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Paddla kajak i Bohuslän Joakim Hermanson Hent PDF Forlaget skriver: Bohuslän har en unik skärgård. I det
salta vattnet finns en större artrikedom än någon annanstans i Sverige. Bland ett myller av öar, kobbar och
skär möter du knubbsäl och ålekråka, och om du har tur rent av tumlare eller val. Du kan glida fram mellan

charmiga krogar och vandrarhem i pittoreska gamla fiskelägen, eller slå upp ditt tält i en obebodd
ytterskärgård med horisonten som granne. I boken får du tips om 22 turer från Strömstad i norr till Kungälv i
söder. Följ med till Kosterhavet, Sveriges första marina nationalpark, till Fjällbackas övärld av slätslipad,
rödskimrande Bohusgranit och till de historiska farvattnen kring Marstrand. Boken hjälper dig att utforska
allt från stilla inomskärs paddelvatten till karga, exponerade miljöer i det yttre havsbandet. Bland innehållet
hittar du: Detaljerade turbeskrivningar Specialritade kartor över varje tur Tips om boende, restauranger och

kajakuthyrare Illustrerat kapitel om flora och fauna Merläsning om kulturhistoria och sevärdheter

 

Forlaget skriver: Bohuslän har en unik skärgård. I det salta vattnet
finns en större artrikedom än någon annanstans i Sverige. Bland ett
myller av öar, kobbar och skär möter du knubbsäl och ålekråka, och
om du har tur rent av tumlare eller val. Du kan glida fram mellan

charmiga krogar och vandrarhem i pittoreska gamla fiskelägen, eller
slå upp ditt tält i en obebodd ytterskärgård med horisonten som
granne. I boken får du tips om 22 turer från Strömstad i norr till
Kungälv i söder. Följ med till Kosterhavet, Sveriges första marina
nationalpark, till Fjällbackas övärld av slätslipad, rödskimrande

Bohusgranit och till de historiska farvattnen kring Marstrand. Boken
hjälper dig att utforska allt från stilla inomskärs paddelvatten till
karga, exponerade miljöer i det yttre havsbandet. Bland innehållet

hittar du: Detaljerade turbeskrivningar Specialritade kartor över varje
tur Tips om boende, restauranger och kajakuthyrare Illustrerat kapitel
om flora och fauna Merläsning om kulturhistoria och sevärdheter

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Paddla kajak i Bohuslän&s=dkbooks

