
Høyt og lavt på  
sykkel i København 

DFDS-terminalen

 Gå fra DFDS-terminalen til Copenhagen E-Bike.

Sykle fra Copenhagen E-Bike, forbi Kastellet, til 
Rosenborg Slot og Kongens Have. Turen tar ca. 7 min. 

Ta med sykkelen gjennom Kongens Have, ut 
i Gothersgade. Sykle deretter nedover gaten 
Landemærket, til Købmagergade. I denne gaten kan 
du parkere sykkelen og besøke Rundetårn.  

Sykle ca. 4 min. fra Rundetårn til Strøget. 
Trill sykkelen til Amagertorv og gå rundt 
Storkespringvandet og videre inn i gaten  
Store Kirkestræde. 

Deretter sykler du mot Kongens Nytorv, og tar av 
mot Nyhavn. Der finner du Vaffelbageren Nyhavn. 
Turen tar ca. 6 min. 

Sykle tilbake til DFDS-terminalen og levér syklene. 
Husk å sjekke inn senest 30 min. før avgang.

4-timers tur med sykkel
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Høyt og lavt på  
sykkel i København 

Rosenborg slot ligger rett utenfor sentrum av 
København og ble oppført i årene 1606-1633 
av Christian IV. Her kan du ta inn synet av den 
historiske, flotte bygningen og den vakre naturen 
som omkranser den. Slottet er en del av Kongernes 
Samlinger, og huser blant annet kulturskatter som de 
danske kronregaliene og kronjuvelene. 

Rundetårn er en annen kjent turistattraksjon på 
denne ruten. Tårnet stod ferdig i 1642, og er et av 
Danmarks flotteste byggverk, med sin 4 meter brede 
spiralformede rampe som fører nesten helt til topps. 
På toppen får du en fantastisk utsikt over hele 
København!  

Rundetårn ligger i nærheten av Strøget, hvor det 
passer utmerket å spise lunsj. Strøget er en av 
Københavns mest populære handlegater, og strekker 
seg fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. Gaten har 
et stort utvalg spisesteder, både kaféer, take-away 
eller restauranter. Er du fortsatt litt sulten kan du 
sykle videre til Vaffelbageren Nyhavn, som serverer 
byens beste is og vafler! Nyt den gode desserten og 
den koselige atmosfæren i Nyhavn.  

4-timers tur med sykkel


