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Volg de sporen van de Vikingen terwijl u dit 
buitengewoon betoverende land verkent – 
van de kastelen van Seeland tot de stranden 
van Skagen. Denemarken hee�  zijn geduchte 
Vikinggeschiedenis achter zich gelaten en 
wordt nu gezien als standaard voor progressie-
ve politiek, duurzaamheid, design en lifestyle, 
die worden belichaamd in de kunst van het 
hygge. Omarm dit Deense concept als u zwemt 
in het merengebied bij Silkeborg, een fi ets-
tocht maakt rond Bornholm of u vergaapt aan 
het noorderlicht in Groenland, het spectaculai-
re autonome eiland van Denemarken. 
Zin in de drukte van de stad? U hebt keus te 
over. Het ongedwongen Kopenhagen zit tjokvol 
toprestaurants, de allermodernste architectuur 
en zeer fotogenieke grachten. In het historische 

Helsingør vindt u oude keienstraatjes, maar 
ook eigentijdse kunst, plus het ontzagwekken-
de Kronborg Slot, de setting van het tragische 
meesterwerk Hamlet. Het artistieke Aarhus 
in het noorden steekt Kopenhagen naar de 
kroon met fantastisch eten en innovatieve 
kunstinstallaties, terwijl bij havenstad Aalborg 
het � ordenlandschap begint. 
Met zoveel diversiteit kan Denemarken over-
weldigend overkomen. Wij hebben het land 
daarom opgesplitst in handige hoofdstukken, 
met gedetailleerde reisroutes en kaarten om 
uw perfecte avontuur te plannen. Met Capitool-
tips en een wegwijsgids, waarin alles staat wat 
u moet weten voor en tijdens uw reis, hebt u 
een onmisbare leidraad in handen. Geniet van 
de gids en geniet van Denemarken.

WELKOM IN
DENEMARKEN
Denemarken betekent gezellige bars en restau-
rants langs kleurige stadsgrachten, geweldige 
zandduinen verlicht door ongelofelijke luchten, 
draaiende windmolens te midden van pittoresk 
grasland. Wat uw droomreis naar Denemarken 
ook inhoudt, deze Capitool Reisgids is de perfec-
te metgezel.

1  Een kunstig New Nordic 
gerecht in Restaurant 
Substans in Aarhus.

2  Vikingschip in het Roskil-
de Vikingeskibsmuseet.

3  Traditionele houten 
huizen met grasdak op 
de Faeröer. 3

2

1
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 CHRISTIANSBORG 
SLOT 
 E5   ⌂ Christiansborg Slotsplads   @ 1A, 2A, 11A, 14, 26, 40, 66   
# Di–zo 10.00–17.00 uur (mei–sept. dag.)   ¢ 4, 12 en 18 juni, 9 juli
∑ christiansborg.dk

Waar Amalienborg het huis van de Deense monarchie is, is Christians-
borg het politieke en juridische zenuwcentrum van Denemarken. Dit 
imposante complex omvat het Folketinget (parlement), het kantoor van 
de premier en het hooggerechtshof, plus enkele 11de-eeuwse ruïnes. 
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Must see

Voor de brand van 1794 woonde de koninklijke familie op deze plek en sommige 
ruimtes worden nog steeds gebruikt door de koningin voor staatsdiners, -ban-
ketten en -recepties. De magnifi eke koninklijke ontvangstzalen, die rijkversierd 
zijn met kunst, kroonluchters, goud en marmer, zijn geopend voor het publiek. 
Rondleidingen vinden plaats om 11.00 (Deens) en 15.00 uur (Engels). Bekijk ook 
de ondergrondse ruïnes van middeleeuwse kastelen (extra kaartje nodig).

In de toren hangen tapijten van 
Joakim Skovgaard, met 

voorstellingen uit Deense sagen.

De troonzaal is verrassend groot, maar koning-
in Margrethe II, die graag ‘gewoon’ blij� , hee�  
nooit op de koninklijke zetel plaatsgenomen.

De fl uwelen zaal uit 1924 
valt op door kostbare 

fl uwelen muurbekleding.

In de eetzaal  hangen portretten 
van Deense koningen en twee 

kristallen kroonluchters.

Wandtapijten, in 1990 
besteld voor de 50ste ver-

jaardag van de koningin. Ze 
tonen momenten uit de 

Deense geschiedenis.

Een klein deel van de koninklijke 
collectie bevindt zich in de biblio-
theek. De rest wordt bewaard in 
het Amalienborg Slot (blz. 74).

In de Alexanderzaal ziet u Bertel 
Thorvaldsens fries met een 
a� eelding van Alexander de 
Grote als hij Babylon binnentrekt.

