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Med Rejseklar til Tjekkiet stilles der skarp på en centraleuropæisk perle; et sandt overflødighedshorn af
fantastiske naturoplevelser, maleriske borge og charmerende byer. Turen rundt i landet starter med
introduktion til den stemningsfulde hovedstad Prag - som efterfølges af 11 kapitler; syv om landsdelen
Bøhmen længst mod vest og fire om den lidt mindre Mæhren mod øst. Udover en grundig opdateret
gennemgang af byer og seværdigheder bliver der selvfølgelig også sat fokus på gastronomi, øl, hyggelige
restauranter og caféer - ligesom der er knap 900 links til bl.a.: Hoteller, pensioner, vandrehjem og
campingpladser Cykel- og kanoudlejningerNationalparker og skiområderKur- og wellnessopholdTeater- og
musikoplevelserGolfbaner samt ... En miniparlør - til situationer undervejs, på restauranter mm. Tjek på
transporten er der også - lige meget om du rejser rundt med tog, bus, i bil eller på cykel.¨ På vej rundt i landet
løftes desuden sløret for tjekkernes juletraditioner, hvor James Bond filmen »Casino Royal« blev skudt, slottet
hvor den italienske superelsker Giovanni Giacomo Casanova tilbragte sine sidste år travlt beskæftiget med at
skrive sine memoirer, spændvidden på Europas største naturskabte port, hvor man finder Prags smalleste
stræde, historien om træskæreren František Rints makabre udsmykning af kælderen under kirken i Sedlec - og
meget, meget mere.
maj; 35 mio. - 6. Eftersom både Frankrig og Danmark er medlemmer af EU, er der i dag praktisk talt ingen
formelle problemer for danske eksportørers markedsadgang. Dette afsnit handler om, hvad ordet Europa har

betydet, og hvilket geografisk område det refererer til, og hvorledes dette har ændret sig de sidste 2500 år.
Nordisk Film Fest i Rom Nordiske film er igen på plakaten i Casa del Cinema 3. Udfyld formularen for at
sende en mail med et link til følgende side: http://um. kroner til den. Der er en generel risiko for terrorangreb
i Sri Lanka, også mod turister og andre rejsende. Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen Sikkerhed og
terrorrisiko. Udfyld formularen for at sende en mail med et link til følgende side: http://um.
dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum. kroner til WFP i Yemen Regeringen sender 70 mio.
Der er en generel risiko for terrorangreb i Sri Lanka, også mod turister og andre rejsende.
dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum. Udfyld formularen for at sende en mail med et link til
følgende side: http://um. Send e-mail Close mail form. kroner til WFP i Yemen Regeringen sender 70 mio.

