Motor til København
med Fram - før Jul 2020

Dag 1
-

Ankomst og møte med reiseleder, det seg være som gruppe eller individuelt. Innsjekk og orientering på
Hotel Ibsen, hvor vi ønsker velkommen med en Gammel Dansk.
https://www.arthurhotels.dk/ibsens-hotel/
19:30 Oppmøte i resepsjonen for guidet spasertur til middag på Restaurant Høst
https://cofoco.dk/en/restaurants/hoest/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign
=gmb-menu&utm_content=hoest#overview

Ibsens Hotel
Intimt hotell med super service, og som ikke ligger i det tetteste turistområdet, men allikevel sentralt og i
gåavstand til de aller fleste severdigheter og restauranter, og med offentlig transportmuligheter like ved. Dere
får nydelig økologisk ’morgenmad’, eller muligheten for vin el annen drikke på ettermiddagen. Om været skulle
tillate kan man sitte ute i den hyggelige bakgården.

Restaurant Høst
Denne restauranten ligger like ved hotellet, og er både moderne og stedlig romantisk på samme tid. Her får man
den beste maten fra vår skandinaviske høst servert i prisbelønnet interiører som blander moderne tiders
funksjonalitet med vår nordiske folkelighet og hygge.

Dag 2
-

-

Frokost
09.30 Oppmøte i resepsjonen for felles spasertur til Kongelig Dansk Porselens utsalg på Amagertorv 6,
for introduksjon om den historiske porselensproduksjonen, og selvsagt mulighet for handel.
https://www.royalcopenhagen.com/home
12.30 Oppmøte i hotellresepsjonen, eller i sentrum etter avtale med reiseleder, for å gå til lunsj på:
Restaurant Sankt Annæ, https://restaurantsanktannae.dk/ eller: Restaurant Told & Snaps,
https://www.toldogsnaps.dk/
15.30 Frivillig, forhåndsbestilt besøk med omvisning på Thorvaldsens Museum,
https://www.thorvaldsensmuseum.dk/
Kveld og middag på egenhånd.

Besøk på Royal Danish Copenhagen
I 1775 fikk apotekeren Frantz Heinrich Müller monopol i femti år på å drive Den Kongelige Porcelænsfabrik som
ble etablert i en tidligere post- og gjestgivergård i Købmagergade i København under beskyttelse av enkedronning
Juliane Marie og har siden kunnet kjennes på sitt karakteristiske logo med tre bølger, som symboliserer Danmarks
tre store indre farvann: Øresund, Storebælt og Lillebælt. Produksjonen av denne gjennom tidene svært så
ettertraktede luksusartikkelen, som alle moderne og klassebevisste husholdninger bare måtte ha om man skulle
beholde sin posisjon og status i det gode selskap, kom til å bli et handels og industrieventyr uten sidestykke. Vi
besøker Roya Danish Copenhagen sin flaggskip-butikk for en kort innføring før vi kan ta vareutvalget i eget
øyesyn.
Det berømte Illums Bolighus ligger like ved, og så gjør også butikker som eksempelvis den særegne og svært
skandinaviske motespesialisten Mads Nørgaard med klær for enhver alder og person. Like over
porselensfabrikkens utsalg ligger også den joviale puben The Dubliner, som åpner klokken 10 på hverdager.
Reiseleder er tilstede og tilgjengelig for råd og retninger hele veien.

Lunsj på Restaurant Sankt Annæ
I denne stilfulle, men sjarmerende restauranten fra 1884, servers de deiligste danske smørbrød, og snaps om
man ønsker, av dannede kelnere. Husets herskapelige omgivelser understrekes av at all mat serveres på
håndmalt porselen, og på bordene ligger hvite duker, og tøyservietter.

Alternativ:
Lunsj på Restaurant Told & Snaps
Told & Snaps er en klassisk dansk smørrebrødsrestaurant i hjertet av København. Her serverer nydelige
smørrebrød med fokus på friske og økologiske råvarer.

