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Första klass
Bangkok - Topp 10 Första klass boken PDF Oavsett om du reser första klass eller med liten reskassa, tar
guiden dig raka vägen till det bästa Bangkok har att erbjuda. Upptäck museerna och templen, den flytande
marknaden och sevärdheter som Wat Phra Kaeo, Wat Pho och Nationalmuseet, eller gör en utflykt till den
gamla staden Ayutthaya, utforska barnens favoriter eller njut av välgörande spabehandlingar. Ta en dag på

stranden, besök de bästa marknaderna eller ta en båttur på kanalerna. Dussintals topplistor - från stadens mest
praktfulla tempel till festivaler, sevärdheter, hotell och affärer - ger all den expertkunskap som du som

besökare kan behöva. Listan över saker man bör undvika sparar både tid och pengar. Du hittar snabbt rätt med
hjälp av de detaljerade utvikskartorna och de många mindre kartorna inne i boken. Vad du än söker - här är

din guide till 10 i topp av allting. Nu med extra utvikskarta.

 

Oavsett om du reser första klass eller med liten reskassa, tar guiden
dig raka vägen till det bästa Bangkok har att erbjuda. Upptäck

museerna och templen, den flytande marknaden och sevärdheter som
Wat Phra Kaeo, Wat Pho och Nationalmuseet, eller gör en utflykt till
den gamla staden Ayutthaya, utforska barnens favoriter eller njut av
välgörande spabehandlingar. Ta en dag på stranden, besök de bästa
marknaderna eller ta en båttur på kanalerna. Dussintals topplistor -
från stadens mest praktfulla tempel till festivaler, sevärdheter, hotell
och affärer - ger all den expertkunskap som du som besökare kan



behöva. Listan över saker man bör undvika sparar både tid och
pengar. Du hittar snabbt rätt med hjälp av de detaljerade

utvikskartorna och de många mindre kartorna inne i boken. Vad du
än söker - här är din guide till 10 i topp av allting. Nu med extra

utvikskarta.
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