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Torvehallerne
Rundetaarn
A.C. Perch’s Thehandel
42° Raw
Restaurant Grønnegade
Far’s Dreng
Det Kongelige Teater
Hotel Sanders
Maven
Nikolaj Kunsthal
CUB Coffee Bar
Ved Stranden 10
Royal Copenhagen
Illums Bolighus
Stilleben
Hotel Cecil / Cecil AM
Paustian v/ Strøget
The Jane
Gråbrødretorv
Flottenheimer
Paludan Bog & Café
Vor Frue Kirke
La Glace
Naked
Restaurant Tight
Frenchy
Gl. Strand Kunstforeningen
Kompa’ 9
Sui Ava
Ruby
Bastard Café
Ny Carlsberg Glyptotek
Tivoli
Rådhus
København K Secondhand
Carmen
The Living Room
Meille
Hotel Manon Les Suites
Ørstedsparken

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.20 km)

centrum

Begin deze route bij de gezellige markthal 1 en loop via station Nørreport over Kultorvet de

OVER DE ROUTE

de Kronprinsensgade en neem wat thee mee voor thuis 3 , of stil je trek in een van de

Deze route is ideaal voor winkelliefhebbers. Daarnaast kom je langs tientallen restaurants,
koffietentjes en bars. De wandeling leidt je door het hart van de stad maar probeert de te
drukke toeristische delen te mijden. Je komt langs alle belangrijke highlights en door gezellige
straatjes. Het historische centrum is klein. Je kunt de route eenvoudig inkorten bij tijdgebrek.

DE WIJKEN

Het historische centrum is het commerciële hart van Kopenhagen. Aan de grote winkelstraten
Strøget en Købmagergade liggen bekende winkelketens en befaamde modehuizen. In de
straten eromheen, onder andere Kompagnistræde en Studiestræde, vind je kleinere
boetieks en gezellige lunchtentjes.

Købmagergade in. Geniet op de ronde toren van het uitzicht over de stad 2 . Slenter door tot

zijstraten 4 5 6 . Loop via Ny Adelgade naar Kongens Nytorv met het oude theater 7 . Ga
rechtsaf en je komt bij een stijlvolle hotelbar 8 . Loop verder de straat uit, ga rechtsaf en
direct weer rechtsaf, langs warenhuis Magasin de Vingårdstræde in. Eet je buik rond 9 of
bekijk de expositie in de kerk 10 . Met je rug naar de kerk loop je links de Admiralgade in en
dan rechtsaf voor een heerlijke koffie 11 of een wijntje 12 . Ga nu rechtsaf richting het beeld
van Biskop Absalon naar Strøget. Ga Scandinavisch interieurdesign shoppen 13 14 , en ga
rechts de Niels Hemmingsens Gade in voor meer shops en een concertplek voor vanavond 15
16 17 . Verderop ligt een leuke cocktailbar 18 . Nu eerst wat eten? Ga links over de

Strøget – Europa’s langste en oudste autovrije winkelstraat – loopt dwars door het centrum

Skindergade naar het Gråbrødretorv 19 20 of via de Lille en Store Kanikkestræde naar de

van de stad en verbindt twee belangrijke pleinen: Rådhuspladsen en Kongens Nytorv.
Rådhuspladsen is het plein voor het gemeentehuis uit 1905. Dit is een van de drukste delen

Fiolstræde voor een lunch tussen de boeken 21 . Loop terug via de Vor Frue Kirke 22 naar

van de stad. Er vlak naast ligt het historische pretpark Tivoli. Richting Kongens Nytorv vind je

Nørregade. Ga linksaf en dan rechtsaf en sluit de lunch af met een gebakje 23 . Ga links de

de chique, internationale modehuizen. Rondom het plein staan statige, oude gebouwen, zoals

winkelstraat weer in. Bij de Lego Flagshipstore ga je linksaf voor hippe sneakers 24 of

Det Kongelige Teater en het warenhuis Magasin du Nord. Ook de straten eromheen zijn de
moeite waard als je op zoek bent naar (design)winkels en eetcafés.

rechtsaf voor nog een lekker diner- 25 of brunchadres 26 . Ga linksaf en kijk of er een leuke
expositie is 27 of ga rechts de Kompagnistræde in voor een koffie 28 en leuke boetiekjes 29 .

