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Her er den første danske bog om de tre store søer Garda, Maggiore og Como, som er blandt de allermest
tillokkende området i Norditalien.
Og det er er tilmed her, at mange danskere fik deres første og stærke møde med dette dejlige rejseland.
Efter to grundige rejser og meget læsning af egnens ofte ganske overraskende historie såvel som dens
tankevækkende litteratur, har teater- og filminstruktøren Palle Kjærulff-Schmidt her beskrevet disse rige søers
egenart. I bogen findes også 100 af forfatterens unikke fotografier
Vælg mellem de bedste campingpladser ved for eksempel. 25 års erfaring fra alverdens bjerge. Den ligger i
den nordlige del af landet mellem de tre regioner Veneto, Lombardiet og Trentino Alto Adige. Afrejse fra
København på udvalgte fra maj til og med oktober 2018 GARDASØEN Med fly, udflugter og dansk
rejseleder Syd for Alperne i de mest fortryllende omgi Trekking rejser og vandreture til Nepal, Indien,
Kilimanjaro Himalaya og Alperne. Afrejse fra København på udvalgte fra maj til og med oktober 2018
GARDASØEN Med fly, udflugter og dansk rejseleder Syd for Alperne i de mest fortryllende omgi Trekking
rejser og vandreture til Nepal, Indien, Kilimanjaro Himalaya og Alperne. Den ligger i den nordlige del af
landet mellem de tre regioner Veneto, Lombardiet og Trentino Alto Adige. Lazio er det virkelige
Mellemitalien – med metropolen Rom, oldtidsminder ad libitum, dejlige badestrande og seværdigheder nok til
et helt liv. Italien er lig med campingferie - Dansk Bilferie tilbyder det Danmarks bedste udvalg af camping til
Italien. Ferieboligen består af en stue og to soveværelser samt et køkken og et badeværelse på i alt 70 kvm.
Afrejse fra København på udvalgte fra maj til og med oktober 2018 GARDASØEN Med fly, udflugter og
dansk rejseleder Syd for Alperne i de mest fortryllende omgi Trekking rejser og vandreture til Nepal, Indien,
Kilimanjaro Himalaya og Alperne.

25 års erfaring fra alverdens bjerge. Desuden er der en ca 25 kvm stor. Se dog selv > Italien - landet for
livsnydere. Afrejse fra København på udvalgte fra maj til og med oktober 2018 GARDASØEN Med fly,
udflugter og dansk rejseleder Syd for Alperne i de mest fortryllende omgi Trekking rejser og vandreture til
Nepal, Indien, Kilimanjaro Himalaya og Alperne. Italiens 20 regioner er spækket med seværdigheder og
kridhvide strande – fra elegance i nord til livsnyderi i syd. Gardasøen Veneto Gardasøen er Italiens største sø.
Desuden er der en ca 25 kvm stor. Desuden er der en ca 25 kvm stor. Det populære rejsemål i Europa, Italien,
er for sande livsnydere, og gennem årene har turisterne valfartet hertil for at nyde. Skal du ud og rejse.
Italien er lig med campingferie - Dansk Bilferie tilbyder det Danmarks bedste udvalg af camping til Italien.
Se kort og find alle regionerne her > Bike Italien arrangerer kvalitetscykelferier for par og familier og
cykelturister i Norditalien samt cykeluger og træningslejre for motionister og mountainbike-ryttere. Vælg
mellem de bedste campingpladser ved for eksempel.

