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16 kajakture i Sydsverige er en inspirerende og praktisk guidebog til alle turkajakroere, som søger nem
adgang til nye muligheder for at få vand under båden og storslåede naturoplevelser. Bogen henvender sig
både til, den nye kajakroer, som skal på sin første tur med kajakken på taget, samt til den erfarne roer, som

søger den hurtige inspiration.

At ro på sydsvenske søer er både en ro- og naturmæssig oplevelse, og de 16 ture i bogen går til søer, hvor der
ikke kommer mange andre, ligesom de er valgt ud fra ønsket om, at der er noget at se på og udforske med
mange øer og vige. Desuden er der til hver tur relevant information om de enkelte søer, hvor det er godt at

lægge kajakken i vandet samt kørselsvejledning med GPS-information.
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16 kajakture i Sydsverige er en inspirerende og praktisk guidebog til
alle turkajakroere, som søger nem adgang til nye muligheder for at få
vand under båden og storslåede naturoplevelser. Bogen henvender
sig både til, den nye kajakroer, som skal på sin første tur med

kajakken på taget, samt til den erfarne roer, som søger den hurtige
inspiration.

At ro på sydsvenske søer er både en ro- og naturmæssig oplevelse,
og de 16 ture i bogen går til søer, hvor der ikke kommer mange

andre, ligesom de er valgt ud fra ønsket om, at der er noget at se på
og udforske med mange øer og vige. Desuden er der til hver tur
relevant information om de enkelte søer, hvor det er godt at lægge
kajakken i vandet samt kørselsvejledning med GPS-information.
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