Ten noorden van Strøget begint Latiner Kvarteret (de Latijnse Wijk). Hier ligt het
universiteitsgebouw uit 1836, dat nog steeds in gebruik is. Deze gezellige buurt met kleurige

Links ga je de Knabrostræde op richting het kanaal. Hier ligt links de oudste cocktailbar van de

gebouwen en middeleeuwse pleintjes trekt studenten, maar ook andere locals. Er zijn veel

stad verstopt 30 . Ga rechtsaf en nog eens rechtsaf als je meer zin hebt in een bordspel 31 .

(vintage)winkels, restaurants en koffiebars.

Loop via de Farvegade tot aan het raadhuis. Ga linksaf, rechtsaf en steek de grote weg over

Haaks op Strøget ligt Købmagergade, met de Rundetaarn, een toren die uitzicht biedt over de

naar de Glyptotek 32 . Je had vast de attracties van Tivoli al opgemerkt 33 . Loop voor de

hele stad. Deze straat eindigt bij Nørreport, het drukste station van Kopenhagen. Hier maken

hoofdingang de H.C. Andersen Blvd. verder af en sla linksaf of ga rechts het Raadhuisplein

de schattige gekleurde huisjes plaats voor statige panden uit het einde van de 19e eeuw. In
deze buurt is de markthal Torvehallerne, aan het recent opgeknapte Israels Plads. In de

over 34 en loop langs Politikens Boghal richting de Studiestræde. Hier vind je vintage

straten erachter zijn talloze restaurants, nog meer winkels en gezellige cafés.

boetiekjes 35 36 en een knusse koffiebar 37 . Ga tweemaal linksaf voor een topdiner 38 . Loop

WEINIG TIJD

nu weer richting de grote weg en sluit af met een drankje in een bijzondere setting 39 en een

Torvehallerne + Ny Carlsberg Glyptotek + Rundetaarn + Paustian v/ Strøget +
Gråbrødretorv

bezoek aan het mooie Ørstedsparken 40 .

1 TORVEHALLERNE - LEUK OM TE DOEN

Torvehallerne is de beste plek om je smaakpapillen te prikkelen. In deze moderne
markthallen, met meer dan zestig stands, vind je allerhande etenswaren van de hoogste
kwaliteit. Van verse ecologische producten, luxe wijnen en kazen tot verrukkelijke
afhaalmaaltijden. Probeer bijvoorbeeld de unieke kazen van Arla Unik, de verrassend kleurrijke
pap van GRØD of de chocolaterie van Summerbird.
frederiksborggade 21, www.torvehallernekbh.dk, ma, do-vr & zo 11.00-17.00, di-wo
10.00-19.00, za 10.00-18.00, metro nørreport
2 RUNDETAARN - LEUK OM TE DOEN

De Rundetaarn is van oorsprong een observatorium, maar de toren heeft nu ook een
toeristische functie. Zo zijn er regelmatig tentoonstellingen en concerten. Je kunt er wel nog
steeds sterren en planeten kijken. De toren ligt midden in de stad en biedt een prachtig
uitzicht over Kopenhagen. Traplopen hoef je alleen het laatste stukje, want je bereikt de top
via een spiraalvormige gang.
købmagergade 52a, www.rundetaarn.dk, +45()-33730373, mei-sep dagelijks 10.00-20.00, oktapr do-ma 10.00-18.00, di-wo 10.00-21.00, entree 25 dkk, metro nørreport
3 A.C. PERCH’S THEHANDEL - SHOPPEN

Theeliefhebbers mogen de piepkleine A.C. Perch’s Thehandel niet missen. Het opende in
1835 en is daarmee een van de oudste theewinkeltjes van Europa. Achter de voordeur schuilt
pure nostalgie. De losse thee wordt nog ouderwets met koperen gewichtjes afgewogen.
Perch heeft een eigen tearoom, waar je de verschillende soorten thee ter plekke kunt proeven
(reserveren is noodzakelijk).
kronprinsensgade 5, www.perchs.dk, +45()-33153562, winkel ma-do 9.00-17.30, vr
9.00-19.00, za 9.30-16.00, tearoom ma-do 10.00-17.30, vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, metro
kongens nytorv
4 42° RAW - ETEN & DRINKEN

Gezond en geheel natuurlijk eten wordt steeds populairder. Het is inmiddels steeds
makkelijker om vegetarisch of zelfs veganistisch te eten in de stad. Nu gaan we zelfs nóg een
stap verder: rauw eten! Alle plantaardige ingrediënten worden daarbij niet hoger opgewarmd
dan 42 graden en zijn vaak slow-cooked. 42° Raw is helemaal om dat concept heen gebouwd.
Gluten staan er ook niet op het menu. Kies twee of drie verschillende salades, zodat je van al
die heerlijke smaken kunt proeven. De Granola Bowl is ook een aanrader.
pilestræde 32, www.42raw.dk, +45()-32123210, ma-vr 8.00-20.00, za-zo 9.00-18.00, salade
vanaf 89 dkk, metro kongens nytorv
5 RESTAURANT GRøNNEGADE - ETEN & DRINKEN

