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Turen går til Bornholm Kristoffer Holm Pedersen Hent PDF Bogen dækker hele Bornholm med Rønne og
omegn, vestkysten og Hammeren, østkysten og Ertholmene, Nexø og sydkysten samt den centrale del af øen.
Bogen giver et særligt indblik i, hvordan tilværelsen former sig på Bornholm, og der stilles skarpt på lokal
gastronomi, sprog, historie, kunst og kultur samt natur og geografi. Desuden er der temaafsnit om bl.a.

cykling, golf og kajak, anbefalinger af spisesteder, butikker og steder at gå ud samt væsentlig information om
rejseveje og lokale forhold. Bogen er rigt illustreret med fotos og kort.

Turen går til har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien
dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med

et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder
spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser
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