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Copenhaga - Sirena Nordului
Copenhaga, una dintre cele mai chic capitale din Nordul Europei, este un centru de interes al intregii
Scandinavii si al uneia dintre cele mai dinamice regiuni din partea aceasta a Europei - regiunea Oresund. Orasul
este una dintre cele mai vechi capitale de pe continent si are un aer de regalitate care il invaluie, monarhia din
Danemarca fiind cea mai veche din lume. Cel mai cosmopolit, interesant si frumos oras din Scandinavia, titlu
contestat doar de Stockholm, Copenhaga este o capitala ce infloreste vazand cu ochii si de care danezii sunt
extrem de mandri.
Sloganul pentru noile cladiri ce sunt inaltate in Copenhaga, "E ceva modern in Danemarca", o parafrazare a bine
cunoscutului citat din Hamlet, surprinde cumva spiritul tanar si plin de dinamism prezent in acest oras. Turistii
pot observa acest spirit in reflexiile zidurilor de la Diamantul Negru, in cateva adevarate perle arhitectonice cum
ar fi Castelul Regal Amalienborg sau Biserica Mantuitorului dar si in ochii locuitorilor capitalei daneze.
Cei care ajung intr-un city break in Copenhaga se pot bucura si de o vizita la muzee de top in Europa cum ar fi
Louisiana, Arken sau Glyptotek, sau se pot plimba spre Fantana Gefion, cea care este un fel de Fontana di Trevi
a orasului Copenhaga. De asemenea nu trebuie sa rateze Mica Sirena si nici Tivoli, parcul de distractii din
mijlocul orasului, un loc ce debordeaza de farmec si clasa.
Pe langa toate acestea, turistii care ajung in Copenhaga trebuie sa bea o bere Carlsberg (probabil cea mai buna
bere din lume dupa cum o spune chiar sloganul celebrei marci), intr-unul din numeroasele localuri ce se gasesc
de-a lungul canalului Nyhavn, sau pot vizita chiar Fabrica Carlsberg pentru a afla mai multe lucruri despre
isotoria si originile acestei celebre beri daneze.
Capitala Danemarcei asteapta sa fie descoperita la pas prin plimbari pe strazile si canalele ce dateaza inca
din secolul al 17-lea, sau prin vizitarea muzeelor sale cu expozitii tematice dintre cele mai variate. Bucataria
daneza este foarte gustoasa facand deliciul gurmanzilor iar pentru cei care iubesc shopping-ul exista o multime
de optiuni. Intr-un cuvant nu exista o limita la lucrurile pe care le puteti vedea sau face in capitala daneza iar
transportul public face foarte usoara explorarea capitalei si a imprejurimilor sale.
Daca tot ce ofera Copenhaga nu este suficient, turistii pot foarte usor descoperi ce fac vecinii suedezi. Din
centrul capitalei daneze se ajunge foarte usor cu masina, traversand un pod care este o adevarata minune
tehnologica, in orasul suedez Malmo. Copenhaga este insa un oras plin de locuri si lucruri interesante ce merita
vazute, care adunate pot oferi cadrul unei vacante cu adevarat deosebite.
In apropiere de pontonul Langelinje se gaseste una dintre cele mai importante atractii turistice din orasul
Copenhaga: Mica Sirena - o statuie de dimensiuni reduse care a devenit un adevarat simbol pentru capitala
Danemarcei. Statuia din 1913 a fost un cadou oferit orasului Copenhaga de catre berarul Carl Jacobsen. Mica
Sirena este o statuie din bronz, ce are 125 de cm intaltime si cantareste 175 de kg.
Povestea Micii Sirene din Copenhaga isi are originile in basmul cu acelasi nume al lui Hans Christian Andresen
- o poveste despre o sirena foarte trista care isi doreste sa paraseasca marea si sa ajunga pe uscat.
Sculptorul a fost inspirat in egala masura si de balerina Ellen Price, care in anul 1909 a dansat ca prim-solista in
spectacolul de balet, Mica Sirena ce a fost pus in scena la Teatrul Regal. Istoria insa ne spune ca Ellen Price a
refuzat sa pozeze nud pentru sculptorul Edvard Eriksen, autorul statuii. Astfel, numai chipul sirenei este
modelat dupa cel al balerinei in timp ce trupul statuii a fost modelat dupa cel al sotiei sculptorului, Eline
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Eriksen. Pe 23 august 2013, Mica Sirena implineste 100 de ani de cand atrage un numar impresionant de turisti
in aceasta parte a orasului.
