
Vážení klienti,

Vítejte u dalšího pravidelného vydání Mary´s Travel Newsletter, který Vám nabízí rychlý přehled
událostí  v  Praze  a  co  je  důležité,  přehled našich  současných speciálních  nabídek  a  tipů  na
ubytování, exkurze a události, o které by jste nechtěli přijít. Najděte si tak pohodlně a efektivně
informace, které Vás nejvíce zajímají.
Děkujeme Vám za využití našich služeb,
Mary's Travel Agency

MARY´S NOVINKY

VYBERTE, REZERVUJTE A ZAPLAŤTE: NOVÝ RYCHLÝ ZPŮSOB REZERVACE V 5 KROCÍCH

Od teď můžete rezervovat naše privátní apartmány ONLINE během pár minut!!
To znamená, že částku ve výši jedné noci zaplatíte předem kreditní kartou jako depozit. Zbylá
suma bude uhrazena při příjezdu, nejlépe v hotovosti. V případě, že Váš pobyt bude na více než 7 nocí,

depozit bude ve výši 2 nocí, v případě pobytu nad 10 noci bude depozit ve výši 50% celkové sumy.
Tento způsob platby je bezpečnější a rychlejší , protože platbu provádíte přímo na stránkách
jedné z  největších českých bank , České spořitelny a.s. Na základě Vaší platby bude apartmán
automaticky zarezervovaný.
Obsazenost apartmánů můžete vidět přímo na naší webové stránce. Nemusíte již čekat na náš
email a zaslání rezervačního formuláře, vše můžete provést sami během pár minut. Naše agentura
Vám poté emailem zašle voucher ve formátu pdf.
V současnosti tento systém funguje pouze na naše privátní apartmány a Exkurze, ale od konce
července bude možné takto rezervovat i hotely.

REZERVUJTE LETENKY A VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE ONLINE

Jednou z  našich mnoha novinek je  možnost  rezervace letenek online.  Tato nová služba je
ideální  pro ty,  kteří  mají  rádi  přehled cen od několika  leteckých společností.  Na  naší  webové
stránce najdete nabídky několika leteckých společností z celého světa, můžete si tak vybrat, která
je pro Vás nejlepší a nabízí nejnižší cenu. Když si vyberete svůj let, máte možnost ihned provést
online platbu kreditní kartou na bezpečné webové stránce. Pokud preferujete jiný typ platby, není
to problém. Můžete platit také bankovním převodem. V tomto případě obdržíte email s přesnou
celkovou kalkulací. Takže rezervace letenek za nejlepší ceny je s námi snadná :)
Naší  další  novinkou je  b>Rezervace vstupenek, kterou rovněž  můžete provést  online.  Na této
stránce najdete všechny kulturní akce, které se konají v Praze a jiných městech v České republice.
Rezervace je velmi jednoduchá - zkuste to a užijte si tak příjemný večer.

NAVŠTIVTE BUDAPEŠŤ

Chcete strávit Vaší letní dovolenou levně?
Potom je tou nejlepší volbou Budapešť!!
Budapešť je perfektní volba pro prodloužený víkend nebo relaxační a poznávací dovolenou.
Pro milovníky lázní a wellness nebo pro ty, kteří jen chtějí relaxovat po dlouhém a náročném
pracovním  týdnu  doporučujeme  navštívit  jedny  z  nejkrásnějších  lázní  v  Budapešti.  Město  je
unikátní tím, že je jediným hlavním městem na světě s léčivými prameny.
Město je v létě velmi živé a nabízí  velké kulturní festivaly jako Budapest Space-Film-Music
Festival (12.06.-9.08.2009), Formule 1 Grand Prix v Hungaroringu, Summer on the Chain
Bridge  (21.06.-17.08.2009),  BudaFest:  Summer  Music  Festival  (1.07.-18.08.2009),  Sziget
Festival (10-17.08.2009), Redbull Air Race Hungary (19-20.08.2009) or Festival of Folk Art
(20-23.08.2009).  Agentura  Mary´s  by  Vám  ráda  nabídla  hezky  vybavené  a  moderníElite
Apartments. Nacházejí  se ve dvou nových budovách přímo v centru Budapeště, pouhých pár
kroků od Velké synagogy a poblíž hlavní turistické oblasti. Pro detailní popis a fotanavštivte naši
webovou stránku nebo kontaktujte naše kolegy.

