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Turen går til Venedig & Norditalien Preben Hansen Hent PDF Bogen dækker Venedig, Adriaterhavskysten,
Verona og Poslettens byer, Gardasøen, Sydtyrol og Dolomitterne, Bologna og Emilia-Romagna, Milano,

Bergamo og søerne, Torino og Piemonte, Valle d#Aosta samt den italienske riviera. I baggrundskapitler sættes
der fokus på Norditaliens politiske og samfundsmæssige forhold, fodbold og folkefester, historie, kunst og
kultur, mad og drikke samt natur og geografi. Der er forslag til gode vandreture i Alperne, til spisesteder og

steder at gå ud. Bogen er desuden rigt illustreret med fotos og kort.

TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien
dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med

et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder
spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
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