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Pressemelding:

Turbok for Sydenferien
En guide for de som vil gå fjelltur i syden: 70 turer, ni områder i syden, 384 sider og
1500 bilder.
De fleste drar til syden for å slappe av på stranden, for å bade og for å nyte god mat og drikke.
Turbokforfatterne, Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen, foreslår at vi kan gå fjellturer i tillegg. I
denne boka har de med fjellturer på Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Costa Blanca,
Costa del Sol, Mallorca, Kreta og i Dolomittene. De fleste av turene er korte (2 til 4 timer) og
ligger bare en kort kjøretur fra strandhotellet.
Forfatterne legger vekt på at i syden finner vi en annerledes natur enn her hjemme. Når en går tur
får en se landet fra innsiden: Fjellveier, små landsbyer, lokale restauranter – veldig forskjellig fra
det en opplever i turistsentrene. I tillegg til spennende landskap og geologi kan du nyte gleden av
å gå på fottur i finvær. – Og ikke minst, du kan komme hjem sprekere enn da du dro, lover Olsen
og Pedersen.
I Turbok for Sydenferien brukes et nytt konsept for guiding. Her brukes bilder for å vise vei,
både for å finne parkeringsplassen og stien til toppen. Her er bilder av motorveiskilt,
rundkjøringer og veikryss. Piler på bildene viser hvor vi skal kjøre. Forfatterne legger stor vekt
på å få oss på riktig sti i starten, gjerne med et bilde av parkeringsplassen og en pil som viser
hvor stien går. Derfor blir det nesten umulig å gå feil.
Begge forfatterne har IT bakgrunn. Det vises ved at de har laget en omfattende Web side som
kan brukes sammen med boka. På www.turbok.no/sydenbok er det kart, bildegalleri, blogger og
forkortede turbeskrivelser. Tar en utskrift av disse kan en legge boka igjen i bilen og bare ta med
de arkene en trenger på selve fjellturen.
Turbok for Sydenferien er den sjette turboka fra Olsen og Pedersen. Tidligere har de utgitt
turbøker for Nordvestlandet. Om de andre bøkene skriver fjellmannen Stein P. Aasheim:
”Turbøker kan deles inn i tiden før og etter Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen lanserte sine
guidebøker. De to fjellvandrerne fra Molde har hevet turbøker opp på et nytt nivå. Dette er boka
for alle - fra nybegynneren til den som ønsker å oppdage nye fjell. Dette er turbeskrivelser på et
detaljnivå som gjør det nærmest umulig å gå feil. Ikke bare det, men beskrivelsene og bildene i
seg selv skaper en nysgjerrighet etter å komme seg til fjells og finne nye turmål.”
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