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Turen Går Til Alsace Torben Kitaj Hent PDF Tag på opdagelse i Alsace, Lorraine og Champagne med
TUREN GÅR TIL. Stig på Strasbourgs lydløse sporvogne og besøg Europaparlamentet og

middelaldergadernes hyggelige winstuber. Følg vinruten gennem bindingsværks-byer som Colmar og
Riquewihr. Fyld maven med foie gras og tarte flambée. Lad propperne springe i Champagne. Tag på traveture
i Vogeserne og den grønne Alsace-dal. Få anderledes oplevelser i byerne Mulhouse, Metz, Reims og Nancy.

Turen Går Til Alsace, Lorraine & Champagne dækker Strasbourg og Alsace fra nord til syd samt Lorraine og
Champagne.

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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