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Vandretips

Hvad betyder
vandsøjletryk?
Har du undret dig over hvad det betyder at
tøjet kan holde til 3000mm. regn, så kan du
få svaret her.
Læs mere

Inspiration

Storslået vandring på
Sardinien
Spændende beretning om vandring midt i
Middelhavet.
Læs mere

Inspiration

Fra drøm til virkelighed
Sådan kom Elsebeth i gang med projekt
"Caminoen" i Spanien.
Læs mere

Populært grej på Vandreshoppend.dk

Gik du glip af...
Grejtips

Lær et liggeunderlagGuiden
Find ud af hvad der er op og ned på dit
liggeunderlag inden du køber eller lejer et
nyt.
Læs mere

Vandretips

Vandring giver energi
Tidl. Jægersoldat, Erik B. Jørgensen,
fortæller hvorfor vandring giver ham energi.
Læs mere

Vandretips

Hvordan kommer jeg i
gang?
Tre gode fif til dig der lige er begyndt at
vandre.

Læs mere

Vandrebøger vi anbefaler:

Det siger andre om Vandreshoppen.dk:

Oskar om

Vandreshoppen.dk:
Mit mål med Vandreshoppen.dk, har
hele tiden været at skabe en platform
hvor andre der med interesse for
vandring, kan finde relevant grej og
samtidig læse spændende artikler
om vandring.
Det håber jeg er det indtryk de
besøgende på hjemmesiden, sidder
tilbage med efterfølgende.
Vi kan hele tiden forbedre og udvikle os, og det gør vi da også - heldigvis!
Er der noget du tænker vi kunne gøre bedre, så skriv til mig direkte ved at
besvare denne email :)
Tak for det og de bedste vandrehilsener
Oskar, indehaver

BEKLÆDNING

RYGSÆKKE

TELTE

SOVEPOSER

VANDRESTAVE

KØKKENGREJ

Vandreshoppen.dk, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle, Danmark.
© Copyright 2019 Vandreshoppen.dk. CVR 36585366. All rights reserved.
Der tages forbehold for fejl, herunder udsolgte varer. Tilbud er gældende 14 dage hvis ikke andet er
angivet. Kan du ikke se billeder, %%webversion%% " style="background-color: rgb(253, 253, 253); color:
rgb(113, 148, 48); font-size: 10px; font-family: helvetica;"> klik her
Afmeld mig kundeklubben - tryk her!

