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til spændende og naturskønne vandreture i hele landet. Bogen er ideel for alle, der holder af at vandre i
Danmark. Bogen gennemgår en lang række gode vandreruter af forskellig længde fordelt på alle landsdele og
med beskrivelser af de bedste seværdigheder undervejs. Her er både vandreture for hele familien og lidt mere
udfordrende ruter for den entusiastiske vandrer. • Mere end 100 vandreruter fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland
og øer. • Grundige beskrivelser af ruterne med angivelse af seværdigheder undervejs. • Gode og detaljerede
kort over alle turene med seværdighederne plottet ind. • Information og kort over primitive lejrpladser på

turene. • Vandreruter af forskellig længde og sværhedsgrad. • Både forslag til afslappende spadsereture samt
til de lange flerdagsture som Hærvejen og Camønoen. • Indledning med gode råd om at vandre i Danmark.
Bogen er skrevet af naturvejleder Torben Gang Rasmussen, der har stor erfaring med at arrangere vandreture

over hele landet for interesserede i alle aldersgrupper.
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