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Sør-Norge nord 2017-2018 Hent PDF Forlaget skriver: Dekker hele nordlige del av Sør-Norge, fra Oslo og
Stord i sør til Ålesund og Røros i nord. Fra svenskegrensa i øst til storhavet i vest. Vestlandets fjorder, de mest

sentrale fjellstrøk og Østlandet er noen viktige turistmål som dekkes av dette kartet. 30 års erfaring og
videreutvikling av symbolbruken gjør at disse kartene inneholder opptil 60 % mer informasjon enn
konkurrerende kart i samme målestokk. Kåret av fagfolk til Norges beste tur-og fritidskart, og en fast

testvinner i avisene. Hele kartet er trykket på én side, noe som gjør den unike trekkspillbrettingen mulig.
Forklarende tekst til severdighetene, komplett rute- og hyttenett i samarbeid med DNT samt alle

overnattingstilbud i landet gjør kartene til komplette oppslagsverk for alle slags turister. Det eneste kartverket
i handelen med opplysninger om alle bomveier i Norge. Tegnforklaringer på norsk, engelsk, tysk og fransk.
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