Mica Sirena a fost de mai multe ori victima a vandalismului. De doua ori si-a pierdut capul, o data i-a fost taiat
bratul si de mai multe ori a fost stropita cu vopsea. Intr-una din dati a fost vandalizata spre rusinea noastra chiar
de suporterii romani aflati la Copenhaga pentru a sustine echipa nationala de fotbal ce disputa un meci contra
echipei Danemarcei. De fiecare data insa a fost salvata si restaurata, pentru a putea sa-si ocupe in continuare
locul pe malul apei si sa-i atraga pe turisti in portul Copenhaga. Cand va intoarceti din vacanta in capital
daneza, cateva poze cu si alaturi de simbolul acestui oras nu ar trebui sa va lipseasca din colectie.
In 2006 oficialitati ale orasului Copenhaga au anuntat ca este posibil ca statuia sa fie mutata ceva mai departe de
tarm, tocmai pentru a preveni noi acte de vandalism sau pentru a ii impiedica pe turisti sa se mai catere pe ea
pentru poze inedite.
Statuia este inca protejata de copyright si mai multe copii ale sale au generat diferite controverse sau chiar
procese. O statuie dezvelita in Greenville, Michigan, pentru a celebra trecutul si originile daneze ale orasului, a
dus la un proces intre o societate ce protejeaza drepturile artistilor si primaria orasului american. Statuia din
Greenville era de dimensiuni mai mici, avea fata diferita si sanii ceva mai mari, pe langa alti factori care o
diferentiau de cea din Copenhaga, fapt care a dus la respingerea acuzelor.
Fiind un adevarat simbol al orasului, Mica Sirena este foarte usor de gasit. Este semnalizata pe toate hartile
turistice si cu obiective sau atractii iar localnicii stiu toti unde se afla, fiind foarte usor sa aflati indicatii despre
cum puteti ajunge la locul unde aceasta se afla amplasata.
Adresa:
Langelinie, 2100 Copenhaga
Transport:
Autobuz: 26
Tren: statia Osterport
Gradinile Tivoli din Copenhaga sunt reprezinta un adevarat deliciu pentru copii si pentru adultii care stiu
inca sa se bucure de parcurile de distractii. Tivoli se afla la doar cateva minute de mers pe jos de Primaria
orasului Copenhaga si fiind foarte aproape si de Gara Centrala inseamna ca este un loc unde turistii pot ajunge
foarte usor. Tivoli este al doilea cel mai vechi parc de distractii din lume si in acelasi timp unul dintre cele mai
importante obiective turistice din Copenhaga. Parcul de distractii abunda in atractii, oaze de verdeata, mancare
de calitate, concerte rock si multe altele.
Pentru adulti, Tivoli are ride-uri ca Demon, Golden Tower sau Vertigo iar pentru cei mici exista atractii ca
Flying Trunk, The Little Aviator si Veteran. Toate atractiile se deschid la ora 11:30. Acest parc de distractii
dateaza din 1843 si este amplasat intr-o gradina cu o traditie impresionanta dupa orice standarde. In cadrul
acestui parc de amuzament exista cate ceva de facut pentru fiecare persoana care ii trece pragul, indiferent de
varsta. Pe langa toate atractiile care contribuie inevitabil la cresterea nivelului de adrenalina, Gradinile Tivoli
pot oferi si o atmosfera calma si relaxanta. Aici se gasesc o multime de zone verzi, lacuri, fantani si flori dintre
cele mai spectaculoase. Tivoli are si trei scene in aer liber unde au loc numeroase spectacole de muzica live.
Aici concerteaza atat formatii daneze cat si internationale. In fiecare vineri de-a lungul sezonului estival, au loc
spectacole de rock.
Turistii se pot bucura la Tivoli si de o parada care traverseaza intregul parc sau pot urmari spectacolele din
teatrul de pantomima. Petzi, mascota parcului se plimba pe aleile din Tivoli pentru a ii saluta pe copiii de toate
varstele.
In fiecare toamna, Tivoli se transforma intr-un univers incantator dominat de vrajitoare, dovleci si luminite.
Toate atractiile sunt lasate sa functioneze de la mijlocul lunii noiembrie pana in decembrie cand parcul se
transforma din nou pentru a sarbatori Craciunul.
Focurile de artificii reprezinta un fel de traditie la Tivoli. La ocazii speciale cum ar fi deschiderea sau inchiderea
sezonului de vara sau atunci cand Gradinile Tivoli Copenhaga isi serbeaza ziua (pe 15 august), focurile de
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artificii fac deliciul vizitatorilor. Exista si alte zile in care au loc spectacole de artificii iar intre Craciun si Anul
Nou are loc festivalul de artificii Tivoli. In aceasta perioada focurile de artificii au loc in fiecare zi.
