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Vandreoplevelser langs Hærvejen, Klosterruten med flere Pilgrimsture i Danmark er en praktisk guide til
vandreture og oplevelser langs de danske pilgrimsruter. I en tid med stress og stramme kalendere er
pilgrimsvandringer på ny kommet på mode. Også i Danmark findes adskillige pilgrimsruter, hvor man kan
søge roen og få en pause fra hverdagens tidstyranni. Bogen gennemgår i alt 117 etaper på de danske
pilgrimsruter med beskrivelser af natur- og kulturoplevelser undervejs. • Ture langs Hærvejen, Klosterruten og
andre danske pilgrimsruter som fx Camønoen• De mange gode fotos giver et godt indtryk af natur- og
kulturoplevelserne undervejs• De gode kort med markering af seværdighederne undervejs gør det let at
tilrettelægge turen• Praktisk information om transport og overnatning• Pilgrimsruternes historie i Danmark•
Gode råd om pilgrimsvandring Bogen er skrevet af Jørgen Hansen, som har arbejdet med dansk turisme i
mange år. Han er manden bag Margueritruten og forfatter til en lang række bøger om seværdigheder og
oplevelser i Danmark.
Vandring ad den legendariske pilgrimsrute El Camino de Santiago. Læs om bogen Pilgrimsture i Danmark
eller køb den hos Liveboox. fordi skolen sendte drengene på pilgrimsture til Mekka,. Find din rejse her Har
du lyst til at se Danmark med nye og utraditionelle briller på. Issuu is a digital publishing platform that makes
it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Ved bestilling for DKK 699 gives fri fragt til Danmark med GLS Pakkeshop, GLS Erhverv eller DAO
Morgenlevering. Se en oversigt over alle vores rejser med ledige pladser. Rejsebureauer arrangerer

pilgrimsture til hans grav og prægtige villa,. Medlemspris 175 kr. apr. Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg,
Danmark. Bogs ISBN er 9788771553888, køb den her Den 71-årige pensionist er ikke specielt religiøs, men
alligevel har han været på masser af pilgrimsture. Rejserne har et inkluderet udflugtsprogram og er med
dansktalende rejseleder. 9788771554106 fra forlaget Legind. Forfatter: Jørgen Hansen, Titel: Pilgrimsture i
Danmark, Pris: 227,95 kr. apr - Annette Heicks rørende farvel: Keld og Hilda flytter til Danmark ; 19. Vi er
omgivet af vand i Danmark. Vi gennemsøger nettet og finder og sammenligner Legind priser på danske
webshops så du ikke skal betale for meget - klik ind her og så aktuelle tilbud nu ☝ 19. , Kategori: Bøger,
Format: Indbundet Vandreture i Danmark; Vandreture i Sverige; Vandreture i Norge;.
Vandreoplevelser langs Hærvejen, Klosterruten med flere Pilgrimsture i Danmark er en praktisk guide til
vandreture og oplevelser langs de danske pilgrimsruter. På egen hånd eller i gruppe med mulighed for
bagagetransport. oplag] af Jørgen Hansen - Indbundet (Indbundet bog).

