Pressemeddelelse
Oplev Fyns mange hemmeligheder og oversete
seværdigheder fra syd til nord og øst til vest
Nu får Fyn sit helt eget bind i den populære rejseguideserie
111 steder som du skal se. Kom med til bl.a. brunsvigerens
dag, Skodafetichisternes paradis og Titanias palads og oplev
Fyn på ny.
Else Marie Lehman kom fra Jylland til Odense for at studere og blev forelsket i både
fantastiske Fyn og en fynbo. I dag bor hun i København, men kommer jævnligt på
øen for at besøge venner og svigerfamilie. Nu har hun skrevet den ultimative kærlig
hedserklæring til de hemmelige afkroge og åbne vidder, den friske luft og de skønne
kyster i ‘Danmarks Have’: 111 steder på Fyn som du skal se.
Bogen viser vej til 111 hemmelige og unikke seværdigheder, som selv indfødte fynboer
ikke nødvendigvis kender. Else Marie Lehman tager sin læser med til De Japanske
Haver i Broby, museet Psykiatrisk Samling i Middelfart, Ditlevsdal Bisonfarm i Morud,
Undervandsstierne i Lillebælt og meget mere.
111 steder på Fyn som du skal se breder Fyn ud for sin læser og lover nye og ander
ledes oplevelser. Både fynboen, den tilbagevendende sommerhusejer og turisten, der
kommer for første eller anden gang, kan få nysgerrigheden pirret og ny inspiration til
ture rundt på den smukke ø.
Bogens fotos er taget af fotograf Per Krogh, der brugte sommeren 2018 på at opleve Fyn
fra alle sider. Han glæder sig allerede til næste gang, han får lov at udforske øen.
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden. Af danske
destinationer er også udkommet 111 steder i København ..., 111 steder på Den jyske Vestkyst ... og 111 steder
på Lolland-Falster ... På vej i 2019 er 111 steder i Aarhus ..., 111 steder for børn i København og 22 byvandringer i
København som du skal gå.
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