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Kanarieöarna - Första Klass Första klass boken PDF Från de sandiga ständerna till de höga bergen … guiden
visar upp Kanarieöarna från sin bästa soldränkta sida. Din resa till de sju vulkaniska öarna börjar här. Upptäck
de historiska skatterna, de mysiga städerna, den omväxlande naturen. Här presenteras ögruppens skiftande
karaktär, region för region. Med utförliga texter och översiktskartor eller perspektivteckningar av viktiga

platser och byggnader hjälper guiden dig att hitta till det du drömt om att uppleva, och den omfattande texten
innehåller allt från historia och kultur till shopping och nöjesliv. Här finns förslag till både stadsvandringar
och tematiska utflykter och informationen i boken gör det lätt att planera sin rundresa, liksom att hitta till de
bästa hotellen, restaurangerna, barerna, stränderna och butikerna. Ingen annan guide över Kanarieöarna
kommer i närheten av denna inspirerande bok som med sina många färgbilder, kartor och teckningar är en

garanti för en lyckad resa.

 

Från de sandiga ständerna till de höga bergen … guiden visar upp
Kanarieöarna från sin bästa soldränkta sida. Din resa till de sju
vulkaniska öarna börjar här. Upptäck de historiska skatterna, de
mysiga städerna, den omväxlande naturen. Här presenteras

ögruppens skiftande karaktär, region för region. Med utförliga texter
och översiktskartor eller perspektivteckningar av viktiga platser och

byggnader hjälper guiden dig att hitta till det du drömt om att
uppleva, och den omfattande texten innehåller allt från historia och

kultur till shopping och nöjesliv. Här finns förslag till både
stadsvandringar och tematiska utflykter och informationen i boken



gör det lätt att planera sin rundresa, liksom att hitta till de bästa
hotellen, restaurangerna, barerna, stränderna och butikerna. Ingen
annan guide över Kanarieöarna kommer i närheten av denna
inspirerande bok som med sina många färgbilder, kartor och

teckningar är en garanti för en lyckad resa.
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