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Skottland - Första Klass Första klass boken PDF Utforska det skotska landskapet – från bergen och hedarna i
norr till de böljande gröna kullarna i söder. Eller besök Edinburgh och Glasgow och njut av storstadspulsen.
Skottland har skapat sin egen identitet med sina kiltar, sin whisky, säckpipan, landskapet och folklore som
känns igen över hela världen. Det är ett land av slående kontraster och med magiska kvaliteter oavsett om du
ser dimman mystiskt omsluta bergen eller resa sig majestätiskt över en spegelblank loch. Här presenteras

landets skiftande karaktär, region för region. Med utförliga texter och översiktskartor eller
perspektivteckningar av viktiga platser och byggnader hjälper guiden dig att hitta till det du drömt om att
uppleva, och den omfattande texten innehåller allt från historia och kultur till shopping och nöjesliv. Här
finns förslag till både stadsvandringar och tematiska utflykter och informationen i boken gör det lätt att
planera din rundresa, liksom att hitta till de bästa hotellen, restaurangerna, pubarna och butikerna. Det

generösa bildmaterialet – färgfoton, kartor och teckningar – är en garanti för en lyckad resa till Skottland.
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perspektivteckningar av viktiga platser och byggnader hjälper guiden
dig att hitta till det du drömt om att uppleva, och den omfattande
texten innehåller allt från historia och kultur till shopping och

nöjesliv. Här finns förslag till både stadsvandringar och tematiska
utflykter och informationen i boken gör det lätt att planera din
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