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Ella Bellas eventyr er en ny serie rejseguides til børnefamilier, der ønsker kulturelle storbyoplevelser i
udlandet. I den første bog om Ella Bella og hendes familie går turen til Berlin.

Bogen beskriver via Ella Bella og hendes familie en række kendte og ukendte kulturelle seværdigheder, hvor
de faktuelle oplysninger er formidlet og fortalt til børn. Bogen kan bruges både før, under og efter rejsen.

Bogen er områdeinddelt, så alle dele af Berlin bliver præsenteret. Sidst i bogen er der en række praktiske råd
til forældrene. F.eks. kan man finde adresserne på de bedste legepladser, en henvisning til gode og

børnevenlige restauranter, udførlige informationer om offentlig transport, en liste over sjove
lokalbegivenheder, adresserne på familievenlige svømmehaller osv.

På hjemmesiden er der en rejseblog, nye opdaterede informationer om forskellige rejsemål og meget andet.
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