In een bijzonder pand uit 1689 zit het behaaglijke en stijlvolle Restaurant Grønnegade. Ook
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het interieur is onalledaags, dankzij het werk van een bekende Deense bloemstylist. Vooral in
de winter is dit een warme, sfeervolle plek om heerlijk te dineren en tot rust te komen. De
keuken is modern-Frans, met bijzondere smaakcombinaties.
grønnegade 39, www.groennegade.dk, +45()-33933133, ma-za 17.30-0.00, driegangenmenu
450 dkk, metro kongens nytorv

11.30-2.00, hoofdgerecht vanaf 195 dkk, metro kongens nytorv
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6 FAR’S DRENG - ETEN & DRINKEN

Bij Far’s Dreng gebruiken ze zoveel mogelijk lokale biologische producten. Alles is net zo

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

prachtig als lekker; helemaal Instagram-proof dus. Je kunt er terecht voor het ontbijt, de
brunch en (late) lunch, maar ook voor koffie of een glaasje wijn. Het menu is ook zeer geschikt
voor vegetariërs.
ny adelgade 7, www.farsdreng.com, +45()-30868989, ma-vr 8.00-18.00, za 9.00-18.00, zo
9.00-16.00, ontbijtmenu of lunch vanaf 50 dkk, metro kongens nytorv

NAME

Amanda van den
Hoven

7 DET KONGELIGE TEATER - LEUK OM TE DOEN

Aan Kongens Nytorv staat sinds 1748 Det Kongelige Teater. Het imposante gebouw is ’s

Photography

avonds mooi verlicht. Er zijn voornamelijk balletvoorstellingen. Wil je daar niet heen, maar wil
je het theater toch vanbinnen zien, volg dan een rondleiding. Voor kaartjes voor alle

David in den Bosch,
Petra de Hamer,
Duncan de Fey

voorstellingen in de theaters in de stad kun je in de kleine kiosk naast de ingang van Det
Kongelige Teater terecht.
kongens nytorv, kglteater.dk, +45()-33696933, jul & aug rondleiding zo 11.00, rondleiding 120
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dkk, metro kongens nytorv
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 HOTEL SANDERS - ETEN & DRINKEN

Hét hotel van het moment in Kopenhagen is Hotel Sanders. Hier kun je terecht voor het
ontbijt, lunch of diner, maar ook voor een chique cocktail of een goed glas wijn. Er zijn
verschillende ruimtes, allemaal even mooi ingericht. Probeer bijvoorbeeld de Living Room met
openhaard of de Roof Terrace.
tordenskjoldsgade 15, hotelsanders.com, +45()-46400040, restaurant ma-zo 7.00-23.00,
cocktailbar zo-wo 17.00-1.00, do-za 17.00-2.00, ontbijt vanaf 90 dkk, glas wijn 95 dkk, metro

LOCAL

kongens nytorv

NAME

AMANDA VAN DEN HOVEN

9 MAVEN - ETEN & DRINKEN

In een zijvleugel van de Sankt Nikolaj Kirke zit het knusse restaurant Maven (‘de buik’). Het

Ze heeft moeite met het kiezen van haar favoriete plekjes, enkel
omdat er daar zoveel van zijn. De stad heeft voor iedere mood en
elk doeleinde iets te bieden en precies dat is waarom Amanda
de stad zo leuk vindt. Of ze nu gaat brunchen in het weekend,
vintage design scoren op een loppemarked of picknicken in
Frederiksberg Have.
De stad leeft op in de zomer, waar ze altijd erg naar uitkijkt.
Festivals in het park en wijntjes bij het water: Amanda is gek op
Kopenhagen.

interieur met gebrandschilderde ramen, rustieke tafels, gesteven linnen servetten en
druipende kandelaars, ademt de sfeer van een 18e-eeuwse herberg. Je hoort daarentegen
jazzmuziek op de achtergrond en het menu biedt gerechten geïnspireerd op de Franse en
Italiaanse keuken. Het restaurant staat bekend als wijnbar en in de zomer kun je op het terras
op het plein terecht.
nikolaj plads 10, www.restaurantmaven.dk, +45()-32201100, ma-do 11.30-0.00, vr-za
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