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Topp 10 - for deg som vil unngå fallgrubene når du er på reise. Oppdatert utgave 2017.

Dette er guiden for den som skal tilbringe en langhelg i storby eller en uke på et ukjent sted. Bøkene gjør det
lett å finne frem til det beste som reisemålet kan by på. Topp 10-listene er skreddersydd hver destinasjon og
tar hensyn til reisebudsjett og spesielle interesser. Finn de 10 beste restaurantene - og de billigste. De 10 beste
markedene, designbutikkene, museene, parkene, spaserturene, nattklubber og mye, mye mer.
Topp 10-listene sparer deg for både tid og penger slik at ferien blir en suksess.

Opplev Abu Dhabi: luksusbyen som tar shopping, sol og strand til et nytt nivå. Bestill din Abu Dhabi-reise på
apollo.no Abu Dhabi er en moderne og fargerik millionby med futuristiske skyskrapere og shoppinggallerier.
Men samtidig – akkurat som Dubai – et solsikkert ferieparadis med. Abu Dhabi 2016. Spesialtur med
personlig opplegg i Abu Dhabi og Dubai. Priser fra 34900,-Opplev årets siste løp i 25 grader varme, under
flomlys. Luksusreise Abu Dhabi & Dubai GRAND MILLENNIUM AL WAHDA + DOUBLE TREE BY
HILTON AL BARSHA + FAIRMONT AJMAN eller THE AJMAN PALACE. En 8 dagers luksusferie til
Abu. I hovedstaden Abu Dhabi bor det ca. 2 millioner. Beskrivelse; Hoteller; Fakta;. En reise til Dubai passer
for alle – for barnefamilien og vennegjengen. Kun en time fra Dubai ligger det oljerike emiratet Abu Dhabi,
som byr på lekker arkitektur, herlige strender, rolige omgivelser, storbyliv og luksus. Kjøp 'Dubai & Abu
Dhabi' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9781742208855 De
forente arabiske emirater ligger i Midtøsten ved Den persiske gulf, med landegrenser mot Saudi-Arabia i vest
og sør og Oman i øst. Hovedstaden er Abu. Dubai ligger ved sørenden av Persiabukta, mellom Abu Dhabi og
Sharjah, i Arabiske ørken. Et lite område tilhørende Dubai, Al Hajarayn i Hatta, ligger utenfor. Luksusreise
Abu Dhabi & Dubai En eventyrlig verden fra «1001 natt» – inkl. superluksushotell, palmeøya + ATLANTIS.
En 8 dagers luksusferie til Abu Dhabi & Dubai.

