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Kom godt af sted - Den ultimative rejse- og overlevelsesguide til børnefamilier.

At rejse med små børn kan virke besværligt og helt uoverskueligt. Men sådan behøver det slet ikke være.
Med den rette planlægning og ved hjælp af en række få, men gode huskeråd kan du få den familieferie, du

drømmer om med plads til både børn og voksne.

I denne bog deler rejsejournalisterneMartine Bentsen og Dorte Hansen ud af tips og erfaringer, godt hjulpet
af en række eksperter inden for både sundhed, samliv, økonomi og børneopdragelse.

Bogen kommer rundt om familierejsen fra start til slut, fra planlægning og hjemlige forberedelser til hvordan
man fordriver rejsetiden og får det bedste ud af ferien, når man først er kommet frem.

Sidst men ikke mindst rummer bogen en langrække rejsebreve til inspiration og afskrækkelse fra bl.a.
forfatter og foredragsholder Lotte Heise, globetrotter Nina Rasmussen, forfatter og rejsedirektør Ida Tin,

politiker Malou Aamund, skuespiller Anne-Grethe Bjarup Riis og coach Mie Madsen.

Martine Bentsen (f. 1979) er rejsejournalist og redaktør hos Astma-Allergi Danmark og mor til Elena på 4 år.
Dorte Hansen (f. 1975) er rejsejournalist og nyhedsredaktør på Urban.
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