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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Designmuseum Danmark
Frederiks Kirke / Marmorkirken
Amalienborg
Mormors
Superlove
Hvisk
Wood Wood
Storm Copenhagen
Ganni
Beau Marché
Kongens Have
Baum und Pferdgarten
Han Kjøbenhavn
Rundetaarn
Den Krøllede Skjorte
Another Nué
OSV Secondhand Fashion
Henrik Vibskov
Time's Up Vintage
Samsøe & Samsøe
Moss Copenhagen
Stig P
Naked
Envii
Norr
Ps Bar & Grill
Illum & Illum Rooftop
Magnolias luksus 2nd hand
Nørgaard på Strøget
Mant
Retro Villa
Gl. Strand Kunstforeningen
Comedy Zoo Club & Café
Ruby

ROUTE
kopenhagen voor
fashionlovers
OVER DE ROUTE

Met mode weten ze wel raad in Kopenhagen, het centrum zit vol met winkels waar je alle
huidige trends, maar ook de beste kwaliteit in tijdloze essentials terug kunt vinden. Deze route
brengt je langs leuke boetieks met een mix van verschillende Scandinavische merken, enkele
brand stores en wat leuke vintage shops. Om de culturele cirkel rond te maken, kom je ook
langs leuke café's, koffiehuizen en een variatie aan bezienswaardigheden.

DE WIJKEN

Het stadshart van Kopenhagen, København K ofwel Indre By, is het oudste kwartier van de
stad. Je vindt hier gezellige cafés, goede restaurants, prachtige panden, en natuurlijk een heel
scala aan shop mogelijkheden. Strøget loopt van Kongens Nytorv door tot Rådhuspladsen en
is met zijn 1,1 km een van de langste voetgangers-straten van Europa. Deze winkelstraat is de
ader van het oude centrum en bezit zo'n beetje alles wat je maar kunt bedenken. Waar je aan
de Raadhuis kant van de straat de meer betaalbare ketens en de meeste toeristen winkels
vindt, vind je aan de kant van Kongens Nytorv de duurdere modehuizen zoals Gucci, Marc
Jacobs, Zadig & Voltaire en IRO. Naast Strøget vind je ook de drukkere
straten Købmagergade, Strædet en Pilestræde. Waar Købmagergade ook een echte
winkelstraat is en Pilestræde en Strædet dan weer volop leuke cafés, restaurants, en kleinere
boetiekjes biedt.
Er is in het centrum naast het vele shoppen ook genoeg te zien, zo kan je rond het middaguur
de wisselende wacht aanschouwen in hun mars van het koninklijk paleis Amalienborg naar
kasteel Rosenborg.
Wijk je iets meer van de drukke straten af, dan kun je al gauw genieten van een koffie to go in
het park of aan het kanaal, ook zijn er verschillende punten waar je uit kunt kijken over de
stad. Kortom, het historisch centrum biedt echt alles.
Design en mode maakt een groot deel uit van de Deense cultuur, met name de Kopenhaagse
stadscultuur. Er zijn dan ook meer dan voldoende adresjes waar je prachtig design kunt vinden
en bergen inspiratie op kunt doen.
Deze route speelt zich volledig af in het oude stadshart en brengt je langs plekjes waar de
locals hun fashion forward garderobe vullen. De focus ligt in deze route dan ook echt op

mode. Ben je graag op de hoogte van alle huidige trends, op zoek naar inspiratie of gewoon
gek op winkelen en mode, dan is deze route echt wat voor jou. Je kunt verwachten een groot
aanbod aan actuele merken te vinden, naast een afwisseling van sightseeing en knusse
breaks.

WEINIG TIJD

Mormors + Designmuseum Denmark + Mant + OSV Second Hand + Ps Bar & Grill

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.20 km)

sla rechts. Links vind je meer Deense high fashion en accessoires bij Nørgaard på Strøget 29 .
Verlaat deze winkel aan de achterkant en kom uit op de Læderstræde, ga rechts. De straat zit
vol kleine boetiekjes met woonaccessoires 30 31 en gezellige lunchrooms. Snuif nog wat

Begin met een terugblik naar de mode van vroeger in Design Museum Denmark 1 . Loop
hiervandaan richting centrum, en sla linksaf zodra je rechts de prachtige Frederiks-koepelkerk

cultuur bij Kunstforening Gl. Strand 32 voor je lekker aan het diner bij Comedy Central 33 en
of de cocktails bij dé cocktailbar Ruby gaat 34 .

