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Camino Dagbog 2 Ole Anand Hent PDF Anden del af dagbogs-serien fra den legendariske pilgrimsrute

"Camino de Santiago" i det nordlige Spanien. En kompakt, udførlig og ikke mindst humoristisk guide - med
masser af rutekort, links, budgetforslag og andre små overraskelser undervejs. I denne anden del i serien går
vi med forfatteren fra Najera i vindistriktet Rioja til den gamle katedralby Burgos i Spaniens største region
Castilla y Leon. PERFEKT TIL DIG, DER HAR VALGT AT TAGE CAMINOEN I ETAPER. Husk: Hvis du
ikke allerede har læst Del 1, kan downloade en gratis smagsprøve af den ved at søge på "Camino uddrag", så
du kan få lov at se skrivestilen for serien, inden du køber en eller flere af bøgerne. NB! Der vil I samtlige af
seriens bøger forekomme noget af det samme indhold i forordet samt i den afsluttende praktiske info, idet de

skal kunne læses seperat. Forfatterens egen anbefaling: Køb den - i Caminoens ånd: billigt - lige her!
Download den med det samme. Læs den inden eller og tag den med dig på dit foretrukne apparat. Brug den
som opslagsbog eller godnathistorier på farten. Få dig et godt grin og lad dig samtidig inspirere. Vi har alle
brug for inspiration. Og der er i øvrigt ingen garanti for WiFi på vejen til Santiago ;-) P.S.: 2. del er lidt

kortere end 1. del, da gåturen denne gang også var kortere. Derfor også en billigere pris.
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