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cestovní příběhy
Nic Jordan • CESTA PRYČ
Po jednom bolestném rozchodu se Nic rozhodne zanechat za sebou vyjeté koleje
každodenního života, a vydat se tak napospas osamělosti. Vyráží na radikální cestu:
jede stopem z Londýna až do Austrálie. Cestou se dostává do prekérních situací
a musí se vyrovnávat se svými velkými úzkostmi. Ale setkává se také s mnoha cizími
lidmi, kteří jí tolik dávají. Působivě a s humorem vypravuje o svém tuláckém životě
na cestách, o velké síle náhody a o svém pozdním poznání: chce-li člověk skutečně
porozumět cestě, musí se vrátit na místo, kde všechno začalo…

Markus Maria Weber • COFFEE TO GO V TOGU

8 595133 203432

Jednoho dne hodí špičkový poradce v podnikání Markus Maria Weber svou zajištěnou existenci přes palubu a vrhne se po hlavě do dobrodružství. Nasedne na kolo
a vyrazí na cestu – přes 26 zemí, až do afrického Toga. Jeho cesta vede po odlehlých
východoevropských vesnicích a přes nesjízdné písčité cesty až do západní Afriky. Jede
stopem přes Saharu, na kole po nepřístupném guinejském deštném lese. V Libérii
podloudně proniká přes uzavřené hraniční přechody. A to všechno jen proto, aby si
odpověděl na dvě otázky: Kdo jsem? A pak: Existuje vlastně coffee to go v Togu?

8 595133 203333

Margot Flügel-Anhalt • PŘES HRANICE
Volnost nezná slovo věk, sólo cestování místo posedávání v kavárnách. V 64 letech
nasedá Margot Flügel-Anhalt poprvé ve svém životě na motorku a odváží se vydat
na velkou, dobrodružnou cestu. Ze své malé vesnice v severním Hesensku vyráží do
cíle svých snů, na Pamírskou dálnici ve Střední Asii.
Na cestě stráví 117 dní a ujede přitom 18 064 kilometrů, 18 zeměmi, silou 17 koní.
Technické poruchy, těžké pády, totální vyčerpání – velikostí výzev roste také vstřícnost
lidí, které na cestě potkává, díky nimž je její cesta nakonec nezapomenutelná.

9 783770 166978
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cestovní příběhy
Nick Martin • CO SE DO ŽIVOTOPISU NEVEŠLO
Nick ve svých třiadvaceti letech vymění stálý příjem a služební vůz za jednosměrnou
letenku do Mexika. A hned se vrhá do dobrodružství. At‘ už tancuje shuhplattler v Las
Vegas, nebo dělá plavčíka na katamaránu. Z jednoho roku se stane šest let a celou tu
dobu se ocitá v extrémních situacích. Jenže mezi vyčerpávajícími expedicemi divočinou
a společenským zaměstnáním u protinožců si Nick také najde čas na přátelství, lidskou
blízkost a povznášející momenty cestování. A pokaždé znovu projevuje pokoru a neotřesitelnou víru ve své poselství: konečně dělat to, co doopravdy milujeme.

Reinhold Messner • GOBI poušť v mé duši

bestseller

8 595133 203326

GOBI je pokus Reinholda Messnera poznat svět a porozumět mu – je to výsostně
osobní kniha. Horolezecká legenda se v 60 letech odvážila k poslední velké extrémní
expedici na hraně mezi životem a smrtí. Vede ho dávný sen, pokusit se přejít napříč
poušť Gobi, a to vlastními silami: sám, odkázán plně sám na sebe a bez sebemenší
logistické podpory. Na své pouti dlouhé 2000 kilometrů přes Západní Gobi a pohoří
Altaj zažije nebývalou hraniční zkušenost, fyzicky i psychicky. Je to akt sebeurčení
a s nejistým výsledkem.

Waltraud Hable • MOJE RANDE SE SVĚTEM
9 783770 166985

Paul Archer & Johno Ellison
TŘI KAMARÁDI, JEDEN TAXÍK,
ŽÁDNÝ PLÁN...

Co se stane, když žena, která má
čtyřicítku skoro za sebou, praští se
starým životem, schrastí všechny
úspory a vydá se sama na jedenáctiměsíční cestu kolem světa
– s kufrem na kolečkách
s nadváhou a spoustou přibalených pochybností? Vnitřní organizátor napřed ztratí nervy a uklidní
se teprve tehdy, až člověk dokáže
přežít v jednom pokoji se třemi
vypasenými pavouky a bez svého
oblíbeného tělového mléka.

