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Bogen dækker Nordlige Østrig, Salzburgerland, Tirol, Vorarlberg, Salzkammergut, Centrale Østrig, Kärnten,
Vinvejene, Thermenland og Burgenland samt Wien og omegn. Vi giver indblik i livet i Østrig og forklarer
politiske og kulturelle problemstillinger. En række artikler går bag om kunst og kultur, mad og drikke,
historie, natur og geografi.
Desuden er bogen rigt illustreret med fotos og kort. Turen Går Til har eksisteret siden 1952 og er blandt
verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien.
Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte
destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
Dansk rejseleder og udflugter inkluderet på rejsen til Paris, Frankrig med bus NILLES. Ferie, fritid, rejser til
Østrig: Informationer til Ferie i Østrig på austria. Der er flere oldtidsfund i Niederösterreich, hvoraf det mest.
Så se her hvilke vigtige seværdigheder, du bør opleve i københavn. Spanien indbyder til aktive ferier for hele
familien med landets fantastiske omgivelser og klima. Dansk rejseleder og udflugter inkluderet på rejsen til
England, Skotland og Wales med. Vores kabine- og hotelbusser kører direkte til. Pierre har en stor passion og
viden om. Fakta om vores vandreture: Vandreferie for alle i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Tjekkiet,

Østrig, Italien, La Palma og Azorerne. De ældste spor efter mennesker i Østrig hører til palæolitikum,
Neandertalernes tid. stejlt op ad bakken, drej tv (ved skraldespande), ad blindvej ned til. Så se her hvilke
vigtige seværdigheder, du bør opleve i københavn.
2 vogntog på tur. Slagballe Bakker-Bryrup Langsø: Gå videre ad vejen ved p-pladsen ca. Billedet er fra
kataloget PUCH Maxi knallerter fra 1977 27 april 2018 – Fem billeder af DSB togsæt er tilføjet: DSB MR/D
93 som M 7112 Hr-Fa (Fredericia 24/4-2018). De ældste spor efter mennesker i Østrig hører til palæolitikum,
Neandertalernes tid. 2 vogntog på tur.

