Aniołowie i kobry, czyli bocznymi
drogami Dolnego Śląska oraz 4
opowiadania sudeckie
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-69-2
Cena katalogowa brutto: 60
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Podróżnicze, Przewodniki

Opis
Autorka szczególnie zainteresowana jest "bocznymi drogami" Dolnego Śląska. Uważa, że uznane zabytki są
odpowiednio promowane, ale warto także odwiedzić mniejsze miejscowości. Prowadzi bloga, w którym
opisuje swoje spojrzenie na Dolny Śląsk. Napisała dwie baśnie o górach. Lubi góry i czuje się częścią
górskiej dzikiej przyrody: kamieni, drzew i źródeł. Posiadaczka trzech kotów i psa, przygarnęła je i
podarowała spokojny dom. W wędrówkach towarzyszy jej suczka Fiona, która zdobyła wiele dolnośląskich
szczytów i przejechała z autorką ponad 60 tys. km. Alicja Kaliber urodziła się w Wałbrzychu, w którym
spędziła całe życie. Jest absolwentką uczelni ekonomicznej, ale jej niespełnionym marzeniem było zostać
przewodnikiem sudeckim. Pasjonatka wszystkiego, co dotyczy Dolnego Śląska. Interesuje się pogańskimi
wierzeniami, legendami i miejscami związanymi z tą tematyką, ale także śladami templariuszy i
powojennym osadnictwem. Uważa, że historia to ciągłość ludzkich losów, a pamięć należy się również tym,
którzy w poprzednich wiekach tu mieszkali.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/aniolowie-i-kobry/

W świecie Islamu. Przewodnik dla
turystów.
Najnowszy przewodnik Zbigniewa Mielczarka po
świecie Islamu! [text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-66664-63-0
Cena katalogowa brutto: 49
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Azja, Podróżnicze, Przewodniki

Opis
Daj się zaprosić do świata islamu! Sięgnij po tę książkę, żeby poznać pięć filarów wiary islamskiej,
zweryfikować stereotypy i mity, zrozumieć skomplikowane relacje polityczne i podziały religijne. Zobacz,
jak faktycznie wygląda sytuacja kobiet w społeczeństwach krajów arabskich. Zachwyć się bogatym
światem literatury, muzyki i filmu. Z poradnika dowiesz się więcej nie tylko na temat gastronomii czy
bezpieczeństwa, ale poznasz też podstawowe zasady savoir-vivre. Czy wszędzie można swobodnie robić
zdjęcia? W jaki sposób zachować się przy stole podczas wspólnego posiłku? Jak się ubrać na wycieczkę po
mieście i na zwiedzanie? Czy autostop jest dobrym sposobem na przemieszczanie się? Ruszysz z nami
na tę fascynującą wyprawę? Zbigniew Mielczarek – związany zawodowo ze światem islamu od lat 70.
Doświadczony pilot wycieczek zagranicznych, pasjonat podróży. Autor przewodnika po Iranie
nagrodzonego Nagrodą Magellana za rok 2018. Odwiedził 75 krajów świata, w tym muzułmańskie –
Albanię, Algierię, Azerbejdżan, Egipt, Iran, Indonezję, Jordanię, Kazachstan, Kirgistan, Liban, Libię, Maroko,
Malezję, Senegal, Syrię, Tadżykistan, Tunezję, Turcję i Uzbekistan. Owocem zebranych doświadczeń jest
niniejszy przewodnik. Autor podejmuje próbę opisu podstawowych zasad religii muzułmańskiej,
zestawiając je z najczęstszymi problemami spotykającymi turystów w tej części świata. Nie stara się
wartościować żadnego z systemów religijnych, tłumacząc jedynie przyczyny występujących konfliktów
kulturowych i wskazując sposoby ich unikania. Zapraszamy na stronę autora: ZbigniewMielczarek.sorus.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/w-swiecie-islamu/