NOVINKY V PRAZE

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC

6. ročník Pražské muzejní noci se koná 20.června 2009, od 19:00 do 1:00.
Pražská muzejní  noc je  výjimečnou událostí  Prahy. Je velice důležitou kulturní  a  společenskou
událostí.  Pražská  muzejní  noc  nabízí  šestihodinové  vstupy  zdarma  do  mnoha  muzeí,
památek a jiných kulturních institucí. Tento rok můžete obdivovat 25 kulturních institucí a 51
památek,  dokonce  více než  minulý rok.  Kromě toho můžete  vidět  mnoho kulturních akcí  jako
divadelní  představení,  výstavy,  recitace,  túry s  průvodcem,  koncerty,  filmy a  jiné  výstavy  na

MARY´S SPECIÁLNÍ NABÍDKY

APARTMÁNŮ

OSTROVNÍ III APARTMÁN

Poloha: V klidné
ulici u Národního
divadla, v blízkosti
nábřeží Vltavy a
slavné kavár...

apartmán ~ 61 EUR

BALBÍNOVA 4.01 APARTMÁN

Zcela nový
apartmán!!!

Poloha: Přímo v
centru města poblíž
N�...

apartmán ~ 57 EUR

TOBRUCKÁ APARTMÁN

Umístění: Velmi
pěkný a nový byt v
tiché a zelené části
Prahy 6. Přibližně 5
minut tramvají na
stan...

apartmán ~ 46 EUR

MARY´S SPECIÁLNÍ NABÍDKY V

HOTELECH

HOTEL EUROSTARS THALIA *****

Hotel Eurostars
Thalia je luxusní 5
hvězdičkový hotel
umístěný v centru
Prahy. Byl postaven
v klasicistní budov�...

Dvoulůžkový pokoj ~ 93 EUR

SIEBER HOTEL ****

Hotel Sieber se
nachází v klidné
oblasti Vinohrad, 2
minuty chůze od
stanice metra Jiřího
z Poděbrad (2
stanice n...

Dvoulůžkový pokoj ~ 65 EUR

MERLIN PENSION

Umístěn v centru,
asi 40 metru od
Vltavy a jen dvě
zastávky od
slavného Karlova

Webové stránky Mary’s | Ubytování v Praze | Aktivity v Praze | Ubytování mimo Prahu ČERVEN - SRPEN 2009



různých místech.
Stejně tak jako minulý rok, bude Vám k dispozici několik autobusových linek zdarma, které Vás
dopraví poblíž míst konání akcí až do pozdních hodin.
Během Pražské muzejní noci můžete navštívit následující památky zdarma:
Akademie umění, Architektura a design Praha | Galerie hl.města Praha | Pražské muzeum | České centrum Praha | Galerie
akademie umění Praha | Židovské muzeum Praha | Langhans Galerie Praha | Magic Garnet Muezuem Praha | Městská
knihovna v Praze | Muzeum a archiv populární hudby | Muzeum Kampa - nadace Jana a Medy Mládkových | Muzeum
dekorativního umění | Muzeum policie České republiky  | Národní galerie Praha | Národní Zemědělské Muzeum Praha |
Národní divadlo | Pedagogické muzeum J.A. Komenského v  Praze | Pelleova vila | Pražský  hrad | Muzeum městské
hromadné dopravy  v Praze | Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky  | Hrdličkovo muzeum člověka |
Vojenský historický ústav Praha | Národní muźeum | Stará čistírna odpadních vod | Národní kulturní památka Vyšehrad

OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH HOTELŮ A RESTAURACÍ V PRAZE

