Resesehandböcker från
Publicist-Duktor AB

Turist i Estland
blev Estland självständigt
den 20 augusti. För tredje
gången i historien.
De flesta turister kommer ortfarande bara till den
medeltida huvudstaden
Tallinn som med sin tidlösa
atmosfär är ett idealiskt
veckoslutsmål.

Turist på Malta
Med båt in i Blue Grotto,
till den typiska maltesiska
fiskebyn Marsaxlokk eller
med bilfärjan till ön Gozo,
grönare och skönare än
Malta.
Turist på Malta ger vidare
förslag på rundvandring i
huvudstaden Valletta, byggd
direkt efter arkitektens ritningar, och Mdina.

Genom sitt strategiska läge i
Medelhavet har Malta alltid
lockats av främmande erövrare. Sedan landets historia
började redan fem tusen år
före Kristi födelse har araber,
korstågsriddare, ransmän
och engelsmän härskat över
ön där varje tidsepok satte
sin speciella prägel Malta är
inte något stort land, drygt
en fjärdedel av Ölands yta,
men med mer än 340 000
invånare.
TURIST PÅ MALTA hjälper besökaren tillrätta på ön.
På egen hand kan man enkelt
göra egna upptäcksfärder.

Innehåll
Detta är Malta - Landskap,
flora och fauna - Befolkning
och språk - Religion - Osirisögat - Klimat och kläder Hur an reser till Malta - Historia - Johanniterorden - Den
stora belägringen - Valletta,
gentlemanna-staden - Napoleon på Malta - Mdina, den
tysta staden - Andra världskriget - Runt om på Malta
- Britterna på Malta - Goxo
- Comino - Mat och dryck Evenemang och fester - Badplatser, museer - Vad skall
jag köpa? - Maltesiskt ABC
- Programförslag - Register.
Format: 130 x 200 mm
Antal sidor: 160
Illustrerad med sv/v foton
och kartor
Utgivningsår: 1995

Sveriges och Estlands
historia ar mycket gemensamt. Redan på 1200- och
1300-talen var svenskar
bofasta i Estlands kustområden. Efter 700 år av främmande herravälde styrdes
landet från 1710 i 200 år av
Sverige. År 1939 uppgick
estlandssvenskarna till ca
8 000. 				
De allra flesta flydde
under kriget till Sverige och
bara några hundra stannade
kvar. Det var en flykt som
nästan ödelade svenskbygderna.
1918 blev Estland en
självständig nation för
andra gången. På 1930talet var landet ett populärt
turistmål för svenskar Efter
andra världskriget följde
sovjetisk ockupation.
Den 18 juni 1990 gick
den första fasta båtförbindelsen mellan Estland och
Sverige på 50 år. Resten av
året blev det politiskt oroligt
men med skicklig diplomati

TURIST I ESTLAND
blir en hjälp för att upptäcka
det övriga Estland.
Boken inleds med aktuella fakta, historia i korta
drag m m. Dessutom mindre
ordlistor över vardagsfraser
och inför restaurangbesöket.
TURIST I ESTLAND
ger vidare förslag på turer
som täcker hela landet med
information om sevärdheter
längs färdvägen. I särskilda
kapitel bekantar vi oss med
Tallinn, Narva, Haapsalu,
Pärnu och Tartu.
Innehåll
Detta är Estland- Estlands
historia-Några faktaResan till Estland-Den vita
båten-Att resa i EstlandHär bor vi- Huvudstaden
Tallinn-Norra EstlandVästra Estland-Öarna-Södra
Estland-Mat och dryckEvenemang och fester-Vad
skall jag köpa-Praktiskt
ABC-Ordbok-Register.
Format: 110x180 mm
Antal sidor: 320.
Illustrerad med sv/v foton
och kartor.

Turist i Södermanland
presenterar Södermanland
på ett nytt sätt. På 288 sidor
ryms allt väsentligt som en
turist kan behöva veta för att
inleda sin odyssé i landskapet.
Genom 17 rundturer
genomkorsas både Södermanlands län och Södertörn.
Och de stora tätorterna ägnas
särskild uppmärksamhet
i speciella beskrivningar.
upplysningar.
Boken är rikligt illustre-

rad med kartor och fotografier och har försetts med såväl
ort- som personregister.
Turist behöver inte bara
vara en tillresande utan kan
i lika mån vara den ortsbo,
som vill veta mer om sin
bygd.

