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Mitt Helsingfors Anders Pihl Hent PDF Forlaget skriver: Helsingfors är en av de mest underskattade städerna
i Europa. Här finns något för alla: vacker arkitektur, bra shopping, mysiga kaféer, pulserande nattliv listan
kan göras lång. I Mitt Helsingfors delar Anders Pihl med sig av sina smultronställen i Finlands huvudstad.
Kända sevärdheter blandas med dolda pärlor och intressant kuriosa. Med boken i hand får du en personlig
guide till Östersjöns dotter vare sig du fikar på något av stadens alla fina kaféer, njuter av solen på den

nybyggda designbastun Löylys stora solterrass, eller shoppar klassisk finsk design på Iittala och Marimekko.
Anders Pihl är resejournalist och har besökt Helsingfors sedan barnsben. För honom är staden en perfekt
blandning av ödmjukhet, egensinne och kreativitet. Mitt Helsingfors ingår i den populära serien Karavan
reseguider, som fokuserar på personliga och inspirerande tips, skrivna av svenska journalister. Karavan

reseguider är rikt illustrerade med nytagna fotografier samt användbara kartor. Guidernas ambition är att leda
läsaren bort från de klassiska turiststråken, för att istället sikta mot de unika, annorlunda och genuina

upplevelserna.
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