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GASTRONOMI &

GEMMESTEDER

OPLEV København på en helt 

ny måde ... væk fra alt det, du kender: 

Dyk ned i vores hovedstad på cykel,

vandreture og med kniv & gaffel ...

5 DAGE MED 
NY ARKITEKTUR, 

UKENDT HISTORIE &
UFORGLEMMELIGE

GOURMETOPLEVELSER  
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GASTRONOMI & GEMMESTEDER
5 DAGE | HOTEL, OPLEVELSER & GOURMETOPLEVELSER | 2.950,-/PERSON 

København har så meget at byde på ...  og på 5 smukke dage guider vi jer til en ny og

anderledes oplevelse, der udfordrer jeres 'sædvanlige' steder med helt nye vinkler på

arkitektur, historie & gastronomi. Indrammet af masser af fri tid til shopping &

afslapning på et skønt hotel lige midt i det hele.

 

Forkæl jer selv ... Danmark er meget mere end 'bare Danmark'!

 

Dag 1 :

I ankommer, tjekker ind på hotellet & nyder resten af dagen/aftenen på egen hånd. 

Tjek nye bydele, oplev 'broerne' ... besøg de små butikker!

 

Dag 2: 

Efter morgenmaden møder I jeres cykelguide fra Københavnerture.dk ved

Inderhavsbroen i Nyhavn til en afslappet og hyggelig cykeltur - den 13 km lange Tour de

Havnering. Oplev 'byens største parks' fantastiske ændring fra industri- til bolig- &

kulturområde og opdag steder som Bølgen, Sydhavnen & Nokken. Se nytænkende

arkitektur, Olafur Eliassons smukke Cirkelbro, havnebade, bæredygtige projekter,

eksklusive lejligheder, maritime nyttehaver - og hør historien om hovedstaden fra

sildemarked til street food.

 

Frokosten er dansk ... med et twist af nordisk køkken, fransk bistro og Michelin:

Smørrebrød på den anmelderroste restaurant Almanak, som ligger på den ikoniske

færgeterminal, The Standard, lige ud til vandet ved Nyhavn. Under ledelse af

køkkenchef Christian Hofmann er Almanak kendt for sin hyper-sæsonbetonede menu

og moderne smørrebrød - og anbefalet i Michelin Guiden 2020.

 

Dag 3*: 

Dagen er til fri disposition. Nyd de mange havnebade, udforsk Christiania, besøg Den

Sorte Diamant, gå på shopping i byens små sidegader, spis det berømte skaldyrsfad på

Almanak eller tag en Go Boat – egen båd med mad og drikke – rundt i Københavns

kanalsystemer. 

 

Om aftenen venter en skøn madoplevelse ... en 5-retters middag på Restaurant Radio

på Frederiksberg. Med det nye nordiske køkken ændrede Claus Meyer & Rene Redzepi

ikke kun danskernes men verdens syn på dansk mad. NOMA blev i 2010 kåret som

verdens bedste restaurant ... det startede en 'madrevolution', der siden har gjort

København til ét verdens gastronomiske omdrejningspunkter. I 2011 åbnede Claus

Meyer parallelt restaurant Radio ... som hurtigt blev kendt som ”lille Noma” af foodies

og anmeldere fra hele verden. Radio har været anbefalet i Michelin Guiden siden 2012

og fik i 2020 fik en anerkendelse for bæredygtig gastronomi. 



Dag 4*:

Den første halvdel af dagen er til fri disposition. Kl. 16.30 møder I igen jeres guide,

denne gang ved Gefionspringvandet til byvandringen 'Fra Besættelse til Befrielse'.

 

I 2020 er det 75 år siden, Danmark blev befriet - og nu tager vi en tidsrejse tilbage til

besættelsestidens København fra 9. april 1940 til de glade befrielsesdage i maj 1945. 

Om knaphed og mørke, helte og forbrydere, modstandsfolk og landsforrædere. Vi

finder de tydelige spor af krigsårene, dvæler ved historien og mindes de 1.600

omkomne søfolk, der kæmpede med de allierede. Hører om kærlighed i en krigstid, om

sabotage, frikorps Danmark og modstandsbevægelsens mange grupperinger. Om

rationeringsmærker, kolde vintre, jødernes kamp, værnemagten, politik, spærretid,

alsang og mørkelodser. En nærværende rejse ind i historien - lige der, hvor det skete.

 

Efter turen rundt er aftenen til fri disposition - måske til en Tivoli-tur eller endnu et

restaurantbesøg? 

 

Dag 5: 

Et spændende og anderledes ophold i vores skønne hovedstad er slut - I tjekker ud

efter morgenmad.

 

*Ved ankomst lørdag bytter Dag 3 & Dag 4 plads, da Radio er lukket om mandagen.
 

ANKOMST:

Opholdet starter enten tirsdag eller lørdag - og kan både stå alene og naturligt lægges

før eller efter en uge i sommerhus eller videre ud i det danske sommerland. På begge

hoteller er der yderligere mulighed for tilkøb af ekstra nætter.

 

REJSEN INKLUDERER:

 

4 hotelovernatninger i dobbeltværelse (evt. med opredning til børn)

Daglig morgenmad

Guidet cykeltur

Frokost på Almanak (Drikkevarer tilkøbes)

5-retters middag på Radio* (Drikkevarer tilkøbes)

Guidet vandretur

 

PRISER:

 

2 voksne/1 værelse på Boutiquehotel SP34:                                                      Pr. person 2.950,-

Tillæg for enkeltværelse på SP34:                                                                                            1.800,-

 

2 voksne & 1 eller 2 børn under 12 år/1 værelse 

på familiehotel Tivoli Hotel:                                                                                  Pr. person 2.450,-

 

* I Radios ferie fra 21. juli t.o.m. 4. august opgraderes til Almanak.
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OM SP34

 

SP34 er et cool, luksus boutiquehotel, som ligger midt i Københavns hippe

Latinerkvarter. Med en smuk, nordisk indretning, velindrettede værelser & en særlig

atmosfære inviterer dejlig, økologisk morgenmad, gratis Wine Hour, Danmarks største

portvinsbar, 3 restauranter, fitness center , loungeområde & tagterrasse til hygge og

små pauser. Se mere på https://www.brochner-hotels.dk/hotel-sp34.

 

 



OM TIVOLI HOTEL

 

Tivoli Hotel er et spektakulært, moderne hotel med fantastiske faciliteter beliggende

centralt i København. Her frister lyse, velindrettede værelser, swimmingpool & sauna,

fitnesscenter, legeområder, flere forskellige restauranter og skøn morgenmad for hele

familien. Her er farvestrålende & plads til alle ... og her har I lyst til at holde pause

mellem oplevelserne. Se mere på https://www.tivolihotel.dk ...

 

 


