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Fra Svarthodenes hus til jugend-kvarteret, fra Børsen til Sentralmarkedet, fra Jûrmala til Rundâle-slottet:
Latvias hovedstad brettes ut på et blunk med en guide det ikke finnes maken til! Boken dekker også store deler
av Rigas omegn, blant annet Gaujas nasjonalpark.
Gatelangs er et unikt konsept: Eget utbrettskart for hvert område gjør det enkelt å orientere seg på et
øyeblikk. I tillegg får du:
- Topp 10 severdigheter i Riga og Latvia.
- 10 måter å ta pulsen på Riga og Latvia.
- 60 av byen og landets mest kjente severdigheter tydelig markert på kartene.
- 150 utvalgte restauranter, barer, butikker og markeder, testet og beskrevet av guidens forfattere.
- Et utvalg hoteller ordnet etter pris.
- Alle sykkelstasjonene til Sixt bikes markert på kartene
- All den praktiske informasjonen du trenger, bl.
a. byens kollektivtransport med rutenett.

En av Sørum kommunes viktigste sosiale kulturarenaer. Meierigaarden er populær som restaurant,
selskapslokaler, catering og møtelokaler. Inkludert: Transport til/fra flyplass i Palanga, 2 netter i dobbeltrom
m/frokost, 2 spabehandlinger, gratis inngang Wellness Center, gratis inngang Golden SPA, gratis. Limousine
Partner har service og profesjonalitet overfor sine kunder som høyeste prioritet. Vi er opptatt av å gi våre
kunder i Oslo og omegn best mulig service og. Connections har spesialisert seg på firmaturer, incentives og
events over hele verden. Skap et arrangement alle kan være glade og stolte av! Hva skjer? – Innland og utland.
UTSTILLINGER – KURS – KONKURRANSER. Send informasjon om små og store arrangementer i inn- og
utland til husk@nqf.no Gruppereiser. Som tittelen henspeiler på, så er ofte gruppetur den beste løsningen. Når
man blir flere til å dele kostnadene, blir prisen for hver deltaker. Hotell Bergen Størst utvalg av hotell i Bergen
med prisgaranti. Det skal være enkelt og billig å bestille hotell i Bergen. Vi har samlet alle de store
reisesidene. Jeg holder foredrag om kritisk tenking, alternativ behandling, hvor lett det er å lure seg selv
(optiske illusjoner etc), blogging og vitenskapsformidling, Fredag 01. november 2013 Vi har hatt en frisk og
fin seilevind og har tilbakelagt mye distanse siste døgn, og vi regner med å seile resten av etappen til Cape
Henry. Offisiell reiseguide for Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, med informasjon om overnatting, aktiviteter,
attraksjoner og arrangement.

