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Rejs med børn - en overlevelsesguide Morten Faurby Østergaard Hent PDF Med denne bog i hånden, er du
godt rustet til at rejse med børn. Rejs med børn er en praktisk rejseguide, der giver praktisk viden, som du kan

bruge på din næste ferie med børn.

At rejse med børn kan være en stor udfordring. Der kan være mange besværligheder, som du måske ikke lige
har tænkt på. Men hvis du er forberedt ordentligt, vil du opleve at du nemt kan få lige netop den familieferie,

som du har drømt om.

Det er en givende oplevelse at rejse med børn. Uanset om du skal på en stor jordomrejse, eller om du skal på
charterferie, er det altid en god ide at være forberedt godt. Det giver den bedste ferie for både børn og voksne.

I bogen kan du bl.a. læse om:

• Forberedelser inden rejsen
• Forventningsafstemning

• Rejs med en baby
• Transportformer til og fra destinationen, samt under ferien

• Rejsetyper heriblandt storbyferier, badeferier, vandreferier, skiferier og camping

Bogen er skrevet af Morten Faurby Østergaard, der har flere års erfaring med at rejse med både spædbørn og
større børn.
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