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Etschradweg Wolfgang Heitzmann Hent PDF Forlaget skriver: Kompass cykelguider/kort har spiralryg og er
trykt på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens største rejsemesse ITB for dens

uovertrufne kvaliteter. Lette overskuelige kort i målestokken 1:50.000, selvforklarende symboler, grafisk
oversigt over rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed og andre praktiske fakta. Forfatternes
tips til de bedste seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er tydeligt beskrevet med
meget præcise kort og herlige farvefotos. Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper
inkl. morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne guides indhold: Von den Alpengletschern bis

zum Mittelmeerklima, von den Tiroler Bergbauern bis zu den Relikten der Römer: der Etschradweg ist wohl
Europas schönste Nord-Süd-Transversale, die man im Radsattel erleben kann.Rund 350 Kilometer hat die
Strecke vom Nordtiroler Inntal bis nach Verona. Unterwegs gibt es viel zu entdecken! Kirchen und mächtige
Burgen, bezaubernde Städte und malerische Dörfer, das "ewige Eis" des fast 4000 Meter hohen Ortlers,

Apfelplantagen und Weingärten, Schluchten, Auwälder und einen langen Kanal. Zu Ende ist die Tour direkt
vor der berühmten Arena von Verona.

 

Forlaget skriver: Kompass cykelguider/kort har spiralryg og er trykt
på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens største
rejsemesse ITB for dens uovertrufne kvaliteter. Lette overskuelige
kort i målestokken 1:50.000, selvforklarende symboler, grafisk

oversigt over rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed
og andre praktiske fakta. Forfatternes tips til de bedste

seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er
tydeligt beskrevet med meget præcise kort og herlige farvefotos.

Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper inkl.
morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne guides

indhold: Von den Alpengletschern bis zum Mittelmeerklima, von den
Tiroler Bergbauern bis zu den Relikten der Römer: der Etschradweg

ist wohl Europas schönste Nord-Süd-Transversale, die man im
Radsattel erleben kann.Rund 350 Kilometer hat die Strecke vom
Nordtiroler Inntal bis nach Verona. Unterwegs gibt es viel zu

entdecken! Kirchen und mächtige Burgen, bezaubernde Städte und
malerische Dörfer, das "ewige Eis" des fast 4000 Meter hohen

Ortlers, Apfelplantagen und Weingärten, Schluchten, Auwälder und
einen langen Kanal. Zu Ende ist die Tour direkt vor der berühmten

Arena von Verona.
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