Äntligen på både svenska och engelska!

ÅSNEN – NATUR OCH
NATIONALPARK
DIN GUIDE TILL UNIKA
UPPLEVELSER

Nyinvigd nationalpark och unika naturvärden som lockar besökare
från när och fjärran. Åsnenområdet stärker greppet som en av södra
Sveriges mest attraktiva destinationer för naturturism.
Åsnen Natur och Nationalpark – Din guide till unika upplevelser
ger besökarna mervärde. Handfasta tips om vad man kan uppleva på
såväl kända som okända besöksmål följs av detaljerad information
om traktens djur, fåglar, insekter och växter och var man finner dem.
Allt presenteras genom text och foton varvat med tydliga kartor och
vägbeskrivningar.
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Nytt jämfört med den första upplagan är bland annat ett detaljerat
avsnitt om Åsnens nationalpark. I naturguideboken finns också
information om vandrings-, kanot- och cykelleder liksom allemansrätten.
Texterna inspirerar och vägleder till mjuka upptäckter som tar hänsyn
till såväl Åsnenområdets boende som traktens natur och djurliv.
Boken bjuder även på alltifrån Åsnens Big Five och personliga Åsnenfavoriter till stämningsfulla naturbetraktelser och förslag på utflykter.
Genom ett lättsamt och berättande språk kombinerat med detaljrikedom vänder sig boken till såväl ornitologer och botaniker som
nyfikna nybörjare och naturintresserad allmänhet.
Sälj boken till dina gäster och besökare! Beställ Åsnen Natur
och Nationalpark – Din guide till unika upplevelser och Åsnen
Nature, National Park and Wildlife in South Sweden – a Travel
Guide av Destination Åsnen. Bokens återförsäljare kommer att
presenteras på visitasnen.se. På visitasnen kan du också läsa ett
provkapitel ur boken.
Du mejlar din beställning till: order@destinationasnen.se
Ange hur många exemplar av respektive språk du önskar beställa.
En kartong innehåller 18 ex men du kan välja att beställa färre.
Pris 150 kr/ex. Fritt från lager i Kalvsviks Lanthandel. Ingen returrätt.

