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Vandringar på Skåneleden Caroline Alesmark Hent PDF Forlaget skriver: "Vandringar på Skåneleden : en
upplevelseguide till naturen" ger dig en praktisk grund inför egna vandringar utmed Skåneleden, beskriver
Skånes skiftande natur och vad man ska tänka på när man rör sig i landskapet. Boken innehåller turtips
utifrån olika teman med tillhörande kartor, till exempel vardagsäventyret en natt mitt i veckan, fysiskt

utmanande turer och viltskådning. Den ger dig också tips på vackra och roliga upplevelser utmed leden som
passar extra bra för dig som vandrar med barn eller hund.Just i år fyller Skåneleden dessutom 40 år en jubilar

som idag erbjuder inte mindre än 120 mils vandring av olika karaktär och som ständigt lockar allt fler
besökare. Författarna: Frilansjournalisten Caroline Alesmark och naturvägledaren Kenneth Joelsson har
tidigare skrivit guideboken "Vandra Skåneleden" och appen "Vandra i Skåne". Caroline har även gett ut

boken "Gåtfulla Skåne". Kenneth arbetar med ledutveckling och guidade vandringar.

 

Forlaget skriver: "Vandringar på Skåneleden : en upplevelseguide till
naturen" ger dig en praktisk grund inför egna vandringar utmed

Skåneleden, beskriver Skånes skiftande natur och vad man ska tänka
på när man rör sig i landskapet. Boken innehåller turtips utifrån olika
teman med tillhörande kartor, till exempel vardagsäventyret en natt
mitt i veckan, fysiskt utmanande turer och viltskådning. Den ger dig
också tips på vackra och roliga upplevelser utmed leden som passar
extra bra för dig som vandrar med barn eller hund.Just i år fyller

Skåneleden dessutom 40 år en jubilar som idag erbjuder inte mindre
än 120 mils vandring av olika karaktär och som ständigt lockar allt
fler besökare. Författarna: Frilansjournalisten Caroline Alesmark och
naturvägledaren Kenneth Joelsson har tidigare skrivit guideboken

"Vandra Skåneleden" och appen "Vandra i Skåne". Caroline har även
gett ut boken "Gåtfulla Skåne". Kenneth arbetar med ledutveckling

och guidade vandringar.
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