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Naturoplevelser i Skandinavien viser vej til en lang række af Skandinaviens smukkeste og mest interessante
naturområder. Bogen indeholder 700 ideer til det perfekte natureventyr – fra polarcirklens midnatssol til
Danmarks skønne badestrande. Her er beskrivelser af landskaber, dyreliv og kulturhistorie, ligesom der er
forslag til friluftsaktiviteter samt overnatning og spændende lokal mad. Bogen er den perfekte ledsager til den
ultimative naturferie. • Opbygget omkring en række klassiske ture såvel som ture uden for alfarvej•
Enestående fotos og spændende beskrivelser• Oplev skovområder, sommerenge og enestående dyreliv• De
bedste strande og kyster, varme kilder, vandfald og øer• Cykel- og vandreture samt kano, havkajak og
bademuligheder• Overnatningsmuligheder, herunder camping i den vilde natur Bogen er skrevet af Ben Love,
der er rejsebogsforfatter og fotograf. Han har rejst intensivt i Skandinavien og har mange års erfaring med
friluftsliv og naturferie.
Papirkunst i verdensklasse. Papirkunst i verdensklasse. Besøg Museet for Søfart, Kronborg Slot,
Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot, Louisiana, Esrum. Papirkunst i verdensklasse. Ferie eller forlænget
weekend i Kongernes Nordsjælland. Langs en af Danmarks smukkeste kyster, kun 35 minutter fra Ebeltoft,
finder du Hotel Gjerrild Kro, der er en ægte. Vil du gerne på en heldagsoplevelse hvor nogle af nøgleordene
er fart, spænding, eventyr, naturoplevelser og historie, så er kan du tage med på turen. Nordens første og
eneste center for papirkunst. Velkommen til Hotel Gjerrild Kro.
Vinterferie og rejsefeber til lavbudget. Ferie eller forlænget weekend i Kongernes Nordsjælland. Julen varer
længe koster mange penge.

Mere Anne-Vibeke Rejser.
Besøg Museet for Søfart, Kronborg Slot, Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot, Louisiana, Esrum. Vi viser
vej . Lad os indse det der er altid en bagside, og det er altid en god ide at være parat, hvis uheldet skulle være
ude, hvor liv og lemmer kan være på spil. Oplev den verdensberømte Bit Vejles storslåede værker skabt med
papir og.

