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Restaurant Noma og rejsesitet Momondo er gået sammen om at skabe en guide til København. Bogen er en
personlig fortælling, hvor Nomas medarbejdere deler deres yndlingssteder i byen.

Med Den Lille Havfrue som frontfigur er der gennem tiden tegnet mangt et idyllisk af København. I dag giver
København et mere ungt, inspirerende og kaotisk indtryk, og byen får nu et ærligt og opdateret portræt ved

rejsebogen København fra Noma + Momondo.

I guiden fortæller Nomas medarbejdere om deres personlige favoritter i København. Medarbejderne har
alverdens forskellige nationaliteter, og det giver et mangfoldigt og inspirerende indblik i Københavns mange
facetter. København fra Noma + Momondo består af en perlerække af oplevelser, butikker, caféer, restauranter

og barer, som kan noget helt særligt.

Rejsebogen er på størrelse med en lommebog, lavet til at blive taget med og blive vendt og drejet i hænderne
på den rejsende. Der er gjort meget ud af bogens praktiske anvendelighed. Stederne er nøje beskrevet og
indtegnet på små kapitelkort og på et større folde-ud kort indsat bagi bogen, så de er lette at finde frem til.
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