
För mer information www.alandsbanken.ax/resa

Vi vill bjuda in dig som Premium/Private Banking-kund 

att resa tillsammans med oss till mysiga Köpenhamn.

öpenhamn lever upp under sommarhalvåret då uteserver-
ingarna fylls och de romantiska parkträdgårdarna grönskar. 
Nästan överallt är det nära till vatten, och att ta en tur med 

kanalbåt för att se staden från en ny sida eller att slå sig ned och 
njuta av en dryck i pittoreska Nyhavn, kan aldrig bli något annat 
än hyggligt. Och hygge är något danskarna är bra på.

Du kommer att uppleva allt från klassisk och modern dansk 
design och konst, bland annat på konstmuseet Louisiana och 
designhuset Eva Solo, till anrika nöjesparken Tivoli. På kvällen 
skapar tusentals färgade lampor en sagolik och unik atmosfär. 

Eller vad sägs om att uppleva Köpenhamn så som köpenhamnar-
na gör det; från cykelsadeln? Tillsammans med en guide leds du 
genom historiska sevärdheter, nybyggda arkitekturpärlor  
och underbara grönområden.

Mat och dryck förgyller helhetsupplevelsen av staden; Köpen-
hamn är ett sant matmecka. Här finns något för alla smaker – 
vare sig du är en inbiten foodie med specialintressen eller helt 
enkelt gillar att äta gott.

Resefakta

Resepris 1 380 euro per person, enkelrumstillägg 265 euro 
(enkelrum på förfrågan)

Anmälningsavgift 350 euro, slutfakturan förfaller 3 veckor innan 
avresa. Minst 28 och högst 40 deltagare. 

K

I priset ingår
Direktflyg tur- och retur  
Mariehamn – Köpenhamn

Klimatkompensation för flygresan

Logi i dubbelrum på  
Hotell Scandic Webers

Måltider: två middagar inkl.  
dryck och en lunch inkl. dryck.

Transfers och bussfärder  
enligt programmet,  
lokal svensktalande guide

Inträde till Tivoli, muséet Louisiana

Guidad cykelutfärd

Reseledning från Ålandsbanken

Avreseprogram skickas ut ca 10 dagar  
före avresa. Kom ihåg att kontrollera  
passet eller ID beviset! Ålandsbanken  
Private Banking kunder som är under  
80 år har reseförsäkring med avbeställ- 
ningsskydd. Avbokningsvillkor: före 22.4 
anmälningsavgiften, 23.4–5.5 avboknings- 
avgift 50 procent, 6.5–16.5. 75 procent  
av resans pris, därefter 100%. Med  
reservation för smärre ändringar och  
prisförändringar utanför vår kontroll.

Bokningar till Axtours,  
telefon 018-51217  
Anmälan öppnar 31.3.2022

Välkommen med till 
Köpenhamn 23–26 maj!



Dagsprogram
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Måndag 23.5.2022 Mariehamn – Köpenhamn

Vi samlas kl. 10.45 på flygplatsen i Mariehamn för att 
gå ombord på vårt charterplan som avgår klockan 11:45 
och tar oss direkt till Köpenhamn. Vi flyger med en ATR 
72–600 för 72 passagerare från danska flygbolaget DAT.

Vid ankomst till Köpenhamn klockan 12:55 möts vi av en 
buss som tar oss till hotell Scandic Webers. Eftermiddag- 
en står till fri disposition, men den som vill beger sig till 
Tivoli; inträdesbiljetterna delas ut på förhand. På kvällen 
gemensam middag med dansk husmanskost på en folklig 
dansk restaurang som ligger på kort promenadavstånd 
från hotellet och Tivoli.

Tisdag 24.5.2022   Fredensborg - Esrum Sø - Louisiana

Vi startar först mot Måløv och till designhuset Eva Solo, 
där vi blir mottagna i deras nya showroom som annars 
inte är öppet för allmänheten. Eva Solo är känt för sin 
moderna design inom hushållsartiklar och inredning. 

Från designade produkter förflyttar vi oss till Fredens-
borgs slott. Slottet är den danska familjens sommar-
residens och dess storslagna omgivningar är öppna för 
besökare. Vi njuter av grönskan innan vi beger oss till den 
uppskattade restaurangen Skipperhuset vid strandkanten 
av sjön Esrum Sø för lunch. 

Det välrenommerade konstmuseet Louisiana i Humlebæk 
är mer än ett museum för modern konst. Kring museet 
öppnar sig betagande vyer över Kattegatt och bygg-
nadens arkitektur blir en del av upplevelsen. 

På sena eftermiddagen är vi tillbaka vid hotellet. 
Kvällen är till eget förfogande.

Onsdag 25.5.2022 Cykeltur ”Havnering”

I dag upplever vi Köpenhamn så som köpenhamnarna  
gör det: från cykelsadeln. Cykelturen leder oss genom 
kvarter med olika profiler och ger oss nya insikter om 
staden. Historiska sevärdheter, nybyggda arkitektur- 
pärlor, grönområden, husbåtar, badplatser och mycket 
mer. Cykelturens längd och tempo anpassas till gruppen, 
takten är lugn med många stopp och turen har uppskat-
tats mycket av deltagare med varierande ålder och kondi-
tion! Härifrån är det en kort promenad till hotellet eller  
till stadskärnan. På kvällen samlas vi igen för en avskeds- 
middag på en restaurang nära hotellet.

Torsdag 26.5.2022 Köpenhamn – Mariehamn

Förmiddagen står oss ännu till förfogande för lite shop-
ping på Strøget eller för andra besök. Vid 13-tiden startar 
vår transfer till flygfältet; vårt plan lyfter klockan 15, med 
ankomst till Mariehamn 18:30. 


