VANHAT KARHUT

LEPPOISA KÖÖPENHAMINA, 23.-26.9.2013
Vapaamielinen mutta vauras Kööpenhamina on erinomainen kaupunkilomakohde. Lentomatka on
lyhyt, kaupungissa liikkuminen on
helppoa, nähtävyydet ovat mieleenpainuviaja tunnelma on rento
ja turvallinen.
23.9.
Kokoontuminen aamupäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta suora lento Kööpenhaminaan lähtee klo
12.55. Saavuttuamme perille klo
13.35 on meitä vastassa oma bussi ja
suomenkielinen opas. Lentokenttäkuljetuksen yhteydessä teemme opastetun kiertoajelun (n. 3 h), jolloin saamme erinomaisen yleiskuvan tästä kauniista kaupungista ja
näemme joitakin tunnettuja maamerkkejä, kuten Tivolin, Amalienborgin linnan ja
Pienen merenneidon patsaan. Kierroksen aikana käymme Rosenborgin linnassa.
Kööpenhaminan suosituin ja vanhin puisto on Rosenborgin linnanpuisto, joka sijaitsee aivan Kööpenhaminan keskustassa. Rosenborgin renessassityylinen linna
on rakennettu 1600-luvun alussa ja se on
yksi Kööpenhaminan hienoimmista rakennuksista.
Kierros päättyy aivan keskustassa sijaitsevalle
hotellillemme. Majoittuminen esim. Hotell
Richmond Copenhagen***. Yhteinen tuloillallinen.
24.9.
Lähdemme aamiaisen jälkeen jalkaisin tutustumaan Kööpenhaminan leppoisaan tunnelmaan ja vilkkaaseen ydinkeskustaan, jossa
sijaitsee monia käyntikohteita. Aluksi käymme
Pyöreässä Tornissa (Rundetårn), jonka huipulta on hyvät näkymät joka puolelle kaupunkia.
Kaupungin sydämessä sijaitsee myös tunnetuimpiin kävelykatuihin lukeutuva Strøget, jota reunustavat lukuisat merkkiliikkeet, tavaratalot, pubit ja ruokapaikat. Eikä siinä kaikki: koko katu vilisee erilaisia performansseja
ja esiintyjiä katusoittajista akrobaatteihin!
Strøgetin lähellä nautimme yhteisen, tyypillisen tanskalaisen lounaan, jonka jälkeen kävelemme Nyhavniin, ja lähdemme noin tunnin
mittaiselle kanaaliristeilylle. Sightseeing-veneestä käsin näemme mm. Christianian vapaakaupunkia, upeita arkkitehtonisia,

moderneja asuintaloja, vanhempaa arkkitehtuuria. Paluu Nyhavniin, josta kuljemme rauhallisesti takaisin hotellillemme.
25.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla pohjoiseen päin kohti Hillerødiä ja Frederiksborgin
linnaa, joka on Skandinavian suurin resesanssilinna. Linnan barokkipuistoa verrataan usein
Versaillesiin. Linnassa on nykyään Tanskan Kansallishistorian museo. – Kuninkaallinen
Fredensborgin linna Esrum-järven rannalla on avoinna yleisölle vain heinäkuun alusta
elokuun alkuun, mutta linnanpuisto on avoinna myös muina aikoina. Hillerødistä jatkamme parinkymmenen kilometrin päähän Helsingøriin, jossa käymme Kronborgin
linnassa, myös Hamletin linnana tunnettu. Aikaa omakustanteiseen kahvitaukoon.
Paluumatkalla käymme vielä Humlebækissä, jossa on upea modernin taiteen museo
Louisiana, jossa käymme. Täältä palaamme Kööpenhaminaan hotellillemme, ja hämärän laskeuduttua menemme läksiäisillalliselle Nyhavniin.
26.9.
Aamiaisen jälkeen omaa aikaa vaikka tuliaisostoksiin.
Puoliltapäivän lähtö bussilla
Carlsbergin panimoon. Opastetun panimokierroksen jälkeen nautimme lounaan
Carlsbergin ravintolassa.
Tilausajokuljetus Kastrupin lentokentälle, jolta paluulento Helsinkiin lähtee klo 18.45
saapuen perille klo 21.20.
Matkan hinta: à 1.080 € (min. 25 osall.). Hintaan sisältyy: • SAS:n suorat lennot
Helsinki–Kööpenhamina–Helsinki turistiluokassa • suomalaisen matkanjohtajan mukanaolo koko matkalla • lentokenttäkuljetukset Kööpenhaminassa • majoitus jaetussa 2
hh:ssa hyvätasoisessa keskustahotellissa aamiaisineen • kaksi illallista, kaksi lounasta
• retket, opastukset, tutustumiskäynnit ja sisäänpääsymaksut edellämainittuihin kohteisiin. Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • muita kuin ohjelmassa mainittuja sisäänpääsyjä,
retkiä, aterioita • matkavakuutusta. Lisämaksusta: • majoittuminen yhden
hengen huoneeseen, lisämaksu ilmoitetaan tarvittaessa.
Hintoihimme ei lisätä laskutuslisiä eikä toimisto- tai palvelumaksuja.
Sitovat ilmoittautumiset Terttu Sandelinille, s-posti: terttu.sandelin@gmail.com tai
puh. 044 5113937.
Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.
Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine- lentovero- tai viranomaiskustannusten noustessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / BlueSky Travel
Oy. MatkaSeniorit kuuluu Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) ja noudattaa kaikkia matkailualan
yleisiä valmismatkaehtoja. www.matkaseniorit.fi

