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Benvidos á primeira travesía desta colección que combina o
formato de guía de viaxe cunha serie de propostas interactivas que
nos transportarán ás cidades máis espectaculares do mundo.
Unha valiosa selección de recursos e un divertido mapa a
dobre páxina
Combina guías de viaxe cun formato interactivo, os nenos
poden imaxinar, crear e explorar as súas propias rutas polas
grandes cidades do mundo.

Sinopsis
Nesta primeira entrega da serie Grandes cidades, pequenos viaxeiros, que combina guías de viaxe cun formato interactivo, os nenos poden
imaxinar, crear e explorar as súas propias rutas polas grandes cidades do mundo. Coas súas preciosas ilustracións, os seus personaxes adorables,
unha valiosa selección de recursos e un divertido mapa a dobre páxina, Grandes cidades, pequenos viaxeiros ten todo o que precisas para crear a
túa propia aventura.
Cruzarías a ponte de Brooklyn para ir comer unha enorme porción de pizza, admirarías as impresionantes luces de Times Square, ou irías visitar o
American Museum of Natural History para ver a balea? Con Grandes cidades, pequenos viaxeiros: Nova York podes crear o teu propio itinerario
elixindo a onde queres ir ao final de cada páxina. Tanto se es un viaxeiro de salón coma se es un verdadeiro turista, aquí hai ducias de maneiras de
explorar os lugares emblemáticos, de atreverte a coñecer sitios diferentes e saír das rutas convencionais.

Beth Beckman

Editora e fundadora do sitio web da colección orixinal Little Kid, Big City. Está considerada por milleiros de familias como unha autoridade en viaxes con
nenos. Como boa exploradora, sempre ávida de aventuras, ofrece recomendacións de viaxes e actividades na súa conta de Instagram. Vive en Nova York
coa súa familia, que inclúe a Hotdog, un pequeno can salchica de gran personalidade.
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