
Med Horsens Kunstforening 
til  

København 
 

Det gamle og det nye København. 
 

18.-20. maj 2023 
 

  



Torsdag 18.5. Kl. 08.00: Afgang fra Horsens 
Mødetid 15 minutter før afgang. 

Morgenkaffepause med rundstykker undervejs. 
En sandwich til frokost ved ankomst til Royal Arena i København. 

Efter frokost begynder vi vores guidede tur i Ørestad, der i starten af 00’erne 
skød gang i byudviklingen. Her stopper vi ved nogle af Ørestads ikoniske 

bygninger som 8tallet, Bjerget og VM-husene, mens vi hører om Ørestads 
opståen, udvikling og hvad København har lært undervejs. 

 
Fra Ørestad kører vi mod Christianshavn og Holmen. Her starter vi med et stop 

ved et af Københavns nye vartegn, Copenhill, som er både 
forbrændingsanstalt og skibakke. Derefter kører vi en tur rundt på B&W’s 

gamle skibsværft på Refshaleøen for at høre om den transformation, området 
i øjeblikket går igennem, inden vi kører gennem det gamle flådeområde på 

Holmen, som de seneste årtier har gennemgået en stor ændring fra 
militærområde til boligområde. Vi slutter ved Operaen. 

 
Kl. 17.00 når vi vores hotel Imperial, hvor vi bliver indkvarteret. 

Kl. 19.00: Fælles aftensmad tæt på hotellet. 
 

Fredag 19.5. 
9.00: Afgang fra vores hotel, hvorfra vi fortsætter vores guidede tur. 

Vi starter dagen med et besøg i DSB’s Jernbaneby som er det seneste af de 
nye områder under udvikling. Her går vi en tur gennem madmarkedet 

Banegaarden,  mens vi hører om tankerne bag. Herefter kører vi gennem det 
nye Carlsberg-kvarter, der er ved at tage sin form på den gamle bryggerigrund, 

inden vi sætter kursen mod Nordvest, hvor vi gør et stop på Rentemestervej 
for at gå langs de flotte gavlmalerier, der har forvandlet området til 300 

meters kunstpromenade. 
 

Tilbage på bussen kører vi mod Grundtvigskirken på toppen af Bispebjerg, 
hvor vi gør stop og ser det imponerende bygningsværk (afhænger af kirkelige 

handlinger) og hører historien bag. Fra Bispebjerg vender vi tilbage mod 
centrum, hvor vi stopper i bydelen med Københavns nyeste postnummer, 

Nordhavn 2150, et område i rivende udvikling, og hvor bæredygtigheden er i 
højsædet samtidig med at de gamle industribygninger bevares. Efter besøget i 

Nordhavn er det tid til frokost. 
Kl. 13.30: Frokosten nyder vi i Nyhavn på Færgekroen. 

Fredag eftermiddag og aften til egen disposition. 



 
Lørdag 20.5. 

Hotellet forlades kl. 9.15. 
Kl. 09.30: Formiddag på Christiania – guidet rundvisning.  

Kl. 12.00-13.30: Frokost i restaurant Tårnet på Christiansborg, hvor vi 
også vil nyde udsigten over København. 

Efter frokost afslutter vi besøget på kunstmuseet Ordrupgaard med 
introduktion til særudstilling med Jesper Christiansen 

Hjemkørsel kl. 16.00. Horsens ankomst ca. 20.00. 
Pause undervejs. 

Pris: 4495 kr.  

I prisen er inkluderet: 
Bus fra og til Horsens samt kørsel i København 

2 x overnatning i dobbeltværelse med morgenmad på  
https://www.imperialhotel.dk/ 

Lokal guide iflg. programmet. Rundvisning på Christiania og introduktion på  
Ordrupgaard til Jesper Christiansen udstilling. 

2 x frokost samt 1 sandwich første dag 
1 x aftensmad samt tilskud til Kunstforeningen på 50 kr. 

Morgenmad på udrejsen. Tillæg eneværelse: 1220 kr. 
Tilmelding senest den 1.2.2023.  Depositum 1000 kr. 10.2.2023 

Restbeløb 1.4.2023 

Tilmelding til: Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk 
Tlf. 26 22 28 81 

 Betaling til Mikkeltours. Faktura udsendes efter tilmelding.  
 

https://www.imperialhotel.dk/
mailto:jyttehelbo@vip.cybercity.dk
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