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Spännande vandring genom Europa! Europa är sammanknutet av en stor mängd vandringsleder som går kors
och tvärs över landsgränserna. Det finns totalt 11 sådana E-markerade långvandringsleder. Lise Foss har
vandrat E1 från Sorrento i Italien och norrut genom varierande landskap och vidare genom Schweiz, Tyskland,
Danmark och Sverige. Hon har vandrat genom storlagen natur och frodiga jordbrukslandskap, genom
medeltida byar och moderna storstäder. Med text och bilder beskriver Lise Foss sin vandring, människorna
hon möter, naturen, historia, sevärdheter och pittoreska restauranger. Boken är full av praktiska råd och
information för den som vill vandra längs E-lederna på egen hand.
Detta är vandringsturer för både kropp och själ, antingen man planerar att själv ge sig iväg eller nöjer sig med
att njuta av att läsa om dem i favoritfåtöljen.
Boken är rikt illustrerad med kartor och fotografi er. Lise Foss är resejournalist med natur, kultur och historia
som huvudintresse. Hon har 40 års erfarenhet från norsk TV som producent av dokumentärer och som
journalist. Hon har mottagit flera internationella priser för sina program och är ordförande i Foreningen
Norske Reiselivsjournalister. * Rikt illustrerad med fina färgfoton och kartor i färg * Format: 170x240, 236
sidor * Fin produktion med trådbindning, hårda pärmar och skyddsomslag Ur innehållet: * Gränslös vandring
* Italien - vandring genom Sorrentohalvön, Abruzzo, Umbrien, Toscana och Ligurien * Schweiz - vandring
genom Ticion-kantonen, Uri-kantonen och Schwyz-kantonen * Tyskland, vandring genom Schwarzwald,

Taunus, bergen i Nedersachsen, Lüneberger Heidi och Schleswig-Holstein * Danmark - vandring på Hærveien
* Sverige - vandring på Hallandsleden, Bergslagsleden, Siljansleden, Vasaloppsleden, Södra kungsleden och
Linnéstigen från Grövelsjön
000 avgångar. HÖGA KUSTEN HIKE. Regionen har sin egen historia och kultur och har fortfarande många
byar som känns orörda och genuina. Den äldsta varianten, enkorts- eller byteskille, är ett mycket enkelt
hasardspel där insatsen ökar i snabb takt. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika
datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. I mer än 60 år har vi jobbat för att skapa en bättre vardag
för de många människorna. Lördag 26 maj Kl 11-17. Vi gör enkla vandringar i frodig grönska och längs
kusten med vackra vyer över det azurblå havet. Över 300 resmål till hela världen på 2. Vandringsresa på
Joniska havets sydligaste ö, Zakynthos. Du vet väl att du kan följa oss på Facebook, Instagram och Youtube.
På Madeira är det lätt att bli förälskad i blomsterprakten och det sköna, milda klimatet. Den gamla stadsdelen
är en charmerande bekantskap, med sina kolonialbyggnader och mysiga torg. Det trevligaste och mest
originella sättet att ta sig runt i centrala Lissabon är med hjälp av spårvagnar och hissar eller bergbanor. Ta del
av glada nyheter från spåret och de senaste erbjudandena eller bara njut av allt det vackra vi vandrar och
cyklar genom. Här slingrar sig de smala gatorna genom de mysiga stadskvarteren, med blomstrande parker
som dyker upp här och var. Ett pärlband av naturscenerier och panoramautsikter väntar oss på vår resa till
Magiska Madeira.