Weetje
De gangen van het 

paleis schitterden in de 
tv-series The Killing  

(2007–2012) en Borgen  
(2010–2013).

Kleurrijke wandtapijten in de 
grote hal en de façade  van het 

paleis met in het midden de 
toren (inzet)

Het imposante 
complex van het 

Christiansborg 
Slot, Kopenhagen

MOOI UITZICHT
Hoogste toren

Christiansborg heeft de 
hoogste toren van de 
stad (106 m). Vanaf 
boven is het uitzicht 
sensationeel. De toe-
gang is gratis, maar kom 
vroeg, vóór de drukte.
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Afstand  1,5 km   Duur  20 minuten 
Dichtstbijzijnde metro Kongens Nytorv   

Aan het eind van de 17de eeuw werd het Kongens Nytorv aan-
gelegd om de middeleeuwse stadsdelen te verbinden met de 
nieuwe wijken. Nu is het plein het grootste van Kopenhagen en 
een prima uitvalsbasis om de stad te verkennen. In het zuid-
oosten grenst het plein aan de schilderachtige wijk Nyhavn, 
waar u vanuit een café aan het water het historische schip Anna 
Møller kunt bewonderen, onderdeel van de collectie van het 
National museet. Hier begint ook de Strøget, met talloze restau-
rants, bars, verleidelijke speciaalzaken en boetieks voor wie de 
kronen in de broekzak branden.

Oriëntatiekaart
Voor details zie blz. 92

ROND HET 
KONGENS  NYTORV

EEN KORTE WANDELING
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ROND
KONGENS
NYTORV

De beroemdste gracht van Kopenhagen, Nyhavn, 
wordt 's avonds mooi verlicht

De schitterende façade 
van Magasin du Nord op 

het Kongens Nytorv
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In Hotel d’Angleter-
re, een van de oudste 
en exclusiefste hotels 

van Scandinavië  
(blz. 72) , sliepen al 

vele beroemdheden.

Magasin du Nord is ruim 100 jaar 
oud en een van de exclusiefste 
warenhuizen van Scandinavië.

Het Guinness World 
Records Museum

hee�  talloze curiositei-
ten, zoals een beeld 
van de langste man 
ter wereld (2,72 m).

In de 13de-eeuwse 
Nikolaj   Kunsthal

(blz. 107) zit nu het 
Copenhagen Contem-

porary Art Center.

Weetje
De kleurige zijde van 

Nyhavn met alle bars 
heet de ‘zonnige kant’ 

en de overkant de 
‘schaduwkant’.

Det Kongelige Teater 
(blz. 106) is een 19de-eeuws 
gebouw waar belangrijke 
toneel- en balletvoorstellin-
gen zijn.

Een 19de-eeuws anker vormt 
een gedenkteken voor de 
slachto� ers van WO II.

Het Charlottenborg Slot en Kunsthal 
Charlotten borg   (blz. 104) is het oudste 
complex van het Kongens Nytorv en wordt 
nu gebruikt als expositieruimte.

Het is een traditie dat oude 
zeilschepen die aankomen 
in Kopenhagen voor anker 
gaan aan Nyhavn.

 Aan de noordzijde van Nyhavn   
(blz. 104) staan kleurige huizen, waar-
van vele vroeger bordelen waren die 
druk bezocht werden door zeelui na 
maanden op zee te zijn geweest.

Het Kongens Nytorv (blz. 106) is in 1680 
aangelegd door Christiaan V, wiens enor-
me ruiterbeeld in het midden staat. Het is 
een van de elegantste pleinen van de stad.
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 CHRISTIANSHAVN  
EN HOLMEN 
Dit opvallende deel van Kopenhagen werd in de 
17de eeuw aangelegd door Christiaan IV naar het 
voorbeeld van Amsterdam, met een netwerk van 
grachten, nauwe keienstraten en kleurrijke, scheve 
huizen. Het gebied wordt geografisch afgebakend 
door oude wallen en strekt zich naar het noorden 
uit tot de drie eilanden van Holmen. Intussen is 
Christianshavn hét voorbeeld van de ingetogen, 
Scandinavische manier van gentrificatie. Histori-
sche havens en vervallen pakhuizen hebben 
plaatsgemaakt voor nieuwe, dynamische ruimtes 
en Afrikaanse en Aziatische gemeenschappen. U 
ziet er brede grachten, imposante huizen en moed-
willig provocerende moderne architectuur naast 
middeleeuwse steegjes en overblijfselen van 
renaissancevestingwerken. Het hippie-ethos is nog 
niet geheel verdwenen: de Vrijstad Christiania 
voert al sinds 1971 de vlag, ondanks politie- 
invallen en een huidige staat van zelfregulerend 
decorum.
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