
TEKST ELSBETH GRIEVINK Het is er koud, lang donker en een glas wijn 
kost een tientje. Maar, werkelijk, sHoppen kun je er als een  

Malle. ontdek kopenHagen en stockHolM, de capitals of cool. 
FOTOGRAFIE jEppE wIKSTRÖm

Een uurtje vliegen en je bent in Kopen-
hagen. Op het vliegveld krijg je een 
stadskaart toegestopt, die je nog het 
meest doet denken aan de platte-
grond van De Efteling, compleet met 
getekende attracties erop. En eenmaal 
ín de stad, wordt dat Hans Anderson-
gevoel niet minder. Dat komt door 
gekleurde huizen met olijke geveltjes. 
Door verkeersborden met een aan-
doenlijk taaltje erop. Door torens met 
een gouden piek en door mensen die 
zelfgebreide shawls dragen. Boven een 
designeroutfit, dat dan weer wel. Want 
het is en blijft Scandinavië, waar het 
stijlgevoel simpelweg bij de mensen in 
de genen zit.

DEENS DESIGN
Op het gebied van mode en design  
laten de Denen veel Europese landen 
ver achter zich. Modelabels als Day, 
Bruuns Bazar en By Malene Birger doen 
het wereldwijd erg goed. Ze zijn kwalita-
tief hoogstaand, modisch en functioneel: 
kleren die je gewoon naar je werk aan 
kunt. De Deense meubels zijn al een 
succes sinds de jaren vijftig, toen ont-
werpers als Arne Jacobsen, Hans Weg-
ner en Verner Panton internationaal 
doorbraken met op het oog simpele 
meubelstukken, die, als je langer keek, 

toch wel erg vernuftig in elkaar bleken 
te zitten. En het mooiste was: je raakte 
er maar niet op uitgegeken. Esthetisch 
duurzaam, noemen de Denen dat.  
Iconische meubelstukken als Jacob-
sens vlinderstoel en de S Chair van 
Panton vind je overal ter wereld.  
Van New York tot Milaan, van Tokio  
tot Amsterdam. Maar in Kopenhagen 
zijn de meest bijzondere ontwerpen te 
zien. Vooral de Egg CHAIr, de stoel 
die Arne Jacobsen in 1958 ontwierp 
voor zijn rADISSON Blu HOTEl. Dit hotel 
is ook zeker een must-see. Je kunt er 
logeren in kamers waarin Mad Men 
opgenomen had kunnen worden. 
Breng zeker even een bezoekje aan 
room 606, op de zesde verdieping 
van het hotel, die compleet is terug-
gebracht naar de oorspronkelijke  
staat waarin Jacobsen hem in 1960 
opleverde. De turquoise Egg Chairs, 
de mintgroene gordijnen, het grijs-
gestreepte tapijt, de orchidee (de 
lievelingsbloem van Jacobsen), het 
speciaal voor het hotel ontworpen 
zeepbakje: alles is tot in detail uit-
gewerkt. Op de 20ste verdieping 
bevindt zich het sublieme restaurant 
AlBErTO K, waar je – als je het geluk 
hebt aan het raam te zitten – over  
heel de stad kunt uitkijken. STOcKHOLm, zwEDEN

Scandi 
mania

Tip: Breng een Bezoekje 
aan skogskyrkogården 
Dit kerkhofpark in Enskede, een buiten-
wijk van Stockholm, is ont worpen door 
Gunnar Asplund en Sigurd Lewerentz en
combineert vegetatie met architectuur. 
Ook vind je hier de laatste rustplaats 
van de legendarische Greta Garbo.

ROOm 606

ALBERTO K

ALBERTO K

alberto K.
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In Scandinavië zit het stijlgevoel  
simpelweg bij de mensen in de genen

