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Turen Går Til Schweiz Linda Danielsen Røygaard Hent PDF Oplev Schweiz med TUREN GÅR TIL. Toget
går præcist som et Rolex. Mod cool Zürich, kunstneriske Basel og kosmopolitiske Genève. Videre til øko-
landsbyer, som klinger af kobjælder og kukure. Forbi mondæne byer, som smager af vin og wellness.

Skinnerne snor sig mellem sneklædte Alper, som strækker sig mod en knaldblå himmel. Og fortsætter mod
Jungfraujoch, toppen af Europa.

Turen Går til Schweiz dækker Zürich og Basel, Nordøstschweiz med Bodensøen, Østschweiz, Tessin i syd,
Luzern og Centralschweiz, Bern og omegn, de høje Alper og Genève og vestlige Schweiz.

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.

 

Oplev Schweiz med TUREN GÅR TIL. Toget går præcist som et
Rolex. Mod cool Zürich, kunstneriske Basel og kosmopolitiske
Genève. Videre til øko-landsbyer, som klinger af kobjælder og
kukure. Forbi mondæne byer, som smager af vin og wellness.

Skinnerne snor sig mellem sneklædte Alper, som strækker sig mod
en knaldblå himmel. Og fortsætter mod Jungfraujoch, toppen af

Europa.

Turen Går til Schweiz dækker Zürich og Basel, Nordøstschweiz med
Bodensøen, Østschweiz, Tessin i syd, Luzern og Centralschweiz,
Bern og omegn, de høje Alper og Genève og vestlige Schweiz.

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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