Rubrik/produktens namn
Ca 50-65 tecken, ej mer

Sammandrag, highlights
Ca 160 – 180 tecken

Använd nyckelord, kategorier och platser:
• Nightless Night –adventureous cycling tour in Torronsuo
National Park, 4 hours
inte
Runt sjön, genom skogen – äventyrstur i naturen
En eller ett par meningar som beskriver produkten i huvuddrag
• Feel the healing power of forest bathing, taste the purest
delicacies of wild food and feel the silence in Suomenselkä,
the "Lapland" of Central Finland

Produktens beskrivning
800 – 1000 tecken

Beskriv resans/turens huvudpunkter:
• Beskriv i kronologisk ordning vad läsaren ser och upplever
under resan och vad resan består av. Skriv om platser och
känsloupplevelser och få med många nyckelord. Skriv inte
endast om vad man gör, t.ex. under cykelturen cyklar vi,
under paddlingsturen paddlar vi, och undvik också
beskrivningar som t.ex. ”i början av färden ser vi först på
utrustningen och sedan sätter vi oss i kanoterna. Därefter
börjar vi paddla”. (fel: tråkig fakta istället för att beskriva
sinnesupplevelser).
• Tala direkt till läsaren: Den fängslande midnatssolen väntar
oss! Vi börjar med ett nattligt cykeläventyr i Torronsuo
nationalpark.
• Undvik passiv form på finska och engelska – lähdetään
pyöräilemään eller one can discover/find/explore
• Använd flera synonymer i beskrivningstexten, t.ex. vandring,
hike, vandringstur, tur, utfärd.

Svårighetsgrad

Väldigt lätt, lätt, medelsvår, krävande, väldigt krävande.
Svårighetsgraden beskriver t.ex.
• Vilka tekniska färdigheter resan kräver av deltagarna
• Kunskapsnivå (nybörjare – expert)
• Hurdan erfarenhet för att röra sig i naturen deltagaren bör ha
• Vilka faktorer som inverkar på svårighetsgraden, t.ex. under
turen stöter vi på 2 branta backar (längd ca 20m, 30 graders
stigning), millaisia vaativuuteen vaikuttavia kohteita matkalla
on, esim. matkan varrella on 2 jyrkkää rinnettä (pituus noin
20 m, 30 asteen nousu), stigar med trädrötter och stora
stenar etc.
• I hurdan takt turen utförs
Använd inte: passar för personer med normal kondition. Uppskatta
inte något för läsarens del utan låt denne själv uppskatta ifall turen är
lämplig för honom eller henne.

