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Rejseguide med tag-ud kort.
Tips og ideer til restauranter, seværdigheder og shopping. Praktisk inddelt.
Når du søger information om et givent emne, præsenterer Ni. Vi ved du glæder dig til rejsen, så derfor kan du
allerede nu læse meget mere om rejsemålet her. dk de bedste hjemmesider på en nem og overskuelig måde
Kreta er en af danskernes favoritter i Grækenland – med et hav af hyggelige restauranter og fantastiske
børnevenlige strande. 000 solskinstimer om året, er Algarve mere solrigt end Californien – og dermed perfekt
til jeres næste ferie. Listen er opdelt i fem kategorier og kan downloades i forskellige formater, så du kan
printe den ud og krydse af på den.

000 solskinstimer om året, er Algarve mere solrigt end Californien – og dermed perfekt til jeres næste ferie.
Ni. Når du søger information om et givent emne, præsenterer Ni.
og mange flere Kigger du efter en billig charterrejse til Grækenland, er du kommet til rette sted. Ni. dk er et
manuelt indekseret linkkatalog, der leverer den bedste indgang til den danske del af internettet. dk er et
manuelt indekseret linkkatalog, der leverer den bedste indgang til den danske del af internettet. Med mere end
3. Med sine lækre badestrande, storslået natur, prangende seværdigheder, dejligt byliv, skøn afslapning og en
hyggelig stemning, … Her kan du finde en pakkeliste, så du får det hele med, når du skal på ferie eller ud at
rejse.
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