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Australien Berlitz boken PDF Äventyr och strapatser, eller sofistikerad stadsmiljö med vinprovning?

Välkommen till Australien! Här hittar du fakta om storstäder som Sydney, Canberra, Melbourne och många
fler, liksom om berömda sevärdheter som Sydney Opera House. Missa inte Stora Barriärrevet, det unika
djurlivet eller aboriginernas tidiga klippkonst. Fåren får du på köpet. Här hittar du fakta om historiska

minnesmärken, den sällsamma naturen, arkitektur och konst – och mat och vin. Boken ger också en historisk
översikt och vägledning till alla viktiga sevärdheter. Du får tips om kultur- och sportevenemang, festivaler,

nöjen och shopping, liksom förslag på spännande utflykter. Här hittar du också information om hur
transportmedlen fungerar, var turistbyråerna ligger, vad du gör i en nödsituation eller vid sjukdom. Aktuella

tips på hotell och restauranger, liksom detaljerade kartor finns också i boken.Allt i färg och praktiskt
fickformat. Guiden hjälper dig att få ut det mesta av ditt besök ”down under”.
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