SHOppEN Op DE  
STRøGET
Het radisson Blu hotel bevindt zich op 
steenworpafstand van de Strøget, de 
hoofdwinkelstraat van Kopenhagen. 
Hier zitten zowel kleine boetiekjes als 
niet-Scandinavische ketens als Topshop 
en urban Outfitters, maar ook de Deense 
warenhuizen IlluM en MAgASIN, waar je 
afdelingen vól Scandinavische design 
aantreft: roestvrijstalen keukengear van 
Stelton, karaffen van MENu, serviezen 
van royal Copenhagen, kleding van de 
grootste Deense modemerken, maar 
ook de wat minder gevestigde labels, 
zoals Samsøe & Samsøe (perfecte  
basics voor doordeweeks) en het 
elegante Baum & Pferdgarten, voor wie 
wat folklore op z’n tijd kan waarderen. 
Maar zoals altijd vind je de beste  
adresjes in de zijstraten. De Kron- 
prinsensgade, de Krystalgade,  
de Pilestræde en de grønnegade  
herbergen de leukste boetieks van  
de stad. DAY, MADS NørgAArD EN 
ACNE zijn alomtegenwoordig, maar je 
vindt er ook interessante multibrand-

stores, zoals ruE VErTE, dat op de 
bovenste verdieping collecties ver -
koopt van ontwerpers als Sonia rykiel 
en Diane von Furstenberg en beneden 
meubels en interieuraccessoires zoals 
kussens, plaids en kandelaars. lekker 
bohemian. Voor de wat scherpere 
randjes ga je naar PArISTExAS. Bijna 
alles wat er hangt is zwart, met hier  
en daar wat wit. De huishond gaat  
dan ook geheel op in zijn omgeving. 
Alexander Wang, Kris van Assche, rick 
Owens, Preen: high fashion met een 
fikse vleug punk. De Krystalgade vooral 
niet overslaan, want hier vang je drie 
vliegen in één klap: de winkel van  
de Deense modeontwerper HENrIK 
VIBSKOV – waar ook kleding hangt van 
rising stars Stine goya, die overigens 
ook een eigen shop op Nørrebrogade 
heeft geopend, en Peter Jensen – 
de WOOD WOOD store en TIME’S uP. 
Die laatste is net een museum. Met 
ongelooflijk veel precisie maakt de 
eigenaresse stillevens van een vintage 
handtas, brillekoker, plateauhak en  
een set manchetknopen. 

DESIGNSHOppEN  
pER FIETS
Kopenhagen is een echte fietsstad. De 
inwoners gaan op de meest high tech 
frames – liefst in felle kleuren – met erg 
dunne bandjes naar hun werk. Wil je 
de stad ook per fiets verkennen? Huur 
er dan eentje via østerport Cykler. Op 
de fiets kun je gedeeltes van de stad 
ontdekken die je anders zou overslaan, 
zoals de Noordelijke havens, waar zich 
PAKHuS 48 bevindt, met showrooms 
van meubelmerken als Fritz Hansen en 
gubi. Een bezoekje aan het DANISH 
DESIgN CENTEr, het visitekaartje van
Deens design, mag niet ontbreken. 
Er zijn wisselende tentoonstellingen 
over actuele thema’s in de vormge-
vingswereld en een shop vol grappige 
cadeautjes voor thuis. Maar voor het 
echte designshoppen fiets je naar 
østerbro, voor NOrMANN COPENHAgEN. 
De ingang is smal, maar eenmaal 
binnen ontvouwt zich een paradijs van 
honderden vierkante meters vol meu-
bels, accessoires, boeken, tijdschriften, 
muziek, kinderspeelgoed, gadgets en 
een gigantische kelder vol kleding en 
schoenen. grappig genoeg zijn dat 
dan weer geen Deense labels, maar 
inspirerende merken uit heel de wereld 
die nog niet zo bekend zijn. Weleens 

van libertine-libertine gehoord? Of 
van het sprookjesachtige merk Tsumori 
Chisato? Dat bedoelen we maar. 

SmøRREBRøD
Even rust? loop naar de Fiolstræde, 
voor een kop koffie bij het PAluDAN 
BOg CAFé. Een groot boekencafé, waar 
beneden het gezellige rumoer klinkt van 
bijkletsende vriendinnen, rinkelende 
koffiekopjes en sfeervolle jazz, maar 
waar boven hard gestudeerd wordt. 
Tussen boekenkasten die tot het plafond 
reiken, zitten hier de Deense Carrie 
Bradshaws (weliswaar in iets basalere 
outfits) achter hun laptop te blokken. 
Wat natuurlijk een stuk beter gaat met 
een tomatensoep van het huis erbij. 
Over eten gesproken: Denemarken 
staat niet echt bekend om zijn culinaire 
uitspattingen. Er is er eigenlijk maar 
een, en dat is Smørrebrød. En die eet je 
volgens alle insiders het beste bij AAM-
ANNS. Doe eens gek en bestel de proe-
verij. De goedlachse eigenaar Adam, 

