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Oplev Vestkysten - fra Skagen til Rudbøl Søren Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Højt til himmelen, endeløse
sandstrande, hyggelige men også rå kystbyer med og uden isboder. Det er Vestkysten i Danmark. Men her er

også en natur, der trykker sig og venter på at blive opdaget. Fuglerige strandsøer, klit-?heder, flade
marskområder, overraskende plantager og dejlige vadehavsøer.

Oplev Vestkysten - fra Skagen til Rudbøl er en natur- og kulturhistorisk guide til nogle af Danmarks barskeste,
og smukkeste områder. Bogen giver praktiske forslag til vandre- og cykelture samt andre friluftsaktiviteter og
er den perfekte guide for alle, som har lyst til at komme på nært hold af naturen, kulturen og historien ved

den jyske vestkyst.

Vestkystens særprægede kultur afspejler sig i de mange stemningsfulde byer med fiskeri og badeliv. Med
mange museer, lige fra skønne kunstmuseer over rav- og strandingsmuseer til spændende egnsmuseer.

De mange seværdigheder beskrives i et naturligt forløb fra nord til syd, og den informative tekst giver masser
af ideer til udflugter og ferier. Bogens mange fotos giver et godt forhåndsindtryk af seværdighederne, både de

kendte og de mere ukendte, og skaber både indlevelse og overblik.

Bogens forfatter, Søren Olsen, har en lang række guide- og seværdighedsbøger bag sig. Han skriver desuden
om natur og friluftsliv for en række dagblade og er medforfatter på det topografiske opslagsværk Trap

Danmark.

 

 

Forlaget skriver: Højt til himmelen, endeløse sandstrande, hyggelige
men også rå kystbyer med og uden isboder. Det er Vestkysten i

Danmark. Men her er også en natur, der trykker sig og venter på at
blive opdaget. Fuglerige strandsøer, klit-?heder, flade marskområder,

overraskende plantager og dejlige vadehavsøer.

Oplev Vestkysten - fra Skagen til Rudbøl er en natur- og
kulturhistorisk guide til nogle af Danmarks barskeste, og smukkeste
områder. Bogen giver praktiske forslag til vandre- og cykelture samt
andre friluftsaktiviteter og er den perfekte guide for alle, som har lyst
til at komme på nært hold af naturen, kulturen og historien ved den

jyske vestkyst.

Vestkystens særprægede kultur afspejler sig i de mange
stemningsfulde byer med fiskeri og badeliv. Med mange museer, lige
fra skønne kunstmuseer over rav- og strandingsmuseer til spændende

egnsmuseer.

De mange seværdigheder beskrives i et naturligt forløb fra nord til
syd, og den informative tekst giver masser af ideer til udflugter og

ferier. Bogens mange fotos giver et godt forhåndsindtryk af



seværdighederne, både de kendte og de mere ukendte, og skaber
både indlevelse og overblik.

Bogens forfatter, Søren Olsen, har en lang række guide- og
seværdighedsbøger bag sig. Han skriver desuden om natur og
friluftsliv for en række dagblade og er medforfatter på det

topografiske opslagsværk Trap Danmark.
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