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BESKRIVNING

Din resa till Spanien börjar här. Upptäck de historiska skatterna, museerna och gallerierna - från det
inspirerande och surrealistiska Dali-museet till Alhambra i Granada och Guggenheimmuseet i Bilbao.
Besök de stora städerna - Barcelona, Madrid och Sevilla - stanna till i bergen, besök de charmerande
byarna eller bada på någon av de fantastiska stränderna. Även Kanarieöarna, Mallorca och Menorca finns
med i boken. Här presenteras landets 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 all
informationen i boken gör det lätt att planera sin rundresa, liksom att hitta till de bästa hotellen,
restaurangerna, och butikerna. Ingen annan guide över Spanien kommer i närheten av denna som med över
2 000 färgbilder, kartor och teckningar är en garanti för en lyckad resa till Spanien.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bostäder till salu i Spanien - Mäklarhuset

Sveriges största forum om Spanien. Ta del av diskussioner om resor, bostad och att leva som svensk i
Spanien.

Köpa hus eller lägenhet i Costa Blanca | SkandiaMäklarna

Bästa tipsen för din resa till Spanien. Reportage, bilder och guider till populära resmål. Här finns
inspirerande läsning om sol, bad, stränder, städer ...

Spanien | Boka din resa till Spanien med Ving - Vi kan resor!

Hos Flygresor.se hittar du alltid billiga flygbiljetter till Spanien, med uppdaterade priser. Jämför priser &
boka en billig resa här & nu!
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