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BESKRIVNING

I Claes Grundstens nya bok får vi följa med på mer än 30 europeiska längre och kortare vandringar, från
det klassiska och branta Olympus i söder till lappländska Kungsleden i norr. Han tar oss med på
Björnrundan i Finland, stigar i Dolomiterna, det tyska Bayerischer Wald och skotska West Highlands. Han
vandrar på öar som Inre Hebriderna, Madeira, Korsika, Island och irländska Connemara.Vandring har
blivit ett alltmer populärt sätt att semestra och samtidigt komma nära naturen - och Europa bjuder på
fantastiska möjligheter att uppleva olika landskapstyper och kulturer. De spektakulära bergs- och
fjällkedjorna lockar en del medan andra föredrar vandringar i flackare terräng, vilket är ett annat slags
äventyr.Med mer än 200 storslagna fotografier och inspirerande texter bjuder Claes Grundsten på
upplevelser för både kropp och själ.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Europas bästa vandringsleder - Vagabond

Det inser du när du vandrar i Dolomiternas bergstrakter eller bland Umbriens mjuka kullar med naturen
och tystnaden som följeslagare. ... Europas vackraste by.

Vandringsresor i Europa - primatravel.com

Vandring i övriga Europa. Båtvandring längs Donau; ... Vår och höst, när kylan har greppet om Sverige,
vandrar vi på några av Europas mest magiska platser.

Vandra i Cinque Terre - apollo.se

Full frihet att upptäcka det du vill i din egen takt. Upplev Europas landsbygd, kuststräckor och
bergsområden. Till fots eller på cykel. Stanna till i charmiga ...
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VANDRA I EUROPA

https://www.bo-fi.club/?p=VANDRA%20I%20EUROPA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VANDRA%20I%20EUROPA&ln=se
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