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Malaysia & Singapore - Första Klass Första klass boken PDF Upptäck fantastiska Malaysia och Singapore, en
spännande region full av kontraster. Här samsas flera olika religioner och kulturer, och det finns upplevelser
och aktiviteter för alla smaker. Berg, regnskogar, slätter och stora floder gör djur- och växtlivet rikt varierat.
Det finns fantastiska platser för dykning och snorkling och underbara öar och stränder för den som vill sola
och bada. Du kan besöka städer som Georgetown, Asiens kanske mest fascinerande stad, där spåren från

kolonialtiden ännu är tydliga. Eller kanske ta en tur med djungeljärnvägen genom Västmalaysias inre, simma
bland färggranna fiskar på Perhentianöarna, titta på orangutanger i Sarawak eller shoppa bland Singapores
moderna skyskrapor. Oavsett om du är ute efter kultur, historia, arkitektur eller naturupplevelser hjälper den
här boken dig att upptäcka det bästa som Malaysia och Singapore har att erbjuda. Du får tips på utflykter och
sevärdheter, och de utförliga beskrivningarna gör det enkelt att planera din rundresa. Här hittar du också de
bästa hotellen, restaurangerna och butikerna, oavsett om reskassan är stor eller liten.De informationsspäckade
texterna tillsammans med bokens många detaljerade kartor, illustrationer och bilder gör det här till en guide
som det är svårt att vara utan. Den är helt enkelt en garanti för en lyckad resa i en mycket spännande region.

 

Upptäck fantastiska Malaysia och Singapore, en spännande region
full av kontraster. Här samsas flera olika religioner och kulturer, och

det finns upplevelser och aktiviteter för alla smaker. Berg,
regnskogar, slätter och stora floder gör djur- och växtlivet rikt

varierat. Det finns fantastiska platser för dykning och snorkling och
underbara öar och stränder för den som vill sola och bada. Du kan
besöka städer som Georgetown, Asiens kanske mest fascinerande

stad, där spåren från kolonialtiden ännu är tydliga. Eller kanske ta en



tur med djungeljärnvägen genom Västmalaysias inre, simma bland
färggranna fiskar på Perhentianöarna, titta på orangutanger i Sarawak
eller shoppa bland Singapores moderna skyskrapor. Oavsett om du är
ute efter kultur, historia, arkitektur eller naturupplevelser hjälper den
här boken dig att upptäcka det bästa som Malaysia och Singapore har
att erbjuda. Du får tips på utflykter och sevärdheter, och de utförliga
beskrivningarna gör det enkelt att planera din rundresa. Här hittar du
också de bästa hotellen, restaurangerna och butikerna, oavsett om
reskassan är stor eller liten.De informationsspäckade texterna

tillsammans med bokens många detaljerade kartor, illustrationer och
bilder gör det här till en guide som det är svårt att vara utan. Den är
helt enkelt en garanti för en lyckad resa i en mycket spännande

region.
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