Frivillig utflukt til Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844) var islandsk-dansk og kom til å bli kjent som en av sin samtids aller største
skulptør og formidler av hva som omtales de klassiske skjønnhetsidealer. Svært få skandinaviske kunstnere har
faktisk kommet til å bli så berømt, og så beundret for sine verker i sin levetid. Han var hyllet over en hel verden
og regnet som den store arvtageren til billedhuggerkunst etter at den store italienske mesteren Antonio Canova
døde i 1822. Kunsten som samfunnet var under Throvaldsens tid i radikal utvikling, særlig preget av den franske
revolusjonen og de etterfølgende Napoleonskrigene. Throvaldsen holdt fast på verdier og idealer han mente var
rene og klassiske, og at skjønnheten kommer til oss gjennom det harmoniske og proporsjonale, ikke gjennom det
urovekkende og dramatiske. Thorvaldsens Museum viser hans nesten smertelig vakre marmorfigurer i rolige,
delikate omgivelser som gjør dette besøket til en enestående opplevelse i kunst, eleganse og skaperkraft.

Dag 3
-

09.30 Avreise med buss fra hotellet til Karen Blixen og Rungstedlund, https://blixen.dk/
12.00 Lunsj på Madam Carlsens Café, https://blixen.dk/besog-museet/cafe
Retur etter lunsj.
19.30 oppmøte i resepsjon for avgang til Rest. Brdr. Price, Rosenborggade 15, https://brdrprice.dk/rosenborggade

Utflukt med lunsj til Karen Blixens hjem i Rungstedlund
Etter den berømte filmen Mitt Afrika fra 1985, basert på den selvbiografiske boken Den Afrikanske Farmen, med
Meryl Streep og Robert Redford i hovedrollene, ble en hel verden nok en gang forelsket i Baronesse Karen von
Blixen-Finnecke (1885 – 1962). Som forfatter ble hun verdensberømt for boken Syv fantastiske fortællinger, utgitt
under pseudonymet Isak Dinesen i 1934, men levde altså i mange år i Afrika som bestyrer av en kaffefarm mens
hun var gift med den svenske baronen Bror Blixen-Finecke, og hvor hun hadde et lidenskapelig forhold til sin
aristokratiske elsker Denys Finch Hatton.
Hennes barndomshjem i Rungstedlund utenfor København ble åpnet som museum i 1991.
Vi spiser lunsj på Madam Carlsens Café. Regnes som Danmarks smukkeste kafé. Madam Caroline Carlsen var
Karen Blixens mangeårige husholderske og kokk. Vi får økologisk deilig mat laget fra bunnen, og som serveres på
flott Hammershøi service fra Kähler som ble donert til museet av Rosendahl Design Group.

Middag på Restaurant Brødrene Price – Rosenborggade 15
Her kan man sitte i spisestuen med familiens kunst og historier på veggene, eller i underetasjen
blant flotte prismekroner. Begge anbefales! Om ønsket kan Adam Price bes om å komme for å
fortelle gruppen historien bak restauranten og om kunstnerfamilien som han og broren James
kommer fra. Brødrene Adam og James Price reiser rundt i DK og Europa og lager mat fra
stedene der maten og drikken kommer fra. Programmet heter Spice med Price, eller Munter
Mat på NRK. Adam Price er også manusforfatter av den populære serien Borgen, som de fleste
nordmenn så. Han har nå skrevet føljetongen, og snart sendes nye episoder. Kanskje han kan
røpe noe fra neste kapittel…

Dag 4
-

Hjemreise

Tillegsdag 4
-

-

-

Frokost og formiddag på egenhånd.
12.00: Frivillig, forhåndsbestilt vinsmaking hos importøren Vinmature. Innehaveren Henrik og hans tre
kompanjonger arrangerer flott og herlig besøk med blant annet champagne, rødt, hvitt og en dessertvin
til slutt. Deilige pinxtos serveres til.
Oppmøte i resepsjonen for avgang til frivillig, forhåndsbestilt besøk i Kongelige Danske Opera med
forestillingen Tryllefløyten av Mozart (opera, i perioden 30.08.20 til 01.06.21) alternativt: Askepott
(ballett, i perioden 19.09 – 10.11), eller Nøtteknekkeren (ballett, i perioden 28.11 – 20.12).
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20202021/ballet/askepot/
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20202021/opera/trylleflojten/
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20202021/ballet/noddeknakkeren/

