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Annorlunda och lockande guide till Barcelona!

»Karavan förlag har ännu en gång visat fingertoppskänsla i
valet av författare till en reseguide ... I sällskap med Anni
krymper denna jättestad. Den blir intim och överblickar ...
tipsen hon delger är av högsta kvalité.« Svenska resebloggen

Barcelona är ett av svenskarnas favoritresmål. Inte konstigt med
tanke på att staden erbjuder en fantastisk kombination av storstad,
strandliv, shopping, fotboll och fest. Men Barcelona har så mycket
att erbjuda att det kan vara svårt att hitta stadens absoluta guldkorn.
Vill du äta makalöst god paella och tapas? Vill du få koll på bästa
strandremsan och det häftigaste utestället? Vill du hitta till stadens
mysigaste butiker och caféer? Den oemotståndliga reseguiden Mitt

Barcelona blir ditt bästa resesällskap!

Svenska Anni Ellborg blev stormförtjust i Barcelona när hon flyttade
dit. I sin bok tipsar hon om sina personliga favoriter och visar vägen



till alla de pärlor som gör staden unik. Hon guidar dig genom
stadsdel efter stadsdel i Barcelona, och bokens många färgfoton och

praktiska kartor ger en personlig och levande bild av staden.

Packa ner Mitt Barcelona i bagaget för att försäkra dig om en
oförglömlig resa!

Mitt Barcelona ingår i serien Karavan reseguider. Detta är en
uppdaterad utgåva, utgiven 2017.

»Karavan förlag har ännu en gång visat fingertoppskänsla i valet av
författare till en reseguide ... I sällskap med Anni krymper denna
jättestad. Den blir intim och överblickar ... tipsen hon delger är av
högsta kvalitet ... Det är verkligen en fröjd att få gå armkrok
tillsammans med Anni längs gatorna i en av världens häftigaste

städer.« Svenska resebloggen

»Mitt Barcelona sticker ut på ett fräscht sätt bland de sedvanliga
guideböckerna ... Läsaren bjuds på en imponerande samling förslag
... Tilltalet är mycket personligt och man märker att Anni Ellborg

verkligen kan och känner för sin stad.« Bibliotekstjänst
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