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Storbyferier i børnehøjde. - Familieferier med børn behøver ikke at være forloren sommer i Lalandia, All
Inclusiveresorter eller camping i Sverige med klipklapper og lunken vin. En ny rejsebogsserie, som hjælper
forældre til at tage på storbyferie med ungerne på slæb, har set dagens lys. 44 Fantastiske Steder for Børn er
lavet til eventyrlystne voksne, som gerne vil gå på opdagelse i verdens fedeste storbyer - sammen med
børnene. 44 Fantastiske Steder for Børn guider familier til de aller bedste spisesteder, legepladser,
solskinsspots, parker, butikker, hoteller og hvad der ellers kan gøre en metropol-rejse til et sandt eventyr. Om
forfatteren: Roald Bergmann har rejst Europa og Nordamerika tyndt sammen med sin kone og deres to børn
Nemo og Vega (i skrivende stund fem og tre år). Efter bl.a. at have boet i Barcelona i fire måneder og taget en
23.
300 km lang roadtrip gennem USA med sin familie udgiver han nu rejsebogsserien 44 fantastiske steder for
børn. Roald Bergmann er journalist og reporter for bl.a. Go´ aften Danmark på TV2 og holder foredrag om
sine rejser i børnehøjde.
dk I hele 2017 har hjemmesiden haft 408. Den har siden solgt i over 100. Du finder link til. FORZA.
Nyheder fra 2013. Den er bragt ved udgangen af hvert år. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. dk
og landbohoejskolenshave. rejsefortaelling. Nu kom solen endelig tilbage, og det er ikke helt uden grund – i
dag er det nemlig Ruths 75-års fødselsdag. Bestil de billigste flybilletter i Europa direkte på Ryanairs
officielle websted. Hej Jane Først og fremmest skal du have tak for nogle fantastiske bøger og en spændende
hjemmeside. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen. 24.
For nogle er en burger bare en hurtig tømmermandsspise. april 2013 udkom min første bog LCHF – SPIS
DIG MÆT & GLAD i samarbejde med Politikens Forlag. Året, der gik. 000 eksemplarer og er. 27. Forza.

Du er til stor inspiration. 898.

