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2. díl



D. Procházka

OBRAZY Z CEST 
– Pobřeží a letoviska jihovýchodní Evropy
Čtení pro potěšení , na cestu a volný čas

Kniha o zajímavých evropských přímořských letoviscích plná krásných barevných 
fotografií, doplněná o tipy na výlety a zajímavá místa. Ke každému místu se váže 
jedna, snad humorná, povídka.



Autorský záměr : 

- Obrazový a cestovatelský průvodce pojednávající o cca 7    
zajímavých destinacích 

- Základní geografický popis s mapkou je doplněn o popis hlavních 
a nejzajímavějších míst 

- Každá kapitola obsahuje 10 stran, z toho cca 6-7 představuje 
detailnější popis turistických cílů a zajímavostí

- Každá kapitola je zakončena autorovou příhodou, která 
humorně a realisticky popisuje skutečné příběhy

- Kniha je doplněna v popisné části zpracovanou orientační mapkou  
povídky humornými kresbičkami

- V knize jsou pouze autorovy fotografie, pořízené digitální technikou 

- Zvláštní příloha kulinářské recepty a doporučené speciality



- Formátu 168 x 230 mm 
- Počet stran 100
- Provedení: obálka 

lepená vazba 
- Možnost umístění partnerské firmy
- Náklad 1000 ks
- Vydavatel : Litera
- Termín II. pol. 2012



Benátská laguna  - Historický skvost sev. Itálie  s ostrovy Murano a Burano
Povídka: „Seniorklub na kolech“ a neb zážitek z jednoho autobusového výletu

Terstský záliv - Putování Terstským zálivem .Z Grada přes hrad  Duino a zámek 
Castello Miramare do přístavu Terst

Povídka: „ Za nejblížším mořem“ a neb jak si vyléčit depku

Slovinské pobřeží - Nejkratší  pobřeží sev. Jadranu a města Koper, Izola, Piran a Portorož
Povídka:  „Na tržišti v Koperu“ o tom jak nás při návštěvě trhu  smetla loď

Zadar a sev. Dalmácie - Známé chorvatské historické město s krásným okolím + Ugljan
Povídka:  „Na folkloru v Biogradu“  - o jednom setkání na folkloristickém festivalu“



Varna – a bulharské pobřeží -Centrum severobulharského pobřeží, 
od  mysu Kaliakra po  Nessebar

Povídka: „Z Varny do Varny“ – pátrání po krásách bulh. pobřeží a kuchyně   

Parga a Epirus – Jedno znejkrásnějších řeckých měst a jeho okolí. Putování za řekou 
Acheron do Joaniny, od  Igoumenitsy podél pobřeží, vzhůru na Paxos

Povídka:  „Anipandros a záblesk Iridia“ - o  výpravě za poznáním hvězd 

Alanya a turecká riviéra – jedno z největších tureckých letovisek, Kleopatřina pláž,   
pevnost a okolí 

Povídka:  „Zachráněný  utopenec“ o tom, co se stalo na lodním výletě



Ing. D. Procházka 
Propag servis Brno, s.r.o.
www.propag-servis.cz
www.obrazyzcest.cz
mobil: +420 602 756 168

http://www.propag.servis.cz/�
http://www.propag-servis.cz/�
http://www.obrazyzcest.cz/�
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