die zijn Smørrebrød dagelijks eigenhan-
dig maakt, vertelt je met plezier wat de 
bedoeling is: “Je begint met de pickled 
haring, je gaat door met de ei met 
garnaal, om via de tartaar met ei en 
augurk te eindigen bij de heilbot met 
hazelnoot.” Yep, er is veel mogelijk op 
een sneetje Smørrebrød. En wat wordt 
erbij gedronken? Deense schnaps!  
Zoek je een goed restaurant voor 
de avond? Dan kun je natuurlijk drie 
jaar van tevoren reserveren bij NOMA 
(uitgeroepen tot Beste restaurant Van 
De Wereld, en talking ’bout design: 
ook een lust voor het oog) of je gaat 
lekker eten bij NO. 1, een sfeervol (denk 
Perzische kleedjes en trolleys met cog-
nac) restaurant in de wijk østerbro, met 
een verdomd creatieve chef-kok. Voor 
een heel duur biertje (die zijn helaas 
nergens in Kopenhagen goedkoop, 
waardoor je prijstechnisch eigenlijk net 
zo goed direct aan de cocktails kunt 
gaan) zit je goed bij CAFé SOMMErSKO 
of BANg & JENSEN. Die laatste – een 
oude apotheek – bevindt zich in dé 
uitgaansstraat, Istedgade.  

pAKHuIS 
Hoewel het soms lijkt alsof het radisson 
Blu het enige hotel is dat ertoe doet  
in Kopenhagen, is er nog meer: het 

Tip: pak de fiets 
Niet voor niets was het stalen  
ros één van de kopstukken van  
de laatste collectie van Acne.  
De Zweden zijn dol op fietsen.
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ILLum HENDRIK VIBSKOV RuE VERTE BANG & jENSEN

SmøRREBRøD

AAmANNS

AAmANNS

DANISH DESIGN cENTER

hendrik  vibskov

adam van aamanns



hotel. Vraag om een kamer aan de 
waterkant, vanwaar je voor je slapen 
gaat nog even een blik kunt werpen 
op het prachtige OPErA HOuSE aan de 
overkant. 
 
STOcKHOLm 
Denemarken en Zweden trekken op 
designgebied leuk samen op. Want wat
is een kamer zonder IKEA? Precies: als 
een garderobe zonder H&M. Dat Zweden 
meer te bieden heeft dan zijn twee 
grootgrutters, is dé reden voor een 
bezoek aan hoofdstad Stockholm. 
Filippa K, WE, Björn Borg, Cheap Mon-
day, Hope en Acne hebben de wereld 
reeds veroverd. Andere Zweedse labels 
zijn hard op weg. We noemen een 
Carin Wester, een Fifth Avenue Shoe 
repair, een Weekday, een Minimarket. 
Sinds de komst van COS (Collection of 
Style, het zusje van H&M) in Nederland 
is het voor ons allemaal betaalbaar 
geworden om ons die cleane look aan 
te meten waar de Zweedse ontwerpers 
zo goed in zijn. Hun kracht: een simpele 
belijning en dan toch die malle rits 
of die onverwachte valling. Het zijn 
vaak kledingstukken die je eerst moet 
aantrekken om ze te kunnen beoor-
delen. En… het zijn kledingstukken die 

wat langer meegaan dan een seizoen. 
Duurzaamheid is bij ons pas sinds 
een paar jaar een ding, maar voor 
de Scandinaven is het al veel langer 
vanzelfsprekend dat spullen ‘eerlijk’ 
zijn. Maar er is nog een andere reden 
waarom we juist de laatste jaren zo zijn 
gaan houden van Zweedse mode en 
design: het straalt een bepaalde rust 
uit. Een rust die we in onze hectische 
levens vaak missen. Het is niet voor 
niets dat Japan, met zijn visuele chaos, 
de grootste fan is van Scandinavisch 
design. De Scandinaven houden – net 
als de Japanners – bovendien erg van 
man made. Je mag best kunnen zien 
dat iets met de hand is gemaakt. 
Om Scandinavisch design te begrijpen, 
is een bezoek aan DESIgNTOrgET een 
goed begin van je tripje Stockholm.  
Je vindt er de coolste tupperware,  
accessoires, boeken, speelgoed,  
keuken stuff en sieraden. Alles even 
mooi, veelal van natuurlijke materialen 
en verlost van pretenties.
 
