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Kopenhagen

De Kleine Zeemeermin is voor Kopenhagen wat Manneke Pis voor Brussel is. De sprookjesfiguur
van Christian Andersen is uiteraard niet de enige bezienswaardigheid in de kleinste hoofdstad van
Scandinavië. Kopenhagen is ook de hoofdstad van het design en enkele architecturale pareltjes zoals
het schitterende operagebouw. Je vindt er vooral gezelligheid en warmte, 'hygg' zoals de Denen het
mooi verwoorden.

Dag 1
Vlucht Brussel-Copenhagen 06u40-08u20
Bij aankomst op de luchthaven van Copenhagen, staat de Nederlandstalige gids u op te wachten voor
een stadstour per autocar.
U rijdt naar het centrum van de stad langs het stadhuis, via de Hans Christian Andersen Boulevard die
langs Tivoli loopt naar de Glypotek en het Nationaal Museum. Van daaruit verder naar Christiansborg
Palace, waar het parlement zetelt, en Kongens Nytorv, thuishaven van het Royal Danish Ballet. We
gaan verder langs Amalienborg Palace, het paleis van de koningin, en de Gefion fontein naar het door
ieder gekende standbeeld van ‘de kleine Zeemeermin’.
Rond 11u30 brengt de autocar de bagage naar het hotel waarna u onmiddellijk verder gaat naar
Nyhavn, de oudste haven van Copenhagen waar u vrije tijd heeft voor het middagmaal.
Voor de namiddag kunnen wij u een facultatieve boottocht op de kanalen voorstellen. Deze vertrekt
vanuit Nyhavn en duurt ca. 1 uur.
Hierna kan u vanuit Nyhavn via Stroget, de langste winkelstraat, de wandeling naar het hotel inzetten.
Stopt u vooral even aan de winkel en het museum van ‘Royal Copenhagen’ porselein. Hier kan u zien
hoe men het porselein beschildert.
Check-in in: The Mayfair Hotel.
Om 19u00 avondmaal in restaurant Bistro, gelegen op 5 min. te voet van het hotel, aan de ingang van
het station.

Colour your kind of Holiday!

Dag 2
Vertrek te voet om 09u00 vanuit het hotel met de gids voor een bezoek aan de belangrijkste musea
van de stad.
Bezoek aan het Nationaal Museum met de ‘Viking Section’, het belangrijkste museum voor de
culturele geschiedenis van Denemarken.
’s Middags vrije tijd voor lunch in de omgeving van Gammel Strand.
In de namiddag bezoek aan de Carlsberg Glypotek, gelegen tegenover het Tivoli Park. Hier vindt u
een uitgebreide collectie van Egyptische, Griekse, Romaanse en Etruskische kunst, alsook
e
beeldhouwwerk en schilderijen uit de Franse 19 eeuw. Het museum beschikt ook over een wintertuin
met moderne beeldhouwwerken.
Om 19u00 vertrek vanuit het hotel (10 min. te voet) voor bezoek aan het oudste pretpark van Europa:
Tivoli. Avondmaal in Restaurant Paafuglen gelegen in Tivoli-park.
Dag 3
Vertrek om 09u00 per autocar voor de Noord Zeeland.
Op deze uitstap bezoekt u zowel historische plaatsen als het platteland en de zogenaamde ‘Deense
Riviera’.
We bezoeken eerst het Louisiana Museum voor Moderne Kunst, gelegen in een oud park.
Na het bezoek is er vrije tijd voor lunch in het Museum Café.
Omstreeks 13u30 rijden we via de kustweg naar Helsingor voor bezichtiging van het Kronborg
Kasteel.
Hierna rijden we naar het binnenland voor een bezoek aan het renaissancekasteel Frederiksberg
waar het Deense Nationaal historisch Museum gevestigd is.
De aankomst in het hotel is voorzien rond 17u00.
Avondmaal in Restaurant Domhuskaeldern, op 15 min. te voet van het hotel.

Dag 4
Vertrek om 10u30 vanuit het hotel per autocar voor een bezoek met gids aan de wijk Christiania, één
van de meest bezochte toeristische bezienswaardigheden van Copenhagen.
Aansluitend rijden we naar het Arken Museum, gelegen op ca. 20 min. rijden van Copenhagen.
Bezoek en vrije tijd voor lunch.
In de namiddag rijden we verder naar Dragor, een typisch vissersdorpje. Hier vindt u nog het
e
authentieke Denemarken. De meeste huizen dateren uit de 18 eeuw en werden mooi gerestaureerd.
Omstreeks 17u00 transfer naar de luchthaven voor de vlucht Copenhagen-Brussel 19u15-20u55.

Colour your kind of Holiday!

