Pressemeddelelse
Nu kommer guidebogen til København i
børnehøjde
Hovedstaden er fuld af oplevelser for familier og børn. Men det kan
tage tid at skulle sætte sig ind i alle de praktiske detaljer, der er i
forbindelse med en udflugt. 111 steder for børn i København som du
skal se er fyldt med ideer og tips til aktiviteter for børn og voksne, der
gør det let og sjovt for hele familien at tage på tur sammen.
Det kan være både tidskrævende og svært at planlægge en udflugt i København, som også
tilgodeser de yngste medlemmer af familiens behov. Hvor finder I noget, der passer til både
stille Alfred og vilde Liva? Er der offentlige toiletter i nærheden, hvor skal I spise frokost, og
hvad nu, hvis det begynder at regne?
111 steder for børn i København som du skal se samler et udvalg af byens bedste
legepladser, museer, slotte og oplevelser. I kommer rundt på Vestegnen, i Nordsjælland og
over hele København og Frederiksberg. Her er noget for enhver smag, uanset om dine børn er
til perleplader eller træklatring.
Bogen inspirerer jer til at opdage hovedstaden gennem jeres børn. Gense vante steder, bliv
fascineret af nye, og få et nyt fælles yndlingssted.
I kommer bl.a. rundt til:
•
•
•
•
•
•

Børnemuseet på Frederiksberg.
Bondegårdsbesøg i Lynge.
Herlighederne på Christiansborg Slot.
Oplevelser langs og i Københavns Havn.
De glemte kæmper på Vestegnen.
Byens bedste legepladser samt de vildeste festivaler og begivenheder for børn.

Dreng, pige, forælder, lokal eller turist? Her er noget for enhver smag, både indendørs og
udendørs. Med denne bog i hånden er der ingen undskyldning for at kede sig derhjemme.
Pak tasken, find rejsekortet frem og tag afsted på familieeventyr.
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