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Vi har tre naboer i øst. Men vi oppfattet ikke Estland, Latvia og Litauen som særlig nære da de var under
Sovjetunionens vinger. I dag trekker nordmenn til Baltikum - og det er ikke uten grunn. Etter at Jernteppet ble
revet og de baltiske landene erklærte sin selvstendighet, er de blitt en integrert del av Europa. Kulturelt har de
vært det hele tiden - under den kommunistiske overflaten. I denne boken tar Per Egil Hegge deg gjennom de
baltiske landene - til ukjente steder og gjennom spennende historier.
Baltikum Rundt - fascinerende historie i øst. Interessante opplevelser fra de mangfoldige hovedstedene
Vilnius, Riga og Tallinn. Spennende shopping i pittoreske små. Til Polen & Baltikum Luksus til
hverdagspriser. Frister en reise utenom det vanlige, bør man reise til Polen. Her møter kulturen fra øst nye
impulser fra vest, og. Kroatia Rundt med Dubrovnik - Populær Balkanfavoritt En fantastisk bussrundreise
gjennom populære Balkan hvor du får oppleve det beste av Kroatia. Fordelene ved å være medlem i et
YS-forbund er mange. Med 215 000 medlemmer i ryggen har vi forhandlet frem en rekke gunstige
rabattavtaler innen blant annet bank. Velkommen til Kjetils Bussreiser AS. Vi skriver snart 2017 og imens vi
nærmer oss ett nytt år så jobbes det på spreng med den nye katalogen som vil bli sendt dere. Start bilferien om
bord på en av våre båter fra Gøteborg til Kiel. Perfekte avgangstider begge veier. Velg avreisedato og finn
beste pris på båtreise. Har man mulighet til å ta ut sommerferien i juni eller sent i august, kan man spare
masse, tipser hun. Pris på reise følger alltid etterspørsel, og. Hvor du skal reise; Hvor lenge du skal være på
reise; Hvorvidt det er en storby, et tettsted eller opphold i områder med dårlige sanitære forhold.
Medlemsfordeler med rabatt på bl.a forsikring, kontorrekvisita, reise, drivstoff og strøm mm. 20 års erfaring
med å forhandle frem avtaler. Tyrkia. En reise til Tyrkia er en reise til solen og det gode liv – late dager på

stranden, smaksrike matopplevelser, fargerike basarer og endeløse netter.

