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Københavnergrøn - Guiden er den lille handy lommeudgave af den større hardcoverbog Københavnergrøn. 
Guiden beskriver 100 af de mest spændende grønne og rekreative områder i København og byens nærmeste
omegn, fortæller om stedernes historie, deres rekreative kvaliteter, om deres natur og mange forskellige

aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Her er både de kendte, de mindre kendte og de nærmest hemmelige grønne og blå oaser i og omkring byen. 
Der er nemlig ikke mange steder i verden, man på mindre end et kvarter kan komme fra byens pulserende
centrum og ud i en veritabel vildmark. Eller kan hoppe direkte i bølgerne flere steder inde midt i byen. Men

det kan man i København.

Til forskel fra hardcoverbogen har guiden udvidede informationer om bl.a. handicapadgang, turen dertil,
muligheder for køb af mad og drikke mm.
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