
Rejseklar til Den tyske Østersøkyst
Hent bøger PDF

Henrik Lund

Rejseklar til Den tyske Østersøkyst Henrik Lund Hent PDF Forlaget skriver:

Med Rejseklar til Den tyske Østersøkyst, øerne Hiddensee, Rügen og Usedom samt Mecklenburgische
Seenplatte stilles der skarpt på kyststrækningen mellem Wismar og den polske grænse.

En overset bid af det gamle DDR. Udover en grundig præsentation af byer og seværdigheder sættes der også
fokus på de fantastiske strande, nationalparkerne, kanoudlejning og turbåde, gode restauranter og cafeer plus

knap 500 links til ...

Hoteller, pensioner, vandrerhjem og campingpladser

Cykeludlejning

Golf

Kultur, musik og festivaler

Kur & wellness  

Samt

En kalender over tilbagevendende begivenheder

En miniparlør - til situationer undervejs, på restauranter m.m.

Og så er der tjek på transporten - lige meget om du rejser rundt med tog, bus, bil eller på cykel. 

Sløret løftes også for hvor papmaché-fyrsten byggede sit gigantiske slot, hvem der gemmer sig bag navnet
Petermännchen, hvor der holdes tøndeslagning om sommeren, hvor stumfilmdivaen Asta Nielsen og

partilederen Erich Honecker tilbragte deres sommerferier, hvor man finder Tysklands ældste egetræer og
nordligste vinmark samt hvor man kan nyde en kold Mumme - en øl med en knap 600 år lang tradition. Og

meget, meget mere.
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