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Matkailijan sisäpiirivinkit Kööpenhaminaan
Tanskalaiset ovat suomalaisten tapaan varautuneita ja hieman jäyhiä, joten turistina voi olla hankalaa päästä tekemisiin
paikallisten kanssa, etenkin Kööpenhaminan hektisessä ilmapiirissä. Kööpenhaminassa on kuitenkin paikkoja, joissa turistikin
voi sulautua paikallisten elämäntyyliin helposti. Hotels.com on koonnut muutamia sisäpiirivinkkejä Tanskan pääkaupunkiin
reissaaville.

Tanskalaiset ovat hyvin avuliaita neuvomaan tietä, ja usein kysyvä saatetaan perille asti määränpäähänsä. Jos baarissa haluaa nostaa maljan jonkun
kanssa, paikalliset yleensä liittyvät mielellään kilistelemään ja kippistävät vieraankin kanssa. Tanskalaiset eivät kuitenkaan hevillä kutsu vierasta kotiinsa
illalliselle tai tarjoudu antamaan opastettua kaupunkikierrosta tuntemattomille. Kööpenhaminassa on kuitenkin paikkoja, joissa turisti voi saada kontaktin
paikallisiin ja mukautua aitojen kööpenhaminalaisten joukkoon.

Hotels.com esittelee paikat, joissa turistit voivat sulautua paikallisväestöön ja saada kosketuksen kööpenhaminalaisten elämäntapaan.

The Moose

The Moose on varsin persoonallinen baari Kööpenhaminan keskustassa. Seinät ovat täynnä tarroja, graffiteja, julisteita ja luonnollisesti seinältä löytyy
täytetty hirven pää. Paikka on aina täynnä, ja suurimman osan päivästä päivän sekä alkuillasta voi jopa polttaa sisällä menemättä tupakkakoppiin. Lievästä
tunkkaisuudesta huolimatta kannattaa suunnata Mooseen, jos haluaa juoda halpaa olutta sekä tavata ystävällisiä ihmisiä, jotka saavat vieraan tuntemaan
itsensä tervetulleeksi.

The Moosessa on happy hour joka toinen päivä: silloin saa kaksi tuoppia halvemmalla kuin millä saisi yhden huurteisen keskustan missä tahansa muusta
kuppilassa. Ulkomaalainen voi jättää baariin myös muiston itsestään kotimaansa setelin muodossa, sillä Moosella on vitriini ulkomaalaisille seteleille.

Sijainti: The Moose, Sværtegade 5, 1118 Copenhagen K

Sopiva hotelli lähellä: Hotel Fox, huoneet alkaen 138 €/yö.

Pulahda uimaan Kööpenhaminan satamassa

Kööpenhamina on upea minä tahansa vuodenaikana, mutta kesällä se on kerrassaan sykähdyttävä! Jos vierailet Kööpenhaminassa kesällä, virkistävä uinti
voi olla paikallaan. Jos mielii kohdata Kööpenhaminan komeimmat rantaleijonat ja upeimmat kaunottaret, sataman allas on ehdoton valinta.

Sataman allas on täydellinen paikka tavata kööpenhaminalaisia joko vedessä tai ottamassa aurinkoa nurmella altaan vierellä. Nappaa mukaan uima-asu,
pyyhe ja kylmä olut tai siideri pitämään huolen nesteytyksestä.

Sijainti: Københavns Havnebad, Islands Brygge, 2300 Copenhagen S.

Sopiva hotelli lähellä: CPH Living, huoneet alkaen 148 €/yö.

Gefärlich

Paikka ei ole ollenkaan niin vaarallinen kuin miltä nimi kuulostaa. Paikka sisältää kaksi kerrosta kulttuurielämyksiä: ruokaa, koktaileja, klubbausta,
kampaamon ja jopa taidetta.

Ravintolan menu sisältää sekä ranskalaisen keittiön herkkuja että perinteisiä tanskalaisia ruokia, kuten “Stegt flæsk med persillesovs”, eli porsasta
perunoiden ja persiljakastikkeen kera.

