2013-11-03

Ny Rom-guide 139 kr och tips på massor med reseguider!

Kan du inte läsa nyhe tsbre ve t? Klick a här.

Bästa reseguiderna &
Kampanjpris på nya Rom-guiden!
Längtar du till värmen och solen? Eller är det shoppingen och kulturutbudet i en riktig storstad
som lockar? Tänker du resa bort över julen för att slippa snö och krav? För att resan ska bli
lyckad behöver du en bra reseguide! Här tipsar vi om nya guider och intressanta böcker om
några av våra mest populära resmål.
Ett av de mest klassiska resmålen är den eviga staden: Rom! Eskil Fagerström besökte Rom
första gången 1984 och har sedan dess återvänt, om och om igen. I nya boken Mitt Rom delar
han med sig av sina allra bästa tips till Romresenären - just såna personliga och inspirerande tips
som sällan ryms i de vanliga guideböckerna.
Just nu kan du köpa Mitt Rom till kampanjpriset 139 kronor här!
Trevlig resa!
Fredrik - Adlibris

Nya guider till San Francisco & Florida
Ett annat San Francisco och norra
Kalifornien
av Daniel Svanberg

Pilgrimsturer till Santiago de
Compostela : Camino Frances &
Camino Portugués
av Ulla Nordfors

Den första djuplodande
guiden till San Francisco
på svenska! Här får du
personliga och kunniga
tips om allt som gömmer
sig bortom traditionella
turistmål som Golden
Gate Bridge och ön
Alcatraz.

Ny och utökad upplaga av
denna populära guide.
Med det praktiska
formatet och den tåliga
formen, och med det
informationsspäckade
innehållet är boken det
perfekta sällskapet på
den legendariska
pilgrimsleden.

Pris: 147 kr

Pris: 198 kr

Ett annat Florida

Världens bästa flodkryssningar
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av Daniel Svanberg

av Uno Grönkvist

En färgsprakande och
inspirerande guide till
Florida, där du får
personliga och
informativa tips om allt
som gömmer sig bortom
de traditionella
turistfällorna.

Flodkryssningar är ett
oslagbart sätt att lära
känna flera länder på en
och samma resa. I den
här boken blandas
handfasta råd och
praktiska tips för en
drömsemester på
världens alla vattenleder.

Pris: 150 kr

Pris: 213 kr

Ta med dig Lonely Planet till Thailand!
Thailand
av China Williams

Lonely Planet Thailand's Islands &
Beaches
av Brandon Presser

Den klassiska blå Lonely
Planet-guiden som ger dig
allt du behöver för en
riktigt lyckad resa. Du
hittar både matnyttig
information, smarta tips
och härlig inspiration till
ett av våra mest populära
resemål.

Lär känna mer av
Thailands öar och
stränder. Vi är många
som besöker Thailand för
landets tropiska
kustlinjer. Den här guiden
bjuder på inspirerande
fotografier, smarta kartor
och praktisk information
för en riktigt härlig
semester.

Pris: 176 kr
Lonely Planet Discover Thailand
[With Map]
av China Williams

Pris: 144 kr
Bangkok
av Austin Bush

Få ut mesta möjliga av
din resa till Thailand. Det
här är en lite enklare
guide som tar upp de
upplevelser du absolut
inte får missa när du
besöker Thailand. Den
gör att du smidigt kan
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Den ultimata stadsguiden
till Bangkok som bl a tar
dig med till stadens
fantastiska restauranger,
nya hippa barer och
undangömda marknader.
Guiden täcker både
självklara och populära
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planera din resa och
fokusera mer på att njuta.

höjdpunkter, men tipsar
också om mer oväntade
guldkorn.

Pris: 176 kr

Pris: 138 kr

På djupet: Peking, Korsika, Bombay & Kina
Peking : förändringarnas stad
av Jojje Olsson

Korsika : en reseberättelse
av Johan Tell

Det här är mer än en
reseguide, det är lika
mycket en berättelse att
inspireras av, på resan
eller hemma. Jojje Olsson
skildrar megastaden
Peking via stadsbyggnad,
politik, historia och de
människor som bor där.

Korsika är ett allt mer
populärt resemål. I den
här djuplodande boken
skildrar Johan Tell den
isolerade öns historia och
dess egna distinkta kultur.
Boken innehåller också
magnifika foton av
C amille Moirenc.

Pris: 199 kr

Pris: 240 kr

Bombay Takeaway : Indien genom
maten
av Malin Mendel Westberg

Sverige möter Kina : undvik
kulturkrockarna
av Mary Lan & Åsa Brevinge

I en av världens mest
inflytelserika städer är
maten kultur, politik och
religion. SVT:s
medarbetare Malin Mendel
Westberg visar i sin
högintressanta bok hur
den snabba utvecklingen i
Bombay kan skildras via
lunchtallriken!

De kulturella koderna i
Kina är många, och
skillnaderna mellan öst
och väst kan vara ett
hinder både för turisten
och affärsmannen. Den
här boken berättar om
vad som kan gå fel men
ger också en lång rad
handfasta råd på hur
problemen kan undvikas.

Pris: 186 kr

Pris: 111 kr

Topplistan denna vecka
Mannen som slutade ljuga : Berättelsen om Sture
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Bergwall och kvinnan som sk av Josefsson, Dan

189 kr

Nyckeln av Bergmark Elfgren, Sara

198 kr

Tiggarflickan av Munro, Alice

169 kr

Den sanna historien om Pinocchios näsa av Persson, Leif
GW

188 kr

Rörgast av Theorin, Johan

189 kr

Brinnande livet av Munro, Alice

187 kr

438 dagar : vår berättelse om storpolitik, vänskap och
tiden som diktaturens fångar av Persson, Johan

188 kr

Lyckliga gatan av Marklund, Liza

195 kr

Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek
av Andersson, Lena

179 kr

Analfabeten som kunde räkna av Jonasson, Jonas

195 kr

Alltid på Adlibris

Kampanjer just nu

Sociala medier

» Nyheter
» Kursböcker
» E-böcker
» Kommande böcker

» Adlibris Mondo
» Adlibris Letto
» Årets Augustprisnomineringar
» Avdelningen resor hos Adlibris

» twitter.com/adlibris_com
» facebook.com/adlibris.com

O m du inte vill ha de tta nyhe tsbre v i fortsättninge n k an du k lick a här för att avbe ställa de tta nyhe tsbre v.
Vi har fle ra olik a nyhe tsbre v. För att ändra dina pre num e ratione r, logga in på ditt k onto.

www.anpdm.com/newsletterweb/42425945714747514477484A59/4640504371454750427149465043

4/4