Innehåll
Historia i korta drag Runstenar - Tätorterna
- Rundturer - Allemansrätt
- Vägvisare till
naturen - Turistbyråer,
hembygdsföreningar Övriga artiklar - Register.
Format: 130 210 mm.
Antal sidor: 288.
Illustrerad med sv/v foton
och kartor.
Utgivningsår: 1995.

Turist i Finland

TURIST I FINLAND
Att Finland kallas för "Tusen
sjöars land" vet nog de flesta,
likaså att huvudstaden heter
Helsingfors.
Att Finland dessutom är
kontrasternas land har allt
fler svenskar upptäckt. Vi
behöver inte ta många steg
på finsk mark för att bli
positivt överraskade av detta
spännande semesterland på
andra sidan Östersjön.
För många hundra år

sedan var inte Göteborg
Sveriges andra stad. Det var
Åbo! Det betyder att vi i Finland hittar mycket svenskhistoria. Hela kusten från
Lovisa i öster via Åbo norrut
till Karleby i Österbotten är
svenskbygder
Även om det är lätt att
komma till Finland är det
litet svårare att lära känna
Finland.
TURIST I FINLAND
skall hjälpa er tillrätta under
färden genom landet. Boken
inleds med aktuella fakta
om Finland ochhistoria i
korta drag m m. Dessutom
finns mindre ordlistor
över vardagsfraser och
inför restaurangbesöket
tillsammans med praktiskt
A B C.
TURIST I FINLAND
ger vidare förslag på åtta
rundturer som täcker hela
landet med upplysning om
sevärdheter längs färdvägen.
I särskilda kapitel bekantar
vi oss med Helsingfors, Åbo
och Tammerfors liksom
Åland.

Innehåll
Turistlandet Finland - Inför
avfärden (klimat, pass och
tull, valuta) - Några fakta
om Finland (storlek och
läge, språk, statsskick,
religion, näringsliv) - Vägar
till Finland - Historia - De
största städerna (Helsingfors,
Åbo, Tammerfors) - Att resa
i Finland (bil, flyg, tåg, buss,
båt, hotell, vandrarhem etc) Åtta rundturer - Åland - Mat
och dryck - Evenemang Vad skall jag köpa? - Finskt
ABC - Register.
Format: 130 x 200 cm
Antal sidor: 224

Belgien har två stora
turistområden med
säsong olika tider av året.
Flanderns slätter breder
ut sig i väster och norr
med den 7 mil långa kusten.
I söder och väster ligger
Vallonien och Ardennerna.
I de här trakterna stod
vallonsmidets vagga och
det var härifrån som alla
duktiga smeder emigrerade
till vårt land under 1400talet. Ardennerna är ett kärvt
landskap som domineras
av folksägner och legender.
I mitten av dessa båda
områden ligger så Bryssel
som centrum för konst och
kultur med många gamla
minnesmärken i modern
omgivning.
Belgien är inget avlägset
land. Med bil når man det
på ett par dagar och med
flyg på endast några timmar.
Det är ett utmärkt land för
den som vill turista på egen

hand. Under loppet av ett par
veckor hinner man besöka de
flesta sevärda platserna.

Turist i Belgien

Belgien är ett av Europas
minsta länder. Få länder
av motsvarande storlek
erbjuder dock besökaren att
se och uppleva lika mycket
till samma låga insats av
resor och tid.

Innehåll
Turistlandet Belgien Inför avfärden - Vägar
till Belgien - Några fakta
om Belgien - Histora
- Antwerpen - Brygge Gent - Liège - Bryssel
- Waterloo - Att resa
i Belgien - Kusten
- Flandern - Hainaut Provinserna - Mat och
dryck - Evenemang och
fester - Vad skall jag köpa?
- Målarna - Belgiskt ABC Register.
Format: 130 210 mm
Omslag i färg, stadskartor
och ca 50 sv/v bilder.

