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KØBENHAVN 
 

  

DENEMARKEN 

 

  

 

Kopenhagen biedt voor 

ieder wat wils. Een 

gevarieerd programma is 

dan ook geen probleem. 

De stad is verkozen tot de 

meest leefbare stad van de 

wereld. Tevens is de 

bevolking  er het gelukkigste! 

Bekijk de prachtige koninklijke 

paleizen, de historische 

binnenstad met kronkelende 

straatjes of een van de vele 

haventjes. 

Vergeet niet Tivoli Gardens te 

bezoeken, een van de 

oudste pretpark (1843) van 

de wereld. Het pretpark ligt 

midden in de stad. 

’s Middag mag een Deense 

lekkernij – een open 

sandwich genaamd 

smørrebrød niet ontbreken. 

 

 

Velkommen til København! 

Kopenhagen het zusje van Amsterdam. Het is een 

stad die leeft aan het water. Ultramoderne 

gebouwen worden afgewisseld met historische 

architectuur. De naam stamt af van het woord 

“koopmanshaven”. 
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Kies uit de volgende leerzame, en 

leuke activiteiten:  

• Tivoli Gardens. 

• Strøget 

• Amalienborg: vier paleizen 

in één. 

• De kleine Zeemeermin. 

• Nationaal Aquarium. 

• Experimentarium. 

• Planetarium. 

• Nyhavn. 

• Christiansborg 

• Rondvaart boot. 

• Statens Museum for Kunst. 

• Nørrebro Foodhallen. 

• Vrijstad Christiana. 

• København Zoo. 

• Nationale Galerie. 

• Rundetårn. 

• Ny Carlsberg Glyptotek en 

Nationalmuseet. 

• Louisiana Museum of 

Modern Art. 

Sportief: 

• Fietstocht met gidsen. 

• Kayakken. 

• Binnen klimwand. 

Ook mogelijk buiten de stad: 

• Bakken pretpark. 

• Frilandsmuseet – openlucht 

museum. 

Accommodatie: hostel of hotel. 

Vervoer: Bus of Vliegreis (vertrek 

Amsterdam of Eindhoven). 

Voor uw groep zal het programma 

helemaal op maat samen worden 

gesteld.  
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