Met Van Dale
kom je verder!
In dit Van Dale Miniwoordenboek Pools vind je alle
woorden die je nodig hebt op zakenreis of op vakantie.
In twee taalrichtingen, dus je vindt steeds snel het
antwoord op je vraag.

POOLS - NEDERLANDS

De Van Dale Miniwoordenboeken zijn verkrijgbaar in
21 talen.

MINIWOORDENBOEK

Leuke extra’s:
• Culinaire woordenlijst
• Telwoorden

NEDERLANDS - POOLS

Handig:
• Klein formaat met ﬂexibele kaft: ideaal voor op reis!
• Twee taalrichtingen samen in één boekje
• Bevat 20.000 trefwoorden
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