Keskiviikkoisin kahvilassa pidetään runoiltoja, joissa voi kuunnella runoja ja nauttia hiljaisista hetkistä muiden runouden ystävien kanssa.

Sijainti: Gefärlich, Fælledvej 7, 2200 Copenhagen N      

Sopiva hotelli lähellä: Hotel Kong Arthur, huoneet alkaen 158 €/yö.

Kaupunki tutuksi rullaluistimilla

Jos varasit rullaluistimet mukaan reissuun, kannattaa osallistua reippaampien kööpenhaminalaisten kanssa perjantai-illan luisteluun.

Joka toinen perjantai huhtikuusta lokakuuhun joukko kaikenikäisiä rullaluistelun harrastajia kokoontuu luistelemaan 20 kilometrin lenkin pitkin
Kööpenhaminan katuja. Ihmiset ovat hyvin avoimia, ja rullaluistelu on oiva tapa tutustua kaupunkiin.

Lenkki on täysin turvallinen muutoin hektisessä kaupungissa busseineen, autoineen ja pyörineen viilettämässä paikasta toiseen, sillä kadut on suljettu
muulta liikenteeltä ja luistelijoilla on saattue.

Kohteen sijainti: Friday Night Skate, Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg

Sopiva hotelli lähellä: Avenue Hotel, hinnat alkaen 185 €/yö.

Lastenteatteri Kristianiassa



Kristianian vapaakaupunki kuuluu itsessään ehdottomasti nähtävien paikkojen joukkoon. Se on kuin pieni kaupunki kaupungin sisällä, jossa vallitsee
ainutlaatuinen ilmapiiri ja asukkaat ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

Kristianiasta löytyy kuitenkin myös Christianias Børneteater, joka tarjoaa ainutlaatuisen intiimin kulttuurielämyksen ihmisille lasten kanssa ja kaikille
muillekin.

Jos matkustaa lasten kanssa ja haluaa viettää leppoisia hetkiä muiden lapsiperheiden kanssa, Kristianian lastenteatteri on ehdottomasti vierailemisen
väärti. Lisäksi Christianias Børneteaterilla voi kuunnella livenä jazzia ja bluesia, jos sellainen musiikki miellyttää.

Sijainti: Christianias Børneteater, Bådsmandsstræde 43, 1407 Copenhagen K

Sopiva hotelli lähellä: 71 Nyhavn Hotel, huoneet alkaen 217 €/yö.

Café Sommersted

Sommersted on erinomainen esimerkki Kööpenhaminan myöhäisillan pubitunnelmasta. Paikka on etenkin nuorten ja nuorekkaiden kävijöiden suosiossa.
Pöydissä on pöytäliinat, kynttilät, ruukkukasveja ja sopivasti muuta rekvisiittaa luomaan viihtyisän olohuonemaisen ilmapiirin.

Tämä on paikka, jossa tuntee itsensä ehdottoman tervetulleeksi. Sommerstedissä voi tutustua ihmisiin soittamalla pianoa tai vaikka kutsumalla
tuntemattomia pelaamaan erän biljardia. Paikasta ei voi tilata ruokaa, mutta tiskiltä saa sipsipusseja taltuttamaan pahimman nälän.

Sijainti: Café Sommersted, Sommerstedgade 2, 1718 Copenhagen V      

Sopiva hotelli lähellä: Wakeup Copenhagen, huoneet alkaen 106 €/yö.

Jægersborggade

On vaikea kuvitella, että tämä viehättävä mukulakivikatu vehreässä kylähenkisessä ympäristössä oli suhteellisen vähän aikaa sitten parhaiten tunnettu
jengeistä, katutappeluista ja huumediilereistä. Nyt katu on pullollaan piilotettuja aarteita, kuten designia tulevilta lupauksilta sekä erinomaisia kuppiloita,
baareja ja ravintoloita. Täällä vieras voi tavata niitä kiireettömämpiä kööpenhaminalaisia, joiden kanssa voi päästä rupattelemaan.

