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Cykelkartan Blad 7 Sydvästra Småland : Skala 1:90.000 boken PDF Cykelkartan är den perfekta kartan för
dig som vill upptäcka Sverige från cykelsadeln eller utforska ditt närområde vid en kortare bilutflykt. Den
topografiska kartan visar det vanliga vägnätet kompletterad med olika typer av cykelleder och förslag på

cykelturer. Här finns såväl skyltade som oskyltade leder och turer. Lederna kan vara på asfalt eller grus vilket
också går att läsa ut i kartan. Här kan du även hitta gamla banvallar som det går att cykla på genom Sveriges

vackra natur.

Cykelkartan är en serie om 30 blad som täcker från sydligaste Sverige upp till norra Mälardalen samt Öland,
Gotland och Siljan runt. Det är en detaljerad karta i skala 1:90.000 (Gotland 1:100.000) som förutom
cykelleder även innehåller information om sevärdheter, rastplatser, badplatser, kontaktuppgifter till

turistinformation inom det aktuella bladet och mycket mer.

Kartorna är tryckta på Polyart, ett helt vattentåligt och rivstarkt material, vilket gör dem lämpliga att ta med
på cykelturen. Teckenförklaring på svenska, engelska och tyska.

Läs mer om kartan på cykelkartan.se. Följ oss även på www.facebook.com/NorstedtsCykelkartan för nyheter,
tips, tävlingar och uppdateringar i Cykelkartan.
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