Iran. Przewodnik po kraju
ajatollahów. Wyd. III rozszerzone
Zobacz kolejną, najnowszą odsłonę przewodnika tutaj:
[product id="22786"]
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-66024-65-6
Cena katalogowa brutto: 69
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Podróżnicze, Przewodniki

Opis
Książka Iran. Przewodnik po kraju ajatollahów powstała z inspiracji wielokrotnymi podróżami po tym
egzotycznym i pozornie nieprzyjaznym turystom kraju. Autor próbuje stworzyć kompendium wiedzy o
Iranie, rozproszonej w bogatej, lecz trudno dostępnej literaturze w języku polskim.
Książka ma zachęcać do podróży, a jednocześnie w miarę obiektywnie objaśniać historię, kulturę i obyczaje
tego wielkiego kraju. Adresowana jest do coraz liczniejszej grupy turystów odwiedzających Persję za
pośrednictwem biur podróży. Także osoby podróżujące indywidualnie znajdą tu wiele praktycznych
informacji i porad, poczynając od opisów 15 najważniejszych miast, po kuchnię i szczegóły dotyczące
zwiedzanych obiektów.
Autor, nie kryjąc swojej sympatii dla Iranu i Irańczyków, polemizuje z niektórymi obiegowymi opiniami i
oficjalną propagandą.
Zobacz kolejną, najnowszą odsłonę przewodnika tutaj: [product id="22786"]
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/iran-przewodnik-po-kraju-ajatollahow-wyd-iii-rozszerzone/

Iran Nowoczesnych Ajatollahów
Wyd. II Poszerzone
[br] Iran nowoczesnych ajatollahów stanowi zaproszenie do
egzotycznego kraju i jest adresowany zarówno do
uczestników wycieczek organizowanych przez biura podróży,
jak i turystów indywidualnych. Książka zdobyła Nagrodę
Magellana w konkursie „Najlepsze publikacje
turystyczne” - nagroda główna w kategorii
„przewodnik tekstowy” !!! III wydanie "Iranu..." już w
sprzedaży! [br]
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-65419-71-2
Cena katalogowa brutto: 49.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Podróżnicze, Przewodniki

Opis

Drugie, znacznie poszerzone wydanie bestsellerowego przewodnika po Iranie.
Iran nowoczesnych ajatollahów stanowi zaproszenie do egzotycznego kraju i jest adresowany zarówno do
uczestników wycieczek organizowanych przez biura podró?y, jak i turystów indywidualnych. Dok?adnie
opisuje najwa?niejsze i najciekawsze miejsca.
Odpowiada na pytania:
Jak dobrze zorganizowa? pobyt w Iranie?
Jak obni?y? koszty takiego wyjazdu?
Jak zmniejszy? ryzyko zagro?e? wyst?puj?cych w podró?y?
Ksi??ka ??czy cechy przewodnika i poradnika, ale nie ogranicza si? do elementów praktycznych. Autor w
ciekawy sposób porusza histori? Iranu, jego kultur? i obyczajowo??. Dzi?ki skrupulatnie sporz?dzonej li?cie
czytelnik dowie si?, co koniecznie kupi?, gdzie i za ile. Rozdzia? po?wi?cony kuchni uka?e bogactwo ira?skich
smaków, a w s?owniczku mo?na znale?? najbardziej przydatne s?owa i zwroty, które znacznie u?atwi?
komunikacj? w kraju nowoczesnych ajatollahów.
Przede wszystkim pozycja ta ods?ania wspó?czesno?? Ira?czyków. Jak pisze sam autor:

