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Indholdsfortegnelse

CPHPASS
til Hovedstadsområdet

Et CphPass giver dig ubegrænset
adgang til busser, tog, metro og havnebusser i zone 1, 2, 3 og 4. Disse zoner dækker centrum og transport til og fra lufthavnen.
2
Et voksen 24-timer CphPass koster DKK 80 og et voksen 72-timer CphPass koster DKK 200. Hvis du er under 16 år koster et 24-timer CphPass DKK 40
og et 72-timer CphPass koster DKK 100. Du kan købe CphPass i lufthavnen eller købe CphPass online.
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Christiansborg
Christiansborg Slot er et historisk
kongeslot som i dag er hjemsted
for Danmarks parlament, Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. I
dag består slottet af bygningsdele
fra tre slotte: Ridebaneanlægget,
der stammer fra det første Christiansborg som brændte 1794, slotskirken, der er bevaret fra det andet
Christiansborg som brændte 1884,
og det nuværende hovedslot der
blev opført som det tredje og nuværende Christiansborg. Det første Christiansborg blev teg-

net af den tyske barokarkitekt Elias
David Häusser som ledede byggeriets begyndelse i 1733 under Christian 6. Det andet Christiansborg blev
tegnet af arkitekten C.F. Hansen og
påbegyndte
genopbyggelsen i 1805 under Kronsprins
Frederik 6. Det tredje og
nuværende
Christiansborg
blev
genopbygget
og tegnet af
arkitekten
Thorvald

Glyptoteket

Jørgensen i 1906, efter han vandt
arkitektkonkurrencen i 1905 med sin
nybarok-stil.Besøg slottet og gå på
opdagelse blandt gobeliner, lysekroner, underjordiske ruiner, gyldne kareter
og kridhvide
heste.

Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt kunstmuseum med 6000
års kunst midt i København. Kunstsamlingen begyndte i 1882 af den
meget passionerede kunstsamler
Carl Jacobsen og hans kone
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Ottilia Jacobsen. Museet rummer
righoldige samlinger af nærorientalsk, egyptisk, græsk, etruskisk
og romersk kunst. Selve Glyptoteket består af en trefløjet kompleks bygning i hesteskoform, røde
tegl og tagbelægning af glas og
kobber. Den ældste del af bygningen er i dag hovedindgangen,
og blev tegnet af arkitekten Jens
Vilhelm Dahlerup i 1891. Mod sydvest ligger arkitektens Hack Kampmanns tilbygning, der blev indviet i
1906 efter at han vandt en arkitekturkonkurrence. Efter endnu en konkurrence byggede arkitekten Henning
Larsen den sidste tilbygning i 1992

for at få plads til den franske malerisamling og dele af den ægyptiske
samling. Besøg Nordeuropas største
samling af antik kunst, og oplev de
unikke omgivelser i den renæssanceinspireret bygning.
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Risteriet
Om sommeren er Nyhavn med
de over 300 år gamle huse et af
de hyggeligste steder at sætte
sig med en kop kaffe eller et glas
vin. I mange år var Nyhavn blandt
byens mere skumle kvarterer med
sømandsværtshuse og dertil hørende glædespiger. I dag er Nyhavn
dækket med fortovscaféer, restauranter og barer. Blandt
de mest kendte
er Nyhavn 17.

Nyhavn 17 er en blanding af bar,
café og restaurant med maritimt islæt hvor der om sommeren er udendørs servering. Med den maritime
stemning har Nyhavn 17 forenet den
traditionelle engelske pubstil med livet på og omkring havet.
Til de tørstige serveres alt fra kaffe,
te, vin, velsmagende engelske øl
og på hylderne er der et stort udvalg af whisky. Hvis du er sulten så
serveres både brunch og frokost
med blandt andet smørrebrød. Og
om aftenen står menuen på alt fra
suppe, steak, burger og fisk.

