
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

TÖLTSE A KARÁCSONYT ÉS ÚJÉVET A VARÁZSLATOS PRÁGÁBAN!

Prága tökéletes helyszín mindkét alkalom megünneplésére. A gyönyörű város ekkor ugyanis még
mesebelibb helyszínné válik, Újév éjszakája pedig igazán hangulatosan telik, ezért évente több,
mint  100  000  vendég  ünnepel  és  szórakozik  itt.  Ha  egyszer  ellátogat  ebben  az  időszakban
hozzánk,  soha  nem  felejti  majd  el  a  kis  kacskaringós,  karácsonyi  fényekbe  öltözött  óvárosi
utcácskákat, a forralt bor és forrón kínált mézpálinka (Medovina) illatát, az óváros-téri előadások
sokaságát.
Ha ilyen felejthetetlen élményre vágyik Európa szívében, sok szeretettel  várjuk Önt  Prágában!
Utasainknak bőséges karácsonyi és újévi program-kínálatot készítettünk elő – hagyományos cseh
vacsorák  a  méltán  neves  belvárosi  éttermek  egyikében  U  Vejvodu,  Újvárosi  Sörfőzde
(Novomestsky Pivovar), U Fleku, U Kalicha (Svejk híres étterme), az érdekes folklór-programot
bemutató Folklore Garden Étterem, vacsorával egybekötött romantikus sétahajózás a Moldván, és
még sok egyéb.
Még nem tudja, hogy hol ünnepelje 2010 beköszönttét? Akkor ne habozzon és utazzon Prágába,
biztosíthatjuk, hogy nem bánja meg!

PRÁGAI HÍREK

RAILROAD KINGDOM – A VASUTAK KIRÁLYSÁGA

A  közelmúltban nagyon érdekes program vette kezdetét  Prágában, melyet "Railroad Kingdom",
azaz a Vasutak Királyságának neveznek.
A  még folyamatban lévő összeállítás a jövőben egész Csehország vasúti  hálózatának modelljét
szemünk elé tárja majd, az ország legismertebb tájaival, városaival egyetemben. A  cél a minél
valósághűbb  modell  létrehozása  (éjszaka  és  nappalok  váltakozása  adott  intervallumonként,
menetrendszeri vasút-közlekedés, stb. )
Jelenleg 3-havonta bővül a kiállítás, s 4 éven belül tervezik a komplett befejezését.
Szeretnénk meghívni ebbe a hihetetlen kis  világba, mely biztosan elvarázsolja majd Önöket is,
nem csak gyermekeiket! Mindenképpen nagyon jó program családok számára!
A  Vasutak  Királyságát  az  Anděl  City  bevásárlóközpontban  találja  (Smichov,  a  Staropramen
sörgyártót  pár  percnyi  sétára).  Megközelíthetősége:  "B"  metróvonal  (sárga),  vagy villamosok
Andel megállója. Belépődíj: 150,- CZK/felnőtt és 90,- CZK/gyermek. Nyitvatartás minden nap 9.00
- 21:00.

A  SKYEUROPE  JÁRATOK  ALTERNATÍVÁI  –  AZAZ  HOGYAN  JUTHAT  EL  EGYSZERŰEN
PRÁGÁBA

2009. szeptember 1-jén a szlovák SkyEurope fapados légitársaság csődöt jelentett, ami sajnos azt
vonta maga után, hogy a Prága Európa többi fővárosával lévő egyik legismertebb összekötője nem
utaztat  többé.  Mindenesetre  aggodalomra  semmi  ok,  hiszen  számos  alternatív  lehetőség  is
kínálkozik, mind légi utazás, mind földközeli terén:

Magyarországról  a  CSA  (Csehország  légitársasága)  "fapados"  jegyárusa,  a  Click4Sky
kínálja a legjobb szolgáltatást, hiszen igencsak alacsony áron, nem fapados minőségben
utazhat. Fapadosok közül a Smartwings indít még járatokat a két főváros közt.
Amennyiben  szereti  a  szilárd  talajt  tudni  lába  alatt,  a  Student  Agency  buszjáratait
kínálnánk, ez jelenleg a legolcsóbb utazási lehetőség, mely igaz, hogy 9 óráig tart, de ezt
bőr-ülésben tölti majd, filmeket nézve, s isteni ingyenes forró-csokit kortyolgatva :)

Mind a  légi-,  mind a  buszos  utazásának megszervezésében szívesen állunk rendelkezésére  –
repülőjegyet honlapunkon online, azonnal foglalhat, a buszjegyet pedig személyesen mi intézzük, s
küldjük Önnek emailben!

