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Vandringsturer på Jylland Roger Pihl Hent PDF Forlaget skriver: Vandringsturerna tar dig genom täta skogar
och över vida fält med sikt så långt ögat kan nå, och till vackra insjöar och fjordar. Vandringsturerna varierar i

längd, men är alla lämpliga även för barn. En detaljerad karta visar var du ska gå. Texten berättar om de
många kulturupplevelser du får dig till livs utmed färden.

Den norske författaren Roger Pihl har höjdskräck och har gjort stor succé med boken ´Guide til Danmarks
Bjerge´ som beskriver toppar som når mer än 100 meter över havet.

'Ur innehållet:
Rebild Bakker: Danmarks första nationalpark.

Rold Skov: Trollskogen där örterna har helande kraft.
Møllehøj och Ejer Bavnehøj: Danmarks högsta punkt - 170,86 meter över havet.

Tittet Krat: Där åarna Gudenåen och Skjern Å tar var sin väg mot havet.  Himmelbjerget och
Silkeborgskogene: En kändis med okända sidor.

Bramslev Bakker och Mariager Fjord: Danmarks vackraste fjord.
Sindbjerg och Stoubjerg: Tvillingtopparna vid Silkeborgsjøene.

Velling Kalv: Vandringar & veterantåig
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