Gradinile Tivoli Copenhaga au introdus si un nou concept muzical, in cadrul caruia fiecare zi este dedicata unui
gen de muzica. Asftel au loc spectacole de muzica live in fiecare zi, din prima zi a deschiderii din aprilie pana
cand Gradinile Tivoli isi inchid portile in septembrie.
Adresa:
Vesterbrogade 3
1630, Copenhaga
Transport:
Cea mai apropiata statie este Gara Centrala din Copenhaga. Exista foarte multe autobuze care ajuns la Tivoli.
Noul autobuz electric CityCirkel are statie si la Tivoli.
Preturi:
Adulti: 95,00 DKK
Copiii sub 8 ani au intrare gratuita.
Adultii platesc 135 DKK in zilele de vineri dupa 20:00 pentru concertele de muzica rock.
Orar:
Parcul se deschide la ora 11:00 AM si se inchide de obicei in jur de ora 23:00 in functie de anotimp.
Website oficial: Gradinile Tivoli Copenhaga
Christiania este fara indoiala una dintre cele mai populare atractii turistice din Danemarca. Aceasta
zona foarte controversata este adorata de foarte multi oameni, insa a fost un subiect foarte indelung dezbatut, in
special datorita punctului de vedere libertin al localnicilor cand vine vorba de hasis si datorita unor incidente
violente sporadice si nedorite.
Christiania a luat nastere in 1971, cand un grup de oameni a taiat o gaura in gardul unitatii militare din
Badmandsgade. In curand zona a devenit cunoscuta pentru strada Pusher, locul de unde se putea cumpara foarte
usor hasis si marijuana, insa nu si droguri mai puternice. Astazi multi dintre primii oameni care s-au stabilit aici
inca traiesc in acest sat iar zona are un aer specific anilor 70.
In jur de 1000 de oameni locuiesc in Christiania si in fiecare an peste jumatate de milion vin sa viziteze acest
veritabil obiectiv turistic. Multi dintre cei care locuiesc in Christiania si-au construit singuri casele, dand astfel
un aspect arhitectonic foarte deosbit acestei zone. In Christiania se gasesc o multime de eco-restaurante,
ateliere, galerii de arta si tot aici au loc multe evenimente muzicale, oferind astfel turistilor o experienta
culturala foarte aparte.
Foarte important pentru cei care viziteaza Christiania este sa stie ca acesta e un cartier aparte si deosebit de
celelalte zone din Copenhaga. Intregul cartier poate fi considerat destul de dur iar conform politiei din
Copenhaga, zona din jurul Pusher Street este controlata de grupari de crima organizata. Chiar localnicii au
adoptat un set de reguli pentru propria lor siguranta pe care ii sfatuiesc si pe turisti sa le respecte. Printre aceste
reguli se numara descurajarea tuturor celor care doresc sa faca poze, sa alerge sau sa vorbeasca la telefon; in
special in zona Pusher Street. La intrarea principala veti gasi un semn pe care sunt inscriptionate toate aceste
reguli pe care sunteti sfatuiti sa le respectati.
Cea mai importanta regula este desigur sa nu faceti poze. Au existat mai multe articole in mass media despre un
numar mic de cazuri in care turistii care nu au respectat aceste reguli au fost amenintati, agresati sau chiar jefuiti
de traficantii de hasis.
Localnicii ofera si tururi cu ghid ale zonei, in fiecare zi de-a lungul verii - intre 26 iunie si 31 august si in fiecare
weekend in restul anului. Acestea sunt o modalitate foarte buna de a reusi sa cunoasteti o parte importanta din
Christiania. Ghizii care conduc aceste tururi si-au trait mai toata viata in aceasta zona. Tururile sunt in limba
engleza si in daneza, incep de la intrarea principala la ora 15:00 iar pretul este de 40 de coroane (doar cash,
platibili direct ghidului).
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Adresa:
Badsmandsstraede 43, 1407, Copenhaga
Preturi:
tur cu ghid al zonei: 40 DKK
Orar:
vara intre 26 iunie si 31 august se organizeaza tururi zilnic de la 15:00
in restul anului se organizeaza tururi cu ghid doar in weekend, la aceeasi ora.
Transport:
Metrou: Christianshavn
Autobuz: 2A, 66
Cea mai mare zona de shopping din Copenhaga este concentrata in cateva strazi si piete din centrul
orasului ce poarta numele de Stroget.
