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Kort & Guide – Kreta Eva Tangø-Brandt Hent PDF Vi viser dig vej til Kretas vidunderlige strande og

stemningsfulde feriebyer. Slap af ved hvide palmestrande med turkisblåt badevand. Udforsk det naturskønne
landskab med dybe kløfter, drypstenshuler, bjerge og grønne oaser. Besøg antikke ruiner af prægtige paladser
og oldtidsbyer. I Kretas forlystelsesparker er der vandlande med vilde rutsjebaner og sjove aktiviteter for hele
familien. - Detaljerede folde ud-kort for hvert område- Beskrivelser af Kretas populære seværdigheder og
attraktioner- Rundt om Kretas historie- Praktiske informationer ”Kort & Guide” er en serie af brugervenlige
rejseguides til byer, lande og områder, der har en exceptionel kombination af folde ud-kort og inspirerende
informationer. Guiderne er det oplagte valg til rejsen på både den forlængede weekend og den ugelange

ferietur. Hver destination er inddelt i fire velvalgte områder med et skarpt udvalg af seværdigheder, shopping
og oplevelser. Det hele er markeret på de detaljerede kort, der er skabt til at blive foldet ud ved det område,
du læser om. Guiderne har et praktisk lommeformat, men kan også foldes ud til et samlet kort over hele

området, så du får et godt overblik. På bagsiden findes praktisk rejseinformationer, såsom transport, historie,
og indeks til kortsiderne.

 

Vi viser dig vej til Kretas vidunderlige strande og stemningsfulde
feriebyer. Slap af ved hvide palmestrande med turkisblåt badevand.
Udforsk det naturskønne landskab med dybe kløfter, drypstenshuler,
bjerge og grønne oaser. Besøg antikke ruiner af prægtige paladser og
oldtidsbyer. I Kretas forlystelsesparker er der vandlande med vilde
rutsjebaner og sjove aktiviteter for hele familien. - Detaljerede folde

ud-kort for hvert område- Beskrivelser af Kretas populære
seværdigheder og attraktioner- Rundt om Kretas historie- Praktiske



informationer ”Kort & Guide” er en serie af brugervenlige
rejseguides til byer, lande og områder, der har en exceptionel
kombination af folde ud-kort og inspirerende informationer.
Guiderne er det oplagte valg til rejsen på både den forlængede

weekend og den ugelange ferietur. Hver destination er inddelt i fire
velvalgte områder med et skarpt udvalg af seværdigheder, shopping
og oplevelser. Det hele er markeret på de detaljerede kort, der er
skabt til at blive foldet ud ved det område, du læser om. Guiderne
har et praktisk lommeformat, men kan også foldes ud til et samlet

kort over hele området, så du får et godt overblik. På bagsiden findes
praktisk rejseinformationer, såsom transport, historie, og indeks til

kortsiderne.
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