Pressemeddelelse
Snør skoene eller smør cykelkæden – og tag
med på opdagelse i København
Byvandringer er mere populære end nogensinde. Nu kan du opleve
historiens vingesus mellem Københavns gamle bygninger eller gå
på opdagelse i nye og spændende hjørner af byen med din helt
egen byvandringsguide i hånden.
Noget af det bedste ved København er, at lige meget hvilken bydel du er i, kan du nå ud
i alle dens hjørner på en time eller halvanden. Det er storby og overskuelighed på én
gang.
Med 22 ture i København som du skal på i hånden kan læseren selv tage på
byvandring rundt i hovedstaden. Guiden er skrevet af syv dedikerede byvandrere, der
alle deler ud af anekdoter, insidertips og baggrundsviden.
De første 11 ture tager læseren med rundt i Københavns forskellige bydele fra den
gamle Middelalderby til det nye Ørestad. Oplev byens historie og udvikling lige fra
den røde bindingsværksgård i Indre By til Nørrerbros hippe Jægersborggade med dens
restauranter, cafeer og specialbutikker.
De næste 11 ture sætter fokus på særlige temaer eller historiske perioder. Kom f.eks.
med rundt i Christian 4.’s eller besættelsestidens København eller oplev byen efter
mørkets frembrud.
Hver tur er angivet i kilometer og afsluttes med et kort over hver enkelt rute, så det er
let at finde rundt på turen, uanset om man er kendt i København eller ej.
Bogen er en aflægger 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 ..., 111 steder på Lolland-Falster ... og 111 steder på Fyn. På
vej i 2019 er 111 steder i Aarhus ... og 111 steder for børn i København.

22 ture i København
som du skal på
Morten Lander Andersen, Nanna Rinaldo Andersen, Caspar
Christiansen, Jacob Thorek Jensen,
Emma Rønberg Nielsen,
Jens-Ulrich Thyssing Nielsen
og Vibe Skytte
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