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Trap Danmark - Thisted Kommune Hent PDF Forlaget skriver: Få omfattende viden om Thisted Kommunes
natur, historie, kultur og samfundsforhold.

I alt har 109 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra
Hanstholm til Ydby og fra Agger til Øsløs. Bliv klogere på det 65 mio. år gamle Bulbjerg, der er presset op af
undergrundens salt, læs om Cold Hawaii og Hanstholm Havn, se puttoen i Jannerup Kirke, og supplér med

viden om Thisted Bryghus. Få fakta om alt fra Vejlernes fugleliv til Lundehøj og Nationalpark Thy.

Trap Danmark har det væsentligste med.
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er basereret på indholdet om Thisted Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 4: Jammerbugt,
Thisted, Brønderslev og er suppleret med et kort over kommunen i målforholdet 1:75.000 og et forord af

borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Opdag Danmark med Trap.
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