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Upplev Sverige är din guide till tusentals upplevelser landet runt. Det är den mest
omfattande Sverigeguide som givits ut och den mest aktuella som finns på marknaden. I ett kapitel för varje
landskap beskriver guiden Sveriges främsta naturområden, museer och konsthallar, slott och kyrkor samt
barnens favoriter. 





 Nya sevärdheter blandas med välkända klassiker samt aktiviteter och evenemang. I

guiden finns också krogar, hotell och vandrarhem - särskilt utvalda för att de är sevärdheter och upplevelser i
sig. Det gäller också gårdsbutikerna och guidens tips på vackra vägar genom landskapens mest genuina och
natursköna delar . Ta med Upplev Sverige
 på resan landet runt eller planera för utflykter och semestrar
tillsammans med familj och vänner. 




Guiden beskriver över 3000 sevärdheter och innehåller över 1500

nytagna foton, illustrationer och kartor. Det gör den till den mest omfattande och den rikligaste illustrerade
guiden som finns på marknaden. 





 Upplev världsarvsmiljöer som Drottningholm och Örlogsstaden

Karlskrona eller en herrgårdsdröm som Julita gård i Sörmland. I ett 20-tal mycket detaljerade kartor, som
tecknats särskilt för guiden, framträder landskap och viktiga byggnader tydligt. Kör av från motorvägen och
låt guidens kartor visa det genuina och vackra i varje landskap. Upplev Höga kustens mäktiga natur och

gemytliga fiskelägen. Missa inte småvägarna över södra Ölands alvar med radbyar och blommande orkidéer
eller det storslaget karga Flatruet i Härjedalen som har Sveriges högst belägna väg. 

Guidens urval omfattar
såväl charmiga budgetalternativ som de mest exklusiva. K-märkta fik från 50-talet samsas med slottsgemak
och vandrarhem vid havet. Handla tidig Bjärepotatis eller vällagrad Västerbottenost, rökt sik eller löjrom från
Kalix - direkt hos bonden eller nere i hamnen där fiskarna lägger till. Ta med välsmakande resminnen och

presenter till dem därhemma. 





 Vilka är Sveriges främsta upplevelser om man är särskilt intresserad av natur
eller arkitektur eller museer? Vilka sevärdheter får man absolut inte missa när man är i Bohuslän eller på

Gotland? Guidens topplistor rankar de främsta sevärdheterna i hela landet. 





 När ristades de första runorna
och varför finns det kyrktuppar? Vad är typiskt för en riktig urskog och vilka växter trivs på en slåtteräng?

Bokens inledande temasidor ger en bakgrund till olika typer av sevärdheter och förklarar viktiga
begrepp.


Sverige är definitivt värt en resa!

Se filmen om Upplev Sverige här:
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