
פסח מהאגדות
בפראג הקסומה

טל: 02-666-5555

מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש



לא דומה לזה!
אף חופשה אחרת



מרגליות תיירות ונופש
מזמינים אתכם ליהנות
מחופשת פסח יוקרתית

ברמה עולמית 
במלון קינג דיויד פראג

...

י"ח-כ"ג ניסן
5 לילות
23-28.4.19 

י"ג-י"ח ניסןי"ג-כ"ג ניסן
5 לילות10 לילות
18-28.4.19 18-23.4.19 

Deluxe

אואו



רק כאן, יש נוף כזה
VIEW

עם הנוף הציורי של הטבע הנשקף מהחלון,
 בשילוב המבנים הארכיטקטוניים המרשימים, 

בעלי משמעות היסטורית ארוכת שנים, נחשבת פראג 
לאחת הערים היפות והמתויירות ביותר באירופה.



Ambience
רק כאן, יש אווירה כזו

מלון 'קינג דיויד',
הינו מלון בוטיק יפהפה, הממוקם במרחק הליכה

מכל האטרקציות התיירותיות המרכזיות, מרכזי הקניות,
רובע העסקים הראשי של פראג והרובע היהודי.



ROOMS
רק כאן, יש נוחות כזו

כל חדרי האירוח מרווחים, 
מרוהטים בסגנון אלגנטי וכוללים

בידוד אקוסטי ומיזוג אוויר. חדרי הרחצה כוללים
אמבטיה או מקלחת, מוצרי טיפוח ועוד...



חדרי סוויטה



חדרי דלוקס



חדרי סטנדרט



SPA
רק כאן, יש ספא כזה

מרכז הספא המפואר של המלון
מציע מגוון אפשרויות פינוק להנאתכם.

המרכז פועל בשעות נפרדות לגברים ולנשים

מרכז הספא המפואר
מאובזר בבריכה חיצונית ופנימית,

מעיינות חמים / מעיינות מינרליים, אמבט בוץ,
סאונה, אמבט ספא וחדר אדים.



כאן תוכלו ליהנות מבריכה קסומה 
באווירה שקטה וייחודית, 

מאמבט עיסוי או חדר אדים. 



TREATMENT ROOMS
רק כאן, יש פינוק כזה

בחדרי הטיפול של מרכז הספא תיהנו
ממגוון רחב של טיפולי עיסוי ובריאות



חדר הכושר במלון 
 מאובזר במיטב המיכשור 

המקצועי, החדשני והמתקדם ביותר

GYM
רק כאן, יש ציוד כזה



בחדר האוכל הבוטיקי 
תהנו מאווירה משפחתית ונעימה

ותצברו חוויות עם טעם שלא תרצו לשכוח אף פעם

DINING ROOM
רק כאן, יש טעם כזה



CULINARY
רק כאן, יש שפע כזה

בליל הסדר ולכל אורך החג,
תהנו מסעודות חג עשירות ומשובחות,

עם שפע קולינארי במגוון טעמים סגנונות



כל הארוחות בכשרות למהדרין
של הרב אליהו רוטנברג שליט"א

= לא שרויה =



Jewry
רק כאן, אווירה תורנית כזו 

המלון פועל במשך כל השנה
במתכונת כשרה בלבד

ומכיל בית כנסת ומקווה לרווחת האורחים



האתרים המתויירים
בפראג וסביבתה

לאורך ימי חול המועד,
תוכלו לתצפת על העיר מגשר קארל,

לשמוע את האורלוגין המפורסם מצלצל,
לבקר בבית הקברות היהודי או בכל אחד מהאתרים הכי

מוכרים ופופולריים שכל ביקור בפראג לא יהיה שלם בלעדיהם



מרגליות
mtravel.co.ilתיירות ונופש

בואו ליהנות ולחוות

02-6665555
w w w . m t r a v e l . c o . i l

נשמח לעמוד בקשר :(

פסח מהאגדות בפראג