ALS DE SODEmIETER 
NAAR SÖDER
Stockholm is candy for the eye. Het be-
gint er al mee dat de stad op veertien 
eilanden ligt en daardoor iets wegheeft 

van Venetië, alleen dan vele malen 
groener. De inwoners zijn al even knap. 
Alle clichés zijn waar: ze zijn blond met 
blauwe ogen en ook dat van die frisse 
blos op de wangen klopt. En dan heb 
je nog de wijken en winkels en galeries 
waar je ogen tekort komt. De meest 
interessante wijk voor modemeisjes 
en designshoppers is Södermalm (de 
insiders hebben het over Söder). Het is 
een levendige buurt vol kunstgaleries 
en boetieks. Al wandelend dienen de 
goede adressen zich op een presen-
teerblaadje aan. Eerst even een bo-
dempje leggen? Stap, voor je aan het 
shoppen slaat, voor lekkere koffie en 
frukost binnen bij MEllqVISTS KAFé BAr, 
het favoriete adres van de creatieve 
scene. Blijf niet te lang mensen kijken, 
want je hebt nog een hoop te zien. 
Bij TJAllAMAllA kun je je wel een poos-
je vermaken. De winkel biedt jonge
ontwerpers een platform, waardoor je
er de origineelste outfits scoort die je 
onmogelijk in Nederland had kunnen
vinden. Op dit moment hangt er kle-
ding van onder meer Carin Wester, 

Copy with Pride, Saga lova, Dedicated 
Follower of Fashion en rodebjer, en  
altijd vind je er een fikse collectie  
vintage jurkjes. Tussen Mariatorget  
en Zinkensdamm vind je de beste  
vintage winkels van de stad: Judits  
Second Hand, Herr Judit en Myrorna.  
Breng ook even een bezoekje aan 
NAKKNA, waar drie modestudenten 
hun zelfontworpen collecties verkopen. 
Minimalistische ontwerpen van delicate 
stoffen. Zweedse avant-garde op zijn 
best. 
 
TIEN mINuTEN FIETSEN
Ook in Stockholm is de fiets hét vervoer-
middel. Er is een slim Citybike-systeem, 
waarmee je alleen een pas hoeft te 
kopen en op verschillende plekken in 
de stad een fiets kunt meenemen of 
stallen. In een wip zit je overal waar je 
wilt zijn. Van Södermalm naar Öster-
malm kost je amper tien minuten. Naar 
Östermalm moet je wel een iets dikkere 
portemonnee meenemen. Want hier 
heb je goddelijke multibrandwinkels 
als ABCD (Dior, Fendi, MaxMara). Maar 

AVENuE HOTEl is een sfeervol boutique 
hotel, waar het personeel gekleed gaat
in kleren van Day, de open haard al 
vroeg in de middag aangaat en je 
slaapt onder lakens van Missoni. Het 
kosmopolitische HOTEl SKT PETrI is 
wonderlijk genoeg het enige hotel in 
Kopenhagen dat de officiële naam  
‘Design Hotel’ mag dragen. Het is mooi 
en stijlvol, dat moet gezegd, maar gaan
we voor sfeer, dan verkiezen we het 
ADMIrAl HOTEl. Dit meer dan 200 jaar 
oude pakhuis is omgetoverd tot een 
luxe maar gemoedelijk viersterren-

Duurzaamheid is bij ons iets nieuws, voor 
de Scandinaven iets vanzelfsprekends  

wine BreatHer 
van MENU
Form follows function 
houden de Denen hoog 
in het vaandel, maar  
dat betekent niet dat 
dingen niet gewoon 
móói mogen zijn. 

Tip: pak vanuit kopen-
Hagen de trein naar  
Het zweedse MalMÖ.
Via de Sontbrug sta je in dertig mi-
nuten in het centrum de op twee na 
grootste stad van Zweden. Voor de 
sportelievingen onder ons: de Sont-
brug kan ook bewandeld worden.
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OpERA HOuSE NyHAVN, KOpENHAGEN

