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BESKRIVNING

In och ut genom Gibraltarsund blåser omväxlande levanten och ponienten, starka och nyckfulla vindar som
sätter sin prägel på livet vid Spaniens södra kust. På andra sidan sundet reser sig de afrikanska Rif-bergen
och riktigt klara dagar när hela kustremsan tecknar fram, känns den väldiga kontinenten påtagligt nära.
Enligt legenden var det den mytologiske hjälten Hércules som öppnade upp sundet en gång i tidernas
begynnelse. På väg till ett av sina stor dåd slog han sig, med sin enorma styrka, igenom den bergskedja som
förenade Afrika med Europa. Kvar blev två bergstoppar på var sin sida om sundet som än idag kallas
Hércules kolonner. I de här trakterna börjar de spanska irrfärder som så småningom leder ända upp till den
cantabriska kusten i norr. Resenären besöker udda, spännande fyrplatser och andra kustnära begivenheter
på bägge sidor av sundet. Han följer också den gamla romerska härvägen Via de la Plata på sin slingrande
väg upp genom det spanska landskapet. Resan avrundas ut med Galiciens och Asturiens sällsamma kuster,
trakter där resenären trivs som allra bäst.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Irrfärder i december - Sydkusten.es

RED:s irrfärder: Om obesvarad kärlek och den eviga jakten på en anständig bollträff. ... Dålig spanska
funkar oftast bättre än bra engelska ...

Bengt Garsell - Böcker | Bokus bokhandel

Nu har jag en spansk och en svensk Gasolflaska i skåpet med en automatisk omkopplare emellan.

Juan Carlos Piñeyro, Invandrade författare

Gör en bra affär på Spanska irrfärder (Häftad, 2013) Lägst pris just nu 103 kr bland 3 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...
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SPANSKA IRRFÄRDER

https://www.bo-fi.club/?p=SPANSKA%20IRRF%C3%84RDER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SPANSKA%20IRRF%C3%84RDER&ln=se
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