Cel mai mare centru de distracţii
pentru adulţi din Europa Centrală
www.showpark.ro

info@showpark.ro

Câştigaţi aici

✔

Show Park este cel mai mare centru de distracţii pentru adulţi din Europa
Centrală.

✔

Show Park este vizitat de câteva sute de clienţi solvabili în fiecare zi.

✔

Vei câştiga aproximativ 500 de EURO pe zi în Show Park.
•

Show Park – deschis zilnic între 12 p.m. şi 6 a.m.

•

Chiria este gratuită în prima zi şi preferenţială pentru următoarele trei zile.

•

Închiriaţi-vă propria cameră. Camerele sunt dotate cu lavoare, cabine de duş
şi chiuvete, instalaţii de aer condiţionat cu comandă individuală a temperaturii,
minibar şi televizor cu ecran cu cristale lichide cu programe muzicale şi
erotice.

•

Mobilierul stilat şi lumina intimă oferă o experienţă confortabilă pntru
dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră.

•

Show Park vă asigură servicii de tip hotelier pentru menaj, schimbarea
lenjeriei de pat şi a prosoapelor şi aprovizionarea minibarului.

•

Noi avem grijă şi de securitatea dumneavoastră. Fiecare client trebuie să
treacă prin detectorul de metale identic cu cel din aeroporturi, fiecare cameră
este echipată cu alarmă, iar pe durata programului de lucru întreaga locaţie
este supravegheată de numeroşi membri ai unei agenţii de pază profesioniste.

•

În fiecare zi, peste 300 de clienţi solvabili vor trece printr-un coridor în jurul
camerei dumneavoastră, în funcţie de sezonul turistic sau de zilele speciale din
timpul anului; totuşi, numărul vizitatorilor poate fi de câteva ori mai mare.

•

Vă adresaţi vizitatorilor
dumneavoastră.

•

Veţi stabili absolut singuri personajul şi tariful programului dumneavoastră.
Puteţi adopta modelul comun de 50 EURO pentru 30 minute sau puteţi
fixa un preţ mai mare.

•

Show Park nu are niciun fel de restricţii referitoare la preţurile şi conţinutul
programelor.

•

Toţi banii primiţi de la clienţi sunt numai ai dumneavoastră. În Show Park, nu
trebuie să plătiţi niciun fel de comision sau procent nimănui.

•

Show Park nu are niciun fel de restricţii referitoare la preţurile şi conţinutul
programelor.

•

Depinde numai de dumneavoastră câţi bani câştigaţi; puteţi profita de tariful
preferenţial săptămânal sau puteţi închiria o cameră chiar şi numai o dată pe
săptămână.
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•

Chiria este gratuită pentru prima zi şi preferenţială pentru următoarele trei
zile.

•

Nu trebuie să plătiţi procent nimănui! În Show Park, trebuie să plătiţi
numai camera şi toţi banii primiţi de la clienţii dumneavoastră vă
aparţin în totalitate.

•

Lista de preţuri pentru chirie – se va aplica în cazul dumneavoastră
numai după ce beneficiaţi de toate reducerile şi bonusurile!

•

Închirierea pe jumătate de zi (12 – 22 p.m.) este de 85 EUR.

•

Închirierea pe întreaga zi (12 p.m. – 6 a.m.) este 130 EUR.

•

Chiria săptămânală este de 700 EUR – pentru oricare 7 zile consecutive într-o
perioadă de 2 săptămâni calendaristice.

Divertisment
✔

Praga este oraşul cel mai distractiv din Europa.

✔

Toate casele de modă din lume au magazine la Praga.

✔

Atmosfera unică a oraşului celor o sută de turnuri.
•

Dacă nu vi se potriveşte activitatea din Show Park, nu trebuie să vă îngrijoraţi.
Praga vă oferă oportunităţi de lucru nelimitate.

•

Cea mai facilă şi acelaşi timp cel mai bine plătită oportunitate pentru fetele
atrăgătoare este în modeling.

•

Show Park colaborează direct cu o agenţie de modeling. Puteţi face toate
aranjamentele necesare în timpul unei rezervări!

•

Sute de magazine ale unor faimoase case de modă, cele mai moderne centre
şi galerii comerciale.

•

Vă veţi bucura cu siguranţă de cumpărături deoarece oferta este incredibilă.

•

Restaurante şi baruri cu cele mai bune specialităţi culinare şi cocktailuri create
de cei mai atrăgători barmani, alături de petreceri continue.

•

Celebre cluburi din Praga, cum ar fi MECCA sau RADOST FX vor prezenta cei
mai buni DJ din lume.

•

Multiplexuri, cinematografe clasice, teatre, estrade muzicale, operă, muzee şi
galerii. Nu veţi şti ce evenimente culturale să vizitaţi mai întâi. Praga este cu
certitudine cel mai cultural oraş al Europei.

•

Pentru atmosfera sa unică, Praga este vizitată anual de 4 milioane de turişti.
Majoritatea tinerilor din Cehia vorbesc limba engleză iar generaţiile mai
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înaintate, date fiind conexiunile cu Blocul Estic, vorbesc limba rusă.

Transport şi cazare

✔

În Praga se poate ajunge cu mai multe mijloace de transport.

✔

Faceţi o rezervare la avion, autobuz sau tren.

✔

Praga oferă multe tipuri de cazare, de la hoteluri de cinci stele până la
cămine pentru turişti sau apartamente închiriate.

