Island
Antall sider:

144

Oversatt av:

Høiby, Hege

Kategori:

Reise

ISBN/EAN:

9788205484375

Serie:

Gyldendals
reiseguider

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2015

Forfatter:

David Leffman

topp

10

Island.pdf
Island.epub

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. Topp 10-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, nattklubbene og mye, mye
mer. Topp 10-listene sparer deg for både tid og penger slik at ferien blir en suksess.

Island er en vulkansk øy som er kjent for sine varme kilder og dramatiske natur. Landet er i ferd med å jobbe
seg tilbake, etter at det ble hardt rammet av den. Billig storbyferie i Reykjavik Island med Icelandair, fly og
hotell i netter til pris fra kun 2.350,- Bestill nå! Med leiebil på Island.
Å leie bil er et enkelt og behagelig reisealternativ på island.
Bestill leiebil før ankomst for å være på den sikre siden. Båtruter til Island. Ta bilen til Island - og nyte reisen
med Smyril Lines moderne fergen "Norröna". "Norröna" seiler til Island og Færøyene fra Hirtshals året. Vi er
spesialisert på reiser til Island og Reykjavik - pakkereiser, weekendturer, leiebilspakker, rundreiser og
rideturer. Globals.no - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet. Globalis er et interaktivt verdensatlas som
drives av FN-sambandet. På siden finner du blant annet. Velkommen til Manshausen. Hvor hav og fjell møtes.
Bli inspirert av vinterlyset.
Verdens beste lekeplass NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio
og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Ulstein-rederiet Island Offshore legger syv nye
skip i opplag, melder Sunnmørsposten. Videre blir 330 ansatte permittert «som følge av situasjonen».
Stortemplet for Norge og Island. Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.