Stroget este una dintre cele mai lungi zone exclusiv pietonale din Europa unde shoppingul este la el acasa, aici
gasindu-se o varietate mare de magazine; de la magazine cu produse extrem de acceptabile ca pret pana la cele
mai exclusiviste si scumpe branduri internationale. Stroget are o lungime de 1.1 kilometri si se intinde de la
Piata Primariei (Radhuspladsen) pana la Kongens Nytorv. Stroget este o denumire ce dateaza din anii 80 si de
fapt cuprinde strazile Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet and Ostergade dar si pietele Nytorv,
Gammeltorv si Amagertorv. La inceput zona se numea Routen si abia din 1962 si anii urmatori, a devenit o
zona exclusiv pietonala.
Stroget este in special cunoscuta pentru shopping. Marci foarte importante din intreaga lume cum ar fi Prada,
Max Mara, Louis Vuitton, Cerutti, Mulberry, Channel, Karen Millen, Hermes sau Boss au reprezentate aici. Cei
cu bugete ceva mai omenesti se pot indrepta spre Piata Primariei unde se gasesc si magazine ca Vero Moda, Bik
Bok, Only, Vila si Bianco. Desi Stroget este recunoscuta ca zona de shopping cea mai importanta din
Copenhaga, tot aici puteti gasi si o serie de alte atractii turistice. Daca va puteti opri o clipa din frenezia
cumparaturilor, veti avea ocazia sa admirati obiective importante cum ar fi Helligandskirken sau Vor Frue Kirke
(Biserica Maicii Domnului), locul unde Printul Mostenitor Frederik si Printesa Maria si-au unit destinele. Tot in
Stroget se gaseste si Fantana Stork sau Biserica Nikolaj. Din Piata Amagertorv, peste canal, se poate vedea
Palatul Christiansborg, sediul Parlamentului si desigur nu trebuie uitata nici cladirea Primariei cu al sau turn
foarte impunator sau Teatrul Regal Danez din Piata Nytorv.
Stroget abunda de artisti stradali in special in Piata Amagertorv, unde puteti vedea foarte des acrobati,
magicieni sau muzicanti. In capatul zonei, in apropierea primariei ar trebui sa va feriti spre a nu fiti inselati de
practicantii de alba-neagra sau de alte jocuri de noroc care nu vor ezita se triseaza pentru a va goli buzunarele.
Adresa:
Frederiksberggade, 1459, Copenhaga
Orar:
Marea majoritate a magazinelor sunt deschise in fiecare zi din an intre 10:00 si 18:00. Vinerea sunt deschise
pana la 19:00 iar duminica doar pana la 17:00.
Transport:
Metrou: Kongens Nytorv
Autobuz: 15, 26
Nyhavn, portul din Copenhaga
Pe perioada verii, Nyhavn este locul ideal pentru a va bucura de o cina perfecta din preparate proaspete.
Localnicii prefera sa isi cumpere o bere de la magazinele din apropiere si sa isi odihneasca picioarele pe ponton
in timp ce admira agitatia creata de trecatorii care se ingramadesc aici pentru a se bucura de farmecul evident al
zonei.
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Den Nye Havn, "Noul Paradis", a fost la inceput un port comercial foarte aglomerat unde ancorau vase din
intreaga lume. Zona din apropierea portului era plina de marinari, femei usuratice dornice sa le satisfaca
acestora toate placerile, baruri si berarii. Den Nye Havn si-a schimbat repede numele in Nyhavn iar astazi casele
vechi si incantatoare au fost renovate pentru a le fi redat farmecul de odinioara. Imediat au inceput sa rasara o
multime de restaurante dintre cele mai selecte.
La numarul 9 se gaseste cea mai veche casa din Nyhavn - aceasta dateaza inca din 1681 iar designul sau nu a
fost modificat de atunci. Multe dintre casele ce se gasesc de-a lungul cheiului au fost casele unor personalitati
marcante. Hans Christian Andersen a locuit la numarul 20, aici fiind si locul unde a scris cateva dintre cele mai
cunoscute povestiri si basme ale sale. De asemenea, acelasi Hans Christian Andersen a trait 20 de ani la
numarul 67 si alti doi ani la numarul 18.
