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Více než 1300 svateb od roku 1998

Více než 750 dětí narozených 
námi  oddaným párům 

½ Londýského stadiónu 
Wembley bychom naplnili 

hosty z našich svateb 

Koordinace svateb pro páry 
více než 30 národností

PragueWeddings.com 
v číslech

Vážení nadšenci svateb, 
rozhodli jsme se Vám pravidelně přinášet zajímavosti,  rady 
a informace ze svatebního světa.  Pro ty, kteří neměli možnost 

nás poznat nebo seznámit se s našimi projekty, tohle jsme my:

Věnujeme se poradenství, organizaci a koordinaci svateb, školíme 
profesionály i budoucí koordinátory a jsme pořadatelem největšího 
svatebního veletrhu... zkrátka tam, kde je slovo svatba, tam jsme my...
Žijeme prostě svatbami.

RomanticPrague.com

Svatby. cz

SvatebniExpo.cz

MistoNaSvatbu.cz

SvatebniSeminare.cz

PragueWeddings.com

SVATEBNÍ ZPRÁVY

veletrh fakt jinak

Největší svatební veletrh
v České republice.

Důraz je kladen na svatební místa, 
svatební šaty, květiny, ochutnávky 

vína a mnoho dalšího.
Více informací na SvatebniExpo.cz 

20.-21.11.2015
Hotel International 

Praha, Dejvice

Přidejte se k vystavovatelům.

Kontakt: 
Karin Hanzlíková - 734 610 459 

karin@svatebniexpo.cz
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Hledáte místo 
na svatbu?
Seznamte se s portálem        

MistoNaSvatbu.cz

Je to vyhledávací portál pro místa 
na svatbu po celé České republice. 
Je vhodný pro nevěsty, ženichy 
a svatební koordinátory, kteří hledají 
vhodné místo pro obřad, hostinu 
nebo jedno místo pro obojí.  

Předností portálu je vyhledávání 
dle krajů nebo měst,  možnost najít 
místo na mapě, či filtr dalších 
důležitých parametrů, např. vašeho 
rozpočtu,  možnost hudby po půlnoci 
nebo venkovní prostor. 

Nově s námi spolupracují

...aneb když se                          
               vdává princezna...
V červnu jsme měli tu čest zorganizovat 
svatbu  princezny z historicky slavného 
rodu. Do Prahy se sjely  významné 
osobnosti  z celého  světa.

Svatební víkend začal v pátek 
zkouškou v kostele a rozlučkou 
v typické české “hospodě”.  
Proč nezačít víkend v českém stylu 
s pivem a guláškem, že?

Obřad s více než 250 hosty se konal 
v kostele Sv. Tomáše. Následoval 
koktejl přímo v zahradě kostela 
a v přilehlém Hotelu Augustine, 
kde hostům hrálo smyčcové duo.
Podávaly se výborné kanapky a pravé 
šampaňské teklo proudem. V podvečer 
byl zajištěn odvoz hostů do Troji; 
11 autobusů a loď se vydalo na cestu 
na Trojský Zámek, kde se konal 
další koktejl se živou hudbou 
a podávaly se další kanapky.  

S lavnostn í  večeře se konala 
v nádherném hlavním sále Trojského 
zámku a poté se hosté přemístili 
do konírny na večerní program.  

TOP Svatba sezóny
SOUTĚŽ

V době, kdy měla nevěsta 
procházet svatební uličkou, 

byla stále na pokoji v hotelovém 
županu s vlasovými natáčkami.  

Tipněte si jak dlouho nechala 
nevěsta čekat ženicha a více 

než 250 svatební hostů.

            a) 15 min           c) 45 min
           b) 30 min              d) 60 min

První 3 správně tipující vyhrávají 
2 vstupenky na Svatební Expo.  

Vaše tipy posílejte na 
info@SvatebniExpo.cz.

Máte šanci vyhrát kontaktní místo 
na Svatebním Expu. 

Stačí se od 1.8.- 30.09.2015 
nově zaregistrovat na portál 

MistoNaSvatbu.cz. 

Pro více informací kontaktujte 
Karin Hanzlíkovou na 734 610 459 

nebo info@MistoNaSvatbu.cz

Hrála kapela Melody Boys, DJ a pro 
zábavu byl připraven stánek Fotonaut.
Svatbě přálo počasí, i přesto, že v 
průběhu dne  krátce zapršelo. 
To však náladu nezkazilo, to jen 
nebi ukáply dojetím slzy štěstí.

V neděli byl organizován výlet pro 
všechny svatební hosty na zámek 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou 
kde se konal nedělní brunch.  

Tuto akci zastřešil osmičlenný tým 
PragueWeddings.com
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Den svatebního koordinátora, 
jak se tvoří Svatební Expo, či co 
obnáší svatba v zimě.  
To a mnohem víc najdete v dalších 
číslech naších svatebních zprávách.

A co zajímá vás?

Můžete 
se těšit na...

Po letech zkušeností se svatbami a romantickými pobyty víme, co 
klienti hledají v rámci ubytování. Vybíráme nejzajímavější hotely, pokoje 
a apartmány pro romantický pobyt, zasnoubení, svatební noc nebo líbánky.  

Tyto pokoje na Vás jen tak sami “nevyskočí” z Booking.com nebo z Google.com.  
Už dávno víme, že ten nejatraktivnější pokoj nemusí být ten nejdražší.  

Jako například:

        Věžní apartmán v hotelu  Augustine Prague 
        Knihovní apartmán v hotelu Emblem
        Krásný standarní pokoj s terasou a s výhledem na Prahu v hotelu Embassy 

eBook bude řazen podle historických částí Prahy. Klienti jej jednoduše 
najdou na našich stránkách PragueWeddings.com, RomanticPrague.com 
& PragueHoneymoon.com. Bude pravidelně aktualizován.

Nově připravujeme Wedding 
Accomodation eBook

Máte zájem být součásti našeho eBooku? Kontaktujte
Lenku Kopicovou na 737 429 750 nebo lenka@pragueweddings.com

Napište nám 
info@PragueWeddings.com

Martin, Alžběta, Magda, 
Karin, Katka, Fílip, Lenka a Nika

 Váš Svatební Tým.

SVATEBNÍ ZPRÁVY