H&m FLAGSTORE

cHEAp mONDAy

TjALLAmALLA

STINE GOyA

cAREN wESTER

wEEKDAy

ADmIRAL HOTEL

HOTEL SKT. pETRI

fifth avenue shoe repair



het leukste is het natuurlijk om jezelf 
een Zweedse look aan te meten. Dat 
kan heel goed bij Anna Holtblad, een 
Zweedse ontwerpster die furore maakte 
met tijdloze kleding die nooit uit de mode
raakt, maar nóg beter bij het van Zweeds 
design wemelende riddergatan 12. 
Hier hangen merken als rika, Burfitt en 
Säby zij aan zij met het voor ons wat 
bekendere Yarn unit (Nederlands, nota 
bene) en Day. Deze wijk herbergt echter 
ook een paar heel goeie designwinkels. 
Zoals ASPluND, Nordiska galleriet en 
JACKSONS. Bij de eerste twee kun je 
rasecht Zweeds design vinden, met hier 
en daar een Fin of een Deen ertussen. 
Jacksons verkoopt de meest waanzin-
nige vintage. Iconische meubelstukken, 
die we allemaal kennen uit de bladen, 
maar ook het werk van de nieuwe 
generatie, die staat te trappelen om de 
wereld te veroveren. 
loop nog even een stukje om voor PuB: 
een kledingwinkel met het gevoel van 
een warenhuis, waar je uren kunt rond-
struinen en passen. Al was het alleen al 
vanwege de luxueuze paskamers.  

Trek? Steek dan met je fietsje de Djurgår-
denbrug over voor de lekkerste én ge-
zondste lunch van je leven bij rosendals 
Trädgård. Salades, sandwiches, soepen: 
alle ingrediënten worden verbouwd in 
eigen moestuin, waar ook de gasten 
gerust iets uit mogen plukken voor thuis. 
Voor ’s avonds is riche een goeie, een 
plek waar kunstenaars en schrijvers el-
kaar ontmoeten. Het is een restaurant en 
club in één, waar je in een theatrale 
setting van rood velour en kroonluchters 
kunt genieten van je eten, om daarna  
te gaan dansen in lilla Baren, het club-
gedeelte.  
Natuurlijk werden we aangetrokken door 
rESTAurANT Ag (what’s in a name) dat 
net als riche restaurant, club en podium 
combineert. Al voor je binnen bent, 
heb je de smaak te pakken. Ag heeft 
geen eigen voordeur, dus je moet via 
het kantoorpand naast een buitenissige 
seksshop binnen zien te komen. geestig.

STAy THE NIGHT
De vraag is waar je gaat logeren. Zoals 
te verwachten, heeft Stockholm als  

Capital of Cool aan mooie hotels geen 
gebrek. Midden in het shoppingdistrict 
ligt het hippe light Hotel, waar 175 
kamers van alle designgemakken voor-
zien zijn. Een pláátje is de Black room, 
een relaxruimte van louter zwarte 
objecten. Allemaal afkomstig van, 
jawel, IKEA. Je kunt je hier rustig even 
op de bank vleien met een goed boek. 
Knusser is Hotel Hellsten, in dezelfde 
wijk. Alles doet je er hier aan herinneren 
dat je in kamers uit 1898 slaapt. Van de 
porseleinen houtkachels tot de antieke 
hemelbedden. Des te opvallender zijn 
de felle kleuren op muren en het kleur-
rijke textiel waarmee het bed gedekt is.  
Maar écht bijzonder is het om te slapen 
in het långholmen Hotell, een oude 
gevangenis op het groene eilandje 
långholmen. In het museum kun je de 
geschiedenis van het 250 jaar oude 
gebouw leren kennen, voordat je de 
sleutel van je cel krijgt. 
Heb je de volgende ochtend nog 
een uurtje over voor je weer naar 
Nederland vertrekt? Duik nog even de 
grootste H&M ter wereld in. Dat is die op 
Hamngatan in Stockholm. En voor het 
eerst hoef je je daar op vakantie niet 
voor te schamen. Want dit keer valt dat 
uitje onder de noemer ‘lokale cultuur’.