Adresa:
Nyhavn 1-71, 1051, Copenhaga
Transport:
Metrou: Kongens Nytorv
Autobuz: 15, 26, 1A
Castelul Rosenborg din Copenhaga este gazda unora dintre cele mai de pret comori culturale ale
Danemarcei. Castelul a fost ridicat intre anii 1606 si 1634 in timpul domniei Regelui Christian al IV-lea ca si
resedinta pentru petrecerea timpului liber. In subsolul castelului se gasesc bijuteriile Coroanei Daneze si alte
comori ale regalitatii din aceasta tara.
Castelul Rosenborg a fost ocupat de familia regala pana in anul 1720. Fiecare rege a mai adaugat camere si le-a
decorat in functie de moda si tendintele din perioada in care a trait. Din anul 1838, castelul si tot ce se gaseste in
el functioneaza ca muzeu de istorie sub denumirea de Colectiile Regale Daneze. Muzeul are un alt muzeu
complementar la Palatul Amalienborg numit chiar Muzeul Amalienborg. Printre principalele atractii de la
Rosenborg se numara Sala Mare unde se gaseste tronul incoronarii, acesta fiind pazit de trei lei din argint. Tot
aici se gasesc expuse si coroanele si bijuteriile regale. In Marea Sala turistii pot vedea si celebrele tapiterii
Rosenborg care au fost expuse pe peretii de aici inca din anul 1693. Acestea il infatiseaza pe Regele Christian al
V-lea in victoriile sale din Razboiul Scanian dintre anii 1675 si 1679.
Tot in Castelul Rosenborg turistii pot vedea portretele lui Johan Friedrich Struensee si ale Reginei Caroline
Mathilde. Aceasta a fost casatorita cu regele nebun Christian al VII-lea insa a avut o aventura ce i-a fost fatala
cu doctorul regelui, Johan Friedrich Struensee. In timp ce Regele Christian al VII-lea era prea bolnav pentru a
guverna, Struensee a fost cel care a condus tara timp de mai bine de doi ani. Acesta a fost arestat in anul 1772
dupa care Caroline Mathilde a fost exilata in nordul Germaniei.
Portretul lui Struensee dateaza din 1824 si este opera lui Hans Hansen, fiind o copie a unui tablou ce a fost
realizat de Jens Juel. Portretul Reginei Caroline Mathilde este tot opera lui Jens Juel si dateaza din anul 1771.
Adresa:
Oster Voldgade 4A, 1350 Copenhaga.
Preturi:
Adulti: 80.00 DKK
Studenti: 50.00 DKK
Pensionari: 55.00 DKK
Persoane sub 18 ani: gratuit.
Orar:
10:00 - 16:00 (iarna de la 11:00 la 14:00).
Castelul se inchide la 14:00, trezoreria si alte expozitii speciale la 16:00.
Transport:
Metrou: Norreport
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Amalienborg este consuderat unul dintre cele mai reprezentative obiective arhitectonice daneze in stil
rococo si a fost ridicat in anii 1700.
Complexul este compus din patru cladiri identice: Palatul Christian al VII-lea (Palatul Moltke), Palatul
Christian al VIII-lea (Palatul Levetzau), Palatul Frederik al VIII-lea (Palatul Brockdorff) si Palatul Christian al
IX-lea (Palatul Schack). Aceasta este resedinta principala a Majestatii Sale Regina Danemarcei. Atunci cand
steagul este arborat, acest lucru arata tuturor ca regina este prezenta in palat.
In prezent, publicul poate vizita doua dintre palate: Palatul Christian al VIII-lea, care are si rol de muzeu al
Familiei Regale Glucksburg si Palatul Christian al VII-lea, care este folosit de Regina pentru primirea oaspetilor
si reprezentantilor oficiali ai altor state. In curtea centrala exista o statuie ecvestra a Regelui Frederik al V-lea,
statuie ce este considerata cea mai deosibita sculptura ecvestra din lume. A fost dezvelita in 1771 la cinci ani de
la moartea Regelui Frederik al V-lea, in anul 1766.
Amalienborg este cunoscut si pentru Garzile Regale Daneze, care patruleaza prin perimetrul complexului de
palate. In fiecare zi garzile marsaluiesc pe strazile din Copenhaga, plecand la 11:30 de la Castelul Rosenborg si
executa schimbarea garzii in fata Palatului Amalienborg la ora 12:00. Atunci cand Regina se afla la resedinta sa
din Copenhaga, garzile sunt acompaniate si de Fanfara Garzilor Regale.
Spectacolul schimbarii garzii de la Palatul Amalienborg este urmarit de sute de turisti din toate colturile lumii si
reprezinta una dintre atractiile principale ale orasului Copenhaga.
