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Milano Berlitz boken PDF Milano bjuder på allt från fotboll till opera och lyxig modeshopping. Berlitz

klassiska reseguide är fullmatad med fakta om stadens arkitektur, shopping, matkultur och mycket mer. Här
finns bland annat information om Leonardos Nattvarden, Museo Poldi-Pezzoli, Teatro alla Scala, Galleria
Vittorio Emanuele II och San Siro-stadion. Guiden får lätt plats i fickan eller handväskan och rymmer ändå

massor av det man vill veta om denna eleganta och livliga metropol. Den är lätt att läsa – och lätt att använda.
Boken innehåller en historisk översikt och vägledning till alla viktiga sevärdheter. Du får tips om kultur- och
sportevenemang, om festivaler, nöjen och butiker, liksom förslag på spännande utflykter. I guiden hittar du

också information om hur transportmedlen fungerar, var turistbyråerna ligger och vad man gör i en
nödsituation eller vid sjukdom. Aktuella tips på trevliga hotell och härliga italienska restauranger, liksom
detaljerade kartor, finns också i boken. Allt i färg och i praktiskt fickformat. Guiden hjälper dig att få ut det

mesta av ditt besök i Milano.

 

Milano bjuder på allt från fotboll till opera och lyxig modeshopping.
Berlitz klassiska reseguide är fullmatad med fakta om stadens
arkitektur, shopping, matkultur och mycket mer. Här finns bland
annat information om Leonardos Nattvarden, Museo Poldi-Pezzoli,
Teatro alla Scala, Galleria Vittorio Emanuele II och San Siro-stadion.

Guiden får lätt plats i fickan eller handväskan och rymmer ändå
massor av det man vill veta om denna eleganta och livliga metropol.

Den är lätt att läsa – och lätt att använda. Boken innehåller en
historisk översikt och vägledning till alla viktiga sevärdheter. Du får

tips om kultur- och sportevenemang, om festivaler, nöjen och
butiker, liksom förslag på spännande utflykter. I guiden hittar du

också information om hur transportmedlen fungerar, var
turistbyråerna ligger och vad man gör i en nödsituation eller vid
sjukdom. Aktuella tips på trevliga hotell och härliga italienska

restauranger, liksom detaljerade kartor, finns också i boken. Allt i



färg och i praktiskt fickformat. Guiden hjälper dig att få ut det mesta
av ditt besök i Milano.
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