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DFDS-terminalen

 Gå fra DFDS-terminalen til Copenhagen E-Bike.  
Sykle fra E-Bike langs vannet ved Amerikakaj,  
ta til venstre ved Indiakaj. 

 Følg deretter Langelinievej rundt om Lystbåde-
havnen til du kommer til Den Lille Havfrue. 

 Fortsett langs vannet til Gefionspringvandet. 

  Fortsett langs vandet for å komme til Amaliehaven. 

 Ta syklene med gjennom Amalienborg Slotsplads. 

 Sykle 2 min. til Frederiks Kirke, også kalt 
Marmorkirken. 

 Sykle 2 min. videre til Nyhavn.

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

4-timers tur med sykkel i København
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Den flotte bronsestatuen av Den Lille Havfrue ble laget 
i 1913 av Edvard Eriksen ut fra H.C. Andersens berømte 
eventyr. Langs vannet ved Lystbådehavnen kan du se 
den kjente statuen, samtidig som du kan nyte den flotte 
utsikten over Reffen og Kastellet. 

Sagnet fra oldtiden om Gefion er inspirasjonen til 
fontenen Gefionspringvandet. Den greske gudinnen 
Gefion er kjent for en avtale hun gjorde med den svenske 
kongen Gylfe, om at hun kunne få så mye jord som hun 
klarte å pløye ut av Sverige, på én dag og én natt. Gefion 
forvandlet dermed sine sønner til okser, og sammen 
pløyde de så dypt at de skapte Sjælland og Øresund.  

Deretter går turen innom Amaliehaven, den grønne lille 
oasen er et perfekt sted for å ta en pause. På andre siden 
av vannet ligger Københavns operahus. Operahuset er 
en gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til det det danske folk. Huset ble tegnet av 
den verdensberømte danske arkitekten Henning Larsen, 
og en rekke danske kunstnere bidro til operahusets 
utsmykning.

Sykle videre til Marmorkirken, eller Frederiks Kirke, som 
er en av Københavns flotteste kirkebygg. Kirken er åpen 
for besøk, og på bestemte tidspunkter er det mulig å 
nyte utsikten fra taket.

To minutters sykkeltur fra Marmorkirken til Nyhavn med 
sine fargerike, historiske bygninger og den hyggelige 
stemningen.  
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