
Upplev New York, London och Paris tillsammans med barnen
– Reseförlaget satsar stort på familjereseguider
Skeptisk till att ta med barnen på storstadssemestern? Lugn – med Reseförlagets nya guideböcker om New
York, London och Paris i bagaget får både vuxna och barn ut det mesta och det bästa av resan.

Hur blir en förmiddag på museum i London riktigt lyckad? Var i New York hittar man jättestålgloben från första Men in
Black-filmen? Och var hittar man egentligen Paris bästa croissant?

Med familjen i New York/London/Paris är de första heltäckande familjereseguiderna på svenska, späckade med förslag på familjevänliga
aktiviteter, sevärdheter och dagsutflykter – för visst finns det mycket att uppleva i dessa storstadsmetropoler, inte minst för barn. (Se bifogade
smakprov ur böckerna). Idén bakom guiderna är just att man inte ska behöva dela upp sig utan göra sådant som alla uppskattar.
– Många svenskar åker gärna på storstadssemester och New York, London och Paris är de resmål som toppar önskelistan. Väljer man att resa dit
tillsammans med sina barn ger familjeguideserien smarta ingångar som kan vara svåra att hitta på egen hand, konstaterar Ann-Louise Carlsson på
Reseförlaget.
     
Detaljer och överblick 
Böckerna bjuder också på detaljerade kartor där varenda bakgata och lekpark finns med och här finns dessutom ”spring i benen”-tips för rastlösa
ungar som behöver få leka av sig i närheten av Eiffeltornet, Westminster Abbey eller Empire State Building. För varje geografiskt område finns
även en ”bara för barn”-sektion med olika quiz, ”sant eller falskt” och kul kuriosa. Men varför då en guidebok, räcker inte nätet, kanske många
frågar sig.
– Nätet och guideboken kompletterar varandra, menar Ann-Louise Carlsson. På nätet kan du hämta dagsfärsk info om till exempel väder och
valutakurs. I boken har en reseredaktion gjort ett urval och du får lätt en bra överblick. I boken kan man också läsa både text och kartor helt
obekymrad om wifi-tillägg på hotellnotan, roamingkostnader eller batteritid.

FAKTA/Första Klass Familjeguider 
- Tre titlar: Med familjen i New York, Med familjen i London och Med familjen i Paris. 
- Huvudmålgrupp: vuxna som reser med barn 4-12 år. 
- 288 sidor per bok varav 13 heluppslag kartor och gaturegister.
- Utkommer 11 mars 2013

New York - fem bästa tipsen för barnfamiljen 
- Låna kompass, fågelhandbok och kikare på Henry Luce Nature Observatory och låt barnen gå på upptäcktsfärd.
- Upplev riktig skog mitt i storstaden, Inwood Hill Park.  
- Barnvänliga parker, pangutsikt över Manhattan och massor av kultur i Brooklynstadsdelen Dumbo. 
- Klappa en gullig alpacka på Prospect Park Zoo i Brooklyn. 
- Se den berömda stålgloben från Men in Black-filmen.

London - fem bästa tipsen för barnfamiljen 
- Plaska i fontängårdens 55 strålar, eller åk skridskor på den förtrollande skridskobanan vintertid vid Somerset House.
- Gå på upptäcktsfärd i Chelsea Physic Garden, Londons äldsta botaniska trädgård med sällsynta och giftiga växter. 
- Ta med barnen till ett förtrollat sagoland med hemliga grottor, önsketräd och drösvis med utklädningskläder på Discover Children's Story
Centre. 
- Besök Crystal Palace Park - världens första ”temapark” med ett 30-tal dinosaurier i naturlig storlek. 
- Kika in på Brown’s Hotel - Londons äldsta hotell, där Rudyard Kipling skrev Djungelboken.

Paris - fem bästa tipsen för barnfamiljen 
- Ät stans godaste glass på Berthillon, och de godaste croissanterna på Boulangerie Martin på Île Saint-Louis. 
- Besök Paris äldsta toalett, Tour de Jean Sans Peur.
- Luncha på L’Auberge Nicolas Flamel – kul för unga finsmakare och Harry Potter-fantaster. 
- Låt småbarnen göra egna skulpturer i sandlådan vid Rodinmuseet. 
- Plocka ihop stans lyxigaste picknickkorg på Le Bon Marchés matavdelning.

Läs mer på: www.reseforlaget.se



Läs mer på: www.reseforlaget.se
Provläs Reseförlagets familjeguider här.
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