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drikkepenge? Hvad er det nu lige 37 euro er i danske kroner? Hvor ligger det nærmeste apotek?

Spørgsmål som disse – og mange flere – bliver helt overflødige, for dig som læser dette hæfte. Her finder du
nemlig masser af apps, der hjælper dig til at få en sjovere ferie, og som omdanner din telefon til en virtuel

rejseguide. Det er der både tid og penge at spare ved.

Hæftet giver dig tips til at forberede din rejse hjemmefra, hvordan du bruger din telefon mest hensigtsmæssigt
i udlandet, så du undgår dyrt dataforbrug, og hvordan du med GPS-funktionen slået til kan få vist interessante

steder i nærheden af din position. Vi viser dig også apps, der hjælper dig med at opleve og begå dig i
ferielandet, og praktiske apps, der kan komme dig til undsætning i forskellige situationer.

God ferie!
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