
Oplev Nordsjælland
Hent bøger PDF

Leif Schack-Nielsen

Oplev Nordsjælland Leif Schack-Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Nordsjælland er landet mellem
Isefjorden i vest, Kattegat i nord og Øresund i øst. Sydpå danner Gundsømagle sø, Hareskovene, Lyngby Sø
og Jægersborg Dyrehave en naturlig grænse til det storkøbenhavnske område og den flade vestegn mellem

København og Roskilde.

Bølgende marker på fed muld, frodige bøgeskove, nåleskove på flyvesand, hyggelige fiskerlejer, velbevarede
landsbyer med toppede brosten, gamle købstæder med torvehandel, dejlige museer og eventyrlige slotte. Alt

dette og mere til er Nordsjælland samtidig Danmarks tættest befolkede område.

Meget er kendt af alle: Kronborg, Fredensborg Slot, Dyrehaven, Frilandsmuseet, men bogen beskriver også
mange mindre kendte steder: Sct. Jacobs Kilde ved Gurre, Nivaagaard Teglværks særprægede ringovn og små

spændende egnsmuseer.

Oplev Nordsjælland er fuld af inspiration til udflugter og giver en god forklaring undervejs, uanset om man
vælger at opleve Nordsjælland i bil, på cykel, med toget eller med HT-busserne.
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