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Rejseklar til Harzen Henrik Lund Hent PDF Forlaget skriver: »Rejseklar til Harzen« gir’ udover en grundig
gennemgang af byer og seværdigheder, også forslag til vandreture i det pragtfulde naturområde og

mountainbikeparks med rig mulighed for downhill og freeride, tips om markeder, gode restauranter og caféer,
lidt om øl og vin, masser af praktiske oplysninger – og dertil kommer næsten 300 links til …

· Hoteller, pensioner, vandrehjem 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.

I »Rejseklar til Harzen« får man også svar på hvad der er specielt ved Gose Bier, hvordan vejret var da H.C.
Andersen nåede toppen af Brocken i 1831, hvor vovehalse kan suse afsted på en 1 km lang zip-line alt imens

andre kan se på fra verdens længste hængebro for fodgængere, hvor nazisterne producerede deres
frygtindgydende V2 langdistance missiler, hvor man finder et kirketårn der hælder væsentlig mere end tårnet i

Pisa (!), verdens største maleri - og nå ja, verdens mest kyssede pige. Plus meget, meget mere.
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