Uruchomiliśmy nowy portal - mazury24.eu!
data aktualizacji: 2019.07.12

Kilkanaście miesięcy pracowaliśmy nad pewnym projektem, który wreszcie ujrzał światło
dzienne. Mazury24.eu - tak nazywa się nowy portal internetowy, w którym znajdziecie
dosłownie wszystkie informacje na temat jednego z najpiękniejszych regionów w Polsce.
Pomysł stworzenia nowego portalu informacyjnego poświęconego Mazurom powstał już kilka lat
temu. Chcieliśmy stworzyć nie tylko bazę portów i miejscówek, ale przede wszystkim oddać
niezwykły klimat tego miejsca. W tym celu wykonaliśmy kilkanaście tysięcy zdjęć (zarówno tych z
dołu jak i lotniczych, z drona) ponad 50 jezior na całych Mazurach (i 16-tu wysp „gratis”).
Dziś Mazury24.eu są dopiero na początku swojej drogi, ale już teraz portal może pochwalić się
dużą liczbą przeróżnych materiałów. Na portal składa się:
dokładne opisy wraz ze zdjęciami około 170 portów i miejscówek (168 + 2 dodamy w ciągu
tygodnia - się nam przegapiło)
system kamer on-line (aktualnie 36 - 2-3 zostaną poprawione w najbliższych dniach)
https://mazury24.eu/mazury-kamery-live/jezioro-kisajno-port-sailor,471
opisy ponad 100 atrakcji turystycznych wraz ze zdjęciami, godzinami otwarcia, cenami
opisy prawie 100 miejscowości wraz ze zdjęciami
kalendarz wydarzeń (kompas imprez) - około 400 wydarzeń na całych Mazurach kierowanych
do turystów i nie tylko
zdjęcia wraz z opisami prawie 50 jezior na Mazurach (dodatkowo 16 wysp)

dokładne opisy 5 głównych szlaków żeglownych (będziemy tworzyć kilka własnych propozycji)
opisy i zdjęcia 11 szlaków kajakowych
propozycję rejsów wycieczkowych wszystkich znanych nam firm
kilkadziesiąt poradników - bądź świadomy i bezpieczny :)
moduł pogodowy dla jezior, miejscowości i portów
aktualności - wiedz co dzieje się na Mazurach
gastronomiczna mapa mazur (obecnie aktualizowana)
miejsca noclegowe i wypoczynkowe (obecnie aktualizowane)
moduł alertów żeglarskich - tylko od Was zależy na ile to będzie wiarygodne i pomocne
galerię zdjęć - ponad 12 tys. zdjęć w super jakości
https://mazury24.eu/galerie
dział ogłoszeń tylko mazurskich - zapraszamy do dodawania swoich ofert
profil na FB (ponad 20K fanów) gdzie toczą się mniej lub bardziej oficjalne rozmowy
bazę szant żeglarskich (niektóre z chwytami na gitarę i załączonym wideo)
kilkanaście mnie istotnych rzeczy, które w określonych sytuacjach mogą okazać się bardzo
pomocne...
Zapraszamy do cyklicznego odwiedzania portalu i polubienia oficjalnego profilu na Facebooku
(ponad 20 tys. fanów).
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