ziet 2 . Je loopt nu richting het koninklijk paleis Amalienborg 3 . Loop hierna terug naar de
Frederiks kirke en ga links. Loop verder over de Bredgade naar het centrum en stop aan je
rechterhand voor een sandwich of gebakje bij Mormors 4 . Je loopt hierna de straat verder
uit, en gaat rechts. Steek over naar de andere kant van de straat bij het volgende kruispunt
maar blijf op Gothersgade. Aan je linkerhand maak je kennis met een aantal Scandinavische
modemerken bij Super Love 5 . Loop een stukje verder over Gothersgade en neem de eerste
afslag naar links, vervolgd door de tweede naar links. Bij no. 9 ga je 4 verdiepingen omhoog en
vind je jouw nieuwe favoriete paar oorbellen van juwelier Hvisk 6 . Loop terug naar de
Grønnegade en sla links, hier op de hoek aan je rechterkant vind je de hipste kleding en
accessoires bij Wood Wood 7 , zo misschien nog wel meer op de volgende hoek bij Storm
Copenhagen 8 . Loop de St. Regnegade in en zie wat fashion-forward vrouwelijk Kopenhagen
draagt bij Ganni 9 . Bij het kruispunt sla je links voor een wijntje en een vintage poster of
lamp bij Beau Marché 10 . Sla rechtsaf en geniet van groen in park Kongenshave, midden in de
stad 11 . Loop terug het centrum in door Sjæleboderne en vind statement pieces voor haar bij
Baum und Pferdgarten 12 en hem bij Han Kjøbenhavn 13 op Vognmagergade. Loop de straat
uit en ga links. Geniet van een uitzicht over de stad vanaf de Ronde Toren 14 , alvorens je op
de Krystalgade Deens bruncht bij Den Krøllede Skjorte 15 . Mix en match oude en nieuwe
mode bij de verschillende boetieks Another Nué, OSV, Henrik Vibskov en Time’s up Vintage
[16,17,18.19]. Loop terug naar Købmagergade en shop bij een van de populairste Deense
ketens Samsøe & Samsøe 20 . Loop daarna door naar de Kronprinsensgade en Pilestræde
voor meer Deense mode 21 22 23 24 25 . Loop verder en geef de benen even te rusten
terwijl je geniet van een aantal heerlijke hapjes bij Ps Bar & Grill 26 . Loop de straat nu
helemaal uit en ga rechts op Strøget. Neem nog een wijntje of een glaasje bubbels buiten op
het dakterras van Illums 27 . Eenmaal terug op de begane grond, ga je een kelder in op zoek
naar een tweedehands kopstuk bij Magnolia’s luksus 2hand 28 . Loop richting de fontein en
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1 DESIGNMUSEUM DANMARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Designmuseum Danmark kun je terecht voor de geschiedenis van Deense en
internationale industriële en functionele ontwerpen. Het pand uit de 17e eeuw herbergt een
grote permanente collectie toegepaste kunst uit zowel binnen- als buitenland, van textiel tot
koloniale meubelstukken. Interessanter misschien is de collectie Deens design uit de 20e
eeuw. Alle bekende ontwerpers zijn hier vertegenwoordigd. Denk aan Arne Jacobsen, Kaare
Klint en Poul Henningsen, namen die Deens Design tot een begrip hebben gemaakt.
bredgade 68, www.designmuseum.dk, +45()-33185656, di & do-zo 10.00-18.00, wo
10.00-21.00, entree 115 dkk, bus 1a esplanaden, metro kongens nytorv
2 FREDERIKS KIRKE / MARMORKIRKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Frederiks Kirke is in neobarokstijl gebouwd en heeft vanwege de grote hoeveelheid
marmer die erin is verwerkt de bijnaam Marmorkirken. Het oorspronkelijke plan was om de
gehele kerk van marmer te bouwen, maar vanwege de hoge kosten werd het project
uiteindelijk in 1894 met kalksteen afgerond. De koepel (de grootste van Scandinavië) wordt
ondersteund door twaalf zuilen en vertoont gelijkenissen met die van de Sint-Pieter in Rome.
Tijdens een rondleiding heb je vanuit de koepel een prachtig uitzicht over de stad.
frederiksgade 4, www.marmorkirken.dk, ma-do & za 10.00-17.00, vr & zo 12.00-17.00,
rondleiding koepel 15 jun-31 aug dagelijks 13.00, anders za-zo 13.00, entree kerk gratis,
koepel 35 dkk, bus 1a fredericiagade, metro kongens nytorv
3 AMALIENBORG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Amalienborg is het paleis van de Deense koninklijke familie. Het bestaat uit vier statige
herenhuizen in rococostijl en wordt bewaakt door traditioneel geklede soldaten met
bontmutsen. In het herenhuis links van de poort met de pilaren woont koningin Margrethe II.
De koninklijke familie heeft Amalienborg sinds 1794 in gebruik. Eén vleugel van het paleis is
open voor publiek. Kom je om 12.00 uur, dan zie je de wisseling van de wacht. Ook in de stad
kun je de wachten tegenkomen, op hun route van Rosenborg Slot naar paleis Amalienborg.
amalienborg, www.kongernessamling.dk/amalienborg, +45()-33153286, openingstijden
variëren, zie website, entree 105 dkk (combinatieticket met rosenborg 160 dkk), metro
kongens nytorv
4 MORMORS - ETEN & DRINKEN