Eksperyment ira?ski wci?? trwa i w wiek dojrza?y wkroczy?o pokolenie, które urodzi?o si? ju? w Republice
Islamskiej. Spo?ecze?stwo jest m?ode i ma?o kto pami?ta zarówno Szachinszacha, jak i ojca rewolucji, Imama
Chomeiniego. Ira?czycy jednak wci?? pozostaj? wierni jego s?owom […]. Owszem, pij? col?, islamsk? czy
licencyjn?, jedz? pizz? i spaghetti, ?eluj? w?osy i maluj? paznokcie. Jednak ci m?odzi ludzie zachowuj?
g??bok? wiar? i dum? narodow? ze swojego kraju.
Zbigniew Mielczarek – do?wiadczony pilot wycieczek zagranicznych, pasjonat podró?y. Zainteresowany
?wiatem islamu, odwiedzi? 67 krajów ?wiata, w tym Libi?, Algieri?, Senegal, Syri?, Jordani?, Maroko i ostatnio
szyicki Iran.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/iran-nowoczesnych-ajatollahow-wyd-ii-poszerzone/

Iran Wydanie III
Ostatnia sztuka! Autor Szczepan Lemańczyk omawia
krótko wybrane zabytki Iranu i warte odwiedzenia miasta
oraz regiony. Ten praktyczny przewodnik kierowany jest
szczególnie do osób, które za niewielkie pieniądze chciałyby
samodzielnie poznać ten fascynujący kraj. Jest to bardzo
popularna pozycja wśród naszych przewodników.
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-63768-86-7
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Podróżnicze, Przewodniki

Opis
Iran Wydanie III to pierwszy w języku polskim przewodnik po tym państwie. Czytelnicy, a być może także
potencjalni podróżnicy, znajdą w nim wiele praktycznych informacji dotyczących:

historii
kultury
obyczajów
języka
przepisów celnych
transportu
cen
miejscowej kuchni
tanich noclegów
Szczepan Lemańczyk, absolwent iranistyki i polonistyki uniwersytetu w Uppsali
(Szwecja). Wcześniej studiował iranistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się
historią oraz językami Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Dotychczas opublikował kilka
artykułów naukowych związanych z tą tematyką. Jego pasją są podróże. W ciągu
ostatnich siedmiu lat odbył kilkanaście podróży po Europie, Azji oraz Afryce, w czasie
których odwiedził prawie 40 państw. Obecnie mieszka w północnej Anglii. Studiuje język i
kulturę irańskich oraz pakistańskich Beludżów. Redaguje stronę internetową poświęconą

językom irańskim www.iranica.waw.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/iran-wydanie-iii/

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

SZTUKA TANIEGO PODRÓŻOWANIA.
Poradnik nałogowego turysty
Autor: Remigiusz Mielcarek [box]RECENZJE: Portal
Księgarski[/box]
Identyfikator: ISBN: 83-89949-20-2
Cena katalogowa brutto: 29.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Kompleksowy poradnik dla każdego (niezależnie od wieku), kto marzy o podróżowaniu do innych krajów –
bliskich i dalekich – w celu poznania ich mieszkańców, kultury, zabytków i historii. Większość osób
rezygnuje z realizacji takich marzeń, ponieważ brak im wiary, że można podróżować i zwiedzać świat za
niewielkie pieniądze, oraz nie wiedzą, jak to zrobić. Ten niezwykły poradnik napisał autor, który
umiejętność taniego podróżowania opanował do perfekcji. W książce szczegółowo zdradza swoje
tajemnice, co sprawi, że uznasz, iż również Ciebie stać na podróżowanie. Pierwszym krokiem do
samodzielnego podróżowania może być odbycie z pomocą tej książki podróży dookoła świata w
wyobraźni.Każdy turysta znajdzie tu nieocenione rady: jakie cechy powinien mieć turysta dokąd wybrać się
najtaniej, a gdzie tylko z biurem podróży jak zaplanować i kiedy rozpocząć przygotowania do podróży jak
podróżować (transport, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu) bez wielkich wyrzeczeń i racjonalnie wydawać
pieniądze jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i chronić zdrowie jakie zabrać środki płatnicze i jak je
przewozić, żeby nie dać się okraść co zabrać w podróż i jak robić zakupy w innych krajach jak i gdzie
załatwiać wizy co zrobić, gdy podczas podróży zabraknie pieniędzy. R. Mielcarek przekonuje, że:
luksus nie zapewnia dobrego poznania zwiedzanego kraju, a skąpstwo powoduje zwiększenie kosztów
nie trzeba znać wszystkich języków świata, żeby swobodnie podróżować
niestraszne są góry, dżungla, pustynia i spotkania z dzikimi zwierzętami.
Autor przytacza mnóstwo przykładów ze swojego bogatego doświadczenia z podróżowania po wszystkich
kontynentach oraz egzotycznych archipelagach. Jego porady pomogą turyście przewidzieć różne

