
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

ÚJDONSÁGOK,  AMELYEK  SEGÍTSÉGÉVEL  HASZNOS  INFORMÁCIÓKAT  SZEREZHET  A
MARY´S - RŐL

Weboldalunk minőségét egy magasabb szintre emeltük. Ez előnyt jelent főleg azoknak, akik nem
szeretik órákon át a gép előtt ülve a netet böngészni. Oldalunkon újdonság a gyors keresés,
amely segítségével  pontosan az  Önnek megfelelő szállást  találhatja  meg a négy legfontosabb
kritérium alapján -  helyszín,  kategória,  szobatípus  és  foglalás  módja.  Próbálja  ki,  és  biztosak
vagyunk  benne,  hogy  elégedetten  fogja  tapasztalni,  hogy  milyen  egyszerű  álmai  szállását
megtalálni. Továbbá ha kitölti az érkezés és az elutazás dátumát, akkor megtekintheti a szállás
aktuális árait és leírását is.

Szintén  újdonság  az  oldalunkon  a  miért  foglaljon  nálunk  pontok  listája,  amelyek  arra
szolgálnak,  hogy röviden bemutassuk Önnek irodánk előnyeit.  Ezeket  az  oldalunk bal  oldalán
találhatja. Amennyiben ezek az érvek nem győzik meg, próbalja ki szolgáltatásainkat.

Továbbá még egy újdonságra szeretnénk felhívni a figyelmét. Ha a kiválasztott szálláson belül a
címre klikkel, akkor nemcsak térkép jelenik meg Önnek hanem streetview is. Ez egy új aplikáció,
amely lehetővé  teszi,  hogy a  GOOGLE  felvételei  alapján megtekintse  a  kiválasztott  helyszínt.
Reméljük ez segítségére lesz abban, hogy szállását a megfelelő helyszínen választhassa ki.

VALENTIN-NAP

Látogassa meg Prágát, hogy ebben a csodálatos  városban élvezhesse  párjával  a  szerelmesek
napját. Tudta, hogy a szerelmesek védőszentjének, Szent Valentin földi maradványainak egy része
Vysehradon található? Csatlakozzon azokhoz, akik részt vesznek a zarándoklaton a szent utolsó
nyughelyéig 15:00 órakor  2010. február  13-án Vysehradon. Mary´s  kínál  Önnek kényelmes  és
romantikus  szerelmi  fészket  a  városközpontban  kecsegtető  áron.  Kérem,  tekintse  meg  a
barátságosMary´s  apartmanokat  ahol  egy  üveg  Bohemia  pezsgővel  és  tortácskával  várjuk
vendégeinket.

Azoknak, akik a Valentin-napot Prágán kívül szeretnék tölteni, kedvező csomagokat kínálunk olyan
festői városban mint Cesky Krumlov Mysi Dira panziójában.

Abban  az  esetben,  ha  párját  egy  négycsillagos  luxusszáIlással  szeretné  meglepni,  akkor
mindenképpen tekintse meg a következő csomagot Dvorak Hotel kínálatában Cesky Krumlovba.

További  Valentin-napi  csomagok megtekintéséért  egyéb cseh városokba,  kérem tekintse  meg
weboldalunkat..

KIÁLLÍTÁS A SKODA AUTÓGYÁR 100 ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

A világon csupán 4 autógyár van, akik minden megszakítás nélkül több mint 100 éven keresztül
autógyártással  foglalkoznak.  A  Skoda  autógyár  ezek  közé  tartozik.  Kérem,  fogadja  el
meghívásunkat  egy  kiállításra,  amely  az  egykori  Laurin  és  Klement  cég  fejlődését  hivatott
bemutatni. Ez Mlada Boleslav városban a Skoda gyár múzeumában kerül megrendezésre. Ez a cég
autógyártással  foglalkozik  1910  óta,  amikor  az  új  SC  autómodelt  mutatták  be,  amely  nagy
sikereket ért el külföldön is.
Mary´s kínálkirándulást a SKODA GYÁRBAN, ne habozzon és utazzon :)

PRÁGAI HÍREK

FELÚJÍTJÁK A FŐ VONATÁLLOMÁST

A vonatállomást 2006-ban kezdték felújítani és a munkák tervezett befejezése 2010-re tehető. A
felújítási munkálatokat 5 időszakra osztották fel. A bal rész, ahol a jegyeket lehet megvásárolni

