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Hærvejen Henrik Tarp Hent PDF Her foreligger nu for første gang guiden til hele hærvejen, fra det nordligste
Jylland til Danevirke i bunden af Jylland. Det er en vandring, der vil tage cirka 3 uger og er på cirka 500 km.
Turen er langt mere primitiv end den man kan opleve på Caminoen. Ved at gå hærvejen eller oksevejen kan
man opleve, hvor fantastiske naturlandskaber vi stadig har i Danmark. "Den vilde" natur er alle vegne:

brusende have, udstrakte heder, plantager, dybe hulveje og rislende vandløb. Om sommeren lyse nætter og
om efteråret stjerneklare aftener, med ulve der (måske) tuder mod himlen ...

Bogen er ledsaget af gode kort og indeholder de oplysninger, enhver har brug for, praktiske oplysninger,
blandt andet om mulighederne for overnatning, B&b, hoteller, men også shelters eller bare steder, hvor man

kan slå teltet op. De planlagte, foreslåede, dagsmarcher er på cirka 25 km.

Henrik Tarp var medstifter af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme og var også i en årerække foreningens
formand. Han arbejder ihærdigt for at udbrede kendskabet til pilgrimsvejen i Danmark og han har skrevet

flere rejsebøger om Spanien.
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