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Upplev det genuina livet i Italiens vackra hjärta! »Briljerar i det lilla ... på drygt 200 sidor lyckas Italienvännen
Fagerström flirta brett med vänner av kultur, mat, natur, sevärdheter, vin (förstås!) och shopping på ett sätt
som ...
ja, imponerar.« Aftonbladet Drömmen om Italien lever i många av oss! Var hittar man de mest pittoreska
vingårdarna? Var äter man gudomligt god mat? Och vilka oförglömliga pärlor gömmer sig i landets gröna,
kulturrika hjärta: Toscana och grannlandskapet Umbrien? I den oemotståndliga reseguiden Mitt Toscana och
Umbrien har journalisten och Italienfantasten Eskil Fagerström samlat alla sina personliga favoriter. Boken är
fylld till brädden av nytagna färgfoton och charmiga illustrationer som ger en inspirerande och levande bild av
resmålet. Mitt Toscana och Umbrien ingår i den populära serien Karavan reseguider. Eskil Fagerström har
tidigare skrivit den uppskattade reseguiden Mitt Rom.
Genua är huvudstad i regionen Ligurien och huvudort i provinsen Genova. Bodensjön är Centraleuropas
tredje största sjö och gränsar till tre länder. Här hittar du en kort beskrivning av några klassiska sevädheter i
Rom. Upplevelserika resor med kunniga och engagerade guider. Se vädret på Sicilien under hela året och

planera din nästa semester. Ett stort antal av Italiens renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån,
varför Toscana kan sägas ha varit centrum för den europeiska kulturutvecklingen under.
Stor guide till Roms klimat jämfört med klimatdata för Sverige. Fördelen med att anlita en privat svensk
guide i Rom är att du får veta så mycket mer under en guidad tur och har möjlighet att ställa frågor. Siena
(latin: Sena Julia) är en stad i regionen Toscana i mellersta Italien. Ett stort antal av Italiens
renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån, varför Toscana kan sägas ha varit centrum för den
europeiska kulturutvecklingen under. Stor guide till Roms klimat jämfört med klimatdata för Sverige. Se
vädret på Sicilien under hela året och planera din nästa semester. Upplevelserika resor med kunniga och
engagerade guider. Se vädret i Rom under hela året och planera din nästa semester. Ett stort antal av Italiens
renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån, varför Toscana kan sägas ha varit centrum för den
europeiska kulturutvecklingen under. Stor guide till Siciliens klimat jämfört med klimatdata för Sverige.
Genua är huvudstad i regionen Ligurien och huvudort i provinsen Genova. Här har man utsikt över de
storslagna Alperna runtomkring. Genua är huvudstad i regionen Ligurien och huvudort i provinsen Genova.
[2] Känd bland annat för 'Palio', en hästkapplöpning som hålls två gånger per år (2 juli och 16 augusti) på det
snäckformade torget 'Piazza del Campo' mitt i staden, men staden är också berömd för sin historia och för sina
många konstskatter.
Här finner man pinjeträd, vingårdar, historiska konstskatter och ett härligt klimat. Väder och klimat i Rom,
Lazio. Gemensamt för våra resor är att det mesta är inkluderat i priset.

