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OMSCHRIJVING

Een betrouwbare metgezel die zowel bij de voorbereiding thuis, als op reis onmisbaar is. De praktische
sterrenbeoordeling met 1, 2 of 3 sterren geeft snel én betrouwbaar aan wat je zeker moet zien of doen. Met
uitnodigende kleurenfoto's en zeer uitgebreide achtergrondinformatie, zeker over de 3-sterrenplaatsen en -
bezienswaardigheden. In een volledig nieuwe lay-out waarbij de regio of het land van bestemming in
'microregio's' is opgedeeld. Ideaal om heel snel de interessantste plaatsen, bezienswaardigheden en
rondritten in de buurt van jouw vakantiestek te ontdekken. De handige adresboekjes vermelden voor elke
stad de beste eet- en slaapadresjes, geselecteerd door de inspecteurs van Michelin. Ook leuke winkeltjes en
sfeervolle evenementen komen hier aan bod. Aan de hand van heldere kaarten maak je de mooiste
rondritten en vind je probleemloos je weg naar de interessantste bezienswaardigheden. Overzichtelijke
stadsplannen en plattegronden van bezienswaardigheden maken je ter plekke wegwijs. De groene gidsen
sluiten trouwens perfect aan op de wegenkaarten van Michelin. Door zijn kleiner formaat past de Groene
Gids nu in elke handtas of rugzak.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vind alle toeristische bezienswaardigheden in Frankrijk. Plan uw reis naar en uw vakantie in Frankrijk met
de Groene Michelin Gids

Landkaart winkel Groene Gids Portugal - De Groene Gids is een degelijke en uitgebreide reisgids op
cultureel terrein. De gids werkt met een alfabetische ordening en ...

Vind alle toeristische bezienswaardigheden in Zwitserland. Plan uw reis naar en uw vakantie in
Zwitserland met de Groene Michelin Gids
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