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Resa till Köpenhamn 
 
De flesta blir på gott humör när de kommer till Köpenhamn. Danmark har en 
vänlig och gladlynt huvudstad, väl värd ett besök! Staden har idag 1,3 miljoner 
invånare, men trots sin storlek finns småstadskänslan kvar. Här njuter vi av livet, 
bor flott på Copenhagen Admiral Hotel, äter och dricker gott!  
 

Dag 1. Tisdag 2.5: Helsingfors-Köpenhamn 
Finnairs flyg avgår från Helsingfors kl. 11:00. Buss möter vid ankomsten till Köpenhamn  
kl. 11:40 och vi börjar med att köra den vackra Strandvägen till Humlebaek. Här börjar vi 
med en äkta dansk frokost (lunch) som avnjuts på anrika Gamle Humlebaek Kro. Menyn 
består av Tre danska smörrebröd samt en öl och en snaps. www.gamlehumlebaekkro.dk  
Efter lunch besöker vi det kända Louisiana konstmuseum. www.louisiana.dk  
Inkvartering för 2 nätter på fina Copenhagen Admiral Hotel. www.admiralhotel.dk/ 
På kvällen äter vi gemensam middag på hotellets restaurang SALT. 
Här finns lite olika menyer: 
Admiral dinner by SALT: 1 glas Champagne, 3-rätters meny, 3 glas vin, kaffe och sött. 126 € 
SALT Tasting meny: Välkomstdrink, 4 rätter och 3 glas vin. 120 € 
SALT 3 rätters meny utan vin. 62 € 
 
2) Onsdag 3.5: Köpenhamn: 
Frukost på hotellet, givetvis med Mimosa! Promenad från hotellet till Maersk, max 10 
minuter. Besöket på Maersk har Clarissa bokat kl. 09:30-11:30. Lätt lunch i deras kantin före 
vi återvänder till hotellet. Buss och svenskspråkig lokalguide möter vid hotellet kl. 14:00 för 
att ta oss på en ca. 2 timmar rundtur med buss och till fots i centrum. Kvällen fri. Hotellet 
ligger nära Nyhavn. 
 
3) Torsdag 4.5: Köpenhamn-Helsingfors: 
Frukost på hotellet. Lugn förmiddag och utcheckning från hotellet kl. 12:00. Busstransport till 
Glyptoteket genast efter utcheckning. Först besök på Glyptoteket och efteråt en spännande 
lunch/ tidig middag på den trendiga restaurangen Paté Paté i ”köttbyn”. Här blir vi serverade 
”Chef´s Choice”, en smaklig måltid där kocken bestämmer menyn först på morgonen efter 
vad han hittat för specialiteter på marknaden. Till måltiden ingår vinpaket: 1 glas Cava Brut, 
1 glas vitt eller rosé till förrätt, 1 glas vitt eller rött till huvudrätt samt kaffe eller te. 
Busstransport till flygplatsen kl. 16:30. Finnairs flyg avgår från Köpenhamn kl. 19:15 med 
ankomst till Helsingfors kl. 21:50. 
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Resedatum:   2-4.5.2023, tisdag-torsdag, 3 dagar 
 
Resans pris:  1.165 €   
 
Enkelrumstillägg: 230 €  
 
Grupp:   Priset räknat med minst 25 betalande resenärer 
 
I priset ingår följande:  

• Finnairs flyg Helsingfors-Köpenhamn t/r 

• Busstransporter 
• 2 nätter på Copenhagen Admiral Hotel inkl. frukost med Mimosa 
• Lunch på Gamle Humlebaek Kro med öl och snaps 
• Guidad rundtur i Köpenhamn 
• Inträde till Louisiana med visning 
• Inträde till Ny Carlsberg Glyptotek 
• Lunch/ tidig middag på Restaurang Paté Paté inkl. vinpaket 
• Reseledare från Handelsgillet 

 
I priset ingår ej: 

• Övriga måltider och måltidsdrycker 
• Resenärs- och resgodsförsäkring 

 
 
 
 
 
  

 


