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Bananbältet - resor i Östafrika och Cuba handlar om resor i sex länder i Östafrika - Kenya, Uganda, Tanzania,
Malawi, Zambia och Zimbabwe - samt i Cuba. Författarna Ann Lindvall och Tore Gulbrandsen har gjort
många resor, var för sig och tillsammans. Vi får följa dem på färden med flyg, bil, buss, tåg, båt och cykel.
Boken är skriven på ett personligt sätt och inspirerar till resor på egen hand i dessa länder, kanske som ensam
kvinna. Författarnas glädje är kännbar och smittar av sig. Den enkla tonen ger en lättsam stämning, samtidigt
som den insprängda kunskapen förmedlar seriositet.
Boken ger smakprov på Östafrikas språkliga och kulturella mångfald och innehåller nyttig information för
resande i området. Här finns också djupare reflektioner över den enskilda människans villkor, förenade med en
skarpsynt kritik av västerländsk etnocentrism. Boken är den första i en tänkt serie om resor under ett antal år
och i flera världsdelar. Kommande böcker i serien är Bambubältet - resor i Öst- och Sydöstasien, Kokosbältet resor i Polynesien och Korallbältet - resor i Mela- och Mikronesien.
Kubas största och viktigsta städer. Boka din resa till Afrika hos Ving. Meilleur Resort de Madagascar,.
vind, max och min temperatur och solens upp och nedgång. Vill du boka en resa i sista minuten.
Se alla kommande MC-Resor. Jämför resor och få senaste priserna från över 1 000 flygbolag och resebyråer.

Boka er resa till Nya Zeeland med experterna på Söderhavet. se och hitta de bästa flygbiljetterna till de bästa
priserna. Jämför och boka resor från alla ledande reseföretag - Ving, TUI, Apollo, Solresor, Airtours, Detur,
Nazar, TripX, Turkietresor. Tripx. Kika in och låt dig inspireras. Kontakta oss inför er nästa resa till Japan
och låt oss visa er vad vår passion handlar om. i Östafrika har en yta. Experience a golf resort vacation
package. Förutom information om destinationen hittar du länkar till Swanson´s resor.