Nyhavn 17
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Det kan varmt anbefales at tage
forbi Risteriet og nyde en god
kop kaffe i en af de to hygge-

lige kaffebarer, som ligger på
henholdsvis
Halmtorvet
og
i
Studiestræde. Som navnet siger

rister de selv den importerede kaffe. Dette sikrer helt friske
bønner og en unik smagsoplevelse. I kaffebaren på Studiestræde har du mulighed for at købe
Risteriets
hjemmeristede
kaffe,
så du kan nyde kvalitetskaffe
derhjemme. Du har også mulighed for at købe grønne bønner,
som du så selv kan riste. Risteriet sælger samtidig udstyr til
hjemmebrygning. Hvis du har
interesse for kaffe og ønsker at
tale med eksperter, er Risteriet
det rigtige sted at gå hen.
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The Living Room
Hvis du er til bløde sofaer og lænestole i hjemlige omgivelser, er The
Living Room lige noget for dig.
Kaffebaren ligger på hjørnet af
Larsbjørnsstræde og Studiestræde.
The Living Room er indrettet med
dæmpet belysning og gamle
møbler fra primært 60’-70’erne,
hvilket sætter sit præg på den
hyggelige stemning. Udvalget af
drikkevarer i The Living Room er
bredt. Hvad end du har lyst til af
kaffe, te, smoothies, eller alkoholiske drikke kan The Living Room
diske op med noget lækkert til
dig. Derudover er der mulighed for at stille sulten med
brunch og sandwiches eller
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noget godt til kaffen som f.eks.
wienerbrød eller noget fra deres
lækre udvalg af kager og cookies.
I weekendens aftentimer
bliver The Living
Room

forvandlet til en charmerende
cocktailbar med dejlig musik og
ægte dagligstue-stemning.

Zefside
På adressen Frederiksholms Kanal 4 i København
K, ligger cocktailbaren Zefside i
en kælder på 220 kvadratmeter.
En afslappet atmosfære byder
dig velkommen i døren, og herfra vælger du selv om du vil søge
mod det energiske dansegulv, eller det mere afslappede sofa- og
bordområde. Hver weekend spiller
forskellige DJ’s eletronisk musik i
form af lounge, deephouse og andre lignende genrer. Manden bag
Zefside, Simon Haugaard Pedersen, er manden der startede den
populære og afslappede cocktailbar Kassen på Nørrebro. Hver
fredag er der happy hour kl. 16:00–
22:00 med dobbelt op på diverse
cocktails. Her kan man anskaffe sig
to cocktails til omkring 80 kr.
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Portvinsbaren
Er du til en mere tilbagelænet
aften, holder den forholdsvis nye
portvinsbar, Portvinsbaren, til på
Kingosgade 4, tæt på vesterbrogade. Her serveres den mere kendte portvin fra de store huse, men
også de mindre kendte vine fra
bl.a. Quinta de Mourãu. På Portvinsbaren ligger det dem meget
på sinde at præsentere portvin i
sit rette element, og der serveres
derfor portvin i det officielle portvinsglas, godkendt af portvins-instituttet, og ved den rigtige temperatur. Du kan få et glas portvin for
DKK 60,- og der er åbent fra 16–18,
Onsdag til Lørdag.

Hvis du er i et lidt mere festligt
humør, kan du tage forbi Culture
Box som ligger på Kronprinsessegade 54, en lille 10 minutters gåtur
fra Kongens Nytorv. Her kan du hver
fredag og lørdag komme og høre
en masse god elektronisk musik,
alt fra electronica og bass til house og techno. Klubben har altid et
solidt line-up af internationale og
lokale kunstnere fra undergrundens musikscene og fra allerede
kl.21 kan du komme og drikke
en drink og varme op til aftenen
i deres White Box. Fra kl. 23 åbner

deres Red Box og du kan få sat lidt
gang i benene, så du kan være
klar til når deres Black Box
åbner kl. 24 og du kan
komme op og give
den rigtig gas på
det vilde dansegulv. Desuden
er der så
meget gratis Tuborg
som du
kan drikke fra
23–24.

