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Klassiske trekkingture i Europa og resten af verden Ingen andre aktiviteter rummer i samme grad hele pakken
på en gang: Når du trekker, møder du eventyr og uvejsomt vildnis, du oplever fremmede lande og anderledes
kulturer; du kommer ned i gear, og undervejs på ruten finder du i ro og mag tilbage til dig selv. Bogens
vandreture fører dig forbi ildsprudende vulkaner og ind i spændende urskove, over tilisede gletsjere og
gennem varme ørkener – og op på Jordens højeste bjergtoppe. Med et væld af flotte billeder og masser af
informativ tekst beskriver bogen verdens smukkeste trekkingruter. Så pak rygsækken, snør vandrestøvlerne,
og nyd turen ud i den vide verden! • 36 klassiske vandreture fordelt på alle kontinenter• Grundige beskrivelser
af turene med fokus på seværdigheder og temaer undervejs• Information om længde, varighed, højdemeter og
lejre undervejs• Gode og detaljerede specialkort over alle ruterne• Indledning med gode råd om det rigtige
vandreudstyr• Masser af gode fotos
Svane Rejser er et danskejet rejsebureau med mere end 30 års erfaring i at skræddersy drømmerejser til det
meste af verden. Bestil en billig ferie til Mallorca med fly og hotel. Vandreferie på Madeira marts 2013. Et
fint udgangspunkt for besøg hos Pippi. Vi ser/hører/læser hver dag om verden af i dag og kan nemt blive i
tvivl om, hvor vi er på vej hen. Januar måned er som regel den tid af året hvor vi sunder os efter julens
overflod af mad. Levadavandring og afslapning i vinterkulden. I det lille charmerende kurhjem nyder vi at
blive forkælet med lækker hjemmelavet mad og med masser af meditativ yoga i templet. Mulighederne er
mange – vi skræddersyer din rejse. Starten går lørdag den 7. Vandreture og friluftsliv i Danmark, Norge og
Sverige samt resten af verden. oktober kl. Find din næste ferie her. Sommerhuset ligger 15 min. dk
skræddersyer rejser til hele verden og vi. Tag med AnneVibekeRejser rundt i verden. i bil fra Vimmerby med
den kendte oplevelsespark Astrid Lindgrens Verden. Obertauern har en rig og lang historie der går hele vejen

tilbage til kelterne og det romerske imperium og kejser Claudius. Med det varme vejr hele året byder Gran
Canaria på mange muligheder. Miniferie i Harzen for hele familien til halv pris. Vandreferie på Madeira
marts 2013. Vandreture og friluftsliv i Danmark, Norge og Sverige samt resten af verden.