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI

APARTMANOKRA

BALBINOVA 4.03 APARTMAN

Elhelyezkedés:
Közvetlenül a
városközpontban, a
Nemzeti Múzeum
szomszédságában,
csupán 5 percre
tal�...

apartman ~ 45 EUR

NA SMETANCE II APARTMAN

Elhelyezkedés: A
csendes Vinohrady
övezetben (Prága
2), a a gyermek
játszótérrel
rendelkező
„Riegrovy...

apartman ~ 45 EUR

KARLOVA 7 APARTMAN

Elhelyezkedés:
Prága óvárosának
központjában
található, a királyi
útvonalon,
mindössze öt
percnyi...

apartman ~ 53 EUR

NA SMETANCE G APARTMAN

Elhelyezkedés: A
csendes Vinohrady
övezetben (Prága
2), a gyermek
játszótérrel
rendelkező
„Riegrovy s...

apartman ~ 45 EUR

MARY´S SPECIÁLIS AJÁNLATAI

HOTELEKBEN

PRESIDENT HOTEL *****

Az öt csillagos
President Hotel
alkalmazottai
vendégszeretetéről
és első osztályú
szolgáltatásairól híres. P...

double room ~ 90 EUR

BARCELÓ OLD TOWN PRAHA HOTEL ****
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valamint ahol az információs központ is található már készen van. Ha késik a vonata vagy más
okból várnia kell fast food éttermekben és kellemes kávézókban töltheti el az időt. Manapság már
a múlt, hogy az állomáson csak kávéautomatákból lehet kávét vásárolni. Továbbá lehetősége van,
hogy különbözö butikokban, könyvesüzletben töltse el  az  időt. Az  állomás  jobb része most  áll
felújítás alatt. Az átépítési munkálatok fő építésze Patrik Kotas.

A PRÁGAI VENCEL TÉR ARCULATVÁLTOZTATÁS ALATT

Ha már járt Prágában, akkor biztos ismeri, hogy a Vencel tér néha annyira tele van turistákkal a
világ minden tájáról, hogy időbe telik míg a tér egyik végéről a  másikra jut. Ennek elkerülése
céljából a gyalogos zónát kibővítik és az utat az autóknak pedig leszűkítik. Továbbá az autópályát,
amely  most  a  Nemzeti  Múzeum előtt  fut,  a  múzeum mögött  fog  vezetni.  Ez  a  változtatás
megkönnyíti a turistáknak a múzeum elérését közvetlenül a Vencel térről. A felújítási munkálatokat
2011-ben kezdik és 2015 a befejezés tervezett dátuma.

PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK CSEHORSZÁGBAN

05.02.2010 - 16.02.2010

CSEH KARNEVÁL

A karnevál mosolyt és jó hangulatot hoz a tél által elszomorodott környezetbe. Ez az ünneplés a
középkori  történelmi karneválok hangulatában folyik. Különböző galériák, múzeumok, színházak,
iskolák,  éttermek  csatlakoztak  ehhez  a  programhoz.  Mary´s  figyelmébe  ajánlja  a  PRÁGA
KÁRTYÁT amely lehetővé teszi ezeknek a helyeknek a meglátogatását.

EBBEN A NEGYEDÉVBEN MEGRENDEZETT KONCERTEK

2010.2.1. Pink Floyd Tesla Arena
02.2.2010 SlaughterhouseLucerna Music Bar
09.2.2010 Kínai Új Év koncert a Karlin Színházban
17.2.2010 Mike Stern BandLucerna Music Bar
25.2.2010 OCKO TV Music Awards Incheba Arena
02.3.2010 Imogen Heap Archa Színház
05.3.2010 50 CENT TeslaArena
11.3.2010 The Young Gods Archa Theatre
14.3.2010 Los Van Van salsa Kubából - Akropolis Palace
15.3.2010 Tokio Hotel Tesla Arena
15.3.2010 Scorpions O2 Arena
25.3.2010 Fun Lovin Criminals SaSaZu Club

A Barcelo Old Town Praha szálloda a
történelmi
városközpont
szívében található,
a híres lőportorony mellett. ...

kétágyas szoba ~ 79 EUR

BERANEK HOTEL ***

A Beranek hotel
Prága központjában
helyezkedik el,
csupán pár
percnyire a Vencel
tértől. Metró és villamosmegá...

double room ~ 42 EUR

AMADEUS APARTHOTEL ***

Az új és modern
apartman-ház
Prága Zizkov nevű
negyedében,
csendes és nyugodt
környezetben
található. A város...

double room ~ 30 EUR


