Izery. Moja rowerowa przestrzeń
Identyfikator: 330-1-2- ISBN 978-83-65419-63-7
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Europa, Podróżnicze

Opis
Świetna, bogato ilustrowana książka podróżnicza "Izery. Moja rowerowa przestrzeń" to opowieść o pięknie
zwyczajnych, często niepozornych miejsc, zachwycające detale, ale też ludzie pełni pasji, których Autorka
spotykała na swym szlaku.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/izery-moja-rowerowa-przestrzen/

Monako
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-76-9
Cena katalogowa brutto: 22
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Europa, Przewodniki

Opis
Autor przekonuje, że Księstwo Monako to nie tylko enklawa bogaczy i miłośników hazardu, ale również
interesujący cel wycieczki dla miłośników zabytków, pięknych ogrodów i malowniczych widoków, gdzie
starożytność miesza się z nowoczesnością. Przewodnik zawiera wszelkie niezbędne informacje dla turystów
chcących odwiedzić najmniejszy kraj świata będący pełnoprawnym członkiem ONZ.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/monako/

SAN MARINO
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata.
Identyfikator: ISBN 83-87133-69-8
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Europa, Przewodniki

Opis
Być we Włoszech i nie widzieć Najjaśniejszej Republiki San Marino? Od włoskiego, leżącego nad
Adriatykiem, Rimini oddziela je odległość zaledwie 24 km. Miliony turystów rocznie spędza przynajmniej
jeden dzień w tym najbardziej "turystycznym" (w stosunku do liczby ludności) kraju Europy - jednym z
piętnastu europejskich miniaturowych państw (61 km powierzchni). 1700 lat historii jako republiki (od
czasów cesarstwa rzymskiego), piękne górskie krajobrazy i liczne zabytki stanowią o atrakcyjności San
Marino. Suwerenny, neutralny kraj należy od 1992 roku do ONZ oraz do licznych światowych organizacji
międzynarodowych. Stosunki dyplomatyczne i konsularne utrzymuje z ponad 70 państwami. Waluta - lir
włoski. Graniczy ze wszystkich stron tylko z Włochami (relikt dawnego rozdrobnienia politycznego Włoch).
Autor pokazując specyfikę tego kraju zaskakuje skojarzeniami (rozdziały: Zanim pojedziesz do
Najjaśniejszej Republiki, Dziwoląg w sercu Europy, Warto wiedzieć - pogoda, przepisy, religia, poczta,
zdrowie), dzięki czemu łatwo zapamiętać informacje podawane w przewodniku i łatwo zaplanować
marszrutę zwiedzania (To trzeba zobaczyć. A może wycieczka za miasto), odpoczynku (Pora na nocleg. Jak
się poruszać, Co zjeść ), a także zakupów (Kupić - nie kupić?) i rozrywki (Zaszaleć w San Marino).
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/san-marino/

WATYKAN
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata.
Identyfikator: ISBN 83-87133-79-5
Cena katalogowa brutto: 20
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Europa

Opis
Stolica Kościoła katolickiego i siedziba papieża, małe mocarstwo, skarbiec najwspanialszych dzieł
malarstwa, rzeźby czy architektury – oto Watykan. Właśnie dlatego Stolica Apostolska przyciąga corocznie
niezliczone rzesze pielgrzymów i turystów. Ten bogato ilustrowany praktyczny przewodnik jest cenną
pomocą w zwiedzaniu zabytków Watykanu (m.in. placu św. Piotra, Bazyliki św. Piotra, Muzeów
Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej, Ogrodów Watykańskich, Bazyliki Santa Maria Maggiore, Lateranu,
Bazyliki św. Pawła za Murami), zawiera wiele informacji z jego historii, ciekawostek, praktycznych
wskazówek (np. dotyczących etykiety, poczty i telekomunikacji, jak poruszać się po Rzymie, co zjeść),
indeks papieży, adresy domów pielgrzyma, schronisk i pensjonatów, przydatne telefony. Autor proponuje
również wycieczkę do Castel Gandolfo letniej rezydencji papieży. Jeden rozdział poświęcony jest
najmniejszemu państwu na świecie, również znajdującemu się w Rzymie Państwu Suwerennego
Wojskowego Zakonu Maltańskiego.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/watykan/

