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Vandring i Europa Lis Nielsen Hent PDF At opleve verden til fods har aldrig før været så populært, som det er
i dag. Caminoen i Spanien er verdensberømt og et must for mange, men Europa byder på mange andre

fantastiske og endnu mere intense vandreoplevelser.

I denne bog finder du inspiration til din næste vandreoplevelse. Vægten er lagt på såvel kendte som ukendte
oplevelsesrige og unikke vandreruter. 22 vandreruter og 5 vandreregioner er grundigt beskrevet, og de

praktiske informationer gør det let at forberede turen hjemmefra.

Bogen indeholder desuden mange flotte billeder og kort, der giver et godt indtryk af de forskellige ruter, og
der gives inspiration til spændende seværdigheder i området.

Såvel nybegyndere som mere erfarne vandrere vil kunne finde ideer til nye oplevelser. Halvdelen af de 22
ruter er certificerede kvalitetsvandreruter, Leading Quality Trails – Best of Europe, hvor man er garanteret en

afvekslende kvalitetsoplevelse og en god rutemarkering.

I tillæg får du masser af grundlæggende viden om vandring, tips og tricks til den gode vandretur,
vandrefestivaler, pilgrimsruter, principper for ruteafmærkning, sværhedsgrader og meget mere.
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