Adresa:
Amalienborg, 1257 Copenhaga
Preturi:
Adulti: 65,00 DKK
Copii: gratuit
Orar:
intre 3 ianuarie si 30 aprilie: marti - duminica intre orele 11:00 - 16:00
intre 1 mai si 31 octombrie: luni - duminica 10:00 - 16:00
Transport:
Metrou: Kongens Nytorv
Bakken este cel mai vechi parc de distractii din lume si dateaza inca din 1583. De la inaugurare a fost
unul dintre cele mai populare locuri in care oamenii veneau sa se recreeze si continua sa fie foarte popular si
astazi.
Fiind situat intr-o zona inverzita, chiar la marginea orasului Copenhaga, parcul de distractii de astazi este un
exemplu de prima mana a originalitatii culturii daneze. Kristen Piil, femeia care a descoperit izvorul de apa din
Parcul Caprioarei in anul 1583, cu siguranta nu si-a imaginat ca punea bazele parcului de distractii care astazi
este cunoscut si iubit de atat de multa lume.
In mod traditional, Bakken a fost mereu locul preferat ca destinatie de excursie pentru clasa muncitoare din
Copenhaga, care si-a permis in permanenta drumul pana la parcul cu intrare libera avand apoi posibilitatea de a
alege pentru ce atractie sa plateasca pretul biletului. Bakken pretuieste traditia si astazi fiecare atractie este inca
detinuta de proprietari diferiti; iar cu 100 de ride-uri, 39 de restaurante si alte 16 localuri, parcul este cu adevarat
un exemplu de diversitate.
Structura organizationala neobisnuita confera Parcului Bakken o atmosfera relaxata si un caracter special, diferit
de cel al majoritatii parcurilor de distractie. Este cu adevarat locul unde turistii pot incerca un sandwich de vita
danez (care se aseamana foarte mult cu un hamburger insa are si cateva surprize), sau pot asculta doamnele de
la spectacolul de cabaret Bakkens Hvile - un show care este adorat de multi si dezaprobat de si mai multi. Cu
siguranta insa trebuie sa-l vedeti pentru ca are un caracter foarte danez. Daca va saturati de tot ce ofera parcul
de distractii puteti oricand sa va bucurati imprejurimi alegand o plimbare in natura la Dyrehaven sau Parcul
Caprioarelor.
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Adresa:
Dyrehavevej 62, 2930 Gentofte
Preturi:
intrarea in parc este libera.
Bilet pentru toate ride-urile: 199-219 DKK.
Orar:
deschis intre 29 martie 2012 si 2 septembrie, de luni pana duminica intre 12:00 si 0:00.
Transport:
Tren: Klampenborg
Gradina zoologica din Copenhaga se lauda cu peste 3000 de animale din toate colturile lumii si cu un
total de 264 de specii diferite de animale.
Indiferent de cum este vremea afara, un climat umed si foarte calduros va asteapta in Tropical Zoo, padurea
tropicala de la Zoo Copenhaga. In turul acestei atractii din cadrul gradinii zoologice, veti putea vedea serpi,
crocodili, marmote, pasari rinocer si diferite mamifere specifice padurilor tropicale, pasari exotice si fluturi
dintre cei mai ciudati.
Gradina Zoologica din Copenhaga are si cea mai mare zoo pentru copii, unde cei mici pot mangaia capre
pigmeu, iepuri si chiar o serie de serpi. Zoo Stage expune toate animalele domestice si exista chiar si un circuit
unde cei mici pot calari ponei in deplina siguranta.
In anul 2008 a fost inaugurata Casa Elefantului loc ce a fost proiectat de celebrul arhitect britanic Sir Norman
Foster si ce este considerata drept una dintre cele mai bune zone amenajate pentru elefanti din lume. Turistii pot
privi indeaproape elefantii cum se scalda in bazinul special proiectat pentru ei, bazin ce este atat de adanc incat
doar trompele lor ridicate sunt vizibile atunci cand aleg sa se racoreasca aici.
Daca vizitati Copenhaga impreuna cu copiii dumneavoastra atunci o vizita la Zoo Copenhaga poate fi una dintre
activitatile pe care le puteti face oferind astfel celor mici niste clipe de neuitat.
Adresa:
Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg
Preturi:
In lunile dintre martie si octombrie inclusiv
Adulti: 140 DKK
Copii sub 12 ani: 80 DKK
Copii sub 3 ani: gratuit
In lunile dintre noiembrie si februarie inclusiv
Adulti: 110 DKK
Copii sub 12 ani: 50 DKK
Copii sub 3 ani: gratuit
Orar:
este deschis de la ora 10:00 AM pana la 18:00 sau 16:00 in functie de anotimp.