Katu on suosittu nuorison ja perheiden kokoontumispaikka, jossa kannattaa käydä etenkin kesälauantaisin pidettävien maanviljelijöiden markkinoiden
aikaan. Silloin markkinahumu houkuttaa paikalle ihmisiä ympäri kaupunkia.

Jægersborggade löytyy Nørrebro-puiston ja Assestens Kirkegaardin välistä. Lisäksi Assestens Kirkegaardilta löytyy H.C. Andersenin hautakivi ja
kööpenhaminalaisia ottamassa aurinkoa hautakivien lomassa. Katu on ehdottomasti vierailun arvoinen joko aurinkoisena päivänä tai illalla, jolloin voi nauttia
hyvästä ruuasta ja juomasta.

Sijainti: Jægersborggade, 2200 Copenhagen N.

Sopiva hotelli lähellä: Ibsens Hotel, huoneet alkaen 218 €/yö.

Aamanns

Jos haluaa kokeilla makunystyröitä hiveleviä aidon tanskalaisen keittiön antimia, kannattaa suunnata Aamannsiin lounaalle tai hakea sieltä ruokaa mukaan.
Lisäksi vieressä sijaitseva ravintola Aamanns Etablissement on oiva illallispaikka.

Aamanns tarjoilee perinteisiä tanskalaisruokia nykyajan makuihin mukautettuna. Ravintola on kasvattanut suosiotaan tasaisesti jo hyvän aikaa. Paikkaa
suosivat sekä paikalliset että turistit, jotka ovat tykästyneet ravintolan onnistuneisiin sovelluksiin tanskalaisten perinneherkuista. Erityisesti ravintolan
perinteiset täytetyt ruisleivät ovat niittäneet suosiota. Sisätiloiltaan ravintola edustaa modernia skandinaavista tyyliä.

Paikka täyttyy nopeasti, joten pöytä kannattaa varata etukäteen – tai sään salliessa ottaa ruoka mukaan ja nauttia se läheisessä Østre Anlæg -puistossa.

Tanskalaiset pitävät ruuasta ja ovat myös ylpeitä omasta keittiöstään, joten helppo tapa saada uusia ystäviä on kysyä jonossa muilta suosituksia annosten
suhteen.

Kohteen sijainti: Aamanns, Øster Farimagsgade 10, 2100 Copenhagen Ø.

Sopiva hotelli lähellä: Copenhagen Admiral Hotel, huoneet alkaen 209 €/yö.

Mother

Haluatko nähdä paikan, jonne kööpenhaminalaiset kokoontuvat juhlien jälkeisenä päivänä ja samalla nauttia hyvää italialaista ruokaa? Siinä tapauksessa
englantilais-italialaisessa omistuksessa oleva Mother-ravintola trendikkäällä alueella Kööpenhaminan Vesterbrossa on paikka, jonne kannattaa suunnata.

Ravintolan nimi ei viittaa italialaiseen äitiin, vaan taikinajuureen, jonka pohjalta herkullinen hapantaikinapizza valmistetaan. Etenkin lauantaisin, jolloin
listalla on paikan kuuluisa brunssi, paikan asiakaskunta koostuu krapulaisista juhlijoista, nälkäisistä lapsiperheistä ja innostuneista turisteista.

Motherin lauantaibrunssilla voi siis syödä kohtuuhinnalla niin paljon kuin mahaan mahtuu. Lisäksi pitkin viikkoa tarjoillaan edullista lounasta ja päivällistä.

Sijainti: Mother, Høkerboderne 9, 1712 Copenhagen V.

Sopiva hotelli lähellä: Clarion Collection Hotel Mayfair, huoneet alkaen 146 €/yö.  

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874 tai 044
716 9559.
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Hotels.com

Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 150 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa ympäri maailmaa. Näistä
kaikista löytyy täydelliseen yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle, tarjoaa Hotels.com kyseisen
hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä tarjoaa säännöllisesti erilaisia
alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa käyttäjilleen yli 6,5 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat yöpyneet hotelleissa. Näin
asiakkaat tietävät majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta.
Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.

Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä
Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut. Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista, Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on
tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.  


