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Topp 10 - for deg som vil unngå fallgrubene når du er på reise.
Ny utgave 2015.
Dette er guiden for den som skal tilbringe en langhelg i storby eller en uke på et ukjent sted. Bøkene gjør det
lett å finne frem til det beste som reisemålet kan by på.
Topp10-listene er skreddersydd hver destinasjon og tar hensyn til reisebudsjett og spesielle interesser. Finn de
10 beste restaurantene - og de billigste. De 10 beste markedene, designbutikkene, museene, parkene,
spaserturene, nattklubber og mye, mye mer.

Topp 10-listene sparer deg for både tid og penger slik at ferien blir en suksess.
En Praha guide med informasjon om de viktigste severdigheter i Praha, spennende Praha aktiviteter, fine
hoteller, gode restauranter, transport og praktisk info. Reiseguide for deg som skal på storbytur til Praha. Her
finner du en oversikt over severdigheter, museer og nyttige tips for din storbyreise til den tsjekkiske.
Informasjon og gode tips for Praha. Les om attraksjoner, uteliv, shopping, overnatting, transport og
lokalbefolkning. Reise til Praha? Bli kjent med denne vakre, interessante byen – som er en av Europas mest
romantiske. Bestill fly og hotell på apollo.no Byguide - Praha er en vidunderlig og godt-bevart by med flott
arkitektur, og berømte severdigheter som f.eks.
Karlsbruen, Gamleby-plassen, Praha-borgen.
Praha kan.
Guttetur Praha med en av verdens beste reiseselskap innen utdrikningslag.
Pissup har hjulpet for å ha det gøy siden 2001. Pil, piker og pistoler! Gjestebokinnlegg. Vi stillte med
"kjentmann" fra Møre, så vi visste at Praha oss ville forføre. Leiligheten er helt på topp ! Godt å få hvile en
utgått kropp.
Praha i Tsjekkia har vokst fram til å bli en av de mest populære turistdestinasjonene i Europa, med mye
spennende å se og et lavt kostnadsnivå. Nordpeis Praha er en stilren peis med innsyn til flammene fra tre sider
og en dekorativ vednisje. Praha har integrert brannmur i bakkant som gjør at den kan.
Praha er full av eventyrlignende steder. Byens skjønnhet får selv den mest uinteresserte reisende til å stoppe
og ta bilder. Byen er fysisk sett delt i to av elven.