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI
APARTMANOKRA

BALBINOVA 4.01 APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés:
Közvetlenül a
városközpon...

apartman ~
63 EUR

NA SMETANCE V. APARTMAN

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

apartman ~ 63 EUR

KARLOVA 5 APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés:
Prága óvárosának
központ...

apartman ~
66 EUR

NA SMETANCE II APARTMAN

Új apartman!!!

Elhelyezkedés: A
csendes Vinohrady
övezet...

apartman ~
63 EUR

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI
HOTELEKBEN

RIVERSIDE HOTEL *****

Prága
belvárosában, az
üzletvilág
központjában
található a
gyönyörű Art
Noveau stílusú szálloda. Az bels�...

kétágyas szoba ~ 88 EUR

CORINTHIA HOTEL PRÁGA *****

A Corinthia Towers
egy modern hotel,
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PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK CSEHORSZÁGBAN

SZÜRETI FESZTIVÁLOK

A  Cseh és  Morva  borok rendszeresen győztesei  számos  nemzetközi  versenynek.  Tudta,  hogy
magában a prágai vár oldalában is termesztenek szőlőt? Szeretettel meghívjuk Önöket az évente
megrendezett őszi szüreti fesztiválokra:

2009.  szeptember 26-27.  a  legtöbbet  látogatott  csehországi  vár,  Karlstejn  várja
Önöket szüreti mulatságaival (csupán 35 km Prágától). A  várban és körülötte középkori
lovagi program, borkóstolók, étel-különlegességek várják Önöket.
Szintén ezeken a napokon, 2009. szeptenber 26-28. Prágában is ellátogathat Szent
Vencel  Szőlő-ligetébe  a  Prágai  várban,  melyet  nemrég  nyitottak  meg  újra  a
nagyközönségnek. Ez az egyik legrégebbi szőlútermesztő terület Csehországban. Étterme,
a Villa Richter a szőlő-liget közepén található, ahonnan borospohárral kezében élvezheti a
Prágára nyíló csodás kilátást.

06.11.2009 - 07.11.2009

EXPOLINGUA PRAHA 2009

Az  EXPOLINGUA  PRAHA  kiállítás  Csehország nemzetközi,  nyelvekkel  és  kultúrákkal  foglalkozó
kiállítása. Az egyedüli olyan kiállítás az országban, mely bemutatja a külföldi tanulási lehetőségek
és egyetemek sokaságát.
Az EXPOLINGUA Praha november 6-7. napokban, minden nap 10.00-18.00 időszakban tart nyitva,
helyszíne a Národní dum na Vinohradech, Prága,Csehország (cím: nám. Míru 9, 120 53 Prága 2).
Körülbelül  100 kiállító érkezik 20 országból, akik kínálata, programjai és  szolgáltatásai  mind a
nyelv-tanulás és oktatás, csereprogramok és nemzetközi oktatási programok körül forognak. Az
EXPOLINGUA Praha ezen kívül több, mint 70 előadásán további részeleteket közvetít  a külföldi
tanulási és munkalehetőségekről, nyelvtanulásról és nyelvoktatásról.
Érdekelné a kiállítás? Az alábbi nyomtatvány kitöltésével a diákok ingyen, felnőttek pedig féláron
latogathatják meg.

amely a legnagyobb kényelmet, stílust és
figyelmet nyújtja
vendégeinek. A
prá...

kétágyas szoba ~ 77 EUR

CROWNE PLAZA HOTEL ****

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

kétágyas szoba ~ 58 EUR

JUNO HOTEL ***

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

kétágyas szoba ~ 46 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.


