
Korn @ Tesla Arena, Prága
Szerda, 2009. június 10.
Flogging Molly @ Roxy, Prága
Péntek, 2009. június 19.
Lenny Kravitz @ Velodrom, Brünn
Kedd, 2009. június 23.
Disturbed @ Roxy, Prága
Szerda, 2009. június 24.
Nine Inch Nails @O2 Arena, Prága
Csütörtök, 2009. június 25.
Depeche Mode @ Multifunkční Areál Eden, Prága

JÚLIUS

Moldva folyóparttól 40 méterre, villamossal
két megál...

kétágyas szoba ~ 55 EUR

ALTON HOTEL ***

Az Alton Hotel a
Vencel tértől 3
percnyi séta
távolságra
található.
Kényelmes szálláslehetőség 28 légkondí...

kétágyas szoba ~ 64 EUR

AUREUS CLAVIS HOTEL ***

Az Aureus Clavis
egy kisebb,
romantikus hotel,
amely egy
klasszikus gótikus
épületben található. A kisoldal egyik l...

kétágyas szoba ~ 61 EUR

PALMA HOTEL ***

A szálloda Prága
VIII. kerületében
található, 5 percre
a "Palmovka"
metróállomástól,
ahonnan a Vencel
Térre, ...

kétágyas szoba ~ 49 EUR

JUNO HOTEL ***

A szálloda Prága X.
kerületében,
csendes
környezetben
helyezkedik el, a
Stasnicka metróállomás közelében, töm...

kétágyas szoba ~ 41 EUR

U SLADKU PANZIÓ

A kényelmes
panzió 15 percre a
Prágai Vártól, 25
percre a központtól
helyezkedik el. A
villamosmegálló közvet...

kétágyas szoba ~ 41 EUR
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Szerda, 2009. július 1.
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Prága
Szerda, 2009. július 15.
B.B.King @ Tesla Arena, Prága
Csütörtök, 2009. július 16.
Philip Glass @ Congress Center, Prága
Csütörtök, 2009. július 16.
Anastacia @ Tesla Arena, Prága

AUGUSZTUS

Csütörtök, 2009. augusztus 13.
Madonna with Paul Oakenfold @ Prága - Chodov
Vasárnap, 2009. augusztus 23
Radiohead @ Vystaviste, Prága

NOVEMBER

Kedd, 2009. november 17.
Eros Ramazzotti @ O2 Arena, Prága
Csütörtök, 2009. november 19.
PINK @ O2 Arena, Prága
Kedd, 2009. november 24.
Massive Attack @ Lucerna, Prága
Kedd, 2009. november 24.
Kanye West @ O2 Arena, Prága

Továbbá várhatók még: Green Day | Moby | Coldpaly | Christina Aguilera | Bryan Adams |
Celine Dion | Avril Lavigne | R.E.M. | The Smashing Pumpkins | Gwen Stefani | Chris Rea.

További információért keresse irodánk munkatársait.


