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BESKRIVNING

För att leva ett rikt liv ges ofta rådet att skapa tid till eftertanke och reflektion. Tid till avkoppling kan fås
på många sätt, i hängmattan eller på en vandring. Är det så att tanken fungerar bättre på en vandring där
fötterna värker och där man inte vet var man skall sova till natten? Får vandringen ytterligare en dimension
om den följer en gammal pilgrimsväg och leder till ett heligt mål? Vi prövade och vandrade Camino de
Santiago de Compostela. Här har människor vandrat sedan 900-talet och säkert har upplevelserna varit
mycket olika. Alla har de sökt något annat än vad vardagen kan ge. En del kanske gjorde det av tvång för
att sona något, andra sökte en djupare mening i livet. Vi vandrade en vecka, njöt, svettades och fann nya
sätt att uttrycka och söka livets rikedom.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Last 100 kilometers of the French Way - Buen Camino

Walked the Frances in 2015 when the most common greeting was 'buen camino'. Walked it again in spring
this year and was interested to find that the most...

Buen or bon camino? | Camino de Santiago Forum

The latest Tweets from BuenCamino Editorial (@Buen_Camino). Todas las novedades del Camino de
Santiago y de las guías de la Editorial Buen Camino. Tuitea @carlosmencos.

Mark My Words: Buen Camino! - Blogger

¡Buen camino! A Spanish Reading & Listening Language Adventure. An Easy Reader book series for
Spanish learners.
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Buen Camino
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