Říká se, že nově otevřený hotel je novým impulsem v tlukotu srdce města. To je 100% pravda v
případě hotelu Augustine který byl otevřen uprostřed května tohoto roku. Tento luxusní *****
hotel, který se nachází na Malé Straně, je tvořen 7 budovami. Největší  část  byla ve své době
Augustinským klášterem(i když v oddělené části kláštera stále žije několik mnichů). Služby hotelu
jsou nejvyšší kvality. Jeho design byl inspirován českým kubismem 30. let a dokončen designem
londýnské společnosti RDD. Největší atrakcí je bez pochyby jeho věžní apartmán, odkud si můžete
vychutnat úchvatný výhled na Prahu a Pražský hrad přímo z Vaší krásné postele.
Při Vaší návštěvě by jste neměli vynechat Hard Rock Cafe, který je ve svém řetězci unikátní tím,
že je největší v Evropě. Celý komplex nabízí 3 patra (1900 m2) a nachází se v krásné historické
budově "U Rotta", která se nachází hned vedle Staroměstského náměstí.

PROGRAMY A UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

NAVŠTIVTE KONCERT VAŠEHO OBLÍBENÉHO ZPĚVÁKA V ČESKÉ REPUBLICE!!!

Agentura  Mary´s  Vám  zajistí  ubytování  dle  Vašich  požadavků  poblíž  míst  konání  koncertů.
Pomůžeme Vám také s  koupí  vstupenek a poskytneme všechny nezbytné informace o Praze a
České  republice.  Navštivte  naši  krásnou  zemi  a  zažijte  výjimečnou  hudební  událost  s  naší
agenturou!
Připravované koncerty v Praze:

ČERVEN

Pondělí, 8.června 2009
The Eagles @ O2 Arena, Praha
Úterý, 9.června 2009
Korn @ Tesla Arena, Praha
Středa, 10.6. 2009
Flogging Molly @ Roxy, Praha
Pátek, 19. června 2009
Lenny Kravitz @ Velodrom, Brno
Úterý, 23.června 2009
Disturbed @ Roxy, Praha
Středa, 24.června 2009
Nine Inch Nails @O2 Arena, Praha
Čtvrtek, 25.června 2009
Depeche Mode @ Multifunkční Areál Eden, Praha

ČERVENEC

Středa, 1.července 2009
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Praha
Středa, 15.července 2009
B.B.King @ Tesla Arena, Praha
Čtvrtek, 16.července 2009
Philip Glass @ Kongresové centrum, Praha
Čtvrtek, 16. července 2009
Anastacia @ Tesla Arena, Praha

SRPEN

Čtvrtek, 13.srpna 2009
Madonna & Paul Oakenfold @ Praha - Chodov
Neděle, 23.srpna 2009
Radiohead @ Výstaviště, Praha

LISTOPAD

Mostu. Polovina pokojů má výhled...

Dvoulůžkový pokoj ~ 55 EUR

ALTON HOTEL ***

Hotel nacházející
se v centru Prahy
jen 3 minuty chůze
z Václavského
náměstí.
Ubytování ve 28 pokojích,...

Dvoulůžkový pokoj ~ 64 EUR

AUREUS CLAVIS HOTEL ***

Romantický hotel
Aureus Clavis je
umístěn v
původním gotickém
domě. Nachází na
jedné z nejznámějších praž...

Dvoulůžkový pokoj ~ 61 EUR

PALMA HOTEL ***

Palma hotel je
umístěn v centru
Prahy nedaleko
centra města, 5
minut od zastávky
metra Palmovka a
10 minut na Václa...

Dvoulůžkový pokoj ~ 49 EUR

JUNO HOTEL ***

Hotel Juno se
nachází v 15-ti
patrové
zrekonstruované
budově umístěné v
klidné vilové části Prahy 10. V cent...

Dvoulůžkový pokoj ~ 41 EUR

U SLADKU PENSION

Nachází se v klidné
residenční čtvrti s
malou vzdáleností k
Pražskému hradu -
asi 15 minut.
Zastávka tramvaje...

Dvoulůžkový pokoj ~ 41 EUR
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Úterý, 17.listopadu 2009
Eros Ramazzotti @ O2 Arena, Praha
Čtvrtek, 19.listopadu 2009
PINK @ O2 Arena, Praha
Úterý, 24.listopadu 2009
Massive Attack @ Lucerna, Praha
Úterý, 24.listopadu 2009
Kanye West @ O2 Arena, Praha

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

Pro více informaci se informujte u našich kolegů.


