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BILTURE I DANMARK er en praktisk guide til spændende og naturskønne køreture i hele landet. 

Bogen gennemgår de bedste bilture fordelt på alle landsdelene med beskrivelse af de naturmæssige og
kulturhistoriske seværdigheder undervejs – lige fra smukke landskaber, over parker, kirker og herregårde, til

hyggelige byer. Desuden viser bogen vej til oplevelser særligt for børn.

· 90 af de allerbedste køreture fordelt over hele landet

· Turene er af en halv eller en hel dags varighed

· Gode kort over alle turene med seværdighederne plottet ind

· Markering af gode rastepladser på ruterne

· Forslag til gode oplevelser for børnefamilier

· Bogen er ideel for alle, der holder af ferie i Danmark

Bogen er skrevet af Jørgen Hansen, som har arbejdet med dansk turisme i mange år. Han er manden bag
Margueritruten og forfatter til en lang række bøger om seværdigheder i Danmark.
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