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Turkiet - Första Klass Första klass boken PDF I Turkiet möts öst och väst, Asien och Europa. Det är ett land
med idylliska stränder, men också ett land rikt på kultur och historia. Din resa till Turkiet börjar här. De stora
kontrasterna mellan gammalt och nytt är överväldigande. Här presenteras hela landet, region för region, från

Istanbul och Ankara till östra Anatoliens berg och slätter. 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 på vandringar och tematiska utflykter och du får hjälp att hitta till de bästa hotellen,
restaurangerna, basarerna och butikerna. Med över 1 000 foton, illustrationer och kartor är detta en oumbärlig

guide och en garanti för en lyckad resa till det sägenomspunna landet.

 

I Turkiet möts öst och väst, Asien och Europa. Det är ett land med
idylliska stränder, men också ett land rikt på kultur och historia. Din
resa till Turkiet börjar här. De stora kontrasterna mellan gammalt och

nytt är överväldigande. Här presenteras hela landet, region för
region, från Istanbul och Ankara till östra Anatoliens berg och slätter.
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
på vandringar och tematiska utflykter och du får hjälp att hitta till de
bästa hotellen, restaurangerna, basarerna och butikerna. Med över 1



000 foton, illustrationer och kartor är detta en oumbärlig guide och
en garanti för en lyckad resa till det sägenomspunna landet.
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