Transport:
Autobuz: 6A, 18, 26, 4A
Metrou: Solbjerg
Muzeul de Arta Moderna Louisiana si-a castigat o reputatie de muzeu aflat intr-o stransa legatura cu
cele mai noi tendinte din lumea artei contemporane reusind in acelasi timp sa nu neglijeze numele deja
consacrate care atrag o multime de vizitatori.
O vizita la Muzeul Louisiana asigura o doza de arta contemporana proaspata si inovativa dar si de modernism
clasic. Pe langa colectia permanenta impresionanta ce numara peste 3500 de piese, muzeul are si un numar de 812 expozitii temporare cu un caracter special in fiecare an.
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Daca va aflati in vacanta la Copenhaga impreuna cu copiii nu trebuie sa va faceti grija ca se vor plictisi daca
doriti sa vizitati Muzeul de Arta Moderna Louisiana deoarece acest muzeu are o zona special dedicata celor
mici unde acestia se pot exprima liber, dand frau imaginatiei intr-un mod amuzant si educativ. Aripa Copiilor se
intinde pe 3 etaje si le da ocazia celor mici sa petreaca momente interesante in compania unor alti copii, in
diferite moduri. In aceasta aripa dedicata celor mici exista o sala cu calculatoare, una unde se spun povesti si
mai multe ateliere pentru copii si parintii lor.
In timpul vizitei dumneavoasta la Muzeul de Arta Moderna Louisiana este foarte posibil sa vi se faca foame
ceea ce nu este nici pe departe un incovenient. In cadrul muzeului puteti savura un pranz in stil nordic sau chiar
o cina in regim de bufet la cafeneaua muzeului, adiacenta salii de concerte, pe terasa sau in gradina superba cu
statui ce ofera privelisti spre stramtoarea Oresund ce separa Danemarca de Suedia. Desigur vizita se poate
termina la magazinul muzeului de unde puteti cumpara carti de arta, design si mestesuguri.
Adresa:
Gammel Strandvej 13, 3050 Humlebaek
Preturi:
Adulti: 95.00 DKK
Persoane sub 18 ani: gratuit
Studenti: 85.00 DKK
Grupuri de peste 15 persoane: 90.00 DKK
Orar:
De marti pana vineri intre 11:00 - 22:00
Sambata si duminica intre 11:00 - 18:00
Transport:
Tren: pana la statia Humlebaek si apoi mergeti pe jos aprox. 10 minute pana la muzeu.
Louisiana se afla la aproximativ 35 minute cu trenul de Copenhaga si pot fi cumparate bilete cu discount de la
aproape toate statiile DSB din zona metropolitana.
Turnul Rotund este cel mai vechi observator in functiune din intreaga Europa, stelele fiind urmarite de
aici inca din 1642. In vremea regelui Christian al IV-lea, cand a fost construit turnul, Danemarca era
recunoscuta pentru realizarile sale in domeniul astronomiei in principal datorita atronomului Tycho Brahe.
Atunci cand acesta a murit, in anul 1601, regele a dorit ca cercetarile acestuia sa fie continuate, asfel luand
nastere Turnul Rotund.
In zilele noastre deja a trecut destul de mult de cand oamenii de stiinta au parasit telescopul, dar observatorul
este inca frecventat si folosit de astronomi amatori. De asemenea este o mare atractie pentru turisti.
Observatorul este inconjurat de o platforma exterioara de unde puteti admira privelisti superbe ale partii vechi a
orasului Copenhaga. Pentru a ajunge la aceasta platforma turistii trebuie sa urce pe o scara in spirala ce are o
lungime de 268 de metri la peretele exterior si numai 85.5 metri spre interior. Acest lucru inseamna ca in mod
normal turistii merg aproximativ 210 metri pentru a ajunge in varful cladirii desi turnul are numai 36 de metri
inaltime.
Acest drum considerat destul de anevoios de unii dintre turisti duce si la sala bibliotecii care a gazduit candva
intreaga colectie de carti a Universitatii din Copenhaga. Astazi sala serveste drept gazda pentru diferite expozitii
de arta, cultura, istorie si stiinta.
Intrarea in turn este flancata de un text ornamental in latina si intreaga zona a intrarii este de fapt putin
intortocheata deoarece a fost in trecut construita ca parte a peretului bisericii care era paralel cu strada. Pe
platforma superioara diferite cladiri au fost ridicate de-a lungul timpului.