KOPENHAGEN
Shoppen
ILLum, Østergade 52, 
www.illum.dk 
mAGASIN, Kongens Nytorv 
13, www.magasin.dk 
RuE VERTE, Ny Østergade 11, 
www.rueverte.dk 
pARISTExAS, Pilestræde 35, 
www.paristexas.dk 
wOOD wOOD, Nørrebrogade 
106, woodwood.dk 
TImE’S up, Krystalgade 4, 
www.times-up.dk 
HENRIK VIBSKOV, Krystalgade 
6, www.henrikvibskov.com 
STINE GOyA, Nørrebrogade 
45b 
NORmANN cOpENHAGEN, 
Østerbrogade 70, www.
normann-copenhagen.com
DANISH DESIGN cENTER, HC 
Andersens Boulevard 27, 
www.ddc.dk 
 

ReStauRantS en 
café’S
pALuDAN BOGcAFé, 
Fiol stræde 10-12, www.
paludan-café.dk 

adressenlijst:
AAmANNS, Øster Farimags-
gade 10, tel. +45 35 55 33 44, 
www.aamanns.dk 
NO. 1, Aarhusgade 1, 
www.no-1.dk 
NOmA, Strandgade 93, 
www.noma.dk 
cAFé SOmmERSKO, Kronprin-
sensgade 6, www.cafesom-
mersko.dk 
BANG & jENSEN, Istedgade 
130, blog.bangogjensen.dk
ALBERTO K, Hammerichs-
gade 1, 20e verdieping, 
www.radissonblu.com 

hotelS
RADISSON BLu ROyAL HOTEL, 
Hammerichsgade 1,  
www.radissonblu.com  
AVENuE HOTEL, Åboulevard 
29, www.avenuehotel.dk  
HOTEL SKT. pETRI, Krystal-
gade 22, www.hotelsktpetri.
com 
ADmIRAL HOTEL, Toldbodgade 
24-28, www.admiralhotel.dk 
 
fietSen huRen
øSTERpORT cyKLER, Oslo 
Plads 10, 0045 33 33 85 13 
 

pRetpaRk
TIVOLI, Vesterbrogade 3, 
www.tivoli.dk 

MeeR tipS
www.visitdenmark.nl/
kopenhagen

STOCKHOLM
Shoppen
H&m FLAGSHIpSTORE, Hamn-
gatan 22, www.hm.com 
TjALLAmALLA, Bondegatan 46, 
Södermalm 
juDITS SEcOND HANS, Horns-
gatan 75, www.judits.se 
HERR juDIT, Hornsgatan 65, 
www.herrjudit.se  
myRORNA, Stensätravägen 
3B, www.myrorna.se  
cARIN wESTIN, www.
carinwester.com 
ASpLuND, Sibyllegatan 31, 
www.asplund.org 
jAcKSONS, Sibyllegatan 53, 
www.jacksons.se 
puB, Hötorget 13, www.pub.se
NORDISKA GALLERIET, Nybro-
gatan 11, www.nordiska-
galleriet.se  
ANNA HOLTBLAD, Grev Ture-
gatan 13 

NAKKNA, Tjärhovsgatan 3, 
www.nakkna.com 
ABcD, Jakobsbergsgatan 3, 
www.abcd-fashion.se 
 
ReStauRantS en 
café’S
mELLqVISTS KAFé BAR, 
Rörstrandsgatan 4 
ROSENDALS TRäDGåRD, 
Rosendalsterrassen 12, 
www.rosendalstradgard.se 
RESTAuRANT AG, Kronobergs-
gatan 37 
RIcHE, Birger Jarlsgatan 4, 
www.riche.se 
 
hotelS
LIGHT HOTEL, Vasaplan 7, 
www.nordiclighthotel.se 
HOTEL HELLSTEN, Luntmakar-
gatan 68, www.hellsten.se 
LåNGHOLmEN HOTELL, 
Långholmsmuren 20, 
www.langholmen.com 
  
fietSen huRen
cITy  BIKE STOcKHOLm, 
www.citybikes.se  

MeeR tipS
www.visitstockholm.se
www.visitsweden.com/
stockholm

cHRISTIANIA, KOpENHAGEN

 TIVOLI, KOpENHAGEN

De nieuwe generatie designers staat te 
trappelen om de wereld te veroveren
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Tip: naar Buiten
Leuk, al dat designgeweld. Maar voor het Hans 
Andersen-gevoel ga je natuurlijk even naar Tivoli 
(geopend van april t/m september), het pretpark in 
het hart van Kopenhagen.

Omarm je inner hippie in Christiania. Deze enclave 
in Kopenhagen staat niet op de lijst officiële lijst van 
attracties, maar is wel één van de meest bezochte 
bezienswaardigheden. Niet zo gek, want in het  
Deense Ruigoord valt elk moment van de dag wel  
wat te beleven.

RESTAuRANT AG

ASpLuND

puB jAcKSONS