niespodzianki, zmniejszyć ryzyko oraz uniknąć zbędnych wydatków.[hr] Relacje z wybranych podróży
Remigiusza Mielcarka można znaleźć pod adresem internetowym www.szlaki.pl. Zapraszamy też na bloga
Szlaki.blog.onet.pl.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/sztuka-taniego-podrozowania-poradnik-nalogowego-turysty/

PRACA NA STATKACH
PASAŻERSKICH
Autor: Arek Przytuła Wszystko z zakresu gastronomii i
hotelarstwa oraz o sposobach poszukiwania pracy na na
statkach pasażerskich.
Identyfikator: ISBN 83-89949-15-6
Cena katalogowa brutto: 29
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Szczery i wyczerpujący opis, na czym polega praca i życie załogi na statku pasażerskim i poza nim.
Omówienie szczegółowe czynności z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Podpowiedzi, jak zdobyć tę pracę i
jak zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej. [box]RECENZJE: The Maritime Worker[/box] Poradnik
przedstawia:
możliwości pracy i aktualne przepisy prawne
pracę na statku w części hotelowo-restauracyjnej
zarobki i warunki socjalne załogi
adresy firm żeglugowych i agencji zatrudnienia
wzór CV i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
przygotowanie do wyjazdu
słowniczek angielskich terminów związanych z pracą na statku
Autor dzieli się w książce swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy na statkach pasażerskich obcych
bander. Napisał ją dla młodych ludzi (kobiet i mężczyzn), którzy marzą o morskiej przygodzie i pracy, dzięki
której dobrze zarobią, zwiedzą świat oraz zdobędą życiowe doświadczenie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/praca-na-statkach-pasazerskich/

MIKROKRAJE EUROPY
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria Przewodniki obieżyświata
Identyfikator: ISBN: 83-89949-02-4
Cena katalogowa brutto: 30
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Autor zabiera nas w fascynującą podróż po najmniejszych krajach Europy, z istnienia których często nawet
nie zdajemy sobie sprawy. A przecież aż 1/3 krajów kontynentu to państewka o tak małej powierzchni i tak
niewielkiej liczbie mieszkańców, że można je z powodzeniem nazwać mikrokrajami! Książka zawiera opis
17 mikrokrajów – znajdziemy tu informacje ogólne, historię danego kraju, jego system polityczny, a także
atrakcje turystyczne – zabytki i wspaniałości przyrody. Przewodnik zawiera wiele porad przydatnych
polskim turystom. Z książki dowiemy się np., że księciem Andory jest prezydent Francji, poznamy kilka
bardzo niezależnych od Wielkiej Brytanii mikrokrajów na Wyspach Normandzkich, z których jeden – Sark –
jest jedynym krajem w Europie, gdzie panuje (zapisany w konstytucji!) feudalizm, a prawo zezwala mężom
bić żony. Odwiedzamy również raje podatkowe, takie jak: Wyspa Man, wspomniane kraje Wysp
Normandzkich, Księstwo Seborga czy włoska enklawa na terenie Szwajcarii – Campione d’Italia. Poznamy
też tajemnice teokratycznego państewka, Republiki Mnichów Athos – jedynego kraju świata zamieszkanego
tylko przez mężczyzn, do którego nie mają wstępu kobiety. W innym rozdziale dowiemy się o istnieniu
Naddniestrza – jedynego prawdziwie komunistycznego państwa w Europie, które uważa się za ostatni
bastion Związku Radzieckiego. Książkę uzupełniają mapki, reprodukcje flag i znaczków pocztowych oraz
kolorowe fotografie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/mikrokraje-europy/

