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Rejseklar til Harzen Henrik Lund Hent PDF Forlaget skriver: Rejseklar til Harzen giver udover en grundig
gennemgang af byer og seværdigheder, selvfølgelig også forslag til vandreture - en del af dem med hyggelige

traktørsteder, tips om markeder, gode restauranter og cafeer, masser af praktiske oplysninger - og dertil
kommer næsten 275 links til ...

• Hoteller, pensioner, vandrehjem og campingpladser
• Cykeludlejninger

• Golf Kur & wellness
• Kultur, musik og festivaler

Samt en stor kalender over tilbagevendende begivenheder, en miniparlør - til situationer undervejs, på
restauranter m.m., og tjek på transporten - lige meget om du rejser rundt med tog, bus, bil eller på cykel

Turen rundt starter med et større kapitel om områdets uofficielle hovedstad Goslar som efterfølges af 7
kapitler hvor Harzen præsenteres på kryds og tværs. Her får man også svar på hvad der er specielt ved Gose

Bier, hvor Kukki serverer sin Erbsensuppe, hvad en Brockentorte er, hvordan vejret egentlig var da
H.C.Andersen nåede op på toppen af Brocken og hvor nazisterne producerede deres frygtindgydende V2

langdistance missiler.
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