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Hvor gemmer byens bedste konditori sig, hvem i alverden er Plečnik og Prešeren - og er det i øvrigt rigtigt, at
Ljubljanas gamle fængsel i dag er et hipt vandrehjem? Alt det og meget mere får du svar på i Ljubljana Sådan!, der udover at fortælle om seværdighederne i Sloveniens lille smukke hovedstad også præsenterer:
Byens mest interessante restauranter og cafeerSpændende butikker med slovensk designDe bedste bud på
hoteller, vandrehjem og B&BForslag til anderledes udflugter og aktiviteter i omegnenEn kalender over året
tilbagevendende begivenhederTips om cykeludlejning og sportsarrangementerPlus en miniparlør Med
Ljubljana - Sådan! ved hånden kan du bevæge dig hjemmevant rundt i de forskellige kvarterer; mellem kirker
og køkkenhaver, romersk fortid og pulserende nutid, maleriske markeder og små designerbutikker - eller
opleve nogle af de mange kulturarrangementer, som Ljubljana er så rig på.
| Lis Jensen og Henrik Lund. Katedralen i Ljubljana står mitt. (0) Gå til kurven. I/26,. Sloveniens hovedstad
Ljubljana hører turistmæssigt til blandst Europas bedst bevarede hemmeligheder. udgave] af Lis Jensen og
Henrik Lund - Hæftet (Bog med hæftet ryg). Ljubljana, hovedstaden, der har udviklet sig omkring et slot.
Ontdek Ljubljana met Lufthansa. European Commission - Publishing rules and recomendations for
dissemination of information via Europa website Lees de ervaringen van TUI reizigers en maak je keuze uit
ons Ljubljana aanbod. Book nu sådan en dejlig familieferie, her hos Vacanceselect. Top Vluchten voor
geweldige prijzen. Lux App Centre South Ljubljana Lux App Centre South Laibach Lux App Centre South
Ljubljana Lux App Centre South Liubliana Lux App. Ontdek Ljubljana met Lufthansa. bog: Hvor gemmer

byens bedste konditori sig, hvem i alverden er Plečnik og Prešeren - og er det i øvrigt rigtigt, at Ljubljanas ga.
Lees de ervaringen van TUI reizigers en maak je keuze uit ons Ljubljana aanbod. Sådan finder du os.
Hotellet åbnede dets døre i 2000 og var ombygget i 2012.

