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Första klass
Island - Topp 10 Första klass boken PDF Oavsett om du reser första klass eller med liten reskassa, tar guiden
dig raka vägen till det bästa som Island har att erbjuda. Upptäck de varma källorna och de rykande gejsrarna,
upplev det förtrollande norrskenet eller pulsen i huvudstaden Reykjavik, eller gör en längre utflykt till öns

unika naturområden med glaciärsjöar, lunnefåglar, vulkaner och vandringsleder. Ta en fisketur, åk på
valsafari, besök den världsberömda Blå lagunen eller sjunk ned i det varma vattnet på något av öns många

utomhusbad. Dussintals topplistor - från öns mest storslagna vattenfall till museer, festivaler, barer,
restauranger och hotell - ger all den expertkunskap som du som besökare kan behöva. Du hittar snabbt rätt
med hjälp av de detaljerade utvikskartorna och de många mindre kartorna inne i boken.Vad du än söker - här

är din guide till 10 i topp av allting. Extra utvikskarta ingår!
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