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Caminoen Iris Schaper Hent PDF Forlaget skriver: I århundreder har folk valfartet på Caminoen til Sankt
Jakobs grav i Santiago de Compostela. Der kan være mange forskellige grunde til at tage turen. For nogle
handler det om at få tilgivelse for deres synder, og for andre er turen en sportslig udfordring. For de fleste

handler det dog om at få et lille pusterum fra hverdagen og at skrue lidt ned for tempoet ved hjælp af rygsæk,
gode vandrestøvler og en pilgrimsstav. Her er det selve ruten, der er målet. Og langs den kommer man forbi

store katedraler, vidtstrakte marker, stejle vinbjerge, hyggelige bjerglandsbyer og fantastiske paladser.

Bogen præsenterer etaperne på de mest populære ruter gennem det nordlige Spanien - Camino Francés og
Camino Aragonés - og tager læseren med til seværdighederne langs begge ruter ved hjælp af informative

tekster og smukke billeder - nogle steder med panoramasider, der kan foldes ud. Derudover indeholder bogen
også et udførligt rutekort og masser af gode rejsetips.

 

Forlaget skriver: I århundreder har folk valfartet på Caminoen til
Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela. Der kan være mange
forskellige grunde til at tage turen. For nogle handler det om at få

tilgivelse for deres synder, og for andre er turen en sportslig
udfordring. For de fleste handler det dog om at få et lille pusterum
fra hverdagen og at skrue lidt ned for tempoet ved hjælp af rygsæk,
gode vandrestøvler og en pilgrimsstav. Her er det selve ruten, der er
målet. Og langs den kommer man forbi store katedraler, vidtstrakte
marker, stejle vinbjerge, hyggelige bjerglandsbyer og fantastiske

paladser.

Bogen præsenterer etaperne på de mest populære ruter gennem det
nordlige Spanien - Camino Francés og Camino Aragonés - og tager
læseren med til seværdighederne langs begge ruter ved hjælp af

informative tekster og smukke billeder - nogle steder med
panoramasider, der kan foldes ud. Derudover indeholder bogen også

et udførligt rutekort og masser af gode rejsetips.
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