
 

 

   

Travellers´ Club Finland ”Tuntematon Kööpenhamina - Det ukendte København” 9-12.9.2023  

Matkaohjelma 

1.päivä 9.9. Lauantai 
Lento Helsingistä Kööpenhaminaan. Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen opas odottaa tuloaulassa ja ohjaa 
bussiin. Lentokentältä jatketaan lyhyen matkan päähän Amagerin saarelle Dragøriin, joka on edelleen yksi 
parhaiten säilyneistä tanskalaisista kalastajakylistä. 

Opastetun kierroksen aikana kuullaan paikan historiasta ja nähdään viihtyisä satama ja suojeltu 
vanhakaupunki. Keltaisten talojen reunustamilla kapeilla mukulakivikaduilla kävellessä tuntuu kuin kävelisi 
vuosisatoja ajassa taaksepäin. Smørrebrød-lounas nautitaan paikallisessa ravintolassa. 
Retken päätteeksi kuljetus keskustahotelliin ja majoittuminen. 

   
 

Halukkaat voivat jatkaa valinnaiselle 90 min. pituiselle englanninkieliselle kierrokselle jonka teemana on  
tv-sarja "Borgen". Kierros on kaikille sarjan tai Birgitte Nyborgin faneille. Pääset näkemään Christiansborgin ja 
sen kauniin ympäristön, jota käytettiin tv-sarjassa ja saat kuulla lisää kuinka tv-sarja sekä inspiroi että sai 
inspiraationsa tanskalaisesta liiketoiminnasta ja politiikasta. 
 

Ilta vapaata. Matkatoimiston kautta voi varata esim. liput oopperaan.  
(Ohjelmisto julkaistaan ensi vuoden puolella.) 

      

2.päivä 10.9. Sunnuntai  
Rauhallinen aamiainen hotellilla, jonka jälkeen lähdetään 35 km Kööpenhaminasta pohjoiseen Humlebækiin. 
Matkan aikana bussista voi ihailla "Tanskan Rivieraa", josta kauniit näkymät Tanskan ja Ruotsin rannikkolle. 
Puolen päivän aikaan yhteinen lounas Gl. Humlebæk Kro -ravintolassa, jonka jälkeen kävellään kadun toiselle 
puolen Louisianan modernin taiteen museoon. Luonnonkauniilla ympäristöllä on suuri merkitys museon 
omaperäisyydessä teosten esille tuomisessa. Alue on hyvä esimerkki kuvataiteen, rakennusarkkitehtuurin ja 
maisema-arkkitehtuurin yhdistämisestä. Kokoelmaan kuuluu mm. Arpin, Calderin, Ernstin, Dubuffetin, Mooren ja 
Jacobsenin veistoksia sekä sarja Giacomettin veistoksia. Museossa on säännöllisesti vaihtuvia näyttelyitä. 
Englanninkielinen opastus. 
Paluu hotelliin n. klo 17. 
Alkuillasta lähtö bussilla Tivoliin, jossa yhteinen illallinen ja tapaaminen Tanskan kuningattaren hovinaisen 
(Hofdame), entisen Tanskan Helsingin suurlähettilään Jette Nordamin kanssa. 
Illallisen jälkeen vapaa-aikaa ja omatoiminen paluu hotelliin. 



 

 

   
3.päivä  11.9. Maanantai 
Aamiaisen jälkeen retki Christianshavniin ja Christianian vapaakaupunkiin suomenkielisen oppaan kanssa. 
Pienistä saarista koostuva Christianshavn tunnetaan trendikkäistä kahviloista ja värikkäiden asuntolaivojen 
reunustamista kanavista. Christiania on entinen sotilastukikohta, joka oli hylätty useiksi vuosiksi ennen kuin  
siitä tuli kaupunginosa, jona se tänä päivänä tunnetaan. Vuonna 1971 joukko talonvaltaajia ja  
hippejä otti kasarmialueen haltuunsa. Nykyään alueella asuu n. 900 ihmistä, jotka muodostavat yhteisön,  
jolla on omat säännöt ja määräykset. Paikallinen opas kertoo alueen historiasta, jonka jälkeen tehdään  
kävelykierros, joka jatkuu Vor Frelsers Kirkeen, jossa halutessaan voi kiivetä 150 porrasta ylös torniin,  
josta on kaunis näkymä kaupunkiin. 
Kävelykierroksen jälkeen lyhyt ajomatka kaupunkiin, jossa panimovierailu ’Brewpubissa’.  
Yhteinen lounas sisältäen olutmaistiaisia (4 erilaista olutta 10 cl).  
Panimosta omatoiminen paluu hotelliin. 
Mahdollisuuksien mukaan vierailu Suomen suurlähetystöön. 
Ilta vapaata esim. tutustua ’Copenhagen Street Foodin’ ravintoloihin, joissa maailman  
eri keittiöt ovat edustettuina.  