Adresa:
Kobmagergade 52A, 1150, Copenhaga
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Preturi:
Adulti: 25.00 DKK
Copii: 5.00 DKK
Orar:
intre 21 mai si 20 septembrie: 10:00 AM - 20:00 PM
intre 21 septembrie si 20 mai: 10:00 AM - 17:00 PM
Transport:
Metrou: Norreport
Palatul Christiansborg din Copenhaga este situat in Slotsholmen si a gazduit Casa Regala Daneza din
anii 1400 pana in 1794, cand aceasta s-a mutat in Palatul Amalienborg.
In Slotsholmen au existat mai multe palate. Primul dintre ele a fost Castelul Episcopului Absalon, apoi Castelul
Copenhaga, care a fost demolat in 1731 apoi a inceput constructia primului Palat Christiansborg, proiectat de
cei doi arhitecti, Nicolai Eigtved si Lauritz de Thurah. Palatul a fost unui superb in stil baroc iar intregul
complex includea si un Complex de Calarie dar si o capela.
Familia Regala s-a mutat in 1740 insa palatul a fost terminat abia in 1745. Regele Christian al VII-lea s-a nascut
in acest palat la 29 ianuarie 1749. Destul de rapid a fost clar pentru toata lumea ca regele Christian al VII-lea nu
era chiar normal. S-a dovedit ca tanarul rege era schizofrenic.
In 1766, regele in varsta de 17 ani s-a casatorit cu verisoara sa in varsta de 15 ani, Caroline Mathilde in Capela
de la Palatul Christiansborg. Dupa numai un an au avut si un copil impreuna, Frederik al VI-lea. Mariajul dintre
cei doi era departe de a fi unul fericit si nu l-a oprit pe Regele Christian al VII-lea de a se ineca in alcool,
prostituate, batai si petreceri fara limite. De aceea nu a fost un lucru foarte surprinzator, ca regina singuratica s-a
indragostit de doctorul regelului, Johan Friedrich Struensee. Exista o serie de marturii conform carora, regina se
strecura in toiul noptii pe coridoarele de la Christiansborg pana la grajdurile regale pentru a se intalni in secret
cu iubitul sau.
In 1767 Teatrul Regal a fost inaugurat in cladirea de langa hipodrom, cladire care astazi gazduieste Muzeul
Teatrului. Aici, dupa un bal mascat, in data de 17 ianuarie 1772 in care Struensee a fost arestat si inchis in
Citadela iar Regina Caroline Mathilde a pus pusa sub arest la domiciliu in Elsinore, la Castelul Kronborg.
Mama vitrega a lui Christian al VII-lea a coordonat lovitura importriva lui Struensee, iar Christian al VII-lea
care era prea nebun la acea vreme ca sa inteleaga ce se intampla de fapt, a semnat condamnarea la moarte a lui
Struensee. Caroline Mathilde a fost izgonita in nordul Germaniei.
In 1794 primul Palat Christiansborg a ars din temelii. Doar Scoala de Calarie a supravietuit insa Familia Regala
s-a mutat in Palatul Amaliensborg, care nu se afla foarte departe. In 1884 al doilea Palat Christiansborg a luat
foc, insa de aceasta data Capela Palatului a fost crutata. Al treilea palat, cel care poate fi vazut in prezent a fost
ridicat intre anii 1907-1928 de catre arhitectul Thorvald Jorgensen in stil baroc. Acesta gazduieste Parlamentul,
Curtea Suprema si biroul Primului Ministru dar si Camerele Regale pentru receptii, Capela Palatului
Christiansborg, Complexul Regal de Calarie si Grajdurile Regale.
Sub castel se gasesc ruinele de la Castelul Episcopului Absalon si de la Castelul Copenhaga. Turistii pot
achizitiona tururi ale camerelor de receptie, ale ruinelor si ale muzeului teatrului regal, toate fiind incluse in
pretul biletului. Tururile cu ghid pentru Capela Palatului Christiansborg si Parlamanet, sunt gratuite.
Adresa:
Prins Jorgens Gard,
1468 Copenhaga
Transport:
Autobuz: 1A, 2A, 6A, 15, 26, 29, 40, 66, 350S
Metrou: Kongens Nytorv.
Preturi:
Adulti: 70,00 DKK
9

Copii intre 7-15 ani: 35,00 DKK
Copii sub 7 ani: gratuit.
Orar:
10:00 AM - 17:00 AM (intre octombrie si aprilie, inchis lunea si pe 24-26 decembrie, 31 decembrie si 1
ianuarie).
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