Tři kamarádi dostali
jednou večer v pubu
naprosto šílený nápad:
Paul, Johno a Leigh si
poté koupili přes eBay
starý kultovní londýnský
taxík a vyrazili na cestu
9 787701 670053
kolem světa. Jejich
neurčitý cíl představovala Austrálie, kam se vydali po co největších oklikách, protože přesně to by udělal
každý taxikář dbalý své cti. Bez plánu a s minimálním rozpočtem ujeli 70 000
kilometrů.Zažili přitom plno bizarních, dobrodružných a nebezpečných setkání.
9 783770 166992
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cestovní průvodce Travel Guide
• Exkluzivní fotografie
• Aktuální témata regionu zpracovaná formou krátkých reportáží
a přiblížení souvislostí.
• Nápady, jak si navštívená místa
užít ještě lépe.
• Mnoho tipů autora na zajímavé
aktivity.
• Návrhy pamětihodností, které se
vyplatí navštívit.
• Přehledové mapy, cestovní mapy
nebo plánky míst s odkazy.

9 783829 759533

9 783829 759540

9 783829 759571

9 783829 759557

9 783829 759588

9 783829 759595

9 783829 759526

9 783829 759564
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cestovní průvodce Marco Polo na spirále
Nová řada pro ty, kteří…
• nemají moc času na přípravu cesty
• chtějí vidět nejdůležitější destinace
• rádi se inspirují prověřenými tipy
• kladou důraz na praktičnost
• vyžadují přesnou kartografii
a kvalitní fotografie
...s praktickou spirálovou vazbou
a vyjímatelnou mapou

9 783829 756150

9 783829 756167

9 783829 756174

9 783829 757140

9 783829 756181

9 783829 756198

9 783829 756259

9 783829 756204

9 783829 756211

9 783829 756228

9 783829 757126

9 783829 757119

9 783829 756235

9 783829 756266

9 783829 756242

9 783829 757133

9 783829 756273

9 783829 756280
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cestovní průvodce Marco Polo
Od katedrály v Kolíně nad Rýnem po park v Bad Muskau na polské hranici, od Labské
filharmonie v Hamburku k bavorským královským zámkům - více než 200 vrcholných
míst probouzí chuť na fantastický nový pohled na krásy Německa a tvoří rámec pro
1000 atraktivních turistických cílů. Věci známé i překvapivé, renomované i tajné tipy,
to vše doprovázejí tematické speciály: od zázračného světa wattových moří po mnichovskou kulturu
pivních zahrad.
1000× Německo
- pro objevitele,
kulturní nadšence
a celé rodiny.

9 783829 755993

... s podrobnou mapou nebo městským plánem
•
•
•
•
•

Trendy
Fakta, lidé, novinky
Pamětihodnosti
Kam večer
Ubytování

•
•
•
•
•

Výlety za zážitky
Cestujeme s dětmi
Slavnosti a události
Praktické pokyny
Cestovní atlas

9 783829 756624

9 783829 756778

9 783829 756501

9 783829 756600

9 783829 756518

9 783829 756525

9 783829 756723

9 783829 756754

9 783829 756532

9 783829 756662

9 783829 756631

9 783829 756549

9 783829 768849

9 783829 768818

6

cestovní průvodce Marco Polo

9 783829 756792

9 783829 756679

9 783829 756808

9 783829 756785

9 783829 756846

9 783829 768825

9 783829 756686

9 783829 768832

9 783829 768856

9 783829 756655

9 783829 756556

9 783829 756563

9 783829 768863

9 783829 756860

9 783829 768870

9 783829 768887

9 783829 768894

9 783829 756570

9 783829 756730

9 783829 756853

9 783829 768900

9 783829 768917

9 783829 756747

9 783829 756587

9 783829 756815

9 783829 756709

9 783829 756839

9 783829 756822

9 783829 756693

9 783829 756594

9 783829 768924

9 783829 768931

9 783829 756716

9 783829 756617

9 783829 756761
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cestovní průvodce DUMONT
... s mapou
• přehled nejoblíbenějších míst
• tipy pro krátkou návštěvu
i delší pobyt
• praktické informace
• cesty za poznáním

