Globaal Programma
Babel Excursie Kopenhagen 27 tm 30 mei 2010
Zie excursiegids voor gedetailleerder informatie.
Donderdag 27 mei 2010
19.30
21.30
23.00
24.00

uur
uur
uur
uur

verzamelen bij meetingpoint op Schiphol
vertrek vlucht DY3541 Norwegian Airlines vanaf Amsterdam-Schiphol
aankomst op Kopenhagen-Kastrup
aankomst hotel

Vrijdag 28 mei 2010
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00
14.00
16.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Vertrek uit hotel
Introductie ontstaansgeschiedenis Kopenhagen in Kopenhagen Museum
Wandeling door deel van het centrum van Kopenhagen
Aandacht voor historische gebouwen, stedelijke pleinen en nieuwe invullingen
Lunch (voor eigen rekening) in de buurt van Langebro brug
Podwalk binnenhaven
Einde podwalk bij de Opera
Terugvaren naar Nyhavn (of verder)
Rest van de dag ter vrije besteding
Suggesties:
- Winkelen langs de Strøget, de grote winkelstraat langs de Amagertorv
(op vrijdag zijn de meeste winkels open tot 19.00 u)
- wandeling door het oude Christianshaven met bezoek aan Christiania
- Eetgelegenheden voor diner vind je in de reisgids
- Bezoek aan Tivoli

Zaterdag 29 mei 2010
09.00 uur
10.00 uur

12:00 uur

17.00 uur

Vertrek uit hotel
Wandelen naar Fisketorvet (winkelcentrum aan binnenhaven)
Boottocht door de haven van Kopenhagen,
Aandacht voor nieuwe architectuur, hergebruik oude panden,
nieuwe stedelijke ontwikkelingen op oude haventerreinen.
Zullen kort twee maal van de boot gaan.
Boottocht eindigt in de buurt van Langebro brug.
Daar ontvangen we onze huurfietsen voor een fietstocht door
Ørestad en langs het Amagerstrand.
Aandacht voor grote stedelijke ontwikkelingen, woongebouwen,
gemeenschapscentra en stadsstranden.
Einde tocht op het Amagerstrand. Hopelijk met mooi zomers weer.
Onze huurfietsen worden opgehaald.
Met de metro terug naar het centrum wanneer je wilt.
Avond vrij te besteden.

Zondag 30 mei 2010
09.00 uur
09.30
10.00
11.15
12.00
13.30
14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

15:00 uur
16.15 uur
17:00 uur
17.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
21.00 uur

Vertrek uit hotel voor bustocht langs 2 kunstmusea
Aandacht voor architectuur en inbedding in de omgeving.
Exterieur en omgeving Arken Museum
Bezoek Arken Museum.
Vertrek Arken Museum
Entree Louisiana Museum in Humblebaek
Vertrek van Louisiana Museum
Busrit van Kopenhagen naar Malmö over de Öresundbrug.
In de bus een korte introductie tot / lezingover de ontwikkeling van de
Öresundregio. Door - Bo Cristiansen - Architect
Bezoek aan wijk BO01 – City of Tomorrow
Woontoren Turning Tower, Architect Santiago Caletrava
Aandacht voor duurzaam bouwen
Bus terug naar Copenhagen
Aankomst Copenhagen Airport
Inchecken voor de vlucht
Diner op Copenhagen Airport
Vertrek vlucht DY3540 Norwegian Airlines Copenhagen-Kastrup
Aankomst Amsterdam-Schiphol
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