DŻAKARTA
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata
Identyfikator: ISBN 83-87133-21-3
Cena katalogowa brutto: 15
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Podróż do dalekich krain to wyzwanie, jakiemu łatwiej podołać z zaufanym towarzyszem - autor tej
książeczki wielokrotnie odwiedzał Indonezję, dlatego rady, zalecenia i przestrogi w niej zawarte pozwolą
bezpiecznie i inteligentnie oraz - co najważniejsze - możliwie tanio zwiedzić Daleki Wschód, poznając jego
klimat i osobliwości, czego często nie gwarantują drogie wycieczki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/dzakarta/

SINGAPUR
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata.
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Dlaczego warto odwiedzić słynnego azjatyckiego „tygrysa” ekonomicznego? Ponieważ właśnie w „Mieście
Lwa” przekonamy się, jak doskonale przeszłość może obcować z… przyszłością - np. wspaniałe zabytki z
ultranowoczesną architekturą. Autor po raz kolejny dowodzi, że podróż do egzotycznych krain nie musi być
koszmarnie droga ani niebezpieczna. Singapur przyciąga swoją ofertą wolnocłowych zakupów wielkie
rzesze turystów (rocznie 6 mln). Poza tym w tym niewielkim państwie panuje ład i niemal absolutny
porządek, administracja nie jest skorumpowana idziała bardzo sprawnie, a obywatele nie muszą się bać
oswoje bezpieczeństwo W przewodniku znajdziemy informacje o kulturze i religii tego kraju, o zabytkach i
obiektach, które warto zobaczyć (także propozycje tras do zwiedzania). Dowiemy się również, gdzie można
przenocować, coś zjeść (jakie są tradycyjne potrawy i napoje), gdzie najlepiej robić zakupy, jak poruszać
się po kraju oraz co ile kosztuje. Wydanie II, poprawione, uzupełnione, uaktualnione.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/singapur/

BANGKOK
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata.
Identyfikator: ISBN 83-87133-18-3 II
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Bangkok to nie tylko miast uciech cielesnych, ale i zapierających dech w piersiach cudów natury i sztuki.
Wrzuć tę książeczkę do plecaka i ruszaj poznać życie dzienne i nocne perły Dalekiego Wschodu. Mapy,
kolorowe zdjęcia i rada doświadczonego podróżnika pozwolą Ci tanio i bezpiecznie przeżyć przygodę życia!

Wydanie II, uaktualnione.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/bangkok/

KAPSZTAD
Autor: Remigiusz Mielcarek Seria: Przewodniki obieżyświata.
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 24
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Porady i przestrogi doświadczonego globtrotera, propozycje tras do zwiedzania, użyteczne adresy i
telefony, atrakcje (dzienne i… nocne), krótka historia i opis współczesnego dnia jednego z najpiękniejszych,
położonego między górami a morzem miasta.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kapsztad/

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

SZLAKI DLA OBIEŻYŚWIATÓW
Autor: Remigiusz Mielcarek
Identyfikator: ISBN 83-87133-34-5
Cena katalogowa brutto: 21
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Przewodniki

Opis
Podróżować każdy może – zwłaszcza, kiedy ma w plecaku tę książkę, będącą zbiorem przebytych i
sprawdzonych przez autora kilkuset tras turystycznych prowadzących przez najbardziej ekscytujące
miejsca Starego Świata. Szczegółowe mapy, warunki wizowe, dokładne ceny, rady i przestrogi, a także
anegdoty i zabawne przygody autora. Niezastąpiona pozycja dla samodzielnego, chcącego poznać
prawdziwe oblicze odwiedzanych miejsc podróżnika!
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/szlaki-dla-obiezyswiatow/