9 783770 171743

9 783770 171859

9 783770 171712

9 783770 171729

9 783770 171811

9 783770 171804

9 783770 171774

9 783770 171798

9 783770 171828

9 783770 171842

9 783770 171781

9 783770 171736

9 783770 171651

9 783770 171750

9 783770 171835

9 783770 171767

DOBRÉ RADY...
Není nad to, vědět si
v každé situaci rady
a originálně vyřešit všechny problémy.
A kdo by sám nevěděl, jak
na to, tomu mohou
usnadnit život tyto
knížky.
9 783770 184897
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9 783770 184880

9 783770 184903

9 783770 184910

cestovní deníky

8 595133 203371

Svá dobrodružství si tvoříte vy sami.
Naplánujte si své sny, uskutečněte je a zaznamenejte si je navždy.
Tato vrcholová kniha nabízí místo pro vysoké cíle, daleké trasy a nezapomenutelné chvíle.

Každý výlet je sám o sobě dobrodružstvím, které je třeba zaznamenat. Proto jsme připravili cestovní diáře GuideMe, které
vás budou doprovázet na vašich cestách po celém světě. Skvělý
cestovní deník pro aktivní cestovatele s nálepkami pro individuální design a mnoha dalšími doplňky.

ČERVENÝ

8 595133 203401

PRUHOVANÝ

8 595133 203395

formát 13,2 x 18,7 cm
160 stran
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obrazové publikace
ATLAS SUPERLATIVŮ
Pokud by byli termiti lidé, byly by jejich termitiště dvakrát tak vyšší jako
nejvyšší vrchol Německa, Zugspitze...v rozmanitých životních prostorách
přírody se prezentují nespočítatelné rekordy ze světa zvířat a rostlin ,
jejichž superlativy nás ohromí až při srovnání s lidskými výtvory.

připravujeme

8 595133 203449

• rozděleno do čtyř elementů:
oheň, voda, země a vzduch.
• originální ilustrace nám
přiblíží překvapivá srovnání.
• s výběrem doporučených
cestovních cílů.

VŠE JENOM NE TRADIČNÍ NEOBJEVENÁ EVROPA
Kniha vás zavede do destinací, o jejichž existenci jste možná nevěděli. Navíc vám poradí, ve kterém ročním období je vhodné se tam vydat. Nabídne
dokonalý přehled
všeho důležitého
na jednom místě:
památky, hotely
a restaurace, nákupní adresy a tipy
na výlety. A co víc!
Pro každý region
přináší tip na speciální zážitky, které
byste si rozhodně neměli nechat ujít.
Tak pochopíte, že tato místa jsou vše, jen ne obyčejná!
PROŽIJTE HAPPY WEEKEND

8 595133 203265
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Rok má celkem 52 víkendů, které doslova vybízejí ke krátkým výletům.
A Evropa nabízí nejméně stejný počet cílů, které jsou zárukou odpočinku, či vzrušujícího
nebo gurmánského zážitku.
Tato kniha vás provede rušnými metropolemi, úchvatnými
regiony a představí směsici
neodolatelných evropských
destinací dle příslušného ročního období. Pamětihodnosti, hotely, restaurace, nákupní adresy a tipy na výlety. Zkrátka rychlý přehled toho nejlepšího.
A navíc speciální zážitky, které si prostě nesmíte nechat ujít.

atlasy světa
SVĚT CESTOVNÍ ATLAS

8 595133 203210

Detailní kartografické zobrazení Cestovního atlasu Světa poskytuje obsáhlé
geografické informace a spolehlivě zavede cestovatele do všech koutů Země.
Jsou zde věrně zachyceny přírodní
scenérie i člověkem uměle vytvořené
stavby – státy a území, města a osady
i důležité dopravní trasy.
Přes 60 vybraných Cestovních tras vás
zavede na nejzajímavější, ale také
i na nejvzdálenější místa naší planety.
Tyto trasy jsou detailně zobrazeny na
mapách a doprovází je nádherné fotografie, které ve vás probudí chuť tato
místa navštívit.

SVĚT UNIVERZÁLNÍ ATLAS
Aktuální fyzické a politické mapy všech zemí na 73 stranách.
Lexikon zemí se všemi důležitými daty a fakty o jednotlivých zemích světa.
Nejvyšší hory, nejnebezpečnější sopky, nejmocnější vodopády, nejžhavější
pouště a mnoho dalších superlativ
v obrazové části Fascinující země.

