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Kalifornien - Första klass Första klass boken PDF Kalifornien är en av USA:s största och viktigaste stater –
och har enorma upplevelser att erbjuda resenären. Här samsas ståtliga skogar, höga bergstoppar, öken och en

omväxlande kust med några av världens mest spännande städer, filmindustrin och högteknologiska
storföretag. Här finns både kulturell och ekonomisk mångfald, en rikedom som är svår att matcha. Med

utförliga texter och översiktskartor eller perspektivteckningar av viktiga platser och byggnader hjälper guiden
dig att hitta till det du drömt om att uppleva, och den omfattande texten innehåller allt från historia och kultur
till shopping och nöjesliv. Här finns förslag till både rundturer och tematiska utflykter och informationen i
boken gör det lätt att planera sin resa, liksom att hitta till de bästa hotellen, restaurangerna och butikerna.

Ingen annan guide kommer i närheten av denna inspirerande bok som med sina många färgbilder, kartor och
teckningar är en garanti för en lyckad resa till Kalifornien.
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