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Vi skal til Rom Jette Sachs Hent PDF Forlaget skriver: Beskrivelse: Dette er IKKE en klassisk guidebog med
praktiske oplysninger om hoteller, restauranter og seværdigheder. 

Det er en rejsebog, der fortæller de spændende his... Læs mere torier, om det der er sket på de steder I
besøger. 

Bogen er skrevet til hele familien, så selv mindre børn kan være med og det gør rejsen til noget helt særligt,
at alle kan være sammen om at opleve - og leve sig ind i - fortiden, der hvor den har efterladt sig spor.

Vi ved det virker, for vores familie har gjort det igennem fire generationer - stor glæde ved at høre den
historie, der ligger bag de berømte turistmål. Og den glæde vil vi gerne dele med mange flere.

"Vi skal til Rom" er en rejsebog fuld af spændende historier og farverige fortællinger om de største
seværdigheder i Rom. 

Gør opholdet i Den Evige Stad til noget helt særligt ved at læse højt på stedet - eller hjemmefra om vanvittige
kejsere, storslåede gladiatorkampe, og hvordan Pizzaen egentlig blev til.

God tur!

 

Forlaget skriver: Beskrivelse: Dette er IKKE en klassisk guidebog
med praktiske oplysninger om hoteller, restauranter og

seværdigheder. 

Det er en rejsebog, der fortæller de spændende his... Læs mere torier,
om det der er sket på de steder I besøger. 

Bogen er skrevet til hele familien, så selv mindre børn kan være med
og det gør rejsen til noget helt særligt, at alle kan være sammen om
at opleve - og leve sig ind i - fortiden, der hvor den har efterladt sig

spor.

Vi ved det virker, for vores familie har gjort det igennem fire
generationer - stor glæde ved at høre den historie, der ligger bag de
berømte turistmål. Og den glæde vil vi gerne dele med mange flere.

"Vi skal til Rom" er en rejsebog fuld af spændende historier og
farverige fortællinger om de største seværdigheder i Rom. 

Gør opholdet i Den Evige Stad til noget helt særligt ved at læse højt
på stedet - eller hjemmefra om vanvittige kejsere, storslåede

gladiatorkampe, og hvordan Pizzaen egentlig blev til.



God tur!

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vi skal til Rom&s=dkbooks

