Stijlinspiratie Kopenhagen

Hip en historisch
Kopenhagen
Als u een stedentrip plant naar zo’n leuke stad
als Kopenhagen, bezoekt u natuurlijk niet alleen
het attractiepark Tivoli. Er is zoveel meer te zien
in deze kleurrijke stad. Hip en historisch zijn de
woorden die het meest van toepassing zijn op
de hoofdstad van Denemarken.
Alle ogen zijn op u gericht
bij binnenkomst in één van
de ultra hippe restaurants
van Kopenhagen.
(www.goosecraft.com)

Een portemonnee voor uw paspoort, geld, bankpas
en credit card. Aan het eind van de dag wordt het
een tasje voor een avond uit.
(www.worldofbessy.nl)

Gaat u naar
Kopenhagen in
het voor- of najaar
dan komt een
lekkere jas goed
van pas.
(www.peterhahn.nl)

De bikerboot is
terug. Ook als het
een dagje regent,
hoeft u zich geen
zorgen te maken.
Met deze stevige
schoen hoeft u geen
waterplas te ontwijken.
(www.vanlier.nl)

Designwinkels op elk gebied, kunstgaleries, musea
en bars, restaurants en cafés op de meest bijzondere locaties. Hoe bezoekt u de stad? Heel simpel,
te voet want alle bezienswaardigheden liggen op
loopafstand van elkaar. Gewoon lekker slenteren en
binnenstappen waar u wilt. Vergeet vooral ook niet
de alternatieve wijk Christiania op het to do lijstje
te zetten.
Opera
Aan de haven van Kopenhagen pronkt de Kleine
Zeemeermin als symbool van de stad. Ze is prima te
bezichtigen per rondvaartboot en al varend heeft u
direct ook een goed uitzicht op het spectaculaire
Opera gebouw aan de oevers van de haven. Houdt
u van klassieke muziek, opera of ballet, dan is een
voorstelling bezoeken trouwens zeer de moeite
waard. Het is het modernste theater ter wereld, met
een perfecte akoestiek. Een laag van 24 karaats
bladgoud bedekt het hele plafond en de muren en
de balkons zijn afgewerkt met esdoornhout.

Opvallende jurk voor als u tijdens uw stedentrip
naar Kopenhagen iets te vieren heeft.
(www.uniellecouture.nl)

In een hippe stad
draagt u natuurlijk een
trendy bril bij het
bekijken van de stadsplattegrond. Dit exemplaar is van Alain Mikli.
(www.ambnl.eu)

Gefrituurde worst
De verrukkelijke Deense keuken is één van de kwaliteiten van Kopenhagen. Veel restaurants liggen bij
de bekende toeristentrekpleister Nyhavn in de
buurt van Kongens Nytorv of in Tivoli. Maar u vindt
ook een groot aantal echt leuke restaurants parallel
aan Strøget, de langste winkelstraat van Europa.
Voordeel van deze restaurants is dat ze minder
toeristisch zijn en dus veelal ook goedkoper. In
ieder geval kunt u Kopenhagen niet verlaten zonder
aan een stalletje op straat een pølser te kopen, een
worst die wordt gefrituurd of gekookt. Eet hem
samen met een glas Carlsberg, lekker!
Slaaptip: Hotel Tivoli, bij verblijf in dit hotel is per
persoon één gratis ticket voor het attractieparkt Tivoli
inbegrepen, ideaal voor gezinnen met kinderen.

Stijlvol, maar casual
overhemd voor hem.
(www.lerros.com)

Met deze comfortabele gympies
verkent u zonder moeite de
hele stad te voet.
(www.missroberta.nl)

Ga voor meer informatie over een citytrip naar
Kopenhagen naar een Arke winkel in de buurt.
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