
Argentina
Hent bøger PDF

Hans Erik Rasmussen
Argentina Hans Erik Rasmussen Hent PDF Argentina er et storslået land, og denne guidebog beskriver alle de
mest spændende områder. Buenos Aires er bogens naturlige udgangspunkt og er fyldigt beskrevet. En dansk
tangodanser bosiddende i Buenos Aires giver i bogen masser af oplysninger om, hvor man kan danse og

opleve tango. Dernæst følger Iguazúvandfaldene og Nordøstargentina. På pampaen beskrives efterkommerne
efter de danske indvandrere og deres klubber, skoler, kirker og arrangementer, hvor danske turister er meget
velkomne. I kapitlerne om Patagoniens endeløse vidder er oplysninger om forstenede skove, dinosaurmuseer
og hvalsafarier. Ildlandet beskrives også. Andesbjergene dækkes helt fra gletsjerne i syd, over Amerikas

højeste bjerg og vindistriktet Mendoza til de gamle, smukke kolonibyer i nord. Undervejs fortæller vi også
om den lange række af nationalparker. Bagerst i bogen er kapitler om Argentinas historie, kultur og natur
samt alt det, som er værd at vide før, under og efter rejsen. Bogen slutter med et spisekort til de hyppige

restaurantbesøg i kød- og vinlandet Argentina. Bogen fokuserer på begivenheder og steder med tilknytning til
Danmark.

 

Argentina er et storslået land, og denne guidebog beskriver alle de
mest spændende områder. Buenos Aires er bogens naturlige
udgangspunkt og er fyldigt beskrevet. En dansk tangodanser

bosiddende i Buenos Aires giver i bogen masser af oplysninger om,
hvor man kan danse og opleve tango. Dernæst følger

Iguazúvandfaldene og Nordøstargentina. På pampaen beskrives
efterkommerne efter de danske indvandrere og deres klubber, skoler,
kirker og arrangementer, hvor danske turister er meget velkomne. I
kapitlerne om Patagoniens endeløse vidder er oplysninger om

forstenede skove, dinosaurmuseer og hvalsafarier. Ildlandet beskrives
også. Andesbjergene dækkes helt fra gletsjerne i syd, over Amerikas

højeste bjerg og vindistriktet Mendoza til de gamle, smukke
kolonibyer i nord. Undervejs fortæller vi også om den lange række af



nationalparker. Bagerst i bogen er kapitler om Argentinas historie,
kultur og natur samt alt det, som er værd at vide før, under og efter
rejsen. Bogen slutter med et spisekort til de hyppige restaurantbesøg
i kød- og vinlandet Argentina. Bogen fokuserer på begivenheder og

steder med tilknytning til Danmark.
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