8 595133 203456

Světelný glóbus dvojobraz
průměr 25cm / 30cm
zeměpisná mapa - zhasnutý
politická mapa - rozsvícený

SVĚT KAPESNÍ ATLAS
Celý svět na dlani v kapesním
formátu (na 256 stranách, 130
stran atlasu, 10 stran tematických map, 40 stran lexikonu
zemí a 60 stran rejstříku).

8 595133 202862

25cm

8 007239 000940
30cm

8 007239 002012
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KOMPASS
Velký turistický průvodce
• 300 exkluzivních pěších túr rozmístěných
po celém alpském oblouku, za pouhých 15 EUR
• pohodové túry mezi pastvinami i ambiciózní
zdolávání vrcholů: zkrátka – pro každého něco
• z francouzské Provence až po Vídeňskou pánev
s alpskými zeměmi: Francií, Itálií, Švýcarskem,
Rakouskem, Německem a Slovinskem
Alpy – fascinující a podmanivé

připravujeme

8 595133 203241

• 200 nejoblíbenějších tras
• nekonečné toulky po pobřežních cestách, nádherné stezky hlubokými lesy
a mezi alpskými velikány - vše co nabízí Německo
v jednom svazku

8 595133 203234

8 595133 203128
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8 595133 202572

8 595133 201520

turistické mapy a cykloturistické mapy

Nenajde se lepší místo v Evropě pro firemní sídlo nakladatele turistických map než v srdci Alp. Již několik desetiletí
se snaží nakladatelství KOMPASS udělat vše pro to, aby více než 1200 titulů z oblasti pěší turistiky, cykloturistiky
a zimních sportů odpovídalo nárokům sportovní a turistické veřejnosti. Z tohoto důvodu je mapové dílo neustále
aktualizováno, vylepšováno a upravováno podle potřeb a požadavků outdorových aktivit.
Turistické mapy KOMPASS pokrývají regiony od ostrova Bornholm až po Sardinii, od Vysokých Tater až po Azorské
ostrovy.

Verlag Wolfgang Kunth
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automapy Marco Polo
Úspěšná řada Marco Polo – mapy zemí, je rozšiřována značným množstvím regionálních map a destinací. Mapy
zemí Evropy a světa jsou zpracovány nejmodernější kartografickou technologií, která je schopna konkurovat navigaci
ve Vašem automobilu vzhledem k orientačnímu komfortu kartografického klíče.

nový systém zoomování - lepší orientace
při plánování trasy
Europe
Map

Road
Map

Transit
Map

City
Map
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autoatlasy Marco Polo
• s trasami lemovanými krásnou krajinou a pamětihodnostmi
• ZOOM systém

• rozkládací přehledná mapa
• tabulka vzdáleností
• důležité cestovní informace
• rejstřík obcí
• plány měst
• orientační mapa Evropy

zahraniční městské plány
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ŘEDITELKA / JEDNATELKA
ÚČTÁRNA, FAKTURACE
REKLAMACE

SOCIÁLNÍ MÉDIA

ČESKÁ REPUBLIKA
Kathrin HRUŠKA
hruska@mairs.cz+420
+420 257 210 099
ing. Lubomír STACH
stach@mairs.cz
+420 257 210 099
reklamace@mairs.cz

Nela HETTENBERGEROVÁ
hettenbergerova@mairs.cz
+420 724 991 449

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
Praha, střední a severní Čechy

Východní, jižní a západní Čechy,
Morava

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Zdeněk HYPŠA
hypsa@mairs.cz
+420 605 245 403
Jiří ČÍŽEK
cizek@mairs.cz
+420 605 245 405

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ľubica ŠTROKENDLOVÁ
strokendlova@mairs.cz
+421 911 081 070

Pro knihkupectví a obchodní řetězce dodáváme glóbusy EXIMPO a turistické průvodce vydavatelství SKY a DAJAMA.
Navštivte také náš e-shop na adrese: http://eshop.mairs.cz/

8 595133 203180

Šárecká 32, Praha 6, 160 00
tel.: +420 257 210 099
+420 220 516 312
+420 605 245 402
+421 911 808 016
mairs@mairs.cz
www.mairs.cz
www.marcopolo-club.cz

