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u003cbu003eTarifa u0026amp; Bolonia, de Spaanse kust van de Romeinen, Afrika en de wind, is een onderdeel van de
e-reisgids Costa de la Luz. Speciaal voor mensen die alleen geïnteresseerd zijn in deze twee plaatsen en het
natuurschoon in de omgeving hebben wij de specifieke informatie voor hen in een goedkoper, beknopt exemplaar
samengebracht.u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eu003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eAls service hebben we het hoofdstuk Extra van het grote boek met onder meer informatie over het weer,
de feesten en het vervoer toegevoegd.u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eu003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eDit boek is anders dan andere uitgaven, omdat we niet alleen vertellen wat er te zien is, maar het ook
zoveel mogelijk tonen. Het is net zo goed een kijk- als een leesboek.u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eDat is iets wat wij zelf al jaren missen in de gemiddelde gids. Wel een waslijst met vaak niet meer
aanwezige hotels en restaurants, maar slechts één of twee alinea's over een plaats. En dan staat er bijvoorbeeld als
beschrijving: Prachtig barokke kerk met bijzonder altaar... Zooooo, denk je dan, laat maar eens zien, dan maak ik zelf
wel uit of dat mooi genoeg is om te bekijken.u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eu003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eHelaas. Zelden of nooit worden dit soort 'wervende' woorden vervolmaakt met het bijpassende plaatje.
Dat hebben wij anders gedaan. We willen laten zien wat je ziet.u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eWees ook welkom in dit boek. Hopelijk tovert het een glimlach op je gezicht en heb je iets om bij weg te
dromen.u003c/bu003e
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