Pressemeddelelse
Tag med til det smukke Sydsjælland
og bliv forelsket på ny
Området mellem Knudshoved Odde og Møns Klint – med de tre
købstæder Præstø, Stege og Vordingborg – er blandt Sjællands per
ler. Her er storslåede naturoplevelser og byer rige på historie og
kultur. Med stor passion guider forfatter Ole Villadsen og fotograf
Per Rasmussen i en ny bog rundt i området.
Vi kender alle Møns Klint, der med sine kridtaflejringer og storslåede natur kan tage
pusten fra de fleste. Danmarks Borgcenter i Vordingborg har du måske hørt om,
ligesom Liselund Slot også vækker genklang hos mange.
Men hvad med Peter Kornerups senklassicistiske rådhus i Vordingborg, de mange
kalkmalerier i områdets kirker, vandrestien Camønoen eller Thorvaldsens Samling på
Nysø Gods?
Også langs og i vandet er her rige muligheder. Vordingborg Kommune har Danmarks
længste kyststrækning, og ofte støder man på kitesurfere, drageflyvere, kajakroere
blandt mange andre.
Ole Villadsen fortæller i Præstø, Stege og Vordingborg om områdets historie og om det
rige kunst- og kulturliv, både dengang og nu. Vi får også pirret smagsløgene til fransk
forår i Præstø, når vi tager til sildemarked i Stege og ved besøg på områdets første
Michelin-restaurant: Hotel Frederiksminde.
Bogen er en øjenåbner for det smukke Sydsjælland. Du kan ikke undgå at blive
forelsket i alt det skønne mellem Knudshoved Odde og Møns Klint. Og det er uanset,
om du er lokal, sommerhusejer eller blot turist i et par dage.
Forfatter Ole Villadsen er bosat i Vordingborg og blandt hoveddrivkræfterne i det lokale
kulturliv. Per Rasmussen, der har taget bogens smukke billeder, er pressefotograf og
kender hvert et hjørne af området.
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