Frivillig besøk hos Vinmature
Hva med å sette av formiddagen til smaking av så vel italiensk som fransk vin og champagne?
Importøren Henrik og hans tre kompanjonger arrangerer en flott opplevelse. Champagne, rødt,
hvitt og en dessertvin serveres med deilige pinxtos til, og i en herlig atmosfære. Med seg hjem
kan man også kjøpe riktig kvalitetsprodukter - til en billig penge.

Frivillig besøk på Den Kongelige Danske Ballett og Opera
Den danske balletten ble verdensberømt gjennom den klassiske mesteren og koreografen August Bournonville
(1805 – 1879). Både forestillingene Askepott, og Nøtteknekkeren er elegante eksempler på dette kunstuttrykket,
og spenstige teknikken hvor også de mannlige danserne for første gang fikk markere seg. Forestillingene vises på
Det Kongelige Teater, fra 1748.
Mozarts opera Tryllefløyten har vært en verdenssuksess siden premieren i Wien i 1791. I
København vil den i høst og vinter vises i en fantastisk ny produksjon på den nye Kongelige
Opera i København, tegnet av Danmarks ledende internasjonale arkitekt Henning Larsen, og
som skipsreder Maersk Mc-Kinney Møller finansierte.

Tillegsdag 5
-

Hjemreise

MERKNADER
Konsept
Dette utkastet og tilbudet er basert på en fleksibel løsning hvor gjestene, gjennom Fram
Arrangement kan finne sin best egnede reisemåte frem til København i løpet av
ankomstdagen, og hvor de kan velge om de ønsker å delta gjennom tre eller fire dager, altså
med enten tre eller fire hotellovernattinger før retur til Norge. Enkelte av innslagene i dette
forslaget er basert på forhåndspåmelding og separat betaling.

Transport
I forbindelse med utflukten til Karen Blixens hus i Rungstedslund må egen buss benyttes for
gruppen. For øvrig er alle andre etapper og aktiviteter beregnet til fots, eller med offentlig
transport der dette er en mulig og enkel løsning. Med mindre noen av gjestene er dårlige til
bens, har ryggsmerter eller lignende, kan man gå fra/til Ibsens Hotel til alle nevnte steder i
forslaget.
Alternativt kan man ta metroen fra Nørreport Station eller buss til for eksempel Kongens
Nytorv. Derfra er det kort vei til de fleste restauranter. Det går også buss fra Kongens Nytorv
til Nørreport. Om værforholdene er dårlige, bør reiseleder ha budsjett til å kunne betale for
hele gruppen med offentlig transport på de etappene der denne løsningen velges.
Reiseleder kan selvsagt også være behjelpelig med å bestille taxi til deltakere som ønsker
dette, og som betaler for transporten selv.

Aktiviteter
Dag 1 til 3
-

-

Besøket på Kongelig Dansk Porselens utsalg, med en kort orientering ved ankomst, vil
muligens ikke være interessant for alle, men bør være inkludert som en mulighet for
hele gruppen. Etter dette tenkes at reiseleder også kan være med dem som ønsker til
Illum Bolighus og ellers orientere gjestene om andre fine handlemuligheter i
nærområdet.
Besøket på Thorvaldsens Museum bør være forhåndsbestilt, og forhåndsbetalt for
dem som ønsker.
Alle andre aktiviteter og måltider i programmet bør være inkluderte for alle i gruppen.

Tilleggsdag 4
-

Selv der enkelte i gruppen kanskje ønsker å være en dag til i København med eget
program, må (!) både besøket til importøren Vinmature, og billetter til hvilken som
helst av de foreslåtte forestillingene på operaen bør være forhåndsbestilte og
forhåndsbetalte for dem som ønsker.

