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Anders Grøndahl har en særlig evne til at finde de små uspolerede steder, dér hvor de lokale selv kommer,
hvad enten det er en restaurant, en vingård, et landskab eller et særligt smukt hjørne af en by.

Det beviser han på ny i denne velskrevne rejsebog for livsnydere, hvor turen går igennem det skønne Frankrig
ad den klassiske rute fra Alsace i nord, over Bourgogne og Rhone-dalen, til Provence og Middelhavs-kysten i

syd. Bogen er fuld af nyttige tips om rejseruter, hoteller, restauranter, steder af købe vin, historie og
stemninger. Anders Grøndahl har gennemtrawlet denne rute igennem næsten 30 år, ikke mindst som

rejseskribent for FDMs blad Motor.

Rigt illustreret med forfatterens farvefotos. Desuden praktiske rutekort for bilisten samt en række udvalgte
madopskrifter fra turen igennem det herlige Frankrig, som er rejsedestination nummer et for danske bilturister.

Med god grund.
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