✔

Toate acestea se pot face la sosire sau puteţi face o rezervare online
pentru cazare, acum!
• Un bilet dus-întors pentru Praga poate fi achiziţionat cu numai 100 EUR.
• Preţul biletelor de tren poate fi de numai 50 EUR.
• Zborul până la Praga durează aproximativ două ore. Este un mod de călătorie
mai confortabil, dar mai solicitant din punct de vedere financiar.
• O călătorie cu trenul la Praga durează aproximativ 20 de ore. Este confortabilă
şi plăcută, cu experienţe ce se pot întâlni de-a lungul călătoriei. Pentru a avea
parte de mai mult confort, asiguraţi-vă că trenul are şi vagon restaurant.
• O călătorie cu autocarul până la Praga va dura aproximativ 25 de ore,
deoarece trebuie să parcurgeţi peste 1.600 km. Vă recomandăm să călătoriţi
cu un autocar cu aer condiţionat.
• www.expedia.com – rezervare de bilete de avion – engleză
• www.flylowcostairlines.org – rezervare de bilete de avion – engleză
• www.easyjet.com – rezervare de bilete de avion – engleză
• www.cfr.ro – mersul trenurilor – română
• www.jizdnirady.atlas.cz – mersul trenurilor şi programul autocarelor din Cehia
– cehă
• În Praga este posibilă efectuarea unei rezervări pentru orice tip de
cazare.
• Praga are multe hoteluri şi facilităţi de cazare şi se pot face rezervări foarte
uşor.
• Puteţi găsi locuri de cazare şi la sosire; totuşi, în timpul perioadelor de vârf ale
sezonului turistic, şi anume din mai până în octombrie şi din decembrie până
la mijlocul lunii ianuarie, vă recomandăm să faceţi rezervări în avans.
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• Rezervările pentru cazare se pot face pe o perioadă de aproximativ trei zile;
este întotdeauna posibilă prelungirea acestei rezervări.
• Preţul căminelor din Praga începe e la 13 EUR.
• Preţul hotelurilor din Praga începe de la 25 EUR.
• www.octopustravel.com
apartamente – engleză

–

rezervări

pentru

camere

la

hotel,

cămin

şi

• www.hostel.cz – rezervări pentru cămine – cehă, engleză, rusă
• www.booking.com – rezervări pentru hoteluri – engleză
• www.hotels.cz – rezervări pentru hoteluri – cehă, engleză
• www.lowcosty.cz – o gamă largă de capacităţi de cazare – cehă, engleză
• www.expedia.com – rezervări pentru hoteluri – engleză
• www.easyjet.com – rezervări pentru hoteluri – cehă, engleză
• www.GuidePrague.com – rezervări pentru hoteluri – cehă, engleză

Nu riscaţi absolut nimic
✔

După aderarea la UE, este complet legal să staţi şi să lucraţi în Show Park şi
nu se încalcă nicio lege.

✔

Nu riscaţi nimic dacă doriţi să călătoriţi la Praga; acest oraş oferă foarte
multe oportunităţi de lucru.

✔

Vă vom oferi consiliere referitoare la modul de reducere a riscurilor
prezentate de viaţa într-o metropolă.
•

Veţi lucra în Republica Cehă în calitate de artist activ, ocupaţie independentă foarte
profitabilă.

•

În calitate de artist activ dintr-o ţară străină, nu aveţi obligaţii fiscale în Republica
Cehă.

•

Nu veţi avea nevoie de permis sau autorizaţie de muncă în calitate de
artist activ.

•

Activitatea dumneavoastră în cadrul Show Park va fi complet legală.

•

Nu încredinţaţi niciodată paşaportul sau alte documente de identificare unei alte
persoane (dar permiteţi efectuarea de copii după acestea).

•

Memoraţi în permanenţă adresa curentă.

•

Dacă nu vi se potriveşte activitatea din Show Park, nu trebuie să vă îngrijoraţi.
Praga vă oferă oportunităţi de lucru nelimitate. Cea mai facilă şi acelaşi timp cel
mai bine plătită oportunitate pentru fetele atrăgătoare este în modeling. Show
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Park colaborează direct cu o agenţie de modeling.
•

Puteţi face aranjamentele necesare pentru o şedinţă foto în timpul rezervării.

•

În Republica Cehă, puteţi utiliza linia telefonică pentru urgenţe a sistemului de
salvare integrat (poliţie, ambulanţă şi pompieri) dacă formaţi 112, iar acest număr
poate fi apelat de pe orice telefon. Acest număr poate fi apelat de pe telefonul
mobil chiar dacă nu aveţi un card SIM sau cu o cartelă pentru apeluri în străinătate
fără activarea roaming-ului. Puteţi apela numărul 112 de la orice telefon public,
chiar dacă nu aveţi cartelă sau fise.

•

Poliţia din Republia Cehă acţionează foarte repede şi nu trebuie să vă temeţi să
apelaţi dacă aveţi nevoie de ajutor. Numărul de telefon direct pentru poliţia cehă
este 158. Puteţi apela acest număr de la orice telefon public fără cartelă sau fise.
Totuşi, puteţi apela acest număr de la un telefon mobil numai dacă utilizaţi
serviciile operatorului de telefonie mobilă din Cehia sau dacă aveţi activat
roaming-ul. Poliţia are translatori pentru diversele limbi disponibile.

•

Ambasada României din Republica Cehă
Nerudova 256/5 – Praga 1,
tel: +420 257 534 210, fax: +420 257 531 017
e-mail: embroprg@mbox.vol.cz

Adresa pentru Show Park
✔

SHOW PARK
Pražská tržnice – Hala 18
Praga 7
Republica Cehă
tel: +420 603 761 491
(Staţia de tramvaie 1, 3, 5 a 25, Pražská tržnice, 500 metri de la staţia de metrou
"C" Vltavská)
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