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90files Berlin indeholder 90 familietunede anmeldelser af attraktioner og aktiviteter i Berlin. E-bogen
forbereder forældre og andre voksne til at give børn i alle aldre et lærerigt og sjovt ophold i en af verdens

allermest børnevenlige hovedstæder.

I alle storbyer er der fantastiske oplevelser, sjove aktiviteter og dannende indsigter at hente for vores unger,
men risikoen for at støde på dyre og ligegyldige turistfælder er også altid til stede. 90files hjælper til at styre

uden om de værste tilbud og giver et kvalificeret bud på, hvad der ellers er hot, og hvad der er not, når
ungerne er med på storbyferie.

Bogens ophavsmænd har gennem de seneste fem år været i Berlin omkring 75 gange - med og uden børn.
Hver eneste artikel i 90files Berlin, bygger på bagmændenes egne besøg de forskellige steder. De har været

der, oplevet det, afprøvet det, smagt det, moret sig, været irriterede og skuffede, euforiske og glade.

Derfor er nogle anmeldelser i 90files eksplosivt begejstrede, andre mere lunkne, og andre igen fremstår som
direkte advarsler mod den kannibalske belastning af familiernes feriebudget, som nogle tilbud praktiserer.
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