Mormors betekent ‘grootmoeder van moeders kant’. Het gevoel dat je bij oma op bezoek
bent, krijg je door het ouderwetse behang, de lamp en de foto’s aan de muur. Verder is dit
adres eigenlijk heel erg van deze tijd: hip publiek, lekkere sandwiches en heerlijke smoothies.
bredgade 45, www.mormors.dk, +45()-33160700, ma-vr 8.30-17.00, za-zo 10.00-17.00,
sandwich 50 dkk, bus 1a amalienborg, metro kongens nytorv
5 SUPERLOVE - SHOPPEN
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Bij Super Love houden ze van goed design en hoge kwaliteit. De focus in deze multi-brand
store ligt op Deense en andere Scandinavische mode en klein interieur. Het assortiment is erg
ruim, zo is er regenkleding van Ilse Jacobsen en Rains, sieraden van Pernille Corydon en Maria
Black en kleding van Storm & Marie en Mads Norgaard.
Gothersgade 9, superlove.dk, +45(33)12-2255, ma. t/m do 10.00-18.00, vrij. 10.00-19.00, za.

wereld over. De relaxte en toch vooruitstrevende cultuur van Kopenhagen is een groot deel
van de identiteit, net als Scandinavisch design. Toch laat Ganni zich niet beperken tot het
traditionele minimalisme. De kleding zit namelijk vol kleur en printjes, en is ook nog eens
super vrouwelijk.
store regnegade 12 kopenhagen centrum, ganni.com, +45()-20 88 53 11, ma-vrij 10.00-18.00,

10.00-18.00, zo. 12.00-17.00, Metro naar Kongens Nytorv

za 10.00-16.00, Metro Kongens Nytorv

6 HVISK - SHOPPEN

Op de vierde verdieping van een typisch Kopenhaags stadspand, vind je de kleine showroom
van het moderne Deense sieradenmerk Hvisk. Je moet flink wat trappen op, maar eenmaal
boven word je altijd vriendelijk ontvangen door de meisjes van Hvisk. 'At hviske' betekent iets
persoonlijks communiceren, iets waar sieraden natuurlijk super voor zijn. Kwaliteit en prijs zijn
belangrijk bij dit jonge sieradenmerk. Je vindt hier dan ook alleen maar edelmetalen en
natuurlijke stenen voor prijzen die aanzienlijk lager liggen dan bij de concurrentie.
ny østergade 9, 1101 kopenhagen k, hvisk.com, +45(31)10-2220, do-vrij 15.00-19.00, za
11.00-16.00,
7 WOOD WOOD - SHOPPEN

In een mooi hoekpand aan de grønnegade vind je de Wood Wood lifestyle store. Wood Wood
is een typisch Deens merk dat is ontstaan uit een stadse subcultuur. De kleding biedt een mix
van high fashion, streetstyle en sport. Ze zijn al vele samenwerkingen aangegaan met grote
internationale merken zoals Reebok en Nike, maar ook met bijvoorbeeld Disney. Wood Wood
is een speels merk met een puur Deense attitude, dat inmiddels ook buiten de landsgrenzen
populair is. In deze winkel vind je verschillende merken, waaronder ook verschillende beautyen sieradenmerken.
grønnegade 1, www.woodwood.com, +45()-35 35 62 64, ma-do 10.30-18.00, vr 10.30-19.00,
za 10.30-17.00, zo 12.00-16.00,
8 STORM COPENHAGEN - SHOPPEN

Storm is een trendsetting lifestyle store waar commerciële en artistieke uitingen samen
komen. In deze winkel vind je de hipste (beauty)merken en voldoende statement pieces. De
nieuwste parfum of olie, hét meest spraakmakende merk of een boek vol indrukwekkende
kunst. Bij Storm vind je alles omtrent de moderne lifestyle.
store regnegade 1, www.stormfashion.dk, +45()-33 93 00 14, ma-do 11.00-17.30, vr
11.00-19.00, za 10.00-16.00, metro kongens nytorv
9 GANNI - SHOPPEN

Als je op zoek bent naar hét merk van dit moment, loop dan zeker de boetiek van Ganni
binnen. Dit kledingmerk voor dames is geworteld in Kopenhagen, maar gaat inmiddels de hele
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.
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Photography

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

LOCAL

NAME

AMANDA VAN DEN HOVEN

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.
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