SPOTKANIE AUTORSKIE Z JAKUBEM PORADĄ
Urlop możesz mieć co tydzień, a Europa jest tańsza, niż ci się wydaje.
Nadchodzi weekend i nie wiesz, dokąd pojechać?
Boisz się korków na polskich drogach, kolejek po gofra nad morzem,
lub przepychanek po oscypka w górach?
Uwolnij wyobraźnię, obudź marzenia i ruszaj!
Wybierz się w sobotę do magicznego Budapesztu, w którym zjesz lokalne smakołyki za 15 złotych!
W niedzielę leć do majestatycznego Rzymu za jedyne kilkadziesiąt złotych!
Zwiedź za darmo Pałac Branickich w Białymstoku, a jeśli nadal będzie ci brakowało kulturalnych doznań,
wybierz się do British Museum i nie płać za bilety wstępu!
Znudzony zwiedzaniem? Śmiało udaj się na zakupy do Mediolanu w cenie połączenia PKP do Radomia.
Cały świat za naprawdę niewielkie pieniądze. Udowadniam to co w ,,Dzień Dobry TVN’’, prezentując cykl
o tanich podróżach. Ty też możesz iść/lecieć tą drogą bo trzymasz w rękach pełną instrukcję, która krok po
kroku pomoże Ci co tydzień zorganizować wycieczkę Twojego życia!
W kwietniu 2014 ukazała się nowa książka pt. „Porada da radę”, w której znajdziesz nie tylko opisy tras i
adresy miejsc, które warte są zobaczenia, ale także samouczek, jak kupować tanie bilety na samolot, pociąg i
autobus i gdzie ich szukać, jak znaleźć nocleg w dobrej cenie i gdzie jeść, żeby się najeść.
Jeśli ja dałem radę, to Ty też możesz.
Jakub Porada
O autorze:
JAKUB PORADA, podróżnik, pisarz i prezenter telewizyjny w jednym. Od 2001 r. związany z TVN24,
gdzie prowadzi: „Poranek TVN24”, „Dzień po dniu” oraz serwisy informacyjne. Jest absolwentem
politologii i dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Napisał fascynującą książkę o życiu w PRL-u
„Chłopaki w sofixach”. Na rynku pojawi się niedługo jego kolejna publikacja „ Porada da radę” wydana
przez Wydawnictwo Pascal. Na podstawie cyklu podróżniczego, który emitowany jest w „Dzień Dobry
TVN” Jakub Porada postanowił napisać książkę o tanim podróżowaniu. Pełen zapału i pomysłów opisuje,
jak tanim kosztem zwiedzić ciekawe miejsca w Europie. Podczas spotkania z autorem czytelnicy będą mieli
szansę uczestnictwa w krótkim kursie taniego latania – dowiedzą się jak kupować tanie bilety, jak je
wyszukać i jak podróżować. Spotkania połączone będą też z wyświetlaniem krótkich filmów z podróży i
fragmentów programów telewizyjnych. Autor ma doskonały kontakt z uczestnikami spotkań, bez względu
na wiek. Jakub Porada to podróżnik i człowiek pozytywnie nastawiony do całego świata.

