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information om vandreture og udflugtsmål på Gotland. Flotte billeder og informative kort inspirerer til at
udforske nye, spændende steder. For hvert sted er der forslag til mindst en rundvandring med angivelse af
længde og sværhedsgrad. Bogen fortæller også om serveringer og overnatningsmuligheder. Faktabokse
informerer om naturen og kulturen på de forskellige lokaliteter. Desuden er der beskrivelser af et antal
markerede natur- og kulturstier. Fælles for de fleste af vandreturene er nærheden til havet. Du vil opleve
smukke rauk-områder, lange sandstrande og dramatisk natur ved den stejle kystklint. Inde i landet er der

orkidérige kær, vandfyldte kalkbrud og mægtige oldtidsborge. Gotland er en velbesøgt ø i højsæsonen, men
mange turister holder sig indenfor begrænsede områder tæt ved parkeringspladserne. Men takket være bogens
forslag til vandreture kan du bevæge dig uden for turistruterne og få en storslået naturoplevelse næsten helt
for dig selv. I bogen finder du mange smukke steder, som ikke er særlig kendte, og hvor det er let at finde sit

eget ´smultronställe´ med udsigt over havet.
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