Könyvajánló

Színvonalas kötetek jelentek meg városunkról, mely jól forgatható akár utazás előtt
kedvcsinálóként vagy utazás után felidézve az emlékeket.

Dunakanyar útikönyv
2010 augusztusában mutatták be a Well-Press kiadó gondozásában a Vendégváró sorozat 14.
köteteként a hiánypótló Dunakanyar útikönyvet. Az útikalauz beszámol a Dunakanyar épített
örökségéről, természeti értékeiről, nagy rendezvényeiről, kiemelten foglalkozik a legkedveltebb
úti célokkal:
Esztergom, Visegrád,
Szentendre
mellett Váccal és
környékével is. Az érdekes anekdoták, olvasmányos leírások, igényes grafika és a sok színes
kép csalogatóan hat az olvasóra.

A 240 oldal terjedelmű könyvben Vácról 26 oldalon ír a szerző, Ifju György. A látnivalók
bemutatása mellett a szerző különös hangsúlyt fektet a különböző érdeklődési körrel érkező
turisták részére. Így a városlátogatók, a kisgyermekkel érkezők, sportolni vágyók is kedvük
szerint kirándulhatnak ezen a csodálatos tájon.Az útikönyv különlegessége, hogy a nyomtatott
formán kívül, a kötet e-könyv változatban is megjelent, így első e-útikönyv a magyar piacon.

A könyv természetesen irodánkban is megvásárolható 3200Ft-ért.

Mindazoknak ajánljuk a könyvet, akik szeretnének jókat kirándulni, érdekességekről olvasni és
személyesen ellátogatni ezekre a helyszínekre.

"Vác a Dunakanyar szíve" - Történelmi városkalauz helybelieknek
és világcsavargóknak
Vác Város Önkormányzata kiadásában megjelent a Vác, a Dunakanyar szíve - történelmi
városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak című kiadvány.
A 336 oldalas, közel 1300 fényképet és illusztrációt tartalmazó színes, külön magyar és angol
nyelven is megjelenő kötet népszerűsítő formában ismerteti Vác történetét, egy városnéző séta
keretében bemutatja Vác nevezetességeit, majd egy külön fejezetben tárgyalja a környező
települések történetét, látnivalóit és programkínálatát.
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A kötet gyakorlati útmutató részében megtalálhatók a fent említett településeken levő utazási
irodák, közlekedési vállalkozások, szálláshelyek, konferencia-helyszínek, éttermek, cukrászdák,
turisztikai lehetőségek, helytörténeti kiállítóhelyek, szabadidős és sportlehetőségek
címjegyzéke. A kötetet tárgy- és névmutató zárja le.

A könyv ára: 4500 Ft, angol nyelven: 4900 Ft

Szeretettel vár Vác

Megjelent a nagysikerű "Szeretettel vár Vác" könyv második, bővített kiadása a Foto Europa
Könyvkiadó gondozásában. A várost bemutató kiadvány fotói nemcsak a turisták számára
csalogatóak, de a helybelieknek is nyújtanak újdonságot. Szabó Virág fotói mellett 9 nyelven
ismertető szöveget is talál az olvasó.
A könyv ára: 2200 Ft
A könyvek irodánkban megvásárolhatók!
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