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DANMARK DEJLIGST er en praktisk guidebog, der giver familien mulighed for aktive og spændende
ferieoplevelser i hele Danmark. Bogen fortæller levende om de bedste seværdigheder med gode historier,

nyttig baggrundsviden og gør oplevelserne større og bedre.

· 250 seværdigheder fordelt på 8 danske landsdele

· Masser af idéer til ferier, udflugter og weekendture for hele familien året rundt

· Besøg gamle byer, smukke naturområder, oplev spændende borge, slotte, kirker og museer, tag ud
på øer – og meget mere

· Rigtig gode vejkort til alle landsdelene, hvor seværdighederne er plottet ind

· Kort over de vigtigste seværdigheder, der gør det let at finde frem, uanset om man er i bil, på
cykel eller til fods

· Forslag til cykel- og vandreture samt de smukkeste bilture i alle landsdelene

Bogen er skrevet af Søren Olsen, forfatter med en lang række guide- og seværdighedsbøger bag sig. Han
arbejder desuden som fagbogsredaktør og skriver for flere dagblade om natur og friluftsliv.
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