   

4.päivä  12.9. Tiistai 
Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus.  
Päivä aloitetaan oppaan johdolla opastetulla kierroksella Oopperatalossa. Oopperan vaikuttavasta aulasta on 
ainutlaatuinen näkymä Kööpenhaminan satamaan ja Tanskan kuninkaallisen perheen kotiin Amalienborgiin.  
Maailmankuulun Olafur Eliassonin valoveistokset ja tanskalaisten taiteilijoiden teokset luovat talolle uniikin ilmeen. 
Opastetulla kierroksella, jonka sisältö vaihtelee päivittäin, tutustutaan oopperan tiloihin ja saadaan kuulla lisää 
rakennuksen erikoisesta luomistyöstä. 
Täältä jatketaan Kööpenhaminan suosittuun urbaaniin Torvehallerne-kauppahalliin, jossa yli 80 myymälää ja  
paljon erilaisia herkkuja Tanskasta ja kaikkialta maailmasta. Vapaa-aikaa kiertelyyn. Kauppahallin suunnitteli arkkitehti 
Hans Hagens ja se avattiin syyskuussa 2011. Yhteinen lounas päivän aikana. 

    
Kauppahallista jatketaan Dieselhouse-museoon.  Tarina juontaa juurensa v. 1843, josta kaikki alkoi, yhden miehen 
seppäpajalla. Myöhemmin B&W kehittyi yhdeksi Tanskan suurimmista työpaikoista ja se säilytti asemansa noin sata 
vuotta. DieselHouse on myös elämys ja tietokeskus, jossa kävijät oppivat dieselteknologiasta, sen historiasta  
ja tämänhetkisestä merkityksestä yhteiskunnalle sekä tulevaisuuden näkymistä.  



 

 

Matkalla lentokentälle pysähdytään vielä Amager Bakke (Amager Hill) energialaitokselle, joka tunnetaan myös nimellä 
Amager Slope tai Copenhill. Paikallisen oppaan kertomana saadaan kuulla kuinka Amager Bakken korvasi 
Kööpenhaminassa vuodesta 1971 saakka puksuttaneen jätteenpolttolaitoksen.  
Uusi voimala on 25 prosenttia entistä energiatehokkaampi uusine savukaasupuhdistuslaitteineen.  
Voimalan suunnittelussa ja rakentamisessa on käytetty suomalaisen Teklan tietomallinnusohjelmaa.   
Iltapäivän päätteeksi kuljetus lentokentälle, josta lento Helsinkiin. 

Finnair lennot  
9.9.2023 Helsinki-Copenhagen 11:00-11:40 AY0965 
12.9.2023 Copenhagen-Helsinki 19:15-21:50 AY0960 
 
Majoitus Kong Arthur Hotel **** Nørre Søgade 11, 1370 København 

   

Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla ja sieltä on 15 min kävelymatka Tivoliin ja Strøget-pääostoskadulle;  
Nyhavn on 20 min kävelymatkan päässä. Vuodelta 1882 peräisin olevan hotellin tyylikkäissä ja moderneissa 
huoneissa on puulattia, kaapeli-tv, minibaari sekä teen ja kahvin valmistusvälineet. Hotellissa tarjoillaan 
pohjoismainen buffetaamiainen. 24h-baarissa on tarjolla espressoa, juomia ja pikkupurtavaa.  Hotelllissa 
Ni'Mat-spa, jossa on sauna, poreallas ja rentoutumisalue, sekä italialainen La Rocca -ravintola, espanjalainen 
Pintxos-tapasravintola ja Sticks'n'Sushi-japanilaisravintola.  

Matkan hinta: 1.684 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa. Yhden hengen lisämaksu + 285 € 

Hinta sisältää:  
-Lennot turistiluokassa veroineen 
-Kuljetukset omalla bussilla 
-Majoitukset 4 tähden hotellissa 
-Hotelli aamiaiset  
-Lounas (Smørrebrod) 1. päivänä (sisältä teen/kahvin) 
-Lounas (Gl. Humlebæk Kro ) 2. päivänä (sisältä teen/kahvin) 
-Illallinen (Gemyse Restaurant) 2. päivänä  (sisältää kivennäisveden ja teen/kahvin) 
-Brewpub lounas ja olutmaistiaiset 3. päivänä (sisältä teen/kahvin) 
-Kauppahalli-lounas 4. päivänä (sisältää teen/kahvin) 
-Ohjelmassa mainitut retket ja sisäänpääsyt 
-Suomenkielinen opastus retkillä 
-Arvonlisävero 

Hintaan ei sisälly: matkustaja-/matkatavaravakuutus, muut juomat aterioilla. 

Valinnaisina: Oopperaliput, englanninkielinen kävelyretki tv-sarja  “Borgen”  n. 40 eur/hlö,  
Nyhavns Færgekro illallinen, 3 ruokalajin illallinen alk. 58 eur/hlö 

Yleistä: Hinta edellyttää min 20 lähtijää. Matkalla on jonkin verran kävelyä. Retkien kellonajat tarkennetaan 
matkan aikana. Lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 2 vkoa ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  
Oikeudet mahdollisiin aikataulu-/ohjelmanmuutoksiin pidätetään.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy. Puhelin 09-41 29 344, s-posti: info@soiletours.com 
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjU 


