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Skov og strand i Danmark er en praktisk guide for hele familien med spændende ture ud til nogle af landets
allerskønneste skove og strande.

Bogen fortæller om skove og strande, der byder på store naturoplevelser, hvor man kan slappe af og gå en
dejlig tur med familie eller venner. Her er også tips om, hvor der er chance for at opleve dyr som krondyr,
bæver, ulv og havørn, hvor man kan finde sjældne planter som vilde orkideer, og hvor der er spændende

fortidsminder.

• Masser af ideer til ferier, udflugter og weekendture
• 90 skove og strande fordelt på otte landsdele

• De mange fine fotos giver et godt forhåndsindtryk af seværdighederne
• De gode kort gør det let at planlægge vandre- eller cykelture

• Lokaliteterne kan besøges på alle årstider

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

Danmark.
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