Culture Box
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Zoologisk have
I Zoo på Frederiksberg i København
kan du finde mere end 3.000 dyr,
som tilsammen udgør 264 spændende arter som du kan komme
og se på hver eneste dag, hele
året. Zoo har nemlig åbent hver
dag, året rundt. Zoo bestræber sig
på at øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed gennem oplevelser baseret
på en vedkommende, aktiverende
og underholdende formidling. Af netop denne
grund er Zoos kalender
propfyldt med spændende aktiviteter, der
inddrager undervisning
om dyrene og deres
omgivelser på en sjov
måde. Der er blandt
andet aktiviteter som
”Dyst med dyrene” hvor
du kan lære om
dyreverdenens
rekordindehavere.
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I Zoolab kan du møde et af verdens
stærkeste dyr, lære at bevæge dig
som dyrene og finde ud af om din
korttidshukommelse kan måle sig
med chimpansens! I Børnezoo kan
du hele året komme helt tæt på
de afrikanske dværggeder – tag
ind og besøg dem og giv dem
et lille klap. Du kan også opleve
hestene i Zoo blive trænet og du
kan også klappe dem, når de får
foder ved striglestationerne. Hele sommerferieperioden byder
på spændende oplevelser hver dag.
Du kan blandt
andet opleve
elefanternes

daglige brusebad, sommerstemningen blandt savannedyrene på
savannen, og se isbjørnen boltre
sig ved sit ishav. Som en ekstra
oplevelse, kan du deltage i Zoocamp, hvor du i fem dage får lov til
at komme helt tæt på dyrene i Zoo
og opleve hvordan zoopasserne
arbejder med dem til hverdag. Er
det dårligt vejr? Intet problem, kom
indenfor i havens Tropezoo! Her er
der altid et autentisk tropetema,
ikke mindst pågrund af atmosfæren, men selvfølgelig også på
grund af alle dyrene. Slanger, krokodiller, silkeaber, næsehornsfugle,
dværghjorte, fritflyvende fugle og
kæmpestore sommerfugle er kun
en lille del af hvad du kan opleve i
den 1.500 kvadratmeter
store indendørs
regnskov.

Med en beliggenhed lige overfor
Københavns Hovedbanegård og
kun få minutters gang fra Rådhuspladsen, er forlystelsesparken Tivoli
let at finde, og er klart blandt et af
de største ’must-sees’ i København.
Tivoli blev grundlagt i 1843, og blev
en øjeblikkelig succes – en national
skat og en international attraktion.
Blandt gæsterne den første sæson,
var eventyrforfatter H.C. Andersen,
der ved sit besøg blev inspireret til
beskrivelsen af kejserens have i sit
eventyr ”Nattergalen”. Walt Disney
og andre berømtheder blev alle
ligeså forelsket i havens magiske univers, og har besøgt
parken op til flere gange.
I Tivoli er der noget for

enhver smag. Der findes masser
af forlystelser og underholdning
for børn og barnlige sjæle, der
alle matcher Tivolis arkitektur og
haver. Nogle er det rene adrenalinsus, som f.eks. Dæmonen hvor du
i løbet af turen kommer til at
hænge på hovedet hele tre
gange, eller det 63 meter høje
Gyldne Tårn. Andre forlystelser
er mere nostalgiske, som den
gamle trærutschebane der
er bygget i 1914 og er en af
verdens ældste trærutschebaner der stadig er i drift, og er
en af Tivolis mest populære forlystelser – næsten
et besøg værd i sig
selv! Og endelig er

der de mere eventyrlige og
rolige forlystelser, som f.eks.
Ballongyngen eller Den
Flyvende Kuffert der bringer dig på en eventyrlig
rejse gennem 32 af H.C.
Andersens
berømte
eventyrscenarier.
Er
man mere til stille og
rolige aktiviteter og
foretrækker at beholde fødderne på
jorden, er parken
med sin eksotiske
arkitektur, historiske
bygninger og frodige haver, smukkere
end nogen anden
forlystelsespark.

Tivoli
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Copenhagen Admiral Hotel
Toldbodgade 24-28
1253 København K
+45 33 74 14 14
Hotel Bethel
Nyhavn 22,
1051 København K
+45 33 13 03 70
Hotel D’Angleterre
Kongens Nytorv 34
1050 København K
+45 33 12 00 95
Phoenix Copenhagen
Bredgade 37
1260 København K
+45 33 95 95 00
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Scandic Palace Hotel
Rådhuspladsen 57
1550 København V
+45 33 14 40 50
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