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Vandringsturer i Padjelanta Peter Antman boken PDF Padjelanta betyder det högre landet på samiska och har
sedan urminnes tider spelat en viktig roll som betesland för renar. Landskapet präglas av mjukt böljande åsar
inramade av höga fjäll och glaciärer. Det porlar och brusar i otaliga bäckar och älvar ner mot några av fjällens

största och vackraste sjöar. Sedan länge har Padjelanta varit fjällvandrarnas egna dolda pärla. Genom
Padjelanta sträcker sig både Padjelantaleden och Nordkalottleden, med ett väl utbyggt nätverk av fjällstugor.

Lederna är välrösade och lätta att följa och det finns gott om vatten och tältplatser. Padjelantaleden
kombinerar Kungsledens bekvämlighet med Sareks otillgänglighet. Det är den perfekta leden för den som vill
ha lite mer utmaning men ändå bo bekvämt i stugor. Den passar också utmärkt för den som söker ensligheten
i tältet men som vill kunna söka sig inomhus vid dåligt väder. Padjelantaleden har vuxit i popularitet de

senaste åren, men är ännu glest befolkad större delen av säsongen. Boken hjälper vandraren att förbereda och
planera vandringsturer längs lederna i Padjelantas nationalpark. Boken ger information om stugor,

nationalparksregler och transport.

 

Padjelanta betyder det högre landet på samiska och har sedan
urminnes tider spelat en viktig roll som betesland för renar.

Landskapet präglas av mjukt böljande åsar inramade av höga fjäll
och glaciärer. Det porlar och brusar i otaliga bäckar och älvar ner
mot några av fjällens största och vackraste sjöar. Sedan länge har

Padjelanta varit fjällvandrarnas egna dolda pärla. Genom Padjelanta
sträcker sig både Padjelantaleden och Nordkalottleden, med ett väl
utbyggt nätverk av fjällstugor. Lederna är välrösade och lätta att följa

och det finns gott om vatten och tältplatser. Padjelantaleden
kombinerar Kungsledens bekvämlighet med Sareks otillgänglighet.
Det är den perfekta leden för den som vill ha lite mer utmaning men
ändå bo bekvämt i stugor. Den passar också utmärkt för den som



söker ensligheten i tältet men som vill kunna söka sig inomhus vid
dåligt väder. Padjelantaleden har vuxit i popularitet de senaste åren,
men är ännu glest befolkad större delen av säsongen. Boken hjälper
vandraren att förbereda och planera vandringsturer längs lederna i

Padjelantas nationalpark. Boken ger information om stugor,
nationalparksregler och transport.
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