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BOGEN DÆKKER alle hjørner af den spændende ø Sardinien. Fra strandene ved Alghero til fåreflokkene i
baglandet. Bogen giver et indblik i dagligdagen på Sardinien og forklarer politiske og kulturelle
problemstillinger. En række artikler går bag om øens historie, kunst og kultur, mad og drikke, natur og
geografi.
Desuden er guiden rigt illustreret med fotos og kort.
At rejse fra Sønderborg Lufthavn er hurtigt, nemt og fleksibelt med 35 minutter til København. Amisol har et
stor udvalg af charterrejser til Egypten. Du får gratis parkering og hurtig betjening i lufthavnen. Han gik og
sparkede til sten, dåser og andet, der lå og flød – satans så folk ikke kunne rydde op efter sig – tænkte han
mens hans venstre hånd spillede pool i lommen på sig selv. Leder du efter rejser til Hurghada.
Rejs med Gislev Rejser til Sardinien, Sorrento eller Toscana fra Sønderborg Lufthavn. Dejlige beskrivelser,
som er til stor inspiration. Tag med os på denne kombinerede vandre- og cykeltur til solrige Mallorca, hvor du
i løbet af turen dagligt vælger, om du ønsker at nyde øens smukke landskaber til … I sommeren 2005

besluttede min kæreste og jeg – efter mange overvejelser om diverse mere eller mindre besøgte
feriedestinationer – at vores sommerferie skulle gå til Italien. Sad but true; vi er kommet til det sidste indlæg i
forbindelse med det samarbejde, jeg har kørt med sloggi her over foråret. Her er vandet så klart, at du kan se
bunden på fire meters dybde. Jeg selv følte det var let nok at rejse rundt i begge lande, hvis bare du er parat til
lidt primitive forhold, hvis du rejser med de lokale… men det er der du oftest får de største oplevelser. Många
hävdar att denna by har de bästa förutsättningarna för Cannonau druvan på Sardinien. Hej Leif Sad lige og
skrev til på rejseglimt. m.
dk da jeg så din kommentar. Många hävdar att denna by har de bästa förutsättningarna för Cannonau druvan
på Sardinien. Jeg selv følte det var let nok at rejse rundt i begge lande, hvis bare du er parat til lidt primitive
forhold, hvis du rejser med de lokale… men det er der du oftest får de største oplevelser. Hej Leif Sad lige og
skrev til på rejseglimt. Godt du kan bruge noget og er blevet inspireret.

