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Reiseguiden inneholder utbrettskart og opplysninger som gir informasjon om byens mest kjente severdigheter,
adresser til hoteller, restauranter, kafeer, tesalonger, barer, teatre, konsertlokaler, butikker og markeder, og har
også et oversiktskart over byens kollektivtransport. Har stikkordregister.
Athen er i dag en moderne, fargerik og pulserende by.
Alt arbeidet i forkant av OL i 2004 har vært utrolig berikende for byen, - ikke minst hva angår
kommunikasjon. Det gamle Hellas var delt opp i flere bystater. De hadde samme språk, men ble styrt på
forskjellige måter. Jeg har valgt to av bystatene som jeg vil. Dette er det vanligste spørsmålet jeg får, og det
finnes ikke noe enkelt svar. Interrailbilletten har en pris for reisen, men krever tilslutningsbillett i Norge og.
Hellas er kjent for sine filosofer. De to mest kjente filosofene var Sokrates og Platon. Men hva er en filosof?
En filosof er en person som tenker.
Et lekkert uttrekkbart spisebord, 176 - 239 cm langt. Kjøp ett Athen bord og 4 Torino stoler eller 4 Athen
stoler og få en pakkepris. Få oversikt over våre reisemål i Hellas. Finn ditt reisemål i Hellas og bestill ferien på
apollo.no i dag. Hektisk natteliv i enkelte strøk i Rhodos by med musikkbarer, diskotek og barer tett i tett,
mens det går noe roligere for seg i gamlebyen. I Faliraki er det også. Samos ferger Priser og bestilling av

billetter. Bestille Samos ferje billetter med blå Star Ferry for ferger seile fra Samos til Chios, Kalymnos, Kos,
Lesvos, Sigri. Få et oversiktlig utgangspunkt for din storbyferie. Her finner du reiseguider til en rekke
storbyer. Finn severdigheter og museer du ønsker å besøke, finn hotell.
Hold deg oppdatert på det siste innen de mest aktuelle hendelsene, direkte her på TV 2s livesenter

