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Nordlige Sjælland cykelguide Jens Erik Larsen Hent PDF Forlaget skriver: 84 siders bog med 12 turforslag til
cykling i Nordsjælland området. Turforslagene er udarbejdet af Jens Erik Larsen, der har mange års erfaring.
Turforslagene beskriver på en poetisk måde det landskab og de seværdigheder, man ser på turen. Bogen

indeholder beskrivelse af turforslagene på dansk, engelsk og tysk samt oversigtskort over ruter og
seværdigheder. Turene kan bruges som dagsture eller sættes sammen til en cykelferie af den længde, der

passer dig.

Bogen indeholder følgende turforslag:

1. Amager rundt
2. Fæstningsturen via Vestvolden

3. København - Helsingør
4. Slotsturen Helsingør - Hillerød

5. Dagsture fra Hillerød
6. Hillerød - Tisvildeleje - Hundested

7. Hundested - Frederikssund - Roskilde
8. Dagsture Roskilde

9. Roskilde - Køge via Hedebostien
10. Køge - Stevns

11. Mørkøv - Sjællands Odde
12. Ruter i Odsherred

Der er vejvisning på cykelruter, cykel med tog, bus og færger, overnatnings muligheder, de danske
færdselsregler, vejret i Danmark og gode råd til cykelferien.

Til cykelguiden hører et cykelkort, som vil være et godt redskab til at orientere sig undervejs på turen. Du
kan også købe cykelkort og cykelguide samlet.
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