
Vandring i Skandinavien
Hent bøger PDF

René Ljunggren

Vandring i Skandinavien René Ljunggren Hent PDF Friluftsliv og vandring i naturen er gennem de senere år
blevet mere og mere populært blandt både unge og ældre. Oplevelser i den fri natur er blevet det boost, der er

med til at fjerne dagligdagens stress og jag. På vandreture kan man helt slukke og rent faktisk glemme
mobiltelefonen, man får masser af ren og frisk luft, samtidig med at man er sammen med andre mennesker på

en sjov og inspirerede måde, der er sund for både krop og sjæl.

I Skandinavien er der både i Sverige, Norge og Danmark et utal af markerede vandreruter, så alle kan være
med, uden at man behøver at være erfaren i kort- og kompaslæsning. Denne bog giver læseren inspiration til
en række forskellige vandreture, lige fra de nære og lette turforslag i det danske landskab og vandringer i det
sydlige Sveriges ’Pippi Langstrømpe-landskaber’ til mere krævende vandringer i de skandinaviske fjelde.

Læseren præsenteres for ikke færre end 23 vidt forskellige ruter og 11 områder. Her er spændende
udfordringer for både begynderen og den mere erfarne vandrer. Det hele er rigt illustreret med smukke og

spændende billeder fra de områder, der beskrives i bogen, og alle de omtalte ruter er markeret på overskuelige
kortskitser. Ud over de inspirerende rute- og områdebeskrivelser får læseren desuden en masse fif og gode råd

om vandreteknik og udstyr.
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Friluftsliv og vandring i naturen er gennem de senere år blevet mere
og mere populært blandt både unge og ældre. Oplevelser i den fri
natur er blevet det boost, der er med til at fjerne dagligdagens stress
og jag. På vandreture kan man helt slukke og rent faktisk glemme
mobiltelefonen, man får masser af ren og frisk luft, samtidig med at
man er sammen med andre mennesker på en sjov og inspirerede

måde, der er sund for både krop og sjæl.

I Skandinavien er der både i Sverige, Norge og Danmark et utal af
markerede vandreruter, så alle kan være med, uden at man behøver at
være erfaren i kort- og kompaslæsning. Denne bog giver læseren
inspiration til en række forskellige vandreture, lige fra de nære og
lette turforslag i det danske landskab og vandringer i det sydlige
Sveriges ’Pippi Langstrømpe-landskaber’ til mere krævende

vandringer i de skandinaviske fjelde.

Læseren præsenteres for ikke færre end 23 vidt forskellige ruter og
11 områder. Her er spændende udfordringer for både begynderen og
den mere erfarne vandrer. Det hele er rigt illustreret med smukke og
spændende billeder fra de områder, der beskrives i bogen, og alle de
omtalte ruter er markeret på overskuelige kortskitser. Ud over de
inspirerende rute- og områdebeskrivelser får læseren desuden en

masse fif og gode råd om vandreteknik og udstyr.
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